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 . 1רמב"ם הלכות קרבן פסח הקדמה

הלכות קרבן פסח .יש בכללן שש עשרה מצות ,ארבע מצות עשה ,ושתים עשרה מצות לא תעשה .וזה הוא פרטן:
(א) לשחוט את הפסח בזמנו( .ב) שלא לזבוח אותו על החמץ( .ג) שלא תלין אימוריו( .ד) לשחוט פסח שני( .ה) לאכול בשר
הפסח על מצה ומרור בליל חמשה עשר( .ו) לאכול פסח שני על מצה ומרור בליל חמשה עשר לחדש השני( .ז) שלא יאכל נא
ומבושל( .ח) שלא יוציא מבשר הפסח חוץ לחבורה( .ט) שלא יאכל ממנו מומר( .י) שלא יאכל ממנו תושב ושכיר( .יא) שלא
יאכל ממנו ערל( .יב) שלא ישבור בו עצם( .יג) שלא ישבור עצם בפסח שני( .יד) שלא ישאיר ממנו עד בקר( .טו) שלא ישאיר
מפסח שני לבקר( .טז) שלא ישאיר מבשר חגיגת ארבעה עשר עד יום שלישי .וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

 . 1רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א

הלכה א
מצות עשה לשחוט את הפסח בארבעה עשר לחדש ניסן אחר חצות ,ואין שוחטין אלא מן הכבשים או מן העזים בלבד זכר בן
שנה ,ואחד האיש ואחד האשה חייבין במצוה זו.
הלכה ב
ומי שביטל מצוה זו בזדון ועבר יום ארבעה עשר ולא הקריב והוא לא טמא ולא בדרך רחוקה הרי זה חייב כרת ,ואם ביטלה
בשגגה פטור.
הלכה ג
אין שוחטין את הפסח אלא בעזרה כשאר הקדשים ,אף בשעת הי תר הבמות לא היו מקריבין את הפסח בבמת יחיד ,וכל
המקריב את הפסח בבמת יחיד לוקה ,שנאמר לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך ,מפי השמועה למדו שזו אזהרה לשוחט
בבמת יחיד אפילו בשעת היתר הבמות.
הלכה ד
שחיטת הפסח אחר חצות ,ואם שחטו קודם חצות פסול ,ואין שוחטין אותו אלא אחר תמיד של בין הערבים ,אחר שמקטירין
קטרת של בין הערבים ואחר שמטיבין את הנרות מתחילין לשחוט את הפסחים עד סוף היום ,ואם שחטו אחר חצות קודם תמיד של
בין הערבים כשר ויהיה אחד ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד ואחר כך יזרוק דם הפסח אחריו ,ואם נזרק דם הפסח קודם דם התמיד כשר.

הלכה ה
השוחט את הפסח בזמנו והיה לו כזית חמץ ברשותו לוקה ,שנאמר לא תזבח על חמץ דם זבחי ,שלא יזבח הפסח והחמץ קיים,
אחד השוחט ואחד הזורק את הדם ואחד המקטיר את האימורין אם היה ברשות אחד מהם או ברשות אחד מבני חבורה שאוכלין פסח זה כזית חמץ
בשעת הקרבתו הרי זה לוקה והפסח כשר.

הלכה ו
דם הפסח טעון שפיכה כנגד היסוד ,ואחר ששופכים דמו מפשיטים אותו וקורעין את בטנו ומוציאין את אימוריו ומקטירין אותן חלבין כל זבח וזבח לבדו,
ובעל הזבח נוטל פסחו עם העור שלו ומביא לביתו לירושלים וצולהו ואוכל לערב.

הלכה ז
המניח אמורים ולא הקטירן עד שלנו ונפסלו בלינה הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא ילין חלב חגי עד בקר ,ואע"פ שעבר אינו לוקה לפי שאין בו
מעשה.

הלכה ח
ומקטירין חלבי פסחים כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר ,במה דברים אמורים כשחל ארבעה עשר להיות בשבת שהרי חלבי שבת קריבין ביום טוב ,אבל
אם חל ארבעה עשר להיות בחול אין מקטירין חלבי חול ביום טוב.

הלכה ט
הפסח נשחט בשלש כתות ,שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ,קהל ,ועדה ,וי שראל ,ואין פוחתין משלשים בני אדם
בכל כת וכת.
הלכה י
היו הכל חמשים ,נכנסים בתחלה שלשים ושוחטין ,ויוצאים עשרה ונכנסין עשרה ,וחוזרין ויוצאין עשרה ונכנסין עשרה.
הלכה יא
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היו פחות מחמשים אין שוחטין את הפסח לכתחלה [ואם שחטו כשר] ,ואם שחטו כולן בבת אחת כשר ,כיצד נשחט ,נכנסה הכת הראשונה עד
שתתמלא העזרה ונועלין דלתות העזרה ומתחילין לשחוט את פסחיהן ,וכל זמן שהן שוחטין ומקריבין קוראים הלויים את
ההלל ,אם גמרו ההלל ועדיין לא שלמה הכת מלהקריב ,שונים ,ואם שנו ולא שלמו להקריב משלשין ,ומעולם לא שלשו.
הלכה יב
על כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות בחצוצרות ,תקיעה תרועה ותקיעה ,הואיל ואין לו נסכים לתקוע בשעת ניסוך תוקעין בשעת שחיטה.

