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 ~ 1~   ד' ב' ג' א' יות' משנאפרק  פסחיםמסכת 

 
/  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב

 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה
 

 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא
 

 איסורי חמץ, בדיקת חמץ, השוכח לבדוק, סוף זמן אכילה / ביעור חמץנושאי הפרק: 
 

 שאלות מבוא למסכת פסחים
 

 ז_____________  מ_______________   נ________________הם:     ששת סדרי משנה .1

 נ_____________  ק_______________  ט________________  

 פסחים?________________________באיזה סדר נמצאת מסכת  .2

 למסכת_______________________ __________________בין מסכת: נמצאת פסחיםמסכת  .3

 בפתיחה למסכת מופיעים הנושאים העיקריים בהם עוסקת מסכתינו והם: .4

 __________________________________________________________________.א

 __________________________________________________________________.ב

 __________________________________________________________________.ג
ם( כז)שמות פרק יב'  .5 ַסח זֶַּבח ַוֲאַמְרתֶּ ר ַליֹדָוד הּוא פֶּ י ַעל ָפַסח ֲאשֶּ י ָבתֵּ ל ְבנֵּ ת ְבָנְגפֹו ְבִמְצַרִים ִיְשָראֵּ  אֶּ

ת ִמְצַרִים ינּו ְואֶּ  ____________________?""פסחים מה מקור השם:.  וּוַוִיְשַתחֲ  ָהָעם ַוִיֹקד ִהִציל ָבתֵּ
 מה למעשה עשה הקב"ה במצרים?_____________________________________________

 
  ומקום הבדיקה בדיקת חמץזמן  -משנה א' 

 

ה אֹור( א) עָּ ר ְלַאְרבָּ שָּ ֵמץ ֶאת בֹוְדִקין, עָּ   ַהֵנר! ְלאֹור ֶהחָּ

ל      קֹום כָּ ֵמץ בוֹ  ַמְכִניִסין ֶשֵאין מָּ ִריְך ֵאין חָּ ה! צָּ  ְבִדיקָּ

ה           מָּ קֹום ַבַמְרֵתף? שּורֹות ְשֵתי ָאְמרּו ְולָּ ֵמץ! בוֹ  ֶשַמְכִניִסין מָּ   חָּ

ל ְפֵני ַעל שּורֹות אֹוְמִרים: ְשֵתי ַשַמאי ֵבית                  .ַהַמְרֵתף כָּ

ֶעְליֹונֹות ֶשֵהן ַהִחיצֹונֹות שּורֹות ְשֵתי אֹוְמִרים: ִהֵלל ּוֵבית                      :הָּ

 השיטות המובאות בגמ' לגבי המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל

  יוחנן' ר פירוש לפי שמאי בית שיטת .א

 המרתף כל פני על סדרות(=) שורות שתי 

  יהודה רב פירוש לפי שמאי בית שיטת .ב

 העליונות שהן החיצונות שורות שתי
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 רב פירוש לפי הלל בית שיטת .ג

היורדות מהתקרה  שתי השורות העליונות

 וקרובת לפתח

   שמואל פירוש לפי הלל בית שיטת .ד

שתי השורות העליונות הקרובות לתקרה 

 זו אחר זו -וסמוכות לפתח 

 

 

 'שאלות משנה א

 באילו נושאים עוסקת משנתינו?______________________________________________ .1

 במשנה והם:שני מקרים מופיעים  .2

 ______________________________________________________________ .א

 ______________________________________________________________ .ב

 מתחילה ההלכה הראשונה?_____________בה מילה כתוב את ה .ג

 __?_____________הישניהמתחילה ההלכה  בהמילה ה כתוב את .ד

ה אֹור" .3 עָּ ר ְלַאְרבָּ שָּ  ___________________________________הסבר את דברי המשנה! ."עָּ

 _____________________לפי כל הדעות? ___________החמץ העיקרי לבדיקת  זמןההאם זה  .4

ה אֹור"  .5 עָּ ר ְלַאְרבָּ שָּ ֵמץ ֶאת בֹוְדִקין, עָּ   ".ַהֵנר! ְלאֹור ֶהחָּ

 __________________קר לפני זמן הביעור? _____ובלילה ולא בבאת החמץ בודקים  מפני מה*

 אֹור" והיא בעלת שתי משמעויות שונות, שתי המשמעויות הן:המילה:"אור". מופיעה פעמיים 

ה עָּ ר ְלַאְרבָּ שָּ  . פירושו:________________"ַהֵנר ְלאֹור": פירושו:___________________ עָּ

