בס"ד

מסכת פסחים

קובץ מס' 2
)מתוך (4
נתקבל מ"משנה בהבנה" d1234@okmail.co.il

פסחים פרק ב' משנה ה'

בס"ד

בס"ד

ארבע הפרשות חייבים להפריש בכל שנה ושנה
מהפירות שגדלו בארץ ישראל ,ואלו הם:

פסחים פרק ב' משנה ה'

מי נותן למי?

א .תרומה גדולה ב .מעשר ראשון ג .תרומת מעשר
ד .מעשר שני :בשנים א' ב' ד' ה' – לשמיטה,
או מעשר עני :בשנים ג' ו' – לשמיטה.
)פרטי המעשרות ודיניהם בטבלה המצורפת(

ְּתר ּומָ ה
גְ דוֹ לָ ה

בעל הפירות
לכהן

⌚ זמן הפרשת התרומות והמעשרות:
זמן הפרשת תרו"מ הוא לאחר שנגמרה מלאכתן של הפירות.
גמר מלאכה של התבואה הוא "מֵ רוּחַ הַ כְּ ִרי"  -לאחר שקוצרים ,דשין וזורין את

שר
מַ ֲע ֵׂ
אשוֹ ן
ִר ׁ

בעל הפירות
ללוי

שיעור – כמות
ההפרשה:
מן התורה :אין שיעור
לתרומה גדולה ואפילו הפרשת
חיטה אחת פוטרת הכל.
מדרבנן :עין יפה )של אדם( :אחד
מארבעים )חיטים(,
עין רעה :אחד משישים.
עין בינונית :אחד מחמישים,
עשירית )חלק אחד מתוך עשר(

ממה שנשאר לו
)אחרי התרומה גדולה שנתן לכהן(.

התבואה ,אוספים את כל התבואה ביחד ועושין ממנה "כרי" )ערימה(.
לאחר הכנת ה"כרי" ,עושים "מירוח הכרי"  -מורחים ומייפים את ה"כרי" – וזה
נקרא גמר מלאכה של התבואה – ומאז מתחייבת התבואה בתרומות ומעשרות.

C

"טבל".

ְּתר ּומַ ת
שר
מַ ֲע ֵׂ

לאחר "מירוח הכרי" – כל זמן שלא הופרשו תרומות ומעשרות מהפירות או
מהתבואה אסור לאכול מהם!  -כל עוד הפירות לא מעושרים נקראים הם "טבל"-

t

"דמאי".

שר
מַ ֲע ֵׂ
שנִ י
ֵׁ

מדאורייתא :פירות "דמאי" מותרים באכילה ללא שיעשר מהם )שוב( כיון שרוב
עמי הארצות מעשרין.
מדרבנן :צריך לעשר פירות "דמאי" ורק אז יהיו מותרים באכילה.

בשנים:
א' ב' ד' ה'  -לשמיטה
בעל הפירות
מפריש "מעשר שני"

עשירית ממה שנשאר לו.

)ואוכלו בירושלים(

"דמאי" הם פירות שנלקחו מ"עם הארץ" ,ויש ספק אם הופרשו "מעשרות"
מפירות אלו או לא ...כי עמי הארצות חשודים על המעשרות )שמא לא עישרו(.

הלוי
לכהן

"מעשר מן המעשר"
עשירית ממעשר ראשון
שקיבל מבעל הפירות

שר
מַ ֲע ֵׂ
עָ נִ י

בשנים:
ג' ו'  -לשמיטה
בעל הפירות
מפריש "מעשר עני"
)ונותנם לעניים(

עשירית ממה שנשאר לו

פסחים פרק ב' משנה ה'

בס"ד

~ המשך ~

בס"ד

אלו סוגי תבואה מביאה המשנה ,שאם אפה מהם מצות

לא יצא ידי חובה?

חוֹבתוֹ ַבּ ֶפּ ַסח...
יוֹצא ָבּ ֶהן יְ ֵדי ָ
ֶשׁ ָא ָדם ֵ
מאלו סוגי קמח ,אם עשה מהם מצה
יצא ידי חובת אכילת מצה בליל יו"ט הראשון של חג הפסח?
חמשת מיני דגן.__________(5 .______(4 .______(3 .______(2 ._____(1 :
אבל אם אפה מצות משאר המינים כגון _____ :ו_____ לא יצא ידי חובה.
מדוע?__________________________________________________
______________________________________________________

וּב ַמ ֲע ֵשׂר ִראשׁוֹן ֶשׁנִּ ְט ָלה"...
יוֹצ ִאין ִבּ ְד ַמאי ְ
"וְ ְ
אלו עוד סוגי תבואה מביאה המשנה ,שאם אפה מהם מצות יצא ידי חובתו?

פירוש:
בדמאי

אם אפה מצה מתבואה "_____" יצא ידי _____.
כי רק _____ החמירו שצריך לעשר את ה"_____" אבל
מדאורייתא מותר לאכול "דמאי" כי רוב עמי הארצות ______.

