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מסכת פסחי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
4.3.7
)סו הפרק( )  50aמשנה ה'( 48b
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ר!חי:
!סר ִחי עַ ל עַ ְר#ו ָֹת וְ אֹכְ לִ י ִָ %רי ִמ&ֹא וַ עֲ גָלִ י ִמ*וֹ) מַ ְר ֵ+קָ ..לכֵ עַ ָ*ה ִיגְל!  ְ+רֹא ֹ-לִ י וְ סָ ר ִמ ְרזַח ְס ִ
הַ ֹכְ בִ י עַ ל ִמוֹת ֵ ְ
כֵב עִ  ָ%ל  ְ+הֵ מָ ה וְ 3מַ ר ָ%ל הָ עָ  3מֵ  :דברי כז ,כא
3ר!ר ֹ
3ר :9ויקרא יא ,מו
זֹאת *ו ַֹרת הַ  ְ+הֵ מָ ה וְ הָ ע ֹו וְ כֹל נֶפֶ  הַ חַ ָ6ה הָ רֹמֶ ֶ#ת  ָ7 ַ+יִ !לְ כָל נֶפֶ  הַ  ֶֹרצֶ ת עַ ל הָ ֶ
ָבֶ ת עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶר נִ ְ ַ+ע ה' לַאֲ בֹתֶ י; לְ <בְ ָרהָ  לְ י ְִצחָ ק !לְ יַעֲ קֹ ב לָתֵ ת לָהֶ  :דברי ל ,כ
 ִ% ...י ה!א חַ ֶ6י; וְ א ֶֹר) יָמֶ י; ל ֶ
*ו ָֹרה ִצ!ָ ה לָנ! מֹ ֶה מו ָֹר ָה ְק ִה>ַת יַעֲ קֹ ב :דברי לג ,ד
יָכִ י וְ צַ ִ@יק יִלְ   ָ+וְ כֶסֶ נ ִָקי יַחֲ Aק :איוב כז ,יז
ָת לָ) :דברי ח ,י
3ר 9הַ ֹבָ ה אֲ ֶר נ ַ
וְ 3כַלְ ָ* וְ ָ#בָ עְ ָ* !בֵ ַרכְ ָ* אֶ ת ה' אֱ Aהֶ י; עַ ל הָ ֶ
וְ הָ יָה 6 ַ+וֹ הַ ה!א Aא י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת וְ ִק ָEאוֹ :זכריה יד ,ו
6 ַ+וֹ הַ ה!א י ְִהיֶה עַ ל ְמ ִצ>וֹת הַ !Gס קֹדֶ  ַלה' וְ הָ יָה הַ ִGירוֹת  ְ+בֵ ית ה' 7ִַ %זְ ָר ִקי לִ פְ נֵי הַ ִ7זְ  ֵ+חַ  :זכריה יד ,כ
!ב ְל! בָ הֶ  וְ Aא י ְִהיֶה כְ נַעֲנִי עוֹד  ְ+בֵית ה' צְ בָ אוֹת 6 ַ+וֹ הַ ה!א :זכריה יד ,כא
יה!דה קֹדֶ  ַלה' ְצבָ אוֹת !בָ א! ָ%ל הַ ֹIבְ ִחי וְ ל ְָקח! מֵ הֶ  ִ
יר! ַלִ !בִ ָ
ָ
וְ הָ יָה ָ%ל ִסיר ִ+
!מ ֹו !עַ וַ Jִָ 6חֶ הָ וַ ָ6בֹ א אֵ לֶיהָ  :בראשית לח ,ב
ְה!דה  ַ+ת ִאי  ְ%נַעֲ נִי ְ
וַ ְַ 6רא ָ י ָ
 ְ%נַעַ   ְ+יָד ֹו מֹ א ְזנֵי ִמ ְרמָ ה לַעֲ ֹק 3הֵ ב :הושע יב ,ח
3ר :9ישעיהו כג ,ח
ִמי יָעַ  9זֹאת עַ ל צֹר הַ  ַ7עֲ ִט ָירה אֲ ֶר סֹחֲ ֶריהָ ִָ #רי  ִ%נְעָ נֶיהָ ִנכְ  ֵ@ ַ+י ֶ
!מ ֹו אֶ חָ ד :זכריה יד ,ט
3ר6 ַ+ 9וֹ הַ ה!א י ְִהיֶה ה' אֶ חָ ד ְ
וְ הָ יָה ה' לְ מֶ לֶ) עַ ל ָ%ל הָ ֶ
עלָ וְ זֶה זִ כְ ִרי לְ דֹר @ֹר :שמות ג ,טו
ֹ% ...ה תֹאמַ ר אֶ ל  ְ+נֵי י ְִָ #ראֵ ל ה' אֱ Aהֵ י אֲ בֹ תֵ יכֶ אֱ Aהֵ י <בְ ָרהָ  אֱ Aהֵ י י ְִצחָ ק וֵאAהֵ י יַעֲ קֹ ב ְלָחַ נִ י אֲ לֵיכֶ זֶה ְ ִמי לְ ֹ
עמוס ו ,ד ,ז

שיאור וסדוק :חמ: various levels of 9משנה ה' I.
; but both must be destroyedשיאור  is liable, notסידוק : onlyכרת a.
 – if there are dough bubblesסידוק ; – if dough is blanchedשיאור – )משנה  in ourחכמי( ר"מ b. Definitions:
 –coalesced bubblesסידוק ; is separated dough bubblesשיאור ):משנה  in ourר' יהודה( חכמי i.
שבת  falls onיד בניס  whenביעור חמ: 9משנה ו' II.
שבת : destroy everything beforeר' מאיר a.
שבת : get rid of it onחכמי b.
)תוספתא פסחי ג:יא  (story fromשבת  onחולי  andשבת  beforeתרומה : get rid ofראב"צ c.
חמ: obligation of returning to home to clean out 9משנה ז' III.
)מילה a. If: away for an obligation (e.g.
i. If: he can return, clean out house and get to obligation in time – should do so; if not, nullify orally
 at his future father-in-law’s houseאירוסי ,מילת בנו ,קרב פסח ii. Examples:
סבלונות – ); at bride’s family houseסעודת אירוסי( מצוה 1. Note: there are 2 feasts – at the groom’s house-
מצוה  if it is aר' יהודה/ר' יוסי : disputeסבלונות a) Status of
b. If: he is gone for a dire purpose (e.g. rescue) – nullify orally in any case
c. Bu if: gone for a “personal” purpose – return and clean out
) (v. 1סעודת רשות  vs.סעודת מצוה IV. tangential discussions – re participation in
) – vv. 2-6ת"ח  towardsעמי הארa. value: of attaching oneself to scholars and their families (hatred of 9
) (someone who forgot and has some with himבשר קדש  to burnירושלי : returning toמשנה ח' V.
ירושלי a. If: not yet past Mt. Scopus, return and burn in
b. But if: past Scopus, burn at the spot where he rembembers - no need to return
): must return (if not past Scopus) for:קדש  andחמc. In both cases (9
) (v. 7כזית אכילה  based onברה"מ ;) – this is based on liabilityכזית( ברכת המזו , unlike his approach toכביצה :ר"מ i.
) (v. 7כיצהשביעה  is based onברה"מ ;איסור ); this is based onכביצה( ברה"מ , unlike his approach toכזית :ר' יהודה ii.
כביצה  isחמ but 9כזית  isבשר :חכמי iii.
)VI. Tangent re: eshcaton (vv. 8-15

© Yitzchak Etshalom 2013

41

www.dafyomiyicc.org

