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Exode 12 :1-20 

1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, en ces 

termes: 2 "Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois; il 

sera pour vous le premier des mois de l'année. 3 Parlez à toute la 

communauté d'Israël en ces termes: Au dixième jour de ce mois, 

que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un 

agneau par maison. 4 Celui dont le ménage sera trop peu nombreux 

pour manger un agneau, s'associera avec son voisin, le plus proche 

de sa maison, selon le nombre des personnes; chacun, selon sa 

consommation, réglera la répartition de l'agneau. 5 L'animal doit 

être sans défaut, mâle, dans sa première année; vous le choisirez 

parmi les brebis ou les chèvres. 6 Vous le tiendrez en réserve 

jusqu'au quatorzième jour de ce mois; alors toute la communauté 

d'Israël l'immolera vers le soir. 7 On prendra de son sang et on en 

teindra les deux poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles 

on le mangera. 8 Et l'on en mangera la chair cette même nuit; on la 

mangera rôtie au feu et accompagnée d'azymes et d'herbes amères. 

9 N'en mangez rien qui soit à demi cuit, ni bouilli dans l'eau mais 

seulement rôti au feu, la tète avec les jarrets et les entrailles. 

10 Vous n'en laisserez rien pour le matin; ce qui en serait resté 

jusqu'au matin, consumez-le par le feu. 11 Et voici comme vous le 

mangerez: la ceinture aux reins, la chaussure aux pieds, le bâton a 

la main; et vous le mangerez à la hâte, c'est la pâque en l'honneur 

de l'Éternel. 12 Je parcourrai le pays d'Égypte, cette même nuit; je 

frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme 

jusqu'à la bête et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, 

moi l'Éternel! 13 Le sang, dont seront teintes les maisons où vous 

habitez, vous servira de signe: je reconnaîtrai ce sang et je vous 

épargnerai et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur 

le pays d'Égypte. 14 Ce jour sera pour vous une époque mémorable 

et vous le solenniserez comme une fête de l'Éternel; d'âge en âge, à 

jamais, vous le fêterez. 15 Sept jours durant, vous mangerez des 

pains azymes; surtout, le jour précédent, vous ferez disparaître le 

levain de vos maisons. Car celui-là serait retranché d'Israël, qui 

mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième. 

16 Le premier jour vous aurez une convocation sainte et le septième 

jour encore une sainte convocation. Aucun travail ne pourra être 

fait ces jours-là; toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela 

seul vous pourrez le faire. 17 Conservez la fête des Azymes, car 

c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos légions du pays 

d'Égypte; conservez ce jour-là dans vos générations, comme une 

institution perpétuelle. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du 

mois, au soir, vous mangerez des azymes, jusqu'au vingt-et-unième 

jour du mois au soir. 19 Durant sept jours, qu'il ne soit point trouvé 

de levain dans vos maisons; car quiconque mangera une substance 

levée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël, le prosélyte 

comme l'indigène. 20 Vous ne mangerez d'aucune pâte levée; dans 

toutes vos demeures vous consommerez des pains azymes."  

21 Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: "Choisissez 

et prenez chacun du menu bétail pour vos familles et égorgez la 

victime pascale. 22 Puis vous prendrez une poignée d'hysope, vous 

la tremperez dans le sang reçu dans un bassin et vous teindrez le 

linteau et les deux poteaux de ce sang du bassin. Que pas un d'entre 

vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure, jusqu'au matin. 23 

Lorsque le Seigneur s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera 

le sang appliqué au linteau et aux deux poteaux et il passera devant 

la porte et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos maisons 

ן ל־ַאֲהֹרֹ֔ ְוֶאֶֽ ה  ֶאל־ֹמֶשֶׁ֣ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  ֹֹּ֤ ִים    ַוי ַ֖ ר  ִמצְּ ֶרץ  ֶאֶ֥ בְּ

ר׃   ֵלאֹמֶֽ

ים ִׁ֑ ֳחָדש  אש  ֶֹׁ֣ ר ם  ָלֶכֶ֖ ַהֶזֶּ֛ה  ֶדש  ֹון    ַהֹחֹ֧ ם ִראשֶ֥ ָלֶכֹ֔ הּו֙א 

ה׃  י ַהָשָנֶֽ ל־ׇכל     ְלׇחְדֵשֶ֖ ת ַדְב֗רּו ֶאֶֽ ַ֤ ר־ֲעד  ְשָרֵא֙ל ֵלאֹמֹ֔  י 

ר   ַהֶזִׁ֑הֶבָעש ַ֖ ֶדש  ֣חּו  ַלֹחֶׁ֣ ִיקְּ ם  וְּ ה    ָלֶה֗ ֶשֶ֥ יש  ת ִאִ֛   ְלֵבית־ָאֹבֶ֖

ה  תֶשֶ֥ י   ׃  ַלָבֶֽ

ט   ֣ ע  ִאם־ִימְּ ֮ת  וְּ י  ח  ַהַבַּ֘ ֣ ָלק  ֣יֹות ִמֶש֒ה וְּ ב   ֗הּואִמהְּ ָקר ֶ֥ ֹו ה  ֵכנִ֛ ּושְּ

ֹו יש    ֶאל־ֵביתֶ֖ ִאִ֚ ת  ָפש ֹׁ֑ נְּ ת  ֣ ס  ִמכְּ י  בְּ ֶׁ֣ ּסּו  ְלפ  ָתכ ַ֖ ֔לֹו  ־ ַעלׇאכְּ

ה׃  ֶשֶּֽׂ  ה 

ים ָזָכֶ֥ר   ה ָתִמִ֛ ן ֶבן־ָשָנֶ֖ה י  ֶשֶ֥ ם מ  ים  ְהֶיֶׁ֣ה ָלֶכִׁ֑ ָבִשֶ֥ כְּ ן־־ה  ּומ 

חּו׃   ים ִתָקֶּֽׂ ֶרת    ְוָהָיֹּ֤ה ָלֶכם֙            ָהִעִזַ֖ ֶמ֔ ִמשְּ דלְּ ה   ַעֶׁ֣ ָבָעֶ֥ רְּ א 

ר   ַהֶזִׁ֑הָעָשִ֛ ֶדש  ַלֹחֶׁ֣ ֹום  ָשֲח֣טּו    יֶ֖ לוְּ ֹכֶּ֛ ת־   ֹא֗תֹו  ֶּֽׂ ֲעד  ל  ֶ֥ ה  קְּ