אם הלוי הקדים ולקח את ה"מעשר _____" שלו לפני שהפרישו
במעשר ראשון "תרומה ______" לכהן – ואפה מצות מחיטים אלו ,יצא יד"ח,
מכיון שהלוי לקח את חלקו עוד לפני שעשו "_____ הכרי"
שנטלה תרומתו
ואז עדיין התבואה לא נתחייבה ב"_____ גדולה" לכן יצא יד"ח

במעשר שני
והקדש שנפדו

"מעשר ____" צריך לאוכלו ב_______ ,אך אם רוצה יכול
לפדות את הפירות מקדושתן על מעות וכשפודה אותן צריך
להוסיף חומש .וכן "הקדש"  --המקדיש איזה דבר ,אם רוצה
לפדותו צריך להוסיף _____ .כאן מדובר שאפה מצות מתבואה
של "מעשר שני" או "הקדש" שנפדו אך ללא הוספת חומש ובאה
המשנה ללמדינו שיצא ידי חובה במצה זו כי החומש לא מעכב.

והכהנים בחלה
ובתרומה

אם ____ אפה מצות מ"הפרשת _____" או מ"______"
יצא ידי חובה ,אע"פ שמצה זו ראויה רק לכהנים ולא ל______

פירוש:
בטבל
במעשר ראשון
שלא
נטלה תרומתו

במעשר שני
והקדש
שלא נפדו

אם אפה מצה מתבואה "_____" – שלא מעושרת בודאי
לא יצא ידי ______ ,כי "טבל" אסור באכילה.
גם כאן הלוי הקדים ולקח את ה"______ ראשון" שלו
לפני שהפרישו "תרומה ______" לכהן
אבל כאן מדובר שהלוי לקח את חלקו אחרי שעשו "מירוח
ה____"  -ואז יוצא שהתבואה נתחייבה כבר ב"_____ גדולה"
והלוי לא הפריש "תרומה גדולה" אלא רק "תרומת מעשר"
לכן נחשבת התבואה עדיין ל"טבל"
ואם אפה ממנה מצה ___ יצא ידי חובה.
כאן מדובר שה "_____ שני" או ה"הקדש" נפדו,
אך לא נפדו כהלכתן
כגון :שפדה את ה"מעשר שני" על מטבע שאין לו צורה ו"במעשר
שני" כתוב "וצרת הכסף בידך" – שצריך שלכסף יהיה _____.
או שאת ה"הקדש" חילל על גבי קרקע וצריך לפדות אותו רק
בכסף ...ולכן אם אפה _____ מתבואה זו  -לא יצא ידי חובה.

יקי נָזִ יר...
חַ לּוֹת תּו ָֹדה ְוּר ִק ֵ
מה זה "חלות תודה"? אדם שארע לו ___ מביא קרבן שלמי תודה וביחד עם קרבן זה
מביא "חלות תודה"  40 -לחמים 10 ,מהם חמץ ו 30-מהם מצה...
מה זה "רקיקי נזיר"? אדם שהיה _____ ,במלאת ימי ניזרו מביא קרבן שלמים וביחד
עם קרבן זה מביא "רקיקי _____"  20 -לחמים ,שכולן מצה.

אם אדם יאכל מצות אלו בליל פסח ) 30מצות של תודה ו 20-רקיקים של נזיר( האם יצא יד"ח?
עשאן לעצמו" :אין___________" .מדוע?_______________________________
______________________________________________________________
עשאן למכור בשוק) :למי שמחויב בתודה ונזירות( " ______ בהן" .מדוע?______________
______________________________________________________________

פסחים פרק ב' משנה ו'

בס"ד

פסחים פרק ב' משנה ז'

בס"ד

וְ ֵאלּוּ יְ ָרקוֹת
מורסן לתרנגולים:

באיזו מצוה יוצאים ידי חובה ע"י אכילת אחד מירקות אלו?_________________

אילו ירקות ,יוצאים בהן ידי חובת אכילת מרור?
.________(5 .________(4 .________(3 ._______(2 ._______ (1

איך

אסור

)מורסן = פסולת של חיטים(

להכינו__________________:

מדוע?_________________________________________

האם יוצאים יד"ח רק אם הירקות לחים או גם אם הם יבשים?

איך

מותר

להכינו__________________:

אם אוכל את הקלחים שלהם )השורש הגדול שעליו גדלים העלים(

מדוע?__________________________________________

בין לחים בין יבשים______________________:

מורסן לשוף בו את הבשר:

אך אם אוכל את העלים שלהם:
כשהם לחים ._____________:כשהם יבשים.______________:

באיזה אופן

מאילו מילים לומדים :שמה שהמשנה אומרת
"יוצאין בין לחין בין יבשים" זה רק אם אוכל את הקלח
אבל לא אם אוכל את העלים? "___________________"

אסור

להשתמש בו_________________________________:

מדוע?_______________________________
באיזה אופן

מותר

להשתמש בו_________________________________:

לעיסת חיטים:

באיזה אופן  /מצב של הירקות אם אכלם לא יצא ידי חובה?
" (1כבושין".

פירוש_________________________________:

 ."______" (2פירוש_________________________________:
 ."______" (3פירוש_________________________________:
וּמ ְצטָ ְרפִ ין לְ כַזַּ יִ ת" .מי מצטרף לכזית?____________________________
" ִ
_________________________________________________________

מה אסור לעשות עם החיטים כדי להניחם על המכה? _________________
מדוע?________________________________

באורי מילים:

שורין_______________________:

חולטיןָ .____________________:שׁפָ ה____________________:

פסחים פרק ב' משנה ח'

בס"ד

פסחים פרק ג' משנה א'

בס"ד

הסבר ע"פ הברטנורא" :אֵ לּוּ עוֹבְ ִרין" _________________________
לתוך מה אין נותנים את הקמח?  (1לתוך ה_______ (2 .לתוך ה________

"וְאִם נָתַן"...

