
ַּדף ל"ו: ַמָּצה ֲעִׁשיָרה ּוַמָּצה ֲעִנָּיה

ִמים  ַמָּצה ֲעִנָּיה - ַמָּצה ְרִגיָלה ֲעׂשּוָּיה ִמֶּקַמח ּוִמָּמִים. ֵאין ָּבּה ֶׁשֶמן, אֹו ַיִין, ְּכמֹו ֶׁשּׂשָ
ְּבעּוּגֹות.  ִהיא ְּכמֹו ָעִני ֶׁשֵאין לֹו ְּכלּום, ָּכְך ַּגם ַהַּמָּצה ַהּזֹו ֲעִנָּיה, ֶׁשֵאין ָּבּה ְּכלּום חּוץ 

ִמֶּקַמח ָוַמִים. ָלֵכן ַהּתֹוָרה קֹוֵראת ָלּה "ֶלֶחם עֹוִני".

"ַמָּצה ֲעִׁשיָרה" ִהיא ַמָּצה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַיִין, אֹו ְדַבׁש, ְוָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת "ַמָּצה ֲעִׁשיָרה", 
ֶׁשִהיא ֲעִׁשיָרה ְּבחֹוָמִרים.

ַהּתֹוָרה קֹוֵראת ַלַּמָּצה "ֶלֶחם עֹוִני" )ְּדָבִרים( ֶלֶחם ֶׁשל ֲעִנִּיים. ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחָכִמים, 
ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָצִריְך ֶלֱאכֹול ַמָּצה ֲעִנָּיה ְוֹלא ַמָּצה ֲעִׁשיָרה.

ַּדף ל"ז: ֶלֶחם ַהָּפִנים

ַהַּמּצֹות ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַּבֶּפַסח ַּדּקֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּפרּוַסת ֶלֶחם, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשְּמִכיִנים אֹוָתן ַלֲאִפָּיה, ְמַרְּדִדים אֹוָתן ַּדק ַּדק.

ַמּדּוַע עֹוִׂשים זֹאת? ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשְּמִכיִנים ֶאת ַהָּבֵצק ֶׁשל ַהַּמּצֹות, ִנְזָהִרים ְמאֹוד 
ֶׁשהּוא ֹלא ִיְהֶיה ָחֵמץ. ָלֵכן, עֹוִׂשים ֶאת ַהַּמָּצה ַּדָּקה, ִּכי ִאם ַהָּבֵצק ִיְהֶיה ָעֶבה, הּוא 

ִיְצָטֵרְך ִלְהיֹות ְזַמן ַרב ַּבַּתּנּור ְוהּוא ָעלּול ְלַהְחִמיץ.

ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָאפּו ַמָּצה ְּבעֹוִבי ֶׁשל ֶטַפח )ֶטַפח הּוא ְּבֶעֶרְך 
ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ֲעָׂשָרה ֶסְנִטיֶמֶטר(.

ֶאת ַהַּמָּצה ַהּזֹו ָעׂשּו ִּבְׁשִביל ֶלֶחם ַהָּפִנים, ִּכי ֶלֶחם ַהָּפִנים ָצִריְך ִלְהיֹות ַמָּצה, ָאסּור 
ֶׁשִּיְהֶיה ָחֵמץ. ּוְבָכל זֹאת, ֵהִכינּו ָּבֵצק ָעֶבה ְּבעֹוִבי ֶׁשל ֶטַפח, ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ַהָּבֵצק ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ֵהִכינּו ּכֲֹהִנים ֶׁשָּיְדעּו ִלְׁשמֹור ַעל ַהָּבֵצק ֶׁשֹּלא ַיְחִמיץ, ְוַגם ָאפּו אֹותֹו ְּבַתּנּור 

ְמיּוָחד ּוָבֵעִצים ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש, ְוָלֵכן ֹלא ָחְׁשׁשּו ֶׁשַהָּבֵצק ַיֲהפֹוְך ְלָחֵמץ.

ַּדף ל"ח: "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה"

ִלְקַראת ַהֶּפַסח, ְּבַמֲאִפּיֹות ַרּבֹות ֵיׁש ְׁשָלִטים ְּגדֹוִלים ֶׁשְּתלּוִים ַעל ַהִּקירֹות, ַוֲעֵליֶהם 
ָּכתּוב: "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה". 

ַמה ַהַּכּוָָנה "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה"?

