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 נושאים עיקריים במסכת:
 

ק, עד מתי אוכלים חמץ בערב מי ששכח לבדו דיקת חמץ, מקומות שחייבים בבדיקה,זמן ב :פרק א

 .שריפת תרומה טמאה יחד עם תרומה טהורהפסח, 

דיני חמץ בשעה החמישית ובשעה השישית, דיני בעור חמץ, חמץ שעבר עליו הפסח, חמץ  :פרקי ב

אוכל תרומת חמץ בפסח, באיזו מצה יוצא אדם ידי חובתו שנפלה עליו מפולת, ישראל ה

 בפסח.

כיצד מפרישים חלה בפסח דיני תערובות חמץ, דין שאריות בצק בעריבה, דין בצק חרש,  :גפרק 

תנור אחד, דיני שאור וסידוק שיש להם רק נשים  3כיצד אופות בפסח  מעיסה שנטמאה ?

בת,  ההולך לדבר מצוה בערב פסח ערב פסח שחל להיות בשביעור חמץ בבערב פסח, 

 ושלים ונזכר שיש בידו קדשים קלים., דין מי שיצא מירונזכר שלא ביער את החמץ בביתו

ממקום שכלו למקום שלא כלו, דין  פירותעשיית מלאכה בערב פסח, המוליך בשביעית  פרק ד:

יום כפור, מכירת בהמה לגויים, דין אכילת צלי בלילה הראשון של פסח, הדלקת נר בליל 

עשית מלאכה בתשעה באב, עשיית מלאכה בערב פסח, ששה דברים שעשו אנשי יריחו 

 .שלא ברצון חכמים, ששה דברים שעשה חזקיהו המלך

עבודות קרבן הפסח שלא לשמו,  4 -זמני הקרבת קרבן התמיד וקרבן פסח, עשיית אחת מ :הפרק 

כאשר יש עדין חמץ ברשות דיני שחיטת הפסח, שחיטת קרבן הפסח או קרבנות אחרים 

 בעל הקרבן, פעילות שנעשית בעזרה בזמן שחיטת קרבן פסח.

לקרבן פסח מלאכות הקשורות פעולות בקרבן פסח שדוחות או אינן דוחות את השבת,  :פרקי ו

בערב שבת, דיני קרבן חגיגה, שחיטת קרבן הפסח וקרבנות אחרים שלא שאפשר לעשותן 

ולאחר השחיטה נמצא שהוא  קרבן הפסח בשבת חטהשוח שחל בשבת, לשמם בערב פס

 פסול,

דיני צליית קרבן הפסח, קרבן פסח שסכו אותו בשמן תרומה או בשמן מעשר שני, קרבנות  :פרקי ז

מקרים שעושים בהם פסח  ן פסח שנטמא בו הבשר או החלב,שמוקרבים בטומאה, קרב

או נטמאו הבעלים,  נטמאשקרבן פסח  זמן שריפתשני, קרבנות שהציץ מכפר עליהם, 

שיצא חוץ פסח החלקים הנאכלים בקרבן פסח, דין שבירת עצם ודין נותר, אבר מהקרבן 

 .אחד חבורות היושבות בביתשתי למחיצתו, 

ששני אנשים שחטו עבורם קרבן פסח, האומר  נמצאת בבית בעלה וכן עבד או יתוםאשה ה פרק ח:

פסח הפסח, דין זב או זבה שרק בערב  אחר לשחוט עבורו קרבן פסח, כללים בהתמנות עלל

עבדים וקטנים, דין אונן בערב פסח ודין גר שהתגייר בערב  יהיו טהורים, דין חבורת נשים

 .פסח

דיני פסח שני, ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני, ההבדל בין פסח מצרים לפסח דורות,  פרק ט:

בה או כבש בן שנתיים, דין קרבן שניתן כתמורה לקרבן פסח, מי שהקדיש לפסחו כש

נתערב קרבן פסח בקרבנות אחרים, אבד קורבן הפסח ולקחו אחר במקומו ואח"כ נמצא 

 .הראשון, שתי חבורות שנתערבו פסחיהם

 .דיני ליל הסדר י:פרק 
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 פרק א'
תי מי ששכח לבדוק, עד מ דיקת חמץ, מקומות שחייבים בבדיקה,זמן ב :בפרק םהעיקרייהנושאים 

 שריפת תרומה טמאה יחד עם תרומה טהורה. רב פסח,אוכלים  חמץ בע
 

 ? מתי בודקים חמץ והיכן בודקים משנה א:
 אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵּנר.

 ֵאין ָצִרי� ְּבִדיָקה. ,ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ
 ָמקֹום ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ. ? ְרֵּתףְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַּבּמַ  ְוָלָּמה ָאְמרּו

 ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַעל ְּפֵני ָכל ַהַּמְרֵּתף. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 .ָהֶעְליֹונֹות ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות ֶׁשֵהן :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר."אור לי 1
 אין צריך בדיקה. ,ם חמץ אפילו לפעמיםמקום שלא נוהגים להכניס ש 2
 שורות. 2מרתף שמכניסים בו חמץ צריך בדיקה של  3

 לאלו שתי שורות הכוונה ? 3.1
 (ויש מחלוקת מהן אותם שני משטחים). על פני כל המרתף משטחים 2יש לבדוק  בית שמאי: 3.1.1
 ת).(ויש מחלוקת מהן אותן שתי שורוהשורות החיצוניות בלבד  2את  יש לבדוק בית הלל: 3.1.2

 
 שנבדק הבדיקה ממקום שעדיין לא נבדק למקום בזמןשחולדה תעביר חמץ  לחשושאין  משנה ב:

 ֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ֵגְרָרה ֻחְלָּדה ִמַּבִית ְלַבִית ּוִמָּמקֹום ְלָמקֹום,
 .ִעיר ְלִעיר, ֵאין ַלָּדָבר סֹוףְּדִאם ֵּכן, ֵמָחֵצר ְלָחֵצר ּומֵ 

 
  ? ד בניסן"אור לי חמץ בדקשלא מי מה יעשה  :משנה ג

 ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַׁשֲחִרית ּוִבְׁשַעת ַהִּבעּור. ,ּבֹוְדִקין אֹור ַאְרָּבָעה ָעָׂשר :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 �א ָבַדק אֹור ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ִיְבּדֹוק ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ר, ִיְבּדֹוק ְּבתֹו� ַהּמֹוֵעד. �א ָבַדק ְּבתֹו� ַהּמֹוֵעד, ִיְבּדֹוק ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד.�א ָבַדק ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָ 
 

 .ֵהא ָצִרי� ְּבִדיָקה ַאֲחָריוּוַמה ֶּׁשְּמַׁשֵּיר, ַיִּניֶחּנּו ְבִצְנָעא, ְּכֵדי ֶׁש�א יְ 
 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1

 בודקים בליל ארבעה עשר. 1.1
 בי"ד בבוקר. לא בדק, יבדוק בתחילת השעה השישית. אם לא בדק, יבדוק 1.2
 לאחר השעה השישית לא יבדוק יותר. 1.3

 חכמים: 2
 .למחרתיבדוק בליל ארבעה עשר, אם לא בדק  2.1
 .החגלאחר . לא בדק, יבדוק ה"מבחו, יבדוק למחרת בדקלא  2.2

 במקום מוצנעיניחנו  ,בלילהחמץ שמשיירים לאכילה לאחר הבדיקה  כותרת נוספת:
 

 ומתי מחויבים בשריפתו ? ,עד מתי אוכלים חמץ בערב פסח משנה ד:
 ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש. ,אֹוְכִלין ָּכל ָחֵמׁש :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש אֹוְכִלין ָּכל ַאְרַּבע, ְותֹוִלין ָּכל ָחֵמׁש, :ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 מותו):רבי מאיר (ואין הלכה כ 1

 .אוכלים חמץ עד סוף השעה החמישית 1.1
 שורפים את החמץ בתחילת השעה השישית. 1.2

 רבי יהודה: 2
 .אוכלים חמץ ,עד סוף שעה רביעית 2.1
 בשעה החמישית, ממתינים, והחמץ מותר בהנאה. 2.2
 בתחילת שעה שישית, שורפים את החמץ. 2.3

 
 עד מתי מותר לאכול חמץ בערב פסחכדי לציין במקדש  שעשוסימן  :משנה ה

 ְׁשֵּתי ַחּלֹות ֶׁשל ּתֹוָדה ְּפסּולֹות ֻמָּנחֹות ַעל ַּגג ָהִאְצְטָבא. :ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 ָּכל ְזַמן ֶׁשֻּמָּנחֹות, ָּכל ָהָעם אֹוְכִלים.

 ִנְטָלה ַאַחת, ּתֹוִלין, �א אֹוְכִלין ְו�א ׂשֹוְרִפין.
 ין.ִהְתִחילּו ָּכל ָהָעם שֹוְרפִ  ,ִנְטלּו ְׁשֵּתיֶהן

 .ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש ֻחִּלין ֶנֱאָכִלין ָּכל ַאְרַּבע, ּוְתרּוָמה ָּכל ָחֵמׁש, :ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
 רבי יהודה:  1

 .היו מונחות על אצטבא בהר הבית בערב פסח ,חלות תודה פסולות שתי 1.1
 כל זמן ששתיהן מונחות אפשר לאכול חמץ. 1.2
 אולם גם אין חייבים לבערו. ,ים יותר חמץלאחר שנטלה אחת, אין אוכל 1.3
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 , חובה לבער את החמץ.ההשניילאחר שנטלה גם  1.4
 (ואין הלכה כמותו): ליאלרבן גמ 2

  חולין אוכלים כל שעה רביעית, תרומה כל שעה חמישית, ושורפים בתחילת שישית.
 

 שריפת קודשים שנטמאו בטומאה קלה יחד עם קודשים שנטמאו בטומאה חמורה  :משנה ו
 ,�א ִנְמְנעּו ִמִּלְׂשרֹוף ֶאת ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ִבְוַלד ַהֻּטְמָאה ,ֶהם ֶׁשל ֹּכֲהִניםיִמימֵ  :ִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמרַרִּבי חֲ 

 ִעם ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַאב ַהֻּטְמָאה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹוִסיִפין ֻטְמָאה ַעל ֻטְמָאתֹו.
 ,�א ִנְמְנעּו ִמְּלַהְדִליק ֶאת ַהֶּׁשֶמן ֶׁשִּנְפַסל ִּבְטבּול יֹום ,ֶהם ֶׁשל ֹּכֲהִניםיִמימֵ  :יָבא ְוָאַמרהֹוִסיף ַרִּבי ֲעקִ 

 .ֹוִסיִפין ֻטְמָאה ַעל ֻטְמָאתוֹ ְּבֵנר ֶׁשִּנְטָמא ִבְטֵמא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמ
שר קודש שהוא עם ב שנטמא באב הטומאהלא נמנעו כהנים מלשרוף בשר קודש  רבי חנינא: 1

 .להיות שני לטומאה) את השלישיע"י כך מעלים אף ששלישי לטומאה (
בנר  )שלישי לטומאהשנגע בטבול יום ( ונעשה לא נמנעו כהנים להדליק שמן  רבי עקיבא: 2

 ).השמן יהפוך לראשון לטומאה שע"י כך אףאב הטומאה ( בשנטמא 
 

 טמאה בשעת ביעור חמץ האם מותר לשרוף תרומה טהורה יחד עם תרומה משנה ז:
 ִמִּדְבֵריֶהם ָלַמְדנּו, ֶׁשּׂשֹוְרִפין ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה ִעם ַהְּטֵמָאה ַבֶּפַסח. :ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר

 ֵאיָנה ִהיא ַהִּמיָדה. :ִּבי יֹוֵסיָאַמר לֹו רַ 
 ֹו ְלַעְצָמּה.ּומֹוִדים ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשּׂשֹוְרִפין זֹו ְלַעְצָמּה ְוז

 ַעל ַהְּתלּוָיה ְוַעל ַהְּטֵמָאה, ? ַעל ַמה ֶנֱחָלקּו
 ּה.ִּתָּׂשֵרף זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצמָ  :ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ֶׁשֵּתיֶהן ְּכֶאָחת :ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר
 מותר.מדבריהם של רבי חנינא ורבי עקיבא למדנו ש רבי מאיר: 1

 .ראסוואין ללמוד ממאכלים טמאים על תרומה טהורה), (כי  ין זה דומהא ר' יוסי: 1.1
 :רבי אליעזר ורבי יהושע 2

 .לשרוף את שניהם יחד אסוראינם חולקים ש 2.1
 הם חולקים לגבי שריפת תרומה טמאה עם ספק תרומה טמאה: 2.2

 אין לשרוף אותם יחד. רבי אליעזר: 2.2.1
 אפשר לשרוף אותם יחד. רבי יהושע: 2.2.2

 
 בפרק 

דיני חמץ בשעה החמישית ובשעה השישית, דיני בעור חמץ, חמץ שעבר  :בפרק םיקרייהעהנושאים 
עליו הפסח, חמץ שנפלה עליו מפולת, ישראל האוכל תרומת חמץ 

 .בפסח, באיזו מצה יוצא אדם ידי חובתו בפסח ובאיזו אינו יוצא
 

 מושגים:
 הופרשה ממנו "י הלוי, אולם לאמעשר ראשון שהופרשה ממנו תרומת מעשר ע מעשר ראשון שנטלה תרומתו:

בתרומה גדולה. כגון שהקדים  פירותהעדיין  והתחייבגדולה, כיון שלא  תרומה
. םבשיבולי עדיין התבואה כאשרהלוי ליטול את המעשר לפני מירוח הכרי, 

  במקרה זה אין חיוב תרומה גדולה, אולם יש חיוב בתרומת מעשר.
 

 שית בערב פסחדיני חמץ בשעה החמישית והשי :משנה א
 ָּכל ָׁשָעה ֶׁשֻּמָּתר ֶלֱאכֹול,

 ַלַחָּיה ְוָלעֹופֹות, ,ַמֲאִכיל ַלְּבֵהָמה
 ּומֹוְכרֹו ַלָּנְכִרי, ּוֻמָּתר ַּבֲהָנָאתֹו.

 ָעַבר ְזַמּנֹו, ָאסּור ַּבֲהָנָאתֹו, ְו�א ַיִּסיק ּבֹו ַּתּנּור ְוִכיַרִים.
 

 ֶאָּלא ְׂשֵרָפה.ֵאין ִּבעּור ָחֵמץ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ֶרה ָלרּוַח אֹו ַמִּטיל ַלָּיםַאף ְמָפֵרר ְוזוֹ 
 כל זמן שמותר לכהן לאכול חמץ תרומה (שעה חמישית) יכול ישראל: 1

 להאכיל לבהמה, חיה ועוף את החמץ. 1.1
 .ומותר בהנאתו ,למוכרו לנכרי 1.2

 החל מהשעה השישית: 2
 תנור וכיריים.אין להסיק בו החמץ אסור בהנאה, ו

 ניתן לבער את החמץ ? ותצור באילו כותרת נוספת:
 בשריפה בלבד. רבי יהודה: 1
  חכמים: 2

 אפשר גם לפורר ולזרות לרוח. 2.1
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 אפשר גם להשליך לים. 2.2
 

 חמץ שעבר עליו הפסח :משנה ב
 ָחֵמץ ֶׁשל ָנְכִרי ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח, ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה.

 ."ְׂשֹאר �א ֵיָרֶאה ְל�" :ת יג)ַּבֲהָנָאה. ֶׁשֶּנֱאַמר (שמוְוֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור 
 מותר בהנאה (והוא הדין באכילה). ,חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח 1
 אסור בהנאה. ,חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח 2
 

 וימעכש קנוי יהיה המשכון ,בזמן הוואההלאם לא תוחזר וחמץ שניתן כמשכון על הלואה,  :משנה ג
 י ֶׁשִהְלָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲחֵמצֹו, ַאַחר ַהֶּפַסח ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה.ָנְכִר 

 ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְלָוה ֶאת ַהָּנְכִרי ַעל ֲחֵמצֹו, ַאַחר ַהֶּפַסח ָאסּור ַּבֲהָנָאה.
 ָחֵמץ ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמֹּפֶלת, ֲהֵרי הּוא ִכְמֹבָער.

 .ֶלב ָיכֹול ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריון ַהּכֶ ָּכל ֶׁשֵאי :ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
 , החמץ מותר בהנאה.הההלוואחמץ כמשכון, וישראל לא החזיר את את ה קבלש ההמלוואם נכרי הוא  1
 , החמץ אסור בהנאה.הההלוואוהנכרי לא החזיר את  ,ץ כמשכוןמחאת קבל ש ההמלוואם ישראל הוא  2
 

 חמץ שנפלה עליו מפולת רת נוספת:כות
 צריך לבערו.אין  תנא קמא: 1
 אם הכלב אינו יכול לגלותו אין חובה לבערו. רשב"ג: 2
 

 ישראל האוכל תרומת חמץ בפסח מה דינו ? :משנה ד
 ,ָהאֹוֵכל ְּתרּוַמת ָחֵמץ ַּבֶּפַסח
 ְּבׁשֹוֵגג, ְמַׁשֵלם ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש.

 .ַּתְׁשלּוִמים ּוִמְּדֵמי ֵעִציםְּבֵמִזיד, ָפטּור מִ 
  .(כדין זר האוכל תרומה בשוגג) ), משלם קרן וחומשבשוגג (שלא ידע שזו תרומה 1
 ומה):במזיד (שידע שזו תר 2

 .)שאכל תרומה ), וחומש (כדין מזידכספי מי קרן (החמץ בפסח אין לו ערךפטור מתשלו 2.1
 .(שחמץ בפסח אסור בהנאה) פטור אף מדמי עצים להסקת התנור 2.2

 
 ?יוצא  ובאיזו אינובאיזו מצה יוצא אדם ידי חובתו בפסח  :משנה ה

 :א ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַבֶּפַסחֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם יֹוצֵ 
 ַּבִחִּטים, ַּבְּׂשעֹוִרים, ַּבֻּכְּסִמין ּוַבִּׁשיפֹון ּוְבִׁשֹּבֶלת ׁשּוָעל.

 ,ְויֹוְצִאין ַּבְּדַמאי
 ּוְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,

 ִּנְפּדּו,ּוְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ׁשֶ 
 ְוַהֹּכֲהִנים ַּבַחָּלה ּוַבְּתרּוָמה.

