ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.1.5
7a (  )אמר רבה בר רב הונא8a ()מיקט איקטופי

 כג, שמו"ב יח:!י
ִ ַיהי מָ ה ר וַ ֹאמֶ ר ל ֹו ר וַ  ָָר אֲ ִחימַ עַ  ֶ ֶר הַ ִ ָר וַ ַעֲ ֹבר אֶ ת ה
ִ ִ( ו1
 ג, בראשית לג:חיו
ִ  ֹו עַ ד+!ְ ִ0 ְ עָ ִמי) עַ ד. רצָ ה ֶ!בַ עְ ח+ַ !ְִ  ַ( וְ הא עָ בַ ר לִ פְ נֵיהֶ ) ו2
 יג, מיכה ב:)!ֹא
ָ ְ ר4 'ָ ְרצ וַ ַעֲ בֹ ר ַ!עַ ר וַ  ְֵצא ב ֹו וַ ַעֲ בֹר מַ לְ ָ) לִ פְ נֵיהֶ ) וַ ה. ) ֶֹ ֵר לִ פְ נֵיה. ַ( עָ לָה ה3
 יט, שמות יב:ר
ֶ ֵָר בְ אֶ זְ ַרח ה0 ַ4  ָראֵ ל6ְִ ֶפֶ ! הַ ִהוא מֵ עֲ ַדת י9 ֵַ יכֶ) ִ י ָל אֹ כֵל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ נִ כְ ְר ָתה ה+ ְָ ב4 ָ צֵ א8ִא י7 אֹ ר6ְ )( ִ!בְ עַ ת י ִָמי4
 יב, בראשית מד:<ִ נְ י ִָמ4 חַ ת+ַ מְ ְ4 ַָבִ יע0 ַָ צֵ א ה8ִ ַָדוֹל הֵ חֵ ל בַ ָ=טֹ< ִ >ָה ו0 ַ4 6 ֵ. ַ( וַ יְח5
 יב, צפניה א: ַא י ֵָרע7 ְֵיטיב ה' ו
ִ א י7 ) ִָ לְ בָ ב4 )י עַ ל הָ אֲ נ ִָ!י) הַ =ֹפְ ִאי) עַ ל ִ! ְמ ֵריהֶ ) הָ אֹ ְמ ִרי+ִ ֵרוֹת פָ ַק ְד9 ַ4 )ְר! ִ ַל
ָ  אֶ ת י6 ֵ. ַָ עֵ ת הַ ִהיא אֲ ח4 ( וְ הָ יָה6
 כז, משלי כ:< ֶ ָל חַ ְד ֵרי בָ ט6 ֵד) חֹ פ
ָ ( נֵר ה' נ ְִ!מַ ת7
 ד, חבקוק ג:ֹהC D ְהיֶה ַק ְר ַניִ) ִמָד ֹו ל ֹו וְ ָ!) חֶ בְ יוֹ< ע+ִ  ָאוֹרBַ( וְ נֹ ג8

I. רב: moldy  פתwith " "רבתה מצהis permitted
a. Case: unclear if it was ever חמ
i. Challenge: then no need for ( רבתה מצהassumption: it means that a  רובof the  פתthere was )מצה
1. Explanation: invoke rule of ( בתראfollow “most recent”) and  קמאי קמאי אזלי ליהper ב:שקלי) ז
ii. Answer:  עיפושproves that it’s old (and may be from pre- פסחand was missed in )בדיקה
1. Challenge: how does  רבתה מצהhelp?
2. Answer:  רבתה מצהmeans that as many days of ( מצה:: )פסחhave passed likely that it was  מצהthat went bad
a) Justification: lots of mold indicating age;  רבteaches that mold is due to daily hot bread baked over it
iii. Challenge (to notion of )אזלינ< בתר בתרא: from ב:שקלי) ז
1. Explained: 3 ways by ר"פ,  ר' זבידand רנב"י
II.  ברכת הבדיקהper רבא: על ביעור חמ או לבער חמ
a. (ר' פפי )רבא: לבער חמ
i. All agree: that  לבערrefers to upcoming act
1. Challenge: " "על השחיטה,""על המילה
2. Answer: individual is not commanded – act must be completed by someone father (e.g.) must say למול
3. Challenge: על נטילת לולב
a) Answer: he’s already completed the  דאורייתאcomponent by lifting it
b. (ר' פפא )רבא: על ביעור חמ
i. Dispute: re: meaning of  ר' פפא – על ביעורholds it to be an equivoke
III. שמואל:  ברכת המצוותmust be said immediately before performance “<”עובר לעשיית
a. Sources: for  עוברmeaning before (vv. 1-3)
b. Exception: “( טבילהand  – ”שופרrejected) person is not yet fit to say אשר קדשנו במצוותיו
i. Discussion: in ) ראשוניwhether this is applicable to all  טבילותor just to טבילת גר
IV.
Source ( )אסמכתאfor using candle for בדיקת חמ
a. ( ר' חסדאsupported by )ברייתא: linked )( ]נרנרותחפשמצא[ פסוקיvv. 4-7)
i. Note: final verse needed, since  נרותmight imply only a torch to avoid seeing “small” sins of )ירושלי
b. ברייתא: negates use of sunlight, moonlight or torchlight – and supports candle as per  ר"חabove
i. Sunlight: is acceptable for outdoor portico or room with window; not for area not directly open to window
ii. Torch: even though it is ideal for הבדלה, not for בדיקת חמ:
1. Access: can’t get it into small crevices
2. Backlight: it illuminates back on the one holding it
3. Fear: the flame is jumpy and unsteady/has to be careful that it doesn’t catch
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