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  שמות פרק יב 

ַ�ת עֹוָל� ְ�ָח��ה� ְוָהָיה ַה�ֹו� ַהֶ�ה ָלֶכ� ְלִזָ�רֹו� ְוַחֹ�ֶת� ֹאתֹו ַחג ַליֹקָוק ְלֹדֹר)יד( �  :ֵתיֶכ� ח
ַ��וֹ� ָהִרא�וֹ� ַ�ְ�ִ�ית� ְ�ֹאר ִמָ�ֵ�יֶכ� ִ�ְבַעת ָיִמי� ַמ�וֹת ֹ�אֵכל� )טו( �ִמ�וֹ� ָהִראֹ��  ִ�י ָ�ל ֹאֵכל ָחֵמ) ְוִנְכְרָתה ַהֶ&ֶפ$ ַהִהוא ִמִ�ְ"ָרֵאל ַא

  :ַעד יוֹ� ַהְ�ִבִעי
 ָ�ל ְמָלאָכה .א ֵיָעֶ"ה ָבֶה� ַא- ֲאֶ$ר ֵי+ֵכל ְלָכל ֶנֶפ$ ה�א ְלַב(ֹו א�וֹ� ִמְקָרא ֹקֶד� �ַב�וֹ� ַהְ�ִביִעי ִמְקָרא ֹקֶד� ִיְהֶיה ָלֶכ�ָהִר  �ַב�וֹ�)טז(

  :ֵיָעֶ"ה ָלֶכ�
ַ�ת עֹוָל� �ְ$ַמְרֶ�� ֶאת ַה12ַֹות ִ�י 0ְֶעֶצ� ַה�ֹו� ַהֶ�ה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵת)יז( �  :יֶכ� ֵמֶאֶר) ִמְצָרִי� �ְ$ַמְרֶ�� ֶאת ַה�ֹו� ַהֶ�ה ְלֹדֹרֵתיֶכ� ח
  : 0ֶָעֶרב ֹ�אְכל� ַמ1ֹת ַעד יֹו� ָהֶאָחד ְוֶעְ"ִרי� ַלֹחֶד$ 0ָָעֶרבָ�ִראֹ�� ְ�#ְרָ�ָעה ָעָ"ר יוֹ� ַלֹחֶד� )יח(
  : ִ�י ָ�ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶ&ֶפ$ ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְ"ָרֵאל 0ֵַ�ר �ְבֶאְזַרח ָה+ֶר)ֵ�יֶכ�ְ"ֹאר &א ִיָ%ֵצא ְ�ָב ִ$ְבַעת ָיִמי� )יט(
  פ:  ָ�ל ַמְחֶמֶצת .א ֹתאֵכל� 0ְֹכל מֹוְ$ֹבֵתיֶכ� ֹ�אְכל� ַמ1ֹות)כ(
  

  שמות פרק יג 

  : ַוְיַד0ֵר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ$ה 3ֵאֹמר)א(
  :י ָכל 0ְכֹור 5ֶֶטר ָ�ל ֶרֶח� 0ְִבֵני ִיְ"ָרֵאל 0ָ+ָד� �ַב0ְֵהָמה ִלי ה�א ַקֶ($ ִל)ב(
 : ַוֹ�אֶמר ֹמֶ$ה ֶאל ָהָע� ָזכֹור ֶאת ַה�ֹו� ַהֶ�ה ֲאֶ$ר ְיָצאֶת� ִמ2ְִצַרִי� ִמ0ֵית ֲעָבִדי� ִ�י 0ְֹחֶזק ָיד הֹוִציא ְיֹקָוק ֶאְתֶכ� ִמֶ�ה ְו.א ֵי+ֵכל ָחֵמ))ג(
  : ַה�ֹו� ַאֶ�� ֹיְצִאי� 0ְֹחֶד$ ָה+ִביב)ד(
 ְוָהָיה ִכי ְיִביֲא6 ְיֹקָוק ֶאל ֶאֶר) ַהְ�ַנֲעִני ְוַהִחִ�י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִ�י ְוַהְיב�ִסי ֲאֶ$ר ִנ0ַ$ְע ַלֲאֹבֶתי6 ָלֶתת ָל- ֶאֶר) ָזַבת ָחָלב �ְדָב$ ְוָעַבְדָ� ֶאת )ה(