 ֲאָבל �א ַבֶּטֶבל,
 ְו�א ְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש�א ִנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,

 ְו�א ְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש�א ִנְפדּו.
 ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי ָנִזיר,

 ֲעָׂשָאן ְלֲעְצמֹו, ֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן.
 .ר ַּבּׁשּוק, יֹוְצִאין ָּבֶהןֲעָׂשָאן ִלְמּכוֹ 

 :תהאפנש המצב יוצאים ידי חובה 1
 מחיטים, שעורים, כוסמין, שיפון או שיבולת שועל. 1.1
 מתבואת דמאי. 1.2
 .)ראה מושגים( ממעשר ראשון שנטלה תרומתו 1.3
 ממעשר שני והקדש שנפדו ללא נתינת חומש כנדרש. 1.4

 ומה או חלה.כהנים יוצאים ידי חובה ממצה שנאפתה מתר 2
 שנאפתה: האין יוצאים ידי חובה ממצ 3

 מתבואת טבל. 3.1
 ., אך לא הופרשהשהתחייבה בתרומה גדולה ממעשר ראשון שנלקח מתבואה 3.2
 ממעשר שני והקדש שנפדו שלא כראוי. 3.3

 :, האם יכולים לשמש כמצה בפסח ?מצה של קרבן תודה, ומצה של קרבן נזיר  4
 חובת מצה.אם עשאם לשם קרבן, אין יוצאים בהם ידי  4.1
 אם עשאם למכירה, יוצאים בהם ידי חובה. 4.2

 
 דיני מרור :משנה ו

 ַּבֲחֶזֶרת ּוָבֻעְלִׁשין ּוַבַּתְמָכא ּוַבַחְרֲחִביָנא ּוַבָּמרֹור. :א ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַבֶּפַסחְוֵאּלּו ְיָרקֹות ֶׁשָאָדם יֹוצֵ 
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 יֹוְצִאין ָּבֶהן ֵּבין ַלִחין ֵּבין ְיֵבִׁשין,
 ְכבּוִׁשין ְו�א ְׁשלּוִקין ְו�א ְמֻבָּׁשִלין.ֲאָבל �א 

 ּוְמְצָטְרִפין ְלַכַּזִית.
 ְויֹוְצִאין ַּבֶּקַלח ֶׁשָּלֶהן,

 ּוַבְּדַמאי, ּוְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,
 .ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדש ֶׁשִּנְפּדּו ּוְבַמֲעֵׂשר

 בפסח.פרוט סוגי הירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור  1
 גם אם הירקות הנ"ל הם לחים וגם אם הם יבשים. ,יוצאים ידי חובה 2
 אם הם מבושלים, כבושים או שלוקים (מבושלים יותר מדי). ,לא יוצאים ידי חובה 3
 שיוצאים בו ידי חובה. ,אפשר לצרף מספר ירקות כדי לקבל שעור כזית 4
 גם במקרים הבאים: ,אפשר להשתמש בסוגי ירקות אלה 5

 .(אפילו כשהוא יבש)בקלח שלהם  5.1
 שנטלה תרומתו. ראשוןכשהם מעשר או  ,כשהם דמאי 5.2
 ללא נתינת חומש כנדרש. ,כשהם מעשר שני או הקדש שנפדו 5.3

 
 שמותר ודברים אחרים דברים שאסור לעשותם בפסח מחשש חמץ :משנה ז

 ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהֻּמְרָסן ַלַּתְרְנגֹוִלים,
 ֲאָבל חֹוְלִטין.

 ֶרה ֶאת ַהֻּמְרָסן ֶׁשּתֹוִלי� ְּבָיָדה ַלֶּמְרָחץ,ָהִאָּׁשה �א ִתְׁש 
 ֲאָבל ָׁשָפה ִהיא ִּבְבָׂשָרּה ָיֵבׁש.

 .ח, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַמְחִמיצֹות�א ִיְלעֹוס ָאָדם ִחִּטין ְוַיִּניַח ַעל ַמָּכתֹו ַבֶּפסַ 
 :)(פסולת קמח מורסןדיני  1

 אין שורים אותו במים כדי לתתו אוכל לתרנגולות. 1.1
 אותו במים רותחים. טר לחלואפש 1.2
 אין משרים אותו במים כדי לשפשף בו את הגוף. 1.3
 מותר לשפשף בו את הגוף כשהמורסן יבש. 1.4

 .שיחמיץ , מחשש למכה הכרטייאין ללעוס חיטים ואח"כ להניחם  2
 

 נתינת קמח לתוך מאכל בפסח :משנה ח
 ְרָּדל,ֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהֶּקַמח ְלתֹו� ַהֲחֹרֶסת אֹו ְלתֹו� ַהחַ 

 ְוִאם ָנַתן, ֹיאַכל ִמָּיד,
 ְוַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר.

 
 ֵאין ְמַבְּׁשִלין ֶאת ַהֶּפַסח, �א ְבַמְׁשִקין ְו�א ְבֵמי ֵפרֹות,

 תֹו ָבֶהן.ֲאָבל ָסִכין ּוַמְטִּביִלין אוֹ 
 

 .ּו, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַמְחִמיִציןֵמי ַתְׁשִמיׁשֹו ֶׁשל ַנְחּתֹום, ִיָּׁשְפכ
 .בחומץ ומים) פירותמח בפסח לתוך חרוסת (תערובת של רסק אין לתת ק 1
 נתינת קמח לתוך חרדל: 2

 אין לתת קמח לתוך חרדל אלא אם כן אוכלו מיד. תנא קמא: 2.1
 .אוסר אף אם אוכלו מיד (ואין הלכה כמותו): רבי מאיר 2.2

 
 הכנה ואכילה של בשר קרבן פסח כותרת נוספת:

 אסור לבשל את הפסח במשקים כל שהם. 1
 .)פירותלסוך את הפסח במשקים בשעת צלייתו (כגון ביין, שמן או מי מותר  2
 סח במשקים בשעת אכילתו.פמותר להטביל את ה 3

 .בשעת עבודתוהם משתמש בבפסח יש לשפוך את המים שהנחתום  כותרת נוספת:
 

 'גפרק 
ד כיצדיני תערובות חמץ, דין שאריות בצק בעריבה, דין בצק חרש,  :בפרק םהעיקרייהנושאים 

נשים  3כיצד אופות בפסח  מפרישים חלה בפסח מעיסה שנטמאה ?
ערב ביעור חמץ בדיני שאור וסידוק בערב פסח,  תנור אחד,שיש להם רק 

ונזכר שלא ביער פסח שחל להיות בשבת,  ההולך לדבר מצוה בערב פסח 
 ושלים ונזכר שיש בידו קדשים קלים., דין מי שיצא מיראת החמץ בביתו

 
 מושגים:

 .חימוץבצק שעדיין לא ניכרים בו סימני  חרש: בצק
 

 דיני תערובות חמץ :משנה א
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 :ֵאּלּו עֹוְבִרין ַּבֶּפַסח
 ֻּכָּתח ַהַּבְבִלי, ְוֵׁשָכר ַהָּמִדי, ְוֹחֶמץ ָהֲאדֹוִמי, ְוִזיתֹום ַהִּמְצִרי,
 ְוזֹוָמן ֶׁשל ַצָּבִעים, ַוֲעִמָלן ֶׁשל ַטָּבִחים, ְוקֹוָלן ֶׁשל סֹוְפִרים.

 ַאף ַּתְכִׁשיֵטי ָנִׁשים. :ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמררַ 
 :ֶזה ַהְּכָלל

 ָּכל ֶׁשהּוא ִמִּמין ָּדָגן, ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ַּבֶּפַסח.
 ., ְוֵאין ָּבֶהן ִמּׁשּום ָּכֵרתֲהֵרי ֵאּלּו ְבַאְזָהָרה

 רוט תערובות שיש לבערם בערב פסח:פ 1
 .שאין בה כדי אכילת פרסות חמץ בכמ במדינות שונות, שמעורב בהם מאכלים פרוט 1.1
 שהם חמץ נוקשה.שהיו משמשים את בעלי המלאכה, חומרים פרוט  1.2
 חמץ נוקשה).מעורב בהם (ש יפולי נשיםחומרים המשמשים לטאף רבי אליעזר: 1.3

 כלל: 2
 בפסח. ולקיימ, אף שהוא מעורב בדברים נוספים אסור חמץ מחמשת מיני דגן 2.1
 תאכלו", אבל אין בהם כרת. אזהרת "כל מחמצת לאהאוכל אותם עובר על  2.2

 
 עריבה (כלי שלשים בו בצק)סדקים של ת בצק בדין שאריו :משנה ב

 ָּבֵצק ֶׁשְּבִסְדֵקי ֲעֵרָבה, ִאם ֵיׁש ַּכַּזִית ְּבָמקֹום ֶאָחד, ַחָּיב ְלָבֵער. ְוִאם �א, ָּבֵטל ְּבִמעּוטֹו.
 .ְוֵכן ְלִעְנַין ַהֻּטְמָאה

 ְוִאם רֹוֶצה ְבִקּיּומֹו, ֲהֵרי הּוא ָכֲעֵרָבה.ִאם ַמְקִּפיד ָעָליו, חֹוֵצץ. 
 

 .ֶׁשֶהְחִמיץ, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ָּבֵצק ַהֵחֵרׁש, ִאם ֵיׁש ַּכּיֹוֵצא בוֹ 
 .בשל מיעוטוהוא בטל  ,אם אין בו כזיתו ,לפני פסח זית במקום אחד, חייב לבערואם יש בו כ 1
 בעריבה שנגע בהם שרץ בפסח: בצקשארית  2

 .(אוכל אינו מטמא כלים) הבצק נטמא ואין העריבה נטמאת כזית, בבצקאם יש  2.1
 והיא נטמאת. (וכאילו נגע בעריבה)  אם אין בו כזית, הבזק בטל לגבי העריבה 2.2
 אפילו בפחות מכזית. טהורההעריבה על החמץ ומתכוון לסלקו, אם הוא מקפיד  2.3
 ת.בסדק שבעריבה, העריבה נטמאת אפילו יש בו כזי רהוא רוצה שהבצק יישאאם  2.4

 )ראה מושגים( דין בצק חרש כותרת נוספת:
 חמיץ, יש לבער את הבצק החרש.צק אחר שנילוש יחד אתו והוא כבר אם יש ב 1
 ן של הליכת מיל, צריך לבערו, אחרת לא.מאם אין בצק אחר, אם עבר ז 2
 

 בפסח מעיסה שנטמאה ? חלהכיצד מפרישים  :משנה ג
 ? יֹום טֹובן ַחָּלה ְבֻטְמָאה ּבְ ֵּכיַצד ַמְפִריִׁשי

 �א ִתְקָרא ָלּה ֵׁשם, ַעד ֶׁשֵּתָאֶפה. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 ַּתִּטיל ַּבּצֹוֵנן. :ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר ַרִּבי

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 
 ,"ַבל ֵיָרֶאה ּוְבַבל ִיָּמֵצא"�א ֶזה הּוא ָחֵמץ ֶׁשֻּמְזָהִרים ָעָליו ּבְ 

 .ב, ְוִאם ֶהֱחִמיָצה, ֶהֱחִמיָצהה ּוַמִּניַחָּתה ַעד ָהֶערֶ ֶאָּלא ַמְפְרַׁשּתָ 
 רבי אליעזר: 1

 .(כדי שלא תחמיץ) קודם להפרשת חלה העיסה כולהיש לאפות את  1.1
 יש להפריש חלה לכהן ( וזו חלתו של הכהן ודינה בשריפה). ההאפיילאחר  1.2
 עד מוצאי יו"ט ושורפים אותה. את חלת הכהןמניחים  1.3

 יש להפריש חלה כדין ולשים אותה במים צוננים. (ואין הלכה כמותו): יראר' יהודה בן בת 2
 (ואין הלכה כמותו): רבי יהושע 3

 חמץ של כהן, אין ישראל עובר עליו "בבל יראה ובבל ימצא". 3.1
 מפריש חלה מן העיסה ומניח אותה בצד עד הערב. 3.2
 .אין זה חמץ שלו יואם החמיצה החלה אין חוששים שהר 3.3

 
 תנור אחד ?רק נשים שיש להם  3פות בפסח כיצד או :משנה ד

 ָׁש�ׁש ָנִׁשים ָלׁשֹות ְּכַאַחת ְואֹופֹות ְּבַתּנּור ֶאָחד, זֹו ַאַחר זֹו. :ָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמררַ 
 ָׁש�ׁש ָנִׁשים עֹוְסקֹות ַּבָּבֵצק, ַאַחת ָלָׁשה ְוַאַחת עֹוֶרֶכת ְוַאַחת אֹוָפה. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 �א ָכל ַהָּנִׁשים ְו�א ָכל ָהֵעִצים ְו�א ָכל ַהַּתּנּוִרים ָׁשִוין. :יָבא אֹוֵמרַרִּבי ֲעקִ 
 .ל, ָּתַפח, ִּתְלטֹוׁש ְּבצֹוֵנןֶזה ַהְּכלָ 

 רבן גמליאל (ואין הלכה כמותו): 1
 הנשים יכולות ללוש יחד את בצקם. 1.1
 אח"כ יכולות לאפות זו אחר זו, (ולא חוששים לחימוץ בגלל השהיה). 1.2

 יתכננו את עבודתם בצורה הבאה:: חכמים 2
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 הראשונה מתחילה ללוש את בצקה והאחרות ממתינות. 2.1
 מתחילה ללוש. ההשנייעוגות דקות), לכשהראשונה מתחילה לערוך את בצקה (לגלגל את הבצק  2.2
 מתחילה לערוך והשלישית מתחילה ללוש. ההשנייכשהראשונה מתחילה לאפות,  2.3

 :רבי עקיבא 3
 כות העצים ואיכות התנורים שונים ממקום למקום.אי, וזריזות הנשים באפיה 3.1
 דברי חכמים. ל חוש לכן ראוי ל 3.2

 מצון.יאשה רואה שבצקה מתחיל לתפוח, תכה עליו בידיה במים צוננים כדי למנוע חכש 4
 

 דיני שאור וסידוק בערב פסח :משנה ה
 ֵׂשאּור, ִיָּׂשֵרף, ְוָהאֹוְכלֹו ָּפטּור.

 ַחָּיב ָּכֵרת. ִסּדּוק, ִיָּׂשֵרף, ְוָהאֹוְכלוֹ 
 ְּכַקְרֵני ֲחָגִבים. ? ֵאיֶזהּו ֵׂשאּור

 ֶׁשִּנְתָעְרבּו ְסָדָקיו ֶזה ָבֶזה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ? ִסּדּוק
 ֶזה ָוֶזה ָהאֹוְכלֹו ַחָּיב ָּכֵרת. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ַׂשֲערֹוָתיוָאָדם ֶׁשָעְמדּו ּכְ  ,, ָּכל ֶׁשִהְכִסיפּו ָפָניו? ְוֵאיֶזהּו ֵׂשאּור
 .מכרת פטור אוכלוהו, ףשאור (בצק שלא החמיץ כל צרכו), יישר 1.1

 .חייב כרת, האוכלו, וישרף), יסידוק ( בצק שנעשו בו סדקים 2
 אור וסימנים לסידוק:סימנים לש 3

 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 3.1
 .סדקים דקים כרגלי חגבים אור:ש 3.1.1
 סדקים ללא סדר. סידוק: 3.1.2

 חכמים: 3.2
 האוכלו חייב כרת.ם יש להם דין חמץ גמור, ווג של סדקיכל ס 3.2.1
 .בצק שפניו החווירו שאור: 3.2.2

 
 ערב פסח שחל להיות בשבת, מתי יש לבער את החמץ ? :משנה ו

 ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ְמַבֲעִרים ֶאת ַהֹּכל ִמִּלְפֵני ַהַּׁשָּבת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 ִּבְזַמָּנן. :םַוֲחָכִמים אֹוְמִרי

 .ַּׁשָּבת ְוֻחִּלין ִּבְזַמָּנןְּתרּוָמה ִמִּלְפֵני הַ  :י ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמרַרּבִ 
 יש לבער את החמץ לפני כניסת השבת.  רבי מאיר: 1
 אפשר לבער בשבת עצמה (מאכילו לבהמה או למי שירצה). חכמים: 2
 רבי אלעזר בר צדוק: 3

 , משום שאוכליה מועטים.כניסת השבתיש לבער לפני  ,התרומחמץ שהוא  3.1
 ).כד'אפשר לבער בשבת עצמה (לתת לבהמות, לכלבים ו, חולין חמץ 3.2

 
 ונזכר שיש לו חמץ בביתו שלא ביערוההולך לדבר מצוה בערב פסח  :משנה ז

 ְוִנְזַּכר ֶׁשֶּיׁש לֹו ָחֵמץ ְּבתֹו� ֵּביתֹו, ,וַההֹוֵל� ִלְׁשחֹוט ֶאת ִּפְסחֹו, ְוָלמּול ֶאת ְּבנֹו, ְוֶלֱאכֹול ְסעּוַדת ֵארּוִסין ְּבֵבית ָחִמי
 ִאם ָיכֹול ַלֲחזֹור ּוְלַבֵער ְוַלֲחזֹור ְלִמְצָותֹו, ַיֲחזֹור ִויַבֵער.

 ְוִאם ָלאו, ְמַבְּטלֹו ְבִלּבֹו.
 ְלַהִּציל ִמן ַהָּנְכִרים, ּוִמן ַהָּנָהר, ּוִמן ַהִּלְסִטים, ּוִמן ַהְּדֵלָקה, ּוִמן ַהַּמֹּפֶלת,

 ְיַבֵּטל ְּבִלּבֹו.
 .יַתת ָהְרׁשּות, ַיֲחזֹור ִמָּידְוִלְׁשּבֹות ְׁשבִ 

 להשתתף בסעודת מצוה:לשחוט קרבן הפסח, למול את בנו,  אם הולך לדבר מצוה, כגון: 1
 , יחזור.ההמצוולבער את החמץ וגם לקיים אח"כ את  ,אם יש לו שהות לחזור לביתו 1.1
 יבו.אם אין לו שהות לחזור, מבטל את החמץ בל 1.2

 אם הולך להציל נפשות, כגון: 2
 להציל יהודים הנרדפים ע"י אויב. •
 של נהר. ןמשיטפולהציל אנשים  •
 מדליקה או ממפולת.אנשים משודדים, להציל  •

 מבטל את החמץ בליבו.ו אינו צריך לחזור,
 אמה בשבת שלא לדבר מצוה, 2000אם יצא לעשות ערוב תחומין כדי ללכת  3

 החמץ. חייב לחזור לביתו לבער את 
 

 דין מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו קדשים קלים שלא אכלם :משנה ח
 ְוֵכן ִמי ֶׁשָּיָצא ִמירּוָׁשַלִים ְוִנְזַּכר ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְּבַׂשר ֹקֶדׁש,

 ִאם ָעַבר צֹוִפים, ׂשֹוְרפֹו ִבְמקֹומֹו.
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 ָרָכה.ְוִאם ָלאו, חֹוֵזר ְושֹוְרפֹו ִלְפֵני ַהִּביָרה ֵמֲעֵצי ַהַּמעֲ 
 ? ַעד ַּכָּמה ֵהן חֹוְזִריןוְ 

 ֶזה ָוֶזה ְּבַכֵּביָצה. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 ֶזה ָוֶזה ְבַכַּזִית. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .ַכַּזִית, ְוָחֵמץ ְּבַכֵּביָצהְבַׂשר ֹקֶדׁש ּבְ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ם שנזכר.אם נזכר לאחר שעבר את המקום ששמו צופים, שורף את הבשר במקו 1
 אם לא עבר את צופים, חוזר להר הבית ושורף אותו שם בעזרת עצי המערכה. 2

 רשיעור הבשר של קודשים קלים ושעור החמץ שעבורם יש לחזו  כותרת נוספת:
 פחות מביצה אינו חוזר בשני המקרים. רבי מאיר (ואין הלכה במותו): 1
 ני המקרים.פחות מכזית אינו חוזר בש רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 2
 חכמים: 3

 כך חוזר.מכזית ויותר פחות מכזית לא חוזר,  לגבי קודשים קלים: 3.1
 עד כביצה אינו חוזר. מביצה ומעלה חוזר. לגבי חמץ: 3.2

 
 דפרק 

ממקום שכלו למקום  פירותעשיית מלאכה בערב פסח, המוליך בשביעית  :בפרק םהעיקרייהנושאים 
צלי בלילה הראשון של  שלא כלו, דין מכירת בהמה לגויים, דין אכילת

פסח, הדלקת נר בליל יום כפור, עשית מלאכה בתשעה באב, עשיית 
ים, מלאכה בערב פסח, ששה דברים שעשו אנשי יריחו שלא ברצון חכמ

 ששה דברים שעשה חזקיהו המלך.
 