 _____________________________לגבי מקום הבדיקה? ___נלמד מהמשנה יסודי כלל איזה   .6

 במשנה?___________מתחילה שאלה בה מילה ה כתוב את  .7

ה" :הסבר את שאלת המשנה  .8 מָּ  ________________________"ַבַמְרֵתף? שּורֹות ְשֵתי ָאְמרּו ְולָּ

 מתחיל הטעם לשאלה?_______________בה מילה ה כתוב את  .9

 ________________________________________כיצד עונה הטעם על השאלה?_______  .10

 ______________________________________לגבי בדיקה במרתף? ית שמאימה סוברים ב  .11

קֹום”  .12 ֵמץ בוֹ  ֶשַמְכִניִסין מָּ  איזה מקום הוא זה?__________________________________ ."חָּ

 למחרת ביום?   כן / לא. עליו לבדוקהאם  ,את החמץ מי שלא בדק אור לארבעה עשר  .13

 כן / לא.לאור הנר?    בודק הבודק לאור יום את החמץ,  .14

 ____________________________מדוע??_____________  איזה מקום פטור מבדיקת חמץ  .15

איזה מרתף פטור  ?____________איזה מרתף צריך בדיקה* האם יש דין שונה למרתף?_______   .16

 מבדיקה?______________________
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 בדיקת החמץחשש אחר  -משנה ב' 

 

 

 

 

 

 שאלות משנה ב'

 _______?________________________________________________מה נושא המשנה .1

 במשנתינו?_____________________ הדיןבאיזו מילה מתחיל  .2

 __________________________הנלמדת ממשנתינו?_______________ )הדין(  מהי ההלכה .3

 במשנתינו?_________________ הטעם לדיןבאיזו מילה מתחיל  .4

 הקיפו בעיגול את המילים בהם מופיע הטעם במשנה. .5

 לכם שיש כאן טעם.מתחו קו תחת המילים המסמנות  .6

 _____________________________________?ממה היה מקום לחשוש לאחר בדיקת החמץ .7

 ____________________________________________________?חֹוְשִשין ֵאיןמפני מה:  .8

ר "ֵאין .9 בָּ  :________________________________הסבר דבריך ע"פ האמור במשנה .סֹוף" ַלדָּ

 :_________________________מי אמר משנה זוכתוב "אומר".  -במשנה לא כתוב שמו של ה  .10

 " בהלכה? )סמנו את התשובה הנכונה(שש  חָּ ". מהו המושג "חֹוְשִשין ֵאיןא.  "   .11

 .ת עברהיפחד מעשי -

 .ספק הלכתי -

 .איסור הלכתי -

 .תחושה הלכתית -

    ". הפירות הן ללא חשש עורלה" :ובו כתובות המילים ב. בחנות הירקות מופיע שלט של השגחה            

  :________________________________________הסבירו את המשמעות של השלט               

פירות עורלה הן פירות שגדלו על עץ  צעיר )עד שלוש שנים מנטיעתו( והן  : הערה

 אסורות באכילה.

 

 )שכח / הזיד ולא בדק בליל יד'( זמנים נוספים לבדיקת חמץ -משנה ג' 

 

 :מושגים

 .לא חייב להיות בשריפה, ישנן אפשרויות נוספות. את החמץ מהעולם מכליםהזמן בו  - ַהִבעּור ְשַעת .א

ד .ב  חול המועד. - ּמֹועֵּ

 .לצורך אכילתו ביום המחרת ירּוא  ש  ה  , חמץ ש  משאיר - ְּמַשיֵּר .ג

 מקום מוסתר, שאינו גלוי. - ִצְנָעא .ד

 

 

א חֹוְשִשין ֵאין( ב) ה ֶשמָּ ה ֵגְררָּ קֹום ְלַבִית ִמַבִית ֻחְלדָּ קֹום ּוִממָּ  , ְלמָּ

ֵצר, ֵכן ְדִאם           ֵצר ֵמחָּ ר ֵאין, ְלִעיר ּוֵמִעיר ְלחָּ בָּ  :סֹוף ַלדָּ
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ר ְיהּוָדה ַרִבי( ג) ה ָעָשר ַאְרָבָעה אֹור ּבֹוְדִקין: אֹומֵּ עָּ ר ּוְבַאְרבָּ שָּ  .ַהִבעּור ּוִבְשַעת ַשֲחִרית עָּ

 . ָעָשר ְבַאְרָבָעה ִיְבּדֹוק -ָעָשר  ַאְרָבָעה אֹור ָבַדק לֹא אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים               

