ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.1.2
3a (  )ותנא דיד4b ()מצוה בממוניה
 ח, בראשית ז:מ הָ עוֹ וְ כֹל אֲ ֶר רֹמֵ " עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה
ִ מ הַ ְ הֵ מָ ה אֲ ֶר אֵ י ֶנָה ְט ֹה ָרה
ִ ִמ הַ ְ הֵ מָ ה הַ ְהו ָֹרה
 יא, כג1 דברי:ַ חֲ נֶה. ַ ה/ֹו0 א יָבֹ א אֶ ל+ ַ חֲ נֶה.ַ ל- ֵרה ָל ְילָה וְ יָצָ א אֶ ל ִמח,ְ א י ְִהיֶה טָ הוֹר ִמ+ )ִ י י ְִהיֶה בְ * ִאי אֲ ֶר
 כו,ש"א כ:א טָ הוֹר+ י טָ הוֹר הא )ִ י0ִ ְמַ ר ִמ ְק ֶרה הא ִ ל5  הַ הא )ִ י1ֹו4 ַ א ִדֶ ר ָאל ְמאמָ ה+ ְו
 ט,  ויקרא טו:ָב ִי ְטמָ א9 ֶַ ְר)ָב אֲ ֶר י ְִר)ַב עָ לָיו ה. ַוְ כָל ה
 כג, ויקרא טו:ֹבֶ ת עָ לָיו ְ נָגְ ע ֹו ב ֹו י ְִטמָ א עַ ד הָ עָ ֶרב
ֶ  ְ)ָב הא א ֹו עַ ל הַ )ְ לִ י אֲ ֶר ִהוא י.ִ ַ עַ ל ה1וְ ִא
 ה, איוב טו:1רמי
ִ ֲ)ִ י ְיאַ <ֵ עֲ וֹנְ * פִ י* וְ ִתבְ חַ ר לְ וֹ ע
 ג, איוב לג:ֹר לִ ִ י אֲ מָ ָרי וְ דַ עַ ת ְ"פָ ַתי ָ רר ִמ<ֵל
ֶ י
 סא, בראשית כד:/ַל4ֵ ַח הָ עֶ בֶ ד אֶ ת ִרבְ ָקה ו,ִַ 4 ַחֲ ֵרי הָ ִאי וA ֵ לַכְ נָה0 ַ ו1 ְר)ַבְ נָה עַ ל הַ @ְ מַ <ִ י0ִ ַֹתיהָ ו
ֶ  ִרבְ ָקה וְ נַעֲ ר1 ָק0ָ ַו
 כ, שמות ד: ְ יָד ֹו1הי+
ִ ֱח מֹ ֶה אֶ ת מַ ֵ ה הָ א,ִַ 4 ַ ו1ִרצָ ה ִמ ְצ ָריA
ְ  ָָב4 ַ עַ ל הַ חֲ מֹ ר ו1 ֵ ְַר)ִ ב4 ַ ֹו וְ אֶ ת ָ נָיו ו0ְ ח מֹ ֶה אֶ ת ִא,ִַ 4 ַו
 כ, ש"א כה:1אֹת
ָ  ֹ@ ְפ0ִ ַ וFאת
ָ  לִ ְק ָר1וְ הָ יָה ִהיא ֹרכֶבֶ ת עַ ל הַ חֲ מוֹר וְ י ֶֹרדֶ ת ְ סֵ תֶ ר הָ הָ ר וְ ִהֵה ָדוִ ד וַ אֲ נ ָָיו י ְֹר ִדי
 מג, שמות יב:א יֹאכַל  ֹו+ ָ סַ ח )ָל ֶ  ֵנכָרI ַת ה,ַ Hהֲ רֹ זֹאת חA ְֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה ו4 ַו
 יח, משלי י:ה ִ"פְ תֵ י ָ ֶקר מוֹצִ א ִדָ ה הא כְ ִסיל5 ְֶ ה ִ"נJְמ ַכ
 ח, מל"א ה:ָ ט ֹוIְ  ִאי )ְ ִמ1Lָ  אֲ ֶר י ְִהיֶה1ָֹ קו. ַ וְ ל ָָרכֶ יָבִ א אֶ ל ה1סיJַ
ִ ֶ בֶ  ל0 ַ וְ ה1ע ִֹריKְ ַוְ ה
 טז, בראשית מט:ִ" ָראֵ ל
ְ חַ ד ִבְ טֵ י יA ְ)  ֹו. ַ י ִָדי עMָ
 יג, בראשית מט:ֹוֹת וְ י ְַרכָת ֹו עַ ל ִציד4 ִִ)ֹ וְ הא לְ חוֹ אֳ נ
ְ  י1י.ִַ  לְ חוֹ יHזְ בל
 ג, ויקרא יב:וֹל ְ ַ"ר עָ ְרלָת ֹו. ִמינִ י ִיLְ ַ ה1ֹו4 ַב
 ג, בראשית כב...  ֹו וְ אֵ ת י ְִצחָ ק ְ נ ֹו0ח אֶ ת ְנֵי נְ עָ ָריו ִא,ִַ 4 ַַחֲ בֹ  אֶ ת חֲ מֹ ר ֹו ו4 ַ ַ  ֶֹקר ו1 ָבְ ָרהA 1ֵ)ַ
ְ 4 ַו
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I. Continuation of discussion re: meaning of  – אורvalue of euphemism (reason for selecting " "אורinstead of “)”לילה
a. ריב"ל: a person should always speak in a refined manner
i. Proof: v 1 (other 1 חכמיbrought proofs from various verses – vv. 2-3