 מושגים:
בת קרבן הפסח, ואין זה מיועד להקרזמן בערב פסח נאסרה מלאכה כבר מחצות היום, כיון ש עשיית מלאכה בערב פסח:

יש מקומות שנהגו לא לעשות  וק במלאכתו.שיהא קרבנו של אדם קרב והוא עס אה זה נ
 לעשות.אף לפני חצות היום, ויש שנהגו  ב פסחמלאכה בער

. ר' יהודה מפרש שלא היו אומרים "ברוך ניתנו לביטוי הזה המופיע במשנה חמספר פרושים  :כורכים את שמע
בה יעולם ועד" בקריאת שמע. ר' מאיר מפרש, שלא היו מפסיקים בין תמלכותו ל שם כבוד 

 בה בפסוק של שמע ישראל כדי לכוון יפה.ילת
לפני שקצרו את מה שמיועד לקרבן העומר. קצור בארץ ישראל מחמשת מיני דגן יש אסור ל :קציר וגדיש לפני העומר

ואה משדה שלחין שזקוק התירו חכמים לקצור תבואה שאינה משובחת, כגון תב בכל אופן 
להשקאה, אף לפני שקצרו את קציר העומר. אולם גם מתבואה שאינה משובחת לא התירו 

 לעשות גדיש.
 

 עד חצות היום ? ב פסחכיצד יש לנהוג לגבי עשיית מלאכה בער :משנה א
 ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֲעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות, עֹוִׂשין.

 .ם ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש�א ַלֲעׂשֹות, ֵאין עֹוִׂשיןְמקוֹ 
 ַההֹוֵל� ִמְּמקֹום ֶׁשעֹוִׂשין ִלְמקֹום ֶׁשֵאין עֹוִׂשין, אֹו ִמְּמקֹום ֶׁשֵאין עֹוִׂשין ִלְמקֹום ֶׁשעֹוִׂשין,

 ְוֻחְמֵרי ָמקֹום ֶׁשָהַל� ְלָׁשם. ,נֹוְתִנין ָעָליו ֻחְמֵרי ָמקֹום ֶׁשָּיָצא ִמָּׁשם
 .ה ָאָדם, ִמְּפֵני ַהַּמֲח�ֶקתּנֶ ְוַאל ְיׁשַ 

 כל מקום שומר על מנהגיו: 1
 מקום שנהגו לעשות מלאכה, יכולים להמשיך ולעשות. 1.1
 מקום שנוהגים לא לעשות מלאכה, אין עושים מלאכה. 1.2

 יחמיר על עצמו ולא יעשה מלאכה., הולך ממקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים, או להיפךה 2
 כדי שלא תהיה מחלוקת. ,ום שבא אליואל ישנה אדם ממנהג המק 3
 

 להיפך ממקום שכלו לחיה בשדה, למקום שלא כלו. וכן פירות בשביעית המוליך :משנה ב
 ַּכּיֹוֵצא בֹו,

 ַהּמֹוִלי� ֵּפרֹות ְׁשִביִעית ִמְּמקֹום ֶׁשָּכלּו ִלְמקֹום ֶׁש�א ָכלּו, אֹו ִמְּמקֹום ֶׁש�א ָכלּו ִלְמקֹום ֶׁשָּכלּו,
 ְלָבֵער. ַחָּיב

 ."ֵצא ְוָהֵבא ָל� ַאף ָאָּתה" :וֹ אֹוְמִרים ל :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .צריך לבער (שמחמיר על עצמו חומרות שני המקומות)  תנא קמא: 1
 .ביתחמינים בחבית אחת ואחד המינים כלה, צריך לבער מין זה מה 3אם יש  רבי יהודה: 2
 

 דין מכירת בהמה לגויים :משנה ג
 ֲהגּו ִלְמּכֹור ְּבֵהָמה ַדָּקה ַלּגֹוִים, מֹוְכִרין. ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש�א ִלְמּכֹור, ֵאין מֹוְכִרין.ְמקֹום ֶׁשּנָ 

 ּוְבָכל ָמקֹום ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ְּבֵהָמה ַגָּסה,
 ֲעָגִלים ּוְסָיִחים ְׁשֵלִמים ּוְׁשבּוִרין.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר ַּבְּׁשבּוָרה.
 .יָרה ַמִּתיר ַּבּסּוסֶּבן ְּבתֵ 

 בהמה דקה: מכירת 1
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 מותר להמשיך ולמכור. ,במקום שנהגו למכור 1.1
 במקום שנהגו שלא למכור, אסור למכור. 1.2

 אין מוכרים בהמה גסה.בכל מקום  2
 מכירת עגלים וסייחים שבורים: 3

 אין למכור.  :תנא קמא 3.1
 מותר למכור.עגלים וסייחים שבורים  (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  3.2

 ירת סוסים לגויים:מכ 4
 אין למכור. תנא קמא: 4.1.1
 מותר למכור. (ואין הלכה כמותו): בן בתירא 4.1.2

 
 דין אכילת צלי בלילה הראשון של פסח :משנה ד

 ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶלֱאכֹול ָצִלי ְּבֵליֵלי ְפָסִחים, אֹוְכִלין.
 ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש�א ֶלֱאכֹול, ֵאין אֹוְכִלין.

 
 ּו ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנר ְּבֵליֵלי יֹום ַהִּכּפּוִרים, ַמְדִליִקין. ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש�א ְלַהְדִליק, ֵאין ַמְדִליִקין.ְמקֹום ֶׁשָּנֲהג

 .ִלים, ְוַעל ַּגֵּבי ַהחֹוִליםּוַמְדִליִקין ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוִבְמבֹואֹות ָהֲאפֵ 
  ,ותרמ ,במקום שנהגו לאכול 1
 .אסור(נראה כאילו אוכל קרבן פסח מחוץ לירושלים),  במקום שנהגו שלא לאכול 2

 דין הדלקת נר בליל יום כפור כותרת נוספת:
 במקום שנהגו שלא להדליק, אסור., מותר ,במקום שנהגו להדליק 1
 מותר להדליק נר.ואצל חולים, ובכל מקום שיש צורך באור,  ,בבתי מדרשות, בבתי כנסיות 2
 

 דין עשית מלאכה בתשעה באב :ה משנה
 ין.ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבִתְׁשָעה ְבָאב, עֹוִׂשין. ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש�א ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, ֵאין עֹוִׂש 

 ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבֵטִלים. ,ּוְבָכל ָמקֹום
 ַיֲעֶׂשה ָאָדם ַעְצמֹו ַּתְלִמיד ָחָכם. ְלעֹוָלם :ְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן ִׁש 

 
 ִּביהּוָדה ָהיּו עֹוִׂשין ְמָלאָכה ְבַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות, :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ּוַבָּגִליל �א ָהיּו עֹוִׂשין ָּכל ִעָּקר.
 ַהַּלְיָלה,וְ 

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְסִרין,
 .הל ַמִּתיִרין ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ ּוֵבית ִהּלֵ 

 במקום שנהגו שלא לעשות, אסור. .מותר ,במקום שנהגו לעשות 1
 תלמידי חכמים בטלים ממלאכה גם במקום שנהגו לעשות מלאכה. 2
 .כמו תלמידי חכמיםראוי לאדם להחמיר על עצמו   רבן שמעון בן גמליאל: 3

 המשך דין עשיית מלאכה בערב פסח כותרת נוספת:
 .ביהודה מותר לעשות מלאכה עד חצות היום 1
 בגליל אסור. 2
 אכה בגליל בליל הארבעה עשר בניסן:לגבי עשיית מל 3

 .ריםסוא בית שמאי: 3.1
 מותר עד הנץ החמה. הלל:בית  3.2

 
 לא נהגו לעשות כן.ערב פסח עד חצות אף במקום שעשיית מלאכות ב משנה ו:

 ְמָרּה ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר.ָּכל ְמָלאָכה ֶׁשִהְתִחיל ָּבּה ֹקֶדם ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ּגוֹ  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 ֲאָבל �א ַיְתִחיל ָּבּה ַּבְּתִחָּלה ְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיכֹול ְלָגְמָרּה.

 :ָסִחים ַעד ֲחצֹות, ְוֵאּלּו ֵהןָׁש�ׁש ֻאָּמִנּיֹות עֹוִׂשין ְמָלאָכה ְבַעְרֵבי פְ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 ם ְוַהּכֹוְבִסין.ְוַהַּסָּפִרי ,ַהַחָּיִטים

 .ַאף ָהַרְצָעִנים :הּוָדה אֹוֵמרַרִּבי יֹוֵסי ַּבר יְ 
  רבי מאיר: 1

 ., מותרלצורך המועד וגם התחילו אותה לפני ארבעה עשר בניסןשהיא מלאכה  1.1
 אסוראף שיכול לסיימה עד חצות, עשר,  האם לא התחיל את המלאכה קודם ארבע 1.2

 לאכה ולסיימה בערב פסח לפני חצות:להתחיל מהבאים מותר לבעלי מלאכה  חכמים: 2
 חייטים. 2.1
 ספרים. 2.2
 כובסים. 2.3

 אף רצענים. (ואין הלכה כמותו): רבי יוסי 3
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 מלאכות נוספות שאפשר לעשותם בערב פסח :משנה ז
 מֹוִׁשיִבין ׁשֹוָבִכין ַלַּתְרְנגֹוִלים ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר.

 ָמּה.ְוַתְרְנגֹוֶלת ֶׁשָּבְרָחה, ַמֲחִזיִרין אֹוָתּה ִלְמקוֹ 
 ְוִאם ֵמָתה, מֹוִׁשיִבין ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה.

 ּגֹוְרִפין ִמַּתַחת ַרְגֵלי ְבֵהָמה ְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר,
 ְמַסְּלִקין ַלְּצָדִדין. ,ּוַבּמֹוֵעד

 .י ֶׁשֵאיָנם ְלֹצֶר� ַהּמֹוֵעדמֹוִליִכין ּוְמִביִאין ֵּכִלים ִמֵּבית ָהֻאָּמן, ַאף ַעל ּפִ 
 לדגור עליהם. ין")כ("שוב חת התרנגולתמותר לתת ביצים ת 1
 תרנגולת שהושיבוה בערב פסח לדגור על ביצים וברחה, מותר להחזירה אף בחול המועד. 2
 להושיב אחרת במקומה (יש אומרים שמותר אף במועד עצמו). תרהדוגרת מו מתהאם  3
 גריפת זבל מתחת רגלי הבהמה: 4

 בערב פסח אפשר לגרוף את הזבל לאשפה שבחוץ. 4.1
 של הרפת. תזוויהמועד אפשר רק לסלקו לקרן בחול  4.2

 מותר להוליך בערב פסח, כלים לתיקון אצל האומן, וכן להחזירם ממנו. 5
 

 דברים שעשו אנשי יריחו שלא ברצון חכמים ששה :משנה ח
 ,ָבִרים ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ְיִריחוֹ ִׁשָּׁשה דְ 

 ָדם.ַעל ְׁש�ָׁשה ִמחּו ְבָיָדם, ְוַעל ְׁש�ָׁשה �א ִמחּו ְביָ 
 :ּלּו ֵהן ֶׁש�א ִמחּו ְבָיָדםְואֵ 

 ַמְרִּכיִבין ְּדָקִלים ָּכל ַהּיֹום,
 ְוכֹוְרִכין ֶאת ְׁשַמע,

 ְוקֹוְצִרין ְוגֹוְדִׁשין ִלְפֵני ָהֹעֶמר, ְו�א ִמחּו ְבָיָדם.
 :ְוֵאּלּו ֶׁשִּמחּו ְבָיָדם

 ַמִּתיִרין ַּגְמִזּיֹות ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש,
 ְנָׁשִרים ַּבַּׁשָּבת,ְואֹוְכִלין ִמַּתַחת הַ 

 .ָרק, ּוִמחּו ְבָיָדם ֲחָכִמיםְונֹוְתִנין ֵּפָאה ַלּיָ 
 לא מיחו בהם. 3מיחו בהם ועל  3על  1
 עשו ולא מיחו בידם:ששלושה דברים  2

 הרכיבו דקלים בערב פסח כדי להשביחם. 2.1
 .)ראה מושגים( היו כורכים את שמע 2.2
 .מושגים) (ראה עושים גדיש מהתבואה שקצרו לפני הבאת העומר 2.3

 שלושה דברים עשו ומיחו בידם: 3
 התירו לעצמם להנות מענפים רכים שצמחו בחרובים ובשקמים של הקדש. 3.1
 אכלו פרות שנמצאו תחת האילן בשבת על אף שלא ידעו אם בשבת נפלו או לפני שבת. 3.2
 .)ממעשרות מפקיעים אותםוע"י כך (נתנו פאה אף מירקות שפטורים מהפאה,  3.3

 
 , על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לוה חזקיהו המלךדברים שעש משנה ט:

 ִׁשָּׁשה ְדָבִרים ָעָׂשה ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶל�, ַעל ְׁש�ָׁשה הֹודּו לֹו, ְוַעל ְׁש�ָׁשה �א הֹודּו לֹו.
 ֵּגַרר ַעְצמֹות ָאִביו ַעל ִמָּטה ֶׁשל ֲחָבִלים, ְוהֹודּו לֹו.

 לֹו. ִּכַּתת ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת, ְוהֹודּו
 ָּגַנז ֵסֶפר ְרפּואֹות, ְוהֹודּו לֹו.

 ַעל ְׁש�ָׁשה �א הֹודּו לֹו,
 ִקַּצץ ְּדָלתֹות ֶׁשל ֵהיָכל ְוִׁשְּגָרן ְלֶמֶל� ַאּׁשּור, ְו�א הֹודּו לֹו.

 ָסַתם ֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון, ְו�א הֹודּו לֹו.
 ִעַּבר ִניָסן ְּבִניָסן, ְו�א הֹודּו לֹו:

 שלושה הסכימו חכמים ושלושה לא הסכימו. ה חזקיהו המלך.ששה דברים עש 1
 שלושה דברים שהסכימו אתו חכמים: 2

 .ולא קברו בצורה נאה (כדי שיהיה לו כפרה בביזיונו)אחז גרר עצמות אביו  2.1
 .שבר את נחש הנחושת שעשה משה (כיוון שהפך לעבודה זרה) 2.2
 ה).על הקב" סמכוגנז ספר רפואות (עשו בהתאם לכתוב בספר ולא  2.3

 שלושה דברים שלא הסכימו אתו חכמים: 3
 שלח את ציפוי הזהב מדלתות ההיכל למלך אשור (היה לו לבטוח בה') 3.1
 .)מאשור שה' יושיעומנע את מימי הגיחון ממלך אשור (והנביא הבטיחו  3.2
 .באדר, (וזה למעשה היה כבר ראשון בניסן) 30עיבר חודש ניסן ב  3.3

 
 הפרק 



 מסכת פסחים בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת פסחים .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                28מתוך  11עמוד                    זאב לבנוני   ------------

עבודות קרבן  4 -קרבת קרבן התמיד וקרבן פסח, עשיית אחת מזמני ה :בפרק םהעיקרייהנושאים 
הפסח שלא לשמו, דיני שחיטת הפסח, שחיטת קרבן הפסח או קרבנות 

פעילות שנעשית בעזרה , אחרים כאשר יש עדין חמץ ברשות בעל הקרבן
 .בזמן שחיטת קרבן פסח

 
 זמני הקרבת קרבן התמיד וקרבן פסח :משנה א

 מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה ְוָקֵרב ְּבֵתַׁשע ּוֶמֱחָצה.ָּתִמיד ִנְׁשָחט ִּבְׁש 
 ֵּבין ַּבַּׁשָּבת. ,ְוָקֵרב ִּבְׁשמֹוֶנה ּוֶמֱחָצה, ֵּבין ַּבֹחל ,ִנְׁשָחט ְּבֶׁשַבע ּוֶמֱחָצה ,ְּבַעְרֵבי ְפָסִחים

 ֱחָצה,ָחל ֶעֶרב ֶּפַסח ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ִנְׁשָחט ְּבֵׁשׁש ּוֶמֱחָצה ְוָקֵרב ְּבֶׁשַבע ּומֶ 
 .ח ַאֲחָריוְוַהֶּפסַ 

 :(של בין הערביים) זמני קרבן התמיד 1
 שעות. 9.5 עדלהקריבו  םומסיימישעות (זמניות),  8.5לאחר  אותו שוחטים  בכל ימות השנה: 1.1
 שעות. 8.5 עדלהקריבו  םומסיימישעות,  7.5לאחר  שוחטים בערב פסח שלא בערב שבת: 1.2
 שעות. 7.5 עדלהקריבו  םומסיימישעות,  6.5לאחר  שוחטיםבערב פסח שחל להיות בערב שבת:  1.3

 הפסח נשחט לאחר סיום הקרבת קרבן התמיד. 2
 

 לשמו אעבודות קרבן הפסח של 4 -עשיית אחת מ משנה ב:
 ַהֶּפַסח ֶׁשְּׁשָחטֹו ֶׁש�א ִלְׁשמֹו,

 ְוִקֵּבל ְוִהֵּל� ְוָזַרק ֶׁש�א ִלְׁשמֹו,
 אֹו ִלְׁשמֹו ְוֶׁש�א ִלְׁשמֹו,

 �א ִלְׁשמֹו ְוִלְׁשמֹו,אֹו ׁשֶ 
 ָּפסּול.

 ְלֵׁשם ֶּפַסח ּוְלֵׁשם ְׁשָלִמים. ? ְוֶׁש�א ִלְׁשמוֹ ֵּכיַצד ִלְׁשמֹו 
 .ֵׁשם ְׁשָלִמים ּוְלֵׁשם ֶּפַסחלְ  ? ֶׁש�א ִלְׁשמֹו ְוִלְׁשמוֹ 

 עשה אחת מכל העבודות האלה  בקרבן פסח: 1
 שחט אותו שלא לשמו, •
 ו,קבל או הוליך או זרק שלא לשמ •
 אלה בתחילה לשמו ואח"כ שלא לשמו. עבודותעשה  •
 עשה מלאכות אלא בתחילה שלא לשמו ואח"כ לשמו, •

 הקרבן פסול.
 ואח"כ לשם שלמים. ,לשם פסחתחילה  :לשמו ושלא לשמו, כגוןדוגמא  2
 ואח"כ לשם פסח. ,לשם שלמיםתחילה  :שלא לשמו ולשמו, כגוןדוגמא  3
 

 דיני שחיטת הפסח :משנה ג
 �א ְלאֹוְכָליו ְוֶׁש�א ִלְמנּוָייו,ְׁשָחטֹו ׁשֶ 

 ָלֲעֵרִלים ְוַלְטֵמִאים,
 ָּפסּול.

 ְלאֹוְכָליו ְוֶׁש�א ְלאֹוְכָליו,
 ִלְמנּוָייו ְוֶׁש�א ִלְמנּוָייו,

 ַלּמּוִלים ְוָלֲעֵרִלים,
 ַלְּטֵמִאים ְוַלְּטהֹוִרים,

 ָּכֵׁשר.
 ".ֵּבין ָהַעְרָּבִים" :ַמר (שמות יב)ְׁשָחטֹו ֹקֶדם ֲחצֹות, ָּפסּול, ִמּׁשּום ֶׁשֶּנאֱ 

 ְׁשָחטֹו ֹקֶדם ַלָּתִמיד, ָּכֵׁשר, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ֶאָחד ְמָמֵרס ְּבָדמֹו, ַעד ֶׁשִּיָּזֵרק ַּדם ַהָּתִמיד.
 .ְוִאם ִנְזַרק, ָּכֵׁשר

 :שחט את הפסח לשם 1
 או שאינם מנויים עליו,שאינם יכולים לאכלו,  אלה  •
 סולים לאכילת קרבן הפסח,הפטמאים לאו לערלים  •

 .הקרבן פסול
 :לשם שחט את הפסח 2

 .מי שיכול לאכול כזיתשם לגם ו ,מי שאינו יכול לאכול כזית •
 מי שנמנה עליו.שם וגם ל ,מי שלא נמנה על הפסח •
 ערלים.שם למולים וגם  •
 טהורים.שם טמאים וגם ל •

 הקרבן כשר.
 הקרבן פסול. ,שחט את הפסח קודם חצות היום 3
 ח קודם לתמיד:שחט את הפס 4
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 .)שייקרשלא ( דם התמיד קשייזרעד לאחר  צריך לבחוש את דם הפסח 4.1
 אם נזרק דם הפסח לפני שנזרק דם התמיד, בדיעבד הפסח כשר. 4.2

 
 שחיטת קרבן הפסח או קרבנות אחרים כאשר יש עדין חמץ ברשות בעל הקרבן :משנה ד

 ֶׂשה.ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהֶּפַסח ַעל ֶהָחֵמץ, עֹוֵבר ְּב�א ַתעֲ 
 ַאף ַהָּתִמיד. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָשר, ִלְׁשמֹו ַחָּיב, ְוֶׁש�א ִלְׁשמֹו ָּפטּור. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּזָבִחים, ֵּבין ִלְׁשָמן ּוֵבין ֶׁש�א ִלְׁשָמן, ָּפטּור.
 ּוַבּמֹוֵעד,

 ַחָּיב, ,�א ִלְׁשמוֹ ָּפטּור, ְוׁשֶ  ,ִלְׁשמוֹ 
 ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּזָבִחים, ֵּבין ִלְׁשָמן ּוֵבין ֶׁש�א ִלְׁשָמן, ַחָּיב,

 .ְּׁשָחָטּה ֶׁש�א ִלְׁשָמּהחּוץ ִמן ַהַחָּטאת ׁשֶ 
 עובר בלא תעשה. ,יש חמץ ברשותו רהשוחט את הפסח בערב פסח כאש  תנא קמא: 1
 עובר בלא תעשה. ,שיש חמץ ברשותוכרב פסח אף השוחט את קרבן התמיד בע רבי יהודה: 2
 :ויש חמץ ברשותו השוחט את הפסח בערב פסח  רבי שמעון: 3

 .(עובר על לאו) שחטו לשם פסח, חייבאם  3.1
 , פטור.ם פסחשחטו שלא לשאם  3.2

 השוחט קרבנות אחרים בערב פסח, כאשר יש עדיין חמץ ברשותו, פטור. 4
 מץ ברשותו:השוחט את קרבן הפסח בחג הפסח עצמו ועדיין ח 5

 , פטור.ם פסחשחטו לש 5.1
 ., חייבם פסח (אלא לשם קרבן אחר)שחטו שלא לש 5.2

 השוחט קרבנות אחרים בפסח עצמו ועדיין חמץ ברשותו: 6
 , חייב.ובין אם שחטן שלא לשמןן , בין אם שחטן לשמבכל הקרבנות, חוץ מחטאת 6.1
 פטור.ששחטה שלא לשמה,  בקרבן חטאת 6.2

 
 מן שחיטת קרבן פסחפעילות שנעשית בעזרה בז :המשנה 

 , ָקָהל ְוֵעָדה ְוִיְׂשָרֵאל."ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל" :ַהֶּפַסח ִנְׁשָחט ְּבָׁש�ׁש ִּכּתֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות יב)
 ִנְתַמֵּלאת ָהֲעָזָרה, ִנְכְנָסה ַּכת ָהִראׁשֹוָנה,

 ְוָתְקעּו.ָנֲעלּו ַדְלתֹות ָהֲעָזָרה. ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו 
 ַהֹּכֲהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות שּורֹות, ּוִביֵדיֶהם ָּבִזיֵכי ֶכֶסף ּוָבִזיֵכי ָזָהב.

 �א ָהיּו ְמעֹוָרִבין. ָזָהב. ,ֶּכֶסף, ְוׁשּוָרה ֶׁשֻּכָּלּה ָזָהב ,ׁשּוָרה ֶׁשֻּכָּלה ֶּכֶסף
 .ַהָּדם א ַיִּניחּום ְוִיְקַרׁשְו�א ָהיּו ַלָּבִזיִכין ׁשּוַלִים, ֶׁשּמָ 

 כתות. 3-הצבור ששוחט את הפסח נחלק ל 1
 תמלאה העזרה,וה כת ראשונהכשנכנסה  2

 .תוקעים ומריעים ותוקעיםהכהנים את הדלתות, ו ועליםנ
 ולות) כסף ובזיכי זהב.ם בזיכי (כפות גדיההכהנים עומדים שורות שורות. ביד 3
 שורה שיש בה בזיכי כסף, כולה בזיכי כסף. 4
 ב, כולה בזיכי זהב.שורה שיש בה בזיכי זה 5
 הדם אם ישכחום. שלבזיכים לא היו שוליים מלמטה כדי שלא יוכלו להניחם על הרצפה, וייקר 6
 

 המשך תאור הפעילות בעזרה בזמן שחיטת קרבן הפסח :משנה ו
 ָׁשַחט ִיְׂשָרֵאל ְוִקֵּבל ַהֹּכֵהן,
 נֹוְתנֹו ַלֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו,

 ַמֲחִזיר ֶאת ָהֵריָקן.ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהָּמֵלא ּו
 .ְיסֹודזֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ְּכֶנֶגד הַ  ,ֹּכֵהן ַהָּקרֹוב ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבחַ 

 .הבהמה וכהן מקבל בבזיך את הדם מצוואר ישראל שוחט את הבהמה, 1
 וכך הלאה דרך כל שורת הכהנים.וחברו לחברו, הכהן,  לחברו את הבזיך מעבירהכהן  2
 דם ומחזיר כלי ריק.כל כהן מקבל כלי מלא  3
 כנגד יסוד המזבח. כהן העומד קרוב למזבח, זורק את הדם על המזבח 4
 

 המשך תאור הפעילות הקשורה לשחיטת קרבן הפסח :משנה ז
 ָיְצָתה ַּכת ִראׁשֹוָנה ְוִנְכְנָסה ַּכת ְׁשִנָּיה.

 ָיְצָתה ְׁשִנָּיה, ִנְכְנָסה ְׁשִליִׁשית.
 ַמֲעֵׂשה ַהְּׁשִנָּיה ְוַהְּׁשִליִׁשית.ָּכ�  ,ְּכַמֲעֵׂשה ָהִראׁשֹוָנה

 ָקְראּו ֶאת ַהַהֵּלל.
 ִׁשֵּלׁשּו, ,ָׁשנּו, ְוִאם ָׁשנּו ,ִאם ָּגְמרּו

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש�א ִׁשְּלׁשּו ִמיֵמיֶהם.
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 .ְּפֵני ֶׁשַעָּמּה ֻמָעִטין, מִ "'ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ה"�א ִהִגיַע לְ  ,ִמיֵמיֶהם ֶׁשל ַּכת ְׁשִליִׁשית :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 כת שניה. תונכנס היא יוצאתראשונה את הפעילות בעזרה, ההכת  תכשמסיימ 1
 מעשה כת שניה ושלישית. ךכמעשה כת ראשונה כ 2
 הלוויים קוראים את ההלל., והקרבת הפסחבכל זמן השחיטה  3
 , קוראים פעם שניה,ההקרבה הסתימהאם גמרו לקרוא את ההלל, ועדיין לא  4

 צריך גם פעם שלישית. ואם 
 מעולם לא קרה שיקראו הלוויים פעם שלישית. 5
 עם כת ראשונה או שניה, ורק מועטים נשארו לכת השלישית. סלהיכנכולם הזדרזו  ר' יהודה: 6
 

 המשך תאור הפעולות הקשורות לשחיטת הפסח :משנה ח
 ָּכ� ַמֲעֵׂשהּו ַבַּׁשָּבת, ,ְּכַמֲעֵׂשהּו ַבֹחל

 ִנים ְמִדיִחים ֶאת ָהֲעָזָרה ֶׁש�א ִבְרצֹון ֲחָכִמים.ֶאָּלא ֶׁשַהֹּכהֲ 
 

 ּכֹוס ָהָיה ְמַמֵּלא ִמַּדם ַהַּתֲערֹובֹות, ְזָרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .ְו�א הֹודּו לֹו ֲחָכִמים

 סח חל בשבת.נעשות גם כאשר ערב פ ,הפעולות הנעשות בקרבן הפסח ביום חול 1
 .הפסחים, אולם שלא ברצון חכמיםהקרבת סיום את העזרה לאחר  שטפוגם בשבת  2

 אסוף כוס דם מהרצפה וזריקתו על המזבח: כותרת נוספת:
 מתיר לזרוק אותו על המזבח. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1
 .סול למזבחאוסר לזרוק את הדם. כיוון שהדם הכשר מתבטל לדם התמצית שעל הרצפה ופ חכמים: 2
 

 תאור הפעולות בקרבן לאחר זריקת הדם משנה ט:
 ,ֻאְנְקָליֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעים ַּבְּכָתִלים ּוָבַעּמּוִדים ? ֵּכיַצד ּתֹוִלין ּוַמְפִׁשיִטין

 ּוַמְפִׁשיִטין. ֶׁשָּבֶהן ּתֹוִלין
 ְוָכל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום ִלְתלֹות ּוְלַהְפִׁשיט,

 ַּדִּקים ֲחָלִקים ָהיּו ָׁשם, ּוַמִניַח ַעל ְּכֵתפֹו ְוַעל ֶּכֶתף ֲחֵברֹו, ְותֹוֶלה ּוַמְפִׁשיט. ַמְקלֹות
 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ְּכֵתפֹו, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ַמִּניַח ָידֹו ַעל ֶּכֶתף ֲחֵברֹו, ְוַיד ֲחֵברֹו ַעל
 .ְותֹוֶלה ּוַמְפִׁשיט

 הקבועים בכתלים. היו תולים את הקרבן על אונקליות של ברזל (ווים שראשיהם כפופים) .1
 .ומעור ת הקרבןומפשיטים א  .2
 אם לא הספיקו האונקליות לכל הקרבנות: .3

 , ותולה עליהם את הקרבן ומפשיטו.חברומקלות דקים וחלקים על כתפו וכתף  2מניח 
 את המקלות הדקים ?אם ארבעה עשר בניסן חל בשבת, האם אפשר לטלטל  .4

 אפשר. חכמים: .4.1
 (ואין הלכה כמותו):ר' אליעזר  .4.2

 אוסר את הטלטול. .4.2.1
 .על כתפו וחברו, השמאלית על כתף חברו הימניתבעל הקרבן מניח ידו  .4.2.2
 ., ומפשיטים אותוזרועותיהםעל את הפסח  תולים .4.2.3

 תאור הפעולות בקרבן לאחר זריקת הדםהמשך  :משנה י
 ְקָרעֹו ְוהֹוִציא ֵאמּוָריו,

 ,ְנָתנֹו ַבָּמִגיס
 ְוִהְקִטיָרן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

 ָיְצָתה ַּכת ִראׁשֹוָנה ְוָיְׁשָבה ָלּה ְּבַהר ַהַּבִית,
 ְׁשִנָּיה ַבֵחיל,

 ְוַהְּׁשִליִׁשית ִּבְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת.
 .ָיְצאּו ְוָצלּו ֶאת ִּפְסֵחיֶהןָחֵׁשָכה, 

 תו.או הומנק את הקרבן, קורע עורלאחר הפשטת ה 1
 )."מגיסקערה ("אותם ב ן), ונותו"אמורי"ים הקרבים על גבי המזבח (קמוציא את החל 2
 ים על גבי המזבח.קהכהן מקטיר את החל 3
 , (ואינם יכולים לטלטל את הפסח לבתיהם):אם ערב פסח חל להיות בשבת 4

 כת ראשונה לאחר שסיימה, יוצאת מהעזרה ומחכה בהר הבית עד לחשכה. 4.1
 ה, יוצאת ומחכה בחיל.כת שניה לאחר שסיימ 4.2
 כת שלישית, נשארת לעמוד במקומה בעזרה. 4.3

 לאחר החשכה לוקח כל אחד את קרבנו לביתו כדי לצלות אותו. 5
 



 מסכת פסחים בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת פסחים .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                28מתוך  14עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 ופרק 
מלאכות פעולות בקרבן פסח שדוחות או אינן דוחות את השבת,  :בפרק םהעיקרייהנושאים 

בערב שבת, דיני קרבן חגיגה, שאפשר לעשותן לקרבן פסח הקשורות 
יטת קרבן הפסח וקרבנות אחרים שלא לשמם בערב פסח שחל שח

השוחט את קרבן הפסח בשבת, פעמים שהוא חייב חטאת בשבת, 
 .ופעמים שהוא פטור מחטאת

 
 פעולות בקרבן פסח שדוחות או אינן דוחות את השבת משנה א:

 :ֶּפַסח ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבתֵאּלּו ְדָבִרים ּבַ 
 ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו, ,ּוִמחּוי ְקָרָביו ,ָּדמוֹ ּוְזִריַקת  ,ְׁשִחיָטתוֹ 

 ֵאיָנן ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת. ,ֲאָבל ְצִלָּיתֹו ַוֲהָדַחת ְקָרָביו
 ַהְרָּכָבתֹו ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלְּתחּום, ַוֲחִתיַכת ַיַּבְלּתֹו,

 ֵאין ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת.
 .ּדֹוִחין :י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרַרּבִ  
 שדוחות את השבת: פעולות 1

 .(זמנה קבוע ל יד בניסן) שחיטת הפסח 1.1
 .(זמנה קבוע ל יד ניסן) דמוריקת ז 1.2
 .(שלא יסריחו) מהפרש שבתוכם המעיים של הפסחניקוי  1.3
 .(עיקר מצוותה ביום) הקטרת החלבים על גבי המזבח 1.4

 :(אפשר לדחותם למוצאי שבת) פעולות שאינן דוחות את השבת 2
 צליית הפסח. 2.1
 ל הקרביים של הקרבן משיירי הפרש.שטיפה במים ש 2.2

 לגבי הפעולות הבאות: 3
 על כתפיו להוליכו דרך רשות הרבים,הרכבת הקרבן  •
 הבאת הקרבן מחוץ לתחום, •
 חיתוך יבלת לחה בקרבן. •
 .אין דוחים את השבת  תנא קמא: 3.1
 דוחים את השבת. רבי אליעזר: 3.2

 
 תם בקרבן פסח בשבתדיון לגבי המלאכות שאסורות משום שבות אך מותר לעשו :משנה ב

 ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ,ָמה ִאם ְׁשִחיָטה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ְמָלאָכה :ַוֲה�א ִדין הּוא :ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ? �א ִיְדחּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ,ּותֵאּלּו ֶׁשֵהן ִמּׁשּום ְׁשב
 ִמּׁשּום ְמָלאָכה, ְוָאְסרּו בֹו ִמּׁשּום ְׁשבּות. יֹום טֹוב יֹוִכיַח, ֶׁשִהִּתירּו בוֹ  :ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 
 ? ָמה ְרָאָיה ְרׁשּות ַלִּמְצָוה ? ַמה ֶּזה, ְיהֹוֻׁשעַ  :ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 ָּבת.ַהָּזָאה תֹוִכיַח, ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְוִהיא ִמּׁשּום ְׁשבּות ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהּׁשַ  :ֵהִׁשיב ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר
 ַאף ַאָּתה ַאל ִּתְתָמּה ַעל ֵאּלּו, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ִמְצָוה ְוֵהן ִמּׁשּום ְׁשבּות, �א ִיְדחּו ֶאת ַהַּׁשָּבת.

 ְוָעֶליָה ֲאִני ָדן, ּוָמה ִאם ְׁשִחיָטה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ְמָלאָכה, ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת. :ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ? ִדין ֶׁשּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ְׁשבּות, ֵאינוֹ ַהָּזָא

 אֹו ִחּלּוף, ָמה ִאם ַהָּזָאה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ְׁשבּות, ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת. :ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא
 ? ָּבתֶׁש�א ִתְדֶחה ֶאת ַהּׁשַ  ְׁשִחיָטה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ְמָלאָכה, ֵאינֹו ִדין

 ֵּבין ַּבֹחל ֵּבין ַּבַּׁשָּבת. ",ְּבמֹוֲעדוֹ  ...ֵּבין ָהַעְרַּבִים" :ָּת ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרהֲעִקיָבא, ָעַקְר  :ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ַרִּבי, ָהֵבא ִלי מֹוֵעד ָלֵאּלּו ַּכּמֹוֵעד ַלְּׁשִחיָטה. :ַאַמר לוֹ 

 .ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ל ְמָלאָכה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת,ּכָ  :ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא
 .ַׁשָּבת, ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבתְׁשִחיָטה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב 

 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1
 .רי שבותבשבת שהרי הן רק איסוהרכבת הקרבן, הבאתו וחיתוך יבלתו מותרים  1.1
 .שהיא אב מלאכהמותרת בשבת למרות לומד את זה מקל וחומר, שאפילו שחיטת הפסח  1.2

 רבי יהושע: 2
 .מביא ראיה מיו"ט שאין פה קל וחומר 2.1
 .מלאכות אלה אפילו שהן רק שבות אסורות בשבתלכן  2.2

  רבי עקיבא:כלל אמר  3
 .רק שבות)(אפילו איסורה  מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת 3.1
 .שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת 3.2

 
 ד עם קרבן פסח)מתי מביאים קרבן חגיגה (הבא יח :משנה ג

 ? ֵאיָמַתי ֵמִביא ֲחִגיָגה ִעּמוֹ 
 ְּבָטֳהָרה ּוְבֻמָעט. ,ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָבא ַּבֹחל
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 .ן ְמִביִאין ִעּמֹו ֲחִגיָגהֵאי ִּבְמֻרֶּבה ּוְבֻטְמָאה, ,ּוִבְזַמן ֶׁשהּוא ָבא ַּבַּׁשָּבת
 שלושת התנאים הבאים: םמתקיימימביאים קרבן חגיגה אם  1

 בימות החול. חלכערב פסח  1.1
 רוב הצבור טהורים. 1.2
 .ומנוייבקרבן הפסח אין כדי שביעה של כל  1.3

 אין מביאים קרבן חגיגה אם אחד מהתנאים הנ"ל אינו מתקיים. 2
 

 דיני קרבן חגיגה :דמשנה 
 ָבָאה ִמן ַהֹּצאן, ִמן ַהָּבָקר, ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים, ִמן ַהְּזָכִרים ּוִמן ַהְּנֵקבֹות. ֲחִגיָגה ָהְיָתה

 .ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחדְוֶנֱאֶכֶלת 
 מהעזים, מזכרים או מנקבות. ,קרבן חגיגה בא מהצאן, מהבקר, מהכבשים 1
 שר), ולילה שביניהם.קרבן חגיגה נאכל לשני ימים (ארבעה עשר וחמישה ע 2
 

 שחיטת קרבן הפסח וקרבנות אחרים שלא לשמם בערב פסח שחל בשבת :משנה ה
 ַהֶּפַסח ֶׁשְּׁשָחטֹו ֶׁש�א ִלְׁשמֹו ַבַּׁשָּבת, ַחָּיב ָעָליו ַחָּטאת.

 ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּזָבִחים ֶׁשְּׁשָחָטן ְלֵׁשם ֶּפַסח, ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין, ַחָּיב.
 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. :ין ֵהןְוִאם ְראּויִ 

 ָמה ִאם ַהֶּפַסח ֶׁשהּוא ֻמָּתר ִלְׁשמֹו, ְּכֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשמֹו, ַחָּיב. :ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ? ֵהא ַחָּיבן, ֵאינֹו ִדין ֶׁשּיְ ְזָבִחים ֶׁשֵהן ֲאסּוִרין ִלְׁשָמן, ְּכֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשמָ 

 ֶׁשִּׁשָּנן ְלָדָבר ַהֻּמָּתר. ,ֶׁשִּׁשָּנהּו ְלָדָבר ָאסּור, ֹּתאַמר ַּבְּזָבִחים ,�א, ִאם ָאַמְרָּת ַּבֶּפַסח :ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 
 ָמן, ַחָּיב.ֵאמּוֵרי ִצּבּור יֹוִכיחּו, ֶׁשֵהן ֻמָּתִרין ִלְׁשָמן, ְוַהּׁשֹוֵחט ִלְׁש  :ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ? ֶׁשֵאין לֹו ִקְצָבה ,�א, ִאם ָאַמְרָּת ְּבֵאמּוֵרי ִצּבּור ֶׁשֶּיׁש ָלֶהן ִקְצָבה, ֹּתאַמר ַּבֶּפַסח :ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 

 .ֵׁשם ֵאמּוֵרי ִצּבּור, ָּפטּורַאף ַהּׁשֹוֵחט לְ  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 שחט את הפסח בשבת שלא לשמו חייב חטאת. 1
 שחט זבחים אחרים (כגון שלמים) בשבת לשם פסח: 2

 ., חייב חטאתלקרבן פסח, כגון שהיו בקר או נקבות םראוייאם הקרבנות לא היו  2.1
 אם הקרבנות ראויים לקרבן פסח: 2.2

 .מחייב חטאת ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2.2.1
 פוטר מחטאת. :ר' יהושע 2.2.2
 גם רבי יהושע וגם רבי אליעזר מביאים ראיות לטענתם. 2.2.3

השוחט בשבת בשוגג זבחים אחרים לשם תמידים או מוספים,  בי מאיר (ואין הלכה כמותו):ר 2.3
 .)שקבוע להם זמן (שבת נדחית לגבי קרבנות ציבור פטור מחטאת

 
 פעמים שהוא חייב חטאת ופעמים שהוא פטור מחטאת. קרבן הפסח בשבת, את  השוחט :משנה ו

 נּוָייו, ָלֲעֵרִלין ְוַלְּטֵמִאין, ַחָּיב.ְׁשָחטֹו ֶׁש�א ְלאֹוְכָליו ְוֶׁש�א ִלמְ 
 טּור.ְלאֹוְכָליו ְוֶׁש�א ְלאֹוְכָליו, ִלְמנּוָייו ְוֶׁש�א ִלְמנּוָייו, ַלּמּוִלין ְוָלֲעֵרִלין, ַלְּטהֹוִרים ְוַלְּטֵמִאים, ּפָ 

 ְׁשָחטֹו ְוִנְמָצא ַבַעל מּום, ַחָּיב.
 ר.ְׁשָחטֹו ְוִנְמָצא ְטֵרָפה ַבֵּסֶתר, ָּפטּו

 ְׁשָחטֹו ְונֹוַדע ֶׁשָּמְׁשכּו ַהְּבָעִלים ֶאת ָיָדם,
 אֹו ֶׁשֵּמתּו אֹו ֶׁשִּנְטְמאּו,

 .ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשַחט ִּבְרׁשּות ָּפטּור,
 לשם אנשים שאינם יכולים לאכלו, כגון: ותושחט אהפסח נפסל כיוון שאם  1

 שלא נמנו עליו. או לאלה לחולים שאינם יכולים לאכול כזית ממנו •
 הפסולים לקרבן פסח. ,טמאיםאו  לערלים •

 חטאת. חייב
 שאינם יכולים לאכול ממנו, כגון: אלהשיכולים לאכול ממנו, וגם ל אלהאם שחט גם לשם  2

 לאלה שיכולים.גם לאלה שאינם יכולים לאכול כזית ו •
 למי שנמנה עליו.גם למי שלא נמנה על הפסח ו •
 לערלים וגם למולים. •
 לטמאים וגם לטהורים. •

 מחטאת. פטור
 שחט את הפסח ונמצא בו מום גלוי שלא בדקו כראוי, חייב חטאת. 3
 לדעת שהוא פסול, כגון: אי אפשר היהשחט את הפסח ונמצא פסול, אך  4

 שלאחר השחיטה נמצא טרפה במקום נסתר. •
 שלאחר השחיטה נודע שהבעלים משכו ידם מקרבן זה ונמנו על קרבן אחר. •
 שמתו הבעלים או נטמאו. •
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 .(שנחשב לאנוס ולא לשוגג) חטאת פטור מקרבן
 

 זפרק 
דיני צליית קרבן הפסח, קרבן פסח שסכו אותו בשמן תרומה או בשמן  :בפרק םהעיקרייהנושאים 

ן פסח שנטמא בו הבשר או מעשר שני, קרבנות שמוקרבים בטומאה, קרב
זמן מקרים שעושים בהם פסח שני, קרבנות שהציץ מכפר עליהם,  החלב,
נטמא או נטמאו הבעלים, החלקים הנאכלים בקרבן ש קרבן פסח שריפת

שיצא חוץ למחיצתו, פסח פסח, דין שבירת עצם ודין נותר, אבר מהקרבן 
 .אחד חבורות היושבות בביתשתי 

 
 מושגים:

חבויה במקום לא ידוע ונטמא אדם ממנה ללא ידיעתו, ואח"כ נמצא המת. המשנה דנה הזו טומאה  :טומאת התהום
בן פסח או קרבן נזיר, ואח"כ נודע לו שנטמא בטומאת התהום, האם הציץ מכפר קר במי שהקריב 

 .ועל קרבנותי
זה הגיד הסמוך לעצם. גיד זה אסור לאכילה מדאוריתא. ישנו גיד נוסף שסמוך לבשר. הוא אסור  :גיד הנשה

כילה. גיד לאכילה מדרבנן. לגבי דין נותר, גיד הנשה הסמוך לעצם, אינו נחשב לנותר כיון שאסור בא
 הנשה הסמוך לבשר, נחשב לנותר כיון שנאסר רק מדרבנן.

אם רוב הקהל טמאים טומאת מת, או שהכהנים או כלי השרת טמאים טומאת מת, עושים את הפסח  :קרבן הבא בטומאה
במועדו, ואינם נדחים לפסח שני. הדבר נכון גם לקרבנות אחרים שזמנם קבוע, שקרבים אפילו 

 בטומאה.
 

 כיצד צולים את קרבן הפסח ? משנה א:
 ? ֵּכיַצד צֹוִלין ֶאת ַהֶּפַסח

 ְמִביִאין ַׁשּפּוד ֶׁשל ִרּמֹון, ּתֹוֲחבֹו ִמּתֹו� ִּפיו ַעד ֵּבית ְנקּוָבתֹו,
 ְונֹוֵתן ֶאת ְּכָרָעיו ְוֶאת ְּבֵני ֵמָעיו ְלתֹוכֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי.

 .ָּלא תֹוִלין חּוָצה לוֹ ין ִּבּׁשּול הּוא ֶזה, אֶ ְּכמִ  :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 אותו בתנור כדי לצלותו. יםתוללתוך גוף הקרבן ו דרך הפה,תוחבים שפוד של עץ רמון  1
 לגבי הכרעיים ובני המעיים: 2

 נותן אותם לתוך גוף הקרבן וצולה הכל יחד. רבי יוסי הגלילי (ואין הלכה כמותו): 2.1
 רבי עקיבא: 2.2

 מעיים הם בתוך הגוף זה נראה כבישול.אם הכרעיים ובני ה 2.2.1
 על שיפוד ליד קרבן הפסח. הלצלייתולים אותם אלא  2.2.2

 
 המשך דיני צליית קרבן הפסח :משנה ב

 ֵאין צֹוִלין ֶאת ַהֶּפַסח �א ַעל ַהַּׁשּפּוד ְו�א ַעל ָהַאְסְּכָלא.
 :ָאַמר ַרִּבי ָצדֹוק

 ְבּדֹו, ֵצא ּוְצֵלה ָלנּו ֶאת ַהֶּפַסח ַעל ָהַאְסְּכָלא.ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשָאַמר ְלָטִבי עַ 
 ָנַגע ְּבַחְרסֹו ֶׁשל ַּתּנּור, ִיְקלֹוף ֶאת ְמקֹומֹו.

 ָנַטף ֵמָרְטּבֹו ַעל ַהֶחֶרס ְוָחַזר ָעָליו, ִיּטֹול ֶאת ְמקֹומֹו.
 .ַהֹּסֶלת, ִיְקמֹוץ ֶאת ְמקֹומוֹ ָנַטף ֵמָרְטּבֹו ַעל 

 על שיפוד של מתכת. אין צולים את קרבן הפסח 1
 :, אלא אם כן)"אסכלה"(טס של מתכת על אין צולים את הפסח  2

 האסכלה מנוקבת וחום האש עובר דרך החורים וצולה את הבשר.[ 2.1
 ]אסכלה.בהבשר אינו נוגע  2.2

 לה (המנוקבת).כשאמר לטבי עבדו לצלות את הפסח על האס ברבן גמליאלספור מעשה  :קצדורבי  3
 נצלה מהדופן, יש לקלוף את הבשר שנגע בתנור.הוא נור ואם הפסח נוגע בדפנות הת 4
 מהבשר שעליו נפל הרוטב וישרוף אותו. חזרה על הפסח, יקלוף צלה וחזרנאם נטף רוטב על התנור ו 5
 מלא קומץ מהסולת וישרוף אותו. לייטואם נטף הרוטב על הסולת הרותחת, ונצלה מחמת הסולת,  6
 

 ן תרומהדין קרבן פסח שסכו אותו בשמ :משנה ג
 :ָסכֹו ְבֶׁשֶמן ְּתרּוָמה

 ִאם ֲחבּוַרת ֹּכֲהִנים, ֹיאֵכלּו.
 ִאם ַחי הּוא, ְיִדיֶחּנּו. :ִאם ִיְׂשָרֵאל

 ְוִאם ָצִלי הּוא, ִיְקלֹוף ֶאת ַהִחיצֹון.
 

 .ֵׂשר ֵׁשִני ִבירּוָׁשַלִיםַמעֲ  ָסכֹו ְבֶׁשֶמן ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, �א ַיֲעֶׂשּנּו ָדִמים ַעל ְּבֵני ֲחבּוָרה, ֶׁשֵאין ּפֹוִדין
 אם החבורה שנמנתה עליו היא חבורת כהנים, יאכלוהו רגיל. 1
 אם המנויים הם ישראלים: 2

 , אפשר לשטוף את השמן מעליו.קודם שנצלהאם סכו אותו  2.1
 , יש לקלוף את הקליפה החיצונית של הבשר.)בעודו חם(אם סכו אותו לאחר צלייתו,  2.2
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 כו אותו בשמן של מעשר שנידין קרבן פסח שס כותרת נוספת:
 את הקרבן במחיר השמן, כי אין פודים מעשר שני בירושלים.את החבורה שאוכלת  לחייבאין 

 
 (ראה מושגים) קרבנות שמוקרבים בטומאה :משנה ד

 :ְוֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ְּבֻטְמָאה ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ָּבִאין ְּבֻטְמָאה
 ַהָּפִנים, ְוִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור, ּוְׁשִעיֵרי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים. ָהֹעֶמר, ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ְוֶלֶחם

 ַהֶּפַסח ֶׁשָּבא ְבֻטְמָאה,
 .ִמְּתִחָּלתֹו ֶאָּלא ַלֲאִכיָלהֶׁש�א ָבא  ֶנֱאָכל ְּבֻטְמָאה,

 קרבנות ציבור: 1
 :בטומאה, אך אין נאכלים בטומאה מוקרבים אפילוחמישה קרבנות ציבור  1.1

 ז בניסן."ט-יבים במנחת העומר שמקר 1.1.1
 שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. 1.1.2
 לחם הפנים. 1.1.3
 שני כבשי עצרת שבאים יחד עם לחם הפנים. 1.1.4
 שעירי ראשי חדשים ושאר המועדות. 1.1.5

 טמאים או שכלי השרת טמאים. םבמושג טומאה הכוונה שהכוהני 1.2
 ,קרבן פסח שבא בטומאה 2

 מטרת קרבן הפסח היא אכילתו.נאכל בטומאה, שכל  2.1
 

 קרבן פסח שנטמא בו הבשר או החלב :משנה ה
 ִנְטָמא ַהָּבָׂשר ְוַהֵחֶלב ַקָים, ֵאינֹו זֹוֵרק ֶאת ַהָּדם.

 ִנְטָמא ַהֵחֶלב ְוַהָּבָׂשר ַקָּים, זֹוֵרק ֶאת ַהָּדם.
 ּוַבֻּמְקָּדִׁשין ֵאינֹו ֵכן,

 .ֵחֶלב ַקָּים, זֹוֵרק ֶאת ַהָּדםֶאָּלא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְטָמא ַהָּבָשר ְוהַ 
 לא נטמא החלב:ום נטמא הבשר, א 1

 אין זורקים את הדם על המזבח. 1.1
 אין אוכלים את הפסח. 1.2

 אם נטמא החלב ולא נטמא הבשר: 2
 זורקים את הדם על המזבח. 2.1
 אוכלים את הבשר. 2.2

 לגבי קרבנות אחרים: 3
 אם נטמא הבשר ולא נטמא החלב:

 זורקים את הדם על המזבח. 3.1
 אין אוכלים את הבשר. 3.2

 
 ? במקרה של טומאה ח ראשון ומתי פסח שנימתי עושים פס :משנה ו

 ִנְטָמא ַהָּקָהל אֹו ֻרּבֹו, אֹו ֶׁשָהיּו ַהֹּכֲהִנים ְטֵמִאים ְוַהָּקָהל ְטהֹוִרים, ֵיָעֶׂשה ְבֻטְמָאה.
 .ֵמִאין עֹוִׂשין ֶאת ַהֵּׁשִניִנְטָמא ִמעּוט ַהָּקָהל, ַהְּטהֹוִרין עֹוִׂשין ֶאת ָהִראׁשֹון, ְוַהּטְ 

 ראשון במקרה של טומאה באחד מהאפשרויות הבאות:מקריבים פסח  1
 טמא.כולו או רובו הקהל  1.1
 ., אפילו אם הקהל טהורהכהנים טמאים 1.2
 כלי השרת טמאים. 1.3

 אם נטמא מעוט הקהל: 2
 הטהורים עושים פסח ראשון. 2.1
 הטמאים עושים פסח שני. 2.2

 
 קרבנות שהציץ מכפר עליהם :משנה ז

 � נֹוַדע ֶׁשהּוא ָטֵמא, ַהִּציץ ְמַרֶּצה.ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְזַרק ָּדמֹו, ְוַאַחר ּכָ 
 ִנְטָמא ַהּגּוף, ֵאין ַהִּציץ ְמַרֶּצה,

 ַהָּנִזיר ְועֹוֶׂשה ֶפַסח, :ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו
 ַהִּציץ ְמַרֶּצה ַעל ֻּטְמַאת ַהָּדם,

 ְוֵאין ַהִּציץ ְמַרֶּצה ַעל ֻּטְמַאת ַהּגּוף.
 .הַאת ַהְּתהֹום, ַהִּציץ ְמַרּצֶ ִנְטָמא ֻטמְ 

 קרבן הפסח שנזרק דמו על המזבח ואח"כ נודע שנטמא הבשר לאחר השחיטה: 1
 שיהיה כשר. הקרבןהציץ מכפר על  1.1
 מי שהקריב את הפסח פטור מפסח שני. 1.2
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 :("נטמא הגוף") היו טמאי מתהבעלים קודם לכן שנזרק דמו נודע ש אם לאחר 2
 המקריב חייב בפסח שני., והציץ אינו מכפר 2.1

 :נזיר שהשלים את ימי נזירותו והביא קרבנותיו, ונודע להם המקריב קרבן פסח, או 3
 .כפרמ ץשקודם לכן נטמא הדם או בשר הקרבן, הצי 3.1
 שקודם לכן נטמא גופם בטומאת מת, הציץ אינו מכפר. 3.2
 , הציץ מכפר.)ראה מושגים( שקודם לכן נטמא גופם בטומאת התהום 3.3

 
 ?תר" ב"נוהיכן שורפים את קרבן הפסח שנטמא או נפסל  :משנה ח

 ִנְטָמא ָׁשֵלם אֹו ֻרּבֹו, ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ִלְפֵני ַהִּביָרה ֵמֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה.
 ִנְטָמא ִמעּוטֹו, ְוַהּנֹוָתר,

 ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ְבַחְצרֹוֵתיֶהן אֹו ַעל ַּגּגֹוֵתיֶהן ֵמֲעֵצי ַעְצָמן.
 .ֵלָהנֹות ֵמֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה לִּבְׁשִבי ,ַהַּצְיָקִנין ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ִלְפֵני ַהִּביָרה

 נטמא כולו או רובו, שורפים אותו בעצי המערכה בהר הבית. 1
 :)שלא אכלוהו בזמן" (נותרנפסל כ"נטמא מיעוטו או  2

 אפשר לשרפו בכל העיר (ירושלים). 2.1
 שלו.הפרטיים מי ששורף אותו, משתמש בעצים  2.2
 מערכה. לשרוף בהר הבית בעצי ההתירו חכמים , ("ציקנים")לקמצנים  2.3

 
 , או נטמאו הבעליםנטמאשקרבן פסח זמן שריפת  משנה ט:

 ַהֶּפַסח ֶׁשָּיָצא אֹו ֶׁשִּנְטָמא, ִיָּׂשֵרף ִמָּיד.
 ִנְטְמאּו ַהְּבָעִלים אֹו ֶׁשֵּמתּו, ְּתֻעַּבר צּוָרתֹו ְוִיָּׂשֵרף ְּבִׁשָּׁשה ָעָׂשר.

 .ד, ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו אֹוְכִליןף ִמּיָ ַאף ֶזה ִיָּׂשרֵ  :יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר ַרִּבי
 מיד. ףיישרקרבן פסח שיצא מחוץ לחומות ירושלים, או שנטמא,  1
 אם נטמאו הבעלים או שמתו: 2

 תנא קמא: 2.1
 משאירים את הקרבן בלילה כדי שתשתנה צורתו וגם יהיה נותר. 2.1.1
 בניסן. 16 -רק ב ףיישר 2.1.2

 מיד. ףיישר (ואין הלכה כמותו):רבי יוחנן בן ברוקה  2.2
 

 שריפת הנותר בקרבן פסח זמן :משנה י
 ָהֲעָצמֹות, ְוַהִּגיִדין, ְוַהּנֹוָתר, ִיָּׂשְרפּו ְבִׁשָּׁשה ָעָׂשר.

 ָחל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת,
 ִיָּׂשְרפּו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר,

 .ַהַּׁשָּבת ְו�א ֶאת יֹום טֹוב ְלִפי ֶׁשֵאיָנן ּדֹוִחין �א ֶאת
 רפים את:ב טז בניסן שו 1

 .העצמות (שיש בהם מוח הראוי לאכילה) 1.1
 .הגידים (גיד הנשה הסמוך לבשר) 1.2
 .בשר הקרבן שנותר 1.3

 חל טז בניסן בשבת: 2
 בניסן. יז -ב הנותר ףיישר  2.1
 מצוות שריפת הנותר לא דוחה שבת ויו"ט. 2.2

 
 מהם החלקים הנאכלים בגדי של קרבן פסח ? :משנה יא

 ֵיָאֵכל ִּבְגִדי ָהַר�,ָּכל ַהֶּנֱאָכל ְּבׁשֹור ַהָּגדֹול, 
 ְוָראֵׁשי ְכָנַפִים ְוַהְּסחּוִסים.

 
 ַהּׁשֹוֵבר ֶאת ָהֶעֶצם ַּבֶּפַסח ַהָּטהֹור, ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ַאְרָּבִעים.

 .ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאת ָהַאְרָּבִעיםֲאָבל ַהּמֹוִתיר ַּבָּטהֹור ְוַהּׁשֹוֵבר ַּבָּטֵמא, 
 כאוכל גם בגדי צעיר, וזה:בשור מבוגר נחשב  לכל מה שניתן להיאכ 1

 פיים.נראשי הכ 1.1
 .), החזה, הצלעות הקטנותםהסחוסים (תנוכי האוזניי 1.2

 דין שבירת עצם ודין נותר כותרת נוספת:
 השובר עצם בקרבן טהור חייב מלקות. 1
 המותיר בשר בקרבן פסח, אינו לוקה. 2
 השובר עצם בקרבן טמא פטור ממלקות. 3
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 מחיצתושיצא חוץ ל פסח אבר מקרבן :משנה יב
 ֵאֶבר ֶׁשָּיָצא ִמְקָצתֹו,

 חֹוֵת� ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ָלֶעֶצם,
 ְוקֹוֵלף ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ַלֶּפֶרק,

 ְוחֹוֵת�.
 ,ּוַבֻּמְקָּדִׁשין

 קֹוֵצץ ַּבּקֹוִפיץ,
 ֶׁשֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ְׁשִביַרת ָהֶעֶצם.

 ְּכִלְפִנים, ,ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים
 ַלחּוץ.ּכְ  ,ִמן ָהֲאַגף ְוַלחּוץ

 .ְועֹוִבי ַהחֹוָמה, ְּכִלְפִניםַהַחּלֹונֹות, 
 אבר מן הפסח שיצא מקצתו מחוץ לחומת ירושלים או חוץ למקום חבורתו: 1

 עד העצם. חותך את הבשר שיצא 1.1
 .את שאר הבשר קולף עד הפרק של אותו עצם 1.2
 וחותך את העצם שיצא. 1.3
 את הבשר שלא יצא אוכל ושאר הבשר והעצם טעון שריפה. 1.4

 קודשים שיצאו חוץ לירושלים:שאר  2
 .חותך את החלק שיצא בקופיץ (סכין גדולה) 2.1
 אין בשאר הקודשים את האיסור של שבירת עצם. 2.2

 .נקרא פנים החומה ,ממקום שהדלת/ שער בחומה נסגר עליו ולפנים החומה 3
 שער נקרא חוץ לחומה.מחוץ לסגירת הדלת/  4
 ירושלים. החלונות שבחומת ירושלים ועובי החומה נחשבים כפנים 5
 החלונות ועובי הכתלים שבבית נחשבים כפנים לעניין אכילת הפסח. 6
 

 חבורות היושבות בבית אחד וכל אחת אוכלת את פסחה ? 2כיצד נוהגות  :משנה יג
 ְׁשֵּתי ֲחבּורֹות ֶׁשָהיּו אֹוְכלֹות ְּבַבִית ֶאָחד,

 ֹוְפִכין ֶאת ְּפֵניֶהם ֵהיָל� ְואֹוְכִלין,ֵאּלּו הֹוְפִכין ֶאת ְּפֵניֶהם ֵהיָל� ְואֹוְכִלין, ְוֵאּלּו ה
 ְוַהֵּמַחם ָּבֶאְמַצע.

 ּוְכֶׁשַהַּׁשָּמׁש עֹוֵמד ִלְמזֹוג,
 קֹוֵפץ ֶאת ִּפיו

 ,ּוַמֲחִזיר ֶאת ָּפָניו
 ְואֹוֵכל. ,ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ֵאֶצל ֲחבּוָרתוֹ 

 .ה, הֹוֶפֶכת ָּפֶניָה ְואֹוֶכֶלתְוַהַּכּלָ 
 לכוון פניהם זה לזה. םחייבילכוון פניהם לכל כיוון שירצו, ואינם האנשים בכל חבורה יכולים  1
 החבורות. 2מותר להשתמש במיחם אחד שנמצא בין  2
 החבורות להתנהג בשעת אכילת הפסח ? 2-כיצד על השמש המוזג ל 3

 הוא משמש את החבורה שאינה חבורתו.שכ (אפילו מה שבפיו) לאוכר את פיו ולא סוג 3.1
 .ךמשתייורה שאליה הוא עליו לכוון פניו אל החב 3.2
 שרת את חבורתו.חוזר להוא ממשיך לאכול רק כאשר הוא  3.3

 כלה שאכלה מקצת הארוחה בכיוון מסוים, יכולה לכוון פניה לצד אחר בהמשך הארוחה. 4
 

 ח פרק
ששני אנשים שחטו עבורם  נמצאת בבית בעלה וכן עבד או יתוםאשה ה :הנושאים העקריים בפרק

שחוט עבורו קרבן פסח, כללים בהתמנות על אחר ללקרבן פסח, האומר 
הפסח, דין זב או זבה שרק בערב פסח יהיו טהורים, דין חבורת נשים, 

 .עבדים וקטנים, דין אונן בערב פסח ודין גר שהתגייר בערב פסח
 

 מושגים:
 דינו כבעל קרי שטמא עד הערב.  :זב שראה ראיה אחת
רצופים, מונה שבעה ימים נקיים, טובל ביום השביעי  םביומייאו  ראה שתי ראיות ביום אחד : זב שראה שתי ראיות

 ואוכל קודשים בערב.
 נקיים מונה שבעה ימים  או בשלושה ימים רצופים םזב שראה שלוש ראיות ביום אחד, ביומיי :זב שראה שלוש ראיות

 .רצופים, טובל ביום השביעי, ומביא קרבנו ביום השמיני
לתחילת הנידה הבאה, חלים עליה  ים שבין סוף הנידה הקודמתהימ 11-ראתה דם באשה ש זבה:

ימים לאחר שהתחילה לראות דם. מהיום  7 אמדאורייתדיני זיבה. סוף הנידה הקודמת נגמרים 
נקראת דם יום אחד,  בימי הזיבה אם ראתההשמיני מתחילים ימי זיבה, וחלים עליה דיני זיבה. 

טובלת ביום הזה, ואם לא ראתה בו דם ו אחד נקי, מור יוםצריכה לש. "כנגד יום יום שומרת"
. צריכה "שומרת יום כנגד יום"גם כן נקראת  רצופים םיומייטהורה בערב. אם ראתה דם 

אם ראתה דם  ואם לא ראתה בו דם, טהורה בערב. .טובלת בוו נקי, את היום השלישילשמור 
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ים. ביום השביעי טובלת וביום ימים נקי 7. צריכה לספרו "זבה גמורה"נקראת  ימים רצופים 3
 השמיני מביאה את קרבנה.

. בלילה אמדאורייתמי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, כל יום המיתה הוא אונן  :אונן
שלאחריו הוא אונן מדרבנן. כמו כן, מי ששמע שמועה שמת בעבר אחד מקרוביו שהוא חייב 

 להתאבל עליו, נחשב לאונן מדרבנן ביום שמעו.
כלל) היו  ךתקופה שבה קברו את המת תחילה בקבר עראי ואח"כ (לאחר שנה בדר ההיית ט עצמות:ליקו

אוספים את העצמות וקוברים אותם בקבר קבוע. ביום ליקוט העצמות של אביו או אמו, 
 הבנים נחשבים אוננים מדרבנן.

 
 קרבן פסח ושחטו עבורשני אנשים ש אדם :משנה א

 ְּבֵבית ַּבְעָלּה, ָׁשַחט ָעֶליָה ַּבְעָלה ְוָׁשַחט ָעֶליָה ָאִביָה, ָהִאָּׁשה ִּבְזַמן ֶׁשִהיא
 ֹּתאַכל ִמֶּׁשל ַּבְעָלּה.

 ָהְלָכה ֶרֶגל ִראׁשֹון ַלֲעׂשֹות ְּבֵבית ָאִביָה,
 ָׁשַחט ָעֶליָה ָאִביָה ְוָׁשַחט ָעֶליָה ַּבְעָלּה, ֹּתאַכל ִּבְמקֹום ֶׁשִהיא רֹוָצה.

 יו ַאֹּפְטרֹוְּפִסים, ֹיאַכל ִּבְמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶצה.ָיתֹום ֶׁשָּׁשֲחטּו ָעלָ 
 �א ֹיאַכל ִמֶּׁשל ְׁשֵניֶהן. ,ֶעֶבד ֶׁשל ְׁשֵני ֻׁשָּתִפין

 .ִרין, �א ֹיאַכל ִמֶּׁשל ַרּבוֹ ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶבן חוֹ 
 :שחטו עבורה את הפסחגם אביה וגם בעלה אשה ש 1

 לבית אביה, תאכל משל בעלה.לתה דעתה שרוצה ללכת יאם לא ג 1.1
 אחר החתונה הלכה לאכול בבית אביה:אם ברגל הראשון  1.2

 .תאכל במקום שהיא אומרת שהיא רוצה
 , יאכל במקום שהוא רוצה.םיתום ששחטו עבורו שני אפוטרופוסי 2
 עבד כנעני של שני שותפים ששניהם שחטו עבורו את הפסח: 3

 עבד אינו יכול לאכול מפסחו של אף אחד.ה זה מזה, ושלא ייהנאם שני השותפים מקפידים  3.1
 אם שני השותפים אינם מקפידים אחד על השני, יאכל היכן שירצה. 3.2

 שותפים בעבד שאחד מהם שיחררו), 2מי שחציו עבד וחציו בן חורין (כגון  4
 .(יש להניח שרבו לא חישב את חלק החירות של העבד על פסחו) לא יאכל משל רבו 

 
 חוט עבורו קרבן פסח ולא ברור אם התכוון לגדי או לטלההאומר לעבדו לש :משנה ב

 ,"ֵצא ּוְׁשחֹוט ָעַלי ֶאת ַהֶּפַסח" :ָהאֹוֵמר ְלַעְבּדוֹ 
 ָׁשַחט ְּגִדי, ֹיאַכל. ָׁשַחט ָטֶלה, ֹיאַכל.
 ָׁשַחט ְּגִדי ְוָטֶלה, ֹיאַכל ִמן ָהִראׁשֹון.

 ? ר לֹו ַרּבֹו, ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשהָׁשַכח ָמה ָאמַ 
 :ָטֶלה ּוְגִדי ְוֹיאַמר ְׁשחֹוטיִ 

 ִאם ְּגִדי ָאַמר ִלי ַרִּבי, ְּגִדי ֶׁשלֹו ְוָטֶלה ֶׁשִלי.
 ַהָּטֶלה ֶׁשּלֹו ּוְגִדי ֶׁשִּלי. ,ְוִאם ָטֶלה ָאַמר ִלי ַרִּבי

 ָׁשַכח ַרּבֹו ָמה ָאַמר לֹו, ְׁשֵניֶהם ֵיְצאּו ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה,
 .ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני ּוְפטּוִרין

 ם האדון לא פרש מה לשחוט:א 1
 שחט טלה, יאכל האדון טלה. שחט גדי, יאכל האדון גדי.העבד אם  1.1
 אם שחט העבד גם גדי וגם טלה, יאכל העבד את מה ששחט ראשונה. 1.2

 ושכח העבד ולא שכח האדון: ,אם פרש האדון מה לשחוט 2
 יאמר:יתנה וישחט גם גדי וגם טלה ו 2.1

 ."ה שליאם גדי אמר לי רבי, הרי גדי שלו וטל" 2.1.1
 ."אם טלה אמר לי רבי, הרי טלה שלו וגדי שלי" 2.1.2
 לעצמו את הפסח האחר. חוייקלאדון את פסחו  ןייתלאחר שיברר אצל האדון מה ביקש לשחוט,  2.1.3

 גם האדון שכח מה ביקש:ו ),ועשה כתנאי כנדרש( העבד שכחאם  3
 בו, ויצאו לבית השחיטה.אגם הטלה וגם הגדי, ירעו עד שיסת 3.1
 שני:פסח חיוב בלגבי  3.2

 , שניהם פטורים מפסח שני.(של פסח ראשון) אם האדון שכח לאחר זריקת הדם 3.2.1
 .(לא היו ראויים לקיים פסח ראשון) אם האדון שכח לפני זריקת הדם, שניהם חייבים בפסח שני 3.2.2

 
 האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה ראשון לירושלים :משנה ג

 ט ֶאת ַהֶּפַסח ַעל ִמי ֶׁשַּיֲעֶלה ִמֶּכם ִראׁשֹון ִלירּוָׁשַלִים,ֲהֵריִני ׁשֹוחֵ  :האֹוֵמר ְלָבָניו
 ֵּכיָון ֶׁשִהְכִניס ָהִראׁשֹון ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו, ָזָכה ְבֶחְלקֹו ּוְמַזֶּכה ֶאת ֶאָחיו ִעּמֹו.

 
 ַעד ֶׁשְּיֵהא בֹו ַכַּזִית ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ,ְלעֹוָלם ִנְמִנין ָעָליו

 ַעד ֶׁשִּיְׁשחֹוט. ,ין ֶאת ְיֵדיֶהן ִמֶּמּנּוִנְמִנין ּומֹוְׁשכִ 
 .ֶׁשִּיְזרֹוק ָעָליו ֶאת ַהָּדם ַעד :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
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 הבן שהכניס ראשו ורובו ראשון לירושלים, זכה בפסח. 1
 מי שזכה בפסח מזכה גם את שאר אחיו עמו.  2

 כללים בהתמנות על הפסח כותרת נוספת:
 מנויים נוספים. כזית מקרבן הפסח, אפשר לצרףיותר מכל עוד נשאר לכל מנוי  1
 וכן למשוך את ידיהם ממנו ? על הפסח ? תלהימנועד מתי אפשר  2

 עד שעת השחיטה. תנא קמא: 2.1
 (ואין הלכה כמותו): ר' שמעון 2.2

 אפשר עד שחיטה. תלהימנו 2.2.1
 .למשוך ידיהם ממנו עד זריקת הדם 2.2.2

 
 שלא מדעת שאר בני החבורה חלקו בקרבן פסחבאחד מבני החבורה שמינה אחרים  :משנה ד

 ַהְמַמֶּנה ִעּמֹו ֲאֵחִרים ְּבֶחְלקֹו,
 ַרָּׁשִאין ְּבֵני ֲחבּוָרה ִלֵּתן לֹו ֶאת ֶׁשּלֹו,

 ., ְוֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהןְוהּוא אֹוֵכל ִמֶּׁשּלוֹ 
 :זה שמינה אחריםמר לויכולים בני החבורה ל

 .אותם עם אלה שמינית קח את חלקך ותקים לך חבורה נפרדת 1
 הם אוכלים בחבורתם, והוא אוכל עם האחרים שמינה בחלק הפסח שלו. 2
 

 דין זב או זבה שרק בערב פסח יהיו טהורים :משנה ה
 ָזב ֶׁשָרָאה ְׁשֵּתי ְרִאּיֹות, ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ַּבְּׁשִביִעי.

