ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to מסכת פסחי
 מסכת פסחיis, according to some ראשוני, two ( מסכתותas implied by the plural in the name); one that deals with
 פסחas practiced post-( חורבchapters 1-4, 10) and the other which deals with ( קרב פסחchapter 5-9). The frist two
chapters are focused on the  איסורof  – חמboth ownership ( )בל ייראה ובל יימצאand eating and other הנאה.
Although the  מצוה דאורייתאof ( השבתת חמdestroying  חמon the 14th of  )ניסwill be formally addressed in the 2nd
chapter, the first deals with the rabbinic obligation of  – בדיקת חמto check for and clean out all  חמfrom one’s
property- specifically when and where it must be done.
4.1.1
2a (  )אור לי"ד3a ()קרו לילי

 ג, בראשית מד: ֶ הֵ &ָ ה וַ חֲ מֹ ֵריה#ְ ח$ % ָי
ִ הַ  ֶֹקר אוֹר וְ הָ אֲ נ
:ר2
ֶ ֵֶ ֶא מ1  ִמ&ָ טָ ר.ַֹ ג/א עָ בוֹת ִמ, כְ א ֹור ֹקֶ ר יִזְ ַרח ָמֶ   ֶֹקר#
 ה, בראשית א: ָק ָרא ָל ְילָה וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ ֶקר יוֹ אֶ חָ ד7ֹ
ֶ הי לָאוֹר יוֹ וְ ַלח,
ִ ֱ ְִק ָרא א5 ַו
 ב;ג, תהלי קמח:וֹכְ בֵ י אוֹר9 ָל9 #ה# הַ לְ ל...:יו2 ָָל צְ ב9 #ה#הַ לְ ל
 יד, איוב כד:ָב/=ַ  ְילָה י ְִהי ַכ$ַ ַב# ֹ רוֹצֵ חַ י ְִקטָ ל עָ נִ י וְ אֶ בְ יו#לָאוֹר יָק
 ט, איוב ג:ִ? ֹו י ְַקו לְ אוֹר וָ @יִ וְ @ל י ְִראֶ ה ְ עַ פְ עַ ?ֵ י ָחַ ר
ְ וֹכְ בֵ י נ9 #י ְֶח ְכ
 יא, תהלי קלט:פֵ נִ י וְ ַל ְילָה א ֹור ַ עֲ דֵ נִ י#ְ י7ֶ ֹ ח7 ַוָ אֹ מַ ר א
 ו, ויקרא יט:E ֵרFִ
ָ יי ָ אֵ  י
ִ ִלDְ ַו ָֹתר עַ ד יוֹ ה/ ַמ&ָ חֳ ָרת וְ ה#
ִ כֵל2ְֵ יוֹ זִ בְ חֲ כֶ י
 יז, ויקרא ז:E ֵרFִ
ָ יי ָ אֵ  י
ִ ִלDְ ַוֹ ה5 ַ ָבַ חI ַר הHַ ְו ָֹתר ִמ/ ַוְ ה
 ד,ש"ב כג
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I. 'משנה א: Basic parameters of ( בדיקת חמsee note)
a. Timing: night of 14th (called ")"אור לארבעה עשר
i. Meaning of אור: dispute  – "נגהי"( ר' הונאwhich we think means “day”) vs. ( רב יהודהnight)
1.  מקראsources: supporting  – רב הונאvv. 1-3; 5-7
a)
Rejection: each is interpreted metaphorically
2. Verse 4: supports  אורas night
a)
Rejection: interpreted Halakhically ( נודר מ האורis also banned from starlight)
3. ברייתא: supports “night” – ’ר' יהודהs “ בדיקהschedule” includes  אור לי"דand then י"ד שחרית
a)
Challenge: יח: תוספתא פסחי ג- dispute ר' יהודה/ ראב"יabout onset of  איסור מלאכהon י"ד
i. Terms:  ראב"יuses “”אור, whereas  ר' יהודהallows  מלאכהuntil sunrise (" "אורmeans night)
1. ראב"י: no precedent for a day to be half-prohibited vis-à-vis מלאכה
2. ר' יהודה:  חמdisproves that, since  חמis permitted in the early morning hours
a. Counter:  אורmay mean עמוד השחר, which is a recognized divider with precedent (e.g. )תענית
4. ברייתא: supports  אורas night - the  משואותto broadcast  ראש חדשwere lit " "לאור עבורוnight
a)
Challenge: יט: – תוספתא יומא אrefers to morning as לאורה
i. Defense:  לאורהis different than אור
5. י:עדויות ד: supports night, as  ב"שrefer to a  מפלתas ( לאור שמוניmeans “night of 80th day since )”לידה
6. ברייתא: “night”; vv. 8-9 limit  שלמיto 2 days and  שריפת נותרto 3rd day;  מדרשuses " "אורto denote night
7. ברייתא: supports “night” – describes  תפילת יוה"כand refers to  ערביתas אור של יוה"כ
8. בי שמואל: ruled explicitly that we check for  חמon the night of the 14th - QED
a)
Explanation: both  רב יהודהand  רב הונאinterpreted  אורas night
b)
Rather: in ’רב הונאs town they called night “ ”נגהיand in ’רב יהודהs town – ""לילי
b. Location: only places where  חמis brought
i. Wine cellar: must check 2 rows – only if it is a place where  חמis brought
1. ב"ש: 2 rows over entire cellar
2. ב"ה: 2 top rows
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