אלו תערובות חמץ \ חמץ נוקשה מביאה המשנה שצריך לבערם מן העולם?

פירוש:

להיכן "אם נתן" )את הקמח( לפי כולם אסור באכילה?
כשנתן לתוך ה_________

(1

כּ ָֻתּח הַ בַּ בְ לִ י

עשוי מ___ מעופש ו_____

להיכן "אם נתן" )את הקמח( יש מחלוקת אם אסור או מותר באכילה?

(2

_____________

שיכר שהיו עושים בארץ ___ מחיטים או מ______

כשנתן לתוך ה_________

(3

_____________

חומץ שעשוי בארץ ____ ,ששמים________ בתוך
היין ומשהין אותם שם עד ש________

(4

_____________

תערובת שעושים אותה ל_______ ועושים אותה מ-
שליש ________ ,שליש________ ושליש _____

(5

_____________

(6

_____________

(7

_____________

לפי תנא קמא ._______________:לפי רבי מאיר________________:

כתוב בתורה )בא י"ב ,ט(

לגבי קרבן פסח:

ֻשּׁל בַּ מָּ יִ ם" – אסור לבשל
"אַל תֹאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ נָא ,וּבָ ֵשׁל ְמב ָ
את קרבן פסח במים אלא רק לצלותו .אך מהכפילות של
"וּבָ ֵשׁל ְמב ָֻשּׁל" לומדים שלא רק במים אסור לבשל את קרבן פסח אלא אסור אף
לבשלו בשאר ______) .ז' משקין :י"ד ,שח"ט ,ד"ם – יין ,דבש ,שמן ,חלב ,טל ,דם ,מים(

העתק מהמשנה :במה אסור לבשל את קרבן פסח? לא ב_____ ולא ב________.
אבל מה כן מותר?____________________________________________
___________________ ואין אומרים שזה מבטל את _____.

מים שנותנים בהם ______
וה_______ משתמשים בהם למלאכתם.
____ שהטבחים עושים מקמח תבואה שלא הביאה
____ בישולה כדי לכסות בה את ה_____ לשאוב את
______ של התבשיל.
עפר קמח שמלקטים מה______ מערבבים אותו ב____
וה_______ מדבקים בו את __________

לפי תנא קמא :איזה חמץ צריך לבערו מן העולם?
או________________________ או ______________________
איזה חמץ נוקשה מוסיף רבי אליעזר ואומר שצריך לבערו מן העולם?
______________  -שהן חמץ נוקשה ע"י _____________________
מדוע?__________________________________________________

ה ֲֵרי ֵאלּ ּו ְב ַאזְ הָ ָרה...

מה הפירוש "מי תשמישו של נחתום"?________________________________

אם אוכל תערובת חמץ וחמץ נוקשה  -על מה עובר?___________________
מתי לוקה) :על אכילתן(_____________________________________.

מה דין מים אלו ומדוע?______________________________________

מתי לא לוקה.__________________________________________:

פסחים פרק ג'

בס"ד

משנה ב'

מתי חייב לבער את הבצק שבסדקי העריבה?_________________________
מתי הבצק בטל במיעוטו ולא צריך לבערו?__________________________
וכל זה רק כשהבצק עשוי ל____________________.
אבל אם הבצק לא עשוי לחזק את העריבה______________________:
מדוע?_____________________________________

ְוכֵ ן לְ ִענְ יָ ן הַ ּ ֻט ְמ ָאה...

פסחים פרק ג' משנה ג'

בס"ד

אדם הלש עיסת בצק צריך להפריש ממנה חתיכה ולתתה לכהן
– הפרשה זו נקראת "הפרשת חלה"

אדם הלש בפסח עיסה בטומאה

)המותרת רק לישראל אך לא לכהן(

באיזה אופן יפריש ממנה חלה ,הרי לתתה לכהן אי אפשר כי היא טמאה ואסורה לכהן
באכילה ,ואם כן מה יעשה האדם עם אותה עיסה שמפריש הרי היא עלולה להחמיץ
ויעבור על "בל יראה ובל ימצא"?...
לאפותה )כדי שלא תחמיץ(  -אי אפשר  -מדוע?______________________________
_____________________________________________________________
להשהותה עד הערב ואז לשורפה  -אי אפשר  -מדוע?_______________________

אם נגע שרץ בבצק שבסדקי העריבה האם נטמאה גם העריבה?

בפסח:

להאכילה לכלבים )או לשורפה( ביו"ט  -אי אפשר  -מדוע?______________________

באיזה גודל של בצק – הטומאה לא עברה לעריבה?_______.

אז מה יעשה כדי שלא תחמיץ?

מדוע?_______________________________________________
באיזה גודל של בצק – הטומאה כן עברה לעריבה?____________.
מדוע?_______________________________________________

בשאר ימות השנה:

אין הדבר תלוי ב____ הבצק

)אם יש בו כזית או לא(

אלא זה תלוי אם האדם ______  -על הימצאות הבצק בעריבה או לא.
אם מקפיד עליו )ועתיד ליטלו משם(:
הבצק  "______" -בפני הטומאה  -והטומאה ___ עוברת ל_______.
ואם לא מקפיד עליו )ורוצה בקיומו(:
"הרי הוא כ______" – וכאילו השרץ נגע ב______ עצמה וטימאה...

