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 / 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
 

 מצוות והגדת לבנךנושאי הפרק: סדר פסח , 

 

 ת ארבעה כוסותואיסור אכילה לפני החג, הסבה, מצו -משנה א' 
 

 :מושגים

 יד' בניסן. - ְפָסִחים ַעְרֵבי .א

 .טנורא()תחילת שעה זמנית עשירית. ברקרוב לזמן מנחה קטנה  - ַלִמְנָחה ָסמּוְך .ב

ְחַשְך ַעד .ג תֶׁ  עד שיהיה ממש לילה, אחר צאת הכוכבים. - שֶׁ

ַהֵסיָבה - ָיֵסב .ד  על צד שמאל. מּוֶטה ,ישב בְּ

 אדם המתפרנס מהצדקה. - ָעִני .ה

 א. אוכל הניתן לעניים. -  ַתְמחּוי .ו

   לטובת , מקדירתו תבשיל מעט הבתים נותן וכל אחד מבעלי יום, שעברו איתה בין הבתים בכל קערהב. 

 .עניים שבעניים()אלו נקראים  העניים

 )משנה ב'(אומרים עליו את הקידוש.  - ִראשֹון ֹוסּכ .ז

 )משנה ד'(קוראים עליו את ההגדה.  - ֵשִני ֹוסּכ .ח

 )משנה ז'( .מברכים עליו ברכת המזון – ְשִליִשי ֹוסּכ .ט

 )משנה ז'(גומרים עליו את ההלל.  – ְרִבִיעי ֹוסּכ .י

 

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה א

 

 ______________________________________!_______________הכותרת למשנ כתוב  .1

 מופיעים במשנה, והם:דינים  ארבעה .2

 __________________________________________________________________ .א

 __________________________________________________________________ .ב

 __________________________________________________________________ .ג

 __________________________________________________________________ .ד

ֵבי( א) ְחַשְך ַעד ָאָדם ֹיאַכל ֹלא ,ַלִמְנָחה ָסמּוְך ְפָסִחים ַערְּ תֶׁ   .שֶׁ

ְבִיְשָרֵאל ָעִני וֲַאִפּלּו ָיסֵ  ַעד ֹיאַכל ֹלא שֶׁ  .בשֶׁ

ל כֹוסֹות ֵמַאְרָבָעה לוֹ  ִיְפֲחתּו וְֹּלא   ,ַיִין שֶׁ

  :ַהַתְמחּוי ִמן וֲַאִפּלּו
 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 2~   ט' - א' יות' משניפרק  פסחיםמסכת 

 __________________ מתחיל הדין הראשון?בה מילה ה כתוב אתא.  .3

 ____________________ מתחיל הדין השני?כתוב את המילה בה ב. 

 __________________ מתחיל הדין השלישי?ב את המילה בה כתו ג.

 __________________ מתחיל הדין הרביעי?כתוב את המילה בה  ד.

ְחַשְך" ַעד ָאָדם ֹיאַכל ֹלא, ַלִמְנָחה ָסמּוְך" .4 תֶׁ  .שֶׁ

 ________________________________?____________במשנה  המוזכרזמן ה מתי הוא .א

 ______________________________________________? אסור לאכול בזמן זה מדוע .ב

 והן:. חייב בהןגם העני ששתי מצוות  המשנה מציינת .5

 __________________________________________________________________א.

 ב.__________________________________________________________________

 __________________________: "הסבה"?_______________________ את המושג באר .6

 ___________________________________________________"הסבה"?-*מה מציינת ה .7

 ____________________________________ באר את דברי המשנה!. "ַהַתְמחּוי ִמן ַוֲאִפּלּו" .8

 :בליל הסדר כוס השלם טבלת השלבים שעושים על כל .9
 

 מה עושים / אומרים על כוס זו הכוס 

  ִראׁשֹון א

  ֵׁשִני ב

ִליִׁשי ג   ׁשְּ

בִ  ד   עיירְּ

התאימו . ..(.עד=מילת תנאי )רק עם , עד= מילת זמן  )לא אחרי(,  משמעויות 2 ,במשנה "דע  " :למילה  .11

ֵבי :במשנה קרה הקשור אליהכל אחת מהן למ  ָאָדם ֹיאַכל ֹלא ,ַלִמְנָחה ָסמּוְך ְפָסִחים ַערְּ

