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בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ח'

כל הששה דברים לא היו ברצון ______ )ברטנורא(

אבל ...על שלשה _____ בידם ועל שלשה _________ בידם.

בס"ד

"______________ דקלים
(1
כל ה___________"

(2

"וכורכין
את ___________"

"וקוצרין ו___________
(3
לפני ה___________"

המשך

ג' דברים שמיחו
בידם:

פירוש:

"מתירים
____________ (1
של __________"

אנשי יריחו היו _______ להנות מגידולים שגדלו באילן
של "_______" – כי הם סברו שאסור להנות רק
מ______ שהוקדשו ,אבל ______ להנות משאר
הגידולים שבאילן "הקדש".

(2
ג' דברים
שלא מיחו בידם:
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"ו___________
מתחת
ה_____________
בשבת"

אדם חייב להשאיר "______"  -מקום בקצה שדהו ששם
הוא לא קוצר את ה______ אלא משאירם לעניים.
אחד מהתנאים להתחייב ב"פאה" הוא שיהיה הגידול ממין
שמכניסים אותו לקיום באוצר ונשמר לזמן רב ,ירקות

פירוש:
אנשי יריחו היו ________ ענף רך של
דקל ______ בתוך דקל _____ כדי שיצמיחו
פירות  -ואת זה הם עשו בכל יום ____ בניסן.
פירוש א'__________________________:
__________________________________
פירוש ב'___________________________:
יש איסור לאכול מהתבואה ה______ לפני
הקרבת ה______ – בט"ז בניסן ,ואסור גם
לעשות גדיש )ערימה( מהתבואה החדשה שמא
יאכל מהתבואה החדשה לפני הקרבת העומר...
ואנשי _____ לא חששו לכך ועשו "______"
מה______ החדשה  -לפני הקרבת ה_______.

אנשי _____ היו אוכלים _____ שנמצאו בשבת או ביו"ט
תחת ה_____ ,ולא נודע אם הפירות נשרו מ_____  -ואז
הם מותרים באכילה או שהם נשרו ב______  -ואז נאסרו
ב______.

(3

"ונותנים
____________
לירק"

אינם מין שמכניסים אותו ל_____  -כי אינם נשמרים
לזמן רב ולכן בשדה של ירקות פטור מלהשאיר בו "פאה".
אנשי _____ החמירו על עצמם והשאירו "_____" גם
בשדה של ______ ,והעניים חשבו שהבעלים חייב ב"פאה"
גם בירקות ואכלו את ה______ ללא שהפרישו מהן
______ )כי הרי "פאה" פטורה מן המעשר( ויוצא שאכלו
"_____" כי בירקות אין באמת חיוב להשאיר "_____"
והם כן חייבים בתרומות ו________.

לכן בג' דברים הללו כן ______ בהם חכמים.

בס"ד

פסחים פרק ד' משנה ט'
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בס"ד

פירוש:

פירוש:
"גרר _____________
אביו על
(1
מטה של
_____________"

"כתת __________
(2
_______________"

אחז ,אביו של חזקיה היה מלך רשע .מה עשה לו בנו
חזקיה? ____________________________
מדוע עשה לו כך? )______________________ (2

"קצַ ץ ___________
ִ
של היכל
(1
ושגרן
ל________ _________"

_________________________________
בזמן שבני ישראל היו במדבר חטאו כשאמרו על המן
"לחם הקלוקל" ,שלח ה' נחשים שרפים והרגו בהם
הרבה ,אמר ה' למשה שיעשה נחש מנחושת ויניחנו על
עמוד גבוה וכל המסתכל כלפי מעלה ומשעבד ליבו
לאביו שבשמים היה מתרפא .מה עשה חזקיה עם נחש

(2

"___________
מי גיחון
ה_____________"

הנחושת )שנשאר קיים עד אז(? ________________
מדוע עשה זאת? __________________________
פירוש א' :שלמה המלך עשה ספר רפואות – שכתובים
בו כל מיני רפואות וכל הנחלה היה מסתכל בו ומכין
לו רפואה ומתרפא .מה עשה חזקיה המלך?

"__________ ספר
(3
_______________"

_____________________ .מדוע עשה זאת?
______________________________________
פירוש ב' :לפי הרמב"ם מה היה כתוב בספר
הרפואות?______________________________
__________________ .מדוע גנזוֹ חזקיה המלך?
______________________________________

סנחריב מלך אשור רצה לבוא להילחם על ירושלים,
שלח לו חזקיה שמוכן הוא לתת לו מה שירצה ובלבד
שלא יעלה להילחם עימו ,הטיל עליו מלך אשור מס
וציוהו לתת לו שלוש מאות ככר כסף ושלושים ככר זהב
כדי שלא יעלה להלחם עימו ...מה עשה חזקיה
המלך?________________________________.
מדוע לא הודו לו חכמים בזה? )עיקר תוי"ט(
______________________________________
נהר היה סמוך לירושלים ושמו "גיחון" והיו לו שני
פלגים ,פלג עליון ופלג תחתון ,וכשבא סנחריב מלך
אשור להלחם בישראל לא רצה חזקיה שיהיה לאשור
מה לשתות...
מה עשה חזקיה המלך?______________________
מדוע לא הודו לו חכמים? כי היה לו ל______ בה'.
לאחר מות אחז ,אביו של חזקיה ,מרבית העם לא
טיהרו עצמם עדיין מטומאת עבודה זרה שהחזיקו בה
בימי אחז הרשע ,וידע חזקיה שלא יספיקו ישראל

"ע ּ ַבר __________
ִ
(3
בניסן"

ליטהר מטומאתם עד חג הפסח ,מה עשה חזקיה
המלך?_________________________________.
מדוע לא הודו לו חכמים בזה?__________________
_______________________________________
_______________________________________

פסחים פרק ה' משנה א'

בס"ד
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בס"ד

זמני שחיטת והקרבת

מתי תמיד של
בין הערביים

נשחט?
מצוות עשה להקריב בכל יום ___ כבשים לקרבן _____,

מתי נקרב
ע"ג המזבח?

)שעה לאחר
השחיטה ,שהרי
נתעסק בזריקה,
הפשטה וכו'(

________

מדוע חכמים איחרו את שחיטתו
בשעתיים )במקום משש שעות ומחצה(?
_______________________
_______________________
_______________________

________

מדוע בשבת אין מקדימים את השחיטה

כבש אחד מקריבים בבוקר  -והוא נקרא "תמיד של ______"
)וזמנו הוא משהאיר כל פני המזרח(

וכבש אחד מקריבים בבין הערביים – והוא נקרא "תמיד של ____________".

משנתינו תבאר:

את זמני שחיטת והקרבת "תמיד של בין הערביים"

כל ימות
השנה
בין בחול
ובין בשבת

________
________

מדוע?

לעשותה משש שעות ומחצה ,הרי בשבת
אין הקרבת נדרים ונדבות?

____________________
_______________________

מן התורה מותר להקריב קרבן תמיד של בין הערביים מ______________

מכיון ש"בין הערביים" זה ממתי שינטו צללי ערב – מתי שהשמש מתחילה
לנטות לצד מערב  -וזה יוצא מ____ שעות ומחצה )מהבוקר(

אבל חכמים איחרו את הקרבת התמיד

)מהסיבות שנראה(

ונשתנו זמני הקרבת ה"תמיד של בין הערביים"
בין יום רגיל לפסח ,ולערב פסח שחל להיות בערב שבת.

בערבי
פסחים
בין בחול
ובין בשבת

בערב
פסח
שחל
להיות
בער"ש

________

________

________

________

________
________

________
________

מדוע חכמים הקדימו שחיטתו
בשעה?_________________
______________________

מדוע חכמים הקדימו שחיטתו
לזמנו – משש שעות ומעלה?
______________________
______________________

בס"ד

פסחים פרק ה' משנה ב'

פסחים פרק ה' משנה ג'

בס"ד

אלו עוד ארבעה דברים בקרבן פסח  -פוסלים במחשבה?