לשון המשנה:

פירוש:

רבי אליעזר
אומר:

"א ______ לָהּ ___
עַ ד שֶׁ _______"

____________________________
____________________________

רבי יהודה בן
בתירא אומר:

" ַתּ ִטּיל בַּ _____"

____________________________

אמר רבי
יהושע:

"א זֶ ה הוּא חָ מֵ ץ
שֶׁ _______ עָ לָיו ְבּ___
י ֵָראֶ ה וּבְ בַ ל _____"...

____________________________
____________________________
____________________________

פסחים פרק ג' משנה ד'

בס"ד

 -המשך משנה ד' -

בס"ד

לישה  Fעריכה  Fאפיה
כיצד כל אישה עושה פעולה אחרת בבצק  -ואינה צריכה להמתין עד
שחברתה תגמור לאפות בתנור – וכך הבצק לא מחמיץ?
מהו שיעור הזמן שמותר להשהות את העיסה שלא תתחמץ?
העתק מהמשנה

רבן
גמליאל
אומר:

ָשׁשׁ נ ִָשׁים
_____ כְּ אַחַ ת,
וְ _____
בְּ תַ נּוּר _____
זוֹ ____ זוֹ

פירוש:
לפי רבן גמליאל :לג' הנשים מותר לעשות ביחד
את אותם פעולות בהכנת העיסה למצות:
לישה :ביחד.
אפיה :כל ______ בנפרד  -תנור מלא.

אישה א' אישה ב'
לשה

ממתינה

ממתינה

עורכת

____

ממתינה

____

____

____

____

ואע"פ שממתינות אחת ל_____ עד שתגמור כל
אחת ל_____ בתנור – אין כאן חימוץ.
לפי חכמים :אסור שג' הנשים יעשו את אותה
פעולה ביחד וימתינו אחת ל____ עד שיגמרו

אופה

לאפות ,אלא כל אחת ואחת עושה פעולה אחרת.

וחכמים
אומרים:

ָשׁלוֹשׁ נ ִָשׁים
עו ְֹסקוֹת בַּ _____
אַחַ ת ______
וְ אַחַ ת ______
וְ אַחַ ת ______

הכיצד? ג' פעולות  /שלבים בהכנת המצות:
לישה ,עריכה ,אפיה.
כל אחת מהג' נשים עושה בבצק שלה ָשׁלָ ב אחר
אין להתחיל או לעבור שלב  -עד שהאישה
שלפניה סיימה את השלב שלה ועברה לשלב
הבא) ...חוץ מאשה א' שמתקדמת ראשונה(...
)ראה בטבלה הסמוכה(

כך שיוצא שכשהראשונה מגיעה לשלב השלישי
שהוא  ,_____ -האישה השניה והשלישית עדיין
עסוקות עם הבצק בשלבים מוקדמים יותר )עריכה
ולישה( וכך לא ממתינות אחת לשניה עד שיגמרו
לאפות ,וכך הבצק לא ______.

אישה ג'

____
רבי עקיבא אומר:
אין ראוי לעשות כמו .____________ :מדוע?_____________________________
______________________________________________________________
אלא ראוי לעשות כמו_____________________________________ - _______ :
מה תעשה האשה אם רואה שהבצק עוד מעט מתחיל לתפוח?____________________
______________________________________________________________

פסחים פרק ג' משנה ה'

בס"ד

ג' דרגות בחימוץ העיסה:

פסחים פרק ג' משנה ו'

בס"ד

ערב פסח – י"ד בניסן שחל להיות בשבת
מתי מבערים את החמץ ,הרי זמן הביעור חל בשבת?...

בתחילה העיסה נעשית לבנה כאדם שהכסיפו – החווירו פניו מפחד.
אם נשתהה יותר נעשים בעיסה סדקים דקים כמו קרני חגבים.
אם נשתהה עוד יותר ,הסדקים מתערבבים זה בזה.

מתי מבערים
חמץ

מביאה המשנה ב' סוגי עיסות:
פירוש:

מה דינו?

עיסה ש___ החמיצה
כל ______.

צריך ל___________

עיסה ש________ לגמרי.

והאוכלו _____ )אבל אסור(

לפי
רבי מאיר

צריך ל___________
והאוכלו __________

לפי רבי
יהודה:
לפי
חכמים:

מהו ה ֵשׂאוּר שהאוכלו פטור?

מהו הסידוק שהאוכלו חייב כרת?

שנעשו ______ בעיסה
כקרני _______ )=דרגה __(

שנתערבו _______ זה ב____.
)=דרגה __(

אם נעשו סדקים בעיסה ,בין כקרני חגבים )דרגה ב'( ובין שנתערבו
זה בזה )דרגה ג'( זה חמץ גמור וחייב עליו ____) .שהחימוץ מתחיל
מדרגה __ והלאה( ומהו " ֵשׂאוּר" שהאוכלו פטור? ___________
_____________________ )=דרגה __(

בין חמץ ______ ובין חמץ _______
מבערים את הכל מ________________  -ע"י שריפה
)ומשאיר קצת חמץ לסעודות ה______(
והסיבה שרבי מאיר סובר כך :מפני שהוא סובר כרבי יהודה
)פרק ב' משנה א'( שביעור חמץ הוא דווקא ע"י _____ ,ולכן שורף
את החמץ מלפני ה_____.

נחלקו רבי יהודה וחכמים  -מהי דרגת החימוץ של " ֵשׂאוּר" שהאוכלו פטור
ומהי דרגת החימוץ של "סידוק" שהאוכלו חייב כרת?