ל ְשָרֵאֶ֖ ִים׃    י  ָבֶּֽׂ רְּ ין ָהע  חּוּ֙        ֵבֶ֥ קְּ ָלֶּֽׂ ןוְּ ּו  מ  נִ֛ ָנֶ֥תְּ ם וְּ ָד֔ ־ ַעל־ה 

ת  שְּ  זּוז ַ֖ מְּ ה  י  ֹוף  ְוַעל ֵתֶ֥ קֹׁ֑ שְּ מ  ֲאֶשר־ה  ים  ת ֹ֔ ַהָבֶׁ֣ ל  ּו ַעַ֚ לֶ֥ ־י אכְּ

ם ֹו ָבֶהֶֽ  ׃  ֹאתֶ֖

ּו   לֶ֥ ָאכְּ ָלה  ֶאתוְּ יְּ ֣ ל  ב  ר  ָבָשַ֖ ש    ַהֶזִׁ֑ה־ה  ִלי־ֵא֣ ַעל־ צְּ ֹות  ּוַמצֹ֔

ים ֶ֖ הּו׃    ְמֹרר  ֶּֽׂ ל  ל  ַאל        י אכְּ ָשַ֖ ב  ל מְּ א ּוָבֵשֶ֥ ּנּוּ֙ ָנ֔ ּו ִמֶמּ֙ לַ֤ ־ת אכְּ

ִים כִ֣  ָמֹׁ֑ ֹו׃  ב  בֶּֽׂ ל־ִקרְּ ע  יו וְּ ָרָעַ֖ ל־כְּ ֹו ע  ש ר אשֶ֥ ִלי־ֵא֔  י ִאם־צְּ

ּנּו  ְולֹא ירּו ִמֶמַ֖ ּנּו  ַעד־תֹוִתֶ֥ ר ִמֶמִ֛ ָתֶ֥ ּנ  ה  ֶקר וְּ ש  ַעד־ב ֹׁ֑ ֶקר ָבֵאֶ֥ ־ב ַ֖

פּו׃   ר ֶּֽׂ ֣לּו          ִתשְּ ָכ֮ה ת אכְּ ָכָ֘ ֲעֵליֶכםּ֙   ֹאתֹו  וְּ ֶּֽׂ ים נ  ֵניֶכ֣ם ֲחג ִר֔ ׇמתְּ

ֶכַ֖ם   ֶקלְּ ם ּומ  ֵליֶכ֔ גְּ ר  םבְ בְּ ם    ֶיְדֶכִׁ֑ ֶתַ֤ לְּ ֲאכ  ִחָפ֔זֹון    ֹאתֹו֙ ו  ַסח בְּ ֶפֶּ֥

ה ַליֹהָוֶֽ ּוא  ָלה       ׃  הֶ֖ יְּ ֣ ל  ב  ִי֮ם  ָ֘ ר  ֶרץ־ִמצְּ ֶאֶּֽׂ בְּ י  ִת֣ רְּ ָעב    ַהֶזה  וְּ

י   ִהֵכיִתַ֤ ִים  ׇכלוְּ ֔ ר  ִמצְּ ֶרץ  ֶא֣ בְּ כֹורּ֙  ם־בְּ ה  ְוַעד  ֵמָאָדֶ֖ ֵהָמֹׁ֑ ־בְּ

י ִים א  ּוְבׇכל־ֱאֹלֵהֶּ֥ ִ֛ ר  ֱֶֽעֶשֶּ֥ ִמצְּ ים ֶ ָפִטַ֖ י ה שְּ ֶּ֥ ה׃ֲאנ    ְיֹהָוֶֽ

ם    ְוָהָיה   ָדָּ֨ םה  ת    ָלֶכֶ֜ א ֹ֗ םלְּ ָשֹ֔ ם  ַאֶתֶׁ֣ ר  ֲאֶשֶׁ֣ י֙ם  ַהָבת  ל   ַעֹּ֤

יִתיּ֙   ָרִאּ֙ ם  ֶאת וְּ ָד֔ ָבֶכֶּ֥ם־ה  ה  ְהֶיֶ֨ ֶֽ א־י  ֶֹֽ ְול ם  ֲעֵלֶכִׁ֑ י  ֶ֖ ֶגףּ֙   ּוָפַסְחת  ֶנּ֙

ִים׃   ָרֶּֽׂ ֶרץ ִמצְּ ֶאֶ֥ י בְּ ִתַ֖ כ  ה  ית בְּ ִח֔ שְּ מ  ֹום ַהֶזֹּ֤ה         לְּ ְוָהָיה  ַהיֶ֨

ֹון ָכרֹ֔ ְלז  ם    ָלֶכ֙ם  ֶתֶ֥ ג  ח  יֹהָוִׁ֑הוְּ ַלֶֽ ג  ַחֶׁ֣ ֹו  ת   ֹאתֶ֖ ֶ֥ ק  ח  ם  ֵתיֶכ֔ ר ֣ ד  לְּ

ם ֶּֽׂהּו׃   עֹוָלֶ֖ ׇחג   תְּ

ת   ַ֤ ע  ֹותִשבְּ י֙ם ַמצֶׁ֣ ְך    ָימ  לּו א ִ֚ ֹוןת אֵכ֔ אשֹ֔ ֹום ָהר  יתּו    ַביֶׁ֣ ִבֶ֥ שְּ ת 

ר   א ַ֖ ָבֵתיֶכִׁ֑םשְּ י   מ  ֶׁ֣ ֶּנֶַ֤פש  ׇכל  ׀כ  ה ה  ָתָ֞ רְּ ִנכְּ ץ וְּ ל ָחֵמֹ֗ ֵכ֣ ו֙א  ־א  ַהה 

ְשָרֵאֹ֔  י  ֹוםמ  ן ַעד־יֶּ֥ אֹשֶ֖ ֹום ָהר  יֶּ֥ י׃  ל מ  ִבִעֶּֽׂ שְּ  ה 

ּוַביֹום֙  ֶדש  ְקָרא־ֹקֹ֔ מ  אשֹו֙ן  ָהר  ֹום  י    ּוַביֹּ֤ ִביִע֔ שְּ ְקָרא־ ה  מ 