פירוש:
ְשׁחָ ט ֹו

שֶׁ א לְאוֹכְלָיו
ְשׁחָ ט ֹו

שֶׁ א ִלמְנוּיָיו
ְשׁחָ ט ֹו

ָלעֲ לִים
ְשׁחָ ט ֹו

ַלטְמֵאִים

מדוע הקרבן פסול?

שנאמרִ " :אישׁ ________ ָתּכֹסּוּ
שחט את הפסח עבור
________________ עַ ל הַ ֶשּׂה" )שמות יב ,ד( ולמדים מזה:
________________ ________________________
________________
________________

כי צריך _________________
_______________________

שנאמר) :שמות יב ,מח( "וְ כָל _____
________________
א יֹאכַ ל בּוֹ" .ולמדים מזה:
________________ ________________________
________________
________________

_______________________
_______________________

מה הפירוש "שלא לשמו"?______________________________________
אלו ד' עבודות בהקרבת קרבן פסח ,מחשבה פסולה בעשייתן  -פוסלת את הקרבן?
.____________(4 .___________(3 .___________(2 .__________(1

מה הדין אם כיון בשחיטת הפסח ב' כוונות ,גם כוונה כשרה וגם כוונה פסולה?
כגון :שחטוֹ לאוכליו ושלא ל_______ ,למנוייו ושלא ל_______
למולים ול______,

לטמאים ול________ ,מה דין הקרבן?______.

מדוע זה שונה מ"שחטו לשמו ושלא לשמו" ששם הקרבן פסול? ____________
__________________________________________________________

כיצד יתכן שעשה "לשמו ולא לשמו"?
___________________________________________________.

באיזה זמן ,אם שחט את קרבן פסח ,הקרבן פסול? ________________
משום שנאמר בקרבן פסח – "___________" :שאסור לשוחטו קודם _______.
מתי צריך לשחטו ,לפני קרבן תמיד של בין הערביים או לאחריו?___________

כיצד יתכן שעשה "שלא לשמו ולשמו"?
___________________________________________________.
מה הדין בג' אופנים אלו? )שלא לשמו ,לשמו ושלא לשמו ,שלא לשמו ולשמו( _________
מאיזה פסוק זה נלמד? ____________________________________

מדוע? כי בקרבן פסח נאמר גם "________" וגם "____________"
ואילו בקרבן תמיד של בין הערביים נאמר רק "__________"
מה הדין אם שחט את קרבן פסח לפני קרבן תמיד של בין הערביים?
אם עדיין לא זרק את דם קרבן פסח__________________________________:
אם כבר זרק את דם קרבן פסח ._____:מדוע? כי הקדמת קרבן _______ לקרבן
________ זה רק למצווה לכתחילה ,אבל אם בדיעבד שחט ֹו אחריו זה _____.

פסחים פרק ה' משנה ד'

בס"ד

מה הפירוש "השוחט את הפסח על החמץ"?_____________________________
מה דינו?___________________________.
מאיזה פסוק זה נלמד?____________________________________________

בס"ד

פסחים פרק ה' משנה ה'-ו'

בכמה כיתות נשחט קרבן פסח?_____
מהיכן זה נלמד?_______________________________________________

לפי רבי יהודה:

מה עשו לאחר שנכנסה כת ראשונה ונתמלאה העזרה באנשים?

איזה עוד קרבן ,אם הקריבוֹ בי"ד אחר חצות והיה לו חמץ בביתו עובר ב"לא תעשה"?

____________________________________________________________

______ של בין ה_________,
איך לומד זאת מהפסוק?___________________________________________

"רבי שמעון אומר":
שחט

קרבן פסח
בי"ד בניסן
על חמץ

שחט שאר
כל הזבחים
בי"ד בניסן אחר
חצות ,על חמץ

שחט

קרבן פסח
במועד  -על חמץ

שחט שאר
כל הזבחים
במועד  -על חמץ

מה סובר רבי שמעון?

"לשמו" – פירוש :אם שחט
לשם _____________
הדין ,_________:מדוע?
____________________
____________________

"שלא לשמו" – פירוש :אם
שחט ________________
הדין ,_________:מדוע?
____________________
____________________

"בין ________ ובין ש____ לשמן" הדין________:
מדוע ,הרי כששחטן "לשמן" כשרים הם?_____________
__________________________________________
__________________________________________
"לשמו" – אם שחט במועד
לשם _____________
הדין ,_________:מדוע?
____________________
____________________

"שלא לשמו" – אם שחט
במועד ___________
הדין ,_________:מדוע?
____________________
____________________

"בין ________ ובין ש____ לשמן" הדין________:
מדוע?_____________________________________
__________________________________________

איזה קרבן ,לפי רבי שמעון אם יקריב אותו במועד שלא לשמו יהיה פטור? __________.
מדוע? _______________________________________________________

מה היה בידיהן של הכהנים שעמדו בשורות ממקום השחיטה עד מקום המזבח?
___________ כדי לקבל בהם את ה____ של קרבנות פסח.
מה עשו עם השורות מפני נוי ויופי__________________________________?...
מה לא עשו לבזיכין?___________,
מדוע?_____________________________________________________

מי שחט את הקרבן פסח?_______ )אם ירצה( מכיוון ש______________________.
מי מקבל את הדם?_______ מכיוון ש_________________________________.
מהו סדר העברת הדם עד למזבח?_____________________________________
____________________________________________________________
מדוע הרבה כהנים מעבירים את הדם מאחד לשני ואין כהן אחד מוליך את הדם
וזורקו על גבי למזבח?_________________________________________
מה עושה הכהן קודם ,מקבל את הכלי עם הדם ,או שקודם מחזיר את הכלי הריק לכהן
שלפניו? קודם __________________:ואח"כ._________________________ :
מדוע לא יעשה ההיפך?____________________________________________
איזה כהן זורק את הדם על גבי המזבח?________________________________
על איזה קיר המזבח היה זורק את הדם?_______________________________
____________________________________________________________

פסחים פרק ה' משנה ז'

בס"ד

בס"ד

פסחים פרק ה' משנה ח'

הסבר" :כְּ מַ ע ֲֵשׂהוּ בַּ חוֹל כָ  מַ ע ֲֵשׂהוּ בַּ ַשּׁבָּ ת"
________________________________________________
איזה דבר עשו הכהנים בשבת כמו בחול ולא היה זה ברצון חכמים?
מי קראו את ההלל?_____________________

__________________________.

מתי הם קראו את ההלל?_________________________
מה הם היו עושים אם גמרו לקרוא את כל ההלל ועדיין לא גמרו את שחיטת

עיין בתוי"ט :איזה איסור דרבנן יש בהדחת העזרה בשבת?

הפסחים ,כי הפסחים היו מרובים?

שבות משום אשוויי ______ )להשוות גומות – חורים( שאפילו שהעזרה היתה

אם גמרו )פעם א'(_____________ .אם שנו )פעם ב'(________________.

מרוצפת בשיש ,בין רובד לרובד היה גומות.

הסבר" :אַף עַ ל פִּ י ֶשׁא ִשׁלְּ שׁוּ ִמימֵ יהֶ ם"___________________________

)ומה שאמרו אין שבות במקדש זה רק בדברים הנצרכים לעבודת ה_______

מדוע לא ִשׁלְּ שׁוּ ִמימֵ יהֶ ם?__________________________

אבל כאן לא חייבים להדיח את ה_____ בשבת ואין זה לצורך העבודה ...ולכן זה

רבי יהודה אומר:

לא היה ברצון _______(

על איזה כת מדבר רבי יהודה?___________

מה רבי יהודה אומר שהיו צריכים לעשות עם דם התערובות שנשפך על רצפת

עד היכן הם הגיעו באמירת ההלל ומשם ואילך לא אמרו? )כי סיימו כבר את השחיטה(

העזרה?_______________________________

"__________________________"
באיזה פעם של אמירת ההלל זה היה?_______

מדוע סובר כך רבי יהודה? )תוי"ט( _________________________________

איך זה קרה שהכת השלישית גמרה מהר את שחיטת הפסח

______________________________________________________

ולכן לא הספיקו לומר את כל הפסוקים?_______________________

ולא הודו לו __________.

