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בס"ד

פסחים פרק ח' משנה ו'

-2-

בס"ד

באיזה אופן שוחטין עליהם את הפסח?____________________________
באיזה אופן אין שוחטין עליהם את הפסח?__________________________
מדוע? "שמא יביאו את ה____ לידי ____"  -שלא יוכלו לבסוף לאכול את הפסח ,כיצד?

אעפ"י ש....

בכל זאת
שוחטים עליהן את הפסח

הָאוֹנֵן

אע"פ שכל יום המיתה הוא
"______" מדאורייתא )ואסור
באכילת קדשים( ובלילה
שלאחריו הוא אונן מ______

כיון שבלילה הוא יוכל ל_____
מהפסח כי חכמים לא העמידו
דבריהם על _____ )אלא רק לגבי
איסור אכילת שאר קדשים(

קּ ַח
מ ַפ ֵ
הַ ְ
אֶת הַגָּל

אע"פ שאולי ימצא שם
אדם ____
)ויטמא ממנו למפרע ולא יוכל
לאכול הפסח(

כיון שכל עוד שהוא
לא יודע ש______
הוא בחזקת ______.

מִי
ֶשׁהִ ְבטִיחוּהוּ
לְהוֹצִיאוֹ
מבֵּית
ִ
הָאֲסוּ$ים

אעפ"י שבבוקר י"ד הוא עוד
לא הוצא מבית ה________
)ולא יכול לעלות לירושלים(

מ_____ האסורים
ובלילה יוכל להגיע ל______
ולאכול שם הפסח.

אעפ"י שיכול להיות שיכבד
עליהם החולי ולא יוכלו
ל______ כזית מה_______

כיון שעכשיו הם ______ לאכול
את הפסח משערים שגם בלילה
יוכלו ל_____ את הפסח.

הַחוֹלֶה
ְוהַ ָזּקֵן
ֶשׁהֵן יְכוֹלִים
כּ ַזּיִת
ֶלאֱכוֹל ַ

כיון...

האונן:

שמא_________________________

המפקח את הגל:

שמא____________________________________

מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים:

שמא______________________

)וכל זה דווקא בבית האסורים של_______ שאינם דוברי _______
אבל במקרה שהוא חבוש בבית האסורים של _________ מותר לשחוט עבורו
אפילו ___________ כי נאמנים לקיים את ___________.
או במקרה שהוא חבוש בבית האסורים של גויים הנמצא בירושלים ,גם אז מותר לשחוט עבורו את
קרבן הפסח אפילו בפני עצמו מכיון ש_________________________________(

החולה והזקן:
כיון שהבטיחו לו ש______ אותו

שמא____________________________________

לְ פִ יכִָ אם אֵ ַרע בָּ הֶ ן פְּ סוּל...
מה הדין אם לבסוף ד' אנשים אלו לא יכלו לאכול את הפסח,
האם הם פטורים לעשות פסח שני?
אלו הפטורים_____________________________________________:
___________________________________________________
מדוע?___________________________________________________
מי מהם חייב לעשות פסח שני?________________________
מדוע?___________________________________________________

פסחים פרק ח' משנה ז'

בס"ד

בס"ד

של מֵ אָ ה...
אֲ ִפיל ּו חֲב ּו ָרה ׁ ֶ

פסחים פרק ח' משנה ח'

האם אונן ,או השומע על מתו או המלקט לו עצמות יכולים לאכול
בליל ט"ו מן הפסח ומשאר קדשים?

האם אפשר לשחוט קרבן פסח עבור אדם יחיד?

הדין:
לפי רבי
יהודה:

__________

לפי רבי
יוסי:

__________

האם לאחר שטבל

מדוע?

פירוש:

)רע"ב ,עיקר תוי"ט(

שנאמר) :ראה ט"ז ,ה( "א תוּכַל לִ _____ אֶ ת
הַ פָּ ַסח בְּ _____ ְשׁעָ ֶרי"
והמילה "ב_____" לכאורה מיותרת
)שהרי היה מספיק לכתוב "את הפסח בשעריך"(

אלא שמהמילה "_____" לומדים שאי
אפשר לשחוט את הפסח על אדם _____.

אונן

שנאמר) :בא י"ב ,ד(

"____ לְ ִפי אָכְ לוֹ ָתּכֹסּוּ עַ ל הַ ____"
מכאן לומדים שאפילו _____ יחיד יכול
להימנות על הפסח – העיקר שיהיה "לפי
אכלו" – שיהיה ראוי לאכול כזית מה____
)ומהמילה "באחד" לומד רבי יוסי משהו אחר(

השומע
על
מתו

מי ש____ לו אחד
מ_____ קרובים
שחייב להתאבל עליהם,
מן התורה יש לו דין
"_____" כל יום המיתה,
ומדרבנן יש לו דין אונן
גם ב_____ שאחריו.
מי ש_____ שמועה
שמת לו אחד
משבעת ה______,
)בתוך ל' יום למותו(

כל יום השמועה הוא
אונן מ_______.

אֲפִילוּ חֲבוּ ה שֶׁל מֵאָה...
דברי מי זה?______________
שרבי יוסי סובר שהכל תלוי ב_______
יחיד שיכול לאכול כזית מקרבן פסח______________________________:
רבים )אפילו מאה( שלא כל אחד מהם יכול לאכול כזית מהפסח_________________:
____________________

יאכל כל הפסח ולא יגיע לידי נותר(
)אע"פ שבצירוף כל בני החבורה ֵ

המלקט
לו
עצמות

מי ש_____
את עצמות אביו ו____
כדי להביאם לקבורה
כל אותו היום הוא אונן
מ_______.