חולין

חמץ

תרומה

לפי
חכמים

בין חמץ ______ ובין חמץ _______
מבערים את החמץ ב____  -ע"י שיזרקו את החמץ ל___ וכד'
כי חכמים סוברים )שם( שאפשר לבער את החמץ בכל ____
ולא רק ע"י _____ ולכן יכול לבערו בצורה אחרת בשבת עצמה.

חמץ תרומה

לפי רבי
אלעזר
בר צדוק

חמץ חולין
מבערים ב_____
כי אפשר למצוא אנשים
שיאכלו את החמץ בשבת...

מבערים מלפני ה_____
כי קשה לגומרו בשבת
כי הוא אסור באכילה ל____
ואסור לתתו ל______
ולהשהותו גם אסור...
לכן יבערוהו מלפני ה______

בס"ד

לבער את החמץ
אוי ...שכחתי נ
שבבית ,מה אעשה?

פסחים פרק ג' משנה ז'

פסחים פרק ג' משנה ח'

בס"ד

אדם שיש לו חמץ בביתו בערב פסח:
מדאורייתא מה מספיק לעשות?______________________
מה תיקנו רבנן שיוסיף ויעשה?_______________________

ירוּשׁ ַל ִים
ָצא ִמ ָ
ְכן ִמי ֶשׁיּ ָ
וֵ
ְכּר ֶשׁיֵּשׁ ְבּיָדוֹ ְבּ ַשׂר ק ֶֹדשׁ
ְונִ ז ַ
מה היה בידו של מי שיצא מירושלים? ________

באיזה יום מדובר כאן?__________ .מה יעשה עם החמץ?...

באיזה בשר קדשים מדובר? קדשים _____.

מביאה משנתינו ג' אופנים של הליכה...

מהו גבול המקום שאסור להוציא משם את בשר הקדשים?____________

הליכה לדבר מצוה:

מה צריך לעשות עם הבשר שהוצא מחוץ לירושלים?________________

"הַ הוֹלֵ לִ _____ אֶ ת _____"  ,או " ָל____ אֶ ת ____" ,או "לֶאֱ כוֹל _____

רוּסין בְּ בֵ ית _____  -וְ נִ זְ כַּ ר ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ____ בְּ תוֹ בֵּ יתוֹ"  -מה יעשה?
אֵ ִ
אם יש זמן גם לחזור לביתו ו_____ את ה____ וגם לחזור ל_____

מה יעשה אותו אדם שיצא מירושלים
ונזכר שיש בידו בשר קודש ,היכן ישרפנו?

יחזור ו_____ אבל אם אין זמן לעשות את שניהם ________________.

הליכה לצורך הצלת נפשות:
וּמן הַ ____"  -שעלה על גדותיו
"לְ ____ ִמן הַ ____"  -שרוצים להרוג הישראלִ " ,
וּמן הַ _____"  -בית שנפל ובתוכו בני אדם
וּמן הַ _____ִ ,
וּמן הַ ______ִ ,
" ִ
ונזכר שיש לו חמץ בביתו  -מה יעשה? ____ בליבו ,ולא יחזור ל____ כלל.

" ִאם ָעבַ ר
____________"

פירוש:

היכן ישרפנו?

אם התרחק מ______
עד שהגיע למקום ששמו

____________
____________

"_____" שרואים משם

ולא הטריחוהו לחזור

את בית ה_______

ל_________ ולשורפו שם...

ואם לא ______ כל כך

_____________
_____________
_____________

)גם אם יש לו שהות(...

הליכה לדבר הרשות:
"לִ ____ ְשׁבִ יתַ ת הַ ____" – אם הולך לקנות שביתה לסוף ____ אמה ע"י עירוב
תחומין כדי שיוכל ללכת בשבת  2000אמה לדבר הרשות יחזור לביתו לבער ה___
אבל אם הלך לקנות שביתת _____) ,כגון ללכת מחר לבית האבל( דינו כהולך לדבר ה____.

" ְו ִאם ________"

מירושלים ולא הגיע
ל"_____" -

פסחים פרק ג' משנה ח'

בס"ד

על מי מדברת המשנה שהם חוזרים ,ולהיכן?
על ההולך ב_____ ונזכר שיש לו _____ בביתו.

)משנה __(

על היוצא מחוץ ל_______ ונזכר שיש בידו _____ קודש.

)משנה __(

פסחים פרק ד' משנה א'

בס"ד

מדוע יש מקומות שנהגו לא לעשות מלאכה עד חצות? כדי שלא יהיה _____ במלאכתו
וישכח .__________________(3 .______________(2 ._____________(1 -
מה הדין מחצות ואילך? )תוי"ט( ___________________________________.

מהם מנהגי המקומות ומה דין המתארח בהן?

חוזְ ִרין"?
" ְו ַעד ּ ַכ ּ ָמה הֵ ן ֹ
מה שיעור

מה שיעור

החמץ

בשר הקודש

שחוזרים בשבילו לביתו
כדי לבערו?

שחוזרים בשבילו לירושלים
כדי לבערו שם?

לפי
רבי
מאיר

בין חמץ ובין בשר קודש שיעורו )לחזרה( הוא כ_____ ,ובפחות
מכך ,חמץ  ,___________ -בשר קודש _____________ -
כי סובר שחזרתו כ________ – כמו שאוכל מטמא רק בכ_____,
כך חזרתו היא רק אם החמץ או הבשר בשיעור של כ_____.