ם ׇכל ְהֶיֶׁ֣ה ָלֶכִׁ֑ ֶדש י  ָלאָכהּ֙  ֹקֶ֖ ם־מְּ ה ָבֶהֹ֔ ְך    לֹא־ֵיָעֶשֶׁ֣ ר  א ִ֚ ֲאֶשֶׁ֣

ל  ֶפש ְלׇכל ֵיָאֵכ֣ ּוא־ֶנ֔ ֹו  הֶּ֥ דַ֖ ב  םלְּ ה ָלֶכֶֽ  ׃  ֵיָעֶשֶּ֥

ֶת֮ם  ּושְּ  רְּ ימ  כ ֗ ֶצםּ֙    ֶאת־ַהַמצֹות   ֶעּ֙ הבְּ ַהֶזֹ֔ ֹום  אִתי   ַהיֶׁ֣ הֹוֵצֶ֥

ם  ֶאת ֶתָ֞ רְּ מ  ִים ּושְּ ָרֹׁ֑ ֶרץ ִמצְּ אֹוֵתיֶכַ֖ם ֵמֶא֣ ֹום ַהֶזֶּ֛ה־ִצבְּ  ֶאת־ַהיֶּ֥

ת   ֶ֥ ק  ֵתיֶכַ֖ם ח  ר  ד  םלְּ ן       ׃  עֹוָלֶֽ אֹשֹׁ֡ ר    ָבר  ָבָע֩ה ָעָשָּ֨ רְּ א  ֹום בְּ יֹּ֤

ֶדש֙  ּו    ַלֹחֶ֨ לַ֖ ת אכְּ ֶרב  דַמֹצִׁ֑ ָבֶע֔ ָהֶאָחֹ֧ ֹום  יֶׁ֣ ד  ַעַ֠ ים   ת  ִרִ֛ ֶעשְּ וְּ

ֶדש ֶרב׃    ַלֹחֶ֖ ת        ָבָעֶּֽׂ ֣ ע  יםִשבְּ ר ל  ָימ ֹ֔ א ֹ֕ א  ֶֹּ֥א  שְּ ם  ִיָמֵצַ֖ ְבָבֵתיֶכִׁ֑

י  ֶׁ֣ ֶּנֶַ֤פש  ׇכל  ׀כ  ה  ה  ָתָ֞ רְּ ִנכְּ וְּ ֶצת  ֶמֹ֗ חְּ מ  ל  ֵכ֣ מ־א  ו֙א  ת  ַהה  ֣ ֲֵעד 

ל ְשָרֵאֹ֔ ֶרץ׃    י  ח ָהָאֶּֽׂ ֶ֥ ר  ֶאזְּ ֵגַ֖ר ּובְּ ֶצת  ׇכל     ב  ֶמַ֖ חְּ א־מ  ֶֹׁ֣ לּו ת אֵכֹׁ֑   ל

ּו  ְבֹכל֙  לַ֖ ם ת אכְּ ֵתיֶכ֔ ב ֣ ֹותמֹושְּ  }פ{ ׃ַמצֶֽ

ְלׇכל ה  ֹמֶשֶּ֛ א  ְקָרֶּ֥ ֵנֶ֥י  ַוי  ם־ִזקְּ ֲאֵלֶהִׁ֑ אֶמר  ֶֹׁ֣ ַוי ל  ְשָרֵאֶ֖ ּו   י  כֹ֗ שְּ ִמֶּֽׂ

ּו  חָּ֨ ּו  ָלֶכֶּ֥םּוקְּ ֲחטֶ֥ ש  ֵתיֶכַ֖ם וְּ ח  פְּ ִמשְּ אן לְּ ַסחצ ִ֛  ׃  ַהָפֶֽ

ם ֲאג ד ֣  ֶתָ֞ חְּ ק  ם  ּולְּ ָד֣ ֶת֮ם ב  לְּ ב  ֹוב ּוטְּ ם ֲאֶשרת ֵאזֹ֗ ֶתַ֤ עְּ ִהג  ֒ף וְּ ּס  ־ב 

קֹוףּ֙  ֶאל שְּ מ  י  ְוֶאל ־ה  ֵת֣ ן־שְּ מ  ת  ם  ַהְמזּוֹזֹ֔ ָדַ֖ ר־ה  ף    ֲאֶשֶׁ֣ ָּסֹׁ֑ ב 

א ֶֹּ֥ ם ל ח־ ְוַאֶת֗ ת  יש ִמֶפֶּֽׂ ּו ִאֶ֥ אִ֛ ֹוֵתצְּ ֶקר׃  ַעד ֵביתֶ֖  ־ב ֶּֽׂ

ְיֹהָוה֮  ר  ף    ְוָעַבֶׁ֣ ג ֣ ָרָאַ֤ ֶאתִלנְּ וְּ ִי֒ם  ֒ ר  ָדםּ֙  ֶאתה  ־ִמצְּ ַעל־־ה 

֔קֹוף   שְּ מ  לה  י    ְוַעֶ֖ ֵת֣ ח ְיֹהָו֙ה ַעלשְּ ת ּוָפַסֹּ֤ ח  ַהְמזּוֹזִׁ֑ ת  ֶפ֔ א  ־ה  ֹֹּ֤ ְול

א  ית ָלב ֶ֥ ִח֔ שְּ מ  ף׃  ֶאל־ָבֵתיֶכֶ֖םִיֵתןּ֙ ה  ג ֶּֽׂ  ִלנְּ

ם  ֶתַ֖ רְּ מ  ר ַהֶזִׁ֑הּושְּ ׇחק־ ֶאת־ַהָדָבֶׁ֣ ם׃  לְּ  ְלךֶּ֥ ּוְלָבֶנֶ֖יך ַעד־עֹוָלֶֽ



pour sévir. 24 Vous garderez cette loi, comme une règle invariable 

pour toi et pour tes enfants. 25 Et lorsque vous serez arrivés dans le 

pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a promis, vous 

conserverez ce rite. 26 Alors, quand vos enfants vous demanderont: 

‘Que signifie pour vous ce rite?’ 27 vous répondrez: ‘C'est le 

sacrifice de la pâque en l'honneur de l'Éternel, qui épargna les 

demeures des Israélites en Egypte, alors qu'il frappa les Égyptiens 

et voulut préserver nos familles.’ " Et le peuple s'inclina et tous se 

prosternèrent. 28 Les enfants d'Israël se mirent en devoir d'obéir: 

comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. 

