
פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: אור לארבעה עשר � בל יראה ובל ימצא

כא.ב: כל שעה � איסורי הנאה, חמ� ומצה

מב.ג: אלו עוברי� � גדרי חמ�

נ.ד: מקו� שנהגו � מלאכה בערב פסח

נח.ה: תמיד נשחט � הקרבת הפסח

סה:ו: אלו דברי� � הקרבת הפסח בשבת

עד.ז: כיצד צולי� � פסח בטומאה, שבירת עצ�

פז.ח: האשה � חבורת הפסח

צב:ט: מי שהיה � הנדחי� לפסח שני

צט:י: ערבי פסחי� � ליל הסדר

אאאא:  :  :  :  אור לארבעה עשר אור לארבעה עשר אור לארבעה עשר אור לארבעה עשר �  �  �  �  בל יראה ובל ימצאבל יראה ובל ימצאבל יראה ובל ימצאבל יראה ובל ימצא

בדיקת חמ� אור ליבדיקת חמ� אור ליבדיקת חמ� אור ליבדיקת חמ� אור לי""""דדדד ב
פירוש המילה אור במקרא ובל'  חז"ל

גדר יו� ולילה להלכות שונות (2)

עשיית מלאכה בערב פסח (1)

דיבור בל'  נקיה ג
לעול� ישנה אד� לתלמידו דר% קצרה

ר'  יהודה ב� בתירא בנציבי� ומצודתו בירושלי�

טע� לזמ� בדיקה חמ� בליל יטע� לזמ� בדיקה חמ� בליל יטע� לזמ� בדיקה חמ� בליל יטע� לזמ� בדיקה חמ� בליל י""""דדדד ד
זריזי� מקדימי� למצוות (1)

לימוד תורה כשהגיע זמ� בדיקת חמ�לימוד תורה כשהגיע זמ� בדיקת חמ�לימוד תורה כשהגיע זמ� בדיקת חמ�לימוד תורה כשהגיע זמ� בדיקת חמ�

המשכיר בית לחברו על מי חובת הבדיקההמשכיר בית לחברו על מי חובת הבדיקההמשכיר בית לחברו על מי חובת הבדיקההמשכיר בית לחברו על מי חובת הבדיקה

חובת מזוזה על השוכר

חזקת בית סת� ביו� יחזקת בית סת� ביו� יחזקת בית סת� ביו� יחזקת בית סת� ביו� י""""ד לבדיקת חמ�ד לבדיקת חמ�ד לבדיקת חמ�ד לבדיקת חמ�

נאמנות אשהנאמנות אשהנאמנות אשהנאמנות אשה,  ,  ,  ,  עבד וקט� על בדיקת חמ�עבד וקט� על בדיקת חמ�עבד וקט� על בדיקת חמ�עבד וקט� על בדיקת חמ�

מדאו'  בביטול בעלמא סגי (1)

שכר בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוקשכר בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוקשכר בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוקשכר בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק

נח לאד� לקיי� מצוה בגופו וממונו (1)

איסור חמ� ביאיסור חמ� ביאיסור חמ� ביאיסור חמ� בי""""ד מוד מוד מוד מו'  '  '  '  שעות ולמעלה שעות ולמעלה שעות ולמעלה שעות ולמעלה ((((1111))))

וי"ו מוסי& על עני� ראשו� (1) ה
גדרי איסורי� גדרי איסורי� גדרי איסורי� גדרי איסורי� ''''בל יראהבל יראהבל יראהבל יראה'  '  '  '  וווו''''בל ימצאבל ימצאבל ימצאבל ימצא''''

חמ� של גבוה או של נכרי פקדו� ביד ישראלחמ� של גבוה או של נכרי פקדו� ביד ישראלחמ� של גבוה או של נכרי פקדו� ביד ישראלחמ� של גבוה או של נכרי פקדו� ביד ישראל

דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (1)

חובת בהמת או עיסת ארנונא בבכורה או בחלה ו
חמ� נכרי בבית ישראל כשייחד לו קר� זויתחמ� נכרי בבית ישראל כשייחד לו קר� זויתחמ� נכרי בבית ישראל כשייחד לו קר� זויתחמ� נכרי בבית ישראל כשייחד לו קר� זוית

שכירות אי קונה

המוצא חמ� חולי� או הקדש בביתו ביוהמוצא חמ� חולי� או הקדש בביתו ביוהמוצא חמ� חולי� או הקדש בביתו ביוהמוצא חמ� חולי� או הקדש בביתו ביו""""טטטט

היוצא מביתו קוד� החגהיוצא מביתו קוד� החגהיוצא מביתו קוד� החגהיוצא מביתו קוד� החג,  ,  ,  ,  אימתי חייב בביעוראימתי חייב בביעוראימתי חייב בביעוראימתי חייב בביעור

שואלי� ודורשי� בהלכות הפסח קוד� הפסח

אי� מוקד� ומאוחר בתורה

כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (1)

חובת ביטול החמ� מלבד הביעורחובת ביטול החמ� מלבד הביעורחובת ביטול החמ� מלבד הביעורחובת ביטול החמ� מלבד הביעור

בעלות על חמ� אחר זמ� איסורו

קידושי� בחמ� בשעה ו'  בערב פסח (1) ז
פת שעיפשה ואי� ידוע א� היא חמ� או מצהפת שעיפשה ואי� ידוע א� היא חמ� או מצהפת שעיפשה ואי� ידוע א� היא חמ� או מצהפת שעיפשה ואי� ידוע א� היא חמ� או מצה

רוב ובתרא (1)

נוסח ברכת בדיקת חמ� ושאר ברכות המצוותנוסח ברכת בדיקת חמ� ושאר ברכות המצוותנוסח ברכת בדיקת חמ� ושאר ברכות המצוותנוסח ברכת בדיקת חמ� ושאר ברכות המצוות

ברכת שהחיינו בשעת עשיית סוכה  או לולב (1)

יציאה ידי חובת נטילת לולב משעת הגבהת� (1)

ברכת המצוות מבר% עובר לעשיית� (1)

הבדיקה לאור נר ולא לאור חמההבדיקה לאור נר ולא לאור חמההבדיקה לאור נר ולא לאור חמההבדיקה לאור נר ולא לאור חמה,  ,  ,  ,  לבנה או אבוקהלבנה או אבוקהלבנה או אבוקהלבנה או אבוקה

חצר אינה צריכה בדיקהחצר אינה צריכה בדיקהחצר אינה צריכה בדיקהחצר אינה צריכה בדיקה ח
אכסדרה נבדקת לאורהאכסדרה נבדקת לאורהאכסדרה נבדקת לאורהאכסדרה נבדקת לאורה

בדיקה באבוקהבדיקה באבוקהבדיקה באבוקהבדיקה באבוקה

מקומות החייבי� בבדיקהמקומות החייבי� בבדיקהמקומות החייבי� בבדיקהמקומות החייבי� בבדיקה

בדיקה במקו� חשש לסכנהבדיקה במקו� חשש לסכנהבדיקה במקו� חשש לסכנהבדיקה במקו� חשש לסכנה

שלוחי מצוה אינ� ניזוקי� (1)

קיו� מצוות שלא לשמ� (1)

בדיקה במרת& יי�בדיקה במרת& יי�בדיקה במרת& יי�בדיקה במרת& יי�

אי� חוששי� שמא גיררה חולדהאי� חוששי� שמא גיררה חולדהאי� חוששי� שמא גיררה חולדהאי� חוששי� שמא גיררה חולדה ט
אי� ספק מוציא מידי ודאי (1)

עכבר שנטל ספק מחמ� ספק ממצהעכבר שנטל ספק מחמ� ספק ממצהעכבר שנטל ספק מחמ� ספק ממצהעכבר שנטל ספק מחמ� ספק ממצה

קבוע ופריש (2)

בבבב'  '  '  '  צבורי� חמ� ומצה ובצבורי� חמ� ומצה ובצבורי� חמ� ומצה ובצבורי� חמ� ומצה וב'  '  '  '  בתי� בדוק ושאינו בדוקבתי� בדוק ושאינו בדוקבתי� בדוק ושאינו בדוקבתי� בדוק ושאינו בדוק

מדאו'  בביטול בעלמא סגי (2) י
עכבר נטל חמ� לאעכבר נטל חמ� לאעכבר נטל חמ� לאעכבר נטל חמ� לא'  '  '  '  מבמבמבמב'  '  '  '  בתי� בדוקי�בתי� בדוקי�בתי� בדוקי�בתי� בדוקי�

שני שבילי� וב'  אנשי� (1)

ספק ביאה לבדיקת חמ� ולטומאהספק ביאה לבדיקת חמ� ולטומאהספק ביאה לבדיקת חמ� ולטומאהספק ביאה לבדיקת חמ� ולטומאה

ראה שהוכנס חמ� ואינו מוצאוראה שהוכנס חמ� ואינו מוצאוראה שהוכנס חמ� ואינו מוצאוראה שהוכנס חמ� ואינו מוצאו

מצא חמ� ואינו יודע א� הוא שהוכנסמצא חמ� ואינו יודע א� הוא שהוכנסמצא חמ� ואינו יודע א� הוא שהוכנסמצא חמ� ואינו יודע א� הוא שהוכנס

מצא חמ� יותר או פחות ממה שהניחמצא חמ� יותר או פחות ממה שהניחמצא חמ� יותר או פחות ממה שהניחמצא חמ� יותר או פחות ממה שהניח

הניח חמ� בזוית אהניח חמ� בזוית אהניח חמ� בזוית אהניח חמ� בזוית א'  '  '  '  ומצאו באחרתומצאו באחרתומצאו באחרתומצאו באחרת

מצא פרורי� אחר עכבר או תינוק שהכניסו חמ�מצא פרורי� אחר עכבר או תינוק שהכניסו חמ�מצא פרורי� אחר עכבר או תינוק שהכניסו חמ�מצא פרורי� אחר עכבר או תינוק שהכניסו חמ�

ראה חמ� נכנס ויוצאראה חמ� נכנס ויוצאראה חמ� נכנס ויוצאראה חמ� נכנס ויוצא,  ,  ,  ,  אימתי תולי�אימתי תולי�אימתי תולי�אימתי תולי�

עד היכ� הטריחו חכמי� לבדוק אחר חמ�עד היכ� הטריחו חכמי� לבדוק אחר חמ�עד היכ� הטריחו חכמי� לבדוק אחר חמ�עד היכ� הטריחו חכמי� לבדוק אחר חמ�

זמני בדיקת חמ� לכתחילה ובדיעבדזמני בדיקת חמ� לכתחילה ובדיעבדזמני בדיקת חמ� לכתחילה ובדיעבדזמני בדיקת חמ� לכתחילה ובדיעבד

בדיקה אחר זמ� איסור חמ� גזירה שמא יאכלוהובדיקה אחר זמ� איסור חמ� גזירה שמא יאכלוהובדיקה אחר זמ� איסור חמ� גזירה שמא יאכלוהובדיקה אחר זמ� איסור חמ� גזירה שמא יאכלוהו

גזירה מלהתעסק באיסור שמא יבוא לאוכלו (1)

גזירה מלהתעסק באיסור שאד� בודל ממנו (1) יא
אד� בהול על ממונו (3)

חמ� בשעה דחמ� בשעה דחמ� בשעה דחמ� בשעה ד', ', ', ', הההה'  '  '  '  וווווווו'  '  '  '  בערב פסח בערב פסח בערב פסח בערב פסח ((((1111))))

טעות אנשי� בזמ� לעדות ולביעור חמ�

טע� גזירת שעת הטע� גזירת שעת הטע� גזירת שעת הטע� גזירת שעת ה'  '  '  '  וווווווו'  '  '  '  בערב פסחבערב פסחבערב פסחבערב פסח יב
זמ� אכילת פת שחרית לכל אד� (2)

הלכה כמי באיסור חמ� בערב פסחהלכה כמי באיסור חמ� בערב פסחהלכה כמי באיסור חמ� בערב פסחהלכה כמי באיסור חמ� בערב פסח יג
הלכה כדברי המכריע (3)