לפי
רבי
יהודה

בין חמץ ובין בשר קודש שיעורו )לחזרה( הוא כ____.
כי סובר שחזרתו כ_______ – כמו שבאיסור אכילת ____ ובשר
קודש מתחייב רק אם אכל שיעור כ____,
כך חזרתו היא רק אם החמץ או הבשר בשיעור של כ_____.

לפי
חכמים

שיעור החמץ  -לחזרה
הוא כ_____
כי החמץ כאן הוא חולין ולכן
חוזרים לשורפו רק משיעור של
____ )ולא משיעור של _____(

שיעור בשר הקודש  -לחזרה
הוא כ_____
משום חומרתם של קדשים
חוזרים לשורפם גם בשיעור
)יותר קטן( של _____.

השלם בלשון המשנה

מה הדין:

פירוש:

"________"

הגר במקום שעושים מלאכה יכול להקל
כמו כולם ו___________________.

מקום שלא נהגו

"__________"

הגר במקום ש ____ עושים מלאכה אינו
יכול לה____ לעצמו ולעשות ________.

ההולך ממקום

"נו ְֹתנִ ין עָ לָיו
_____ מָ קוֹם
שֶׁ _____ לְ שָׁ ם "

מקום שנהגו
לעשות מלאכה
לעשות מלאכה

שעושים
למקום שלא עושים
)מלאכה(

ההולך ממקום

שלא עושים
למקום שעושים

"נו ְֹתנִ ין עָ לָיו
_____ מָ קוֹם
ֶשׁ_____ ִמ ָשׁם"

שגם אם במקום שהגיע ממנו
כן _______________ ,אבל מכיוון
שבמקום שהגיע אליו ___ עושים _______
 מחמירים עליו שגם הוא ___ יעשהמלאכה עד ____  -כאנשי המקום.
שגם אם במקום שהגיע אליו
כן _________________ ,אבל מכיוון
שבמקום שהגיע ממנו ___ עושים
_______  -מחמירים עליו שגם הוא לא
_____ מלאכה ,ולא יקל כאנשי המקום.

וכל זה דווקא אם מתכוון ______ למקומו
אבל אם מתכוון לה______ במקום החדש ש_____ אליו ,חייב לנהוג כ_____ המקום
בין לקולא )אם _________ מלאכה( ובין לחומרא )אם _________ מלאכה(
קת .המגיע ממקום שלא עושים למקום שעושים
אָדם ִמ ְפּנֵי הַ מַּ חֲ ֶ
וְ אַל יְ ַשׁנֶּה ָ
צריך להחמיר ולא לעשות מלאכה .מדוע אין זה גורם למחלוקת ,הרי רואים שהוא
מחמיר יותר מהם______________________________________________?...

בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ב'

בס"ד

לאחר שראינו במשנה הקודמת שנותנים על אדם חוּמרי מקום שיצא משם
וחוּמרי מקום שהגיע לשם  -לגבי מנהגי עשיית מלאכה בערב פסח,
משנתינו תביא עוד מקרה "כיוצא בו" שגם נותנים על אדם את חומרי מקום
שיצא משם וחומרי מקום שהגיע לשם – והפעם ,לגבי פירות שביעית.

פסחים פרק ד' משנה ב'

ביעור פירות שביעית

"ביעור פירות שביעית"
אָרץ לָכֶ ם לְ אָכְ לָה" ,ובסמוך לו כתוב
כתוב בתורה )בהר כה,ו( "וְ ָהיְ תָ ה ַשׁבַּ ת הָ ֶ
אַרצְ ִ תּ ְהיֶה כָ ל ְתּבוּאָתָ הּ לֶאֱ כֹל" – מלמדת אותנו התורה
"וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתּ וְ לַחַ יָּ ה אֲ ֶשׁר בְּ ְ
שמותר להאכיל את פירות שביעית לבהמות ולחיות.
)פס' ז'(

והרי הציווי " -וְ לִ בְ ֶה ְמ ְתּ "לכאורה מיותר ,כי אם כתוב שמותר להאכיל "לַחַ יָּ ה" –
שאין מזונותיה עליך כל שכן שיהיה מותר להאכיל "לִ בְ הֶ ְמ ְתּ "שמזונותיה עליך...

מה הפירוש " ִמ ְמּקוֹם ֶשּׁכָּ לוּ"?_____________________________________.
מה צריכים לעשות אנשי אותו המקום ֶשּׁכָּ לוּ פירותיו מן השדה?_______________
___________________________________________________________

באיזה מקרה דנה משנתנו?
לומר שכל זמן שיש לחיה מה לאכול מאותו מין בשדה – אז מותר
להשאיר מאותו מין בתוך הבית ולאכול אותו ,הם ובהמותיהם...

מוציאן מחוץ לביתו ואומר" :אחינו בני ישראל כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול".

זמן ביעור פירות שביעית אינו שווה בכל המקומות ,שהרי ארץ ישראל נחלקה לג'
הוּדה ,וְ עֵ בֶ ר
מקומות כמו שכתוב במשניות שביעית )פ"ט ,ב( " ָשׁשׁ אֲ ָרצוֹת לַבִּ יעוּר :יְ ָ
הַ יַּ ְרדֵּ ן ,וְ הַ גָּלִ יל" – וכל מקום קובע לאנשי אותו מקום ,ובודקים כל מין ומין אם
כלה הוא מן השדה ,אם רואים שאותו מין כלה מן השדה ,האנשים שבאותו אזור
חייבים "לבער" – להוציא את הפירות האלו מביתם...