  : ִ$ְבַעת ָיִמי� ֹ�אַכל ַמ1ֹת �ַב�ֹו� ַה9ְִביִעי ַחג ַליֹקָוק)ו( :ֹחֶד$ ַהֶ�הָהֲעֹבָדה ַהֹ�את 0ַ
ֶל' ַמ1ֹות ֵי+ֵכל ֵאת ִ$ְבַעת ַהָ�ִמי� )ז(   :ְו&א ֵיָרֶאה ְל' ָחֵמ* ְו&א ֵיָרֶאה ְל' ְ"ֹאר ְ�ָכל ְ(ב)
  :�ר ֶזה ָעָ"ה ְיֹקָוק ִלי 0ְֵצאִתי ִמ2ְִצָרִי� ְוִהַ�ְדָ� ְלִבְנ6 �0ַֹו� ַהה�א ֵלאֹמר 0ֲַעב)ח(
  : ְוָהָיה ְל6 ְלאֹות ַעל ָיְד6 �ְלִזָ�רֹו� 0ֵי� ֵעיֶני6 ְלַמַע� ִ�ְהֶיה �ֹוַרת ְיֹקָוק 0ְִפי6 ִ�י 0ְָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲא6 ְיֹקָוק ִמ2ְִצָרִי�)ט(
ָ�ה ַהֹ�את ְלמֹוֲעָד)י( �  ס: : ִמָ�ִמי� ָיִמיָמה ְוָ$ַמְרָ� ֶאת ַהח
  

  דברים פרק טז 

  : ָ$מֹור ֶאת ֹחֶד$ ָה+ִביב ְוָעִ"יָת 5ֶַסח ַליֹקָוק ֱא.ֶהי6 ִ�י 0ְֹחֶד$ ָה+ִביב הֹוִציֲא6 ְיֹקָוק ֱא.ֶהי6 ִמ2ְִצַרִי� ָלְיָלה)א(
  : ִיְבַחר ְיֹקָוק ְלַ$ֵ�� ְ$מֹו ָ$� ְוָזַבְחָ� 5ֶַסח ַליֹקָוק ֱא.ֶהי6 ֹצא� �ָבָקר 2ָ0ַקֹו� ֲאֶ$ר)ב(
 .א ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמ) ִ$ְבַעת ָיִמי� ֹ�אַכל ָעָליו ַמ1ֹות ֶלֶח� ֹעִני ִ�י ְבִח5ָזֹו� ָיָצאָת ֵמֶאֶר) ִמְצַרִי� ְלַמַע� ִ�ְזֹ�ר ֶאת יֹו� ֵצאְת6 ֵמֶאֶר) )ג(