י ֶֽ ה כ  אּוְוָהָיָ֞ ֶרץ ֶאל   ־ָתב ֣ ר־ָהָאֹ֗ ן  ֲאֶשֶ֨ ר  ִיֵתֵּ֧ ם ַכֲאֶשֶׁ֣ ְיֹהָוֶּ֛ה ָלֶכֶ֖

ר ֵבִׁ֑ ם  ד  ֶתַ֖ רְּ מ  את׃ּושְּ ֶֹֽ ה ַהז   ֶאת־ָהֲעֹבָדֶּ֥

את  ֶֹ֖ ַהז ה  ָהֲעֹבָדֶּ֥ ה  ָמֶּ֛ ם  ְבֵניֶכִׁ֑ ם  ֲאֵליֶכֶ֖ ּו  י־יֹאְמרֶּ֥ ֶֽ כ  ה  ְוָהָיָ֕

ם׃   ָלֶכֶֽ

ם ח־  ַוֲאַמְרֶתֹׁ֡ ב  ַסחֶזֶּֽׂ ַעל־בָ   ֶפֶ֨ ח  ַסַ֠ ָפַ֠ ר  ֲאֶשֶׁ֣ ה  יֹהָו֗ ַלֶֽ ּוא  י  הֶ֜ ֵתֹּ֤

ְשָרֵא֙ל   י־י  ֹו  ְבֵנֶֽ פֶ֥ ׇנגְּ בְּ ִים  ֔ ר  ִמצְּ ִים  ֶאתבְּ ַ֖ ר  ינּו  ־ִמצְּ ְוֶאת־ָבֵתֶׁ֣

ד   ִיק ֶ֥ ו  יל  םִהִצֹׁ֑ ּו׃    ָהָעֶ֖ ֲחוֶּֽׂ ת  שְּ ִיֶּֽׂ ּו         ו  כֶ֥ ֵילְּ ְבֵנֶׁ֣י ו  ּו  ֲעשֶ֖ ַוַיֶֽ

ן  ֵכֶּ֥ ן  ְוַאֲהֹרֶ֖ ה  ֶאת־ֹמֶשֶּ֥ ְיֹהָוֶּ֛ה  ָּוֹ֧ה  צ  ר  ַכֲאֶשֶ֨ ל  ְשָרֵאִׁ֑ י 

ּו׃     }ס{ ָעשֶֽ

Exode 23 

14 Trois fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. 15 Et 

d'abord, tu observeras la fête des Azymes: durant sept jours tu 

mangeras des pains azymes, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque 

du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte 

et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. 16 Puis, la 

fête de la Moisson, fête des prémices de tes biens, que tu auras 

semés dans la terre; et la fête de l'Automne, au déclin de l'année, 

lorsque tu rentreras ta récolte des champs. 

ג יד ָתח  ָגִלים,  רְּ ָשָנה  ָשֹלש  ב  ג-ֶאת טו .ִלי  צֹות,    ח  מ  ה 

ר מ  ֲאֶשר--ִתשְּ צֹות כ  ל מ  ת ָיִמים ת אכ  ע  מֹוֵעד    ִשבְּ ִצִּויִתָך לְּ

ִכי ָהָאִביב,  ֶדש  ָרִים-ח  ִמִמצְּ ָיָצאָת  ל א ;בֹו  ָפנ י,  -וְּ ֵיָראּו 

ג טז .ֵריָקם ח  ע    וְּ ר  ִתזְּ ֲאֶשר  ֲעֶשיָך,  מ  ִבכּוֵרי  ָקִציר  ה 

ג  ח  וְּ ָשֶדה;  ֶאת  ב  ָך  פְּ ָאסְּ בְּ ָשָנה,  ה  ֵצאת  בְּ ֲעֶשיָך  -ָהָאִסף  מ 

ָשֶדה-ִמן  .ה 

Lévitique 23 

 L'Éternel parla ainsi à Moïse: 2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-

leur les solennités de l'Éternel, que vous devez célébrer comme 

convocations saintes. Les voici, mes solennités: 3 pendant six jours 

on se livrera au travail, mais le septième jour il y aura repos, repos 

solennel pour une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail. 

Ce sera le Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos habitations. 4 Voici 

les solennités de l'Éternel, convocations saintes, que vous 

célébrerez en leur saison. 5 Au premier mois, le quatorze du mois, 

vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur; 6 et au quinzième 

jour de ce mois, ce sera la fête des Azymes pour le Seigneur: durant 

sept jours vous mangerez des azymes. 7 Le premier jour, il y aura 

pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile. 

8 Vous offrirez un sacrifice au Seigneur sept jours de suite. Le 

septième jour, il y aura convocation sainte: vous ne ferez aucune 

œuvre servile." 9 L'Éternel parla ainsi à Moïse: 

הָוה, ֶאל א ֵבר יְּ ד  יְּ ר-ו  ֶשה ֵלאמ  ֵבר  ב .מ  ָרֵאל,  -ֶאל  ד  ֵני ִישְּ בְּ

הָוה ָת ֲאֵלֶהם, מֹוֲעֵדי יְּ רְּ ָאמ  ָרֵאי  -ֲאֶשר ,וְּ ָתם ִמקְּ אּו א  רְּ ִתקְּ

ֶדש ָלאָכה,   ֵשֶשת  ג .ֶלה ֵהם, מֹוֲעָדיאֵ --ק  ָיִמים, ֵתָעֶשה מְּ

ָבתֹון ש  ת  ב  ש  ִביִעי  שְּ ה  יֹום  ָרא  ּוב  ָכל -ִמקְּ ֶדש,  ָלאָכה  -ק  מְּ

