ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.4.3
53a (  )משנה ג54b ()על המטבע שיצא
:(רי בְ ִמ ְאֲ רו ֶֹתי
ֶ ָבְ  וְ עַ ל ִמ&ָ ֶת בְ בֵ ית עֲ בָ דֶ י בְ עַ 'ֶ  בְ ַת%ְ ית בַ חֲ ַדר ִמ
ֶ ֵוְ ָ ַר הַ ְיאֹ ר ְצפַ ְר ְ ִעי וְ עָ ל בָ א !ְ ב
 יב, קהלת ז: ֶָה בְ עָ לֶיה1 ַח2ְ  ַעַ ת הַ חָ כְ מָ ה0ֹ וְ י ְִתרו. ֶָס% ִַ י !ְ צֵ ל הַ חָ כְ מָ ה !ְ צֵ ל ה%
 כא, ישעיהו ס:ָ אֵ ר:ה י ַָדי לְ ִה ְת9
ֵ ֲר נֵצֶ ר מַ &ָ עַ י מַ ע8
ֶ ִיר
ְ יקי לְ ע ֹולָ י
ִ ִ ַָ צ6%7 5 ֵ' ַוְ ע
 ה, משלי כ:בנָה י ְִד ֶל(ָה2ְ  ִ<י עֵ צָ ה בְ לֶב ִאי וְ ִאי7מַ יִ עֲ מ
 כב, משלי ח:ז8 ֵ ֹו ֶקדֶ  ִמפְ עָ לָיו מ%אית ַ ְר
ִ ה' ָק ָננִי ֵר
גA  ב, תהלי צ:ד8
ָ ֹאמֶ ר ב בְ נֵי2 ַא ו%ָ ַ  ֵב אֱ נוֹ עַ ד2ָ :ה אֵ ל2ָ ַח ֹולֵל אֶ ֶר וְ תֵ בֵ ל מֵ ע ֹולָ עַ ד ע ֹולָ א2ְ ַָד ו67!ְ טֶ ֶר הָ ִרי י
 ח, בראשית ב:ד אֲ ֶר יָצָ ר8
ָ ָ ָ אֶ ת ה9ֶָ 1 ַ ִמ<ֶ דֶ  ו0 ֶ !ְ עֵ ד0ַD היC
ִ ֱִ&ַ ע ה' א1 ַו
 לג, ישעיהו ל:F ָ! ָפְ ִרית !ֹעֲ ָרהD ְ נַחַ ל% ' אֵ  וְ עֵ ִצי הַ ְר!ֵ ה נִ ְמַ ת הF ָר ָת7 הֶ ְע ִמיק ִה ְר ִחב ְמד0ָ הכ5ֶַ ִהיא לַ'ֶ לD ֶ ה2 ְפ2ָ  מֵ אֶ ְתמל5ִ י עָ ר%
 יב, ירמיהו יז: ְמקוֹ ִמ ְקָ ֵ נ0ֵֹ א כָבוֹד מָ רוֹ מֵ ִראוH ִ%
 יז, תהלי עב:רהJְ ַ ֹויִ יְאD ָל%  ְמ ֹו וְ י ְִת!ָ ְרכ ב ֹו0ֹמֶ  יִ(ו
ֶ י ְִהי ְמ ֹו לְ ע ֹולָ לִ פְ נֵי
 כד, ישעיהו סו:ר9ָ ָ!  לְ כָל0ֹא ִתכְ !ֶ ה וְ הָ י דֵ ָראוC Jָ א ָתמת וְ ִאC 2ָ ִ י ת ֹול ְַע% ֹ ְ ִעי !ִ י: ַָי ה
ִ וְ י ְָצא וְ ָרא !ְ פִ גְ ֵרי הָ אֲ נ
 לא, בראשית א:יJִ Jִ ַה וְ ִה(ֵה טוֹב ְמאֹד וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ ֶקר יוֹ ה9ָ ָָל אֲ ֶר ע% הי אֶ תC
ִ ֱ ְַרא א1 ַו
 כד, בראשית לו:בִ יו8 0ֹ ִֵמ !ַ ִ' ְד!ָ ר !ִ ְרעֹת ֹו אֶ ת הַ חֲ מֹ ִרי לְ ִצבְ עו1 ַר מָ צָ א אֶ ת ה
ֶ ֲָה וַ עֲ נָה הא עֲ נָה א1 ַ וְ א0ֶֹה בְ נֵי ִצבְ עו6 ֵוְ א
 כ, בראשית לו: וַ עֲ נָה0ֹ וְ וֹבָ ל וְ ִצבְ עו0 ָר לוֹט8
ֶ ֵָ עִ יר הַ ח ִֹרי י ְֹבֵ י ה9 ֶה בְ נֵי6 ֵא
 כח,שמות ז
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I. משנה ג: selling animals to non-Jews
a. בהמה דקה: selling small animals (flock) – is dependent on local custom
b. בהמה גסה: selling large animals (cattle) is always forbidden (due to it inevitably being worked on )שבת
i. ת"ק: this applies to all  – בהמה גסהeven young, even injured
ii. ר' יהודה: injured one may be sold (not going to work with it)
iii.  בתירה0ב: horses are allowed (their use is not a )מלאכה
II. משנה ד: eating roasted meat on  לילי פסחis dependent on local custom