ְחַשְך ______________ַעד תֶׁ ְבִיְשָרֵאל ָעִני וֲַאִפּלּו .שֶׁ ָיסֵ  _____________ַעד ֹיאַכל ֹלא שֶׁ  .בשֶׁ
 

 בליל פסח סדר הקידוש -משנה ב' 
 
 

 

 

 

 

 
 

 'שאלות משנה ב
 

 _______?_______________________________________________במשנהמה הנושא  .1

 _________________________כמה ברכות יש על כוס זו? הכוס הראשונה היא כוס של קידוש.  .2

 הן: הברכות .3

 א.__________________ פירוש הברכה:_____________________________________

 __________________________________פירוש הברכה:____ ב.__________________

 , ִראשֹון כֹוס לוֹ  ָמזְּגּו( ב)

 . ַהַיִין ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר  , ַהיֹום ַעל ְמָבֵרְך    אֹוְמִרים: ַׁשַמאי ֵבית

 :ַהיֹום ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר   , ַהַיִין ַעל ְמָבֵרְך     אֹוְמִרים: ִהֵּלל ּוֵבית
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 הם:וחלקים שני  במשנתינו  .4

 א.__________________________________________________________________

 ______________________________ב.____________________________________

 ____________________לפי בית שמאי? _________________________הברכות מה סדר   .5

 מדוע נקבע דווקא סדר זה?_________________________________________________  .6

 ____________________לפי בית הלל? __________________________הברכות מה סדר  .7

 מדוע נקבע דווקא סדר זה?_________________________________________________  .8

  'ב משנה 'י פרק פסחים מסכת על ב"רע

 שקודם וכשם, היין בא כך ואחר היום קדש שתחלה - הגפן פרי בורא כך ואחר היום קידוש להיבתח - היום על מברך( ב)

 :לברכה קודם כך לכניסה

 לא - פת או יין לו אין שאם, היום לקידוש גורמים הפת או שהיין. הפת על למקדש הדין והוא. תחלה - היין על מברך 

 :יקדש

 פרק ח'משנה מסכת ברכות 

ֵבין ְדָבִרים ֵאּלּו( א)  ִהֵּלל ּוֵבית. ַהַיִין ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר ַהיֹום ַעל ְמָבֵרְך :אֹוְמִרים ַשַמאי ֵבית. ַבְסֻעָדה ִהֵּלל ּוֵבית ַשַמאי ֵבית שֶׁ

 :ַהיֹום ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר ַהַיִין ַעל ְמָבֵרְך :אֹוְמִרים

 פירוש המשניותרמב"ם 

 מקדימין ש"ב, המועד או השבת קידוש :היום על מברך ןיעני -' כו בסעודה הלל ובית שמאי בית שבין דברים אלו( א)

 היינו לא - היין לולי כי, הגפן פרי בורא מקדימים הלל ובית, ליין נצרכו לא - היום כבוד שאלולי, הגפן פרי קודם הקידוש

 :קידוש לעשות יכולין
 

 קערת ליל סדר, סדר )ירקות( החזרתאכילת ות ומצ -משנה ג' 
 
 

 ביאור

אחרי הקידוש מביאים לפניו ירקות )שלא כרגיל, שהרי אחרי הקידוש בוצעים על  - ְלָפנָיו, ְמַטבֵּל ַבֲחזֶֶרת ֵהִביאּו

, יאכל אותו פעמיים, פעם הפת( אותם הוא אוכל לפני הסעודה, גם אם יש לו רק סוג ירק אחד )חזרת = חסא(

 ח וזה טיבול ראשון.לַ י מֶ מֵּ את הירק מטבלים בחומץ / בציר / בְ  בטיבול ראשון ופעם בטיבול שני.

פ תַעד ֶשַמגִּיַע לְ  ת ה  רֶּ ְרפֶּ טיבול שני של החזרת ) אכילת המרור שאחר אכילת המצהאכילת המצה ב. א.  - פ 

  ינו אוכל עוד עד אכילת המרור שאחר אכילת המצה.אאחרי הטיבול הראשון  :. כוונת הדבריםבחרוסת(

ָקנֶה  לטיבול שני, זכר לטיט בו עבדו בנ"י - ַוֲחרֶֹסת במצרים ולכן עושים עליו מעין פתילות דקות וארוכות מִּ

נָמֹון.   בלקיחת החרוסת והיא מובאת לצורך הפגת חריפות המרור שהוא מזיק לגוף. אין מצווהלפי תנא קמא ְוקִּ

ין ילִּ  ועליה כזית בשר וביצה   זרוע של   עצם לוקחים  )בימינו  . זכר לקורבן פסח ולקורבן חגיגה - ּוְשנֵּי ַתְבשִּ

 צלויה(.