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה. ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֶּפַסח ֵאין חֹוָבה ֶלֱאכֹול 
ַמּצֹות, ֲאָבל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַהּכֹל ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַמָּצה, ִּכי זֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה. ֶאת ַהַּמּצֹות 
ֶׁשָּבֶהן ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה", ְלֵׁשם 

ִמְצָוה. ָלֵכן ַמְקִּפיִדים עֹוֵׂשי ַהַּמּצֹות לֹוַמר: "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה".

ַּדף ל"ט: ָלָּמה קֹוְרִאים ַלַחָּסה - ַחָּסה?

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָאנּו אֹוְכִלים ָמרֹור. ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה אֹוָתנּו ֶלֱאכֹול ָמרֹור, ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַקָּים. ַהּיֹום, ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ָהַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב ְוֵאיֶנּנּו ַמְקִריִבים קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ֵאיֶנּנּו 
ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור ִמן ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶלֱאכֹול ָמרֹור 

ְּבָכל זֹאת. ַהָּמרֹור ִנְקָרא ָּכְך, ִּכי הּוא ָמר.

ה ִמיִנים ֶׁשל ְיָרקֹות ָמִרים ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ָּבֶהם ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת  ַהַּתְלמּוד מֹוֶנה ֲחִמיּׁשָ
ם  ָמרֹור. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ָעִדיף ְלַקֵּים ִמְצַות ָמרֹור ַּבֲחֶזֶרת, ְוַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּׁשֵ
ֶׁשל ַהֲחֶזֶרת הּוא "ַחָּסה". ַמּדּוַע ְׁשָמה ֶׁשל ַהֲחֶזֶרת ַחָּסה? ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָחס ָעֵלינּו ְוהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים.

כיבוש הולנד במלחמת העולם 
השנייה

במהלך מלחמת העולם השנייה, ב-10 במאי 
1940, תקפה גרמניה את הולנד, למרות 
שזו הכריזה על ניטרליות כאשר פרצה 
המלחמה. כיבוש הולנד נמשך חמישה 
ימים, והיא נכנעה  במהירות. באותה תקופה 
חיו בהולנד כ-140,000 אזרחים יהודים, ועוד 
30,000 פליטים שהגיעו אליה ממדינות 
אחרות. מיד לאחר הכיבוש החלו הנאצים 
לגזור גזירות על היהודים, להגביל את 
תנועותיהם ולשלוח אותם למחנות ריכוז 
והשמדה. רק כמה עשרות אלפי יהודים 
בהולנד נותרו בחיים בסוף המלחמה. בין 
היהודים שהסתתרו בהולנד ונתפסו לבסוף 

היו אנה פרנק ובני משפחתה.

פסל של אנה פרנק בסמוך לבית 
מגוריה באמסטרדם בירת הולנד 

)Wikipedia, Franklin Heijnen(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 376

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ל"ט

הסבר: התלמוד עוסק בצמחים הכשרים לאכילת 
מרור בפסח, ומשווה את המצרים למרור, שבדומה 
לו בתחילה הם היו נוחים לישראל ולבסוף הקשו 

עליהם.

עילוון – עלינו
איניש – אדם

"ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: 
למה נמשלו מצריים כמרור ? לומר לך: 

מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אף 
מצריים תחילתן רכה וסופן קשה".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף ל"ו- מ"ב
פרשת ויחי | י"ב- י"ח בטבת )27 לדצמבר- 2 לינואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לאכול ללא בשר על פי כדי לאפשר לאחיהם צריכים להתחשב ולוותר, ועקרוני עבורו, אז כולם שאם זה כל כך חשוב לו חלק מהאחים טענו מצד אחד:
מצפונו.

מצד שני:

חלק אחר מהאחים טען 

שהולכים על פי הרוב - ואם 

רוב בני המשפחה רוצים 

לאכול בשר - אז זו בעיה 

של זה שאינו רוצה, ושינסו 

למצוא לו פתרון, אבל אי 

אפשר שבגללו כל בני הבית 

לא יאכלו יותר בשר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

אחד מילדי משפחת כהן החליט שהוא רוצה להיות צמחוני ולהפסיק 
לאכול בשר ומוצרים שיש בהם בשר. הוא ביקש מאימו שבמרק 
שהיא מכינה לשבת ובשאר המאכלים שלא תכניס רכיבים שיש 

בהם בשר. בין האחים האחרים בבית התעורר ויכוח סוער. 

נולדתי בפרנקפורט שבגרמניה. א.  
כאשר עלו הנאצים לשלטון, עברתי עם משפחתי להולנד. ב. 