ֲעשּו ת  יהָוה :ל א  ל  ִהוא  ָבת  ֵתיֶכם ,ש  ב  מֹושְּ ל  כ   {פ} .בְּ

ֶדש, ֲאֶשר ד ָרֵאי ק  הָוה, ִמקְּ ָתם,  -ֵאֶלה מֹוֲעֵדי יְּ אּו א  רְּ ִתקְּ

מֹוֲעָדם ֶדש ה .בְּ ח  ָבָעה ָעָשר ל  רְּ א  ֶדש ָהִראשֹון, בְּ ח  ֵבין --ב 

ָבִים רְּ יהָוה :ָהע  ל  ח,  ֶדש   ו .ֶפס  ח  ל  יֹום  ָעָשר  ֲחִמָשה  ּוב 

יהָוה ל  צֹות  מ  ה  ג  ח  ֶזה,  ָיִמים :ה  ת  ע  ת אֵכלּו,  ִשבְּ צֹות   .מ 

ָרא ז יֹום, ָהִראשֹון, ִמקְּ ֶיה ָלֶכם; ָכל-ב  ֶדש, ִיהְּ ֶלאֶכת  -ק  מְּ

ֲעשּו ת  ל א  ָדה,  ת   ח .ֲעב  ע  ִשבְּ יהָוה,  ל  ִאֶשה  ֶתם  בְּ ר  ִהקְּ וְּ

ָרא ִביִעי ִמקְּ שְּ יֹום ה  ֶדש, ָכל-ָיִמים; ב  ָדה ל א  -ק  ֶלאֶכת ֲעב  מְּ

ֲעשּו  .ת 

Nombres 9 

1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, la seconde année 

de leur sortie du pays d'Egypte, le premier mois, en disant: 2 "Que 

les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. 3 C'est le 

quatorzième jour de ce mois, vers le soir, temps fixé pour elle, que 

vous devez la faire; d'après tous ses statuts et toutes ses règles vous 

l'exécuterez." 4 Moïse parla aux enfants d'Israël, pour qu'ils fissent 

la Pâque. 5 Et ils firent la Pâque au premier mois, le quatorzième 

jour du mois, vers le soir, dans le désert de Sinaï; exactement 

comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse, ainsi firent les enfants 

d'Israël…. 

16 Au premier mois, le quatorzième jour de ce mois, la pâque sera 

offerte à l'Éternel. 17 Et le quinzième jour du même mois, c'est fête: 

durant sept jours on mangera des azymes. 18 Au premier jour, 

convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile. 19 Et vous 

offrirez en sacrifice, comme holocauste à l'Éternel, deux jeunes 

taureaux, un bélier, et sept agneaux âgés d'un an, que vous choisirez 

sans défaut. 20 Pour leur oblation, de la fleur de farine pétrie à 

l'huile; vous en offrirez trois dixièmes par taureau, deux dixièmes 

pour le bélier. 21 Et tu en offriras un dixième respectivement pour 

chacun des sept agneaux. 22 De plus, un bouc expiatoire, pour 

obtenir votre pardon. 23 C'est indépendamment de l'holocauste du 

matin, dû comme holocauste perpétuel, que vous ferez ces 

offrandes. 24 Vous ferez les pareilles journellement pendant sept 

jours, comme aliment de combustion qui sera en odeur agréable à 

ֶאל א הָוה  יְּ ֵבר  ד  יְּ ר-ו  ב  ִמדְּ בְּ ֶשה  ֵשִנית -מ  ה  ָשָנה  ב  ִסינ י 

ָהִראשֹון ֶדש  ח  ב  ִים,  ר  ִמצְּ ֵמֶאֶרץ  ֵצאָתם  ר--לְּ ֵלאמ  . 

ֵני ב בְּ י ֲעשּו  ֶאת-וְּ ָרֵאל  מֹוֲעדֹו-ִישְּ בְּ ח,  ָפס  ה  ָבָעה ג . רְּ א   בְּ

ֲעשּו-ָעָשר ִים, ת  ב  רְּ ֶזה ֵבין ָהע  ֶדש ה  ח  תֹו  יֹום ב  ֲעדֹו; --א  מ  בְּ

ָכל ָכל-כְּ ָתיו ּוכְּ ק  ֲעשּו-ח  ָפָטיו, ת  תֹו ִמשְּ א  ֶשה   ד . ֵבר מ  ד  יְּ ו 

ֲעש ת-ֶאל ל  ָרֵאל,  ִישְּ ֵני  ח  בְּ ָפס  ה  י ֲעשּו ה . ח -ֶאת  ו  ֶפס  ה 

ֵבין ֶדש,  ח  ל  יֹום  ָעָשר  ָבָעה  רְּ א  בְּ ִים  ָבִראשֹון  ב  רְּ -- ָהע 

ר ִסיָניבְּ  ב  ִמדְּ הָוה : ל ֲאֶשר ִצָּוה יְּ כ  ֶשה-ֶאת ,כְּ ֵכן ָעשּו,  -- מ 

ָרֵאל ֵני ִישְּ  .בְּ

 

ָבָעה ָעָשר יֹום טז רְּ א  ֶדש ָהִראשֹון, בְּ ח  ֶדש--ּוב  ח  ח,   :ל  ֶפס 

יהָוה ָחג יז .ל  ֶזה,  ה  ֶדש  ח  ל  יֹום  ָעָשר  ֲחִמָשה  ת  :ּוב  ע  ִשבְּ

צֹות ֵיָאֵכל ָרא יח .ָיִמים, מ  יֹום ָהִראשֹון, ִמקְּ ֶדש-ב  - ָכל :ק 

ֲעשּומְּ  ת  ל א  ָדה,  ֲעב  ֶתם יט .ֶלאֶכת  בְּ ר  ִהקְּ ָלה    וְּ ע  ִאֶשה 

ֵני יהָוה, ָפִרים בְּ ִיל ֶאָחד-ל  א  נ ִים וְּ ָבִשים   ;ָבָקר שְּ ָעה כְּ ִשבְּ וְּ

יּו ָלֶכם ִמיִמם ִיהְּ ֵני ָשָנה, תְּ ָחָתם כ .בְּ לּוָלה  --ּוִמנְּ ֶלת, בְּ ס 

ָשֶמן ִיל :ב  ָלא  ִנים  ר  ֶעשְּ ֵני  ּושְּ ָפר,  ל  ִנים  ר  ֶעשְּ ֹלָשה  -- שְּ