ת ְמַטֵבל, ְלָפָניו ֵהִביאּו( ג) רֶׁ ַמִגיעַ  ַעד, ַבֲחזֶׁ ת שֶׁ רֶׁ  . ַהַפת ְלַפְרפֶׁ

ת ַמָצה ְלָפָניו ֵהִביאּו  ת ַוֲחזֶׁרֶׁ   -ַתְבִשיִלין  ּוְשֵני ַוֲחֹרסֶׁ

ְצוָה   ת מִּ ֵאין ֲחרֹסֶׁ י שֶׁ  . ַאף ַעל פִּ

    

ָדׁש     ל גּופוֹ  ְלָפָניו ְמִביִאים ָהיּו ּוַבִמקְּ ַסח שֶׁ  :פֶׁ
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ְצָוה  ר: מִּ י ָצדֹוק אֹומֵּ יֶעזֶר ְבַרבִּ י ֱאלִּ יש לברך על החרוסת ברכת  רבי אליעזר ברבי צדוק לשיטת)הרמב"ם מפרש שזכר לטיט.  -ַרבִּ

 .(ואין הלכה כמותוהמצוות בא"ה אמ"ה אקב"ו על אכילת חרוסת, 

, ואותו אוכלים קורבן שלמים, שהוא קורבן חגיגההיו מקריבים יחד עם קורבן הפסח, )חגיגת יד'(:  קורבן חגיגה

 שקורבן זה אינו חובה. סובר הרמב"םתהיה "על השובע".  הפסחלפני אכילת הפסח, כדי שאכילת 
 

 'שאלות משנה ג
 

 ________________________________ _____________________למשנה:כותרת  כתוב .1

 משנתינו?__________________________מונה כמה נושאים  .2

ֵאין ִפי ַעל ַאף" .3 ת שֶׁ  מי אומר דעה זו?________________________ "ִמְצָוה ֲחֹרסֶׁ

 _. מי אומר דעה זו?__________________________________"אֹוֵמר: ִמְצָוה" .4

 ________________________כמי נפסקה ההלכה? .5

 ____________________________כדי:________ חרוסתלסובר שחרוסת רשות, אוכלים  א.  .6

 ___________:_________________________כדי חרוסתאוכלים לסובר שחרוסת מצווה,  .ב

ת ַהַפת"מהי:  .7 רֶׁ  א._____________________ ב.___________________________ ?"ַפְרפֶׁ

 ________________  _______________". א. מה הם שני תבשילין אלו? ַתְבִשיִלין ְשֵני" .8

 ב. עצם של זרוע מובא כנגד_____________________________________    

 ג. ביצה צלויה מובאת כנגד:_____________________________________    

 ___________________________יש מחלוקת במשנה?________________ איזה מאכללגבי  .9

ָדׁש" .11 ל גּופוֹ  ְלָפָניו ְמִביִאים ָהיּו ּוַבִמקְּ ַסח שֶׁ    ".פֶׁ

 _______________________מנין שהרישא של המשנה עוסקת בזמן שאין בית המקדש קיים? .א

 ________________________________________________________!הוכח דבריך .ב

 הסועדים?__________________________* מפני מה קורבן פסח וחגיגה מובאים כעת לפני  .ג
 

 והגדת לבנךות ומצ -משנה ד' 
 

 ביאור

חטיפת מצות, חלוקת  הנעשים בליל הסדר,  , על השינוייםמדוע מוזגים כוס שני - ָאִביו שֹוֵאל ַהֵבן ְוָכאן

 .קליות ואגזוזים, כוס שני וכד'

 . ָאִביו שֹוֵאל ַהֵבן ְוָכאן, ֵשִני כֹוס לוֹ  ָמזְּגּו( ד)

ְבָכל ַהֵּלילֹות? ִמָּכל ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה ִנְשַתָנה ְמַלְמדֹו: ַמה ָאִביו, ַבֵבן ַדַעת ֵאין וְִּאם   ַהֵּלילֹות שֶׁ

