ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחים

דפי עזר ללימוד דף היומי

4.6.3
68a ( )ומיחוי קרביו 68b ()אתא לאשמועינן

 יז, ישעיהו ה:וְ ָרעוּ כְ בָ ִשׂים כְּ ָד ְב ָרם וְ חָ ְרבוֹת מֵ ִחים גּ ִָרים יֹאכֵלוּ
:ְרעֵ ה עַ ְמּ ְב ִשׁ ְבטֶ ֹצאן נַחֲ ל ֶָת שֹׁכְ נִ י לְ בָ ָדד יַעַ ר ְבּת ֹו כּ ְַרמֶ ל י ְִרעוּ בָ ָשׁן וְ גִלְ עָ ד כִּ ימֵ י ע ֹולָם
ָ ָיוֹאֵ ל הָ רֹאשׁ וְ ָשׁפָ ם הַ ִמּ ְשׁנֶה וְ י ְַענַי וְ ָשׁפָ ט בַּ בּ
 יב, דהי"א ה:שׁן
ֶ ֲישׁע בֶּ ן ָשׁפָ ט א
ָ ִ וַ יַּעַ ן אֶ ָחד מֵ עַ ְבדֵ י מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר פֹּ ה אֱ ל...
 יא, מ"ב ג:שׁר יָצַ ק ַמיִם עַ ל יְדֵ י אֵ לִ יָּהוּ
 א, מל"א יז:לְפי ְדבָ ִרי
ִ וּמ ָטר כִּ י ִאם
ָ יִהיֶה הַ ָשּׁנִים הָ אֵ לֶּה ַטל
ְ אַחאָב ַחי ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר עָ ַמ ְד ִתּי לְ פָ נָיו ִאם
ְ וַ יֹּאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי ִמתּ ָֹשׁבֵי גִלְעָ ד אֶ ל
 ד, זכריה ח:ְרוּשׁ ִ ָלם וְ ִאישׁ ִמ ְשׁעַ נְתּ ֹו בְּ יָד ֹו מֵ רֹב י ִָמים
ָ אָמר ה' ְצבָ אוֹת עֹד י ְֵשׁבוּ זְ ֵקנִ ים וּזְקֵ נוֹת ִבּ ְרחֹ בוֹת י
ַ כֹּה
ִ וַ יֹּאמֶ ר לְ גֵיחֲ זִ י חֲ גֹ ר מָ ְתנֶי וְ ַקח ִמ ְשׁעַ נְ ִתּי ְבי ְָד וָ ֵל כִּ י ִת ְמצָ א ִאישׁ א ְתבָ ְרכֶנּוּ וְ כִ י יְבָ ֶרכְ ִאישׁ א ַתעֲ נֶנּוּ וְ ַשׂ ְמ ָתּ ִמ ְשׁעַ נ
 כט, מ"ב ד:ְתּי עַ ל פְּ נֵי הַ נָּעַ ר
 ח, ישעיהו כה:אָרץ כִּ י ה' ִדּבֵּ ר
ֶ ִָבּלַּע הַ מָּ וֶת ָלנֶצַ ח וּמָ ָחה אֲ ֹדנָי ה' ִדּ ְמעָ ה מֵ עַ ל כָּל פָּ נִ ים וְ חֶ ְרפַּ ת עַ מּ ֹו י ִָסיר מֵ עַ ל כָּל ה
 כ, ישעיהו סה:שׁנָה יָמוּת וְ הַ חוֹטֶ א בֶּ ן מֵ אָה ָשׁנָה יְקֻ לָּל
ָ א י ְִהיֶה ִמ ָשּׁם עוֹד עוּל ָי ִמים וְ ז ֵָקן אֲ ֶשׁר א י ְַמלֵּא אֶ ת יָמָ יו כִּ י הַ נַּעַ ר בֶּ ן מֵ אָה
ְ וְ עָ ְמדוּ ז ִָרים וְ ָרעוּ צֹאנְ כֶם
 ה, ישעיהו סא:וּבנֵי ֵנכָר ִאכּ ֵָריכֶם וְ כ ְֹרמֵ יכֶם
ָ וּב
ִ וְ חָ פְ ָרה הַ לְּ בָ נָה וּבו ָֹשׁה הַ חַ מָּ ה כִּ י ָמ ַל ה' ְצבָ אוֹת ְבּהַ ר ִציּוֹן
 כג, ישעיהו כד:ירוּשׁ ִ ַלם וְ ֶנגֶד זְ ֵקנָיו כָּבוֹד
ֶ וְ הָ יָה אוֹר הַ לְּ בָ נָה כְּ אוֹר הַ חַ מָּ ה וְ אוֹר הַ חַ מָּ ה י ְִהיֶה ִשׁ ְבעָ ַתיִם כְּ אוֹר ִשׁבְ עַ ת הַ יּ ִָמים ְבּיוֹם חֲ בֹ שׁ ה' אֶ ת
 כו, ישעיהו ל:שׁבֶ ר עַ מּ ֹו וּמַ ַחץ ַמ ָכּת ֹו י ְִרפָּ א
ִ ְראוּ עַ ָתּה כִּ י אֲ נִי אֲ נִ י הוּא וְ אֵ ין אֱ ִהים ִע ָמּ ִדי אֲ נִי
 לט, דברים לב:אָמית וַ אֲ חַ יֶּה מָ חַ ְצ ִתּי וַ אֲ נִי אֶ ְרפָּ א וְ אֵ ין ִמיּ ִָדי ַמ ִצּיל
 יד,מיכה ז
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I. Explanation of מיחוי קרביו
a. ר' הונא: cutting open with a knife
b. חייא בר רב: the liquid near the intestines that comes out with the pressure of the knife, per v. 1
i. Aggadic tangent: אביי/ רבאre: v. 1
1. אביי: 1 promise – righteous will enjoy all the goods
2. רבא: 2 promises – righteous will inherit all the goods and will revive the dead
a) תחיית המתים: v1v2 ( )רעהvv. 3-5 ( בשן,)גלעד
b) Independent source: v6 ( )משענתv7 (reviving of youth by )אלישע
II. Tangent: series of contradictions in textual messages
a. Death: v8 implies that death will be erased forever v9 implies that death remains
i. Resolution: ( ישראלerased) v. ( אומות העולםnot erased)
1. Note:  גוייםare in that section as they are shepherding the flocks of ( ישראלv10)
b. Eschatological status of sun and moon: v11 luminaries shamed; v12shine brightly
i. Resolution: ( ימות המשיחv12); ( עולם הבאv11)
ii. Alternate resolution (שמואל, who holds that  ימות המשיחare “normal”): ( מחנה שכינהbright) vs. ( מחנה לוייהshamed)
c. רופא חולים: v13 implies that ' הmerely heals; also implies that He also revives
i. Resolution: healing is a model/proof for תחיית המתים
1. Other interpretation: Just as healing is on the diseased limb; so too reviving happens to the one who is dead
2. Alternately: it describes a sequence – first He revives then heals
III. Burning the fats “trumps” שבת
a. Observation: preciousness of performing a  מצוהin its correct time (could have been done at night)
IV. Dispute between  ר"אand ( ר"יand  – )ר"ע1st stage: removing a wart/blemish
a. Challenge: יג: – עירובין יpermissible to remove a wart ( )מום עוברfrom an animal on שבת
i. Resolution1: both are “by hand” – using a tool is prohibited in all cases
1. If moist: prohibited; if sere – permitted
ii. Resolution2: both are moist (sere is always permitted)
1. ביד: permitted; with a tool – prohibited
iii. Explanation: why each resolution rejected the other
1. (i): rejected (ii) because dry is always permitted
2. (ii): rejected (i) because a tool is always prohibited
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