ָהֶאָחד  ִעָשרֹון כא .ֲעשּות   ֶכֶבש,  ל  ֲעֶשה,  ת  --ִעָשרֹון, 

ָבִשיםלְּ  כְּ ה  ת,  ע  ֵפר,   כב .ִשבְּ כ  לְּ ֶאָחד,  ָטאת,  ח  ִעיר  ּושְּ

ָתִמיד כג .ֲעֵליֶכם ה  ת  ל  ע  לְּ ֲאֶשר  ֶקר,  ב  ה  ת  ל  ע  ד  ב  --ִמלְּ

ת ָיִמים כד .ֵאֶלה-ֲעשּו, ֶאתת   ע  יֹום, ִשבְּ ֲעשּו ל  --ָכֵאֶלה ת 

ל-ה ֵריח  ֶחם ִאשֵ לֶ  יהָוה; ע  , ל  ח  ָתִמיד ֵיָעֶשה, -ִניח  ת ה  עֹול 

כֹו ִנסְּ ִביִעי כה .וְּ שְּ ה  יֹום,  ָרא--ּוב  ָלֶכם-ִמקְּ ֶיה  ִיהְּ ֶדש,   :ק 



l'Éternel; cela aura lieu en sus de l'holocauste perpétuel et de sa 

libation. 25 Et le septième jour, il y aura pour vous convocation 

sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile. 26 Au jour des 

prémices, quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle, à 

la fin de vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte: vous 

ne ferez aucune œuvre servile. 27 Vous offrirez, comme holocauste 

d'odeur agréable à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept 

agneaux âgés d'un an. 28 Pour leur oblation, de la fleur de farine 

pétrie à l'huile; trois dixièmes pour chaque taureau, deux dixièmes 

pour le bélier unique, 29 un dixième respectivement pour chacun 

des sept agneaux. 30 Un bouc, pour faire expiation sur vous. 

31 Vous les offrirez en sus de l'holocauste perpétuel et de son 

oblation; vous les choisirez sans défaut, et y joindrez leurs libations. 

ֲעשּו-ָכל ָדה, ל א ת  ֶלאֶכת ֲעב  יֹום כו {ס} .מְּ ִבכּוִרים,    ּובְּ ה 

ָחה ֲחָדָשה ֶכם ִמנְּ ִריבְּ קְּ ה  יהָוה  בְּ ֵתיֶכם--ל  ע  ָשב  ָרא :בְּ -ִמקְּ

ָכלק   ָלֶכם,  ֶיה  ִיהְּ ֶלאֶכת -ֶדש  ֲעשּו  מְּ ת  ל א  ָדה   .ֲעב 

יהָוה כז , ל  ח  ֵריח  ִניח  ֶתם עֹוָלה לְּ בְּ ר  ִהקְּ ֵני--וְּ ָבָקר  -ָפִרים בְּ

ָבִשים,   כְּ ָעה  ִשבְּ ֶאָחד;  ִיל  א  נ ִים,  ָשָנהשְּ ֵני   .בְּ

ָחָתם כח ָשֶמן--ּוִמנְּ ב  לּוָלה  בְּ ֶלת,  ִנים,  :ס  ר  ֶעשְּ ֹלָשה  שְּ

ָהֶאָחד ִיל  ָלא  ִנים,  ר  ֶעשְּ ֵני  שְּ ָהֶאָחד,  ָפר  ִעָשרֹון,   כט .ל 

ָהֶאָחד ֶכֶבש,  ל  ָבִשים--ִעָשרֹון,  כְּ ה  ת,  ע  ִשבְּ ִעיר  ל .לְּ שְּ

ֲעֵליֶכם ֵפר,  כ  לְּ ֶאָחד,  ָתִמיד,  לא .ִעִזים,  ה  ת  ל  ע  ד  ב  ִמלְּ

ָחתֹו יּו--ּוִמנְּ ִמיִמם ִיהְּ ֲעשּו; תְּ ֵכיֶהם-ת  ִנסְּ  {פ} .ָלֶכם, וְּ

Josué 5 :10  
Ezra 6 :19-22  
Lettre de PessaH, Eléphantine (Yev en hébreu, Egypte) -419, plus 

ancien témoignage hors mikra concernant la fête de PessaH, 

envoyée par Hanania de Jérusalem à Yédania à Yev : 

A ce moment, comptez 14 jours à Nissan et le quatorzième entre les 

services faîtes PessaH. A partir du 15e jour jusqu’au 21e jour de 

Nissan faites la fête des Azymes, pendant 7 jours mangez des 

matsot, ne faites pas de travail le 15e jour et le 21e jour de Nissan. 

Ne buvez pas de bière et ne mangez d’aucune chose avec du Hamets 

et qu’on n’en voie pas dans vos maisons, du 14e jour de Nissam le 

soir jusqu’au 21 nissan au coucher du soleil. Et tout Hamets que 

vous avez dans vos maisons mettez le dans vos chambres et scellez-

le entre ces jours. 

מנו   וב־  14כעת אתם  לניסן,  בין השמשות    14ימים 

לניסן חג המצות עשו,   21עד יום    15עשו פסח. ומיום  

 15אכה לא תעשו ביום  שבעת ימים אכלו מצות... מל

וכל דבר חמץ אל  21  וביום לניסן. שיכר אל תשתו 

לניסן עם הערב    14תאכלו ולא ייראה בבתיכם, מיום  

יום   עד  חמץ   21השמש  וכל  השמש.  בהערב  לניסן 

הכניסו לחדריכם וחתמו בין הימים    שיש לכם בבתיכם

 ..האלה

Michna PessaHim : 

Chap 1 – à la lumière du quatorzième jour – suppression du Hamets 

Chap 2 – toute heure – suppression du Hamets et définition… 

Chap 5 – l’offrande perpétuelle qui a été sacrifiée – lois du sacrifice 

PessaH… 

Chap 10 – Les soirs de PessaH – lois du seder 

ְלַאְרָבעָ  .1 ָעָשראֹור  [3] - ובו שבע משניות  ה 

 .עוסק בדיני השבתת חמץ

ָשָעה .2 ממשיך את   -ובו שמונה משניות    ָכל 

בהגדרות   לעסוק  ועובר  חמץ,  דיני השבתת 

 .חמץ ומצה
ין .3 עוסק בדינים שונים הקשורים להשבתת חמץ במקרים  -ובו שמונה משניות  ֵאּלּו עֹוְבר 

 [4].מיוחדים

עוסק במנהג עשיית מלאכה בערב פסח, ומתוך כך גם    -ובו תשע משניות    ְמקֹום ֶשָנֲהגּו .4

 .בנושאים אחרים הקשורים למנהג

ְשָחט .5 נ  יד  משניות    ָתמ  עשר  עוסק   -ובו 

 .קרבן פסח בהלכות הקרבת
ים  .6  .ערב פסח חל בשבת עוסק בדיני הקרבת הפסח כאשר -ובו שש משניות  ֵאּלּו ְדָבר 

