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 ...אֲ ַר ִי אֹ בֵ ד בִ י וַ  ֵֶרד ִמ ְצ ַר ְימָ ה וַ ָגָר ָ  !ִ ְמתֵ י ְמעָ ט וַ י ְִהי ָ  לְ גוֹי ָ$דוֹל עָ צ %וָ ָרב :וַ  ֵָרע %אֹ ָתנ %הַ ִ ְצ ִרי וַ יְעַ &%נ %וַ  ְִ'נ %עָ לֵינ %עֲ בֹ ָדה ָק ָ ה :וַ &ִ ְצעַ ק אֶ ל ה' אֱ )הֵ י
אֲ בֹ תֵ ינ %וַ ִ ְ מַ ע ה' אֶ ת קֹ לֵנ %וַ  ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנ %וְ אֶ ת עֲ מָ לֵנ %וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נ :%וַ ו ִֹצאֵ נ %ה' ִמ ִ ְצ ַריִ !ְ יָד חֲ ז ָָקה %בִ זְ רֹעַ נְ ט%יָה %בְ מֹ ָרא ָ$דֹל %בְ אֹ תוֹת %בְ מֹ פְ ִתי :דברי כו:ה0ח
ִָ 4ראֵ ל !ְ ִמ ְצ ַריִ !ְ נָגְ ֹ 3ו אֶ ת ִמ ְצ ַריִ וְ אֶ ת !ָ 'ֵ ינִ %ה ִ5יל וַ ִֹ6ד הָ עָ  וַ ִ ְ ַ'חֲ ו :%שמות יב ,כז
וַ אֲ מַ ְר'ֶ  זֶבַ ח  ֶ3סַ ח ה%א ַלה' אֲ ֶ ר  ָ3סַ ח עַ ל !ָ 'ֵ י בְ נֵי י ְ
וַ ֹאפ %אֶ ת הַ !ָ צֵ ק אֲ ֶ ר הו ִֹציאִ %מ ִ ְצ ַריִ ע 9גֹ ת מַ 5וֹת  ִ:י )א חָ מֵ ;  ִ:י גֹ ְר ִ %מ ִ ְצ ַריִ וְ )א יָכְ ל %לְ ִה ְתמַ ְהמֵ <ַ וְ גַ צֵ ָדה )א עָ  %4לָהֶ  :שמות יב ,לט
וַ יְמָ ְרר %אֶ ת חַ ֵיהֶ  !ַ עֲ בֹ ָדה ָק ָ ה !ְ חֹ מֶ ר %בִ לְ בֵ נִ י %בְ כָל עֲ בֹ ָדה !ַ ָ>דֶ ה אֵ ת ָ:ל עֲ בֹ ָד ָת אֲ ֶ ר עָ בְ ד %בָ הֶ  !ְ פָ ֶר? :שמות א ,יד
אתי ִמ ִ ְצ ָריִ :שמות יג ,ח
וְ ִהְַ $ד ָ' לְ בִ נְ  ַ! Aוֹ הַ ה%א לֵאמֹ ר !ַ עֲ ב%ר זֶה עָ ָ4ה ה' לִ י !ְ צֵ ִ
מר %אֶ ל זִ ְקנֵי ִעיר ֹו !ְ נֵנ %זֶה סו ֵֹרר %מֹ ֶרה אֵ ינֶ&ֹ %מֵ עַ !ְ קֹ לֵנ %ז ֹולֵל וְ סֹבֵ א :דברי כא ,כ
וְ ְ
ְ %Dָ:תפִ Dוֹת ָEוִ ד !ֶ ִ Fי ָ י :תהלי עב ,כ
וְ עַ ָ'ה ְקח %לִ י ְמ ַנ Fֵ$וְ הָ יָה ַ ְ:נ Fֵ$הַ ְמ ַנ Fֵ$וַ ְ' ִהי עָ לָיו יַד ה' :מל"ב ג ,טו
ֹתיו ֹו ַ &ִי נֹ ְטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר :שה"ש ה ,יג
ִֹ 4מגְ ְEלוֹת מֶ ְר ָק ִחי ִ4פְ תו ָ
לְ חָ יָו ַ:עֲ ר%גַת הַ ! ֶ
)א לָנ %ה' )א לָנ ִ: %י לְ ִ ְמָ: F ֵ' Aבוֹד עַ ל חַ ְס ְ AEעַ ל אֲ ִמ ֶ' :Aתהלי קטו ,א
ֱ4ה  ִ:י אֵ י? יֵחָ ל %כְ בו ִֹדי לְ Kחֵ ר )א אֶ 'ֵ  :Fישעיהו מח ,יא
לְ מַ עֲ נִי לְ מַ עֲ נִי אֶ ע ֶ
ְ' ִהַDת ה' י ְַד!ֶ ר  ִ3י וִ יבָ ֵר? ָ:ל !ָ ָ4ר ֵ  ָק ְד ֹו לְ ע ֹולָ וָ עֶ ד :תהלי קמה ,כא
ָר ָ ע י ְִראֶ ה וְ כָעָ ס ִ &ָיו יַחֲ רֹק וְ נָמָ ס ַ'אֲ וַ ת ְר ָ ִעי 'ֹאבֵ ד :תהלי קיב ,י