1. בי ר' ישמעאל: vv. 4-5 (in case of זב, called  ;מרכבfor  – זבהcalled  )מושבand vv. 6-7 from איוב
ii. Challenge: vv. 8-10 all describe women riding on back of mammal
1. Defenses: each case has its own rationale
iii. Challenge: the  תורהfreely uses the word טמא
1. Rather: if there is no addition to the text needed, prefer refined language
a)
But: if refinement costs additional letters – preference to concision
2. Stories: relating to the value of using euphemism
a) Students: followed these dicta and proved to be worthy
b) ארמאה: boasted about eating ( קרב פסחvv. 11-12) ( ר' יהודה ב בתירהin Nesibin tripped him up)
c) ר' יהושע בריה דרב אידי: refused to utter the words re: ’רב כהנאs condition
d) יוחנ חקוקאה: erred in describing barley when asked about wheat (v. 13)
e) רב: avoided telling  רב חייאthat his father/mother was no more
i. Lessons: from ’ר' חייאs reaction
1. אבל: forbidden to wear shoes
2. שמועה רחוקה: delayed news re: death of  קרובonly generates 1 day of אבלות
3. 1מקצת היו: part of the (final) day is considered a full day
f) Tangential stories: tribal associations with characteristics (vv. 14-15)
II. Reason for - בדיקת חמon ( ליל י"דsince, מה"ת, there is no - איסור חמbefore midday)
a. Proposal: if checking at  שש שעותviolates the principle of ( זריזי מקדימי למצוותper vv. 16-17), check at dawn
i. Answr ()רנב"י: people are at home and the candle illuminates better
1. אביי: therefore,  אסורto begin study at the onset of the 14th; he may get engrossed and forget בדיקה
III. Questions posed to  רנב"יre: renting a house on or before  ידand the obligation of בדיקה
a. #1: if he rents on  – ידwho is responsible?
i. Answer: whoever holds the keys at the onset of  ידis חייב בבדיקה
b. #2: is a house assumed to be checked? (if owner is unavailable)
i. Answer: even invalid 1 עדיare believed as to checked status of house ( חזקתו בדוקb/c all are 1 חבריre: -)בדיקת חמ
1. Challenge: why do we need their )חזקתו אי בדוק( ?עדות
2. Defense: this particular house lost its  ;חזקת בדוקwith their (weak) testimony – בדוק
c. #3 (asked in )בית מדרש: a house rented under  חזקת בדוקand found not to be so – is it ?מקח טעות
i. Answer ()אביי: even in a place where people pay for someone to check, not מקח טעות
1. Reason: the lessor figured that a person would prefer to fulfill a  מצוהwith his own money
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