דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת פסחי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

4.8.1
)יו אחד( )  88aמשנה א( 87a
; we’ve studied this passage in theהושע ב בארי  focuses on the story/vision ofפרק  at the beginning of ourאגדה Note: the
 and will use that information as a springboard for today’s session. As such, only verses outside of thatשבת  onתנ"
narrative will be quoted here.

ִיתי בְ עֵ ינָיו "ְ מוֹצְ אֵ ת ָל ֹו  :שיר השירי ח ,י
 (1אֲ נִ י חוֹמָ ה וְ ָ ַדי " ִַ!גְ ָ לוֹת $ז הָ י ִ
ְ0ד ַ1 2ר  :- ָ1שיר השירי ח ,ח
$ (2חוֹת לָנ* ְקטַ ָ+ה וְ ָדַ ִי אֵ י לָ -מַ ה ַ+עֲ ֶ/ה לַאֲ חֹ תֵ נ* ֹ 0 ַ1ו ֶ
יקי ִמ ַ7אֶ ל זַ צֹאונֵנ* מַ אֲ לִ יפוֹת ְמר ָ1 2בוֹת  ְ1ח*צוֹתֵ ינ*:תהלי קמד יב8יג
ע*ריהֶ  ְ1נוֹתֵ ינ* כְ זָוִ ֹ0ת ְמח ָ5 2בוֹת ַ6בְ נִ ית הֵ יכָלְ :מ ָזוֵינ* ְמל ִֵאי ְמפִ ִ
 (3אֲ ֶר  ָ1נֵינ* "ִ נְ ִט ִעי ְמג ָ 2לִ י  ִ1נְ ֵ
ַ!ז ְָרק "ְ זָוִ 0וֹת ִמזְ ֵ1חַ  :זכריה ט ,טו
 (4ה' ְצבָ אוֹת ָיגֵ עֲ לֵיהֶ וְ $כְ ל* וְ כָבְ * ;בְ נֵי ֶקלַע וְ ָת* הָ מ* "ְ מ ֹו ָייִ *מָ לְ א* " ִ
ְ/מֵ "ֶעָ פָ ר לָד : 2מלכי ב יג ,ז
 ִ" (5י =א ִה ְ ִאיר לִ יהוֹ$חָ ז עָ "ִ י ִא חֲ ִמ ִ>י ?ָ ָר ִי וַ עֲ ָָ /רה ֶרכֶב וַ עֲ ֶֶ /רת אֲ לָפִ י ַרגְ לִ י "ִ י ִאָ ְ1ד מֶ לֶ@ אֲ ָר וַ י ִ
ִמפְ עָ לָיו מֵ $ז :משלי ח ,כב
אית ַ ְר" ֹו ֶקדֶ
 (6ה' ָק ָנ ִני ֵר ִ
$ר :Cבראשית יד ,יט
 (7וַ יְבָ ְרכֵה* וַ ֹ0אמַ ר  ָ1ר*@ ;בְ ָר לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹ ֹקנֵה ָמַ ִי וָ ֶ
ְמינ ֹו :תהלי עח ,נד
 (8וַ יְבִ יאֵ אֶ ל  ְEב*ל ָק ְד ֹו הַ ר זֶה ָקנ ְָתה י ִ
ִית :שמות טו ,טז
 ֹ?6ִ (9ל עֲ לֵיהֶ אֵ ימָ ָתה וָ פַ חַ ד  ִ1גְ דֹל זְ רוֹעֲ ִ Gי ְ מ* ָ"$בֶ  עַ ד יַעֲ בֹ ר עַ ְ! Gה' עַ ד יַעֲ ֹבר עַ ז* ָקנ ָ
ְה*דה :ישעיהו א ,א
יר* ִ ָל  ִ1ימֵ י 2ע ִָ07ה* יו ָֹת $חָ ז י ְִחז ְִקָ0ה* מַ לְ כֵי י ָ
ָ
ְה*דה וִ
 (10חֲ זוֹ י ְַ ְעיָה* בֶ  $מוֹ Cאֲ ֶר חָ זָה עַ ל י ָ
$ר Cלְ הָ כִ יל אֶ ת "ָל ְ בָ ָריו :עמוס ז ,י
 (11וַ ְִ 0לַח אֲ מַ ְציָה "ֹהֵ   ֵ1ית אֵ ל אֶ ל י ָָרבְ עָ מֶ לֶ@ י ְִָ /ראֵ ל לֵאמֹ ר ָק ַר עָ לֶי Gעָ מוֹס  ְ1קֶ ֶרב  ֵ1ית י ְִָ /ראֵ ל =א ת*כַל הָ ֶ
; (12ל ַ6לְ ֵ  עֶ בֶ ד אֶ ל אֲ ֹדנָיו ?ֶ  י ְַקֶJלְ  Gוְ אָ ָ ְמ ָ :6וֹר $בִ יו י ְַקֵJל וְ אֶ ת ִא! ֹו =א יְבָ ֵר@ :משלי ל ,י8יא
ַ>עָ ִרי עַ ה' :שופטי ה ,יא
ִ (13מKוֹל ְמחַ ְצ ִצי  ֵ1י מַ ְאַ  ִ1י ָ י ְַתִ *+צ ְדקוֹת ה' ִצ ְדקֹת ?ִ ְרזֹנ ֹו  ְ1י ְִָ /ראֵ ל $ז י ְָרד* ל ְ
ִָ /ראֵ ל עַ ד ִהכְ ִרית "ָל ָזכָר  ֶ1אֱ ד ֹו  :מלכי א יא ,טז
 ִ" (14י ֵ ֶת חֳ ָד ִי י ַָב ָ יוֹ$ב וְ כָל י ְ
=הי הֵ בִ י ַ ְר"ָ -וְ ה*א י ַָדע אֶ ת ְמקוֹמָ  :-איוב כח ,כג
 (15אֱ ִ
ִמ!ָ וֶת אֶ גְ ֵ $ל אֱ ִהי ְדבָ ֶרי Gמָ וֶ ת אֱ ִהי ָקטָ בְ ְ Gאוֹל נֹ חַ יִ ָNתֵ ר מֵ עֵ ינָי :הושע יג ,יד
ִ (16מַ0ד ְאוֹל אֶ פְ ֵ
ְר* ִ ָל  :מלכי א יד ,כה
יק מֶ לֶ@ ִמ ְצ ַר ִי עַ ל י ָ
יית לַ!ֶ לֶ@ ְרחַ בְ עָ עָ לָה ִ ַ
 (17וַ י ְִהי >ָ ַ1נָה הַ חֲ ִמ ִ
Jחֹת וָ אַ ְלִ ֵכ מֵ עַ ל ְ ֵ6י י ָָדי וָ אֲ ֵַ ְ1ר לְ עֵ ינֵי ֶכ  :דברי ט ,יז
 (18וָ אֶ ְת?ֹ ְ ִ1 /נֵי הַ 2
יר* ִ ָל  :ישעיהו ב:ג
$מר* לְ כ* וְ נַעֲ לֶה אֶ ל הַ ר ה' אֶ ל  ֵ1ית אֱ =הֵ י יַעֲ ֹקב וְ י ֵֹרנ* ִמ ְ ָרכָיו וְ נֵלְ כָה  ְ1אֹ ְרחֹ ָתיו "ִ י ִמ ִ0Oוֹ  ֵ6צֵ א תו ָֹרה ְ*דבַ ר ה' ִמ ָ
 (19וְ הָ לְ כ* עַ ִ!י ַר ִ1י וְ ְ
 הַ !ָ ק ֹו הַ ה*א ה' י ְִראֶ ה אֲ ֶר יֵ$מֵ ר הַ ֹ 0ו  ְ1הַ ר ה' י ֵָראֶ ה :בראשית כב ,יד
 (20וַ ְִ 0ק ָרא ;בְ ָרהָ ֵ
ִPא עֵ ינָיו וַ ְַ 0רא וְ ִהֵ+ה גְ מַ  ִJי ִ ָ1אי  :בראשית כד ,סג
 (21וַ ֵ0צֵ א י ְִצחָ ק לָ*/חַ Pָ ַ1דֶ ה לִ פְ נוֹת עָ ֶרב וַ ָ 0
נָה :בראשית כח ,יט
 (22וַ ְִ 0ק ָרא אֶ ת ֵ הַ !ָ ק ֹו הַ ה*א  ֵ1ית אֵ ל וְ א* ָל ל*ז ֵ הָ ִעיר ל ִָרא ֹ
=הי לָאוֹר י ֹו וְ לַחֹ ֶ@ ָק ָרא ָל ְילָה וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ קֶ ר י ֹו אֶ חָ ד :בראשית א ,ה
 (23וַ ְִ 0ק ָרא אֱ ִ