יהיה מותר לו לאכול בערב:

קרבן
פסח
________
מדוע?_________
_____________
_____________
_____________

שאר
קדשים
________
מדוע?_________
_____________
_____________
_____________

______ להם לאכול בערב
גם מ_______________
וגם מ______________
מדוע?________________________
____________________________
____________________________

מדוע ג' אנשים אלו צריכים טבילה לפני אכילת הפסח או לפני אכילת שאר קדשים?
___________________________________________________________

בס"ד
בס"ד

פסחים פרק ט' משנה א'

פסחים פרק ח' משנה ח'

באיזה גר נחלקים בית שמאי ובית הלל? __________________
מה הדין של אותו גר שמל וטבל לשם גירות בערב פסח )בי"ד  -קודם שחיטת
הפסח( ,האם מותר לו לאכול מקרבן פסח בליל ט"ו?

הדין:

מדוע?

המקרה:

לפי
בית
שמאי

___________
___________

כי לא חוששים לדברי
____________

מקרה א':

לפי
בית
הלל

__________
__________
__________
וצריך ______
__________
__________

כי חוששים שמא ________
____________________
____________________
____________________
____________________

אבל בערל ישראל שמתו אחיו מחמת מילה )ומל בי"ד בניסן(
לא גזרינן _____________________
אלא בזה יודו גם בית הלל וגם בית שמאי שיכול לאכול את הפסח ב______.

מי שהיה טמא
או בדרך רחוקה
ולא עשה את
)הפסח( הראשון

מה
יעשה?

מה ההבדל
ביניהם?
)בין מקרה א' לב'(

__________
__________
__________
)בי"ד _____(

מדוע?

__________
__________
__________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

)בי"ד בניסן(

מקרה ב':
שגג או נאנס
ולא עשה את
)הפסח( הראשון
)בי"ד בניסן(

__________
__________
__________
)בי"ד _____(

__________
__________
__________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

פסחים פרק ט' משנה ב'

בס"ד

נאמר בתורה) :בהעלותך ט ,י-יא(

פסחים פרק ט' משנה ג'

בס"ד

באלו שני דברים שונים קרבן פסח ראשון )בי"ד בניסן(

מקרבן פסח שני )בי"ד אייר(?

" ִאישׁ ִאישׁ כִּ י יִ ְהיֶה _____ ָלנֶפֶ שׁ א ֹו ְב ֶד ֶרָ ______ ל ֶכם
א ֹו לְ ֹדרֹתֵ יכֶ ם ,וְ עָ ָשׂה _____ לַה'.
בַּ ח ֶֹדשׁ הַ ____ בְּ ________ עָ ָשׂר יוֹם בֵּ ין הָ עַ ְרבַּ יִ ם ַיעֲשׂוּ אֹת ֹו".

פסח שני

פסח ראשון

מכאן לומדים שאדם שהיה _____ או בדרך ______
ולא יכל לעשות את ה____ בזמנו ,צריך לעשות פסח ____  7בי"ד ____.

חו ָקה?
יזו ִהיא ֶד ֶר ְך ְר ֹ
ֵא ֹ

שינוי
א'

__________
__________

__________
__________

מדוע?
_______________
_______________
_______________
_______________

לאיזה אדם יש דין של "דרך רחוקה" שנתחייב לעשות פסח שני?
)ונפק"מ אם לא עשה את הפסח שני שיהיה פטור ,כפי שראינו במשנה הקודמת(

לפי רבי עקיבא

לפי רבי אליעזר

_______________________
_______________________

____________________

_______________________

____________________

איזה דין יש לאדם שעמד מאיסקופת

____________________

העזרה ולחוץ ונתעכב ולא יכל לעשות

____________________

הפסח?_____________________

איזה ראיה מביא רבי יוסי לדברי רבי אליעזר )שרחוקה לאו דווקא רחוקה ממש( ?
שיש _______ על האות ___ שבמילה "________" ,וזה בא למעט ,לאו דווקא
______ הרבה אלא גם אם היה האדם רחוק מרחק קטן ונתעכב ולא יכל לעשות הפסח
גם אז יש לו דין של "_______________"

שינוי
ב'

__________
__________

__________
__________

_______________
_______________
_______________
_______________

באלו ד' דברים שווים קרבן פסח ראשון וקרבן פסח שני?

(1

__________________

(2

__________________

(3

__________________

(4

__________________

מהיכן זה נלמד?
_______________________
_______________________
נלמד מהפסוק
"ככל חקת ה____ יעשו _____" –
שמצוות שהן בגוף הפסח עושים אותן
ככל חוקת ה______.

-1-

בס"ד

פסחים פרק ט' משנה ד'

-2בס"ד
מה הדין אם הזבים והזבות ,הנידות והיולדות אכלו מהפסח הנאכל בטומאה

ומה הדין אם הם נכנסו למקדש?

