ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.2.7
28a ('  )משנה ב29b ()כרבנ

 ז, שמות יג: ב ֶל% ְ& ְ כָל$ אֹר#ְ ְמַ וֹת יֵכֵל אֵ ת ִ ְבעַ ת הַ  ִָמי וְ א י ֵָראֶ ה לְ חָ מֵ ! וְ א י ֵָראֶ ה ל
ֹל יְמֵ י חַ ֶי- ִאת מֵ אֶ ֶר! ִמ ְצ ַרי
ְ ֵֹר אֶ ת יוֹ צ- ְז,ִ  ַאת מֵ אֶ ֶר! ִמ ְצ ַריִ לְ ַמע
ָ ָָ זוֹ יָצ.ִ י בְ ִח- ֹאכַל עָ לָיו ַמוֹת לֶחֶ  עֹנִי, א תֹאכַל עָ לָיו חָ מֵ ! ִ ְבעַ ת י ִָמי
ד7 ג, שמות יג:חֹד הָ בִ יב
ֶ ְ$ יֹצ ִאי
ְ ,ֶ הַ וֹ ַא:! ֵֶה וְ א יֵכֵל חָ מ3ְ חֹ זֶק יָד הו ִֹציא ה' אֶ ְתכֶ ִמ$ ִי- ֵ ית עֲבָ ִדי$ ְצ ַריִ ִמ5ִ את ִמ
ֶ ֶָה אֲ ֶר יְצ3 ַמֹה אֶ ל הָ עָ  זָכוֹר אֶ ת הַ וֹ ה
ֶ וַ ֹאמֶ ר
 כ, שמות יב: מַ וֹת9ֹאכְ ל, ֶֹבֹ תֵ יכ
ְ ְ כֹל מו$ 9ָל מַ ְחמֶ צֶ ת א תֹאכֵל יח, שמות יב:ָ עָ ֶרב$  ֶ ִרי לַחֹ ד#ְ ֶ מַ ֹת עַ ד יוֹ הָ אֶ חָ ד וְ ע9ֹאכְ ל, ָ עֶ ֶרב$  ֶר יוֹ לַחֹ ד#ָ ָָ עָ ה ע$;ר
ְ ְ$ ָֹ ִרא$
 מח, שמות יב: ֹו$ ר! וְ כָל עָ ֵרל א ֹיאכַל
ֶ ְָ אֶ זְ ַרח ה- ֹת ֹו וְ הָ יָה# ֲוֹל ל ֹו כָל ָזכָר וְ ז י ְִק ַרב לַע5ה פֶ סַ ח ַלה' ִה#ָ ָ &ֵר וְ ע,ְ ר ִא9וְ כִ י יָג
 ג, דברי טז:

(1
(2
(3
(4
(5
(6

I. משנה ב: status of ! חמafter "חמ! שעבר עליו הפסח" – חג המצות
a. נכרי: if it belonged (during  )חג המצותto a non-Jew – permissible
b. ישראל: but if it belonged to a  ישראל- prohibited, per v. 1
II. Identifying the author of the משנה
a. ברייתא: can help us note that it is not ר' יהודה,  ר"שnor ריה"ג
i. Positions: staked out on various liabilities related to !חמ
1. ר' יהודה: rules that before (from midday on  )ידand after חג המצות, eating ! ;לאו=חמduring לאו וכרת=חג המצות
2. ר"ש: before and afterwards – no liability; during ;לאו וכרת=חג המצות
a) And: from the time he may not eat, he may not get ( הנאהthis is ’ר' יהודהs ruling)
3. ריה"ג: no  איסור הנאהat all
ii. sources: for each position
1. ר' יהודה: Source for “before”: v. 2 – ;עליו
a) ר"ש: but then it states  ;שבעת ימי תאכל עליו מצותrather…
2. ר"ש: juxtaposed to מצות... שבעת ימיto teach that  איסורof ! חמonly starts when there is a ( מצות אכילת מצהnight)
iii. Background:  ר"יinvokes 3 ( פסוקיvv. 2-4); before, during and after חג המצות
1. ר"ש: v. 2 is for  זמנוA ;תוv. 4 teaches that even if an outside agent made it !חמ, still considered !חמ
a) V3: per juxtaposition to  )ריה"ג( היו את יוצאי- the 1st year ()פסח מצרי, only 1 day of !איסור חמ
2. ר' יהודה: infers  חימו! ע"י דבר אחרfrom use of odd word מחמצת
a) And: either rejects ’ריה"גs inference about  ;פסח מצריor infers it from mere juxtaposition of ...היו את
iv. Proposed responses:  ר"שcountered well re: v. 2 – how would  ר"יanswer?
1. ר"י: needed to establish obligation of eating  ר"ש( מצהinfers from v. 5 – )בערב תאכלו מצות
2. ר"י: v. 5 teaches that even ( טמאetc.) who can’t eat  ק"פeats  – ר"ש( מצהno worse than [ ערלv. 6] who eats )מצה
a) ר"י: the  תורהwrote that in both places – both for ( ערל וב נכרv. 6) and for ( טמאv. 5)
b. Author cannot be: ( ר' יהודהall !חמ, even of נכרי, should be ;)אסור
i. Nor: ( ר"שno  איסורafter )פסח
ii. Nor: ( ריה"גnever an )איסור הנאה
c. Solutions: to authorship
i. ר' אחא בר יעקב: author is  – ר' יהודהhe only disallows any !( חמeven for eating, even during  )מצותif owned by ישראל
1. Wording: of 1st clause is inexact; parallel construction with סיפא
2. Prooftext: in  משנהoriented to רישא, allowing  חמ! של נכריbecause of A לא יראה ל- not שאור דראייה( של נכרי::)דאכילה
3. Therefore: if someone ate חמ! של נכרי שעבר עליו הפסח,  ר' יהודהwould not hold liable
ii. רבא: author is  – ר"שruling in our  משנהis a  קנסfor violating בל ייראה
1. ר' יהודה: would disallow all !( חמregardless of ownership) (rejects [שאור דראייה::)]דאכילה
2. Prooftext: in  משנהsupports the קנס-theory ( קנסdue to violating that prohibition)
3. Therefore: if someone at חמ! של נכרי שעבר עליו הפסח,  ר' יהודהwould hold liable
iii. Note: parallel  מימראwhere they disagree if  ר' יהודהwould find liability for חמ! של נכרי שעבר עליו הפסח
iv. ( ר' אחא בר יעקבredux changed his mind): if someone eats  חמ! של הקדשon פסח, dispute if it is considered מעילה
1. And: that dispute is ר"ש/ ר' יהודה( ר' יהודהdoes not accept שאור דראייה:: הקדששאור דאכילהis !)אסור באכילת חמ
a) ר' יהודה: no  מעילהbecause it has no value at all; all !( חמregardless of ownership) אסור

www.dafyomiyicc.org

23

© Yitzchak Etshalom 2013

