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  לקראת פסח

  

  .את השבועיי� הקרובי� נקדיש להכנות לקראת פסח

עיברו על (הגדה ועוד , משניות הלכות פסח, גמרא: בארו� יש חוברות מקורות מיוחדות לפסח הכוללות

�  ). התוכ

  . בחלק מהבקרי� נעביר שיעורי� קצרי� על ההגדה לקראת סו" הסדרי�

  .  ישלח פרסו�– יער' ערב לימוד לקראת פסח ע� הרב שאול וידר 7.4בניס� ' א בביו� שני הב

  !על מנת לאפשר ג� לאחרי� ללמוד,  בסו" הלימודקלסראנא החזירו את הדפי� ל

  :בפניכ� מספר הצעות ללימוד

    בקלסר–דפי לימוד במחשבה על פסח   .א

  : המפורטות להל�–. סוגיות קצרות אות� אפשר ללמוד  .ב

  

   סדר של התנאי�ליל ה. 1

  פרק המשנה העשירי במסכת פסחי� מתאר את ליל הסדר מתחילתו ועד סופו

 ?  מה דומה ומה שונה–השוו אותו לסדר שלנו   .א

  ?  מה לדעתכ� עומד במרכזו– ?מה� חלקי הסדר  .ב

  .להשלמת התמונה ראו ג� את פרק עשירי בתוספתא  .ג

  

 הסבה.2

  ).שורה אחרונה(' בעי הסבה שמע מינא' –'  ואפילו עני שבישראל' ד" קח עמוד א :הסוגיה

ת הא� חוב? מה צרי' לאכול בהסבה ומה לא, מתי, ב מי צרי' להס:ההסבה בליל הסדר חובת :נושא

  ?  מהי התנוחה הנקראת הסיבה?הסבה תלויה במעמד של האד�

  :שאלות לעיו�

? כוסותמזה אומר על משמעות� של ארבע ה? מה פשר המחלוקת הא� ארבע כוסות צריכות הסבה  .א

  ? המסר שמנסי� להעביר בליל הסדר/מה זה אומר על החויה

 ?  מדוע לחייב או לפטור אות� מהסבה–) משרת(תלמיד ושמש , ב�, אשה  .ב

 

 ארבע כוסות .3

  .'כדי שיאכילו את בניה�' קט עמוד א –) שורה אחרונה(יהושע ב� לוי ' ואמר ר' ד" קח עמוד א :הסוגיה

  . השאיר את הילדי� ערי� חובת ארבע כוסות ואי' ל:נושא

  :שאלות לעיו�

עולה כי יש שני מרכיבי� שוני� למצוות ארבע ' ידי יי� יצא ידי חירות לא יצא': מדברי רבא  .א

  ? מה משמעותו של כל אחד מהמרכיבי� וכיצד ה� משפיעי� על הלכות ארבעת הכוסות. כוסות

 . בסוגית הסבה' ראו סעי" א  .ב

 ? ע לחייב או לפטור אות� מהסבה מדו–) משרת(תלמיד ושמש , ב�, אשה  .ג

  ? ערת הילדי� ערי�ש ארבע כוסות וה–מה הקשר בי� שני חלקי הסוגיה   .ד

  

 כור�. 4

  )שורה שניה מלמטה(' זכר למקדש כהלל '–' א אמר לי רב משרשיאנאמר רבי' ד" קטו עמוד א :הסוגיה
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   מצוות כור' והיחס בי� מצוות מצה למרור:נושא

  :שאלות לעיו�

ובמה נשתנה חיוב שניה� מזמ� בית המקדש ? מה ההבדל בי� חיוב מצה לחיוב מרור בזמ� הזה  .א

  ? לימינו

 ? כחלק מאיזה מצוה ה� באי�, פ הציווי בתורה בשמות פרק יב מדוע אוכלי� מצה ומרור"ע  .ב

 ?  למה–? כמה פעמי� צרי' לאכול מרור?  כמה פעמי� צרי' לאכול מצה– למסקנת הגמרא   .ג

� שעומד מאחורי הקביעה שמצוות מבטלות זו את זו רעיוואמה ה  .ד ? 

 

 הגדה וארבע קושיות. 5

   ד" קטז עמוד א מהמשנה הראשונה עד המשנה השניה:הסוגיה

  .  מצוות ההגדה לבני� והקושיות:נושא

  :שאלות לעיו�

  ? מי שואל את הקושיות לפי המשנה  .א

 ? התשובהמהי השאלה ומהי .  פסקו את המשפט.'  כולו מצה... מה נשתנה'  .ב

 נסו להסביר את .מה בי� נוסח הקושיות במשנה לנוסח הקושיות שאנו מכירי� מ� ההגדה      .ג

 . ההבדלי�

 ?התפקיד של השאלה במצות ההגדה/ מה המקו�  .ד

 '  פרק ז הלכה בומצה� בהלכות חמ� "השוו את הבנתכ� לפירוש הרמב  .ה

 ?   מהי הגנותמהי המחלקות הרעיוניות העומדת מאחורי מחלוקת רב לשמואל בשאלה  .ו

 

 הגדה  והלל . 6

  '   סו" עמוד ב– ד" קטז המשנה השניה :הסוגיה

   הקשר בי� ההגדה לבי� מצוות האכילה :נושא

  :שאלות לעיו�

  ?  הא� הסבריו מתאימי� למתואר בפסוקי�–ג "מצה ומרור לפי ר, מדוע אוכלי� פסח  .א

בסו" נמצא (פר החינו'  עיינו במצוות ההגדה בס–מה הקשר בי� אמירת הלל לחובת ההגדה   .ב

 ) במקראות גדולות תורת חיי� לפרשת בא

 
  בדיקת חמ� לאור הנר. 7

  )צילו� בקלסר(. 'מיקט" איקטופי' ד" ח עמוד א –' לאור הנר וכו'ד" ז עמוד ב : הסוגיה

  שאלות לעיו�

  ?  כמה תשובות מביאה הסוגיה–מדוע צרי' לבדוק לאור הנר   .א

 ?  מה ההבדל המהותי בניה�.שני סוגי�  נית� לחלק את התשובות של הגמרא ל  .ב

  ?  איזו משמעות רעיונית היא מעניקה לבדיקה–? מה פשרה של שרשרת דרשות הפסוקי�  .ג

  

 מרור. 8

  )צילו� בקלסר( 'א" מרור מיני� הרבה '–מוד א מהמשנה בתחילת העמוד ד" לט ע :ההסוגי

אי� כמה נימוקי� מדוע לבחרו בירק  הסוגיה מובלאור'. ב. זיהוי הצמח המתאי� למרורהסוגיה עוסקת ב

  .  נימוקי� אלו משקפי� רעיונות שוני� שמסמל המרור–זה או אחר 

 