בס"ד

פסחים פרק ה' משנה ט'

פסחים פרק ה' משנה י'

בס"ד

הסברְ :ק ָרעוֹ ________________________________
איך ,ובאיזה מקום היו תולים את הטלאים של קרבן פסח ומפשיטים את עורם?

מוּריו _________________________
וְ הוֹצִ יא אֵ ָ

______________________________________________

נְ תָ נוֹ בַ מָּ גִ יס ___________________________

מה יעשה מי שאין לו מקום לתלות עליו את הבהמה ולהפשיט את עורה?

מה עשו עם האימורים לאחר שהניחום במגיס?______________________

________________________________________________

יָ ְצ ָתה ַכּת ִראשׁוֹנָ ה...

ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹ מֵ ר:

באיזה מקרה מדברת כאן המשנה?
שי"ד ב_____ )יום שחיטת קרבן פסח( חל ב________

על איזה יום מדבר רבי אליעזר?________________
מה הבעיה )לפי רבי אליעזר( לקחת בשבת מקלות ולהניחם על כתפו ועל כתף

מדוע לאחר הקטרת האימורים לא לקחו עימם את פסחיהם לבתיהם
כדי לצלותן לאחר צאת השבת?_________________________________

היכן חיכו בינתיים הכתות?

חבירו?______________________________
ולכן איך יפשיטו את עור הבהמה בשבת לפי רבי אליעזר?

כת ראשונה

______________________________________

____________________________________________________

כת שניה

______ פירוש_____________________________ :
_____________________________________

עיין בעיקר תוי"ט ,איזה יד תלו זה על גבי זה ומדוע?___________________

כת שלישית

__________________________________

___________________________________________

מתי יצאו ישראל עם פסחיהם לבתיהם על מנת לצלותן?_________________

עיין בברטנורא :מדוע אין הלכה כרבי אליעזר?

מדוע הם לא צלו את פסחיהם בשבת?______________________________

____________________________

חידה!

היכן רואים במשנה שאסור לשבת בעזרה? )תפא"י(

_______________________________________________

-1-

בס"ד

פסחים פרק ו' משנה א'

-2-

בס"ד

אילו ג' דברים )האסורים מדרבנן( נחלקו בהם התנאים
אם דוחין הם את השבת או לא?

מהיכן לומדים שקרבן פסח דוחה את השבת?
נאמר בקרבן פסח"______________________________________" :

ג' דברים:

ונאמר בקרבן תמיד"_____________________________________" :
וכמו שבקרבן תמיד "מועדו" האמור בו דוחה את ה_____ שנאמר "על _____
התמיד" ,כך _______________________________________.

(1

אילו עבודות בקרבן פסח דוחים את השבת
ואילו עבודות לא דוחים את השבת )ויחכה ללילה  -למוצאי שבת(?

(2

"ו______ מחוץ ל______"

(3

"ו________________"

דוחין את השבת
________________(1
________________(2
________________(3
)"מיחוי"  -קינוח הפסולת שבמעיים(

אינן דוחין את השבת
________________(1
________________(2
)הדחה  -שטיפת המעיים שיהיו נקיים לגמרי(

________________(4

מדוע דוחין את השבת?
שחיטה וזריקת דמו___________:
__________________________
הקטרת החלבים) :הרי מצוותן כל הלילה(
"דחביבה מצוה ב_______" )תוי"ט(

_________________________
_________________________

__________________________

________________________
________________________
_______________________
________________________
________________________
________________________

לפי תנא קמא_____________ :

 -אפילו שאיסורים אלו הן מדרבנן

מדוע?______________________________________

לפי רבי אליעזר____________________ :
מדוע אין דוחין את השבת?

מיחוי קרביו________________:

"___________"

פירוש:

מדוע?______________________________________

-1-

בס"ד

פסחים פרק ו' משנה ב'

 -המשך משנה ב' -

בס"ד

מה עונה רבי אליעזר לרבי עקיבא לגבי ההוכחה שהביא
במשנה הקודמת ראינו שת"ק ורבי אליעזר נחלקו האם שבות דרבנן דוחה את השבת או
לא )לגבי הרכבתו ,הבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו(...
ת"ק סבר ששבות דרבנן לא דוחה את השבת
ורבי אליעזר סבר ששבות דרבנן כן דוחה את השבת.

במשנתנו מובאים דין ודברים בין רבי אליעזר ,רבי יהושע ורבי עקיבא
בענין שבות דרבנן האם דוחה את השבת או לא.

אמר רבי
אליעזר:
אמר לו רבי
יהושע:
אמר לו רבי
אליעזר:

אמר לו רבי
עקיבא:

מדוע אומר רבי יהושע שהק"ו לא נכון?

איזה ק"ו הפוך אומר ר"ע לרבי אליעזר?
_____________________________________
_____________________________________
איך דוחה רבי אליעזר את הק"ו ההפוך שניסה לומר רבי

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

מה הק"ו שלומד רבי אליעזר?

אמר לו רבי
אליעזר:

_____________________________________

עקיבא? _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
מה אמר רבי עקיבא לרבי אליעזר רבו ,מדוע שונה שבות

_____________________________________

דרבנן של הרכבתו ,הבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו

איך דוחה רבי אליעזר את הראיה של רבי יהושע?

אמר לו:

ממצוות שחיטת הפסח? ____________________

_____________________________________

)רבי עקיבא
לרבי אליעזר(

_____________________________________

_____________________________________
)ונשאר קשה לרבי אליעזר מדוע לא עושים ק"ו(

השיב רבי
עקיבא
ואמר:

אמר לו רבי
אליעזר:

מההזאה על טמא מת? _____________________

איך מוכיח רבי עקיבא לרבי אליעזר שגם שבות שיש בו
מצווה אינו דוחה את השבת )ואין עושין ק"ו(
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

כלל אמר רבי עקיבא:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

פסחים פרק ו' משנה ג'

בס"ד

פסחים פרק ו' משנה ד'

בס"ד

מאיזה פסוק לומדים שיש מצווה להקריב עוד קרבן לשם שלמים
)חוץ מקרבן פסח( הנקרא "חגיגת ארבעה עשר"?
שנאמר) :ראה ט"ז,ב( "וְ זָ ַב ְח ּ ָת ________________
___________________________________"
מהצאן – מביא קרבן פסח
ומהבקר – מביא קרבן

אלו הבדלים מביאה המשנה בין "חגיגת ארבעה עשר" לבין "קרבן פסח"?

_____ )רש"י(

קרבן חגיגה

יגה ִעמּוֹ?
ימ ַתי ֵמ ִביא ֲח ִג ָ
ֵא ָ
מהם ג' התנאים שיכול להביא ולהקריב קרבן חגיגה
בנוסף לקרבן פסח?
בִּ זְ מַ ן ֶשׁהוּא בָּ א) ...בזמן שהקרבן פסח יוצא ב(:
א "______" .פירוש_____________________________________:
ב "______" .פירוש_____________________________________:
ג "______" .פירוש_____________________________________:

השלם ממחסן המילים

סוג
הבהמה
מין
הבהמה
)זכר/נקבה(

באילו מקרים אין מביאים קרבן חגיגה עם קרבן פסח?
בִּ זְ מַ ן ֶשׁהוּא בָּ א) ...בזמן שהקרבן פסח יוצא ב(:
או "ב______" פירוש_____________________________________:
או "ב______" פירוש_____________________________________:

________________
________________
________________
________________

זמן אכילת
בשר
הקרבן

________________

________

רק עד
ליל ____  -בחצות.

