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        משנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 המשנה בפסחים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביאורי מושגים

 הבגדים הבסיסיים הם מכנסיים והכותנתה. וכתונת) חגורה(אבנט , מגבעת,  מכנסיים- בגדים 4יב ללבוש  כהן הדיוט מחו- בגדי כהונה
כהן שלבש בגד נוסף או שהיה חסר לו .  הבגדים4בזמן העבודה חובה ללבוש את . תוספת כבוד וקדושה הם מגבעת והאבנט שהבעוד

 .הכהן הכשר לעבודה הוא כהן במדיםכיוון ש,  עבודתו פסולה-בגד כהונה 
 . מכנסיים וכתונת-דים בלבד ני בגים את הדשן בשאימוצבזמן הוצאת הדשן אין צורך בכהן במדים ומספיק כהן בבגדים בסיסיים לכן 

 : קשירת מיתר שפקע במקדש

 ,בקשר עניבהמותרת רק : ש"ור' יתא איבר - 'דעה א

 ,בכל קשרמותר לקשור : 'ק בברייתא ב"ת - 'דעה ב

 .להשחיל את המיתר מחדשמותר אפילו : א"רשב - 'דעה ג

 : קשירת מיתר של כינור שפקע
 ,  מותר- במקדש
 ,                                        אסור- במדינה

 .אסורה בכל מקום: קשירה ראשונית של מיתר

בברייתות 
דעות מופיעות 
 נוספות 

ק שבמשנה וטעמם של "טעמו של ת
 :בברייתות' וג' דעות ב

 
שבת ניתן לעשות מכשירי מצוה ב

ובתנאי שלא יכלו ) א"כשיטתו של ר(
 ).א"בניגוד לשיטת ר(ש "להכינם מע

 :)המתירה רק קשר עניבה(' טעמה של דעה א
 

 רק בקשר עניבה לכן מותר לקשור - להכין מכשירי מצוה בשבת אסור: 'אפשרות א
 ).מותר מהתורהקשר זה (

 
אין אסור כיוון ש אבל כאן - מותרים בשבתעקרונית מכשירי מצוה : 'אפשרות ב

 , צורך מציאותי בקשר רגיל
 שיש צורך מציאותי אבל או

שלא יבואו להתיר  כדי גוזרים
האפשרות השניה מסתדרת רק עם  . היכן שאין צורך מציאותי

 .ש"ולא עם דעת ר' ברייתא א

 :  יבלת בידהורדת
 ,  מותר- במקדש
,                                        אסור- במדינה
 .אסורה בכל מקום: ת יבלת בכליהורד

משנה סתירה בין ה
 משנה בפסחים לשלנו

 : חתיכת יבלת
 , אסור: ק"ת
 .מותר: אליעזר' ר

יישוב 
 הסתירה

 :)ח"א או ריב"או ר(' תירוץ א
 

) האוסרת(המשנה בפסחים 
 .יכה בכלילחתמתייחסת 

 :)ח"א או ריב"או ר(' תירוץ ב
 

) האוסרת(המשנה בפסחים 
 .ליבלת רכהמתייחסת 

 
) רההמתי(המשנה שלנו 

 .ליבלת קשהמתייחסת 

 :'לפי תירוץ א
 ,אפילו בכלי מותר - יבלת יבשה
 .רק ביד מותר - יבלת רכה

 
 לפי תירוץ ב 
 ,רק ביד מותר - יבלת יבשה
 . אסור לחלוטין- יבלת רכה

 

 :'לפי תירוץ א
 ,אפילו בכלי מותר - יבלת יבשה
 .רק ביד מותר - יבלת רכה

 
 לפי תירוץ ב 
 ,רק ביד מותר - יבלת יבשה
 . אסור לחלוטין- יבלת רכה

 

 :)רב יוסף(' תירוץ ג
 

) האוסרת(המשנה בפסחים 
חתיכה של קודש מתייחסת ל
 . מחוץ למקדשהמתבצעת

 

היתרי המקדש רב יוסף הבין ש
 .תקפים רק למקדש

 -מחוץ למקדש אין היתרים 
 . צורך המקדשאפילו אם זה ל

 

 :)רבא(' תירוץ ד
 

היא ) המתירה(המשנה שלנו 
מכשירי א הסובר ש"כשיטת ר

 .מצוה דוחים את השבת

 ולא לחתוך בידובכל זאת יש 
להמעיט ככל האפשר  כדי -בכלי 

 ולעשות זאת בחילול השבת
 .מלית ביותרבצורה המיני

א מתיר דורש להמעיט בחילול שבת מהברייתא "רבא הוכיח שגם ר
 .שהסרת יבלת תהיה בעזרת השיניים ולא בידהדורשת 
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 משנה
 

 :חבישת גמי על מכה
 ,רמות: במקדש
 .אסור: במדינה

 
 - ואם רוצה להוציא דם
 .אסור אפילו במקדש

 : חייא' יהודה בר' ר
 . מוגדרת ייתור בגדים ואסור לשים אותה על המכהחגורה קטנה

 
 : ח"ור) 'לפי גירסא ב(י "ר

 .יתור בגדים ואין לשימו על מכה מוגדר כי אצבעות3X3בד הגדול מ
 
 : )'לפי גירסא א(י "ר

 . ומותר לשימו אינו ייתור בגדים - כל בגד שאינו במקום של בגד כהונה

 .הדעה הראשונה והשניה לא בהכרח חלוקות
 

שחגורה קטנה הינה  מודה שהדעה השניהייתכן 
 . מפאת חשיבותה בגדים ייתור

שאפילו חוט  כולם מודים במקום של בגד או במקום שעובדים בו
 !!! אחד חוצץ ופוסל