ִמיִני ֶׁשּלֹו.  ָרָאה ָׁש�ׁש, ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ַּבְּׁשִ
 ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ַּבֵּׁשִני ֶׁשָּלּה. ֶגד יֹום,ׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכנֶ 

 ָרֲאָתה ְׁשֵני ָיִמים, ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ַבְּׁשִליִׁשי.
 .ֹוֲחִטין ָעֶליָה ַּבְּׁשִמיִניׁש ,ְוַהָּזָבה

 שוחטים את הפסח עבור זב או זבה במקרים הבאים: 1
 פסח. ערב), ויום השביעי לטהרתו הוא ראה מושגיםזב שראה שתי ראיות ( 1.1
(אף שלא הביא עדיין את  ), ויום השמיני שלו הוא ערב פסחראה מושגיםזב שראה שלוש ראיות ( 1.2

 .קרבנו)
 :)ראה מושגים( שומרת יום כנגד יום 1.3

 .וערב פסח חל ביום השני בלבד אם ראתה יום אחד 1.3.1
 אם ראתה שני ימים רצופים וערב פסח חל ביום השלישי. 1.3.2

 ).אף שלא הביאה עדיין את קרבנהלטהרתה ( שערב פסח חל ביום השמיניגמורה זבה  1.4
 

 אנשים שאפשר למנות אותם על קרבן פסח ובלבד שלא יהיו המנויים היחידים :משנה ו
 ָהאֹוֵנן,

 ְוַהְמַפֵּקַח ֶאת ַהָּגל,
 ְוֵכן ִמי ֶׁשִהְבִטיחּוהּו ְלהֹוִציאֹו ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים,

 ל ַּכַּזִית,ְוַהחֹוֶלה ְוַהָּזֵקן ֶׁשֵהן ְיכֹוִלין ֶלֱאכוֹ 
 ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן.

 ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן ִּבְפֵני ַעְצָמן, ֶׁשָּמא ָיִביאּו ֶאת ַהֶּפֶסח ִליֵדי ְפסּול. ,ַעל ֻּכָּלן
 ְלִפיָכ� ִאם ֵאַרע ָּבֶהן ְּפסּול, ְּפטּוִרין ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני,

 .ִחָלתוֹ ַּגל ֶׁשהּוא ָטֵמא ִמּתְ חּוץ ִמן ַהְמַפֵּקַח ּבַ 
 :אנשים אלו 1

 ) בערב פסח.ראה מושגיםמי שאונן ( •
 המפנה גל אבנים כדי לבדוק אם יש אדם חי או מת מתחתיו (ואולי יטמא ע"י המת). •
 .מי שהבטיחו לו להוציאו מבית האסורים בערב פסח (ואולי לא יקימו את ההבטחה) •
 חולה וזקן שיכולים לאכול כזית מהפסח. •

 .(יחד עם בני חבורה אחרים)שוחטים עבורם את הפסח 
 ולה מורכבת מאנשים הנ"ל:כאם החבורה  2

 אין שוחטים עליהם את הפסח. 2.1
 .יהיה בהם אפילו אחד שיוכל לעשות את הפסחחוששים שמה לא  2.2

 לאכול את הפסח: ולפסול ולא יכ אחד מהםארע לשחטו עליהם יחד עם חבורת אחרים ואם  3
 ה ראוי לאכול את הפסח).(בשעת השחיטה הי הוא פטור מלעשות פסח שני 3.1
 .(כיון שנטמא כשהאהיל על המת) , ומצא אדם מת, חייב בפסח שניהמפנה גל אבנים 3.2
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 זית ?כעבור אנשים שאינם יכולים לאכול או האם שוחטים פסח עבור אדם יחיד,  :משנה ז
 ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהֶּפַסח ַעל ַהָּיִחיד, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 ֵסי ַמִּתיר.ְוַרִּבי יוֹ 
 ֲאִפּלּו ֲחבּוָרה ֶׁשל ֵמָאה ֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ֶלֱאכֹול ַּכַּזִית, ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן.

 
 .ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים ְוֵאין עֹוִׂשין ֲחבּוַרת

 אין שוחטים עבור יחיד. רבי יהודה  (ואין הלכה כמותו): 1
 , אם הוא יכול לאכול את כולו.שוחטים אפילו עבור אדם אחד בלבד רבי יוסי: 2
 לאכול כזית. יכול שאין כל אחד מהם(אפילו הם מאה), כאין שוחטים פסח עבור חבורה  3

 דין חבורת נשים, עבדים וקטנים כותרת נוספת:
 .(מפני הפריצות) אין עושים חבורה שמורכבת מנשים ועבדים 1
 .(מפני הפריצות) אין עושים חבורה שמורכבת מעבדים וקטנים 2
 .(אינם בעלי דעת) ן עושים חבורה שכולה קטניםאי 3
 אפשר לעשות חבורה שכולה נשים או שכולה עבדים. 4
 

 דין אונן בערב פסח ודין גר שהתגייר בערב פסח :משנה ח
 אֹוֵנן טֹוֵבל ְואֹוֵכל ֶאת ִּפְסחֹו ָלֶעֶרב,

 ֲאָבל �א ַבֳּקָדִׁשים.
 ַהּׁשֹוֵמַע ַעל ֵמתֹו,

 ,ְוַהְמַלֵּקט לֹו ֲעָצמֹות
 טֹוֵבל ְואֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים.

 ֵּגר ֶׁשִּנְתַּגַּיר ְּבֶעֶרב ֶּפַסח,
 טֹוֵבל ְואֹוֵכל ֶאת ִּפְסחֹו ָלֶעֶרב. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 .ְּכפֹוֵרׁש ִמן ַהֶּקֶבר ,ָעְרָלהַהּפֹוֵרׁש ִמן הָ  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 אונן בערב פסח: 1
 ).לילהשלא יוכל ממנו בגזרו לא ן פסח קרבב( טובל בערב ואוכל מן הפסח  1.1
 .(גזירת חכמים) דשיםושאר הקבאינו טובל ואינו אוכל  1.2

 בערב גם משאר הקודשים.ואוכל , טובל שמת לו מת בעבר שחייב להתאבל עליובערב פסח, השומע  2
 בערב גם משאר הקודשים. ואוכל את עצמות אביו או אמו, טובל מי שלקטו עבורו בערב פסח 3
 :(מל וטבל) ר בערב פסחגר שנתגיי 4

 ואוכל מן הפסח.) לצורך אכילת קודשים (פעם נוספתטובל  בית שמאי: 4.1
 בית הלל: 4.2

 טמא שבעה ימים.ו ,דינו כנוגע במתלאחר המילה  4.2.1
 אינו אוכל מן הפסח. 4.2.2

 
 ט פרק

דיני פסח שני, ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני, ההבדל בין פסח  :הנושאים העקריים בפרק
רות, דין קרבן שניתן כתמורה לקרבן פסח, מי שהקדיש מצרים לפסח דו

 לפסחו כשבה או כבש בן שנתיים, נתערב קרבן פסח בקרבנות אחרים,
אבד קורבן הפסח ולקחו אחר במקומו ואח"כ נמצא הראשון, שתי 

 .חבורות שנתערבו פסחיהם
 

 מושגים:
 רק ג. פראה מושגים בתחילת   :פסח הבא בטומאה

 
 נידיני פסח ש משנה א:

 ְו�א ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּׁשִני. ,ִמי ֶׁשָהָיה ָטֵמא אֹו ְבֶדֶר� ְרחֹוָקה
 ְו�א ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּׁשִני. ,ָׁשַגג אֹו ֶנֱאַנס

 ? "ְבֶדֶר� ְרחֹוָקה"אֹו ֶׁשָהָיה  "ָטֵמא" :ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר
 .ִבין ַּבִהָּכֵרתִהָּכֵרת, ְוֵאּלּו ַחּיָ ִרין ִמן ֶׁשֵאּלּו ְּפטּו

 ולא עשה את הפסח הראשון: ,או שהיה בדרך רחוקה טמא ,מי שהיה בערב פסח 1
 יעשה פסח שני.

 בשגגה או שנאנס: ראשון מי שלא עשה פסח 2
 יעשה פסח שני. 2.1

 אם שוגג ואנוס עושים פסח שני למה מפרטים גם טמא ודרך רחוקה ? 3
 אם לא עשו פסח שני. ,ה פטורים מכרתטמא או דרך רחוק 3.1
 לא עשו פסח שני.הזידו ואם  ,תשוגג או נאנס חייבים כר 3.2
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 מהי דרך רחוקה שפוטרת מפסח שני ? :משנה ב
 ִמן ַהּמֹוִדיִעים ְוַלחּוץ, ּוְכִמָּדָתּה ְלָכל רּוַח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ? ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶר� ְרחֹוָקה

 ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ. :ֹוֵמרַרִּבי ֱאִליֶעֶזר א
 .ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ�א ִמְּפֵני ֶׁשְרחֹוָקה ַוַּדאי, ֶאָּלא  :' לֹוַמר"ה"ְלִפיָכ� ָנקּוד ַעל  :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי

 .ירושלים למודיעיןק מחמרחק מירושלים בכל הכיוונים, כמו המר רבי עקיבא: 1
 לעזרה מחמת קושי כל שהוא. סמי שלא יכול להיכנ כה כמותו):(ואין הלרבי אליעזר  2
 :(ואין הלכה כמותו) רבי יוסי 3

 רק לריחוק פיזי. היש נקוד על האות 'ה' של המלה "רחוקה", לומר שאין הכוונ 3.1
  אפילו הוא מחוץ לאיסקופת העזרה.ומסיבה כל שהיא, לעזרה  סי שלא יכול להיכנמאלא  3.2

 
 פסח ראשון לפסח שניהשווה והשונה בין  :משנה ג

 ? ַמה ֵּבין ֶּפַסח ִראׁשֹון ַלֵּׁשִני
 , ְוַהֵּׁשִני, ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבָּבִית."ַבל ִיָּמֵצא"◌ּ ו "ַבל ֵיָרֶאה"ָהִראׁשֹון ָאסּור בְ 

 ָהִראׁשֹון ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו, ְוַהֵּׁשִני ֵאינֹו ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו.
 ן ַהֵּלל ַּבֲעִׂשָּיָתן,ֶזה ָוֶזה ָטעּו

 ְוֶנֶאָכִלין ָצִלי ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים,
 .ְודֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת

 :השונה 1
 .מותר שיהיה חמץ בביתובפסח שני  ,פסח ראשון אסור בבל יראה ובבל ימצא 1.1
 ובפסח שני לא. ,בפסח ראשון אומרים הלל בשעת אכילתו 1.2

 :השווה 2
 בשניהם אומרים הלל בשעת שחיטה. 2.1
 יחד עם מצה ומרור.שניהם אוכלים את הפסח כשהוא צלוי, ב 2.2
 בשניהם קרבן הפסח דוחה את השבת. 2.3

 
 )ראה מושגיםבא בטומאה ( קרבן פסח כאשרידות ויולדות, נדין זבים וזבות,  :משנה ד

 ַהֶּפַסח ֶׁשָּבא ְבֻטְמָאה,
 �א ֹיאְכלּו ִמֶּמּנּו ָזִבין ְוָזבֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות.

 לּו, ְּפטּוִרים ִמָּכֵרת.ְוִאם ָאכְ 
 .ֹוֵטר ַאף ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפ

 אינם אוכלים מקרבן פסח. 1
 אם אכלו פטורים מכרת. 2
 לגבי ביאת מקדש: 3

 למקדש, ואם נכנסו חייבים כרת. סלהיכנאינם מותרים  תנא קמא: 3.1
 פטורים מחיוב כרת. (ואין הלכה כמותו): רבי אליעזר 3.2

 
 בדל בין פסח מצרים לפסח דורותהה :משנה ה

 ? רֹותַמה ֵּבין ֶּפַסח ִמְצַרִים ְלֶפַסח ּדוֹ 
 ֶּפַסח ִמְצַרִים ִמְקחֹו ִמֶּבָעׂשֹור,

 ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ְמזּוזֹות, ,ְוָטעּון ַהָּזָאה ַּבֲאֻגַּדת ֵאזֹוב
 ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ,ְוֶנֳאָכל ְּבִחָּפזֹון

 .ֵהג ָּכל ִׁשְבָעהּדֹורֹות נוֹ  ּוֶפַסח
 בפסח דורות לא. את הבהמה לקרבן בעשור לחודש,יעדו בפסח מצרים  1
 על המשקוף ועל שתי המזוזות, ובפסח דורות לא. ,טבולה בדם אזובבאגודה  מזיםבפסח מצרים  2
 ופסח דורות לא. ,פסח מצרים נאכל בחיפזון 3
 .ימים 7ופסח דורות  ,פסח מצרים נוהג יום אחד 4
 

 כתמורה לקרבן פסח המה שניתנהבדין  :משנה ו
 :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 

 ָׁשַמְעִּתי ֶׁשְּתמּוַרת ַהֶּפַסח ְקֵרָבה, ּוְתמּוַרת ַהֶּפַסח ֵאיָנּה ְקֵרָבה,
 ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש.

 :ֲאִני ֲאָפֵרׁש :ִּבי ֲעִקיָבאָאַמר רַ 
 ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְמָצא ֹקֶדם ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח,

 ְסָּתֵאב, ְוִיָּמֵכר, ְוִיַּקח ְּבָדָמיו ְׁשָלִמים,ִיְרֶעה ַעד ֶׁשּיִ 
 ְוֵכן ְּתמּוָרתֹו.

 ַאַחר ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח,
 ב ְׁשָלִמים,ָקרֵ 

 .ְוֵכן ְּתמּוָרתוֹ 
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 רבי יהושע: 1
 תמורה לקרבן פסח שקרבה על המזבח, ויש תמורה שאינה קרבה.שהיא בהמה יש  1.1
 איני יודע איזו קרבה ואיזו אינה קרבה. 1.2

 מפרש דבריו של רבי יהושע באופן הבא: יבא:רבי עק 2
 :אחר תחתיו, ונמצא הראשון לפני השחיטהקרבן והפריש  מי שאבד פסחו 2.1

 ויקנה בדמיו שלמים. ריימכה עד שיסתאב, עהפסח שנמצא יר 2.1.1
 אם המיר את הפסח שנמצא בבהמת חולין, גם היא תרעה עד שתסתאב ויקנה בדמיה שלמים. 2.1.2

 :לאחר השחיטה אם נמצא הראשון 2.2
 הפסח שנמצא קרב על המזבח כקרבן שלמים. 2.2.1
 אם המיר את הפסח שנמצא בבהמת חולין, גם היא תקרב שלמים. 2.2.2

 
 (במקום כבש בן שנה) דיש לפסחו כשבה או כבש בן שנתייםמי שהק :משנה ז

 אֹו ָזָכר ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ,ַהַּמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלִפְסחוֹ 
 ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב,

 ֵכר, ְוִיְּפלּו ָדָמיו ִלְנָדָבה.ְוִיּמָ 
 

 ַהַּמְפִריׁש ִּפְסחֹו ָוֵמת,
 ֶּפַסח,�א ְיִביֶאּנּו ְבנֹו ַאֲחָריו ְלֵׁשם 

 .ֶאָּלא ְלֵׁשם ְׁשָלִמים
 ה עד שיפול בו מום.עיר 1
 ורך עולות נדבה.למקדש לצ ויינתנודמיו  ריימכ 2

 ומת אם יש לבהמה המיועדת לפסח רק מנוי אחד כותרת נוספת:
 בנו של המפריש לא יקריב אותו לשם פסח. 1
 .בנו יקריב אותו כשלמים 2
 

 אם נתערב קרבן פסח בקרבנות אחרים, מה דין התערובת ? :משנה ח
 ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְתָעַרב ַּבְּזָבִחים,

 ֻּכָּלן ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו, ְוִיָּמְכרּו,
י ַהָּיֶפה ֶׁשָּבֶהן ִמִּמין ֶזה,ְוָיִביא ִּבְדֵמי ַהָּיֶפה ֶׁשָּבֶהן ִמִּמין ֶזה  , ּוִבְדֵמִ

 ְוַיְפִסיד ַהּמֹוָתר ִמֵּביתֹו.
 ִנְתָעַרב ַּבְּבכֹורֹות,
 .ם ֲחבּוַרת ֹּכֲהִנים, ֹיאֵכלּואִ  :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 אם נתערב בקרבנות מסוגים שונים: 1
 וימכרו. עד שיסתאבו.כולם ירעו  1.1
 יש לרכוש תחליף לכל אחד מהקרבנות שנתערבו. במחיר שיקבל עבור הבהמה היקרה ביותר 1.2
 .שלויביא מ ,את ההפסד שיש לו 1.3

 אם נתערב הפסח בבכורות: 2
 בערב פסח, ויאמרו:את כולם חבורת כהנים, יקריבו  זואם  :(ואין הלכה כמותו) רבי שמעון 2.1

 בהמה שהיא פסח תקרב לשם פסח. 2.1.1
 בהמה שהיא בכור תקרב לשם בכור. 2.1.2

 ות הלילה.יאכלו את כל הבהמות עד חצ 2.2
 

הם שחטו לחפש את בהמת הפסח שאבדה, מצאה ושחטה. וגם  חבורה ששלחו אחד מהם :משנה ט
 פסח חדש. 
 , ְוָהַל� ּוָמָצא ְוָׁשַחט, ְוֵהם ָלְקחּו ְוָׁשֲחטּו,"ֵצא ּוַבֵּקׁש ּוְׁשחֹוט ָעֵלינּו" :ד ִּפְסָחּה, ְוָאְמָרה ְלֶאָחדֲחבּוָרה ֶׁשָאבַ 

 ִראׁשֹון,ִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט 
 הּוא אֹוֵכל ִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהם אֹוְכִלים ִעּמֹו ִמֶּׁשּלֹו,

 ְוִאם ֶׁשָּלֶהן ִנְׁשַחט ִראׁשֹון,
 ֵהם אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן, ְוהּוא אֹוֵכל ִמֶּׁשּלֹו.

 ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשֲחטּו ְׁשֵניֶהן ְּכֶאָחד,
 ֵכל ִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהם ֵאיָנם אֹוְכִלים ִעּמֹו,הּוא אוֹ 

 ְוֶׁשָּלֶהן ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה,
 ּוְפטּוִרין ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני.

 ,"ִאם ֵאַחְרִּתי, ְצאּו ְוַׁשֲחטּו ָעָלי" :ָאַמר ָלֶהן
 ָהַל� ּוָמָצא ְוָׁשָחט, ְוֵהן ָלְקחּו ְוָׁשָחטו.

 ׁשֹון,ִאם ֶׁשָּלֶהן ִנְׁשַחט ִרא
 ֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן, ְוהּוא אֹוֵכל ִעָּמֶהן.

 ְוִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט ִראׁשֹון,
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 ִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן. הּוא אֹוֵכל
 ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשַחטּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד,

 ָּלֶהן, ְוהּוא ֵאינֹו אֹוֵכל ִעָּמֶהן,ֵהן אֹוְכִלין ִמּׁשֶ 
 ְוֶׁשּלֹו ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה,

 ּוָפטּור ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני.
 ָאַמר ָלֶהן ְוָאְמרּו לֹו,

 אֹוְכִלין ֻּכָּלם ִמן ָהִראׁשֹון.
 ְוִאם ֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנְׁשַחט ִראׁשֹון,

 ֵרָפה.ְׁשֵניֶהן יֹוְצִאין ְלֵבית ַהְּׂש 
 ,�א ָאַמר ָלֶהן ְו�א ָאְמרּו לוֹ 

 .ֵאיָנן ַאֲחָרִאין ֶזה ָלֶזה
 נשחט ראשון:השליח  הפסח שמצאאם  1

 הם אוכלים מהפסח שלו.הוא ו 1.1
 .ףיישרהפסח שלהם  1.2

 אם שלהם נשחט ראשון: 2
 הם אוכלים משלהם. 2.1
 .הפסח שמצאהוא אוכל מ 2.2

 ם באותו זמן:אם אינם יודעים של מי נשחט ראשון, או שנשחטו שני הפסחי 3
 .מהפסח שמצאהוא אוכל  3.1
 הם אינם אוכלים לא משלהם ולא משלו. 3.2
 הפסח שלהם יוצא לבית השריפה. 3.3
 .(חסרה רק ידיעה אבל הפסח נשחט לשמם) הם פטורים מלעשות פסח שני 3.4

 פסח אחר וישחטו גם עבורו: וייקחלא יחזור  אמר להם שאם לחפש את הפסח כשיצאאם  4
 וגם הם שחטו פסח אחר: אם הוא מצא את הפסח ושחטו, 5

 אם שלהם נשחט ראשון, הם והוא אוכלים משלהם. 5.1
 נשחט ראשון:השליח הפסח שמצא אם  5.2

 הוא אוכל משלו. 5.2.1
 הם אוכלים משלהם. 5.2.2

 אם אינם יודעים של מי נשחט ראשון, או שנשחטו שני הפסחים באותו זמן: 5.3
 הם אוכלים משלהם. 5.3.1
 הוא אינו אוכל משלהם, ואינו אוכל משלו. 5.3.2
 יוצא לבית השריפה.הפסח שלו  5.3.3
 פטור מלעשות פסח שני. 5.3.4

שימצא פסח אחר גם עבורו, וגם הם אמרו לו שישחט את הפסח  ישחטואם לא יחזור שאם אמר להם  6
 :עבורם

 הוא והם אוכלים מהפסח שנשחט ראשונה. 6.1
 אם אינם יודעים של מי נשחט ראשון, או שנשחטו שני הפסחים באותו זמן: 6.2

 .הפרישני הפסחים יוצאים לבית הש 6.2.1
 הם והוא פטורים מלעשות פסח שני. 6.2.2

 וגם הם לקחו פסח אחר ושחטו אותו: ,יצא ביוזמתו ולא אמר כלום, ומצא את הפסח ושחטו 7
 הוא אוכל משלו. 7.1
 והם אוכלים משלהם.  7.2

 
 כיצד ינהגו ? ,שתי חבורות שנתערבו פסחיהם :משנה י

 ְׁשֵּתי ֲחבּורֹות ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִפְסֵחיֶהן,
 ין ָלֶהם ֶאָחד ְוֵאּלּו מֹוְׁשִכין ָלֶהן ֶאָחד,ֵאּלּו מֹוְׁשכִ 

 ֶאָחד ֵמֵאּלּו ָּבא לֹו ֵאֶצל ֵאּלּו, ְוֶאָחד ֵמֵאּלּו ָּבא לֹו ֵאֶצל ֵאּלּו,
 :ֵהם אֹוְמִרים ְוָכ�

 ִאם ֶׁשָּלנּו הּוא ַהֶּפַסח ַהֶּזה, ָיֶדי� ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּל� ְוִנְמֵניָת ַעל ֶׁשָּלנּו,"
 ."� הּוא ַהֶּפַסח ַהֶּזה, ָיֵדינּו ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּלנּו ְוִנְמִנינּו ַעל ֶׁשָּל�ְוִאם ֶׁשּלָ 

 
 ְוֵכן ָחֵמׁש ֲחבּורֹות ֶׁשּל ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה, ְוֶׁשל ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה,

 .ַוֲחבּוָרה, ְוֵכן ֵהם אֹוְמִריםמֹוְׁשִכין ָלֶהן ֶאָחד ִמָּכל ֲחבּוָרה 
 .דכל חבורה לוקחת פסח אח 1
 .ההשניישולחת נציג אחד לחבורה כל חבורה  2
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 שנמצא אצלה: ההשניישל החבורה כל חבורה אומרת לנציג  3
 ."הוא שלנו, תבטל את המינוי שלך בפסח שלך ותצטרף אלינו שאצלנואם הפסח " 3.1
 ."הוא שלך, אנחנו מבטלים את המינוי שלנו ומצטרפים אליךשאצלנו אם הפסח " 3.2

שים או עשר חבורות של עשרה שים גם חמש חבורות של חמישה אנבצורה דומה עו כותרת נוספת:
 אנשים

 
 שנים שנתערבו פסחיהם ועל כל פסח מנוי רק אחד. כיצד ינהגו ? :משנה יא

 ְׁשַנִים ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִפְסֵחיֶהם,
 ֶזה מֹוֵׁש� לֹו ֶאָחד, ְוֶזה מֹוֵׁש� לֹו ֶאָחד,

 ֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק,ֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק, וְ 
 ֵאֶצל ֶזה,ֶזה ָבא ֵאֶצל ֶזה, ְוֶזה ָבא 

 :ְוָכ� ֵהם אֹוְמִרים
 ִאם ֶׁשִּלי הּוא ֶּפַסח ֶזה,"

 ָיֶדי� ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּל� ְוִנְמֵניָת ַעל ֶׁשִּלי.
 ְוִאם ֶׁשָּל� הּוא ֶּפַסח ֶזה,

 ."יִתי ַעל ֶׁשָּל�ִּלי ְוִנְמנֵ ָיַדי ְמׁשּוכֹות ִמּׁשֶ 
 לו פסח אחד. ךכל אחד מוש 1
 אחד מהשוק. ממנה עמוכל אחד מהם  2
 המנוי המקורי עובר לזוג השני. ,מכל זוג 3
 וכך אומר כל אחד מהמנויים המקוריים לחברו מהשוק: 4

 :"אם הפסח שלנו כעת הוא הפסח המקורי שלי" 4.1
 ."מנה על הפסח שלייעם חברך ות תשנמנימשוך ידיך מהפסח "

 ,"עליו כראוי ונמנית ךרם הפסח שלנו כעת הוא של חבא" 4.2
 ."אתך על הפסח שלך ואתמנהאני מסתלק מהמנוי של הפסח שלי "

==== 
 י פרק

 דיני ליל הסדר :בפרק םהעיקרייהנושאים 
 

 מושגים:
מלאכות הקשורות להקרבת הקרבן (שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם למזבח, זריקת הדם  4 -העושה אחת מ :פגול

להקריב את לזרוק את הדם או במחשבה לאכול את הבשר לאחר הזמן המיועד לאכילתו, או  המזבח),  על
 האימורים שלא בזמנם, פוסל את הקרבן ועושהו "פיגול".

שתי דעות נאמרו לגבי מהותה של ברכה זו. יש אומרים שהכוונה לקטע: "יהללוך ה' אלוקינו כל מעשיך  :ברכת השיר
את אמירת ההלל בכל פעם שאומרים אותו, וחותמים ברוך אתה ה' מלך מהולל  םוכו'", שבה מסיימי

 "נשמת כל חי" שאומרים אותה בשבתות אחרי פסוקי דזמרה. תפילתבתשבחות. ויש אומרים שהכוונה ל
 זה כינוי לקערת צדקה שהיו מחלקים ממנה כל יום אוכל לעניים אורחים העוברים ממקום למקום. :תמחוי

 
 סדר ליל הפסח דיני משנה א:

 ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּו� ַלִּמְנָחה, �א ֹיאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁש�.
 �א ֹיאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ,ַוֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל

 .ִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּויְו�א ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות ֶׁשל יַ 
 .מצה בערב לתיאבון כדי שיאכל ,לאכול לא יתחילמנחה קטנה, פני של חצי שעה למזמן  ,בערב פסח 1
 יש לאכול בהסיבה בליל הסדר, ואפילו עני שבישראל. 2
 .כוסות של יין 4לא יפחתו לו גבאי צדקה פחות מ  (ראה מושגים)המתפרנס מהתמחוי עני  3
 

 סדר הברכות בכוס של קידוש :משנה ב
 ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון,

 ְמָבֵר� ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר ָּכ� ְמָבֵר� ַעל ַהַּיִין. :אי אֹוְמִריםֵּבית ַׁשּמַ 
 .ַחר ָּכ� ְמָבֵר� ַעל ַהּיֹוםְמָבֵר� ַעל ַהַּיִין, ְוַא :ל אֹוְמִריםּוֵבית ִהּלֵ 

 בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 1
 מברך תחילה על היום ("אשר בחר בנו...") ואח"כ על היין ("בורא פרי הגפן").

 ואח"כ מברך על היום. מברך תחילה על היין בית הלל: 2
 

 הסדרסדר ליל  :ג משנה
 ֵהִביאּו ְלָפָניו,

 ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת,
 ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת.

 ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמָּצה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחֹרֶסת
 ּוְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין,

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲחֹרֶסת ִמְצָוה.



 מסכת פסחים בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת פסחים .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                28מתוך  27עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 ִמְצָוה. :יֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמרִּבי ֱאלִ רַ 
 .ים ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפַסחּוַבִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִביאִ 

 מיני ירקות אחרי הקידוש:מביאים  1
 ).בהאוכל אותם בטיבול (ואם יש לו רק חזרת מטבל  1.1
 .("פרפרת הפת") אוכל אותם קודם שמגיע למרור שלאחר המצה 1.2

 מביאים: 2
 .חרוסת לטיבול המרורמצוות מצה, חזרת למצוות מרור, מצה ל  2.1
 ושני תבשילים, אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר לקרבן חגיגה. 2.2

 האם החרוסת היא מצוה בפני עצמה ? 3
 .אינה מצוה תנא קמא: 3.1
 מצוה.רבי אליעזר: 3.2

 .גופו של קרבן פסח הצלוי יחד עם המצה והמרור , היו מביאיםבזמן המקדש 4
 

 ר סדר ליל פסחהמשך תאו :משנה ד
 ָמְזגּו לֹו כֹוס ֵׁשִני,

 :ַעת ַּבֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדוֹ ְוָכאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל ָאִביו. ְוִאם ֵאין ּדַ 
 ? ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה ? ְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹותַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהּלַ 

 ? קֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹורֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְירָ 
 ? ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִליֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי, ָׁשלּוק, ּוְמֻבָּׁשל, 

 ? ה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמיםְילָ ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת, ַהּלַ 
 ּוְלִפי ַדְעּתֹו ֶׁשּל ֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדֹו.

 ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח,
 .מֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה, ַעד ֶׁשִּיגְ "ֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי"ְודֹוֵרׁש מֵ 

 מוזגים כוס שני של ארבע כוסות. 1
 תנה", ואם אינו יודע אביו מלמדו.הבן שואל "מה נשלאחר מזיגה זו  2
 .ל "מה נשתנה"השאלות ש 4פרוט  3
 , בהתאם ליכולת תפיסתו של הבן.אב מבאר לבן את ענין יציאת מצריםה 4
 .בגנותם של עם ישראל, ומסיים בשבחםהלימוד לבן מתחיל  5
 על פי המדרש.את הקטע "ארמי אובד אבי",  לבןיש לבאר  6
 

 דרהדברים שיש לומר בליל הס :משנה ה
 :רַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹומֵ 

 ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור. :א ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהןָּכל ֶׁש�א ָאַמר ְׁש�ָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַבֶּפַסח, �א ָיצָ 
 ֶּפַסח, ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים.

 ְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים.ַמָּצה, ַעל ׁשּום ֶׁשּנִ 
 ָמרֹור, ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים.

 ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ,ְּבָכל ּדֹור ָודֹור
ָרִיםְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ� ַּבּיוֹ "(שמות יג),  :ֶׁשֶּנֱאַמר  ."ם ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצִ

ּו ִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנְלִפיָכ� ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵר�, ְלַעֵּלה, ּוְלַקֵּלס, לְ 
הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד  :ּלּוֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהאֵ 

 .ו, ַהְללּוָיּהִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָני
 חובה לפרש בליל הסדר טעמם של שלושה דברים: פסח, מצה ומרור. רבן גמליאל: 1
 עצמו כאילו הוא יצא ממצריים. אדם חייב לראות 2
 לומר תפילת הודעה כהקדמה לאמירת ההלל.להוסיף ויש  3
 

 הארוחה קודםאמירת ההלל וסיום ההגדה  :משנה ו
 ? ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר
 ."ֵאם ַהָּבִנים ְׁשֵמָחה"ַעד  :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ."ִיםַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו מָ "ַעד  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ְוחֹוֵתם ִּבְגֻאָּלה.
 , ְו�א ָהָיה חֹוֵתם."ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים" :ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר

ָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ַהָּבִאים ִלקְ  ,ֵּכן ה' ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים" :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
  ".ָּברּו� ַאָּתה ה', ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל"כו', ַעד  "ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר� ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶת�, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים

 איזה חלק מההלל אומרים קודם הסעודה ? 1
 ה" (מזמור אחד).חעד "אם הבנים שמ  בית שמאי: 1.1
 מזמורים). 2חלמיש למעינו מים" ("עד  בית הלל: 1.2

 מסיים את ההגדה קודם הסעודה בברכת הגאולה. ונחלקו בה: 2



 מסכת פסחים בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת פסחים .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                28מתוך  28עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 רבי טרפון אומר: 2.1
 .ברוך אתה... שגאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו לזמן הזה"" :מברך 2.1.1
 .ולא חותם בברכה (ואין הלכה כמותו) 2.1.2

 :נוספת מוסיף בקשה  רבי עקיבא אומר: 2.2
 ... יגיענו למועדים ורגלים אחרים..."אלוקיםכן ה' " 2.2.1

  .והיה חותם בברכה: "ברוך אתה ה' גאל ישראל"
 כוס שלישית וכוס רביעית :משנה ז

 ָמְזגּו לֹו כֹוס ְׁשִליִׁשי, ְמָבֵר� ַעל ְמזֹונֹו.
 ְרִביִעי, גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל, ְואֹוֵמר ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר.

 ת ַהָּללּו, ִאם רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות, ִיְׁשֶּתה.ֵּבין ַהּכֹוסוֹ 
 .יִׁשי ִלְרִביִעי, �א ִיְׁשֶּתהֵּבין ְׁשלִ 

 מוזגים כוס שלשית ומברכים עליה ברכת המזון. 1
 מוזגים כוס רביעית: 2

 .את ההלל על כוס זו מסיימים 2.1
 ).ראה מושגיםאת ברכת השיר (גם עליו אומרים  2.2

 שתיה יין נוסף בין הכוסות: 3
 ניה לשלישית, אפשר לשתות.בין כוס ש 3.1
 בין שלישית לרביעית אין לשתות. 3.2

 
 דיני סיום אכילת קרבן פסח :משנה ח

 ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.
 

 ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן, ֹיאֵכלּו. ֻּכָּלן, �א ֹיאֵכלּו.
 .לּומּו, �א ֹיאכֵ ִנְתַנְמְנמּו, ֹיאֵכלּו. ִנְרּדְ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 אין אוכלים אחר קרבן פסח אפיקומן (פרפראות ומיני מתיקה). 1
 אכילת קרבן פסחחבורה שנרדמה לאחר התחלת דין  כותרת נוספת:

 תנא קמא (ואין הלכה כמותו): 1
 ישנו קצתם יכולים להמשיך לאכול מהפסח. 1.1
 ישנו כולם לא ימשיכו לאכול מהפסח. 1.2

 רבי יוסי: 2
 לאכול.אם המסובים נמנמו, יכולים להמשיך ו 2.1

 לא ימשיכו לאכול. ,ממש )(יש אומרים כולם ויש אומרים אפילו מקצתםאם נרדמו 
 

 דינים שונים באכילת קרבן פסח :משנה ט
 ַהֶּפַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים.

 ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר, ְמַטְמִאין ֶאת ַהָּיָדִים.
 ל ֶזַבח.ָּפַטר ֶאת ׁשֶ  ,ֵּבַר� ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח

 ֵּבַר� ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, �א ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.
 .ת זֹו, ְו�א זֹו פֹוֶטֶרת זוֹ �א זֹו פֹוֶטרֶ  :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 (לא להלכה). מטמא את הידיים כנותרחצות ליל הסדר, קרבן הפסח לאחר  1
 חכמים).פגול ונותר מטמאים את הידיים (גזרת  2
 קרבן פסח וקרבן חגיגה, ברך על אחד מהם האם מוציא ידי חובה את השני ?  3

 רבי ישמעאל (ואין הלכה כמותו): 3.1
 .("זבח") ברכת הפסח פוטרת את אכילת חגיגה 3.1.1
 ברך על קרבן חגיגה תחילה, לא פטר את הברכה על הפסח.  3.1.2

 .זו את זות ופוטר ןפסח), אינהברכות הללו (על אכילת חגיגה ועל אכילת  רבי עקיבא: 3.2