באיזה מקרה מקריבים את הפסח בטומאה? כשרוב ישראל _____ בטומאת ___.
אילו סוגי טומאות ,אם נטמא בהן אדם אסור לו לאכול מקרבן פסח שנקרב

אם אכלו מבשר הפסח הבא בטומאה_____________:
אם נכנסו למקדש כשהפסח בא בטומאה_________________:

בטומאה  -לטמאי מתים? ________(4 ._____(3 ._____ (2 ._____ (1
מדוע שונה דין רוב ישראל הטמאים לנפש )שיכולים לאכול הפסח בטומאה(

מדין טמאי זיבה נידה וכו' )שלא יכולים לאכול הפסח בטומאה(?
______________________________________________
______________________________________________

מדוע אם אכלו מקרבן פסח הבא בטומאה  -פטורים מכרת?
שנאמר) :צו ז' ,יט-כ( "כָּל _____ יֹאכַל בָּ ָשׂר",
וסמוך לו כתוב" :וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תֹּאכַל ____ ...וְ טֻ ְמאָתוֹ עָ לָיו וְ נִ כְ ְרתָ ה"...
מכאן לומדים :שבשר הנאכל רק ל______ )כמו קדשים רגילים(
טמאים חייבים עליו כרת אם אכלוהו ב______,
אבל בשר הנאכל לא רק לטהורים אלא גם לטמאים )כמו פסח הבא בטומאה(

אין טמאים חייבים עליו _____ אם אכלו אותו בטומאה.

מהיכן לומדים שאדם טמא האוכל קדשים או שנכנס לעזרה במזיד יהיה חייב כרת?

ולכן זבים וזבות וכו' אם אכלו מבשר הפסח הנאכל בטומאה פטורים מכרת.

אדם טמא האוכל קדשים:
נאמר בתורה) :צו ז' ,יט-כ(

"...כָּ ל _____ יֹאכַ ל בָּ ָשׂר ,וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תֹּאכַ ל בָּ ָשׂר

ִמ_____ הַ ְשּׁל ִָמים אֲ ֶשׁר לַה' וְ _______ עָ לָיו וְ _______ הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יהָ "

מכאן לומדים שהאוכל )במזיד( קדשים כשהוא טמא חייב ______.
אדם טמא הנכנס למקדש:
אָדם אֲ ֶשׁר _____ וְ א יִ ְתחַ ָטּא
נאמר בתורה) :חקת יט ,יג( "כָּ ל הַ נּ ֹוגֵעַ בְּ ___ בְּ נֶפֶ שׁ הָ ָ
אֶ ת _____ ה' ִט ֵמּא וְ _______ הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל"

מכאן לומדים שאדם טמא הנכנס במזיד למשכן \ למקדש חייב ______.

אם אכלו מבשר הפסח הבא בטומאה_____________:
אם נכנסו למקדש כשהפסח בא בטומאה_________________:
מדוע רבי אליעזר פוטר אף על ביאת מקדש?
ישׁלְּ חוּ ִמן הַ ______ כָּל _____ וְ כָ ל ___ וְ כָ ל טָ מֵ א ָל_____"
שנאמר) :נשא ה' ,ב'( "וִ ַ
מכאן לומדים :שבזמן שטמאי מתים נשלחים )מחוץ למחנה( גם זבין ו____ משתלחין,
אבל כשטמאי מתים לא _______ )כי יכולים לעשות הפסח בטומאה(
אז גם אין _____ וזבות משתלחין מחוץ למחנה...

ולכן זבים וזבות וכו' שנכנסו למקדש פטורים מכרת.

בס"ד

פסחים פרק ט' משנה ה'

הסבר:

"פסח מצרים"_____________________________:
"פסח דורות"____________________________:

מה הן  4ההבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות?
פסח מצרים

פסח דורות

__________
__________

__________
__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

שנאמר:
)בא יב ,ג( "בֶּ ______ ַלח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה וְ יִ ְקחוּ
לָהֶ ם ִאישׁ ___"...
ודרשינן "הזה" – רק בחודש "הזה"  -של
פסח מצרים מקחוֹ בעשור ,אבל בפסח

_____ יכול להקדישוֹ מתי שירצה.
)בא יב ,כב( "וּלְ ַק ְח ֶתּם אֲ ג ַֻדּת ______
וּטבַ לְ ֶתּם בַּ ___ אֲ ֶשׁר בַּ סַּ ף וְ ִהגַּעְ ֶתּם
ְ
אֶ ל הַ _____ וְ ֶאל ְשׁ ֵתּי הַ _____"
וזה היה רק בפסח _____ שה'
פסח על בתי ישראל...

)בא יב ,יא( "וַ אֲ כַ לְ ֶתּם אֹת ֹו בְּ ______"
ודרשינן "אותו" – רק את פסח _____
תאכלו בחפזון אבל לא את פסח _____.
בפסח מצרים נאמר) :בא יג ,ג-ד(
חָ מֵ ץ" ובסמוך לו כתוב:

"וְ א ______
"_____ ַא ֶתּם י ְֹצ ִאים ְבּח ֶֹדשׁ הָ אָבִ יב"
ודרשינן – "ולא יאכל חמץ" – מתי?  -רק
ביום שאתם יוצאים ממצרים...
ובפסח דורות נאמר) :בא יב ,טו(
"כִּ י כָּ ל אֹכֵל _____ וְ נִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ
הַ ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִמיּוֹם הָ _______ עַ ד
יוֹם הַ _______" – כל השבעת ימים.

בס"ד

פסחים פרק ט' משנה ו'
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-2-

בס"ד

מה אמר רבי עקיבא?___________________

מה פירש רבי עקיבא,
כתוב בתורה) :בחוקותי כז ,ט-י(

מתי הדין שתמורת הפסח קרבה ומתי הדין שאינה קרבה ?...

"וְ ִאם ְּב ֵה ָמה אֲ ׁ ֶשר ______ ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָק ְר ּ ָבן לַ ה'...

תו...
או ֹ
יפ ּנ ּו וְ ל ֹא ____ ֹ
ל ֹא יַחֲ לִ ֶ

וְ ִאם ָה ֵמר י ִָמיר ______ ִּב ְב ֵה ָמה וְ ָהיָה ה ּוא ּו_______ יִ ְהיֶה ק ֶֹד ׁש"

מכאן לומדים שאם אדם אמר על בהמת חולין שלו" :הרי זו תמורת )במקום( קרבן זה"
 שתי הבהמות נהיו קודש.דין נוסף :יש דין בפסח הנקרא "מוֹתָ ר הפסח" – שאם נשאר הפסח ולא הקריבוהו
כלשהיא( אז הדין הוא שקרבן זה קרב שלמים ולא פסח .וכן תמורתו של הפסח אינו קרב כקרבן
פסח אלא קרב כשלמים) .שלא כשאר קרבנות שיש לתמורתו אותו דין כמו של הקרבן הראשון(
)מסיבה

כאן במשנתנו מדובר ב"תמורת ה______" .פירוש :בהמת חולין שהוקדשה תמורת

תמורת
הפסח

אינה
קרבה
וירעה עד
שיסתאב...

אם הקרבן פסח אבד ,והפריש _____ אחר תחתיו,
ונמצא ה_____ הראשון – עוד קודם שחיטת הקרבן השני
)שהופרש תחתיו( ובכל זאת הקריב את הקרבן השני – לקרבן ____
יוצא שהקרבן הראשון הוא "פסח דחוי" )כי הרי היה לפנינו בשעת
השחיטה והיה עליו אז ֵשם "פסח" ובכל זאת דחהו בידיים והקריב את השני(

לכן הפסח ה______ לא נקרב לשלמים אלא ירעה עד ש______
ו_______________________________________.

מוּרתוֹ...
וְ כֵן ְתּ ָ

וכך גם הדין אם הקדיש קרבן חולין )שלישי(

תמורת קרבן פסח הראשון שאבד  -ונמצא )ולבסוף לא הקריב ֹו לפסח(
שאז  -כמו שקרבן פסח הראשון עצמו אינו נקרב לשלמים )כי הוא

)במקום( הפסח )מהסיבה שנראה( ,ויוצא שיש עכשיו שתי בהמות קדושות.

פסח דחוי( כך תמורתו לא נקרב ל______ אלא ____ עד שיסתאב.
אם הקרבן פסח אבד ,והפריש _____ אחר תחתיו,
ורק לאחר שחיטת הקרבן פסח השני  -נמצא ה_____ הראשון,

איזה דבר אמר רבי יהושע ששמע מרבותיו ,ומה הוא שכח ולא ידע לפרש?

במקרה כזה הקרבן פסח הראשון אינו "פסח דחוי" )כי לא דחהו

תמורת

בידיים שהרי לא היה לפנינו בשעת שחיטת הפסח השני ולא היה עליו שם פסח(

מוּרת הַ פֶּ ַסח ______"
" ָשׁמַ עְ ִתּי ֶשׁ ְתּ ַ

הפסח

ולכן הפסח הראשון נקרב ל_______ )כדין "מוֹתָ ר הפסח"(.

פירוש_______________________________________________:

קרבה

מוּרת הַ פֶּ ַסח ______ ְק ֵרבָ ה"
וּת ַ
" ְ
פירוש_______________________________________________:
"וְ אֵ ין לִ י לְ פָ ֵרשׁ" –
ושכחתי מתי הדין שתמורת הפסח _____ ומתי הדין שתמורת הפסח ____ קרבה.

מוּרתוֹ...
וְ כֵן ְתּ ָ

וכך גם הדין אם הקדיש קרבן חולין )שלישי(

תמורת קרבן פסח הראשון שאבד  -ונמצא לאחר שחיטת השני
שאז  -כמו שקרבן פסח הראשון עצמו נקרב לשלמים )כדין "מוֹתָ ר
הפסח"( כך תמורתו נקרב ל______.

ולזה התכוונו רבותיו של רבי יהושע שאמרו שלפעמים הדין הוא שתמורת הפסח קרבה לשלמים
ולפעמים הדין הוא שתמורת הפסח אינה קרבה לשלמים אלא ירעה עד שיסתאב...

פסחים פרק ט' משנה ז'

בס"ד

פסחים פרק ט' משנה ח'

בס"ד

ֶשׁ ִנ ְת ָע ַרב ַבּ ְזּ ָב ִחים...
אלו סוגי קרבנות התערבבו זה בזה? ________ ________ ________

המקרה:

הדין:

מדוע?

המפריש

__________
__________

)תוי"ט(
____________

"וְ יִ מָּ כְ רוּ ,וְ יָבִ יא בִּ ְדמֵ י הַ יָּ פֶ ה ֶשׁבָּ הֶ ן ִמ ִמּין זֶה"...

__________

____________

איך יחלל את הבהמות על מעות ויקנה במעות אלו בהמות אחרות?

__________
__________

____________
____________

למשל אם שווי הבהמה היפה שבהן הוא סלע

מה דינם?____________________________________________
___________________________________________________

נקבה לפסחו
או זכר
בן שתי שנים

לוקח___________:
ונוטל סלע אחד ואומר_________________________________:
ואחר כך קונה בסלע זה בהמה ל______.

__________

המפריש

__________

פסחו

__________

ומת

__________
__________

ונוטל סלע שני ואומר_________________________________:
____________
____________
____________
____________

ואחר כך קונה בסלע זה בהמה ל______.
ונוטל סלע שלישי ואומר_________________________________:
ואחר כך קונה בסלע זה בהמה ל______.
וגם אם חלק מהבהמות היו שוות פחות מסלע ________________
__________________________________________________

בס"ד
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בס"ד

פסחים פרק ט' משנה ח'

מקרה א'

פסחים פרק ט' משנה ט'

הוא

הם

)השליח(

)שאר בני החבורה(

_____________
מי נתערב בבכורות?___________

אם

במה שווים קרבן פסח ובכורות?_______________________________
במה אינם שווים קרבן פסח ובכורות?
א .שפסח יכולים לאוכלו כל ישראל ,ובכורות יכולים לאוכלם רק ה________.
ב .בזמן האכילה :שפסח נאכל רק עד _____ ,ובכור נאכל ___ ימים ולילה ___.

בוּרת כֹּהֲ נִ ים...
ִאם חֲ ַ
אם כל החבורה שנמנו על הפסח הם כהנים ,האם יוכלו להקריב את שתי
הקרבנות ולאוכלן בליל ט"ו עד חצות  -כדין קרבן פסח?
השלם מהברטנורא:
הדין:

לפי
רבי
שמעון
לפי
חכמים

__________
__________
__________
__________
__________

מדוע?
כי סובר שיכולים להביא _______ לבית
ה_____ .כלומר :שמותר להביא קדשים )של בכור
 שזמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד( למצב שיוכללהיפסל מהר – בגלל שנתמעט זמן אכילתו )עד
חצות כפסח( אפילו שיש חשש שלא יספיקו
לאוכלו עד חצות ויגיע לידי נותר.
כי סוברים ש____ יכולים
להביא _______ לבית ה_____.

_____________

חבורה
שאבד פסחה
ואמרה לאחד
צא ובקש
ושחוט עלינו

)כלומר :שעשוהו שליח
לשוחטו עבורם
אם ימצא אותו(...

והלך ומצא
ושחט
והם לקחו
ושחטו

שלו
נשחט
ראשון

___________

___________
אם

שלהם
נשחט
ראשון

כי הרי הוא לא _____
עמהם על הפסח שהם
שחטו ועל כן אוכל
מ____ ולא מ______

אם אינו
ידוע

___________

איזה מהן
נשחט
ראשון
או
ששחטו
שניהם

כי גם אם שלהם נשחט
ראשון ,הוא הרי לא
_____ עמהם
על הפסח שהם שחטו
ועל כן יכול לאכול
מהפסח ____.

כאחד

בגלל שהם מינו אותו
ל_____ עבורם) ,אם ימצא
הפסח( ויוצא שהם נמנו על
הפסח שלו ולכן הם
אוכלים מה_____ שלו,
ושלהם ______.

___________
כי לא חיכו לו עד שימצא
את הפסח
אלא משכו ידיהם
מה____ האבוד ונימנו
על פסח חדש ושחטוהו
ולכן הם אוכלים
מ______ ולא מ____.

_____________
_____________
כי הם לא יודעים על איזה
____ נמנו ,כיון שאם
הפסח שלו _____ ראשון
אז נמנו על שלו ,ואם
הפסח שלהם נשחט ____
אז נמנו על שלהם ולכן
___ יכולים לאוכלו.
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בס"ד

מקרה ב'

)המחפש(

בס"ד

)שאר בני החבורה(

___________

חבורה
שאבד פסחה
ואמרו לו
לחפש את
הפסח

אם

שלהם
נשחט
ראשון

אם

אבל...

שלו

"אמר להם אם
אחרתי צאו
ושחטו עלי"

נשחט
ראשון

הלך ומצא
ושחט
והן לקחו
ושחטו

_____________

___________
כי הקדים אותם ושחט
הפסח לפניהם
ויצא יד"ח ב_____ שלו.
)שכל מה שהתכוון שימנוהו
בפסחם זה רק אם נתאחר
הרבה אבל לבסוף לא נתאחר

____________
כי יצאו ב_____ שלהם
ולא בפסח שלו,
שהרי במקרה זה
לא עשוהו שליח
שישחט עבורם...

אלא שחט עוד לפניהם(

אם אינו
ידוע
איזה מהן
נשחט
ראשון
או
ששחטו
שניהם

כאחד

מקרה ג'
חבורה
שאבד פסחה ו...

בין אם שלו

אמר להן

נשחט ראשון,
ובין אם

)"אם אחרתי צאו
ושחטו עלי"
כלומר :שעשה אותם
שליחים עבורו – כמו
במקרה ב'(

אחרתי צאו ושחטו עלי"(

)ולא עשוהו שליח
לשחוט עבורם
אם ימצא אותו(...

)והוא כן עשה אותם
שליחים לשחוט עבורו
אם יתאחר(.

ושלו _____
כיון שהמנוהו
על ה_____ שלהם
)כמו שאמר להם "אם

-3-

ואמרו לו

)"והם אמרו לו "צא
ובקש ושחוט עלינו"
כלומר :שגם הם עשו
אותו שליח עבורם
– כמו במקרה א'(

שלהם

___________

__________

כי אולי נתאחר הרבה והם
שחטו לפניו וממילא נמנה
על הפסח שלהם ,לכן
ישרוף את הפסח שלו
ופטור מלעשות________
כי ממילא יצא יד"ח בקרבן
ראשון שנקרב ואכילה הרי
אינה ______________.

__________
כי גם אם שלו נשחט
ראשון ,הם לא נימנו על
ה______ שלו שהרי
לא עשוהו שליח
עבורם...

)השליח(

)שאר בני החבורה(

אוכלין כולם מן ה_______.
כי הוא _________ והם _________.

נשחט ראשון
______ יוצאין לבית ה_______.

אם אינו ידוע
איזה מהן
נשחט ראשון,
או ששחטו
שניהם כאחד

מקרה ד'

_______________
ושלו יֵצֵ א _____

הוא

הם

חבורה שאבד פסחה ...ויצא אחד
לחפשה ו...

לא אמר להן

)שישחטו עבורו אם נתאחר(...

ולא אמרו לו

)שישחט עבורם אם ימצא את הפסח(
כלומר :אף אחד לא עשה את השני לשליח,
לא הם אותו ולא הוא אותם.

כי הרי צריכים ל_____ מהפסח שנשחט
ראשון אך לא יודעים מה נשחט ראשון
ועל איזה פסח נמנו ...לכן שני ה______ ישרפו
ופטורים מלעשות פסח _____ ,כי הרי הראשון
ודאי נשחט )רק שלא יודעים מיהו הראשון(
ויצאו יד"ח כי האכילה לא _______.

)המחפש(

)שאר בני החבורה(

אינן _______ זה ל____.
ואינם חוששים איזה קרבן נשחט ______
)כי כל אחד נמנה על הפסח של עצמו(...

אלא הוא
והם

אוכל מ_____

אוכלים מ________.
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בס"ד

פסחים פרק ט' משנה י'
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בס"ד

מדוע צריך להעביר אחד מחבורה זו לחבורה זו וכו'...
הרי יכולים שתי החבורות )כל בני החבורה( למשוך את ידיהם מהפסח שלהם
ואחר כך לימנות מחדש על אחד משני הפסחים?...
כיון שאסור להניח את הפסח ללא _____ אפילו שעה אחת...
ולכן אסור לכל בני החבורה למשוך את ______ מהפסח
כדי שלא להשאירו בלי ______ כלל.
מה עושים?

א.

חבורה אחת ________________________________
חבורה שניה ________________________________

ב.

וכך הדין ב___ חבורות שבכל אחת מהן יש __ אנשים  -שנתערבו פסחיהם.

אחד מחבורה א' _____________________________

השלם ע"פ המשנה :מה יעשו כדי שלא ישאר הפסח בלי בעלים אפילו לזמן קצר?

ואחד מחבורה ב'_____________________________

כל חבורה לוקחת אחד מן ה_____ לעצמה.

מי אומרים למי?

ובכל חבורה וחבורה ,ארבע אנשים )מתוך חמשה( עוברים לארבע החבורות האחרות.
)כך שיוצא שבכל חבורה יש  4אנשים חדשים מחבורות אחרות
ואדם אחד שהיה מנוי קודם נשאר על מקומו(

בני ה______ ל______ שהגיע אליהם מהחבורה ה_______.
מה הם אומרים לו?

אם שלנו

הוא הפסח הזה _______________________
ונמנית על ______________

ואם שלך

הוא הפסח הזה _______________________
ונמנינו על ______________

וכך גם אומרים בני החבורה ה_____ לאותו אחד
שבא אליהם מהחבורה האחרת.

ארבע מבני ה_______ )החדשה( אומרים לאחד מהן

אם שלך

)לחמישי הנותר מביניהם(

הפסח הזה ,אז ארבעתנו _____ את ידינו מהפסח שלנו באיזה
מקום שהוא ,ונמנים אנו על הפסח ____.
לג' אנשים מהחבורה )ביחד (4 -

ואח"כ אותו אדם )שנאמרו לו הדברים קודם( מצטרף
וארבעתם אומרים כדברים הללו לאדם הנותר )מתוך החמשה(...
וכך בכל חבורה וחבורה עושים קבוצה של ד' אנשים ואומרים
כדברים הללו לאדם החמישי  -הנותר וכך מתחלפים ביניהם.

פסחים פרק ט' משנה י"א

בס"ד

בס"ד

פסחים פרק י' משנה א'

שני בני אדם שלכל אחד מהם יש פסח שרק הוא נמנה עליו
ונתערבו פסחיהם ,מה יעשו?

זה _____ לו )פסח( ____
זה ____ עימו אחד מן ה____
ואומר לו:

וזה ____ לו )פסח( _____
וזה ____ עימו אחד מן ה____

מתי זה "סמוך למנחה"?__________________________________________

ואומר לו:
לגבי אילו דברים לא מדברת המשנה שלא יאכלם סמוך למנחה עד שתחשך
כי זה פשיטא שאסור לאוכלן אז.___________(2 . _________ (1 ?...
אלא לגבי איזה מזון אומרת המשנה שלא יאכלם אדם עד
שתחשך?______________________
מדוע לא יאכלם?__________________________________________

זה ___ אצל ___

זה ___ אצל ___

ואותו אדם שהביאו מן ה___ נשאר על מקומו.

אוֹמ ִרים:
וְ ָכ ְך ְ

כל אחד מהם אומר לאדם שחברו הביא מן השוק ומינהו על פסחו:

"אם _____ הוא פסח זה ,ידיך ______ משלך ,ונמנית על _____"
ואם שלך הוא ____ זה ,ידי מ______ משלי ונמניתי על _____"

באיזו צורה צריך לאכול בליל הסדר?______________________________
ואפילו ____ שבישראל )שאין לו כרים וכסתות ליסב עליהם( יסב על מה שיש לו.

כנגד מה שותים ארבע כוסות?
כנגד _______________________(4 .________(3 .________(2 .________(1 ,
מה אומרת המשנה לגבי עני שאין לו כסף לקנות יין לשתיית ד' כוסות?
עני המתפרנס מן הצדקה____________________________________ :
עני שבעניים  -האוכל מן התמחוי )"תמחוי"  -קערה שמניחים שם אוכלין עבור העניים(
והוא כל כך עני עד שאין לו אפילו מזון שתי סעודות:
גם צריך לטרוח בכל כוחו כדי שיהיה לו __________________.

פסחים פרק י' משנה ב'

בס"ד

פסחים פרק י' משנה ג'

בס"ד

ברכת היין :בורא פרי הגפן...
ברכת היום :ברוך אתה ה' ...אשר בחר בנו מכל עם ...ותתן
מה "הֵ בִ יאוּ לְ פָ נָיו"?_________________________________

לנו ה' אלוקינו באהבה מועדים לשמחה ...את יום חג

" ְמטַ בֵּ ל בַּ חֲ זֶ ֶרת" ,באיזה מקרה מביאים לפניו חֲ זֶ ֶרת ולא שאר ירקות?

המצות הזה מקרא קודש ...בא"ה מקדש ישראל והזמנים.

___________________________________________________
לשם מה מביאים ירקות לפני הסעודה )דבר שלא רגילים לעשותו בכל השנה?(...

מחלוקת בית שמאי ובית הלל
איזו ברכה מברכים קודם ,על היום או על היין?

הדין:

הטעם:

לפי
בית שמאי

קודם מברך על
_________
אח"כ מברך על
_________

_______________
_______________
_______________
_______________

לפי
בית הלל

קודם מברך על
_________
אח"כ מברך על
_________

_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________________________________________
מה הפירוש " ְמטַ בֵּ ל"?_____________

"עַד שֶׁמַּגִּיעַ ְלפַ!פֶּ ת הַפַּת"
מה לומדים ממילים אלו?_________________________________________
מה זה "פרפרת הפת"?_____________.

"הֵבִיאוּ ְלפָנָיו מַצָּה"...
אלו חמישה מיני אוכלין הביאו לפניו לאחר טיבול הירקות?
 - "______" (2 ."_____" (1מרור - "______"(3 .תערובת של מיני פירות כתושים.
 - "_________" (4-5אחד זכר לקרבן _____)זרוע( ואחד לזכר קרבן _____)ביצה(.

האם הטיבול בחרוסת מצד עצמו הוא מצוה?
לפי תנא קמא ,________:מכיון שהוא בא רק ל__________________________
לפי רבי אליעזר ברבי צדוק (1 ,________:זכר ל__________________________
 (2זכר ל________________________________.
מה היו מביאים לפניו בזמן שביהמ"ק היה קיים?________________________.

פסחים פרק י' משנה ד'

בס"ד

פסחים פרק י' משנה ה'

בס"ד

אלו ג' דברים אומר רבן גמליאל שאם לא פירש את טעמם לא יצא ידי חובת סיפור
יציאת מצרים? .________(3 .________(2 .________(1
קרבן פסח – שאוכלים בליל הסדר על שום מה?_________________________
____________________________________________________________
מצה – שאוכלים בליל זה על שום מה?________________________________
מתי שואל הבן את אביו "מה נשתנה"?_________________________________

____________________________________________________________

מה יעשה האב אם אין דעת בבן כדי לשאול "מה נשתנה"?____________________

מרור – שאוכלים בליל זה על שום מה?________________________________

שבכל הלילות
קושיה
א'
קושיה
ב'
קושיה ג'
בזמן שביהמ"ק
היה קיים

קושיה
ד'

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

הלילה הזה
_____________

____________________________________________________________
איך חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור?____________________________
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם"
שנאמר" :וְ ִה ַּג ְד ּ ָת לְ ִבנְ ָך ַּבי ֹּום ַהה ּוא לֵ אמ ֹרַּ ,בעֲ ב ּור זֶה ָע ָ ׂשה ה' לִ י ְּבצֵ ִ

מאילו מילים בפסוק זה נלמד? "______________________"
_____________

ומכיון שאנו צריכים לראות את עצמינו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים " -לְ פִ יכָ  אֲ נ ְַחנוּ
חַ יָּבִ ין לְ הוֹדוֹת לְ הַ לֵּל וכו' לְ ִמי ֶשׁעָ שָׂ ה ַל_______ וְ לָנוּ ֶאת כָּ ל הַ ______ הָ אֵ לּוּ",

_____________

הו ִֹציאָנוּ מֵ _______ לְ _________ )יציאת מצרים(
ִמ_______ לְ _________ )נס קריעת ים סוף(

____________
א' _____ :במי מלח
ב' ______ :בחרוסת

מה הפירוש" :מתחיל בגנות"_______________________________________:
"ומסיים בשבח"______________________________________:

וּמֵ _____ לְ _______ )מאֵ בֶ ל של חטא העגל שנא' "ויתאבלו" ,ליו"ט – היינו
יוהכ"פ שאז ירד משה רבינו מהר סיני עם לוחות שניות(
וּמֵ _____ לְ _________ )ממדבר חושך וצלמוות לארץ ישראל שהוא אור גדול(
וּמ_______ לִ _______ )משיעבוד רוחני שהיה לנו במצרים  -לגאולת הנפש(
ִ

פסחים פרק י' משנה ו'

בס"ד

פסחים פרק י' משנה ז'

בס"ד

סיכום סדר שתיית ארבע כוסות בליל הסדר

כוס ראשון:

)משנה ב'(

מזגו לו כוס _______ ועשה עליו _______ ושותהו לאחר ה_______.
בסוף המשנה הקודמת כתוב "וְ נֹאמַ ר לְ פָ נָיו הַ לְ לוּיָה" ,כלומר נתחיל לומר
לפני הקב"ה "הלל" – המתחיל בהללוקה...

כוס שני:

)משנה ד'(

מזגו לו כוס _____ ואומר את ה_______ ושותהו לאחר ברכת "_______"

שואלת משנתינו" :עַ ד _____ הוּא אוֹמֵ ר" – עד איזה מזמור אומרים בהלל?
בית שמאי אומרים" :עד ____________________"

)מזמור קי"ג(

כוס שלישי:

בית הלל אומרים" :עד _____________________"

)מזמור קי"ד(

מזגו לו כוס ______ ומברך עליו ____________ ולאחר מכן ______ אותו.

בּגְאֻלָּה"
"וְחוֹתֵם ִ

כוס רביעי:

פירוש ______ :את אמירת ההגדה בברכת ______.

איך נאמרת ברכת גאולה?
האם פותח בה ב"ברוך" וגם מסיים ב"ברוך",
או שרק פותח ב"ברוך" אך אינו מסיים ב"ברוך"?

_______________

לפי רבי
טרפון

_______________

לפי רבי
עקיבא

______________
______________

)משנתינו(

מזגו לו כוס _______ וגומר עליו את ה _____ ואומר עליו "ברכת ה____",
ושותהו לאחר גמר ההלל.

מדוע?

מה זה "ברכת השיר"?

____________________

יש אומרים ,______________:ויש אומרים___________________:
ונוהגים לומר ___________________.

____________________
____________________

האם מותר לשתות עוד יין
בין שתיית ד' כוסות ולאחריהן?

____________________
____________________
____________________

בין כוסות
א' ב' וג'
בין כוס
שלישי לרביעי

מדוע?

__________

__________________________
__________________________

_________

__________________________
__________________________

פסחים פרק י' משנה ח'

בס"ד

פסחים פרק י' משנה ט'

בס"ד

מה הפירוש "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?

פירוש א'-ירין" – אין ________ מן הסעודה
"אֵ ין מַ ְפ ִט ִ
"אַחַ ר הַ פֶּ ַסח" – אחר שגמרו את הפסח – הסעודה,
באמירת" :אֲ ִפיקוֹמָ ן" – "אפיקו") _____ :כליכם(
"מן"  -מנייכו :מ_____ ונלך ונאכל במקום _____.
וזה הכוונה "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" – שאסור להוציא את הכלים למקום
אחר ולאכול שם לא פת ולא שום דבר אחר
גזירה שמא _________________________________________________.
)ולפי פירוש זה אפשר להמשיך לאכול באותו מקום דברים אחרים ובלבד שלא יעקור לחבורה אחרת(

איזה דין יש לבשר קרבן הפסח אחר חצות הלילה? "______"
מהיכן לומדים זאת? _________________________________
________________________________________________
מה גזרו חכמים על ה"נותר" מבשר הפסח לאחר חצות?_________________
מדוע?______________________________________________.

אלו שני דברים גזרו חכמים שמטמאים את הידיים בכל קדשים?

-פירוש ב'-

)ולא רק בנותר מבשר הפסח(

ירין" – אין ______ מן הסעודה" ,אַחַ ר הַ פֶּ ַסח" – לאחר שאכלו את ה____
"אֵ ין מַ ְפ ִט ִ
באמירת" :אֲ ִפיקוֹמָ ן" – "אפיקו"" _____ :מן" :מיני ________.
וזה הכוונה "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" – שאסור לאכול מיני מתיקה לאחר
אכילת ה_____ ,כדי שלא ________________________________.

פירוש:

מה הדין בזמן הזה שאין לנו קרבן פסח ואוכלים כזית מצה לזכר הפסח?

_____________

____________________________________________________

(1

"ה______" _____________
_____________

"יָ ְשׁנוּ ִמ ְק ָצ ָתן"

מדוע גזרו חכמים שהם
מטמאים את הידיים?
)תוי"ט( _________
______________
______________
______________

אם התחילו לאכול פסחיהן ונרדמו האם יכולים להמשיך לאכול הפסח?
לפי תנא קמא :ישנו מקצתן) :מקצת מבני החבורה(______________ )גם אלו שנרדמו(
ישנו כולם__________________________:
לפי רבי יוסי :במקצתן – מתי יוכלו להמשיך לאכול את הפסח? _____________
מתי לא יוכלו להמשיך לאכול את הפסח? אם_______.
מדוע אסור להמשיך לאכול את הפסח אם נרדמו כולן )לת"ק( או מקצתן )לפי רבי יוסי( ?
____________________________________________________________

_____________

(2

"ה______" _____________
_____________

כדי שהכהנים לא
_______ באכילתו.

פסחים פרק י' משנה ט'

בס"ד

כבר נתבאר לעיל )פרק ו' משנה ג'( שעם בשר הפסח היו אוכלים גם בשר חגיגה –
חגיגת ארבעה עשר ,כדי שישבעו מאכילת הפסח ולא יהיו רעבים לאחריה...
והיו אוכלים את בשר החגיגה תחילה ואח"כ את בשר קרבן פסח
כדי שתהיה גמר שביעתן ע"י אכילת בשר הפסח.
ותחילה היו מברכים על בשר הזבח – בשר החגיגה:
ברוך אתה ה' ...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ל___________________
ואחר כך היו מברכים על בשר הפסח – קרבן פסח:
ברוך אתה ה' ...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ל___________________

נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא
האם יש אופנים שברכה אחת פוטרת את חברתה?

לפי
רבי ישמעאל
ברך ברכת הפסח
)בתחילה ,בטעות(

לפי
רבי עקיבא

_________
_________

___________
___________

ברך ברכת הזבח
)בתחילה ,כדינו(

_________
_________

___________