ין .7  .הפסח ואכילתו  צליית עוסק בדיני -ובו שלוש עשרה משניות   ֵכיַצד צֹול 

ָשה .8  .עוסק בדיני מינוי על קרבן פסח  -ובו שמונה משניות  ָהא 

ֶשָהָיה .9 י  אח  מ  שונים של תקלות    -ת עשרה משניות  ובו  ובדינים  בדיני פסח שני  עוסק 

 .בהקרבת הפסח 

ים )נקרא גם "ערב פסחים"( .10 ובו    ַעְרֵבי ְפָסח 

 .ליל הסדר עוסק בדיני -תשע משניות 
masseHet PessaHim chap.1 michna 1 : Le soir du 14e, on axamine 

le Hamets à la lumière d’une bougie. Tout lieu où on ne fait pas 

entrer de Hamets, on n’a pas besoin de l’examiner. Beit Chamaï 

disent : deux rangs dans toute la cave, Beit Hillel disent deux rangs 

extérieurs qui sont les supérieurs. 

ֵּנר ה  אֹור  לְּ ֶהָחֵמץ  ֶאת  ִקין  בֹודְּ ָעָשר,  ָבָעה  רְּ א  לְּ  .אֹור 

שֶ  ָמקֹום  ִדיָקהָכל  בְּ ָצִריְך  ֵאין  ָחֵמץ  בֹו  ִניִסין  כְּ מ   .ֵאין 

ִניִסין בֹו  כְּ ֵתף, ָמקֹום ֶשמ  רְּ מ  ֵתי שּורֹות בְּ רּו שְּ ָלָמה ָאמְּ וְּ

ָכל     .ָחֵמץ ֵני  פְּ ל  ע  ֵתי שּורֹות  שְּ ִרים,  אֹומְּ אי  מ  ש  ֵבית 

ֵתף רְּ מ  ִחיצֹו        .ה  ֵתי שּורֹות ה  ִרים, שְּ נֹות  ּוֵבית ִהֵלל אֹומְּ

יֹונֹות   .ֶשֵהן ָהֶעלְּ

MasseHet PessaHim chap 10 

2 On lui verse la première coupe, Beit Chamaï disent : il bénit sur 

le jour et ensuite il bénit sur le vin ; Et Beit Hillel disent : il bénit 

sur le vin et ensuite il bénit sur le jour 

3 On amène devant lui une trempette de salade avant qu’il arrive au 

pain, on amène devant lui la matsa et la Hazeret et le Harosset et 

deux plats cuits. Même si le Harosset n’est pas un commandement. 

Rabbi Eliézer dit au nom da Rabbi Tsadok ; c’est un 

commandement. Et au Temple ils amenaient devant lui le PessaH 

lui-même. 

ד1    ל ָאָדם ע  ָחה, ל א י אכ  ִמנְּ ָסִחים ָסמּוְך ל  ֵבי פְּ רְּ ָשְך.    ע  ֶשֶתחְּ

ד ל ע  י אכ  ל א  ָרֵאל,  ִישְּ ֶשבְּ ָעִני  ֲאִפלּו  ֲחתּו לֹו    ו  ִיפְּ ל א  וְּ ֶשָיֵסב. 

ע כֹוסֹות ֶשל י ִין ב  רְּ חּוי ,ֵמא  מְּ ת  ֲאִפלּו ִמן ה    .ו 

גּו    2 ִראשֹוןָמזְּ כֹוס  לֹו  ָבֵרְך    מְּ ִרים:  אֹומְּ אי  מ  ֵבית ש   ,

ל ִרים  ע  ָיִין. ּוֵבית ִהֵלל אֹומְּ ל ה  ָבֵרְך ע  ר ָכְך מְּ ח  א  יֹום, וְּ  :ה 

יֹום ל ה  ָבֵרְך ע  ר ָכְך מְּ ח  א  י ִין, וְּ ל ה  ָבֵרְך ע    .מְּ

ִגיע   3    ֶשמ  ד  ע  ֲחֶזֶרת,  ב  ֵבל  ט  מְּ ָפָניו,  לְּ ֶפֶרתֵהִביאּו  רְּ פ   לְּ

ֵני ֶסת ּושְּ ֲחר  ֲחֶזֶרת ו  ָצה ו  ָפָניו מ  ת. ֵהִביאּו לְּ פ  ִשיִלין,    ה  בְּ ת 

ִבי ֱאִליֶעֶזר ָוה. ר  ֶסת ִמצְּ ל ִפי ֶשֵאין ֲחר  ף ע  ִבי ָצדֹוק    א  ר  בְּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D#cite_note-3
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4 On lui verse une deuxième coupe, là le fils demande à son père et 

s’il n’y a pas de discernement chez le fils le père lui enseigne : ma 

nichtana, halaila hazé….En quoi cette nuit est-elle différente des 

autres nuits…. Et selon la compréhension du fils son père lui 

enseigne, il commence par le négatif et finit par le positif-louanges, 

il commente à partir de « l’Araméen asservissait mon père » 

jusqu’à ce qu’il ait terminé tout le passage. 

 

ִביִאים מְּ ָהיּו  ָדש  ִמקְּ ּוב  ָוה.  ִמצְּ ֶשל    אֹוֵמר,  גּופֹו  ָפָניו  לְּ

ח   .ָפס 

גּו לֹו כֹוס ֵשִני     4 ִאם ֵאיןָמזְּ ֵבן שֹוֵאל ָאִביו, וְּ ָכאן ה   , וְּ

דֹו:   מְּ ל  ֵבן, ָאִביו מְּ ת ב  ע  ְשַתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶזהד  ָכל   ַמה נ  מ 

ין ָחֵמץ ּוַמָצה  –ת  ַהֵּלילֹו ָאנּו אֹוְכל   ,ֶשְבָכל ַהֵּלילֹות 

ין  אֹוְכל  ָאנּו  ַהֵּלילֹות  ֶשְבָכל  ַמָצה?  ֻכּלֹו  ַהֶזה    ַהַּלְיָלה 

  ְשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶזה ָמרֹור? ֶשְבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו 

י, ָשלּוק, ּוְמֻבָשל, ַהַּלְיָלה הַ  ין ָבָשר ָצל    ֶזה ֻכּלֹואֹוְכל 

ין ַפַעם ַאַחת, ַהַּלְיָלה  יל  י? ֶשְבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטב    ָצל 

