
ַּדף כ"ט: ֵּפרּור ֶׁשל ָחֵמץ ֶׁשָּנַפל ְלתֹוְך עּוָּגה ֶׁשל ֶּפַסח

ִאם ֵּפרּור ֶׁשל ָחֵמץ ָּנַפל ְלתֹוְך עּוָּגה ֶׁשל ֶּפַסח, ְוהּוא ְכָבר ִהְתַעְרֵּבב ִעם ָּכל ַהֵּביִצים 
ְוַהּסּוָּכר ְוַהּקֹוקּוס ְוֹלא ִהְצִליחּו ִלְמצֹוא אֹותֹו, ִיְהֶיה ָאסּור ֶלֱאכֹול ֵמָהעּוָגה ַהּזֹו.

ַהִאם ִּבְגַלל ֵּפרּור ְקַטְנַטן ֶׁשל ָחֵמץ, ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת ָּכל ָהעּוָּגה ַהְּגדֹוָלה?

ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ַתָּקָנה ְמיּוֶחֶדת, ֶׁשְּבַחג ַהֶּפַסח ֲאִפיּלּו ִאם ִהְתָעֵרב ֵּפרּור ְקַטְנַטן ֶׁשל ָחֵמץ 
ְּבתֹוְך ַמֲאָכל ָּגדֹול, ָּכל ַהַּמֲאָכל ָאסּור, ֲאִפיּלּו ֶׁשִּבְכָלל ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַטַעם ֶהָחֵמץ.

ַּדף ל': ַהְגָעַלת ֵּכִלים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

ַהְגָעַלת ֵּכִלים ִהיא ַהְכָנַסת ַהְּכִלי ְלתֹוְך ְּכִלי ָגדֹול ָמֵלא ְּבַמִים רֹוְתִחים.

לּו ּבֹו ָחֵמץ ָּכל  ַמּדּוַע עֹוִׂשים זֹאת? ִמְּפֵני ֶׁשִאם רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶּפַסח ְּבִסיר ֶׁשִּביּׁשְ
ל ּבֹו, ְוִאם  ָנה ָּבַלע ַהִּסיר ַטַעם ֶׁשל ָחֵמץ ֵמֶהָחֵמץ ֶׁשִהְתַּבּׁשֵ ָנה, ֵיׁש ְּבָעָיה , ִּכי ָּכל ַהּׁשָ ַהּׁשָ
לּו ַּבִּסיר ַהֶּזה ַמֲאָכִלים ֶׁשל ֶּפַסח, ְיַקְּבלּו ַהַּמֲאָכִלים ָהֵאֶּלה ַטַעם ֶׁשל ָחֵמץ. ְּבֶּפַסח ְיַבּׁשְ

ָלֵכן עֹוִׂשים ַהְגָעַלת ֵּכִלים. ַּכֲאֶׁשר ַמְכִניִסים ֶאת ַהִּסיר ְלתֹוְך ְּכִלי ָגדֹול ָמֵלא ְבַמִים 
רֹוְתִחים, ַהַּמִים ָהרֹוְתִחים ַמְגִעיִלים )ַמְפִליִטים, ַמְצִליִחים ְלהֹוִציא( ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשל 

ל ּבֹו ְּבֶּפַסח. ֶהָחֵמץ ִמּתֹוְך ַהִּסיר, ְוַעְכָׁשיו ַהִּסיר ָּכֵׁשר ְוָראּוי ְלַבּׁשֵ

ַהְגָעַלת ֵּכִלים ַּגם ִמְתַּבַּצַעת ְּבֶמֶׁשְך ַהָׁשָנה, ְלצֹוֶרְך ַהְכָשַרת ְּכִלי  ֶׁשּבּוַׁשל ּבֹו ַמֲאָכל ָאסּור.

ַּדף ל"א: ָחֵמץ ֶׁשָּקבּור ַּתַחת ֲעֵרַמת ֲאָבִנים

ִאית ְמֵלָאה ְּבֲאָבִנים ְוחֹול ָׁשְפָכה ֶאת ָהֲאָבִנים ְוַהחֹול ַעל  ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַּבּבֹוֶקר, ַמּׂשָ
ַׂשִּקית ֶׁשל עּוּגֹות.

ָהִאיׁש ֶׁשָהעּוּגֹות ַׁשָּיכֹות לֹו ָׁשַאל ֶאת ָהַרב: "ֵיׁש ִלי ַׂשִּקית ִעם עּוּגֹות ֶׁשְּקבּוָרה ִמַּתַחת 
ַלֲעֵרָמה ֶׁשל חֹול ַוֲאָבִנים, ְוֵאיֶנִּני ָיכֹול ִלְׂשרֹוף אֹוָתּה, ָמה ֶאֱעֶׂשה?".