ד ְבתֹוְך ִיְבּדֹוק -ָעָשר  ְבַאְרָבָעה ָבַדק לֹא     . ַהּמֹועֵּ

ד ְבתֹוְך ָבַדק לֹא     ד ְלַאַחר ִיְבּדֹוק -ַהּמֹועֵּ  .ַהּמֹועֵּ

ה                                   ְּמַשיֵּר ּומ  נּו, שֶּ לֹא ְכֵדי - ְבִצְנָעא ַיִניחֶּ א שֶּ  :ַאֲחָריו ְבִדיָקה ָצִריְך ְיהֵּ

 

 'שאלות משנה ג

 _______________________________________________________תן כותרת למשנה: .1

 __________________________אותו אומר רבי יהודה?____ הדיןמתחיל  בה מילהה כתוב את .2

 העתק את הזמנים לבדיקה לשיטת רבי יהודה: א.____________ ב.___________ ג._________ .3

 יהודה! סמן בצבע במשנה את אפשרויות הבדיקה לפי רבי .4

 __מדוע?________לבדוק.      אסור / מותר  ?  חמץ אחרי שעת הביעור  בדיקתבי יהודה ר לשיטת .5

   ____________________________________________________________________ 

 העתק את הזמנים לבדיקה לשיטת רבי יהודה: א._________________ ב._________________  .6

  ג.________________ 

 סמן בצבע במשנה את אפשרויות הבדיקה לפי חכמים! .7

 לשיטת חכמים   מותר / אסור   לבדוק חמץ בתוך הפסח. הסיבה:_________________________ .8

___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________המועד?מדוע יש צורך לבדוק אחר  .9

 וחכמים, כמי נפסק להלכה?___________________ במחלוקת בין רבי יהודה  .10

ְּמַשיֵּר ּוַמה"  .11 נּו, שֶּ י -ְבִצְנָעא  ַיִניחֶּ לֹא ְכדֵּ א שֶּ  ?___הדיןמילה מתחיל כתוב את ה. "ַאֲחָריו ְבִדיָקה ָצִריְך ְיהֵּ

 ?____________הטעם לדיןמתחיל בה מילה כתוב את הו

ְּמַשיֵּר ּוַמה"הסבר את המשפט הבא:   .12 נּו, שֶּ  ______________________________! "ְבִצְנָעא ַיִניחֶּ

___________________________________________________________________ 

 השלם טבלת סיכום זמני בדיקת חמץ לפי רבי יהודה ולפי חכמים:   .13

 

 זמן בדיקה רביעי זמן בדיקה שלישי זמן בדיקה שני עיקרי -זמן בדיקה ראשון  החולקים

 --------    רבי יהודה

     חכמים

 

 שאלות סיכום

 אותן בעיגול.  ףהקבמשנה מובאות כמה מילים מהשורש ב.ד.ק.   .14

 תחתם קווים. חזמנים. מתבמשנה מופיעים   .15

 ____:___________________________"אומר"( -במשנה יש מחלוקת. בין מי למי? )היעזר ב  .16

 במשנה יש טעם. מתח שני קווים תחת מילת הקישור המציינת טעם.  .17

 בדברי חכמים במשנה, צבע את זמני הביעור שאליהם לא מתייחס רבי יהודה.  ןעיי  .18
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 חמץ בערב פסח וזמן שריפתוזמן אכילת  - משנה ד'

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה ד

 ___________א._______________________ ב.__________ כתוב את נושאי המשנה? .1

 _______________________________________כתוב את שמות התנאים המוזכרים במשנה: .2

 _______________________________:אותו אומר רבי מאיר הדיןכתוב את המילה בה מתחיל  .3

 ______________________________:אותו אומר רבי יהודה הדיןכתוב את המילה בה מתחיל  .4

 כשאומרים  במשנה שעה מסוימת לאיזה סוג שעה מתכוונים?___________________________ .5

 *כיצד מחשבים שעה זמנית?________________________________________________ .6

ש ָכל תֹוִלין" .7  יהודה:______________________________________. באר את דברי רבי "ָחמֵּ

 !חמץ / תליית    לגבי זמני אכילת / שריפתרבי יהודה ו השלם טבלת דעות רבי מאיר .8

 

 סוף  זמן 

 תליה שריפה אכילה 
ִאיר ַרִבילשיטת   ======   מֵּ

    ְיהּוָדה ַרִבילשיטת 

 

ִּבי( ד) ִאיר ר  ר: מֵּ ש ָכל אֹוְכִלין אֹומֵּ ש ִבְתִחַלת ְושֹוְרִפין  ָחמֵּ  .שֵּ

ִּבי ר: ְיהּוָדה ְור  ש ָכל ְותֹוִלין ,ַאְרַבע ָכל אֹוְכִלין אֹומֵּ ש ִבְתִחַלת ְושֹוְרִפין ,ָחמֵּ  :שֵּ
 