שריפת חמ� תרומה כשערב פסח חל בשבתשריפת חמ� תרומה כשערב פסח חל בשבתשריפת חמ� תרומה כשערב פסח חל בשבתשריפת חמ� תרומה כשערב פסח חל בשבת

אי� אליהו הנביא בא בערבי שבתות וי"ט (2)

מכירת פקדו� חמ� של ישראל לפני זמ� איסורו

והיית� נקיי� מה'  ומישראל

בבבב'  '  '  '  חלות שהיו מונחות במקדש לסימ� על הביעורחלות שהיו מונחות במקדש לסימ� על הביעורחלות שהיו מונחות במקדש לסימ� על הביעורחלות שהיו מונחות במקדש לסימ� על הביעור

העומד לזרוק כזרוק דמי (1)

גרימת טומאה או תוספת תו% כדי שריפת קדשי�גרימת טומאה או תוספת תו% כדי שריפת קדשי�גרימת טומאה או תוספת תו% כדי שריפת קדשי�גרימת טומאה או תוספת תו% כדי שריפת קדשי�,,,,
תרומה או חמ�תרומה או חמ�תרומה או חמ�תרומה או חמ�

יד

טומאת אוכל מאוכל בחולי�, תרומה וקדשי�

טומאת כלי מתכות במת או בטמא מת (1)

טומאת משקי� לטמא אחרי� (1)

שריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאה

גרימת טומאה לתרומה ספק טמאה טו
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טומאת תרומה בידי� משו� הפסד חולי� טו
שריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאה אחר ושריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאה אחר ושריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאה אחר ושריפת חמ� תרומה טהורה ע� טמאה אחר ו''''

שריפת בשר פיגול או נותר ע� הטמא

שריפת חמ� תרומה טהורה שעיפשה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה שעיפשה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה שעיפשה ע� טמאהשריפת חמ� תרומה טהורה שעיפשה ע� טמאה

טומאת משקי� לטמא אחרי� (2)

טומאת משקי� עצמ� (1) טז
טומאת משקי� בית המטבחי� (1)

מי� תלושי� או מחוברי� מכשירי� לטומאה

ד� המכשיר לקבל טומאה

בחינת חגי הנביא את הכהני� בהלכות טומאה יז
טומאה במשקה המתנס% על המזבח

טומאת משקי בי מדבחיא בפני� ובחו�

טומאת משקי בי מטבחיא בכלי� ובקרקע

שיטת ר'  יהודה בטומאת משקי�

שיטת ר'  יוסי בטומאת משקי� לטמא אחרי� יח
אי� טומאה עושה כיוצא בה

שיטת ר"ע בטומאת אוכלי� לטמא אחרי�

דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (1)

טומאת שלישי ורביעי בקודש (1)

רביעי בתרומה וחמישי בקודש יט
צירו& קודש בכלי לקבלת טומאה (1)

מחט שנמצאת בבשר בהמת קדשי�

טומאת ידי� במקדש

כלי אינו מטמא כלי (2)

טומאה בספק רוקי� וכלי� הנמצאי� בירושלי�

טומאת כלי מתכות במת או בטמא מת (2)

עזרת המקדש כרה"ר לספק טומאה

ספק טומאה בדבר שאי� בו דעת לישאל (1)

טומאת אוכלי� בקדשי� ללא הכשר (1) כ
חיבת הקודש מכשירתו לקבלת טומאה (1)

סדר טומאה: שר�, כלי, אוכלי�, משקי�

אויר כלי חרס להטמא ולטמא

שריפת חמ� תרומה טמאהשריפת חמ� תרומה טמאהשריפת חמ� תרומה טמאהשריפת חמ� תרומה טמאה,  ,  ,  ,  תלויה וטהורהתלויה וטהורהתלויה וטהורהתלויה וטהורה

גרימת טומאה בידי� לתרומה תלויה או חמ�

גרימת טומאה בידי� במקו� הפסד

אי חיישינ� שיבוא לידי תקלה (1)

בבבב:  :  :  :  כל שעה כל שעה כל שעה כל שעה �  �  �  �  איסורי הנאהאיסורי הנאהאיסורי הנאהאיסורי הנאה, , , , חמ� ומצהחמ� ומצהחמ� ומצהחמ� ומצה

היתר חמ� בהנאה קוד� זמ� איסורוהיתר חמ� בהנאה קוד� זמ� איסורוהיתר חמ� בהנאה קוד� זמ� איסורוהיתר חמ� בהנאה קוד� זמ� איסורו כא
חמ� בשעה דחמ� בשעה דחמ� בשעה דחמ� בשעה ד', ', ', ', הההה'  '  '  '  וווווווו'  '  '  '  בערב פסח בערב פסח בערב פסח בערב פסח ((((2222))))

מכירת חמ� לנכרי ערב פסח מכירת חמ� לנכרי ערב פסח מכירת חמ� לנכרי ערב פסח מכירת חמ� לנכרי ערב פסח ((((2222))))

היתר הנאה בחמ� שחרכו קוד� הפסחהיתר הנאה בחמ� שחרכו קוד� הפסחהיתר הנאה בחמ� שחרכו קוד� הפסחהיתר הנאה בחמ� שחרכו קוד� הפסח

קידושי� בחמ� בשעה ו'  בערב פסח (2)

הנאה מחמ� תו% כדי ביעורוהנאה מחמ� תו% כדי ביעורוהנאה מחמ� תו% כדי ביעורוהנאה מחמ� תו% כדי ביעורו

המקור לאיסור הנאה בחמ� ובשאר איסורי�המקור לאיסור הנאה בחמ� ובשאר איסורי�המקור לאיסור הנאה בחמ� ובשאר איסורי�המקור לאיסור הנאה בחמ� ובשאר איסורי�

הנאה בנבלה

הנאה בטרפה

איסור הנאה בחולי� שנשחטו בעזרה דאו'  או דרבנ� (1) כב
הנאה בגיד הנשה (1)

הנאה בד�

הנאה באבר מ� החי

לפני עור לא תת� מכשול (1)

הנאה בבשר ועור שור הנסקל (1)

דרישת כל 'את'  שבתורה � את ה'  אלקי% תירא (1)

הנאה בערלה

אי� ריבוי אחר ריבוי אלא למעט (1) כג
הנאה לישראל בתרומה

הנאה לנזיר ביי�

הנאה בחדש

הנאה בשרצי�

שיטת ריה"ג בהנאה מחמ� בפסח (1)

הנאה וטומאה בחלב נבלה

הנאה בגיד הנשה (2)

מקורות נוספי� לאיסור הנאה בחמ� ושור הנסקל

לאו שבכללות אי� לוקי� עליו (1) כד
אי� מזהירי�/עונשי� מ� הדי� (1)

לא אומרי� לעבור עליו בשני לאוי� כשנית� לדרוש

הקטרת עצי�, לבונה או אימורי� שנטמאו

קדשי� בטומאת הגו& בכרת ובטומאת בשר בלאו (1)

אכילה או הנאה מאיסורי� שלא כדר%

הנאה מכלאי הכר� ובשר בחלב שלא כדר%

איסור כלאי הכר� מעיקר� כה
רפואה בעצי אשרה ובשאר איסורי הנאה

ג'  עברות שיהרג ואל יעבור (1)

בא ללמד ונמצא למד (1)

הנאה הבאה לו לאד� בעל כרחו

דשא"מ באיסורי הנאה

מעילה בקול, מראה וריח כו
מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (1)

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (1)

לא אפשר ומתכוו�

אפשר ולא מתכוו� באיסורי הנאה

תנור שהסיקוהו באיסורי הנאה ואפו בו פת

זה וזה גור� (1)

הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (2) כז
ההנאה האסורה בעצי� האסורי� בהנאה

תנור שהסיקוהו בעצי הקדש ואפו בו פת

שיטת רשיטת רשיטת רשיטת ר'  '  '  '  יהודה שביעור חמ� בשריפהיהודה שביעור חמ� בשריפהיהודה שביעור חמ� בשריפהיהודה שביעור חמ� בשריפה

לימוד ק"ו כשתחלתו להחמיר וסופו להקל (1)

שיטת חכמי� בדרכי ביעור חמ�שיטת חכמי� בדרכי ביעור חמ�שיטת חכמי� בדרכי ביעור חמ�שיטת חכמי� בדרכי ביעור חמ� כח
חמ� שעבר עליו הפסחחמ� שעבר עליו הפסחחמ� שעבר עליו הפסחחמ� שעבר עליו הפסח

שיטת ריהשיטת ריהשיטת ריהשיטת ריה""""ג בהנאה מחמ� בפסח ג בהנאה מחמ� בפסח ג בהנאה מחמ� בפסח ג בהנאה מחמ� בפסח ((((2222))))

איסור חמ� ביאיסור חמ� ביאיסור חמ� ביאיסור חמ� בי""""ד מוד מוד מוד מו'  '  '  '  שעות ולמעלה שעות ולמעלה שעות ולמעלה שעות ולמעלה ((((2222))))

חמ� שנתחמ� מחמת דבר אחר חמ� שנתחמ� מחמת דבר אחר חמ� שנתחמ� מחמת דבר אחר חמ� שנתחמ� מחמת דבר אחר ((((1111))))

איסור חמ� בפסח מצרי� (1)

חובת אכילת מצה שלא במקו� קרב� פסח (1)

אכילה והנאה מחמ� נכרי או הקדש בפסח ולאחריואכילה והנאה מחמ� נכרי או הקדש בפסח ולאחריואכילה והנאה מחמ� נכרי או הקדש בפסח ולאחריואכילה והנאה מחמ� נכרי או הקדש בפסח ולאחריו כט
מעילה באכילת חמ� הקדש בפסח

קי� ליה בדרבה מיניה בחייבי כריתות (1)

פדיו� קדשי� להאכיל� לכלבי�

דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (2)

תערובת חמ� בזמנו ושלא בזמנותערובת חמ� בזמנו ושלא בזמנותערובת חמ� בזמנו ושלא בזמנותערובת חמ� בזמנו ושלא בזמנו

תערובת במינו ושלא במינו (1)

קדרות חמ� בפסח ואחר הפסח קדרות חמ� בפסח ואחר הפסח קדרות חמ� בפסח ואחר הפסח קדרות חמ� בפסח ואחר הפסח ((((1111)))) ל
הכשר תנור עהכשר תנור עהכשר תנור עהכשר תנור ע""""י היסק לפסח ולבשר בחלב י היסק לפסח ולבשר בחלב י היסק לפסח ולבשר בחלב י היסק לפסח ולבשר בחלב ((((1111))))

פת בשרית או חלבית (1)

הכשר סכי� לפסחהכשר סכי� לפסחהכשר סכי� לפסחהכשר סכי� לפסח

הכשר כ& ע� שתשמישו ברותחי� לפסחהכשר כ& ע� שתשמישו ברותחי� לפסחהכשר כ& ע� שתשמישו ברותחי� לפסחהכשר כ& ע� שתשמישו ברותחי� לפסח
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כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעול�כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעול�כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעול�כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעול� ל
כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (1)

כלי� שמשהי� בה� חמ� לזמ� מרובהכלי� שמשהי� בה� חמ� לזמ� מרובהכלי� שמשהי� בה� חמ� לזמ� מרובהכלי� שמשהי� בה� חמ� לזמ� מרובה

נכרי וישראל שהלוו זאנכרי וישראל שהלוו זאנכרי וישראל שהלוו זאנכרי וישראל שהלוו זא""""ז על חמ�ז על חמ�ז על חמ�ז על חמ�

בע"ח גובה למפרע או מכא� ולהבא

לוקח קרקע ששיל� לבע"ח של המוכר אחר מותו (1) לא
יתומי� שגבו קרקע בחוב אביה�, בע"ח גובה ממנה (1)

שעבודא דר'  נת� (1)

בע"ח אי קונה משכו� (1)

חמ� שנמצא בחנות ישראל או נכרי אחר הפסחחמ� שנמצא בחנות ישראל או נכרי אחר הפסחחמ� שנמצא בחנות ישראל או נכרי אחר הפסחחמ� שנמצא בחנות ישראל או נכרי אחר הפסח

חמ� שנפלה עליו מפולתחמ� שנפלה עליו מפולתחמ� שנפלה עליו מפולתחמ� שנפלה עליו מפולת

שמירת כספי� בקרקע

האוכל תרומת חמ� בפסחהאוכל תרומת חמ� בפסחהאוכל תרומת חמ� בפסחהאוכל תרומת חמ� בפסח

תשלו� קר� וחומש לאוכל תרומה בשוגג לב
קי� ליה בדרבה מיניה בחייבי כריתות (2)

שיעור אכילת תרומה בשוגג להתחייב בתשלומי�

כרת ומיתה בידי שמי� (1)

חיוב מיתה בידי שמי� למועל במזיד לג
מתעסק במעילה

דשא"מ ומתעסק והבחנה ביניה�

הפריש תרומת חמ� בפסח

חמ� במחובר לקרקע

דריכת ענבי� שנטמאו בלא שיטמא היי�

אי חיישינ� שיבוא לידי תקלה (2)

גידולי תרומה טמאה וגידולי גידולי� לד
פסול היסח הדעת בתרומה ובקדשי�

אי בעינ� עיבור צורה בפיגול ושאר פסולי� (1)

מעלות טהרה בקדשי� ובתרומה

דברי� שיוצאי� בה� ידי חובת מצה בפסחדברי� שיוצאי� בה� ידי חובת מצה בפסחדברי� שיוצאי� בה� ידי חובת מצה בפסחדברי� שיוצאי� בה� ידי חובת מצה בפסח לה
אורז ודוח� לחמ� ומצה אורז ודוח� לחמ� ומצה אורז ודוח� לחמ� ומצה אורז ודוח� לחמ� ומצה ((((1111))))

עיסה שנילושה במי פירות לחמ� עיסה שנילושה במי פירות לחמ� עיסה שנילושה במי פירות לחמ� עיסה שנילושה במי פירות לחמ� ((((ולמצהולמצהולמצהולמצה))))    ((((1111))))

מצה עשירה

המחה וגמע פת לחמ� ומצה

מצוה הבאה בעבירה באכילת מצהמצוה הבאה בעבירה באכילת מצהמצוה הבאה בעבירה באכילת מצהמצוה הבאה בעבירה באכילת מצה

מצה מחלה ותרומהמצה מחלה ותרומהמצה מחלה ותרומהמצה מחלה ותרומה

איסור אי חל על איסור (1)

מצה ממעמצה ממעמצה ממעמצה ממע""""ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי� לו
עיסה שנילושה במי פירות למצה עיסה שנילושה במי פירות למצה עיסה שנילושה במי פירות למצה עיסה שנילושה במי פירות למצה ((((ולחמ�ולחמ�ולחמ�ולחמ�))))    ((((2222))))

''''לח� עונילח� עונילח� עונילח� עוני'  '  '  '  ((((1111))))

יש א� למסורת / למקרא (1)

פת חלבית (2)

לישת עיסה בפושרי� ולתיתת חיטי� במי�לישת עיסה בפושרי� ולתיתת חיטי� במי�לישת עיסה בפושרי� ולתיתת חיטי� במי�לישת עיסה בפושרי� ולתיתת חיטי� במי�

כהני� זריזי� ה� (3)

מצה מביכורי�מצה מביכורי�מצה מביכורי�מצה מביכורי�

היתר ביכורי� ותרומה לאונ�

פת חלוטה ואשישה למצה פת חלוטה ואשישה למצה פת חלוטה ואשישה למצה פת חלוטה ואשישה למצה ((((1111))))

אפיית פת עבה בפסח ובשאר יו"ט (1)

כהני� זריזי� ה� (4) לז
אפיית סריקי� המצויירי� בפסחאפיית סריקי� המצויירי� בפסחאפיית סריקי� המצויירי� בפסחאפיית סריקי� המצויירי� בפסח

חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (2)

מאפה באילפס ובחמה לחיוב בחלה

אפייה אחר בישול לחיוב בחלה

מעמעמעמע""""ש למצהש למצהש למצהש למצה,  ,  ,  ,  ((((חלה ואתרוגחלה ואתרוגחלה ואתרוגחלה ואתרוג))))    ((((1111))))

מצתכ� � שלכ� לח

מצה מחלה מצה מחלה מצה מחלה מצה מחלה ((((הלקוח בכס&הלקוח בכס&הלקוח בכס&הלקוח בכס&))))    מעמעמעמע""""ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�

אי אמרינ� 'הואיל'  (1)

חלות תודה ורקיקי נזיר למצהחלות תודה ורקיקי נזיר למצהחלות תודה ורקיקי נזיר למצהחלות תודה ורקיקי נזיר למצה

ירקות שיוצאי� בה� ידי חובת מרור בפסחירקות שיוצאי� בה� ידי חובת מרור בפסחירקות שיוצאי� בה� ידי חובת מרור בפסחירקות שיוצאי� בה� ידי חובת מרור בפסח לט
טע� אכילת מרור בכלל וחסא בפרטטע� אכילת מרור בכלל וחסא בפרטטע� אכילת מרור בכלל וחסא בפרטטע� אכילת מרור בכלל וחסא בפרט

כלאי� בי� מיני ירקות מרור

עלי� וקלח המרור לחי� ויבשי� או כבושי� וכיועלי� וקלח המרור לחי� ויבשי� או כבושי� וכיועלי� וקלח המרור לחי� ויבשי� או כבושי� וכיועלי� וקלח המרור לחי� ויבשי� או כבושי� וכיו""""בבבב

מרור ממעמרור ממעמרור ממעמרור ממע""""ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�

מרור בזה"ז דרבנ�

כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (2)

שריית וחליטת קמח מחשש שיחמי�שריית וחליטת קמח מחשש שיחמי�שריית וחליטת קמח מחשש שיחמי�שריית וחליטת קמח מחשש שיחמי�

דברי� שאי� באי� לידי חמו�דברי� שאי� באי� לידי חמו�דברי� שאי� באי� לידי חמו�דברי� שאי� באי� לידי חמו�

חשש שרויהחשש שרויהחשש שרויהחשש שרויה

מי פירות אי� מחמיצי�מי פירות אי� מחמיצי�מי פירות אי� מחמיצי�מי פירות אי� מחמיצי� מ
לתיתת שעורי� או חיטי� בפסחלתיתת שעורי� או חיטי� בפסחלתיתת שעורי� או חיטי� בפסחלתיתת שעורי� או חיטי� בפסח

חובת שימור במצות לש� מצוה

מכירת חמ� שאינו ניכר קוד� הפסחמכירת חמ� שאינו ניכר קוד� הפסחמכירת חמ� שאינו ניכר קוד� הפסחמכירת חמ� שאינו ניכר קוד� הפסח

מלילת קמח לתו% קדירה בפסחמלילת קמח לתו% קדירה בפסחמלילת קמח לתו% קדירה בפסחמלילת קמח לתו% קדירה בפסח

נתינת קמח לתו% חרוסת או חרדלנתינת קמח לתו% חרוסת או חרדלנתינת קמח לתו% חרוסת או חרדלנתינת קמח לתו% חרוסת או חרדל

סיכת או הטבלת הפסח במי פירותסיכת או הטבלת הפסח במי פירותסיכת או הטבלת הפסח במי פירותסיכת או הטבלת הפסח במי פירות

איסור בישול קרב� פסחאיסור בישול קרב� פסחאיסור בישול קרב� פסחאיסור בישול קרב� פסח מא
בישול אחר צליה בקרב� פסח וההיפ%בישול אחר צליה בקרב� פסח וההיפ%בישול אחר צליה בקרב� פסח וההיפ%בישול אחר צליה בקרב� פסח וההיפ%

צלה הפסח כל צורכוצלה הפסח כל צורכוצלה הפסח כל צורכוצלה הפסח כל צורכו

האוכל את הפסח חיהאוכל את הפסח חיהאוכל את הפסח חיהאוכל את הפסח חי,  ,  ,  ,  נא או מבושלנא או מבושלנא או מבושלנא או מבושל

בישול קרב� פסח בחמי טבריה ולשבתבישול קרב� פסח בחמי טבריה ולשבתבישול קרב� פסח בחמי טבריה ולשבתבישול קרב� פסח בחמי טבריה ולשבת

לאו שבכללות (1)

אכילת נא מהפסח מבעוד יו�אכילת נא מהפסח מבעוד יו�אכילת נא מהפסח מבעוד יו�אכילת נא מהפסח מבעוד יו�

אכילה מהפסח שבשלו מבעוד יו�אכילה מהפסח שבשלו מבעוד יו�אכילה מהפסח שבשלו מבעוד יו�אכילה מהפסח שבשלו מבעוד יו�

אכילה מהפסח מבעוד יו�אכילה מהפסח מבעוד יו�אכילה מהפסח מבעוד יו�אכילה מהפסח מבעוד יו�

מלקות בלאו הבא מכלל עשה (1)

שפיכת מי תשמישו של נחתו� מחשש לחמ�שפיכת מי תשמישו של נחתו� מחשש לחמ�שפיכת מי תשמישו של נחתו� מחשש לחמ�שפיכת מי תשמישו של נחתו� מחשש לחמ� מב
הכנת מצות במי� שהכנת מצות במי� שהכנת מצות במי� שהכנת מצות במי� ש""""לנולנולנולנו""""

לישה בחמה או במי� חמי�לישה בחמה או במי� חמי�לישה בחמה או במי� חמי�לישה בחמה או במי� חמי�

גגגג:  :  :  :  אלו עוברי� אלו עוברי� אלו עוברי� אלו עוברי� �  �  �  �  גדרי חמ�גדרי חמ�גדרי חמ�גדרי חמ�

תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה ((((1111)))) מב
רפואה במאכלי� שוני�

כששפע בישראל חורב� באדו� וההיפ% (1)

תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה תערובת חמ� וחמ� נוקשה ((((2222)))) מג
חמ� שנתחמ� מחמת דבר אחר (2)

נשי� באיסור חמ� ואכילת מצה

איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (1)

איסור חלב בקדשי� תמימי� ובעלי מומי� ובחולי�

איסור הקטרת שאור, מקצתו ועירובו (1)

היתר מצטר& לכשיעור של איסור (1)

איסור הקטרת שאור בכשלהוא (1) מד
אכילת כזית בכדי אכילת פרס מתערובת איסור (1)

בטלה דעתו אצל כל אד� (7)

טע� כעיקר באיסורי אכילה (1)

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (2) מה
איסורי נזיר מצטרפי� זל"ז (1)

בצק חמ� שבסידקי העריבהבצק חמ� שבסידקי העריבהבצק חמ� שבסידקי העריבהבצק חמ� שבסידקי העריבה

שאור שייחדו לישיבהשאור שייחדו לישיבהשאור שייחדו לישיבהשאור שייחדו לישיבה

צירו& בצירו& בצירו& בצירו& ב'  '  '  '  חצאי זיתי� שבבית לחובת ביעורחצאי זיתי� שבבית לחובת ביעורחצאי זיתי� שבבית לחובת ביעורחצאי זיתי� שבבית לחובת ביעור
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פת שנפסלה לאד� וראויה לכלב לחמ� ולטומאהפת שנפסלה לאד� וראויה לכלב לחמ� ולטומאהפת שנפסלה לאד� וראויה לכלב לחמ� ולטומאהפת שנפסלה לאד� וראויה לכלב לחמ� ולטומאה מה
עריבת העבדני� שנת� לתוכה קמחעריבת העבדני� שנת� לתוכה קמחעריבת העבדני� שנת� לתוכה קמחעריבת העבדני� שנת� לתוכה קמח

בצק שבסידקי העריבה לטומאה

בצק החרשבצק החרשבצק החרשבצק החרש,  ,  ,  ,  שאי� נראי� בו סימני חימו�שאי� נראי� בו סימני חימו�שאי� נראי� בו סימני חימו�שאי� נראי� בו סימני חימו� מו
שיעור הילו% ד'  מילי� להלכות שונות

הפרשת חלה בטומאה ביוהפרשת חלה בטומאה ביוהפרשת חלה בטומאה ביוהפרשת חלה בטומאה ביו""""ט של פסחט של פסחט של פסחט של פסח

טובת הנאה אי הוי ממו� (1)