הלכה יג
הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהן מזרקי כסף ומזרקי זהב ,שורה שכולה כסף כסף ,שורה שכולה זהב זהב ,ולא היו
מעורבים כדי שיהיה להם נוי ,ולא היו למזרקין שולים כדי שלא יניחום ויקרש הדם.
הלכה יד
שחט השוחט וקיבל הכהן ,נותנו לחבירו וחבירו לחבירו כדי שיתעסקו רבים במצוה עד שיגיע הדם אצל כהן הקרוב למזבח,
שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד ומקבל מזרק אחד מלא ואחר כך מחזיר את הריקן ,ותולין ומפשיטין את כולו וקורעו וממחה את קרביו
עד שמסיר מהן הצואה והפרש ,ומוציא את האימורין ונותנן בכלי ומולחן ומקטירן הכהן על גבי המזבח ,וכיצד תולין ומפשיטין ,מסמרות של ברזל היו
קבועין בכותלים ובעמודים שבהן תולין ומפשיטין ,וכל מי ש לא מצא מקום לתלות מקלות דקים וחלקים היו שם מניח על כתפו ועל כתף חבירו ותולה
ומפשיט.

הלכה טו
שלמו מלהקריב פותחין דלתות העזרה ויוצאת כת הראשונה ונכנסה שנייה ,יצאת שנייה ונכנסה שלישית ,כמעשה ראשונה כך
מעשה שנייה ושלישית ,שלמה כת שלישית ויצאת רוחצים את העזרה.
 . 2רמב"ם יד החזקה הלכות קרבן פסח פרק ב

(א) אין שוחטין את הפסח אלא למנוייו שנאמר תכוסו על השה מלמד שמתמנים עליו כשהוא חי ואלו המתמנים על הפסח
הם הנקראים בני חבורה:
(ב) יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר והוא שיהיה ראוי לאכול את כולו ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה על יחיד שנאמר
יעשו אותו:
(יד) עד כמה נמנים על הפסח עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד ונמנין עליו ומושכין את ידיהן ממנו עד שישחט כיון שנשחט אינו יכול
למשוך את ידו שהרי נשחט עליו נמנו עליו וחזרו אחרים ונמנו עליו ראשונים שיש להם כזית אוכלים ופטורים מעשות פסח שני ואחרונים שרבו עד שלא
נמצא בו כזית לכל אחד אינן אוכלין וחייבים לעשות פסח שני:

 . 3רמב"ם יד החזקה הלכות קרבן פסח פרק ח

(א) אכילת בשר הפסח בליל חמשה עשר מצות עשה שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו:
(ב) ואין מצה ומרור מעכבין אם לא מצאו מצה ומרור יוצאין ידי חובתן באכילת בשר הפסח לבדו אבל מרור בלא פסח אינו
מצוה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו:
(ג) מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה בארבעה עשר אוכל מהן תחילה ואחר כך
אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו

ואם לא אכל אלא כזית יצא ידי חובתו וכן אכילת בשר פסח שני בלילי חמשה עשר לחדש אייר מצות עשה

שנאמר בו על מצות ומרורים יאכלוהו:

(ד) ושניהן אינן נאכלין אלא צלי אש והאוכל מהן כזית נא או מבושל בלילי פסחים לוקה שנאמר אל תאכלו ממנו נא ובשל
מבושל במים..
(ה) אכל ממנו כזי ת צלי מבעוד יום עבר על מצות עשה שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה בלילה ולא ביום ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא:
(ו) נא שהזהירה עליו תורה הוא הבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלה מעט ואינו ראוי לאכילת אדם עדיין אבל אם אכל ממנו בשר חי אינו לוקה וביטל
מצות עשה שנאמר צלי אש הא שאינו צלי אסור צלהו כל צרכו עד שנתחרך ואכלו פטור:

(ז) מבושל שהזהירה עליו תורה בין שנתבשל במים בין שנתבשל בשאר משקין או במי פירות שנאמר ובשל מבושל ריבה הכל:
(טו) כבר ביארנו בכמה מקומות שאין הפסח נאכל אלא עד חצות כדי להרחיק מן העבירה ודין תורה שיאכל כל הלילה עד
שיעלה עמוד השחר וכבר ביארנו בהלכות חמץ ומצה שהוא טעון הלל בשעת אכילתו ושאין בני חבורה חוזרין ואוכלין אחר
שנרדמו בשינה אפילו בתחילת הלילה:
 . 4רמב"ם יד החזקה הלכות קרבן פסח פרק ט
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(א) כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת ואין מוציאין ממנו מן החבורה שיאכל בה והמוציא ממנו כזית בשר
מחבורה לחבורה בליל חמשה עשר לוקה שנאמר לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה

והוא שיניחנו בחוץ שהוצאה כתובה בו כשבת

לפיכך צריך עקירה והנחה כהוצאת שבת..

(ב) בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו בין בזדון בין בשגגה נאסר באכילה והרי הוא כבשר קדשי קדשים שיצא חוץ לעזרה או
בשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומות ירושלים שהכל כטריפה ולוקין על אכילתו כמו שביארנו במעשה הקרבנות.
 . 5רמב"ם יד החזקה הלכות קרבן פסח פרק י
( א) השובר עצם בפסח טהור הרי זה לוקה שנאמר ועצם לא תשברו בו וכן נאמר בפסח שני ועצם לא תשברו בו אבל פסח שבא בטומאה
אם שבר בו עצם אינו לוקה מפי השמועה למדו לא תשברו בו בטהור ולא בטמא אחד השובר את העצם בלילי חמשה עשר או ששבר בו עצם מבעוד יום
או ששבר אחר כמה ימים הרי זה לוקה:

(טו)  ...כלל זה שנאמר במצרים שילקח הפסח מבעשור ושהוא טעון הגעת דם באגודת אזוב למשקוף ולשתי המזוזות ושיאכל
בחפזון אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו אלא בפסח מצרים בלבד
סליקו להו הלכות קרבן פסח בס"ד:

