ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.1.3
4b (  )תנ הת ר' מאיר אומר6a ()עיסה לית לה קלה
 יט, שמות יב:,רֶ ָבְ אֶ זְ ַרח ה+ ָל אֹ כֵל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ נִ כְ ְר ָתה הַ &ֶפֶ  הַ ִהוא מֵ עֲ ַדת י ְִ ָראֵ ל "ַ )ֵר# ִ י# ִֶבְ עַ ת י ִָמי ְאֹר א יִָ צֵ א "ְ בָ !ֵ יכ
ֹ עַ ד יו
ֹ וֹ הָ ִרא5 ְִ ָראֵ ל ִמ5 וְ נִ כְ ְר ָתה הַ &ֶפֶ  הַ ִהוא ִמ, ֵָל אֹ כֵל חָ מ# ִ י# ֶאֹ ר ִמ"ָ !ֵ יכ6ְ +וֹ הָ ִרא ֹו ַ! ְ"ִ ית5 ַ" 4 ַ א+וֹת !ֹאכֵל3 ִַבְ עַ ת י ִָמי מ
 כ, שמות יב:וֹת3 ַ מ+ֹבֹ תֵ יכֶ !ֹאכְ ל
ְ  "ְ כֹל מו+ָל מַ ְחמֶ צֶ ת א תֹאכֵל#
 יח, שמות יב:ֹת עַ ד יוֹ הָ אֶ חָ ד וְ עֶ ְ ִרי ַלחֹדֶ  "ָ עָ ֶרב3 ַ מ+ר"ָ עָ ה עָ ָר יוֹ לַחֹ דֶ  "ָ עֶ ֶרב !ֹאכְ ל:
ְ ְ" 
ֹ "ָ ִרא
 ז, איוב טו:!ָ ְָ לֵד וְ לִ פְ נֵי גְ בָ עוֹת ח ֹולָל+!ִ דָ הֲ ִראי ֹו
 מ, ויקרא כג:מַ ְח ֶ! לִ פְ נֵי ה' אֱ הֵ יכֶ ִבְ עַ ת י ִָמי+
ְ  עָ בֹ ת וְ עַ ְרבֵ י נָחַ ל, ֵַ>ֹ ת ְ!מָ ִרי וַ עֲ נַ? ע#  הָ ָדר, ֵוֹ הָ ִרא ֹו >ְ ִרי ע5 ַ" ֶלְ ַק ְח ֶ! ָלכ+
 לט, ויקרא כג:  ִמינִי ַ"ָ ת ֹו7ְ ַוֹ ה5 ַב+ וֹ הָ ִרא ֹו ַ"ָ ת ֹו5 ַ"  אֶ ת חַ ג ה' ִבְ עַ ת י ִָמי+)ֹ ָ!ח,רֶ ָת ה:+ס>ְ כֶ אֶ ת ְ!בְ ְ" יעי
ִ ִב7ְ ַה עָ ָר יוֹ לַחֹ דֶ  ה7ָ  "ַ חֲ ִמ4 ַא
 ז, ויקרא כג:+ ֲָל ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ָדה א ַתע# ֶוֹ הָ ִרא ֹו ִמ ְק ָרא קֹ דֶ  י ְִהיֶה ָלכ5 ַ"
 כה, בראשית כה: ְמ ֹו עֵ ָו+ ְִק ְרא5 ַעָ ר ו
ֵ ֶ ֶרתF ְַ א#  ֹוDE# דמוֹנִ י:
ְ ֵצֵ א הָ ִרא ֹו5 ַו
 יב, ירמיהו יז:+נ
ֵ Fָ ֵ א כָבוֹד מָ רוֹ מֵ ִרא ֹו ְמקוֹ ִמ ְקH ִ#
 כז, ישעיהו מא: ֵ! ֵֶ ר א6 ַ ִ ַל ְמב+יר
ָ
ִ ֹו ִה&ֵה ִה&ָ וְ ל5ִרא ֹו לְ ִצ
 כה, שמות לד: זִ בְ ִחי וְ א יָלִ י ַל" ֶֹקר זֶבַ ח חַ ג הַ >ָ סַ חFַ , ֵא ִת ְחַ ט עַ ל חָ מ
 ז, שמות יג:IֶבלE ְ)  ְאֹר "ְ כָלI ְ וְ א י ֵָראֶ ה ל, ֵ חָ מI ְ ִָמי וְ א י ֵָראֶ ה ל5 ַכֵל אֵ ת ִבְ עַ ת ה-ֵוֹת י3 ַמ

 טו, שמות יב:בִ ִעי7ְ ַה
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I. Source for prohibition of , חמfrom midday on the 14th
a. Background:  ר"מ ור' יהודהdisagree about how many hours before  חצותwere added by  חכמיas precaution ()הרחקה
b. אביי: resolution of 2 ( פסוקיvv. 1-2) –
i. Can’t mean: 15th at night, since השבתה,( מצות אכילת מצה איסור אכילת חמvv. 2-3) and  אכילת מצהis at night (v. 4)
ii. Can’t refer to: night of 14th – since v. 2 stipulates  השבתהas ביו
iii. Can’t refer to: morning of 14th – since K( אv. 2) divides ( ½ day)
c. תנא דבי ר"י: "  "ראשוin this context means the 14th, per v. 4
d. רנב"י: "  "ראשוcan mean “the eve of” per v. 5
i. Challenges: from vv. 6-8 –  ראשוexplicitly refers to 1st day of סוכות