אי אמרינ� 'הואיל'  (2)

אפיה מיו"ט לחול או לשבת

עירוב תבשילי� (1)

איסור שבות קרובה ורחוקה במקדש מז
צור% אוכל נפש ביו"ט לגבוה או לנכרי� (1)

מוקצה דהכנה מדאו'

המקור לערלה שבטלה בר' מח
אי אמרינ� 'הואיל'  (3)

שיעור לישת עיסה לכתחילה שלא תחמי�שיעור לישת עיסה לכתחילה שלא תחמי�שיעור לישת עיסה לכתחילה שלא תחמי�שיעור לישת עיסה לכתחילה שלא תחמי�

צירו& ככרות לחלה

סדר אפיית מצוות שלא יחמיצוסדר אפיית מצוות שלא יחמיצוסדר אפיית מצוות שלא יחמיצוסדר אפיית מצוות שלא יחמיצו

סימני חמ� סימני חמ� סימני חמ� סימני חמ� �  �  �  �  שיאור וסידוקשיאור וסידוקשיאור וסידוקשיאור וסידוק

ביעור חמ� כשערב פסח חל בשבתביעור חמ� כשערב פסח חל בשבתביעור חמ� כשערב פסח חל בשבתביעור חמ� כשערב פסח חל בשבת מט
שכח לבער החמ� מביתו אימתי חייב לחזורשכח לבער החמ� מביתו אימתי חייב לחזורשכח לבער החמ� מביתו אימתי חייב לחזורשכח לבער החמ� מביתו אימתי חייב לחזור

שכח ויצא ע� בשר קדשי� חו� לירושלי�

סעודת אירוסי� אי הוי סעודת רשות או מצוה

השתתפות ת"ח בסעודה שאינה של מצוה

לדבוק בזרעו של אהר� � בת כה� לישראל

מצוה לדבוק בת"ח ולהתרחק מע"ה

סדר ייחוס לנישואי�

נחיתות עמי האר�

המשיא בתו לע"ה

ע"ה שונאי� לת"ח

ע"ה אינו נאמ�

קבלת עדות מע"ה (1)

שיעור המחייב לחזור לביעור חמ� ושריפת קודש שיצאשיעור המחייב לחזור לביעור חמ� ושריפת קודש שיצאשיעור המחייב לחזור לביעור חמ� ושריפת קודש שיצאשיעור המחייב לחזור לביעור חמ� ושריפת קודש שיצא

לא כעוה"ז העוה"ב נ
עול� האמת הפו% מהעוה"ז

אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו (1)

אי� אד� יכול לעמוד במחיצת הרוגי מלכות (1)

ירושלי� מורחבת לעתיד לבוא

וירא ש� יהודה בת איש כנעני

ביו� ההוא יהיה ה'  אחד ושמו אחד

ש� הויה נכתב ואינו נקרא (1)

דדדד:  :  :  :  מקו� שנהגו מקו� שנהגו מקו� שנהגו מקו� שנהגו �  �  �  �  מלאכה בערב פסחמלאכה בערב פסחמלאכה בערב פסחמלאכה בערב פסח

עשיית מלאכה בערב פסח עשיית מלאכה בערב פסח עשיית מלאכה בערב פסח עשיית מלאכה בערב פסח ((((2222)))),  ,  ,  ,  שבת או יושבת או יושבת או יושבת או יו""""טטטט נ
זמני� שאי� ראוי לעשות בה� מלאכה

קיו� מצוות שלא לשמ� (2)

מלאכות ועיסוקי� שאי� בה� סימ� ברכה

קבלת חומרא ע"י האבות לבני�

דברי� המותרי� ואחרי� נהגו בה� איסור (1)

רחיצת ב� ע� אביו ותלמיד ע� רבו נא
ההול% ממקומו למקו� שהמנהג בו שונה

איסור ספיחי� בשביעית

הל% ממקו� שאי� עושי� מלאכה למקו� שעושי�

מלאכה ביו"ט ב'  של גלויות כשבקיאי� בירח

נידוי חמור ממכת מרדות (1) נב
דעת ר'  יהודה 'צא והבא ל% א& אתה'

ג'  ארצות לביעור שביעית

ביעור פירות שביעית בחו"ל

גדר פרי להפסד פירות שביעית

זמ� ביעור פירות שוני� של שביעית נג
מכירת בהמה דקה וגסה לנכרי�

אכילת צלי בלילי פסחי�אכילת צלי בלילי פסחי�אכילת צלי בלילי פסחי�אכילת צלי בלילי פסחי�

המתנדב שלא כדר% המתנדבי� המתנדב שלא כדר% המתנדבי� המתנדב שלא כדר% המתנדבי� המתנדב שלא כדר% המתנדבי� ((((1111))))

תפוס ל'  ראשו� או א& בגמר דבריו אד� נתפס (1)

תודוס איש רומי

חנניה מישאל ועזריה מסרו עצמ� על קדה"ש

המטיל מלאי לכיס של ת"ח

הדלקת נר בליל יוה"כ

ברכה על הנר במוצ"ש ובמוצאי יוה"כ

ברכה על הנר כשרואהו או כסדר ההבדלה נד
ראיה להלכה ממנהג ישראל (3)

אימתי נבראה האש

דברי� שנבראו בע"ש בה"ש

דברי� שנבראו קוד� שנברא העול� (1)

אש ופרד נבראו בידי אד�

דברי� המכוסי� מבני אד�

דברי� שדי� הוא שיבראו

עשיית מלאכה בט'  באב (1)

ספק ט'  באב

נעילה, כ"ד ברכות ורחיצה בט'  באב

חשש ליוהרא (2) נה
עשיית מלאכה בערב פסח ובליל יעשיית מלאכה בערב פסח ובליל יעשיית מלאכה בערב פסח ובליל יעשיית מלאכה בערב פסח ובליל י""""דדדד

מקצת יו� אי ככולו (1)

גמר מלאכה בערב פסח שהחל בה קוד�גמר מלאכה בערב פסח שהחל בה קוד�גמר מלאכה בערב פסח שהחל בה קוד�גמר מלאכה בערב פסח שהחל בה קוד�

מלאכות שהותרו בערב פסח קוד� חצות מלאכות שהותרו בערב פסח קוד� חצות מלאכות שהותרו בערב פסח קוד� חצות מלאכות שהותרו בערב פסח קוד� חצות ((((1111))))

מלאכת דבר האבד בערב פסח ובחוהמלאכת דבר האבד בערב פסח ובחוהמלאכת דבר האבד בערב פסח ובחוהמלאכת דבר האבד בערב פסח ובחוה""""ממממ

דברי� שנהגו בה� אנשי יריחו (1)

ו'  דברי� שעשה חזקיהו (2) נו
הרכבת דקלי� בערב פסחהרכבת דקלי� בערב פסחהרכבת דקלי� בערב פסחהרכבת דקלי� בערב פסח

הפסקה בי� פרשיות ק"ש

אמירת 'בשכמל"ו'  בק"ש בלחש

ביקש יעקב לגלות לבניו ק� הימי�

קצירה וגדישה של החדש לפני הקרבת העומר

איסור ומעילה בגידולי הקדש

מוכ� לאד� אי הוי מוכ� לכלבי� וההיפ% (2)

פאה בירקות

כהני� בעלי זרוע שהיו במקדש שני נז
ד'  צווחות שצווחה עזרה

עדיפות בי� כבש לעז בקרבנות (1)

הההה:  :  :  :  תמיד נשחט תמיד נשחט תמיד נשחט תמיד נשחט �  �  �  �  הקרבת הפסחהקרבת הפסחהקרבת הפסחהקרבת הפסח

זמ� שחיטת תמיד בהזמ� שחיטת תמיד בהזמ� שחיטת תמיד בהזמ� שחיטת תמיד בה""""ע ע ע ע ((((1111))))    בחולבחולבחולבחול,  ,  ,  ,  בשבת ובערב פסחבשבת ובערב פסחבשבת ובערב פסחבשבת ובערב פסח נח
קדימות בי� מוספי� לבזיכי�

הקרבת כל הקרבנות בי� שני התמידי�

זמ� הקרבת הפסח אחר תמיד בהזמ� הקרבת הפסח אחר תמיד בהזמ� הקרבת הפסח אחר תמיד בהזמ� הקרבת הפסח אחר תמיד בה""""עעעע

קדימות בי� הפסח לקטורת של בהקדימות בי� הפסח לקטורת של בהקדימות בי� הפסח לקטורת של בהקדימות בי� הפסח לקטורת של בה""""ע ונרותע ונרותע ונרותע ונרות נט
קדימות קטורת לתמיד של שחר

קרב� מחוסר כפורי� אחר תמיד בה"ע

©NetivotHashas.org.il



פסחי�פסחי�פסחי�פסחי� 38383838

כהני� זריזי� ה� (5) נט
כהני� אוכלי� ובעלי� מתכפרי� (1)

זמ� הקרבת אימורי הפסחזמ� הקרבת אימורי הפסחזמ� הקרבת אימורי הפסחזמ� הקרבת אימורי הפסח

אוקימתא לפסוק במקרא (1)

מחשבת לשמו ומחשבת לשמו ומחשבת לשמו ומחשבת לשמו ו////או שלא לשמו בקרב� פסחאו שלא לשמו בקרב� פסחאו שלא לשמו בקרב� פסחאו שלא לשמו בקרב� פסח

תפוס ל'  ראשו� או א& בגמר דבריו אד� נתפס (2)

מחשבת שלא לשמו או פיגול מעבודה לעבודה ס
פסח שלא בזמנו לשמו ושלא לשמופסח שלא בזמנו לשמו ושלא לשמופסח שלא בזמנו לשמו ושלא לשמופסח שלא בזמנו לשמו ושלא לשמו

פסח שלא בזמנו בשינוי בעלי�פסח שלא בזמנו בשינוי בעלי�פסח שלא בזמנו בשינוי בעלי�פסח שלא בזמנו בשינוי בעלי�

שחטו שלא לאוכליושחטו שלא לאוכליושחטו שלא לאוכליושחטו שלא לאוכליו,  ,  ,  ,  שלא למנויושלא למנויושלא למנויושלא למנויו,  ,  ,  ,  לערלי� או לטמאי�לערלי� או לטמאי�לערלי� או לטמאי�לערלי� או לטמאי� סא
שחט פסח קוד� חצות או קוד� תמיד בהשחט פסח קוד� חצות או קוד� תמיד בהשחט פסח קוד� חצות או קוד� תמיד בהשחט פסח קוד� חצות או קוד� תמיד בה""""ע ע ע ע ((((1111))))

שחטו למולי� עשחטו למולי� עשחטו למולי� עשחטו למולי� ע""""מ שיתכפרו בו ערלי� בזריקהמ שיתכפרו בו ערלי� בזריקהמ שיתכפרו בו ערלי� בזריקהמ שיתכפרו בו ערלי� בזריקה

אי אמרינ� 'הואיל'  (4) לקולא ולחומרא סב
טומאת גברי ובשר בפסחטומאת גברי ובשר בפסחטומאת גברי ובשר בפסחטומאת גברי ובשר בפסח

שחיטת שאר קרבנות לש� פסח בזמנו ושלא בזמנו

ספר יוחסי�

הבדלי� בי� פסול שלא לשמו לשלא לאוכליוהבדלי� בי� פסול שלא לשמו לשלא לאוכליוהבדלי� בי� פסול שלא לשמו לשלא לאוכליוהבדלי� בי� פסול שלא לשמו לשלא לאוכליו

שחט למולי� ולערלי� וההיפ%שחט למולי� ולערלי� וההיפ%שחט למולי� ולערלי� וההיפ%שחט למולי� ולערלי� וההיפ%

שחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו& (1) סג
אי בעינ� פיו ולבו שוי� (1)

פיגול בחצי מתיר (1)

השוחט את הפסח על החמ�השוחט את הפסח על החמ�השוחט את הפסח על החמ�השוחט את הפסח על החמ�

שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה ((((1111))))

שחט פסח על החמ� שברשות מי

על אי בעינ� בסמו% (1)

התראת ספק (1)

פסח שלא בזמנו אי בעי עקירה פסח שלא בזמנו אי בעי עקירה פסח שלא בזמנו אי בעי עקירה פסח שלא בזמנו אי בעי עקירה ((((1111)))) סד
סדר שחיטת קרב� הפסח במקדשסדר שחיטת קרב� הפסח במקדשסדר שחיטת קרב� הפסח במקדשסדר שחיטת קרב� הפסח במקדש

אי� סומכי� על הנס (2)

פסח מעוכי� ופסח מעובי�פסח מעוכי� ופסח מעובי�פסח מעוכי� ופסח מעובי�פסח מעוכי� ופסח מעובי�

הקטרת אימורי כל קרב� לחוד (1)

שחיטה כשרה בזר (2)

הולכת ד� שלא ברגל (1)

ברב ע� הדרת מל% (2)

אי� מעבירי� על המצוות (1)

מת� ד� ואימורי� בפסחמת� ד� ואימורי� בפסחמת� ד� ואימורי� בפסחמת� ד� ואימורי� בפסח,  ,  ,  ,  בכור ומעשר בהמה בכור ומעשר בהמה בכור ומעשר בהמה בכור ומעשר בהמה ((((1111))))

כת ג'  להקרבת הפסח נקראת כת עצלנית סה
אשרי מי שאומנותו בס� ואוי מי שאומנותו בורסי (1)

הדחת העזרה מד� בשבתהדחת העזרה מד� בשבתהדחת העזרה מד� בשבתהדחת העזרה מד� בשבת

אי� שבות במקדש (1)

זריקה מתערובת ד� הפסח שבקרקע המקדש זריקה מתערובת ד� הפסח שבקרקע המקדש זריקה מתערובת ד� הפסח שבקרקע המקדש זריקה מתערובת ד� הפסח שבקרקע המקדש ((((1111))))

כהני� זריזי� ה� (6)

ד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה ע"ג המזבח (1)

שיטת ר'  יהודה שאי� ד� מבטל ד� (1)

שבח לבני אהר� שילכו עד ארכובותיה� בד� (1)

וווו:  :  :  :  אלו דברי� אלו דברי� אלו דברי� אלו דברי� �  �  �  �  הקרבת הפסח בשבתהקרבת הפסח בשבתהקרבת הפסח בשבתהקרבת הפסח בשבת

עבודות קרב� פסח הדוחות את השבתעבודות קרב� פסח הדוחות את השבתעבודות קרב� פסח הדוחות את השבתעבודות קרב� פסח הדוחות את השבת סה
איסורי שבות לצור% קרב� פסח

קרב� פסח דוחה שבתקרב� פסח דוחה שבתקרב� פסח דוחה שבתקרב� פסח דוחה שבת סו
ראיה להלכה ממנהג ישראל (4)

הקרבת התמיד דוחה שבת

אי� אד� ד� ג"ש מעצמו (1)

שכח ולא הביא סכי� לשחיטת הפסחשכח ולא הביא סכי� לשחיטת הפסחשכח ולא הביא סכי� לשחיטת הפסחשכח ולא הביא סכי� לשחיטת הפסח

הכנסת חולי� לעזרה (1)

הקדש בשבת וביו"ט (2)

המתיהר חכמתו ונבואתו מסתלקי� ממנו

הכועס חכמתו ונבואתו מסתלקי� ממנו

הכועס אפי'  פוסקי� עליו גדולה מ� השמי� מורידי� אותו

תמיד ופסח דוחי� את הטומאהתמיד ופסח דוחי� את הטומאהתמיד ופסח דוחי� את הטומאהתמיד ופסח דוחי� את הטומאה

מצורע שנכנס לג'  מחנות סז
שילוח טמאי� חו� לג'  מחנות

זב ומצורע שהקריבו פסח� בפסח הבא בטומאהזב ומצורע שהקריבו פסח� בפסח הבא בטומאהזב ומצורע שהקריבו פסח� בפסח הבא בטומאהזב ומצורע שהקריבו פסח� בפסח הבא בטומאה

בעל קרי לשילוח חו� למחנות

מיחוי קרבי הפסח בשבתמיחוי קרבי הפסח בשבתמיחוי קרבי הפסח בשבתמיחוי קרבי הפסח בשבת סח
צדיקי� ירשו נכסי הרשעי�

עתידי� צדיקי� שיחיו את המתי�

מוות לעתיד לבוא בבנ"י ובעכו"�

בי� העוה"ז לימות המשיח (4)

ראיה לתחית המתי� מ� התורה (2)

הקטר חלבי הפסח ביהקטר חלבי הפסח ביהקטר חלבי הפסח ביהקטר חלבי הפסח בי""""ד שחל בשבתד שחל בשבתד שחל בשבתד שחל בשבת

חביבה מצוה בשעתה (1)

חיתו% יבלת מהפסח בשבתחיתו% יבלת מהפסח בשבתחיתו% יבלת מהפסח בשבתחיתו% יבלת מהפסח בשבת

שמחת יו"ט רשות או מצוה (1)

ימי משתה ושמחה לישראל�עצרת, שבת, פורי� ועיוה"כ

מנהג מרב בריה דרבינא להתענות כל השנה

מצות אכילה בעיוה"כ (2)

רב ששת חזר על תלמודו כל ל'  יו� (2)

אלמלא תורה לא נתקיימו שמי� ואר� (1)

מכשירי קרב� פסח אי דוחי� את השבתמכשירי קרב� פסח אי דוחי� את השבתמכשירי קרב� פסח אי דוחי� את השבתמכשירי קרב� פסח אי דוחי� את השבת סט
הזאה על טמא מת בשבת הזאה על טמא מת בשבת הזאה על טמא מת בשבת הזאה על טמא מת בשבת ((((1111))))

חימו� מי� לתינוק למולו בשבת

ערל שלא מל ולא הקריב פסח אי ענוש כרת

אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� (1)

אכילת הפסח אי מעכבת (1)

הלכה כרהלכה כרהלכה כרהלכה כר""""ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ((((2222))))

מצות קרב� חגיגה בימצות קרב� חגיגה בימצות קרב� חגיגה בימצות קרב� חגיגה בי""""ד וטד וטד וטד וט""""וווו

דעת ב� תימא להשוות חגיגת ידעת ב� תימא להשוות חגיגת ידעת ב� תימא להשוות חגיגת ידעת ב� תימא להשוות חגיגת י""""ד לקרב� פסחד לקרב� פסחד לקרב� פסחד לקרב� פסח ע
חגיגת יחגיגת יחגיגת יחגיגת י""""ד אי דוחה שבתד אי דוחה שבתד אי דוחה שבתד אי דוחה שבת

מותר הפסח קרב שלמי� (1)

שלמי� ששחט� מעיושלמי� ששחט� מעיושלמי� ששחט� מעיושלמי� ששחט� מעיו""""ט לש� חגיגה או שמחהט לש� חגיגה או שמחהט לש� חגיגה או שמחהט לש� חגיגה או שמחה

דבר שבחובה אי� בא אלא מ� החולי� (1) עא
מצות שמחה בחג מצות שמחה בחג מצות שמחה בחג מצות שמחה בחג ((((1111))))

אימורי חגיגת טאימורי חגיגת טאימורי חגיגת טאימורי חגיגת ט""""ו נפסלי� בלינה לבוקר ראשו�ו נפסלי� בלינה לבוקר ראשו�ו נפסלי� בלינה לבוקר ראשו�ו נפסלי� בלינה לבוקר ראשו�

שחט פסח בשבת שלא כדי�שחט פסח בשבת שלא כדי�שחט פסח בשבת שלא כדי�שחט פסח בשבת שלא כדי�

עקירה בטעות אי הוי עקירה (1) עב
טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה ((((2222))))

שחט שאר זבחי� לש� פסח בשבתשחט שאר זבחי� לש� פסח בשבתשחט שאר זבחי� לש� פסח בשבתשחט שאר זבחי� לש� פסח בשבת

טעה בדבר מצוה ועשה מצוה � המש%

מצות אכילת תרומה

תיקו� בשחיטה פסולה להתחייב חטאת עג
אש� שניתק לרעיה ושחטו סת� (1)

קרב� העומד בסת� שלא לשמו אי בעי עקירה

קרב� אחר תמיד בה"ע פסול

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (1)

זזזז:  :  :  :  כיצד צולי� כיצד צולי� כיצד צולי� כיצד צולי� �  �  �  �  פסח בטומאהפסח בטומאהפסח בטומאהפסח בטומאה, , , , שבירת עצ�שבירת עצ�שבירת עצ�שבירת עצ�

צליית הפסחצליית הפסחצליית הפסחצליית הפסח עד
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צליית גדי מקולס בערב פסח בזה"ז (1) עד
צליית בשר ממולא בבשר

צליית בשר ע� ציפוי קמח

צליית אומצא, ביצי� ומיזרקי

רב אחא ורבינא הלכה כמיקל

היתר חומ� שהכשיר בו בשר

צליית הפסח עצליית הפסח עצליית הפסח עצליית הפסח ע""""ג אסכלאג אסכלאג אסכלאג אסכלא עה
צליית הפסח בחו� האור ללא גחלי�צליית הפסח בחו� האור ללא גחלי�צליית הפסח בחו� האור ללא גחלי�צליית הפסח בחו� האור ללא גחלי�

צליית הפסח בגחלי� ללא אשצליית הפסח בגחלי� ללא אשצליית הפסח בגחלי� ללא אשצליית הפסח בגחלי� ללא אש

פסול צלי מחמת דבר שאינו אש בפסחפסול צלי מחמת דבר שאינו אש בפסחפסול צלי מחמת דבר שאינו אש בפסחפסול צלי מחמת דבר שאינו אש בפסח

ס% את הפסח בשמ� תרומה או מעס% את הפסח בשמ� תרומה או מעס% את הפסח בשמ� תרומה או מעס% את הפסח בשמ� תרומה או מע""""שששש

תערובת ח� וצונ� עילאה ותתאה

מליח כרותח וכבוש כמבושל עו
ריחא אי מילתא היא

אכילת בשר ודג

קרבנות הבאי� ואי� נאכלי� בטומאהקרבנות הבאי� ואי� נאכלי� בטומאהקרבנות הבאי� ואי� נאכלי� בטומאהקרבנות הבאי� ואי� נאכלי� בטומאה

חגיגת טחגיגת טחגיגת טחגיגת ט""""ו אינה דוחה שבת וטומאהו אינה דוחה שבת וטומאהו אינה דוחה שבת וטומאהו אינה דוחה שבת וטומאה

ר"ח נקרא מועד עז
טומאה דחויה או הותרה בציבור (1)

הצי� אי מרצה על אכילות (1)

זריקת ד� כשנטמא הבשר (1)

זריקת הד� קודמת לאכילת בשר הקדשי�

הקומ�, כשנטמאו או אבדו שיירי המנחה (1)

הצי� אי מרצה על אכילות (2) עח
טומאה דחויה או הותרה בציבור (2)

זריקת ד� כשנטמא הבשר וחלב קיי� וההיפ% זריקת ד� כשנטמא הבשר וחלב קיי� וההיפ% זריקת ד� כשנטמא הבשר וחלב קיי� וההיפ% זריקת ד� כשנטמא הבשר וחלב קיי� וההיפ% ((((1111))))

אכילת הפסח אי מעכבת אכילת הפסח אי מעכבת אכילת הפסח אי מעכבת אכילת הפסח אי מעכבת ((((2222))))

כל ישראל יוצאי� בפסח א'

מחשבת אוכלי� בזריקה

חולה בשעת שחיטה או זריקה ובריא באחרת

שחט הפסח בטהרה ונטמאו הבעלי� קוד� זריקה

שיור בשר או חלב לזריקת הד� לר'  יהושע עט
מיעוט טמא נדחה לפסח שני ואי� ציבור נדחי�מיעוט טמא נדחה לפסח שני ואי� ציבור נדחי�מיעוט טמא נדחה לפסח שני ואי� ציבור נדחי�מיעוט טמא נדחה לפסח שני ואי� ציבור נדחי�

כלי שרת טמאי� ומיעוט ציבור טמאי מת לפסחכלי שרת טמאי� ומיעוט ציבור טמאי מת לפסחכלי שרת טמאי� ומיעוט ציבור טמאי מת לפסחכלי שרת טמאי� ומיעוט ציבור טמאי מת לפסח

קדשי� בטומאת הגו& בכרת ובטומאת בשר בלאו (2)

טומאה דחויה או הותרה בציבור (3)

פסח כשישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי�פסח כשישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי�פסח כשישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי�פסח כשישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי�

נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה (1)

טמאי� עודפי� על הטהורי� אטמאי� עודפי� על הטהורי� אטמאי� עודפי� על הטהורי� אטמאי� עודפי� על הטהורי� א', ', ', ', לפסחלפסחלפסחלפסח

נטמא שבט אנטמא שבט אנטמא שבט אנטמא שבט א'  '  '  '  או רובו לפסחאו רובו לפסחאו רובו לפסחאו רובו לפסח פ
עשיית פסח ראשו� טהורי� לבד וטמאי� לבדעשיית פסח ראשו� טהורי� לבד וטמאי� לבדעשיית פסח ראשו� טהורי� לבד וטמאי� לבדעשיית פסח ראשו� טהורי� לבד וטמאי� לבד

אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� (2)

תשלומי קרב� ראיה וחגיגת ט"ו כל ז'  (1)

רוב� זבי� ומיעוט� טמאי מת לפסחרוב� זבי� ומיעוט� טמאי מת לפסחרוב� זבי� ומיעוט� טמאי מת לפסחרוב� זבי� ומיעוט� טמאי מת לפסח

פסח שני ליחיד כשציבור לא עשו פסח ראשו�פסח שני ליחיד כשציבור לא עשו פסח ראשו�פסח שני ליחיד כשציבור לא עשו פסח ראשו�פסח שני ליחיד כשציבור לא עשו פסח ראשו�

רוב� טמאי מת ומיעוט� זבי� לפסחרוב� טמאי מת ומיעוט� זבי� לפסחרוב� טמאי מת ומיעוט� זבי� לפסחרוב� טמאי מת ומיעוט� זבי� לפסח

טומאה דחויה או הותרה בציבור (4)

שליש זבי�שליש זבי�שליש זבי�שליש זבי�,  ,  ,  ,  שליש טהורי� ושליש טמאי מת לפסחשליש טהורי� ושליש טמאי מת לפסחשליש טהורי� ושליש טמאי מת לפסחשליש טהורי� ושליש טמאי מת לפסח

ריצוי הצי� על פסח שנטמא או נטמאו בעליוריצוי הצי� על פסח שנטמא או נטמאו בעליוריצוי הצי� על פסח שנטמא או נטמאו בעליוריצוי הצי� על פסח שנטמא או נטמאו בעליו

טומאת התהו� לכה� המרצה בפסח ובנזיר טומאת התהו� לכה� המרצה בפסח ובנזיר טומאת התהו� לכה� המרצה בפסח ובנזיר טומאת התהו� לכה� המרצה בפסח ובנזיר ((((1111))))

ריצוי הצי� בטומאת התהו� מטומאות שונות ריצוי הצי� בטומאת התהו� מטומאות שונות ריצוי הצי� בטומאת התהו� מטומאות שונות ריצוי הצי� בטומאת התהו� מטומאות שונות ((((1111))))

זב וזבה שראו בשביעי לספירת� אחר שטבלו (1) פא
היתר טומאת התהו� לכה� המרצה בתמיד

אי� דני� ק"ו מהל"מ (2)

המקור להיתר טומאת התהו� בנזיר ועושה פסח המקור להיתר טומאת התהו� בנזיר ועושה פסח המקור להיתר טומאת התהו� בנזיר ועושה פסח המקור להיתר טומאת התהו� בנזיר ועושה פסח ((((1111))))

אימתי הצי� מרצה על טומאת התהו�אימתי הצי� מרצה על טומאת התהו�אימתי הצי� מרצה על טומאת התהו�אימתי הצי� מרצה על טומאת התהו�

המוצא מת מושכב לרוחב הדר% (1)

איזו היא טומאת התהו� איזו היא טומאת התהו� איזו היא טומאת התהו� איזו היא טומאת התהו� ((((1111))))

מקו� שריפת פסח שנטמא והנותרמקו� שריפת פסח שנטמא והנותרמקו� שריפת פסח שנטמא והנותרמקו� שריפת פסח שנטמא והנותר

באלו עצי� שורפי� פסח שנטמא והנותרבאלו עצי� שורפי� פסח שנטמא והנותרבאלו עצי� שורפי� פסח שנטמא והנותרבאלו עצי� שורפי� פסח שנטמא והנותר פב
זמ� שריפת פסח שנפסל ביוצא או נטמאזמ� שריפת פסח שנפסל ביוצא או נטמאזמ� שריפת פסח שנפסל ביוצא או נטמאזמ� שריפת פסח שנפסל ביוצא או נטמא

שריפת בשר קדש שנטמא או יצא

אי בעינ� עיבור צורה בפיגול ושאר פסולי� (2)

זמ� שריפת פסח שנטמאו בעליו או מתוזמ� שריפת פסח שנטמאו בעליו או מתוזמ� שריפת פסח שנטמאו בעליו או מתוזמ� שריפת פסח שנטמאו בעליו או מתו

אי בעינ� עיבור צורה כשנפסל הד�

זמ� שריפת הנותר מקרב� פסחזמ� שריפת הנותר מקרב� פסחזמ� שריפת הנותר מקרב� פסחזמ� שריפת הנותר מקרב� פסח פג
עצמות קדשי� ששמשו נותרעצמות קדשי� ששמשו נותרעצמות קדשי� ששמשו נותרעצמות קדשי� ששמשו נותר

איסור שבירת עצ� בנותר מהפסח

גידי� אי הוו נותר כבשרגידי� אי הוו נותר כבשרגידי� אי הוו נותר כבשרגידי� אי הוו נותר כבשר

שריפת קדשי� ביושריפת קדשי� ביושריפת קדשי� ביושריפת קדשי� ביו""""ט ט ט ט ((((2222))))

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (3) פד
בשר הראוי להימנות עליו בפסחבשר הראוי להימנות עליו בפסחבשר הראוי להימנות עליו בפסחבשר הראוי להימנות עליו בפסח

גידי� שסופ� להקשות להימנות עליה� בפסחגידי� שסופ� להקשות להימנות עליה� בפסחגידי� שסופ� להקשות להימנות עליה� בפסחגידי� שסופ� להקשות להימנות עליה� בפסח

בתר מעיקרא או בסו& אזלינ� (2)

איסור שבירת עצ� בכשר ובפסולאיסור שבירת עצ� בכשר ובפסולאיסור שבירת עצ� בכשר ובפסולאיסור שבירת עצ� בכשר ובפסול

המותיר מבשר הפסח אינו לוקההמותיר מבשר הפסח אינו לוקההמותיר מבשר הפסח אינו לוקההמותיר מבשר הפסח אינו לוקה

שבירת עצ� בפסח הבא בטומאהשבירת עצ� בפסח הבא בטומאהשבירת עצ� בפסח הבא בטומאהשבירת עצ� בפסח הבא בטומאה

טומאה דחויה או הותרה בציבור (5)

שבירת עצ� בפסח מבעוד יו�שבירת עצ� בפסח מבעוד יו�שבירת עצ� בפסח מבעוד יו�שבירת עצ� בפסח מבעוד יו�

שריפת עצ� של פסח אי� בה משו� שבירה

שבירת עצ� בפסח באבר שיצא מקצתושבירת עצ� בפסח באבר שיצא מקצתושבירת עצ� בפסח באבר שיצא מקצתושבירת עצ� בפסח באבר שיצא מקצתו

שבירת עצ� בפסח נאשבירת עצ� בפסח נאשבירת עצ� בפסח נאשבירת עצ� בפסח נא

שבירת עצ� האליה בפסחשבירת עצ� האליה בפסחשבירת עצ� האליה בפסחשבירת עצ� האליה בפסח

שבירת עצ� בפסח באבר שאי� בושבירת עצ� בפסח באבר שאי� בושבירת עצ� בפסח באבר שאי� בושבירת עצ� בפסח באבר שאי� בו////במקומו כזיתבמקומו כזיתבמקומו כזיתבמקומו כזית

שבירת עצ� בפסח להוציא המוח שבירת עצ� בפסח להוציא המוח שבירת עצ� בפסח להוציא המוח שבירת עצ� בפסח להוציא המוח ((((1111)))) פה
טומאת ידי� בפיגול טומאת ידי� בפיגול טומאת ידי� בפיגול טומאת ידי� בפיגול ,  ,  ,  ,  נותר נותר נותר נותר ((((1111))))    ויוצאויוצאויוצאויוצא

טומאת ידי� בחלק מאוכל אי מטמא לשאר

הוצאה מהפסח מחבורה לחבורה לאיסור וטומאה

בני חבורה זריזי� ה� (3)

עקירה והנחה למוציא מהפסח מחבורה לחבורה

אבר מפסח וקדשי� שיצא מקצתו חו� למחיצתואבר מפסח וקדשי� שיצא מקצתו חו� למחיצתואבר מפסח וקדשי� שיצא מקצתו חו� למחיצתואבר מפסח וקדשי� שיצא מקצתו חו� למחיצתו

מחיצה מלהצטר& לתפילה בציבור

תו% השערי� כלפני� או כלחו�

קדושה בגגי� ועליות שבמקדש

קדושה בלשכות העזרה ובמחילות פו
אמות מדידה שהיו במקדש (1)

קדושה בחלונות ובעובי החומה

אכילת הפסח בבאכילת הפסח בבאכילת הפסח בבאכילת הפסח בב'  '  '  '  בתי� או בבבתי� או בבבתי� או בבבתי� או בב'  '  '  '  מקומותמקומותמקומותמקומות

יש א� למסורת / למקרא (2)

מחיצה אי הוי כבמחיצה אי הוי כבמחיצה אי הוי כבמחיצה אי הוי כב'  '  '  '  מקומות לאכילת הפסחמקומות לאכילת הפסחמקומות לאכילת הפסחמקומות לאכילת הפסח

כל מה שיאמר ל% בעל הבית עשה (חו� מצא)

מסרבי� לקט� ולא לגדול

נימוסי� בסעודה (1)

שימוש לפני חבורה הנכנסת לסעודה

חחחח:  :  :  :  האשה האשה האשה האשה �  �  �  �  חבורת הפסחחבורת הפסחחבורת הפסחחבורת הפסח

שחטו עליו הפסח בשני חבורותשחטו עליו הפסח בשני חבורותשחטו עליו הפסח בשני חבורותשחטו עליו הפסח בשני חבורות פז
אי יש ברירה (5)

ציווי ה'  להושע לשאת אשה זונה
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ד'  קניניו של ה' פז
רבנות מקברת בעליה

גלות ישראל לבי� האומות

גלות ישראל לבבל

ג'  חזרו למטעת�

קביעות הר המוריה לה'  ע"י האבות פח
אי יש ברירה (6)

שחט הפסח עבור אחרי�שחט הפסח עבור אחרי�שחט הפסח עבור אחרי�שחט הפסח עבור אחרי�

שחיטת הפסח לעבד של בשחיטת הפסח לעבד של בשחיטת הפסח לעבד של בשחיטת הפסח לעבד של ב'  '  '  '  שותפי�שותפי�שותפי�שותפי�

שחיטת הפסח למי שחציו עבד וחציו ב� חורי�שחיטת הפסח למי שחציו עבד וחציו ב� חורי�שחיטת הפסח למי שחציו עבד וחציו ב� חורי�שחיטת הפסח למי שחציו עבד וחציו ב� חורי�

עבד השוחט פסח בשביל רבועבד השוחט פסח בשביל רבועבד השוחט פסח בשביל רבועבד השוחט פסח בשביל רבו

אי� נמני� על שני פסחי�אי� נמני� על שני פסחי�אי� נמני� על שני פסחי�אי� נמני� על שני פסחי�

מה שקנה עבד קנה רבו (1)

פסחי� שנתברר שא'  מה� היה בעל מו�

ספק א� יצא ידי חובת קרב� פסחספק א� יצא ידי חובת קרב� פסחספק א� יצא ידי חובת קרב� פסחספק א� יצא ידי חובת קרב� פסח

חזה ושוק של הפסח אי� ניתני� לכהני� פט
מותר הפסח דהוי שלמי� נאכל ליו� ולילה

הפסח אי� טעו� סמיכה

מת� ד� הפסח למזבח בשפיכה

השוחט פסח על בניוהשוחט פסח על בניוהשוחט פסח על בניוהשוחט פסח על בניו

אי יש ברירה (7)

עד מתי וכמה נמני� על הפסחעד מתי וכמה נמני� על הפסחעד מתי וכמה נמני� על הפסחעד מתי וכמה נמני� על הפסח

המצר& אחר בחלקו בפסח שנמנו עליו חבורההמצר& אחר בחלקו בפסח שנמנו עליו חבורההמצר& אחר בחלקו בפסח שנמנו עליו חבורההמצר& אחר בחלקו בפסח שנמנו עליו חבורה

אאאא'  '  '  '  אוכל יותר מכול�אוכל יותר מכול�אוכל יותר מכול�אוכל יותר מכול�,  ,  ,  ,  אי רשאי� לחלקאי רשאי� לחלקאי רשאי� לחלקאי רשאי� לחלק

בני חבורה אי רשאי� לחלקבני חבורה אי רשאי� לחלקבני חבורה אי רשאי� לחלקבני חבורה אי רשאי� לחלק

המוכר לאחר חלק בפסח כנגד מעות פסחהמוכר לאחר חלק בפסח כנגד מעות פסחהמוכר לאחר חלק בפסח כנגד מעות פסחהמוכר לאחר חלק בפסח כנגד מעות פסח

אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו (1) צ
תמורת מכירת חלק בפסח לאחרתמורת מכירת חלק בפסח לאחרתמורת מכירת חלק בפסח לאחרתמורת מכירת חלק בפסח לאחר

שחיטת הפסח על טבול יו� ומחוסר כפורי�שחיטת הפסח על טבול יו� ומחוסר כפורי�שחיטת הפסח על טבול יו� ומחוסר כפורי�שחיטת הפסח על טבול יו� ומחוסר כפורי�

אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� ((((3333))))

טבילת נדה ויולדת בלילה

הערב שמש לנדה ביו� השמיני לטומאתה

שחיטת הפסח למנויי� שאפשר שיארע בה� פסולשחיטת הפסח למנויי� שאפשר שיארע בה� פסולשחיטת הפסח למנויי� שאפשר שיארע בה� פסולשחיטת הפסח למנויי� שאפשר שיארע בה� פסול

שחיטת הפסח על יחיד שחיטת הפסח על יחיד שחיטת הפסח על יחיד שחיטת הפסח על יחיד ((((1111)))) צא
שחיטת הפסח בבמת יחידשחיטת הפסח בבמת יחידשחיטת הפסח בבמת יחידשחיטת הפסח בבמת יחיד

חבורת פסח של נשי�חבורת פסח של נשי�חבורת פסח של נשי�חבורת פסח של נשי�,  ,  ,  ,  עבדי� וקטני�עבדי� וקטני�עבדי� וקטני�עבדי� וקטני�

זכיה לקט� (1)

נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה ((((2222))))

חבורת פסח שכולה גרי�חבורת פסח שכולה גרי�חבורת פסח שכולה גרי�חבורת פסח שכולה גרי�

מצה ומרור ביו� הראשו� ובשאר ימי הפסח

אונ� וכיואונ� וכיואונ� וכיואונ� וכיו""""ב לאכילת פסח ושאר קדשי� ב לאכילת פסח ושאר קדשי� ב לאכילת פסח ושאר קדשי� ב לאכילת פסח ושאר קדשי� ((((1111))))

אנינות לילה דרבנ� (2) צב
גר שנתגייר בערב פסח לקרב� פסחגר שנתגייר בערב פסח לקרב� פסחגר שנתגייר בערב פסח לקרב� פסחגר שנתגייר בערב פסח לקרב� פסח

חכמי� אימתי העמידו דבריה� במקו� כרת ואימתי לאחכמי� אימתי העמידו דבריה� במקו� כרת ואימתי לאחכמי� אימתי העמידו דבריה� במקו� כרת ואימתי לאחכמי� אימתי העמידו דבריה� במקו� כרת ואימתי לא

שילוח טבול יו� ממחנה לויה (1)

טטטט:  :  :  :  מי שהיה מי שהיה מי שהיה מי שהיה �  �  �  �  הנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שני

הנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שניהנדחי� לפסח שני צב
שחיטה וזריקה על שהיה בדר% רחוקהשחיטה וזריקה על שהיה בדר% רחוקהשחיטה וזריקה על שהיה בדר% רחוקהשחיטה וזריקה על שהיה בדר% רחוקה

נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה נשי� בפסח ראשו� ושני רשות או חובה ((((3333)))) צג
חיוב כרת למבטל פסח ראשו� וחיוב כרת למבטל פסח ראשו� וחיוב כרת למבטל פסח ראשו� וחיוב כרת למבטל פסח ראשו� ו////או שניאו שניאו שניאו שני

גר שנתגייר וקט� שהגדיל בי� פסח ראשו� לשניגר שנתגייר וקט� שהגדיל בי� פסח ראשו� לשניגר שנתגייר וקט� שהגדיל בי� פסח ראשו� לשניגר שנתגייר וקט� שהגדיל בי� פסח ראשו� לשני

פסח שני רגל בפני עצמופסח שני רגל בפני עצמופסח שני רגל בפני עצמופסח שני רגל בפני עצמו,  ,  ,  ,  תשלומי� או תיקו�תשלומי� או תיקו�תשלומי� או תיקו�תשלומי� או תיקו�

''''דר% רחוקהדר% רחוקהדר% רחוקהדר% רחוקה'  '  '  '  לפסח שנילפסח שנילפסח שנילפסח שני

דרישת ניקוד במקרא (2)

שיעור מהל% אד� ביו�

מאימתי משערי� לדר% רחוקה לפסח שנימאימתי משערי� לדר% רחוקה לפסח שנימאימתי משערי� לדר% רחוקה לפסח שנימאימתי משערי� לדר% רחוקה לפסח שני

אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� (4)

היה בדר% רחוקה ויכול להכנס וההיפ%היה בדר% רחוקה ויכול להכנס וההיפ%היה בדר% רחוקה ויכול להכנס וההיפ%היה בדר% רחוקה ויכול להכנס וההיפ% צד
שיעור העול� ורקיעי השמי�

חכמי ישראל ואוה"ע בחכמת אסטרונומיה

שיטת רשיטת רשיטת רשיטת ר'  '  '  '  אליעזר בגדר דר% רחוקה לפסחאליעזר בגדר דר% רחוקה לפסחאליעזר בגדר דר% רחוקה לפסחאליעזר בגדר דר% רחוקה לפסח

שיעור רוב ציבור טמאי� בעומדי� בעזרה

בי� פסח ראשו� לשניבי� פסח ראשו� לשניבי� פסח ראשו� לשניבי� פסח ראשו� לשני צה
שחיטת הפסח על יחיד (2)

הלל בעשיית ואכילת פסח ראשו� ושניהלל בעשיית ואכילת פסח ראשו� ושניהלל בעשיית ואכילת פסח ראשו� ושניהלל בעשיית ואכילת פסח ראשו� ושני

דחיית פסח שני שבת וטומאה דחיית פסח שני שבת וטומאה דחיית פסח שני שבת וטומאה דחיית פסח שני שבת וטומאה ((((1111))))

לינה בירושלי� בפסח ראשו� ושנילינה בירושלי� בפסח ראשו� ושנילינה בירושלי� בפסח ראשו� ושנילינה בירושלי� בפסח ראשו� ושני

זב וכיוזב וכיוזב וכיוזב וכיו""""ב שאכלו מפסח ראשו� הבא בטומאהב שאכלו מפסח ראשו� הבא בטומאהב שאכלו מפסח ראשו� הבא בטומאהב שאכלו מפסח ראשו� הבא בטומאה

ביאת מקדש ואכילת אימורי� בפסח הבא בטומאה

הקטרת אימורי� בפסח מצרי� צו
בי� פסח מצרי� לפסח דורות בי� פסח מצרי� לפסח דורות בי� פסח מצרי� לפסח דורות בי� פסח מצרי� לפסח דורות ((((1111))))

ביקור ד'  ימי� קוד� שחיטה בתמיד ובפסח

איסור חמ� בפסח מצרי� איסור חמ� בפסח מצרי� איסור חמ� בפסח מצרי� איסור חמ� בפסח מצרי� ((((2222))))

אבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו� אבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו� אבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו� אבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו� ((((1111))))

תמורת פסח שאבד ונמצאתמורת פסח שאבד ונמצאתמורת פסח שאבד ונמצאתמורת פסח שאבד ונמצא

פסח שדינו שירעה והקרב שלמי� צז
חטאות המתות והרועות (1)

הפריש נקבה או זכר ב� בהפריש נקבה או זכר ב� בהפריש נקבה או זכר ב� בהפריש נקבה או זכר ב� ב'  '  '  '  שני� לפסחושני� לפסחושני� לפסחושני� לפסחו

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (2) צח
הקרבת פסח שמתו בעליו עהקרבת פסח שמתו בעליו עהקרבת פסח שמתו בעליו עהקרבת פסח שמתו בעליו ע""""י בנוי בנוי בנוי בנו

הקרבת פסח על יחיד אונ�הקרבת פסח על יחיד אונ�הקרבת פסח על יחיד אונ�הקרבת פסח על יחיד אונ�

פסח שנתערב בקדשי� אחרי�פסח שנתערב בקדשי� אחרי�פסח שנתערב בקדשי� אחרי�פסח שנתערב בקדשי� אחרי�

אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (1)

חבורה שאבד פסחה ונמצא ושחטו אחר בנוס&חבורה שאבד פסחה ונמצא ושחטו אחר בנוס&חבורה שאבד פסחה ונמצא ושחטו אחר בנוס&חבורה שאבד פסחה ונמצא ושחטו אחר בנוס&

חבורות או יחידי� שנתערבו פסחיה�חבורות או יחידי� שנתערבו פסחיה�חבורות או יחידי� שנתערבו פסחיה�חבורות או יחידי� שנתערבו פסחיה�

יפה שתיקה לחכמי� ק"ו לטפשי� צט
פסח שמשכו כל החבורה ידיה� ממנופסח שמשכו כל החבורה ידיה� ממנופסח שמשכו כל החבורה ידיה� ממנופסח שמשכו כל החבורה ידיה� ממנו

יייי:  :  :  :  ערבי פסחי� ערבי פסחי� ערבי פסחי� ערבי פסחי� �  �  �  �  ליל הסדרליל הסדרליל הסדרליל הסדר

אכילה קוד� חשיכה בערב פסחאכילה קוד� חשיכה בערב פסחאכילה קוד� חשיכה בערב פסחאכילה קוד� חשיכה בערב פסח,  ,  ,  ,  שבת ויושבת ויושבת ויושבת ויו""""טטטט צט
הפסקת סעודה לקידוש כשקדש היו�הפסקת סעודה לקידוש כשקדש היו�הפסקת סעודה לקידוש כשקדש היו�הפסקת סעודה לקידוש כשקדש היו� ק

שמא יראו התלמידי� ויקבעו הלכה לדורות (2)

יציאה ידי חובה בקידוש שבבהכ"נ

קידוש במקו� סעודה

שינוי מקו� לחיוב ברכת הנהני� בתחילה קא
דברי� שאי� טעוני� ברכה לאחריה� במקומ� לברכה 
ראשונה בשינוי מקו�

קב

קדש היו� באמצע הסעודה

בהמ"ז וקידוש או הבדלה על כוס יי� א'  או על ב'  כוסות

אי� עושי� מצוות חבילות חבילות (2)

סדר ברכות קידוש והבדלה במוצ"ש שחל ביו"ט

סדר ברכות על כוס א'  לבהמ"ז ולהבדלה (2) קג
ברכת הגפ� על כוס של ברכה כששתה בסעודה

ברכת הנהני� בנמל% (2)