אפשרות א' אפשרות ב'

אבל אם כלה לחיה מן השדה – שאין עוד ממין זה בשדות,
אז צריך "לבער" פירות אלו מביתו .ואיך מבערן? )להלכה(

הַ ּמ ֹולִ ְ
יעית
יך ּ ֵפ ֹ
רות ְׁש ִב ִ
ממקום

למקום

ש____

ש______

)ואנשי אותו
מקום מבערים(

)ואנשי אותו
מקום לא מבערים(

ממקום

למקום

ש______

ש____

)ואנשי אותו
מקום לא מבערים(

)ואנשי אותו
מקום מבערים(

מה הדין?
הדין?__________
_________________
מדוע?________________

__________________
מה הדין?__________
_________________
מדוע?________________

__________________
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בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ב'

בס"ד

ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ מֵ ר ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ
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~ המשך ~

ובמחלוקת זו נחלקו
תנא קמא ורבי יהודה כאן...

במה נחלקים רבי יהודה ותנא קמא?
בכובש ___ מיני ירק בחומץ )בחבית אחת(

ושניים מהירקות כלו לחיה מן ה_____  -והגיע זמן ביעורן.
והירק השלישי לא ____ לחיה מן השדה ועדיין
לא הגיע ____ ביעורו ,מה יעשה???

לפי
תנא
קמא

נחלקו כאן תנא קמא ורבי יהודה

רבי אליעזר
אומר

כי סובר
כשיטת _________

במחלוקתם של רבי יהושע ורבן גמליאל – המובאת במסכת שביעית

המחלוקת במסכת שביעית

יכול לאכול את __ המינים
אפילו שכלו מן השדה
והגיע זמן _______,
על סמך המין ה_____
שעוד לא כלה מן ה_____.

לענין ג' מיני ירקות כבושין
כל מין ו___ נידון בפני עצמו.

מותר לאכול את ג' המינים שבחבית רק עד שהגיע זמן הביעור
של המין הראשון ,ואם הגיע זמן ביעורו של המין האחד צריך
לבער את כל ג' המינים אפילו שלא הגיע זמן הביעור של כולם.
)כי קיבלו ממנו טעם(

רבי יהושע
אומר

מותר לאכול את ג' המינים
כל עוד שלא הגיע זמן הביעור של המין האחרון,
ולפני כן אין חובה לבערם אפילו שהגיע זמן ביעור ב' המינים

רבן
גמליאל
אומר

כל מין ומין נידון בפני עצמו,
אם אותו מין – הגיע זמן ביעורו מוציא רק אותו ומבערו,
ואת שאר המינים יבער רק כשיגיע זמן ביעורן.

לפי
רבי
יהודה

ולכן צריך לבער את ב'
ה______ כי כלו מן ה____
והגיע זמן ביעורן.
ואת המין השלישי יכול
להשאירו בביתו ולאוכלו עד
שיגיע ____ ביעורו
ואז יוציא גם אותו.
כי סובר
כשיטת _________

מאילו מילים לומדים
שכך סובר ת"ק?
" ִמ ְמּקוֹם שֶׁ א כָּ לוּ

לִ ְמקוֹם ֶשׁ___  -חַ יָּ ב לְ בַ עֵ ר"
מתי חייב לבער? " -לִ ְמקוֹם ֶשּׁכָּלוּ"
רק אם כל הג' מינים ָכּלוּ
מן ה_____ והגיע זמן ביעורן,
אך כל עוד לא כלו כל המינים מן
השדה ונשאר מין אחד בחבית שעוד
לא הגיע זמן ______ ,יכול לאכול
את כל הג' מינים על סמך אותו ___
שעוד לא הגיע זמן ביעורו....

ועל זה אומר רבי יהודה:
"או ְֹמ ִרים ל ֹו

צֵ א וְ הָ בֵ א לָ ___ אָ ָתּה"
צא והבא מאותו מין שכלה
מהשדה ולא תמצא...
ומכיוון שב' המינים הללו  -כלו מן
ה____ והגיע זמן ______,
חייב להוציאן מחוץ לביתו...
)ואי אפשר לאוכלן על סמך המין השלישי
שעדיין לא הגיע זמן ביעורו(

ורק המין שנמצא עדיין בשדות רק
אותו מותר לך להשאיר ב_____
ולאוכלו אתה ובהמתך...

פסחים פרק ד' משנה ג'

בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ד'

בס"ד

מהי "בהמה דקה"? כגון.______________________:
מהי "בהמה גסה"? כגון.______________________:

אם אילו בהמות עושים מלאכה בשדה" ,בהמה דקה" או "בהמה גסה"? _________

האם אפשר לאכול צלי בלילי פסחים?