ָאַמר לֹו ָהַרב ִּכי ֵאין צֹוֶרְך ִלְׂשרֹוף ָחֵמץ ֶׁשִּנְקַּבר ַּתַחת ֲעֵרָמה ְגדֹוָלה, ִמְּפֵני ֶׁשָחֵמץ 
ָּכֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ִּבְכָלל ֵאינֹו ִנְמָצא ָּבעֹוָלם, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ֵאָליו. )ְלַבֵּטל ֶאת 

ֶהָחֵמץ ֲעַדִין ָצִריְך(.

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשָהֲעֵרָמה ִתְהֶיה ְלָפחֹות ְּבגֹוַבּה ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, 
ְּכֵדי ֶׁשֲאִפיּלּו ֶּכֶלב ֶׁשְּמַחֵּפׂש ֶלֱאכֹול, ֹלא ַיְצִליַח ְלהֹוִציא ֶאת ָהעּוּגֹות ְוֶלֱאכֹול אֹוָתן.

גלות בבל
בעקבות המרידות של מלכי יהודה נגד 
בבל, הטיל נבוכדנאצר מלך בבל מצור על 
ירושלים, החריב אותה ואת בית המקדש 
הראשון, והגלה את עם ישראל לבבל. 
להגליה הזו קדמו הגליות נוספות, שבהן 
נלקחו לבבל רבים מהשרים והחשובים 
שבעם. גלות בבל נמשכה 52 שנה. לאחר 
מכן נפלה מלכות בבל בידי פרס ומדי, 
וכורש מלך פרס הוציא הצהרה המאפשרת 
ליהודים לשוב לארצם. חלק מהיהודים 
חזרו לארץ והקימו את בית שני 70 שנה 

לאחר שנחרב.

)Wikipedia, Prioryman( גליל כורש

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 375

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ל״ה

הסבר: התלמוד מביא את דברי רבי יוחנן בן נורי 
לפיהם יש להפריש חלה מקמח של הצמח קרמית, 
ומסבירה שבארמית נקרא צמח זה "שיצניתא" 

והוא נמצא בין הכלניות.

משתכחא – נמצאת
כלניתא – כלניות

"מאי שיצניתא? אמר רב פפא: שיצניתא 
דמשתכחא ביני כלניתא"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף כ"ט- ל"ה
פרשת ויגש | ה'- י"א בטבת )20-26 לדצמבר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

פתק עם הפרטים שלו.לוי לא היה צריך להשאיר באשמתו ובאחריותו ואדון ברכב. כל נזק שנגרם הוא ברירה אלא לפגוע לו קצת את החניה, לא הייתה שמכיוון שאדון כהן חסם חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שעם כל ההבנה אדם לא 

עושה דין לעצמו. גם אם אדון 

כהן החנה את רכבו לא כמו 

שצריך, זו לא סיבה לגרום לו 

נזק. אם נגרם - צריך להשאיר 

את הפרטים ולהסדיר את 

העניינים בשיחה ישירה בין 

השניים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

אדון כהן החנה את רכבו בצורה כזו שהוא חסם חלקית את היציאה 
מהחניה של אדון לוי. כאשר אדון לוי רצה לצאת מהחניה, בגלל 
המקום הצר שהשאיר לו אדון כהן, הוא שפשף קצת את מכוניתו 
של אדון כהן, ושרט קצת את דלת המכונית. אדון לוי לא השאיר 
פרטים על הרכב של אדון כהן, וטען שזה מגיע לו מכיוון שהוא 
אשם בנזקים שנגרמו בגלל הצורה בה החנה את רכבו וחסם אותו.

האירוע הזה עורר דיון משפחתי סוער.

א.  לסבא שלי קראו ישי.
לאימי קראו בת שבע. ב. 

קראו לי גם ידידיה. ג. 
כיהנתי בתפקידי 40 שנה. ד. 

שמו של יישוב בנגב ליד שדה בוקר הוא כשמו של בני. ה. 

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

יום הקדיש הכללי
בשנת תשי"א קבעה הרבנות הראשית את 
צום עשרה בטבת בתור יום הקדיש הכללי, 
שבו קרוביהם של יהודים שנספו בשואה 
ויום פטירתם לא נודע יכולים לנהוג במנהגי 
אבלות, לומר קדיש לזכרם, להדליק נר נשמה, 
לומר תהלים וכדומה. ביום זה אומרים בבתי 
הכנסת את תפילת "א-ל מלא רחמים" לזכר 

הנספים בשואה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

דבר תורה
כיצד יוסף מצליח להחזיק את עצמו ולא 
לכעוס על אחיו שזרקוהו לבור? מנין מגיע 
לו הכוח והאצילות שלא להחזיר להם רעה 

תחת רצונם להרוג אותו?