ברכת הנר בהבדלה על אבוקה

נוסח ברכת הבדלה

נוסח ברכת הבדלה במוצ"ש שחל ביו"ט קד
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אי� מבדילי� במוצאי יו"ט שחל בע"ש קד
חתימת ברכת ההבדלה

פתיחה וחתימה בברכות (2)

אכילה ושתיה קוד� הבדלה קה
תשלומי� לקידוש ליל שבת ביו�

קידוש ליל שבת קוד� לכבוד היו�

חביבה מצוה בשעתה (2)

כוס יי� פגומה בהבדלה קו
המקור למצות קידוש בשבת בלילה וביו�

תשלומי� להבדלה בימות החול

ברכה על הנר למבדיל אחר מוצ"ש

נט"י לפת קוד� הקידוש

קידוש על פת

טע� לפני קידוש או הבדלה

קידוש והבדלה על שכר וכיו"ב קז
שיעור השתיה מהיי� למקדש

מאימתי אסורה אכילה בערב פסחמאימתי אסורה אכילה בערב פסחמאימתי אסורה אכילה בערב פסחמאימתי אסורה אכילה בערב פסח

אכילה ושתיה המותרי� בערב פסח סמו% למנחהאכילה ושתיה המותרי� בערב פסח סמו% למנחהאכילה ושתיה המותרי� בערב פסח סמו% למנחהאכילה ושתיה המותרי� בערב פסח סמו% למנחה

דעת ב� בתירא ששחיטת הפסח בי"ד שחרית (1) קח
הסבה באכילת מצה ומרור ושתיית דהסבה באכילת מצה ומרור ושתיית דהסבה באכילת מצה ומרור ושתיית דהסבה באכילת מצה ומרור ושתיית ד'  '  '  '  כוסותכוסותכוסותכוסות

אופ� ההסבה בליל הסדראופ� ההסבה בליל הסדראופ� ההסבה בליל הסדראופ� ההסבה בליל הסדר

הפטורי� מהסבה בליל הסדרהפטורי� מהסבה בליל הסדרהפטורי� מהסבה בליל הסדרהפטורי� מהסבה בליל הסדר

חובת נשי� בדחובת נשי� בדחובת נשי� בדחובת נשי� בד'  '  '  '  כוסותכוסותכוסותכוסות

שיעור וחובת מזיגת היי� לדשיעור וחובת מזיגת היי� לדשיעור וחובת מזיגת היי� לדשיעור וחובת מזיגת היי� לד'  '  '  '  כוסותכוסותכוסותכוסות

חלוקת קליות ואגוזי� לתינוקות כדי שישאלוחלוקת קליות ואגוזי� לתינוקות כדי שישאלוחלוקת קליות ואגוזי� לתינוקות כדי שישאלוחלוקת קליות ואגוזי� לתינוקות כדי שישאלו

חוטפי� מצות בליל הסדר כדי שישאלו התינוקותחוטפי� מצות בליל הסדר כדי שישאלו התינוקותחוטפי� מצות בליל הסדר כדי שישאלו התינוקותחוטפי� מצות בליל הסדר כדי שישאלו התינוקות קט
מצות שמחה בחג (2)

שיעור רביעית של תורה

שיעור מקוה (3)

תקנת חכמי� דתקנת חכמי� דתקנת חכמי� דתקנת חכמי� ד'  '  '  '  כוסות בליל הסדרכוסות בליל הסדרכוסות בליל הסדרכוסות בליל הסדר

חשש לזוגות, שדי� וכשפי� קי
סכנת רוח רעה קיא
דברי� שאי� ממצעי� ולא מתמצעי�

דברי� הקשי� לעניות

מזיקי� מצויי� בלילי שבתות ולילי רביעי

נט"י משו� רוח רעה קיב
דדדד'  '  '  '  כוסות בליל הסדר אפיכוסות בליל הסדר אפיכוסות בליל הסדר אפיכוסות בליל הסדר אפי'  '  '  '  לענילענילענילעני

עשה שבת% חול ואל תצטר% לבריות (2)

עצות ודר% אר� (2)

חשיבות לימוד בספר מוגה

איסור ישיבה על מיטת ארמית (2)

הברחת המכס

דברי� הקשי� לצרעת

דברי� שיש בה� סכנה

מוטב להתעסק בכל מלאכה מלהבטל קיג
עצות טובות במסחר

ג'  מנוחלי עוה"ב

ג'  שהקב"ה מכריז בשבח�

ג'  שהקב"ה אוהב� וג'  ששונא�

שנאת החוטא

ג'  שחייה� אינ� חיי� (1)

ד'  שאי� הדעת סובלת�

ז'  מנודי� מ� השמי�

תמי� תהיה ע� ה'  אלקי%

איסור תשמיש לאחר ימי טוהר עונה א'

מעלת מדת ההסתפקות קיד
כוס ראשונה כוס ראשונה כוס ראשונה כוס ראשונה �  �  �  �  ברכת היי� וקידוש היו�ברכת היי� וקידוש היו�ברכת היי� וקידוש היו�ברכת היי� וקידוש היו�

קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש ((((2222))))

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (4)

טיבול ראשו� ושני בליל הסדרטיבול ראשו� ושני בליל הסדרטיבול ראשו� ושני בליל הסדרטיבול ראשו� ושני בליל הסדר

מצוות אי צריכות כוונה (3)

בבבב'  '  '  '  טיבולי� כשאי� לו שאר ירקות אלא מרורטיבולי� כשאי� לו שאר ירקות אלא מרורטיבולי� כשאי� לו שאר ירקות אלא מרורטיבולי� כשאי� לו שאר ירקות אלא מרור

אכילת באכילת באכילת באכילת ב'  '  '  '  תבשילי� בליל הסדרתבשילי� בליל הסדרתבשילי� בליל הסדרתבשילי� בליל הסדר

אורז לחמ� ומצה (2)

ברכת הנהני� על המרורברכת הנהני� על המרורברכת הנהני� על המרורברכת הנהני� על המרור

אכילת מצה ומרור כאחדאכילת מצה ומרור כאחדאכילת מצה ומרור כאחדאכילת מצה ומרור כאחד קטו
ביטול מצוות זא"ז (1)

כריכת מצהכריכת מצהכריכת מצהכריכת מצה,  ,  ,  ,  מרור והפסח ואכילת� כהללמרור והפסח ואכילת� כהללמרור והפסח ואכילת� כהללמרור והפסח ואכילת� כהלל

נט"י לדבר שטיבולו במשקה

בלע מצה או מרור אי יצא ידי חובתובלע מצה או מרור אי יצא ידי חובתובלע מצה או מרור אי יצא ידי חובתובלע מצה או מרור אי יצא ידי חובתו

עקירת השולח� קוד� אמירת ההגדהעקירת השולח� קוד� אמירת ההגדהעקירת השולח� קוד� אמירת ההגדהעקירת השולח� קוד� אמירת ההגדה

''''לח� עונילח� עונילח� עונילח� עוני'  '  '  '  ((((2222))))

אכילת חרוסת בליל הסדראכילת חרוסת בליל הסדראכילת חרוסת בליל הסדראכילת חרוסת בליל הסדר קטז
כוס שניה של ליל הסדרכוס שניה של ליל הסדרכוס שניה של ליל הסדרכוס שניה של ליל הסדר

אמירת אמירת אמירת אמירת ''''מה נשתנהמה נשתנהמה נשתנהמה נשתנה''''

באמירת ההגדה מתחיל בגנות ומסיי� בשבחבאמירת ההגדה מתחיל בגנות ומסיי� בשבחבאמירת ההגדה מתחיל בגנות ומסיי� בשבחבאמירת ההגדה מתחיל בגנות ומסיי� בשבח

פסח מצה ומרור על שו� מהפסח מצה ומרור על שו� מהפסח מצה ומרור על שו� מהפסח מצה ומרור על שו� מה

חייב אד� לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�חייב אד� לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�חייב אד� לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�חייב אד� לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�

נוסח ברכת הגאולה בהגדהנוסח ברכת הגאולה בהגדהנוסח ברכת הגאולה בהגדהנוסח ברכת הגאולה בהגדה

הגבהת מצההגבהת מצההגבהת מצההגבהת מצה,  ,  ,  ,  מרור והפסח באמירת ההגדהמרור והפסח באמירת ההגדהמרור והפסח באמירת ההגדהמרור והפסח באמירת ההגדה

חובת סומא באמירת ההגדהחובת סומא באמירת ההגדהחובת סומא באמירת ההגדהחובת סומא באמירת ההגדה

הגדה ומצה בזה"ז

כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (3)

מילי� במקרא שמופיע בה� ש� שמי� קיז
מי אמר הלל לראשונה

מי אמר מזמורי ספר תהילי� וכנגד מי

אי� שכינה שורה אלא מתו% שמחה של מצוה (2)

פתיחת הלימוד במילתא דבדיחותא (2)

'הללויה'  שבספר תהלי�

עד אי עד בכלל (3)

ברכת גאל/גואל ישראל

הזכרת יציאת מצרי� בקידוש

נוסח ברכת האבות

נוסח קידוש שבת ויו"ט בתפילה ועל היי�

כוס שלישית ורביעית של ליל הסדרכוס שלישית ורביעית של ליל הסדרכוס שלישית ורביעית של ליל הסדרכוס שלישית ורביעית של ליל הסדר

שתיית יי� בי� ד'  כוסות של ליל הסדר

בהמ"ז אי טעונה כוס (2)

ברכת השיר בסו& ההגדה ואמירת הלל הגדולברכת השיר בסו& ההגדה ואמירת הלל הגדולברכת השיר בסו& ההגדה ואמירת הלל הגדולברכת השיר בסו& ההגדה ואמירת הלל הגדול קיח
הודו לה'  שגובה חובתו של אד� בטובתו

קשי� מזונותיו של אד� (2)

המבזה את המועדות כעובד ע"ז

טע� לאמירת הלל בליל הסדר

מדרש פסוקי ההלל

חנניה מישאל ועזריה בתו% כבש� האש

נמרוד הפיל את אברה� לכבש� האש

אי� הקב"ה מקפח שכר כל בריה (1)

רצו� ישראל להתקרב לדרכי הגוי� גור� לגלות�

כס& וזהב שליקט יוס& למצרי� מכל העול� קיט
עושרו של קרח
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מדרש פסוקי ההלל � המש% קיט
כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל ((((1111))))

ברכות על ההלל לפניו ולאחריו (1)

ברכת המצוות מבר% עובר לעשיית� (2)

לדוד נאה לבר% על כוס של ברכה יותר מכול�

אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�

הפטרה אחר מצה אפיקומ�

מצה ומרור בזהמצה ומרור בזהמצה ומרור בזהמצה ומרור בזה""""זזזז קכ
חובת אכילת מצה שלא במקו� קרב� פסח חובת אכילת מצה שלא במקו� קרב� פסח חובת אכילת מצה שלא במקו� קרב� פסח חובת אכילת מצה שלא במקו� קרב� פסח ((((2222))))

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (2)

ישנו אימתי רשאי� לחזור ולאכול מהפסחישנו אימתי רשאי� לחזור ולאכול מהפסחישנו אימתי רשאי� לחזור ולאכול מהפסחישנו אימתי רשאי� לחזור ולאכול מהפסח

סו& זמ� אכילת קרב� פסח סו& זמ� אכילת קרב� פסח סו& זמ� אכילת קרב� פסח סו& זמ� אכילת קרב� פסח ((((2222))))

אכילת מצת מצוה אחר חצותאכילת מצת מצוה אחר חצותאכילת מצת מצוה אחר חצותאכילת מצת מצוה אחר חצות

טומאת ידי� בפיגול ונותר טומאת ידי� בפיגול ונותר טומאת ידי� בפיגול ונותר טומאת ידי� בפיגול ונותר ((((2222))))

קכאברכת הפסח והזבח אי פותרות זו את זוברכת הפסח והזבח אי פותרות זו את זוברכת הפסח והזבח אי פותרות זו את זוברכת הפסח והזבח אי פותרות זו את זו
קרב� שדמו בשפיכה וזרקו וההיפ% (1)

ברכת המצוות ושהחיינו בפדיו� הב�
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