)ביום י"ד  ,ליל ___,
יום ____(

אמנם ,אומר המאירי :אותו בשר חגיגה הנאכל יחד עם
הפסח אין אוכלים ממנו מחצות ואילך כמו בשר הפסח
כדי שלא יבואו לטעות מזה לזה ולאכול הפסח לאחר זמנו.

או "ב______" פירוש_____________________________________:
מפני שהתנא של משנתינו סובר שקרבן חגיגה הוא _____ ולא חובה.

רק מן ה______
)כבש או עז(

________________

מה אוכלים קודם ,את בשר הפסח או בשר החגיגה?______________
מדוע?_______________________________________________

קרבן פסח

ט"ו  ,צאן ,זכר

פסחים פרק ו' משנה ה'

בס"ד

מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

המקרה
הַ ּ ֶפסַ ח
שלּ ֹא
ש ּ ְׁשחָ טוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
לִ ְׁשמוֹ בַ ּ ַׁש ָּבת
אם
אינם
ראויין
ו ְּׁשאָ ר

פירוש:
שחט בשבת
)שחל בו י"ד בניסן(

את _____ פסח  -לא
לשם קרבן _____
אלא לשם ____ אחר
אם שחט _______
לשם קרבן פסח )לאחר
שהוקדשו לזבח אחר(

והם גם לא היו
_____ לקרבן פסח
כגון עגל או ____ וכו'

ש ּ ְׁשחָ ָטן
ֶׁ
שם
לְ ׁ ֵ
ּ ֶפסַ ח
)בי"ד החל
בשבת(

לכו"ע _____________.
מדוע?___________________
_______________________
לכו"ע _____________.
מדוע?___________________
_______________________
_______________________
לפי רבי אליעזר

ּ ָכל
הַ ְזּבָ ִחים

מה הדין?

__________.

אם שחט _______
לשם קרבן פסח )לאחר
שהוקדשו לזבח אחר(

והם כן היו ______
ואם
ראויין לקרבן פסח ,ורק בגלל
שהיה טרוד ב______
הן
להקריב את פסחו
שכח שהקדישם לזבח
אחר...

לפי רבי יהושע

חייב _____.
מדוע?
כי סובר שחילל
_____ בשוגג,
אע"פ שטעה
בדבר ______.

מדוע? כי סובר
שכשיש תרתי
לטיבותא
א .טעה בדבר
_____ )בהול
לעשות המצוה(

ב .ועשה _____
)שקיים בזה
מצווה(

זה נחשב לאונס
ולא ל_____
ולכן
____ מחטאת(

בס"ד

פסחים פרק ו' משנה ה'

-1-

בס"ד
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אין הולכים אחר המחשבה,

)שאם שינה לדבר האסור ,יהיה חייב.
ואם שינה לדבר המותר יהיה פטור(

מה הק"ו שעושה רבי אליעזר כראיה לשיטתו?

אמר
רבי
אליעזר:

)ששאר זבחים ששחטן לשם פסח גם אם הם ראויים חייב חטאת(

ומה פסח

אמר לו
רבי
אליעזר:

ש_____ להקריב אותו בשבת – לשם פסח

זבחים

"כששינה את ____"

)שלא דוחים שבת(

מה שאמרת באמורי ציבור

כל שכן שיהיה _____.

איך דוחה רבי יהושע את הק"ו?
אין ללמוד ק"ו מפסח על שאר זבחים

בקרבן פסח

אמר לו
רבי
יהושע:

ששחט אותו בשבת שלא לשמו )אלא לשם

קרבנות אחרים שאסור לשחטן בשבת( חייב עליו חטאת,
מכיוון שהוא שינה אותו לדבר ה__________,
)מקרבן פסח המותר בשבת ,לקרבנות אחרים שאסור להקריבן בשבת(

אבל שאר זבחים

)בהמות שהוקדשו לקרבנות אחרים(

ששחט אותם בשבת לשם קרבן פסח
מכיוון שהוא שינה אותם לדבר

ה________) ,שקרבן פסח מותר בשבת(

לכן יהיה _____ מחטאת.
ולעולם הולכים אחר המחשבה ,אם שינה לדבר האסור ,יהיה חייב .ואם שינה לדבר
המותר אז יהיה פטור.

בשבת לשם "אמורי ציבור"
ובכל זאת "השוחט לשמן" – אדם ששוחט בשבת זבחים אחרים –
לשם אימורי _____ – אפילו ששינה את הזבחים )האסורים בשחיטה
בשבת( לדבר המותר הוא יהיה ______ חטאת.

איך דוחה רבי יהושע את ההוכחה
של רבי אליעזר מ"אמורי ציבור"?

– כששחטם שלא לשמן )כגון לשם קרבן פסח

כמו במשנתינו(

הנה אמורי ציבור

"מותרין ל_____" – מותר לשחוט אותם

אם כן רואים שאין הולכין אחר המחשבה ,וגם כששינה ושחט לשם
דבר המותר יהיה חייב) .ואם כן ,הק"ו קיים(

"וכששינה את ____" – כששחט אותו שלא לשמו יהיה _____,
ש_____ להקריבן לשמן בשבת

מ"אמורי ציבור"
וההוכחה לכך היא ֵ

)תמידין ,מוספין(

אמר לו
רבי
יהושע:

שכששוחט בשבת זבחים אחרים

לשמן – לשם אימורי ציבור הוא חייב חטאת ,זה מכיון
"שיש להן ________"  -שלאמורי ציבור )תמידין ,מוספין( יש מספר
מסוים של _______ שצריך להקריב ,ואותו אדם רואה שכבר
נשחטו אותם קרבנות והוא יודע שלא צריך ל_____ עוד קרבנות,
ואם בכל זאת הקריב זבחים אחרים לשם אימורי _____,
כגון :לשם "תמיד" ...אין זה טועה בדבר מצוה )שקרוב לאונס( מכיון
שלא היה צריך לטעות בדבר זה.

אבל בקרבן פסח

 -כששוחט זבחים אחרים לשמו – לשם

קרבן פסח ,יהיה ______ מחטאת ,מכיון "שאין לו _______" -
שאין לקרבן פסח קצבה אלא כולם צריכים להקריבו ,ואותו אדם
רואה הרבה אנשים מתעסקין בשחיטתו וגם הוא טרוד להתעסק
בשחיטתו ,וכשראה זבח בעזרה היה סבור שהוא פסח ושחט ֹו לשם
פסח ...ויוצא שטעה בדבר מצווה! ולכן בכזה מקרה יהיה ____.
לכן סובר רבי יהושע ששאר זבחים ששחטן לשם פסח )והם ראויים(,
יהיה ______ מחטאת.

פסחים פרק ו' משנה ו'

בס"ד

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה א'

כבר למדנו בפרק ה' משנה ג' ,שאם הפסח נשחט:
" ֶשׁא לְ אוֹכְ לָיו" – עבור אנשים שלא יכולים ל_________ אותו ,כגון זקן וחולה...
"אוֹ ֶשׁא לִ ְמנוּיָיו" – או עבור אנשים שלא מנויים על ה_________.
"אוֹ ַלע ֲֵרלִ ים" – או עבור אנשים שלא _______ אותם" ,אוֹ ל ְַטּמֵ ִאים"....
הפסח פסול! שלכל אלו אסור לאכול מקרבן הפסח.
משנתינו דנה כשי"ד בניסן חל בשבת ושחט בשוגג את קרבן הפסח שלא למנויו וכו',
האם יהיה חייב קרבן חטאת כיון ששחט בשבת קרבן פסול או שהוא יהיה פטור מחטאת?

מה לומדים מהפסוק" :אַל תֹּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ נָא וּבָ ֵשׁל ְמב ָֻשּׁל
בַּ מָּ יִ ם כִ י ִאם צְ לִ י אֵ שׁ" )בא י"ב ,ט(?________________________________
מאיזה סוג של עץ עושים שיפוד וצולים בו את קרבן הפסח?_________
למה רק מעץ זה ולא מעצים אחרים?_______________________
________________________________________________

המקרה:

הדין:

מדוע?

ְשׁלֹּא
אוֹכ ָליו ו ֶ
ְשׁ ָחטוֹ ֶשׁלֹּא ְל ְ
ֲר ִלין ו ְַל ְטּ ֵמ ִאין
ִל ְמנוּיָיוָ ,לע ֵ

______

כי הקרבן ______

מה עושים כדי שקרבן פסח לא ישמט מהשיפוד? )תוי"ט ,וראה ציור( _____

)קרבן חטאת(

ויוצא שחילל ____ בשוגג.

________________________________________________

אוֹכ ָליו,
ְשׁלֹּא ְל ְ
אוֹכ ָליו ו ֶ
) ְשׁ ָחטוֹ( ְל ְ
מּוּלין
ְשׁלֹּא ִל ְמנוּיָיוַ ,ל ִ
ִל ְמנוּיָיו ו ֶ
הוֹרים ו ְַל ְטּ ֵמ ִאים
ֲר ִלין ַל ְטּ ִ
ו ְָלע ֵ

______

ְשׁ ָחטוֹ וְנִ ְמ ָצא ַב ַעל מוּם

______

ְשׁ ָחטוֹ וְנִ ְמ ָצא ְט ֵר ָפה ַב ֵסּ ֶתר

______

ְנוֹדע ֶשׁ ָמּ ְשׁכוּ ַה ְבּ ָע ִלים
ְשׁ ָחטוֹ ו ַ
ָדם ,אוֹ ֶשׁ ֵמּתוּ אוֹ ֶשׁנִּ ְט ְמאוּ
ֶאת י ָ

______

כי השוחט קרבן פסח גם
ל______ וגם ל_______
ה______ לא נפסל!
ולכן לא _____ חטאת.
כי שחט בשבת קרבן ____
ואין זה אונס אלא _____
כי היה עליו לבודקה לפני זה...
מכיון שלא יכל לדעת זאת לפני
השחיטה ,כי היה לה
מום במקום ____ ואנוס הוא!
כי _____ הוא ,מכיוון שלא
ידע זאת לפני השחיטה וגם לא
היה צריך _____ את זה...

היכן תוחב את השיפוד?________________________________

לאחר שהוציא את כרעיו ובני מעיו של הפסח כדי לשוטפם במים מהליכלוך המצוי בהם,

באיזה צורה צולה אותם יחד עם גוף הפסח?

__________________________________________

__________________________________________
מדוע?___________________________________________
_______________________________________________

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה ב'

עם איזה שיפוד אסור להשתמש לצליית קרבן פסח?

פסחים פרק ז' משנה ב'

בס"ד

המקרה:

מה הבעיה
שנוצרה בכך?

מה יעשה?

 (1לא ב_____ של מתכת.
 (2ולא על "ה_______" – ברזל שצולים עליו בשר.
מדוע אסור לצלות עם שיפוד של מתכת או לצלות על האסכלה? )ברטנורא משנה א'(

_____________________________________________

נָ גַ ע
ְ ּבחַ ְרסוֹ
של ַּתנּ וּר
ֶׁ

)הקרבן פסח(

_____________________________________________

נָ ַטף מֵ ָר ְטבּ וֹ

חסורי מחסרא והכי קתני.....

)מהשומן של הקרבן פסח(

ַעל הַ חֶ ֶרס
)של התנור(

אלו מילים חסרות במשנה?
"ואם _______ מנוקבת היא– "_______ ,

וְ חָ זַר ָעלָיו

)ואותו

__________________
__________________

_____________

__________________

_____________

__________________

_____________

__________________

_____________

__________________

)בעובי של ______(

שומן נבלע בקרבן פסח(

מכיון שגוף הקרבן לא נוגע ברשת עצמה אלא נמצא בתוך החלל שלה,
לכן זה צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר.

נָ ַטף מֵ ָר ְטבּ וֹ
)מהשומן של הקרבן פסח(

מהיכן מביא רבי צדוק הוכחה שמותר לצלות את הפסח על אסכלה מנוקבת?
_________________________________________
_________________________________________

ַעל הסולת
)הרותחת ,שהיתה בצד
התנור ,וניצלה השומן מהסולת(

_____________
__________________
__________________
__________________

_____________
_____________
_____________

פסחים פרק ז' משנה ג'

בס"ד

בס"ד

את מה הוא סך בשמן של תרומה?__________________

כל קרבן רגיל ,אסור להקריבו על המזבח אלא בטהרה.
אבל יש קרבנות שמותר להקריבן גם אם רוב ישראל טמאים.

שהרי מותר לסוך את ה____ במי ______.

מה דין קרבן פסח אם ָסכוֹ בשמן של תרומה?

מה הדין?

!פירוש!

בוּרת
ִאם ֲח ַ
כּ ֲֹה ִנים
ִאם
ִשׂ ָר ֵאל
יְ
)אם החבורה
היא של ישראל
ולא של כהנים(

_________________
_________________

אם
חי
הוא

אם סך את הקרבן
בשמן של ______ כשהקרבן
היה עדיין ____ )ולא צלוי(

ואם
צלי
הוא

אם סך את הקרבן
ב____ של תרומה
אחרי שהקרבן היה כבר ___

פסחים פרק ז' משנה ד'

אלו חמישה קרבנות ציבור )הנאכלים( אומרת המשנה
שמותר להקריבן בטומאה אבל אסור לאכלם בטומאה?
)שכל מה שהותר זה רק להקריבן ,כי עיקר המצווה זה הקרבתן ,אבל לאכלם כשהם

"_________"
מדוע?______________

טמאים אסור כי אין עיקר המצווה לאכלם(...

__________________

פירוש:

"________"
מדוע מספיק "הדחה?______
__________________

חמשה דברים באין בטומאה

(1

"ה______"

)ומנחה זו מתירה את התבואה ה_______ באכילה(

"__________________"
מדוע כאן צריך לקלפו?_______
____________________

"מנחת ה____" שמביאים בט"ז ב____ משעורים
חדשות שגדלו בשנה זו בארץ ישראל ,והכהן מקטיר
ממנה קומץ ושאר המנחה נאכלת ל_______

(2

"ושתי ה_______"

(3

"ו______ ה______"

(4

"וזבחי _____________"

"מנחת שתי ה_____" שמביאים בחג ה______
מתבואה החדשה שגדלה בשנה זו בארץ ישראל,
לחם אחד ניתן ל_____ גדול
והלחם השני מתחלק לכל ה______.
)ומנחה זו מתירה את המנחות מהתבואה ה_______(

מה דין השמן של מעשר שני? נאכל רק ב________.
היכן יכולים לפדות  -למכור את הפירות או את השמן של מעשר שני
לירושלים ולקנות בכסף זה דברי מאכל ,ולאכלם בטהרה בירושלים(

מחוץ לירושלים .________________:בירושלים._______________:
מאיזה פס' זה נלמד? "_____________________________________"
ולכן אם סך את הקרבן פסח בשמן של מעשר שני
"לא יעשנו _____ על בני _______"
 אסור לו לדרוש מבני ה______ לשלם לו את שוֹוִ י ה____ שסך בו את קרבן הפסח.מדוע? כי אין פודים  -מוכרים _________ בירושלים.

)הבאים עם שתי הלחם(

)ולעלות את הכסף

והיכן לא יכולים לפדותו  -למוכרו?

)שהרי סך את הפסח שנשחט בירושלים(

י"ב הלחמים המסודרים על ה_______
שאוכלים מהם המשמר ה_____ והמשמר ה_____
כבשים שמביאים ב____________ )לשלמים(
ומקטירים אמוריהם והבשר נאכל ל______

(5

"ו ________________"

מוספים שמקרבים ב____________
ומקטירים אמוריהם והבשר נאכל ל______

מהיכן לומדים שקרבנות ציבור קרבים גם בטומאה?
נאמר בקרבנות ציבור _______________________:ונאמר בקרבן פסח______ :
וכמו שקרבן פסח נקרב גם אם רוב ישראל _______ )דכתיב "איש כי יהיה טמא"(
כך גם קרבנות ציבור קרבים אם רוב ישראל _______,
או שהכהנים המקריבים ______ או שהיו כלי השרת שבמקדש _______.
איזה קרבן גם נקרב בטומאה וגם נאכל בטומאה?__________

מדוע?________________________________________________________

פסחים פרק ז' משנה ה'

בס"ד

מה מתיר את הקטרת האימורים על המזבח ואת אכילת בשר

פסחים פרק ז' משנה ו'

בס"ד

באיזו טומאה מדובר כאן?____________

הקרבן לאחר הקטרת האימורים? )תוי"ט( __________________
הוכח מהמשנה שמדובר כאן בקרבן פסח של יחיד שנקרב בטהרה ורק לאחר מכן נטמא
)ואין מדובר כאן בקרבן פסח שרוב הציבור היו טמאים(______________:
_______________________________________________________

השלם מה הדין:

נִ ְטמָ א הַ בָּ ָשׂר

קרבן
פסח
)של יחיד
שנשחט
בטהרה(

שאר
קדשים
)שאר קרבנות
יחיד ,כגון:
חטאת ושלמים(

וְ הַ חֵ לֶב ַקיָּם

)האימורים
נשארו טהורים(

נִ ְטמָ א הַ חֵ לֶב
וְ הַ בָּ ָשׂר ַקיָּם

)בשר הקרבן
נשאר טהור(

הדין:

מדוע?

________
________

כי בקרבן פסח עיקר הבאתו
הוא ל_______
ולכן אם הבשר נטמא
אז לא _____ את הדם

)וצריך להביא
קרבן פסח אחר(

________
________

גם אם

נִ ְטמָ א הַ בָּ ָשׂר
וְ הַ חֵ לֶב ַקיָּ ם

________
________

המקרה:
נטמא הקהל או רובו
או שהיו
הכהנים טמאים
והקהל טהורים

הדין:
__________________
מדוע?______________
__________________

)כי אי אפשר לאכול את הקרבן(

הטהורים___________ :

אבל אם הבשר נשאר _____

__________________

)אפילו שהאימורים נטמאו(

זורקים את _____
כדי להתיר את
________ קרבן הפסח.
כי בשאר הקרבנות
עיקר הבאתם הוא ל_______
ולכן אם החלבים
קיימים  -טהורים
_______ את הדם
ומקטירים את ה______
)אפילו שהבשר טמאו(

נטמא מיעוט הקהל

הטמאים__________ :
__________________

מה הדין :במקרה שהכהנים טמאים והקהל טהורים ,ויש יחידים הטמאים
בגופם האם יכולים להקריב בטומאה עם כולם )שהרי כולם מקריבים בטומאה כי
הכהנים טמאים( או שהם צריכים להמתין ל"פסח שני"
ואז יקריבו את פסחיהם?_____________________________

פסחים פרק ז' משנה ז'

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה ח'

בס"ד

ַה ֶפּ ַסח ֶשׁ ִנּ ְז ַרק ָדּמוֹ
נוֹדע ֶשׁהוּא ָט ֵמא...
ְאַחר ָכּ ְך ַ
ו ַ
כתוב בתורה "וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח אַהֲ רֹן וְ נָשָׂ א אַהֲ רֹן אֶ ת ֲעוֹן הַ קֳּ ָד ִשׁים"
)תצוה כ"ח ,ל"ח(

מכאן לומדים שאם בדיעבד נזרק דם הקדשים -

בטומאה ,הציץ מרצה על הקרבן והקרבן כשר.

באיזה מקרה הציץ מרצה ובאיזה מקרה הוא לא מרצה?

פירוש:
נטמא
הדם

אם אחרי שנזרק ה___

_______________

נודע שהדם היה _____

נִ ְט ָמא

____________.

)הקרבן פסח(

למה לא בכל ירושלים?

שלֵם
ָׁ
או ֻר ּב ֹו
ֹ

נודע שבעל הקרבן היה

________________

טמא בטומאת ה____

)וצריך להביא קרבן פסח
בפסח שני(

)שנגע במת(

היכן
צריך לשרפו?

הדין:

אם אחרי שנזרק ה___,

נטמא
הגוף

כל הקדשים הצריכים להישרף )כגון שנטמאו( צריכים להישרף במקום אכילתן,
קדשי קדשים שאכילתן בעזרה נשרפים ב________
וקדשים קלים שאכילתן בכל ירושלים נשרפים ב_____________,
לפי זה יוצא שבמקרה שקרבן פסח נטמא היה צריך לשורפו בכל ירושלים )שהרי
נאכל בכל ירושלים( ,אך יש פעמים שקנסוהו חכמים שישרוף את הקרבן הטמא מול
העזרה מהטעם שנראה...

נִ ְט ָמא
טו,
ִמע ּו ֹ
)של הקרבן פסח(

אם אחרי שנזרק הדם,

נטמא
טומאת
התהום

נודע שבעל הקרבן היה
טמא בטומאת "ה_____"

_____________
מדוע?___________

)בטומאת מת שלא נודע

_______________

קודם לשום ____ בעולם

_______________

שהיה שם ___(

( ְוהַ נּ ֹו ָתר

_______________
_______________

_______ או _______
) בכל ירושלים(

מאלו
עצים שורפו?
____________.
איך מותר לשורפו עם עצי
המערכה הרי הם הקדש?
_______________
_______________

____________
ולא מעצי ה_________.

)שלא נטמא כלל אלא
"נותר" בשר לאחר זמן
אכילתו וצריך לשורפו(

למי הותר לשרוף עם עצי המערכה הקדושים את קרבן פסח שמיעוטו
נטמא או את הנותר? _____________________.
היכן הותר להם לשרוף את הפסח עם עצים אלו?________________
מדוע הותר להם להשתמש בעצי המערכה הקדושים?_________________
_____________________________________________

פסחים פרק ז' משנה ט'

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה י'

בס"ד

יש ב' אופנים של קרבן פסח שנפסל:
אופן א' :גוף הבשר עצמו נפסל ,כגון :שהקרבן נטמא ,וזה נקרא "פסול בגופו"
אופן ב' :כשלא נפסל גוף הבשר אלא שמחמת דבר אחר אי אפשר לאוכלו ,כגון:
שהבעלים )המנויים על קרבן פסח( מתו או נטמאו ואין מי שיאכל את הבשר ,פסול זה
נקרא "פסול מחמת דבר אחר"

אלו ג' חלקי קרבן פסח צריך
לשורפם בט"ז בניסן? )מדין "נותר"(

בשני האופנים צריך לשרוף את הקרבן ,אך זמן שריפתו משתנה:
אם "נפסל גופו"  -זמן שריפתו_________________:
אם "נפסל מחמת דבר אחר"  -זמן שריפתו______________________:

(1

"___________"

)כיון שגוף הקרבן לא נפסל ,אסור לשרפו עד שנהיה "נותר"(

משנתינו דנה מתי שורפים את הקרבן פסח שנפסל...

באיזה מקרה
שורפים את הקרבן פסח שנפסל

ב י"ד ניסן

_______________
_______________

)מיד כשנפסל(

ב ט"ז ניסן
)אחר שנהיה "נותר"(

_______________
_______________

מדוע?
כי במקרים אלו הקרבן פסח
"פסול ב____" ולכן נשרף מיד.
כי במקרים אלו הקרבן פסח
אינו "פסול ב_____" אלא
"פסול מחמת __________"
ולכן צריך להמתין ולא לשורפו עד
___ בניסן שאז נהיה
"_____" ומותר לשורפו.

באיזה מקרה חולק רבי יוחנן בן ברוקה על ת"ק?______________________

(2

"ו_________"

פירוש:
מכיון שיש בתוך העצמות "_____"
שאפשר לאוכלו ,ובקרבן פסח יש איסור
ל_____ את העצם ולא יכול לאכול את
ה"מוח" שבו ,לכן לאחר זמן אכילת
הפסח ,העצמות נחשבות ל"______"
וצריכים ל______________.
"גידין" שהם אסורים באכילה מדרבנן אבל
מן ה______ אין חייבים עליהם והם
נחשבים ל"נותר" ולכן צריך לשרפם ,כגון:
א_________________________.
___________________________
ב_________________________.
___________________________

בשר ה_____ שנתעצלו ב________

(3

"ו_________"

והוא "נותר" לאחר זמן אכילתו
וצריך ל______ אותו.

____________________________________ שאז הקרבן "פסול ב_____"
ולכן זמן שריפתו הוא.___________________________:
)אבל אם נטמאו הבעלים לאחר זריקה ,כלומר שהבשר היה כבר ראוי לאכילה ורק לאחר מכן נטמאו
הבעלים ,בזה מודה רבי יוחנן בן ברוקה ל_______ שפסולו נחשב ל"פסול מחמת ____ אחר"
וצריך לחכות עד שיהיה נותר  -עיבור צורה ואז יוכלו לשורפו(

מתי צריך לשרפם? _____________
אם חל ט"ז להיות בשבת מתי ישרפו אותם?____________
מדוע?________________________________________________.

פסחים פרק ז' משנה י'

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה י"א

בס"ד

אילו חלקי קרבן פסח של גדי הרך נאכלים ונמנים עליהם?
מדוע אין שורפים את הנותר

ֹקר ט"ו בניסן )ביו"ט ראשון של פסח בבוקר ,שאז
מיד בְּ ב ֶ

____________________________________

נעשה "נותר"( אלא ממתינים לט"ז בניסן ורק אז שורפים את ה"נותר"?

אילו חלקי קרבן פסח של גדי הרך אינם נאכלים ואין נמנים עליהם?

משום ששריפת נותר זה "מצות ______"

____________________________________

ויו"ט זה "מצות _______" ומצוות "לא _______"

)אעפ"י שבשר הגדי רך מאוד שהרי אפשר להקריבו כבר מגיל שמונה ימים ,הקובע הוא "שור
הגדול"  -שכל האיברים שעתידים להתקשות בו כבר התקשו ,והאיברים שנתקשו ולא ראויים
למאכל בשור הגדול אפילו ע"י הרבה בישול ,לא נאכלים גם בבשר הגדי הרך ואין נמנים עליהם
לקרבן פסח(

ואין _______ דוחה ______ ו___________.

השלם את הפסוקים:

אילו חלקי בהמה מביאה המשנה שראויים לאכילה בשור הגדול ע"י הרבה
בישול ומותר גם לאוכלם בגדי הרך? ____________________________

מצות עשה של שריפת "נותר"

הֲ,י ז ֶה לוֹקֶה אַ( ָבּעִים...

שנאמר) :בא י"ב ,י( "וְ הַ נֹּתָ ר______ עַ ד _______ בָּ ____ ִתּ ְשׂרֹפוּ"

על אילו עבירות לוקה ארבעים מלקות ועל אילו עבירות לא לוקה ומדוע?

מצות עשה של יום טוב
שנאמר) :אמור כ"ג ,ל"ט(

המקרה:
השובר את העצם

בפסח הטהור

הדין:
_______

"בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן _________" – מלשון ְשׁבוֹת ,שביתה.
המותיר )בשר(

מצות לא תעשה של יום טוב
שנאמר) :אמור כ"ג ,ז( "כָּל ְמלֶאכֶת ______ א ______" – לא תעשה.

בטהור

_______

השובר )את העצם(

בטמא
)בפסח שבא בטומאה(

_______

מדוע?
כיון שעבר על "לא _______"
שנאמר) :בא י"ב ,מ"ו(
"ועצם לא _____ בו"
א______________________.
________________________
ב______________________.
________________________
________________________
________________________

פסחים פרק ז' משנה י"ב

בס"ד

פסחים פרק ז' משנה י"ב

בס"ד

בשר קדשים שיצא מחוץ למחיצתו )למקומו( צריך לשורפו,
מאיזה פסוק זה נלמד?
"ובשר____________________________________________"
שכל בשר שיצא בשדה – חוץ למחיצתו ,כגון:
קדשי קדשים שיצאו מחוץ ל_______ )שזהו מחיצתו(
וכגון קדשים קלים שיצאו מחוץ ל_______ )שזהו מחיצתו(
אותו בשר הוא "______" ואסור ל______.
באיבר של איזה קרבן מדובר כאן במשנתינו שיצא מחוץ למחיצתו וצריך לשורפו?

קדשים קלים מותר לאכלם בכל ירושלים ומחיצתן היא חומת ירושלים
מה דין פתחי החומה והחלונות שבה ,האם הם נחשבים לירושלים או מחוץ לה?

באיבר של קרבן ______.
מה מקום מחיצתו של קרבן פסח? )עיין תוי"ט( ביום י"ד בניסן______________:
בליל ט"ו בניסן______________:
מה דין אותו אבר שיצא מחוץ למחיצתו?__________________________
כיון שרק מקצתו של האיבר )הבשר והעצם( יצא מחוץ למחיצתו
וחלק מהבשר והעצם נשאר בתוך מחיצתו ,איך חותכים את חלק העצם של אותו
איבר שיצא מחוץ למחיצתו כדי לשרפו ,הרי אסור לשבור עצם מקרבן הפסח?...

מביאה המשנה פיתרון:
את ה_____ שיצא מחוץ למחיצתו עד שמגיע ל_____.
את ה_____ שלא ____ מחוץ למחיצתו עד שמגיע לפרק שמתחברות
שם שתי עצמות )ואוכל את הבשר שקילף שלא יצא מחוץ למחיצתו(.

מפריד את העצם )שמקצתה יצאה( מהעצם השניה ומשליך את כל העצם
והבשר שיצאו מחוץ ל______.
מה הדין בשאר קדשים אם יצא מקצתו של איבר מחוץ למחיצתו?_____________
כי אין בהם איסור של_____________________-

פירוש:

מן האגף
ולפנים

____________
____________

נחשב
כ-

מן האגף
ולחוץ
החלונות
ועובי
החומה

____________
____________
____________

לאכול שם
קדשים קלים
ו________

_______

____________
____________
____________
____________

ואפשר \ אי אפשר

_______

_______

לאכול שם קדשים קלים

ו________
לאכול שם קדשים קלים

ו________
לאכול שם קדשים קלים

בס"ד

פסחים פרק ז'

משנה י"ג

פסחים פרק ח' משנה א'

בס"ד

ָה ִא ָשּׁהִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ִהיא ְבּ ֵבית ַבּ ְע ָלהּ

על כמה פסחים נמנו שתי החבורות?___________

המקרה:

מי שחט
בשבילה \ בשבילו
את קרבן פסח

האשה
בזמן שהיא
בבית בעלה

________(1
________(2

________________________________________________________
ואכילה בצורה כזו נחשבת לאכילה ב___ בתים.
מאיזה פס' לומדים ששני בני אדם יכולים לאכול מאותו קרבן פסח בשני בתים?
קוף ַעל ַה________ אֲ ׁ ֶשר _______
"וְ לָ ְקח ּו ִמן ַה ָ ּדם וְ נָ ְתנ ּו ַעל ׁ ְש ּ ֵתי ַה ְּמז ּוזֹת וְ ַעל ַה ּ ַמ ׁ ְש ֹ

ֹתו ּ ָב ֶהם" )בא י"ב ,ז( "על הבתים"  -לשון רבים" ,יאכלו" – לשון רבים ,ומכאן
א ֹ
לומדים שרבים המנויים על אותו קרבן מותר להם לאכול הפסח ב____ בתים.

