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מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.3.2
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I. Identifying authority of our ( משנהMust hold לאו – תערובת חמ( ונוקשה, no )כרת
a. רב יהודה: it is ר"מ, who explicitly rules (ה: )פסחי גthat  נוקשהmust be burned
i. And: ’ר"מs standard of " "שיאורis permitted  בנאהaccording to ר' יהודה
ii. And: certainly would apply it to תערובת, which is intended for food ( ק"וfrom )נוקשה
b. ר' נחמ: it is ר' אליעזר, who explicitly holds that  תערובתcarries a punishment of מלקות
i. And: he would certainly apply it to נוקשה
c. ברייתא: supports  – רב יהודהmentioning a  לאוfor (תערובת חמ, omitting ( נוקשהvv. 1-2)
i. Which must be: authored by  תערובתר"אis more obviously  חייבthan נוקשה
d. Source: for  לאוfor  תערובתand נוקשה: v. 1 – כל מחמצת
i. Challenge: why is there no ( כרתv. 3)?
ii. Answer:  מחמצתis needed to teach that even if leavened by outside agent, still liable
1. Challenge: if so, there should be no  לאוeither
2. Answer: inferred from the expansive “”כל
a) Challenge:  כלshould also extend to (( חמv. 3)
b) Answer: ( כלthere) needed to include women in (איסור חמ
i. Reason: v. 3 refers to “eaters”, extends to other “eaters” – not other “foods”
1. Challenge: v. 6 – we extend  כלof eaters to other foods
2. Answer: there are no other “eaters” to include extend to other foods ()חלב בעלי מומי
ii. Challenge: ( חמis a ל"ת, and woman and men are equally obligated to avoid ( לאויv. 4)
iii. Answer:  סד"אto infer exemption from ( איסור חמfrom ( אכילת מצהv. 5)
1. And:now that we have the ( איסור חמextended to women, they are  מחוייבות מה"תin אכילת מצה
c)Question:  רבנof  ר"אwho don’t use “ ”כלto extend to  – תערובתwhat is their source for ?איסור חמ( לנשי
i. Answer: they do interpret כי כל
ii. Question: why doesn’t  ר"אinterpret כלwomen; תערובת חמ( כי כל
1. After all: he does interpret  כי כלin v. 7 - קשיא
II.  לאיסורA – היתר מצטרcompleting the  שעורof liability with permissible material
a. ר' יוחנ: only applies to ( איסורי נזירv. 8)
b. זעירי: also ( בל תקטירוv. 7)
i. And: ( – חמhe mentioned  בל תקטירוto demonstrate need for כזית
c. אביי: should apply to all איסורי
i. Proof: ג: טבול יו ב- if  טבו"יtouches soup with  תרומהspices in it, spot he touched is טמא
1. Reason: because a  זרgets  מלקותfor eating a כזית
a) סד"א: if he eats a  כזיתof the mix ( לאיסורA)היתר מצטר
b) Correction: if he eats a full  כזיתof  תרומהwithin כדי אכילת פרס
2. And:  חכמיdisagree with  ר"אbecause a  כזיתof  כותחcannot be “normally” eaten within that time
a) Challenges: to rule about eating  – כזית איסור בכדי אכילת פרסfrom rulings about תרומה
i. Answer (to both): those are referring to  תרומה בזמ הזה- דרבנ
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