חבורה : assumed and prescribed inclusion in aמשנה א I.
חבורה a. Married woman: assumption with husband’s
 with father and both included her – her choiceיו"ט i. If: she spent 1st
שחיטה  – perhaps she informs at moment ofיש ברירה 1. Doesn’t necessarily:imply
, default is to her father; afterwards – her choiceיו"ט ): 1stברייתא 2. Challenge (from
משנה ; if not,ברייתא 3. resolution:if she is always running back to her father’s house,
 – his choiceפסחי ’b. orphan: included in multiple trustees
)c. slave: of multiple owners – may not eat of “both” of theirs (explanation to follow
פסח  ½ freeman – may not eat of his master’sעבד כנעני ½ :חצי עבד d.
) (v3תהלי קמד  (vv1-2) andשה"ש  on 2 verses at end ofדרשות II. Tangential
) (see note) (vv. 4-9הושע III. Reweaving of story/vision of
IV. Aggadic Statements re:
)a. Leadership:short-lived nature of leadership (vv. 10-12
)b. Exile: purpose of exile (to attract converts
)i. Divine reasoning: behind Babylonian exile (vv. 13-18
) – attracted to “house” (not mountain nor field) (vv. 19-22ירושלי c. Eschaton: Vision of nations streaming to
)d. Eschaton: grandeur of day of ingathering of exiles (v. 23
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