" ְל ַמ ַען ___________________"

מקום שנהגו לאכול __________ :מקום שנהגו שלא לאכול__________ :

מאיזה פסוק לומדים את חיוב "שביתת בהמתו" בשבת? )משפטים כ"ג ,י"ב(

האם מותר למכור לגוי
בהמה
גסה

בהמה
דקה

עגלים
וסייחים
שלמים
שבורין

______
במקום ש____
למכור בהמה
דקה ל_____
_______
במקום שנהגו
ש___ למכור
_________

מדוע?
מדוע? הרי הבהמה נהיית של הגוי ולגוי מותר
לעבוד עמה בשבת?...
א_________________________________.
___________________________________
ב_________________________________.
__________________________________

מדוע יש מקומות שנהגו שלא לאכול צלי בלילי פסחים? _____________
_____________________________________________________

הדלקת נרות ביום הכיפורים
בביתו:

כי "בהמה _____" אין איסור שישאילנה ל____
כי אינה עושה _______ בשדה כלל...
כי החמירו על עצמם ___________________
__________________________________

______

אפילו שאינם עושים מלאכה_______________
__________________________________

לפי תנא קמא:
_________

__________________________________

לפי רבי
יהודה______:

__________________________________

מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יוהכ"פ_________:
מקום שנהגו שלא להדליק את הנר בלילי יוהכ"פ________:
היכן מדליקים נרות ואין זה תלוי במנהג המקום?
 (1בבתי ________ ובבתי __________
 (2במבואות ה_______ )-מקומות _______(
 (3ועל גבי ה______ ) -ליד ה_____(

מה מתיר בן בתירה למכור לגוי?______.
מדוע?_____________________________________________________

בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ה'

בס"ד
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פסחים פרק ד' משנה ו'

האם מותר לעשות מלאכה בתשעה באב?
מקום שנהגו ____________ בתשעה באב .הדין____________ :
מקום שנהגו ____________ בתשעה באב .הדין____________ :
מדוע יש מקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב?
______________________________________________
אילו אנשים בטלים ממלאכה בכל מקום?________________
אָדם עַ ְצמוֹ _____________"
ֲשׂה ָ
"אָמַ ר ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל :לְ עוֹלָם ַיע ֶ
ולא יעשה ________ בתשעה ב____.
מדוע אין זה נראה כיוהרא  -כגאווה?__________________________
_______________________________________________

איזו מלאכה מתיר רבי מאיר לעשותה בי"ד ניסן עד חצות? )אפילו במקום שלא

נוהגים לעשות מלאכה( ______________________________
אבל אם לא התחיל לעשות המלאכה בליל י"ד:
_____ לעשותה בי"ד אפילו שיכול ל______ עד חצות.
באיזו מלאכה מדובר כאן שרבי מאיר מתיר לגומרה בי"ד?
מלאכה לצורך ה______.
אבל מלאכה שלא לצורך המועד עשייתה תלויה במנהג ה_____
)שרבי מאיר כאן זה תנא קמא שבמשנה א'(

במקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות__________________:
מה סוברים חכמים? שעשיית מלאכה בערבי פסחים – עד חצות –
לא תלויה ב______ אלא מדינא) ...ולא כמו שסובר תנא קמא במשנה א'(

ביהודה____________________________ :

במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה עד חצות_______________:
אפילו אם התחיל מלאכתו בליל י"ד...

בגליל______________________________ :

" ַה ַלּ ְילָה" – ליל י"ד
לגבי איזה אנשים נחלקו בית שמאי ובית הלל אם מותר להם לעשות

לאילו אומנים מקילים חכמים לעשות מלאכה בי"ד – עד חצות בכל מקום?

מלאכה בלילה – בליל י"ד? ________________
בית שמאי __________:מדוע?_____________________________

.___________(3 .___________(2 .___________(1

בית הלל ________________:מדוע?________________________
_____________________________________

מדוע חכמים מקילים להם לעשות מלאכתם עד חצות? מכיון שמצינו במלאכות אלו
קולא ש____ לעשותם אפילו בחול ה____ אז כל שכן שמותר לעשותן ב_____.
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בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ז'

בס"ד

אלו חמשה דברים מותר לעשותם בי"ד בניסן \ בחול המועד:

" (1מושיבין ___________"

– בי"ד בניסן

פירוש________________________________________ :

" (2ותרנגולת ש_________"
פירוט ג' האומנויות והקולא שמצינו בהן בחול המועד:

ג'
אומנויות
החייטים
הספרים
והכובסין

איזה קולא מצינו באומנויות אלו בחול
המועד? )שאין באומנויות אחרות(
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ואם מותר לעשותן בחול המועד כל שכן שמותר לעשותן ב____ עד חצות

מהיכן ברחה?____________________________________
מה מותר לעשות עמה?______________________________
לגבי איזה זמן אומרת המשנה שמותר להחזירה? __________
באיזה אופן מותר להחזירה בחול המועד?_________________
_______________________  -שרק אז זה "דבר ה_____"

" (3ואם ________"

– התרנגולת שישבה על הביצים __ ימים מתה.

מה מותר לעשות במקרה זה?____________________________
מדוע? כי זה _____ האבד.

 _________" (4מתחת רגלי ___________"
את מה גורפין? ___________.
באיזה אופן מותר לפנות הזבל מתחת רגלי הבהמה?
בי"ד ._____________________:בחול המועד________________:

איזו אומנות נוספת ,סובר רבי יוסי בר יהודה שמותר לעשותה
בי"ד עד חצות?________________________
מאיזה קולא בחול המועד  -לומד זאת רבי יוסי בר יהודה?______________

" (5מוליכין ו__________ כלים מ____________"
"מוליכין" – הכלים לאומן כדי ש______ אותם.
"ומביאים" – כלים מהאומן לאחר שכבר ______ אותם.

________________________________________________________

מתי מותר להוליך הכלים ולהביאם?_______________  -אפילו שכלים

מדוע חכמים לא למדו מקולא זו?_________________________________

אלו אינם לצורך ה_____  -מכיוון שאין זה נחשב ל_______.

________________________________________________________