ְבָכל. ַמָצה ֻּכּלוֹ  ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה -ּוַמָצה  ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו   -ְיָרקֹות  ְשָאר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות שֶׁ

ְבָכל. ָמרֹור ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה   ַהַּלְיָלה -ּוְמֻבָשל  , )מבושל הרבה(ָשלּוק , ָצִלי ָבָשר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות שֶׁ

ְבָכל. ָצִלי ֻּכּלוֹ  ַהזֶׁה   .ְפָעִמים ְשֵתי  ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה -ַאַחת  ַפַעם ַמְטִביִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות שֶׁ

ִפי   ּל ַדְעתוֹ  ּולְּ  .ְמַלְמדוֹ  ָאִביו, ֵבן שֶׁ

ִחיל    ַבח ּוְמַסֵים  ִבְגנּות  ַמתְּ ִיְגמֹור  ַעד  ,ָאִבי  אֹוֵבד  ֵמֲאַרִמי  ְודֹוֵרש  ,ְבשֶׁ  ָּכל  שֶׁ

 :ֻכָּלּה ַהָפָרָשה   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 'שאלות משנה ד 

 מכאן?___________________________________________. איזו הלכה נלמד "לוֹ  ָמזְּגּו" .1

 בליל הסדר?___________________________________________ "ֵשִני ֹוסּכ"מה תפקיד:  .2

 __?_______________________________________________הבמשנ עיקרימה הנושא ה .3

 ______שני:_________ה __:____________במשנה ראשוןהנושא המתחיל בה מילה כתוב את ה .4

 _____רביעי___________ה ____שלישי:__________ה

 ____________________? __________________________הה מיוחדת יש במשנואיזו מצו .5

 _____________________________שאלות הבן? _______________________ מטרתמה  .6

  טבלת השלם .7
 

 הלילה הזה בכל הלילות 

   א

   ב

ְבָכל ג  ? ּוְמֻבָשל, )מבושל הרבה(ָשלּוק , ָצִלי ָבָשר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות שֶׁ

   ד
 

 ?________________________________כולו מרורמדוע אינו אומר:  ".ָמרֹור ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה" .8

 * מפני מה קורבן פסח וחגיגה מובאים רק כעת לפני הסועדים?__________________________ .9

ְבָכל" .11  . מתי אנו מטבילין?"ְפָעִמים ְשֵתי ַהזֶׁה ַהַּלְיָלה -ַאַחת  ַפַעם ַמְטִביִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות שֶׁ

 פעם ראשונה:__________________________________________________________

 ____________________________________________________________פעם שניה:

  :משנהלפי ההסדר  עושים בלילאותם שינויים  השלם  .11

 _________________________:_________________________________ראשוןשינוי 

        _______________________________:____________________________שנישינוי 

 ______________________________:____________________________שלישישינוי 

 __________________________________:________________________רביעישינוי 

 _____________מדוע? ______________ _______________בימינו אין עושים איזה שינוי   .12

 _________________________:עיינו בהגדה של פסח וכתבו קושיה אחרת שלא כתובה במשנה  .13

___________________________________________________________________ 

  :_______________מופיעות במשנה ובהגדההכתבו את הנושאים המשותפים של שלוש קושיות א.   .14

___________________________________________________________________ 

 ___________________________:______וכן בהגדה ,את הנושאים השונים שבמשנהכתבו ב.       

 ___________________________________________________________________ 

ִחיל" .15 ַבח ּוְמַסֵים ִבְגנּות ַמתְּ   ."ְבשֶׁ

 _________________________________________? _______________ְגנּותמהי ה .א

ַבחה ומה .ב  ?________________________________________________________שֶׁ
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 ________________________? _____________ָאִבי" אֹוֵבד "ֲאַרִמי מהיכן לקוחים פסוקי:  .16

 ____________________________________למד מהפסוקים הללו?_____________מה נ  .17

.  ציינו את הפרק ָאִבי" אֹוֵבד "ֲאַרִמי :עיינו בהגדה של פסח וכתבו שתי דרשות שונות על פרשת  .18

  מהפרשה, ואת תוכן נושאי הדרשות. )אין צורך להעתיק מההגדה(.והפסוק 

 דרשה א': ____________________________________________________________

 דרשה ב':_____________________________________________________________

ִיְגמֹור ַעד"  .19  הכוונה?___________________________________למה  ."ֻכָּלּה ַהָפָרָשה ָּכל שֶׁ

 _____________________________, מה עליו לעשות?_______אדם שבנו אינו יודע לשאול  .21

 

 ות ההללופסח מצה ומרור, מצ -משנה ה' 
  

 'שאלות משנה ה
 

 _____________________________________________________:הכותרת למשנ כתוב  .1

 _השני:___________נושא ה_______ במשנה:_____ כתוב את המילה בה מתחיל הנושא הראשון .2

 הרביעי:__________נושא השלישי:____________  הנושא ה     

ֹּלא ָּכל" .3 ַסח ֵאּלּו ְדָבִרים ְשֹלָשה ָאַמר שֶׁ  ?____________ונהולמה הכ. "חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ַבפֶׁ

___________________________________________________________________ 

ֹּלא ָּכל :השלם טבלת .4  :ְדָבִרים ְשֹלָשה ָאַמר שֶׁ
 

 הסיבה לאמירה הנושא 

ַסח א   פֶׁ

  ַמָצה ב

  ָמרֹור ג

 :_______________שאחריה מגיע פסוק  את המלה במשנה המציינת כתוב .5

ֹּלא ָּכל אֹוֵמר: ָהָיה ַגְמִליֵאל ַרָבן( ה) ַסח ֵאּלּו ְדָבִרים ְשֹלָשה ָאַמר שֶׁ  .חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ַבפֶׁ

ַסח: ֵהן ְוֵאּלּו   ָריִם. -ֶפַסח  !ּוָמרֹור, ַמָצה, פֶׁ ִמצְּ   ַעל ׁשּום ֶׁשָפַסח ַהָמקֹום ַעל ָבֵתי ֲאבֹוֵתינּו בְּ

ה        ְגֲאלּו ׁשּום ַעל -ַמצָּ נִּ ם ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶׁ יִּ ְצרָּ מִּ  . מִּ

ְררּו ׁשּום ַעל -ָמרֹור        מֵּ ים ׁשֶׁ ְצרִּ ת ַהמִּ ינּו ַחיֵּי אֶׁ ם ֲאבֹותֵּ ְצָריִּ  .ְבמִּ

ָכל  ת ִלְראֹות ָאָדם ַחָיב ָודֹור דֹור בְּ ֱאַמר: ִמִמְצַרִים. ָיָצא הּוא ְּכִאּלּו ַעְצמוֹ  אֶׁ נֶׁ  (,ח' ,'יג שמות) שֶׁ

ָרִים ְבֵצאִתי ִלי' ה ָעָשה זֶׁה ַבֲעבּור, ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום ְלִבְנָך ְוִהַגְדתָ    .ִמִמְצִ

ִפיָכְך    ,ְלַעֵּלה ,ְלָבֵרְך, ְלַהֵדר, ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר, ְלַשֵבחַ , ְלַהֵּלל, ְלהֹודֹות ַחָיִבין ֲאַנְחנּו לְּ

ָעָשה ְלִמי, ּוְלַקֵּלס    ת ְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו שֶׁ , ְלֵחרּות ֵמַעְבדּות הֹוִציָאנּו ָהֵאּלּו. ַהִנִסים ָּכל אֶׁ

ל, ְלִשְמָחה ִמָיגֹון     .ִלְגֻאָּלה ּוִמִשְעבּוד, ָגדֹול ְלאֹור ּוֵמֲאֵפָלה, טֹוב ְליֹום ּוֵמֵאבֶׁ

 :ַהְללּוָיּה ְלָפָניו: וְּנֹאַמר     
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 ______________? _____________"ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום ְלִבְנָך ְוִהַגְדתָ " מהיכן לקוחים פסוקי: .6

 מה נלמד מהפסוקים הללו?__________________________________________________ .7

ָכל" .8 ת ִלְראֹות ָאָדם ַחָיב ָודֹור דֹור בְּ כיצד כל אחד יראה את עצמו שהוא יצא ". ַעְצמוֹ  אֶׁ

 _____________________________________________________________ממצרים?

 מדוע עליו לראות את עצמו כך?_____________________________________________ .9

 ___________________________________________________________________ 

ִפיָכְך"  .11  ________________________________כיצד מודים לה'?". ְלהֹודֹות ַחָיִבין ֲאַנְחנּו לְּ

 ___________________________למה מהווה הודאה זו הקדמה?_". ַהְללּוָיּה ְלָפָניו: ְוֹנאַמר"  .11
   חזרת / מצה / כרפס / יין / אפיקומן / הקף בעיגול את שלושת הדברים אותם חייב אדם לומר בפסח:   .12

  פסח / מלח / מה נשתנה / מרור   
 

 לפניך ביטויים ומילים, כתוב לצד כל אחד מהם כיצד הם כתובים במשנה:   .13
 

  לא קיים את המצווה א.

  מפני ש                  ב.

  מי ש...                 ג.

  לכן ד.

 

  ____________________________א. במשנה יש כמה מילים הקשורות לשבח והלל. כתבו מהן:  .14

 ______________________________________קשורות לנושא המשנה? כיצד מילים אלהב.  

 במשנה מצוטט פסוק מהתורה.  .15

 העבירו קו תחת הפסוק המצוטט במשנה. .א

 :____________________________________המקור שממנו נלקח הפסוק כתבו את .ב

 :_____________________________מאיזו מילה במשנה למדתם שמתחיל פסוקכתבו  .ג
 

 
 ברכת ההגדה -משנה ו' 

 

 
 

  אֹוֵמר? הּוא ֵהיָכן ַעד( ו)

 .ְשֵמָחה ַהָבִנים ֵאם ַעד אֹוְמִרים: ַשַמאי ֵבית 

 . ִבְגֻאָּלה ְוחֹוֵתם. ָמִים ְלַמְעְינוֹ  ַחָּלִמיש ַעד אֹוְמִרים: ִהֵּלל ּוֵבית  

ר אֹוֵמר: ַטְרפֹון ַרִבי    ת ְוָגַאל ְגָאָלנּו ֲאשֶׁ  . חֹוֵתם ָהָיה ְוֹלא, ִמִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו אֶׁ

 ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  ַיִגיֵענּו ֲאבֹוֵתינּו  יֵואלקֵ   ינּוֱאלקֵ   'ה  ֵּכן :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרִבי        

ָך  ְבִבְנַין   ְשֵמִחים  ,ְלָשלֹום  ִלְקָראֵתנּו  ַהָבִאים  ֲאֵחִרים         ָך  ְוָשִשים  ִעירֶׁ    ,ַבֲעבֹוָדתֶׁ

   )לאחר :ִיְשָרֵאל ָגַאל', ה ַאָתה ָברּוְך ַעד', כו ַהְפָסִחים ּוִמן ַהְזָבִחים ִמן ָשם ְוֹנאַכל        

 .ת הכוס השני(אמברך ברכת היין ושותה  -ההגדה אמירת מצוות   סיום        
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 'שאלות משנה ו
 

 כותרת למשנה!_______________________________________ כתוב .1

 _____________________________שאלת המשנה?_____ באר את. "אֹוֵמר? הּוא ֵהיָכן ַעד" .2

 _______________________________________________________מי שואל שאלה זו? .3

 ם בשמם במשנה?__________________יכמה תנאים מופיע .4

 תהילים, הנאמרים בליל הסדר נאמרים גם בראשי חודשים וברגלים והם לקוחים מהפרקים הללו  .5

 ציין את מספרי הפרקים:_______________________________ .א

 בי עקיבא:______________לפי ר :וכתבו כמה פרקים אומרים   בסידור של פסח /  בהגדה עיינו .ב

 כמה לפי רבי טרפון:_________________

 ?_______________________."... ַהָבִנים ֵאם ַעד" שיטת מי אומרים בהגדה עד:ל .6

 ?__________________________...".ַחָּלִמיש ַעד" לשיטת מי אומרים בהגדה עד: .7

ר" לשיטת מי אומרים בהגדה עד: .8  _________________________?_...".ְגָאָלנּו ֲאשֶׁ

 ?________________________"?...ינּוֱאלקֵ ' ה ֵּכן" לשיטת מי אומרים בהגדה עד: .9

 יכתוב כשיטת מי אנו נוהגים כיום?___________________________עיינו בהגדה ו  .11

 "אֹוֵמר? הּוא ֵהיָכן ַעד": השלם טבלת תשובה לשאלת המשנה  .11
 

 בסיום האמירה חתימה עד היכן אומרים שיטת 

   ַשַמאי ֵבית א

   ִהֵּלל ֵבית ב

   ַטְרפֹון ַרִבי ג

 ֲעִקיָבא ַרִבי ד
  

  

 _____________________________________שני?השותים את הכוס  באיזה חלק של ההגדה .12

 

 כוס שלישית ורביעית -מנהגי הסדר שלאחר הסעודה  -משנה ז' 

 

 :מושגים

 סעודת החג. - ְמזֹונוֹ  .א

ת ָעָליו גֹוֵמר .ב  מסיים את חלקו השני של ההלל שהתחיל לפני הסעודה. - ַהַהֵּלל אֶׁ

יהללוך ה' אלוקינו כל מעשיך... בא"ה מלך מהולל בתשבחות.  .1 - ַהִשיר ִבְרַּכת .ג

 )ברכת השבח(שמסיימים בה את ההלל בכל פעם שאומרים אותו. 

. )נאמרת אחרי פסוקי דזמרא בשבתות ובחגים, לכן נקראת נשמת כל חי .2 

 ברכת השיר(

"הודו  ,מזמור קל"ו בתהילים הללה הגדול כלומר: לפי הגמ': אמירת .3 

 )להלכה אומרים את שלושתם(לה' כי טוב כי לעולם חסדו". 
 .בין זוג הכוסות הראשון לזוג השני - ַהָּללּו ַהּכֹוסֹותֵבין  .ד
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 'שאלות משנה ז
 

 _____________________________________כותרת למשנה:________________ כתוב .1

 השני:_____________  נושא_ הבמשנה:__________ראשון הנושא כתוב את המילה בה מתחיל ה .2

 _________הנושא השלישי:________________ הנושא הרביעי:___      

 ______________________מוזגים כוס זו?_____ באיזה שלב בהגדה. ְשִליִשי" כֹוס לוֹ  ָמזְּגּו" .3

 ________________________?_____________איזו ברכה מברכים כעת. ְמזֹונֹו" ַעל ְמָבֵרְך" .4

 _______________שותים את הכוס השלישית? _____________________באיזה שלב בהגדה  .5

ִביִעי" .6  _מוזגים כוס זו?_____________________________________באיזה שלב בהגדה  ."רְּ

 הכוס הרביעית?_______________________________________________מרים על ומה א .7

 _____________________________________שותים את הכוס הרביעית?באיזה שלב בהגדה  .8

 _____________________________________________________ מהי ברכת השיר? א.  .9

 ב. _____________________________________________________    

 ג.______________________________________________________    

 __________? _______________יכוס השלישל הכוס השנילשתות עוד יין בין  מתיריםמפני מה  .11

 לשתות יין בין הכוס השלישי לכוס הרביעי?_____________________________ אסרומפני מה  .11

 *לפי הרשב"ם, האם מותר לשתות יין בין כוס ראשון לשני?____________ מדוע?___________ .12

___________________________________________________________________ 

 השלם לגבי שתיית יין בין ארבעת הכוסות:  .13

 ____________________________:הטעםלשתות יין.    מותר / אסור  בין כוס ראשון לשני  .א

 ____________________________:הטעםלשתות יין.  מותר / אסור    לישילש שניבין כוס  .ב

 ___________________________:הטעםלשתות יין.  מותר / אסור    רביעיל שלישיבין כוס  .ג

 שאלות סיכום

  ?___כתבו מספר ליד כל מקרה. כמה מקרים יש במשנה .ין דקרה " מומר א - ה השלימו את  טבלת  .14

 

 

 . ְמזֹונוֹ  ַעל ְמָבֵרְך -ְשִליִשי  כֹוס לוֹ  ָמזְּגּו( ז)

ִביִעי  ת ָעָליו גֹוֵמר - רְּ  . ַהִשיר ִבְרַּכת ָעָליו ְואֹוֵמר, ַהַהֵּלל אֶׁ

ה ִאם, ַהָּללּו ַהּכֹוסֹות ֵבין   ה -ִלְשתֹות  רֹוצֶׁ  . ִיְשתֶׁ

ִליִׁשי    ה ֹלא -ִלְרִביִעי  ֵבין ׁשְּ  :ִיְשתֶׁ

 דין מקרה אומר

   

ִביִעי    רְּ

ה    ִיְשתֶׁ

ִליִׁשי  ִלְרִביִעי ֵבין ׁשְּ   



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 11~   ט' - א' יות' משניפרק  פסחיםמסכת 

ִביִעי"  .15 ת ָעָליו גֹוֵמר - רְּ  ?במילה המודגשתמהי הכוונה  ."ַהַהֵּלל אֶׁ
       

.א. יום רביעי  

.בן רביעיב.   