במהלך השואה הסתתרנו יותר משנתיים בעליית גג  ג. 
באמסטרדם.

היומן שכתבתי שרד וריגש קוראים רבים בעולם. ד. 

  | 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

ברכת המפיל
את ברכת המפיל מברכים לפני שהולכים לישון:

:ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי 
ֵׁשָנה ַעל ֵעיָני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעָּפי. ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון 
ַּבת ָעִין. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלקי ֵואֹלקי ֲאבֹוַתי. 
ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבִני ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדִני ְלַחִּיים טֹוִבים 
ּוְלָׁשלֹום. ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶתָך. ְוַתְרִגיֵלִני ִלְדַבר 
ִמְצָוה... ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהֵּמִאיר ְלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו..: 
אנו מודים לה' על שנתן לנו את השינה ומבקשים 
שישמור עלינו בשעה שאנו ישנים. אחרי ברכת 

המפיל אין לדבר עד שנרדמים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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בס"ד

חברותא

אנה פרנק
 | על המפה

יהדות הולנד
יהודים החלו להתיישב בהולנד לראשונה במאה 
ה-12, אך מספרם היה קטן. במאה ה-17 הגיעו 
להולנד יהודים אנוסים רבים מספרד ופורטוגל 
והקימו קהילות גדולות באמסטרדם ובערים 
נוספות, ובהמשך התיישבו שם גם יהודים מגרמניה 
ומזרח אירופה. היהודים תפסו עמדות חשובות 
בתחומי הכלכלה והמסחר, והשלטונות העניקו להם 
שוויון זכויות. בתוך הקהילות היהודיות התקיים 
מתח בין הדתיים למתבוללים, שבין הידועים שבהם 
היה ברוך שפינוזה. במהלך השואה, כאשר פלשו 
הנאצים להולנד, נמלטו חלק מהיהודים ואחרים 
הסתתרו. הולנדים רבים סייעו ליהודים להינצל 
מהנאצים, אולם רוב יהודי הולנד נרצחו בשואה. 

כיום חיים בהולנד כמה עשרות אלפי יהודים.

 הכניסה לבית הכנסת באנסחדה, הולנד )צולם ב-2005(
)Wikipedia(
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  | מי אני?

7 דקות

1  .
אנה פרנק.

2  .

היא כותבת בימי השואה את היומן שלה.
3  .

 באמסטרדם שבהולנד בשנת 1944.
4  .

מאחורי הארון היה פתח סודי אל חדר מסתור 
בו הסתתרו אנה ובני משפחתה. 
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בס"ד

יומנה של אנה פרנק

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הנערה בציור?
מה היא כותבת?

באיזו שנה האירוע הזה מתרחש והיכן?
למה שימש הארון מאחור?

אני ספר עם כריכה בצבע אדום לבן ומנעול קטן. א. 
במהלך השואה תיעדה בי ילדה יהודייה את חוויותיה  ב. 

וזיכרונותיה.
למרות שנכתבתי כיומן אישי, לאחר השואה הפכתי לרב  ג. 

מכר עולמי.
אני מוצג כיום במוזיאון בברלין. ד. 

2
1

3
4



ַּדף מ"א: ֵאיְך אֹוְכִלים קֹוְרַּבן ֶּפַסח?

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ִהְקִריבּו קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ָּפַסח.

ֵאיְך אֹוְכִלים ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח? ָּכְך אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה )ְׁשמֹות(: "ַאל 
ל ַּבָּמִים, ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל  ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבּׁשָ

ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו".

"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא" - ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת ְּבַׂשר ַהּקֹוְרָּבן ְּבעֹודֹו "ָנא", 
ֶׁשֵאינֹו ָצלּוי ַמְסִּפיק.

ל ֶאת ְּבַׂשר ַהּקֹוְרָּבן ַּבָּמִים! ל ַּבָּמִים" - ָאסּור ַּגם ְלַבּׁשֵ "ּוָבֵׁשל ְמבּוּׁשָ

"ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" - ֶאָּלא ָצִריְך ִלְצלֹות ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ַעל ָהֵאׁש, 
ַעד ֶׁשְּבָׂשרֹו ִנְצָלה ֵהיֵטב.

ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַמְקִריִבים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג, ְואֹוְכִלים אֹותֹו 
ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ַּדף מ"ב: "ַמִים ֶׁשָּלנּו"

ֶאת ַהַּמּצֹות ֶׁשל ֶּפַסח ְמִכיִנים ִמֶּקַמח ְוָמִים.