a. Discussion: imitating  קדשיoutside of מקדש
i. רב: don’t declare “this meat is for  – ”פסחsounds like designation for 0קרב
1. Note: only applies to meat – not to wheat
2. Challenge:  תודוסwas only chastised due to eat meat set up like  – )”מקולס“( ק"פnot for declaration
3. Answer: declaration alone is problematic, as is  מקולסwithout declaration
a) Note:  ר' אחאunderstood that  תודוסwas following per opinion of ר"ש
b) Challenge:  ר"שrequires “proper” designation for 0קרב
c)Answer:  ר' אחאthought that  ר' יוסיand  ר"שaccept each others’ positions
i. ר"ש: must designate in usual style
ii. ר' וסי: we follow the entire statement of designation (not just the beginning)
d) Note:  תודוסwasn’t someone to be feared; rather – worthy of respect (supported scholars) (vv. 1-2)
III. 2משנה ד: lighting candle for יוה"כ
a. At home: dependent on  – מנהגboth customs ( לש שמיv. 3) – to prevent sexual relations on יוה"כ
b. Public places: all agree that they must be lit in public areas and for the sick
i. Parameters: of ברכת המאור
1. 0( ר' יוחנper 1 report )בש רבב"ח: only on ( מוצאי שבתwhen light was created)
2.  רבב"חcorrection: 0 ר' יוחנdiffered with consensus to light  נר של יוה"כif falls on ( שבתv. 4)
3. רבב"ח ועולא: 0 ר' יוחנagrees that  ברכת המאורis made on  מוצ"שand on מוצאי יו הכפורי
a) Challenge: 0 ר' יוחנruled like ר' יהודה: arrange  ברכת המאורover the cup – only on מוצ"ש
b) Answer: reference to newly lit candle;  מוצי"כmust be lit from ( נר ששבתwas lit the whole day)
i. Reason: light on  מוצ"שrepresents creation of light; on  – מוצאי יוה"כnewly permitted )נר ששבת( הנאה
IV. Aggadic tangent: creation of light and other things created during first week of creation (vv. 5-10)
a. גיהנ: light created on 2nd day, fire created on ( מוצ"שeven though it was planned on )ע"ש
b. Before 1st שבת: Miriam’s well, 0מ, the rainbow, script of the tablets, the writing and the tablets, ’משהs grave and cave
i. And: the opening of ’בלעs donkey’s mouth, the opening of the earth ()קרח
ii. And: various additions to list (the ram, the שמיר, 0’אהרs staff, demons, ’אדs clothes
1. Lists: things considered on  ע"שbut formed by man later; considered then but made later;
a) And: things kept from man’s knowledge (e.g. the day of his death)

www.dafyomiyicc.org

44

© Yitzchak Etshalom 2013