תשובה לכך ניתן לתת ממילה מרכזית החוזרת 
על עצמה מספר פעמים במפגש הראשון בו 
מתגלה יוסף לאחיו. בעוד האחים מתוארים 
כמי ש"מכרו" את יוסף, הרי שיוסף רואה את 
עצמו כמי ש"נשלח" ע"י אלוקים: "אני יוסף 
אחיכם... ועתה אל תעצבו...כי מכרתם אותי 
הנה, כי למחיה שלחני אלהים לפניכם. וישלחני 

אלהים...להחיות לכם לפלטה גדולה".

מנקודת מבטם של האחים הם אכן מכרו 
את יוסף, אבל יוסף מסתכל במבט עמוק 
הרבה יותר ומשכיל להבין את המהלך הכללי 
שמתרחש מתחת לפני השטח. הוא מבין 
שהאחים הם רק הדרך בה הקב"ה שולח אותו 
למצרים בשביל להחיות את ישראל ברעב 
הגדול, ויותר מכך - להוביל בסופו של דבר 

ליציאה הגדולה ממצרים.

בס"ד

חברותא

שלמה המלך. 1,000 לפני הספירה



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
נבוזראדן.

2  .
בית ראשון.

3  .

אנטנות על גג הבתים.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

נבוכדנאצר

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה שמו של רב הטבחים?

איזה בית מקדש זה?

מה לא הגיוני בציור הזה?

א. מלך בבל.
ב. הפך את בבל לממלכה חזקה.

ג. החריב את בית המקדש הראשון.
ד. עיוור את עיניו של המלך צדקיהו.

ה. נגזר עליו להשתגע ולחיות שבע שנים כמו חיה.

2

1

3



ַּדף ל"ד: ַמֲאָכל שִנְטָמא

ָמה עֹוִׂשים ַּכֲאֶׁשר ְּכִלי ִקיֵּבל טּוְמָאה, ְלָמָׁשל, ְּכִלי ֶׁשָּנַגע ְּבֶׁשֶרץ ֵמת? ַמְטִּביִלים אֹותֹו 
ְּבתֹוְך ֵמי ַהִּמְקֶוה, ְוַהְּכִלי ִנְהֶיה ָטהֹור.

ּוָמה עֹוִׂשים ַּכֲאֶׁשר ַמֲאָכל ִנְטָמא, ְלָמָׁשל ָּבָצל ֶׁשָּנַגע ְּבֶׁשֶרץ ְוִנְטָמא? ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה 
ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְטּבֹול ֶאת ַהָּבָצל ַּבִּמְקֶוה. ַהִּמְקֶוה ְמַטֵהר ַרק ֲאָנִׁשים 

ְטֵמִאים ְוֵכִלים ְטֵמִאים, ֲאָבל ֹלא ַמֲאָכִלים ְטֵמִאים.

ה ִמיֵני ָדָגן ַּדף ל"ה: ֲחִמיּׁשָ

מי ֶׁשֹּלא רֹוֶצה, ֵאינֹו ַחָּיב ֶלֱאכֹול ַמּצֹות ָּכל ַהֶּפַסח. ּוְבָכל זֹאת, ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ָּכל ְיהּוִדי 
ַחָּיב ֶלֱאכֹול ַמָּצה. זֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה.

ִמַּמה ָּצִריְך ֶלֱאפֹות ֶאת ַהַּמָּצה ֶׁשָּבּה ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?

ה ִמיֵני ָדָגן ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאפֹות ֵמֶהם ֶאת ַהַּמָּצה ַהּזֹו:  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשֵּיׁש ֲחִמיּׁשָ
א. ִחיָּטה. ב. ְׂשעֹוָרה. ג. ּכּוֶּסֶמת. ד. ִׁשיפֹון. ה. ִׁשיּבֹוֶלת ׁשּוָעל. ָּכל ֵאֶּלה ֵהם סּוִגים 
ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּתבּוָאה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ַמָּצה ֶׁשאֹוָתּה אֹוְכִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר 

ּוְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ָלָּמה ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַמָּצה ֵמאֹוֶרז?

ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ֶׁשַּמָּצה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַרק ִמּסּוג ֶׁשל 
ְּתבּוָאה ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ָחֵמץ, ְלָמָׁשל, ִחיָּטה ּוְׂשעֹוָרה. ֲאָבל אֹוֶרז ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַמְחִמיץ, 

הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵמץ, ְוָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ּבֹו ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ַּדף ל"ב: ֲאִכיַלת ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך לֹו

ַמה ָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ָאָדם, ֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו ָּפַתח ֶאת ַהְּמָקֵרר ּוָמָצא עּוָּגה ְטִעיָמה ְוָאַכל 
אֹוָתּה? ַאַחר ָּכְך ִהִּגיָעה ִאְׁשּתֹו ַהַּבְיָתה ְוָאְמָרה לֹו: "ָהעּוָּגה ַהּזֹו ִּבְכָלל ֹלא ֶׁשָּלנּו. ִהיא 
ֵכִנים. ֵהם ִּביְּקׁשּו ִמֶּמִּני ְלָהִניַח אֹוָתּה ַּבַּמְקֵרר ֶׁשָּלנּו, ִּכי ֵאין ָלֶהם ָמקֹום!".  ַׁשֶּיֶכת ַלּׁשְ
ֵכִנים ֶאת ַהְּמִחיר ֶׁשל ָהעּוָּגה  ַמה הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? ַהִאם הּוא ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ַלּׁשְ

ֶׁשהּוא ָאַכל ָלֶהם, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאינֹו ָאֵׁשם ְּכָלל?

ְּבַדף ֶזה ְמַלֵּמד ַהַּתְלמּוד, ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו ּכֵֹהן ְוָאַכל ַמֲאָכל ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשל ּכֵֹהן ָצִריְך 
ית. ְלָמָׁשל, ִאם ָאָדם ָּבא ַהַּבְיָתה, ָרָאה ֵזיִתים ְטִעיִמים  ְלהֹוִסיף "חֹוֶמׁש", עֹוד ֲחִמיּׁשִ
ָּיִכים  ְוָאַכל ַאְרָּבָעה ֵזיִתים, ּוַבּסֹוף ִהְתָּבֵרר ֶׁשהּוא ָאַכל ֶאת ַהֵּזיִתים ֶׁשל ַהְּתרּוָמה ֶׁשּׁשַ
ה ֵזיִתים, ִּכי ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב, ֶׁשֵיׁש ִּדין ְמיּוָחד ִּבְתרּוָמה,  ַלּכֵֹהן, ָעָליו ָלֵתת ַלּכֵֹהן ֲחִמיּׁשָ

ית(. ֶׁשָּצִריְך ְלַׁשֵּלם עֹוד "חֹוֶמׁש" )ֲחִמיּׁשִ

ַּדף ל"ג: ִאיּסּור ְמִעיָלה ְּבֶהְקֵּדׁש

ָּיְך ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלָמָׁשל, ָאָדם ָאַמר: "ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֶאת  "ֶהְקֵּדׁש" הּוא ָממֹון ֶׁשּׁשַ
ַהִּכיֵּסא ֶׁשִּלי ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש", ֵמאֹותֹו ֶרַגע ַהִּכיֵּסא ַׁשָּיְך ַל"ֶהְקֵּדׁש".

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשֵּיׁש ִאיּסּור "ְמִעיָלה". ְּכלֹוַמר, ָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהְקֵּדׁש, ּוִמי ֶׁשֶּנֱהָנה 
ֵמ"ֶהְקֵּדׁש" ָעַבר ַעל ִאיּסּור ְמִעיָלה.

ִאם ָאָדם ְּבָטעּות ָמַעל ְּב"ֶהְקֵּדׁש", ְלָמָׁשל, הּוא ָאַכל ְּבָטעּות ֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֲהֵרי 
הּוא ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ַלֶהְקֵּדׁש ַּגם "חֹוֶמׁש", ְּכִפי ֶׁשָּלַמְדנּו ַּבַּדף ַהּקֹוֵדם ֶׁשִּמי ֶׁשָאַכל ְּתרּוָמה 
הּוא ְמַׁשֵּלם חֹוֶמׁש, ָעָליו ְלָהִביא ַגם קֹוְרָּבן ְמיּוָחד  ְמַׁשֵּלם ַגם "חֹוֶמׁש". חּוץ ִמַּמה ּׁשֶ
ֶׁשִּנְקָרא "ֲאַׁשם ְמִעילֹות". ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַהֶּזה הּוא ֵמִביא ְּכֵדי ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַכֵּפר לֹו ַעל 

ֲעוֹונֹו ְוִיְסַלח לֹו ַעל ָהֲעֵבָרה ֶׁשָעַבר.

בס"ד

1. איך אפשר לגרום לסיר לפלוט 
את הטעם שבלוע בו?

2. האם צריך לבער חמץ שקבור 
מתחת לאדמה?

3. איך אפשר לאסור חפץ בהנאה 
באמצעות דיבור?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ל״ב - ל״ה

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' 

העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: מעילה, מגעיל,  עוגה, רגל(

חידה!
מצאו מילים בעלות משמעות כפולה, 

שעונות לשתי ההגדרות:

1. לקיחת חפץ מההקדש \ הבגד העליון שלה 

2. מעורר סלידה \ מכשיר כלים

3. מאכל טעים מקמח \ מעגל 

4. חג \ איבר בגוף 