ים?   דֹוַהֶזה ְשֵתי ְפָעמ  מְּ ל  תֹו ֶשל ֵבן, ָאִביו מְּ עְּ ִפי ד   .ּולְּ

ִמי אֹוֵבד  דֹוֵרש ֵמֲאר  ח, וְּ ֶשב  ֵים בְּ ס  נּות ּומְּ ִחיל ִבגְּ תְּ ָאִבי,    מ 

ל ה   ר כ  מ  ד ֶשִיגְּ   .ָפָרָשה כ ָלּהע 
ְשֹלָשה 5     ָאַמר  ֶשּלֹא  ָכל  אֹוֵמר:  ָהָיה  יֵאל  ַגְמל    ַרָבן 

ֵהן ְוֵאּלּו  ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ָיָצא  ַבֶפַסח, לֹא  ֵאּלּו  ים  ֶפַסח,   :ְדָבר 

ַעל ַהָמקֹום  ֶשָפַסח  שּום  ַעל  ֶפַסח,  ּוָמרֹור.  ָבֵתי    ַמָצה, 

ְצַרי   ְבמ  ְגֲאלּוֲאבֹוֵתינּו  ֶשנ  שּום  ַעל  ַמָצה,  ֲאבֹוֵתינּו   ם. 

ֶאת ים  ְצר  ַהמ  ֶשֵמְררּו  שּום  ַעל  ָמרֹור,  ם.  ְצַרי  ַחֵיי    ְבמ 

ָאָדם ַחָיב  ָודֹור  דֹור  ְבָכל  ם.  ְצָרי  ְבמ  ֶאת    ֲאבֹוֵתינּו  ְראֹות  ל 

ֶשֶנֱאַמר ם,  ְצַרי  מ  מ  ָיָצא  הּוא  ּלּו  ְכא  יג )ַעְצמֹו   ,(שמות 

ה  ָעָשה  ֶזה  ַבֲעבּור  ֵלאֹמר,  ַההּוא  ַביֹום  ְנך  ְלב  ַגְדָת  י   'ְוה  ל 

ְלהֹודֹות ין  ַחָיב  ֲאַנְחנּו  יָכְך  ְלפ  ם.  ְצָרי  מ  מ  י  ְלַהֵּלל,   ,ְבֵצאת 

י   ,ֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלהְלַשֵבַח, ְלפָ  ּוְלַקֵּלס, ְלמ 

ים ס  ַהנ  ָכל  ֶאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  יָאנּו    ֶשָעָשה  הֹוצ  ָהֵאּלּו, 

ְמָחה ְלש  ָיגֹון  מ  ְלֵחרּות,  טֹוב,   ,ֵמַעְבדּות  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל 

ְעבּוד ש  ּומ  ָגדֹול,  ְלאֹור  ְגֻאּלָ   ּוֵמֲאֵפָלה  ְלָפָניו ל  ְונֹאַמר  ה. 

  .ַהְללּוָיּה

"ֵאם  6      ד  ע  ִרים,  אֹומְּ אי  מ  ש  ֵבית  אֹוֵמר?  הּוא  ֵהיָכן  ד  ע 

ָבִנים נֹו    ה  יְּ עְּ מ  לְּ ָלִמיש  "ח  ד  ע  ִרים,  אֹומְּ ִהֵלל  ּוֵבית  ֵמָחה".  שְּ

פֹון אֹוֵמר: " ."ָמִים רְּ ִבי ט  ָלה. ר  א  חֹוֵתם ִבגְּ   ֲאֶשר ְגָאָלנּו ְוָגַאלוְּ

ם  ְצָרי  מ  ִבי ֲעִקיָבאֶאת ֲאבֹוֵתינּו מ  ל א ָהָיה חֹוֵתם. ר  אֹוֵמר:    ", וְּ

ים" יֵענּו ְלמֹוֲעד  ים    ֵכן ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיג  ְרָגל  ְול 

ים ְשֵמח  ְלָשלֹום,  ְקָראֵתנּו  ל  ים  ַהָבא  ים  יֶרך    ֲאֵחר  ע  ְנַין  ְבב 

 ֹ ים ַבֲעבֹוָדֶתך, ְונ ן ְוָשש  ים"   אַכל ָשם מ  ן ַהְפָסח  ים ּומ  ַהְזָבח 

ְשָרֵאל  כו', ַעד "ָברּוְך ַאָתה ה' ָגַאל   ."י 

ִליִשי        7 גּו לֹו כֹוס שְּ זֹונֹו.  ָמזְּ ל מְּ ָבֵרְך ע  ִביִעי, מְּ גֹוֵמר   ,רְּ

ֵלל, ה  ִשיר. ֵבין  ָעָליו ֶאת ה  ת ה  כ  אֹוֵמר ָעָליו ִברְּ ָללּו  וְּ כֹוסֹות ה  ,  ה 

ִליִשי ֶתה. ֵבין שְּ תֹות, ִישְּ ֶתה ִאם רֹוֶצה ִלשְּ ִביִעי, ל א ִישְּ   .ָלרְּ

יקֹוָמן8      ַאַחר ַהֶפַסח ֲאפ  ין  יר  ָצָתןְוֵאין ַמְפט  נּו ִמקְּ ָישְּ  ., 

מּו נְּ נ מְּ ִנתְּ יֹוֵסי אֹוֵמר:  ִבי  ר  י אֵכלּו.  ל א  כ ָלן,  לּו.  לּו.   ,י אכְּ י אכְּ

מּו, ל א י אכֵ  דְּ   .לּוִנרְּ

ִפגּול9       ָיָדִים. ה  ֵמא ֶאת ה  ט  ר ֲחצֹות, מְּ ח  ח א  ֶפס  ּנֹוָתר,    ה  ה  וְּ

ח ֶפס  ת ה  כ  ִברְּ ְך  ֵבר  ָיָדִים.  ה  ִאין ֶאת  מְּ ט  ח.   ,מְּ ֶזב  ר ֶאת ֶשל  ָפט 

ר ֶאת ֶשל  ח, ל א ָפט  ְך ֶאת ֶשל ֶזב  ָמֵעאל.    ֵבר  ִבי ִישְּ ֵרי ר  ח, ִדבְּ ֶפס 

ִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ל א זֹו ל א זֹו פֹוֶטֶרת זֹו  ר    .פֹוֶטֶרת זֹו, וְּ
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