)הראשון(

________(1
________(2

בבית אביה
יתום שיש עליו
אפוטרופסים

__________
__________

מי לא יכול לאכול את הפסח בשני בתים?________________
מה מותר לשים בין שתי החבורות אפילו שזה חוצץ ביניהם?_______________
מדוע מניחים אותו באמצע?______________________________

עבד )כנעני( של
שני שותפין

את מי משרת הַ ַשּׁמָּ שׁ?_____________________
מה עליו לעשות כשמשרת את החבורה שלא נמנה עמהם?
____________________(2 ._____________(1
כדי שלא ______ בו שהוא אוכל עם ה________ השניה ,שהרי אסור לאדם
לאכול ב____ חבורות.
איך מותר לכלה לאכול את הפסח מפני שמתביישת שיראוה?
________________________________________________________

מי שחציו עבד
וחציו בן חורין

)כי הרי אסור להימנות על שתי חבורות(

______________
דמסתמא דעתה היתה להימנות על
הפסח של _______

______________
______________

באיזה אופן אומרת המשנה שמותר לשתי החבורות לאכול?

האשה שהלכה
לעשות הפסח

מאיזה קרבן פסח
תאכל \ יאכל

כלומר :ששואלים אותה היכן חשבה
בדעתה להימנות )בשעת השחיטה(
ואצל מי שחשבה להימנות,
ממנו תאכל את ה____

______________
______________
______________
______________

________(1
________(2

כי כל שותף לא מסכים שחלק
השייך לו בעבד ימנה על פסחו של
השני ,ולכן העבד לא נמנה כולו לא
על פסח של האחד וגם לא על
הפסח של השני...
באיזה מקרה יהיה מותר לו לאכול מהפסח של אחד
מהם?__________________________

________

לא יאכל מ______
)כי לא היתה בדעתו של אדונו
למנות על פסחו את חלק הבן חורין
שבו(...
מהיכן כן יכול לאכול? משל _____

בס"ד
בס"ד

-1-

פסחים פרק ח' משנה ב'

-2-

המקרה:
"האומר
לעבדו
צא
ושחוט
עלי את
הפסח" שחט

הדין:

שחט
גדי
שחט _________
טלה

כתוב בתורה) :בא י"ב ,ה(

וּמן ָה_______ ִתּ ָקּחוּ"...
" ֶשׂה ָת ִמים זָכָ ר בֶּ ן ָשׁנָה יִ ְהיֶה לָכֶ ם ִמן הַ ______ ִ
מכאן לומדים שלקרבן פסח אפשר לקחת

ולא ציוה עליו
מאיזה מין
ישחוט,
גדי או טלה.

גדי
וטלה

גם גדי – מן העיזים
וגם טלה – מן הכבשים.
משנתינו תבאר מה יעשה שליח שנשלח לשחוט קרבן פסח ואינו יודע
מה לשחוט ,גדי או טלה.

שכח
מה אמר
לו רבו

ב .המשלח ציוה על השליח מה לשחוט אך השליח שכח מה נאמר לו לשחוט.
ג .המשלח ציוה על השליח מה לשחוט עבורו ,אך שניהם שכחו גם המשלח
שכח מה ציוה וגם השליח שכח מה אמרו לו.

מה יעשה?

_________
_________
)והשני _____ (

כיון שהאדון לא _____ לו מה לשחוט
עבורו) ,אפילו שבד"כ רגיל ְבּטָ לֶה(
מן הסתם סמך על בחירת ה______
והסכים למה שיעשה...
כיון שלא ציוהו מה לשחוט וסומך עליו
במה שעושה לכן יצא ידי חובה כבר
בקרבן _____ הראשון
והקרבן השני ______.

מה יעשה? ____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
איך מועיל התנאי ,הרי כל מה שקנה עבד קנה רבו ואם כן גם הקרבן
של העבד הוא של רבו ויוצא שנשחטו עבורו שני פסחים ,גם גדי
וגם טלה__________________ ?...

___________________________________

ויש בזה ג' אופנים:
א .המשלח לא ציוה על השליח מה לשחוט עבורו )גדי או טלה(

_________

מדוע?

מכיון שגם רבו ____ מה ציוהו לשחוט

שכח רבו מה
אמר לו
וגם העבד שכח מה
ציוהו ושחט לו גדי או
טלה לפי התנאי
שראינו...

לכן לא ניכר איזה קרבן שייך לרבו
ואיזה קרבן שייך ל______

________
________
________
________

)כי אולי חשב בשעת השחיטה להימנות על
הטלה ,והגדי הוא של העבד .ואולי חשב
להימנות על הגדי ,והטלה הוא של העבד .ואי
אפשר לאכול מהפסח מי שלא נמנה עליו(

לכן שניהם ________.
מדוע פטורים שניהם מלעשות פסח
שני?______________________
_________________________

פסחים פרק ח' משנה ג'

בס"ד

פסחים פרק ח' משנה ה'

בס"ד

אלו סוגי טומאות בני אדם )חוץ מטמא מת( מביאה המשנה שביום י"ד עדיין לא יכולים לאכול את

מה אמר האב לבניו?_______________________________________
______________________________________________________
האם את שאר הבנים )חוץ מהבן שיגיע ראשון( הוא גם הימנה על הפסח?_______
אז מדוע אמר להם כך?_____________________________________
מתי זוכה הבן הראשון בפסח ומזכה אחרים עימו?_______________________

עוֹלם נִ ְמנִ ין ָע ָליו...
ְל ָ

אעפ"י שרק בלילה – ליל ט"ו יהיו ראויים לאוכלו?

סוג
הטומאה

______________________________________________

וּמוֹשׁ ִכין...
ְ
נִ ְמנִ ין

זב שראה
שתי
ראיות
זב שראה
שלוש
ראיות

סופר ___ ימים נקיים וביום
ה______ טובל
וביום השמיני צריך להביא

)ואע"פ שלא הקריב עדיין את הקרבן

_____  -לכפרה.

אלא שהביא קרבנותיו לבי"ד(

)של טומאה(

לפי רבי שמעון

שומרת
יום
כנגד יום

עד מתי אפשר
להימנות על הפסח?

____________________

)להצטרף לחבורה(

ראתה
שני ימים

)דם(

עד מתי אפשר
למשוך ידו

)לצאת(

מן החבורה?
)להצטרף לחבורה אחרת(

_________
_________

_________
_________

מהי טהרתו  /טהרתה

באיזה יום )מתחילת טומאתו/ה(
מותר לשחוט עבורו את הפסח
)כי יוכל לאוכלו בלילה – ליל ט"ו(

סופר ___ ימים נקיים
בהם מראה טמא( וביום ה______
טובל וכשיעריב שמשו )בערב( נטהר
מ_____) .ללא קרבן(

)של טומאה(

כמה אנשים יכולים להימנות על הפסח )קודם שחיטה(?

לפי תנא קמא

הפסח אבל בליל ט"ו כבר יטהרו ויוכלו לאכול את הפסח ולכן מותר לשחוט עבורם את הפסח ביום י"ד

הזבה
)שראתה
ג' ראיות
של טומאה(

)שלא ראה

אשה שראתה טומאה יום ____
צריכה לשמור בטהרה יום ____
)שלא תראה בו דם( כנגד היום שראתה,
וביום השני תטבול ובערב תטהר
אשה שראתה דם טמא ____ ימים,
לאחר היום השני צריכה לשמור יום
____ של טהרה כנגד היום השני
שראתה בו טומאה ,וביום השלישי
תטבול ובערב תטהר.
צריכה לספור ___ ימים נקיים
זב שראה ג' ראיות( וביום ה____
טובלת ,וביום ה_____ צריכה
להביא _____  -לכפרה.

ביום ה______
)בתנאי שטבל לפני השחיטה(

ביום ה______

ביום ה______
)לאחר שטבלה(

ביום ה______
)לאחר שטבלה(

)כמו

ביום ה______