  :ִמְצַרִי� ֹ�ל ְיֵמי ַחֶ�י6
ְל' ִ�ְבַעת ָיִמי�ְו&א ֵיָרֶאה ְל )ד(   : ְו.א ָיִלי� ִמ� ַה0ָָ"ר ֲאֶ$ר ִ�ְז0ַח 0ֶָעֶרב �0ַֹו� ָהִרא$ֹו� ַל0ֶֹקר' ְ"ֹאר ְ�ָכל ְ(ב)
  : .א ת�ַכל ִלְז0ַֹח ֶאת ַה5ַָסח 0ְ;ַחד ְ$ָעֶרי6 ֲאֶ$ר ְיֹקָוק ֱא.ֶהי6 ֹנֵת� ָל-)ה(
  :ְבַחר ְיֹקָוק ֱא.ֶהי6 ְלַ$ֵ�� ְ$מֹו ָ$� ִ�ְז0ַח ֶאת ַה5ֶַסח 0ָָעֶרב ְ�בֹוא ַה9ֶֶמ$ מֹוֵעד ֵצאְת6 ִמ2ְִצָרִי� ִ�י ִא� ֶאל ַה2ָקֹו� ֲאֶ$ר ִי)ו(
  : �ִב9ְַלָ� ְו+ַכְלָ� 2ָ0ַקֹו� ֲאֶ$ר ִיְבַחר ְיֹקָוק ֱא.ֶהי6 0ֹו �ָפִניָת ַב0ֶֹקר ְוָהַלְכָ� ְלֹאָהֶלי6)ז(
  ס: ֶ$ת ָיִמי� ֹ�אַכל ַמ1ֹות �ַב�ֹו� ַה9ְִביִעי ֲעֶצֶרת ַליֹקָוק ֱא.ֶהי6 .א ַתֲעֶ"ה ְמָלאָכה ֵ$)ח(
  

  ויקרא פרק כג 

  : ַוְיַד0ֵר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ$ה 3ֵאֹמר)א(
  : ִמְקָרֵאי ֹקֶד$ ֵא3ֶה ֵה� מֹוֲעָדי ַ(0ֵר ֶאל 0ְֵני ִיְ"ָרֵאל ְו+ַמְרָ� ֲאֵלֶה� מֹוֲעֵדי ְיֹקָוק ֲאֶ$ר ִ�ְקְרא� ֹאָת�)ב(
  פ:  ֵ$ֶ$ת ָיִמי� ֵ�ָעֶ"ה ְמָלאָכה �ַב�ֹו� ַה9ְִביִעי 0ַ$ַת 0ָ$ַתֹו� ִמְקָרא ֹקֶד$ ָ�ל ְמָלאָכה .א ַתֲע"� 0ָ$ַת ִהוא ַליֹקָוק 0ְֹכל מֹוְ$ֹבֵתיֶכ�)ג(
  :ר ִ�ְקְרא� ֹאָת� 0ְמֹוֲעָד� ֵא3ֶה מֹוֲעֵדי ְיֹקָוק ִמְקָרֵאי ֹקֶד$ ֲאֶ$)ד(
  : 0ַֹחֶד$ ָהִרא$ֹו� 0ְ;ְר0ָָעה ָעָ"ר ַלֹחֶד$ 0ֵי� ָהַעְר0ִָי� 5ֶַסח ַליֹקָוק)ה(
  : �ַבֲחִמ9ָה ָעָ"ר יֹו� ַלֹחֶד$ ַהֶ�ה ַחג ַה12ַֹות ַליֹקָוק ִ$ְבַעת ָיִמי� ַמ1ֹות ֹ�אֵכל�)ו(
  : ָ�ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה .א ַתֲע"�ְקָרא ֹקֶד� ִיְהֶיה ָלֶכ�ַ��וֹ� ָהִרא�וֹ� ִמ )ז(
  פ:  ְוִהְקַרְבֶ�� ִא9ֶה ַליֹקָוק ִ$ְבַעת ָיִמי� �0ַֹו� ַה9ְִביִעי ִמְקָרא ֹקֶד$ ָ�ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה .א ַתֲע"�)ח(
  

  : ַוְיַד0ֵר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ$ה 3ֵאֹמר)לג(
�ֹות ִ$ְבַעת ָיִמי� ַליֹקָוק ַ(0ֵר ֶאל 0ְֵנ)לד( �  :י ִיְ"ָרֵאל ֵלאֹמר 0ֲַחִמ9ָה ָעָ"ר יֹו� ַלֹחֶד$ ַה9ְִביִעי ַהֶ�ה ַחג ַה>
ַ��וֹ� ָהִרא�וֹ� ִמְקָרא ֹקֶד� ָ,ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה &א ַתֲע"� )לה(:  
 ְוִהְקַרְבֶ�� ִא9ֶה ַליֹקָוק ֲעֶצֶרת ִהוא ָ�ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה .א ִמיִני ִמְקָרא ֹקֶד� ִיְהֶיה ָלֶכ�ַ��וֹ� ַהְ� ִ$ְבַעת ָיִמי� ַ�ְקִריב� ִא9ֶה ַליֹקָוק )לו(