1. Defense: per ’תדבר"יs homily – fulfilling  מועדיthat are called  ראשוis the  זכותwhereby we gain 3 ראשו
a) ראשו: destroying ( עמלקv. 9); building ( ביהמ"קv. 10) and the name of ( משיחv. 11)
e. רבא: v. 12 – since  זמ שחיטת פסחis at midday, , חמmust be gone by then
i. Follows:  ר' ישמעאלin מכילתא, contra  ר'"עwho points out that you can’t burn it on  – )איסור מלאכה( ט"וK אsets at חצות
1. רבא: 3 inferences from  השבתה – ר"עmust be burning;  הבערהis an  לחלק יצאת( אבnot  )ללאוand we don’t use Kמתו
ii. And: contra ר' יוסי, who infers as  אבייdid (above [b])
II.  ברייתאestablishing basis for prohibitions of  בל ייראהand בל יימצא
a. Sources: vv. 1, 13 – via שאר:: שארgenerates cross-application of parameters
i. Kלא ייראה ל: only includes your own (nor  )של גבוהvisible ,חמ, but in every part of your property (K)גבול
ii. לא יימצא: includes owned by others – even  גויwho lives in your  חצר- and buried – but only in your house
1. Result: all ,חמ, even owned by others, anywhere in property
2. Note:  גויliving in your  חצרshould be move obviously prohibited – sequence is backward
a) אביי: reverse sequence in ( ברייתאshould be “even if he is not in your )”חצר
b) רבא: maintain our version; refers to allowance to see others’ – even if the  גויlives in your חצר
i. Challenge: why then quote the  פסוקthat prohibits?
ii. Answer: K לK( לonly your own) 1 for  בל ייראהand the other for בל יימצא
3. Note: apparent contradiction as to prohibition of having others’ ( )של גויin your property
a) Resolution: if you have  אחריותfor it, it is a violation
i. Even: according to  מ"דthat ( דבר הגור לממוi.e. your liability) is not כממו דמי
1. Reason:  לא יימצאexpands prohibition
2. Version: need for  לא יימצאsupports position that דבר הגור לממו לאו כממו דמי
a. Rejection: even position of  כממו דמיonly applies once the item is harmed
b. Question asked of רבא: what is the status of  בכורamong taxable property ()ארנונא
i. Answer: if he could pay off the taxman without giving the animal – חייבת בבכורה
ii. But: if he cannot do so, is it liable?
1. רבא: exempt ( ברייתאwhich rules  חייבתis talking about a case where he could pay off taxman)
2. Alternate version:  רבאruled that it is always exempt (even if he could pay off taxman) - בהמה אית לה קלא
a) But: dough of  ארנונאis always liable for  ;חלהeven if he could pay off the מוכס
i. Reason: no one knows about the dough ( )לית לה קלאand they err as to why you’re eating it
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