.ג. כוס רביעית  

.ד. קושיה רביעית  

_______________________________________________________ ך:את תשובת נמק             

ת ָעָליו גֹוֵמר"  .16  :הביטוי תכוונ ."ַהַהֵּלל אֶׁ
 

.א. אומר איתו את כל ההלל  

.ב. משבח אותו  

.ג. מסיים לומר איתו את ההלל  

.ואחר כך אומר הללד. גומר אותו   

           

 האפיקומן אכילת -משנה ח' 

 

 :מושגים

 .אין מסיימין - ַמְפִטיִרין ֵאין .א

ת ָעָליו גֹוֵמר .ב  מסיים את חלקו השני של ההלל שהתחיל לפני הסעודה. - ַהַהֵּלל אֶׁ

 פרפראות ומיני מתיקה אותם אוכלים לקינוח הסעודה .א - ֲאִפיקֹוָמן. ג

)אין אומרים: הוציאו את האוכל והביאו  מזוןנוטריקון: אפיקו מן = הוציאו  .ב 

 .דברים לקינוח סעודה(

שעורכים אחרי הסעודה ביין,  )ג'אלה(מילה יוונית שמשמעותה: משתה  .ג 

 פירות ומיני מתיקה שונים.

חלק מהחבורה המנויה על קורבן הפסח  ישנו לאחר התחלת אכילת  - ִמְקָצָתן ָיְשנּו .ד

 .הקורבן

)קוראים לו והוא עונה, אך אינו יודע להשיב בדבר המצריך הבנה,  ישנו במקצת  - ִנְתַנְמְנמּו .ה

 .וכשמזכירים לו הוא נזכר(

 שקעו בשינה. - ִנְרְדמּו .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַסח ַאַחר ַמְפִטיִרין ֵאין( ח)  . ֲאִפיקֹוָמן ַהפֶׁ

נּו  ָּלן. ֹיאֵכלּו -ִמְקָצָתן  יָׁשְּ  . ֹיאֵכלּו ֹלא - ּכֻּ

 :ֹיאֵכלּו ֹלא -ִנְרְדמּו . ֹיאֵכלּו -ִנְתַנְמְנמּו  אֹוֵמר: יֹוֵסי ַרִבי  
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 'שאלות משנה ח

 

 _________________________________תרת למשנה:____________________כו כתוב .1

 _הנושא שני:________________ ______במשנה:___ ראשוןהנושא כתוב את המלה בה מתחיל ה .2

 _הרביעי:___________נושא ה ________השלישי:_________נושא ה    

 _________________________________________הפסח? קורבן מה אסור לאכול אחר א.  .3

 ___מדוע אסור לאכול?__________________________________________________ב. 

 _________________________במה חולקים תנא קמא ורבי יוסי? ____________________ .4

 השלם לגבי המחלוקת בין ת"ק לרבי יוסי: .5
 

 דעת רבי יוסי דעת ת"ק המקרה 

נּו א    ִמְקָצָתן יָׁשְּ

נּו ב ָּלן יָׁשְּ    ּכֻּ

   ִנְתַנְמְנמּו ג

   ִנְרְדמּו ד
 

 רבי יוסי?______________________לעומת ת"ק, במה מחמיר  להחמירלסוברים שרבי יוסי בא  .6

___________________________________________________________________ 

 לעומת ת"ק, במה מקל רבי יוסי?__________________________ להקללסוברים שרבי יוסי בא  .7

___________________________________________________________________ 

 ?"ֲאִפיקֹוָמן"למה הכוונה במילה:  .8

 _________________________________________________________________ .א

 _________________________________________________________________ .ב

 _________________________________________________________________ .ג

מצה האחרונה לכזית הכיצד קוראים מה אוכלים היום במקום קורבן פסח?_________________  .9

 ___________________________.:"ליל הסדר"-אוכלים באותה 
 
 