"ַמִים ֶׁשָּלנּו" - ֵהם ַהַּמִים ִאיָּתם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְלֲהָכַנת ַהָּבֵצק ֶׁשל ַהַּמּצֹות.

ַהִּמיָּלה "ֶׁשָּלנּו" ִהיא ִמְּלׁשֹון "ִליָנה". "ַמִים ֶׁשָּלנּו", ֵהם ַמִים ֶׁשְּכִאיּלּו ָיְׁשנּו 
ַלְיָלה ֶאָחד. ִלְפֵני ַהַּלְיָלה ׁשֹוֲאִבים ֶאת ַהַּמִים ִמן ַהַּמְעָין, ּוַמְׁשִאיִרים 
אֹוָתם ְּבתֹוְך ְּכִלי ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהַּלְיָלה, ְוָאז ֵהם "ַמִים ֶׁשָּלנּו", ַמִים ֶׁשָעְברּו 

ַלְיָלה ָׁשֵלם.

ַמּדּוַע ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּכְך? ָלָּמה ֵאין ׁשֹוֲאִבים ַמִים ִמן ַהַּמְעָין ּוִמָּיד 
אֹוִפים ָּבֶהם ַמּצֹות? ִמְּפֵני ֶׁשֵּמי ַהַּמְעָין ֲחִמיִמים, ּוַמִים ַחִּמים ּגֹוְרִמים 
ַלָּבֵצק ְלַהְחִמיץ ַמֵהר. ָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵּיׁש ְלהֹוִתיר ֶאת ַהַּמִים 

ַלְיָלה ָׁשֵלם ִּבְכִלי, ֶׁשִּיְצַטְּננּו, ְוַרק ַאַחר ָּכְך ֶלֱאפֹות ָּבֶהם ַמּצֹות.

ַּדף מ': "ַמָּצה ְׁשמּוָרה"

ְמרּו ֶאת ַהִחיִּטים ֶׁשֵּמֶהם ַיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּקַמח  ַמָּצה ְׁשמּוָרה ִהיא ַמָּצה ֶׁשּׁשָ
ַעת ְקִציָרה. ֵיׁש ֲהָלָכה ֶׁשל "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמצֹות",  ַלַּמָּצה, ְּכָבר ִמּׁשְ
ְּדַהְינּו ֵיׁש ִלְׁשמֹור ַעל ַהַּמּצֹות ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר, ְּבָׁשָעה ֶׁשּטֹוֲחִנים 
אֹוָתן ְואֹוִפים אֹוָתן, ֶׁשֹּלא ֵיָהְפכּו ְלָחֵמץ, ּוְבָׁשָעה ֶׁשּשֹׁוְמִרים ָצִריְך 

ְלַכּוֵן "ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה".

בס"ד

חוץ מהמצות של פסח, איזה עוד מאפה אסור שיחמיץ?  .1
כמה סוגי מרור קיימים?  .2

מדוע יש ללוש את המצות דווקא במים שלנו?  .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים מ׳ - מ״ב

???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: אני-עני, אשיר-עשיר, אובד-עובד, 
אלים-עלים, אצום-עצום(

חידה!
 זהו את זוגות המילים הבאות, שנשמעות דומות, 

אולם אחת מהן מתחילה ב-א' והשנייה ב-ע':

1. אנוכי - אביון

2. אזמר - בעל ממון

3. תועה בדרך - עוסק במלאכה

4. כוחני, תוקפני - צומחים על עץ

5. לא אכניס מזון לפי - גדול מאוד  

דבר תורה
כשהפסוק הראשון בפרשתנו מתאר את חייו של יעקב, 
הוא פותח במילה "ויחי" וממשיך במילה "ויהי": "ויחי יעקב 
בארץ מצרים... ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים 

ומאת שנה".

התורה רוצה להדגיש כי יש הבדל בין חיי יעקב במצרים 
לבין שאר כל ימי חייו.

יעקב מתחילת חייו היו מוטרד מרדיפות, קשיים ומאבקים, 
כבר בבטן אימו הוא תופס בעקבו של אחיו שדוחק ולוקח 

ממנו את הבכורה.

רק בהגיעו למצרים, בפגישתו עם יוסף, הוא סוף סוף מתחיל 
לחיות, במלוא מובן המילה. לפני כן הוא היה בעולם: "ויהי", 
אך לא ממש "חי". כעת, משפגש את בנו האהוב הוא חוזר 

לחיות חיים שלמים: "ויחי יעקב"! 


