
 
 

 בס"ד

 :טהנוסח המורחב לליל הסדר למנויי קרבן פסח תשע"
 

 לאחר ארבעת הקושיות
 כאן הבן שואל קושיה חמישית:

  

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

 שבכל הדורות בנו מקדש והקריבו קרבן פסח!

 בימי משה, שלמה, עזרא הסופר ויהודה המכבי!

 ואילו אנו בדורנו שהתפללנו אלפיים שנה

 לפניך את קרבנות חובותינו""ושם נעשה 

 באנו ארצה, הכרזנו: 'הר הבית בידינו'

 וקרבן פסח אין? –

 
 ואתה אבא יקר

 מה תענה לשאלת הבן החכם?

 
 הרי לך הצעה לתשובה: 

 יש לי תשובה לקושיה החמישית של בננו החכם:

 )ירים את הזרוע מן הקערה ויאמר(:

 אמנם קרבן פסח אין לנו עדיין אלא זרוע בלבד

 אך השנה התחדש דבר 

 ואלפים מעם ישראל נימנו על קרבן פסח ואנו ביניהם.

 הריני להודיע למסובים ב'סדר' הזה 

 הוא זכר לקרבן פסחש -כי זיכיתי אתכם ב"אפיקומן"  

 באמצעות 'מכון המקדש'.

 כל אחד מן המסובים לשולחן ה'סדר' 

 הרי הוא 'מנוי' הלילה על 'כזית' מקרבן פסח. 
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 יראה תמונה למסובים

 

 
 

 'מכון המקדש' חתם על חוזה עם רועה צאן מהשומרון,
 המאפשר למכון לרכוש עדרי כבשים תמימים בני שנה.

 
 
 

 תפילה לאומרה בליל הסדר: 
 

 ריבונו של עולם!

 בליל סדר זה מסובים אנו סביב השולחן והקערה.

 ותטענו בגבולנו".שתעלנו בשמחה לארצנו " –ליום הזה התפללנו בגלות 

 אכן זכינו לשכון כבני חורין בארצנו ובירושלים הנבנית לתפארה.

 עם זאת, ליבנו דואב על העובדה

 כי במקום להקריב קרבן פסח במועדו בחצרות הקודש 

 הננו יוצאים ידי חובה ב'זרוע' המונחת בקערה לזיכרון.

 במצווה גדולה זו של קרבן פסח כתבת בתורתך

 נכרתה הנפש ההיא מעמיה"!ו –חדל מלעשות הפסח כי האיש אשר " 
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 לפיכך!

 טבתעודת 'מנוי' על קרבן פסח תשע"

 הננו מקבלים עלינו לעשות למען בנין המקדש במהרה.

 הינו ואלוהי אבותינוויהי רצון מלפניך ה' אל

 שנבנה את בית המקדש במהרה בימינו 

 ושם נעבדך ביראה 

 ובהקרבת קרבן פסח בהלל ובשיר

 כימי עולם וכשנים קדמוניות.

 
 טתשע" –אפיקומן 

 אם לא נזכה להקריב קרבן השנה

 המקדש', מיסודו של מכון המקדש,ישיבת 'כסף מינויים זה מיועד ל

 שם עוסקים בהלכות המקדש, הבגדים והכלים

 לחידוש העבודה במהרה במקדש ה' בירושלים.

 
המזבח ניתן לבנות תוך זמן קצר בהר זבח אבנים כפי שהוכן במכון המקדש. את מ -בתמונה 

 הבית ולהתחיל בעבודה.

 הגדתשינויים נוספים בהגדה של פסח על פי מנהג ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים ראה ב'
 ' בהוצאת 'מכון המקדש'.המקדש
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