  :יֹו� 0ְיֹומֹו ֵא3ֶה מֹוֲעֵדי ְיֹקָוק ֲאֶ$ר ִ�ְקְרא� ֹאָת� ִמְקָרֵאי ֹקֶד$ ְלַהְקִריב ִא9ֶה ַליֹקָוק ֹעָלה �ִמְנָחה ֶזַבח �ְנָסִכי� ְ(ַבר )לז( :ַתֲע"�
�נ� ַליֹקָוק)לח(ְ�  : ִמ3ְַבד 0ְ$ַֹתת ְיֹקָוק �ִמ3ְַבד ַמְ�נֹוֵתיֶכ� �ִמ3ְַבד ָ�ל ִנְדֵריֶכ� �ִמ3ְַבד ָ�ל ִנְדֹבֵתיֶכ� ֲאֶ$ר ִ
ַ��וֹ� ָהִרא�וֹ� ַ�ָ�תוֹ� �ַב�וֹ� � ֶאת ַחג ְיֹקָוק ִ$ְבַעת ָיִמי�  ַא- 0ֲַחִמ9ָה ָעָ"ר יֹו� ַלֹחֶד$ ַה9ְִביִעי 0ְ+ְס5ְֶכ� ֶאת ְ�ב�;ת ָה+ֶר) ָ�ֹח�)לט(

  :ַהְ�ִמיִני ַ�ָ�תוֹ�
  :ְבַעת ָיִמי��ְ"ַמְחֶ�� ִלְפֵני ְיֹקָוק ֱא&ֵהיֶכ� ִ� 5ְִרי ֵע) ָהָדר 5ֹ�ַת ְ�ָמִרי� ַוֲעַנ= ֵע) ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל �ְלַקְחֶ�� ָלֶכ� ַ��וֹ� ָהִרא�וֹ� )מ(
ַ�ת עֹוָל� ְלֹדֹרֵתיֶכ� 0ַֹחֶד$ ַה9ְִביִעי ָ�ֹח�� ֹאתֹו)מא( �  : ְוַחֹ�ֶת� ֹאתֹו ַחג ַליֹקָוק ִ$ְבַעת ָיִמי� 9ָ0ַָנה ח
ֹ�ת)מב( �ֹ�ת ֵ�ְ$ב� ִ$ְבַעת ָיִמי� ָ�ל ָהֶאְזָרח 0ְִיְ"ָרֵאל ֵיְ$ב� 0ַ> �<0ַ :  
�ֹות הֹוַ$ְבִ�י ֶאת 0ְֵני ִיְ"ָרֵאל 0ְהֹוִציִאי אֹוָת� ֵמֶאֶר) ִמְצָרִי� ֲאִני ְיֹקָוק ֱא.ֵהיֶכ� ְלַמַע� ֵיְדע�)מג( �  : ֹדֹרֵתיֶכ� ִ�י ַב>
 פ:  ַוְיַד0ֵר ֹמֶ$ה ֶאת ֹמֲעֵדי ְיֹקָוק ֶאל 0ְֵני ִיְ"ָרֵאל)מד(

  
  ם הלכות מלכים פרק א "רמב

  הלכה א

 ולהכרית זרעו של עמלק,  שנאמר שום תשים עליך מלךלמנות להם מלך, ניסתן לארץשלש מצות נצטוו ישראל בשעת כ
 . שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמהולבנות בית הבחירה, שנאמר תמחה את זכר עמלק