ֶ ע ְֹמ ִדי !ְ בֵ ית ה' !ְ חַ ְצרוֹת !ֵ ית אֱ )הֵ ינ :%תהלי קלה ,ב
ִמ&ַחַ ל !ַ ֶ ֶEר? ִי ְ ֶ'ה עַ ל  Fֵ:י ִָרי רֹא  :תהלי קי ,ז
ֹ4יהֶ  ְ' ִהָDת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד :תהלי קיא ,י
ֵרא ִ ית חָ כְ מָ ה י ְִרKת ה' ֵ4כֶל טוֹב לְ כָל ע ֵ
מ ֹו ִ יבִ י עֲ ֶק ֶרת הַ !ַ יִת אֵ  הַ !ָ נִ י ְ4מֵ חָ ה הַ לְ ל %יָ< :תהלי קיג ,ט
הַ הֹ פְ כִ י הַ %5ר אֲ גַ מָ יִ חַ ִָ Dמי לְ מַ ְעיְנ ֹו מָ יִ :תהלי קיד ,ח
ִָ 4ראֵ ל ִמ ִ ְצ ָריִ !ֵ ית יַעֲ קֹ ב מֵ עַ  )עֵ ז :תהלי קיד ,א
!ְ צֵ את י ְ
את Aמֵ אֶ ֶר; ִמ ְצ ַריִ ֹ:ל ְימֵ י חַ ֶי :Aדברי טז ,ג
את מֵ אֶ ֶר; ִמ ְצ ַריִ לְ מַ עַ ְ 'ִ Fזֹ:ר אֶ ת יוֹ צֵ ְ
)א ֹתאכַל עָ לָיו חָ מֵ ; ִ בְ עַ ת י ִָמי 'ֹאכַל עָ לָיו מַ 5וֹת לֶחֶ  עֹנִ י  ִ:י בְ ִח ָ3זוֹ Fיָצָ ָ
זָכוֹר אֶ ת יוֹ הַ ַ ָ!Lת לְ ַק ְֹ Eו :שמות כ ,ז
ר; :שמו"ב ז ,ט
וָ אֶ ְהיֶה ִע ְ ְ! Aכֹל אֲ ֶ ר הָ לַכְ ָ' וָ Kכְ ִר ָתה אֶ ת ָ:ל אֹ יְבֶ יִ Aמ ָ3נֶי Aוְ עָ ִִ 4תי לְ ָ$  ֵ Aדוֹל   ֵ ְ:הַ ְ$דֹלִ י אֲ ֶ ר !ָ ֶ
וְ אֶ עֶ ְ A4לְ גוֹי ָ$דוֹל וַ אֲ בָ ֶרכְ  Aוַ אֲ ג ְַEלָה ְ מֶ  Aוֶ ְהיֵה !ְ ָרכָה :בראשית יב ,ב

הגדה :2nd cup andמשנה ד' I.
a. Son: asks questions
i. If: his son isn’t wise, his wife asks him; if alone, wife asks him; even 2 scholars – ask each other
ii. If: son doesn’t ask, father teaches him to ask about oddities of night:
 vs. other forms of meat preparationצלי ; vs. other vegetablesמרור ;חמ;  v.מצה 1. Points out:
: adds question about dipping 2x vs. onceגמרא )a
i. Challenge: no requirement to dip even once otherwise
ii. Rather: he points out that we’re never obligated to dip; tonight dip twice
1. Challenge: no obligation, since we do it to provoke children’s curiosity
עבדי היינו ; go straight toמה נשתנה 2. If: he asks on his own, no obligation of
b. Father: teaches to son’s capability to comprehend
i. Begins: with disgrace and ends with praise
הקב"ה: idolatryרב 1.
: slavery freedomשמואל 2.
פרשה  (v1) until the end of theארמי אובד אבי ii. Expounds: on passage
הגדה :culmination ofמשנה ה' II.
) (v4מרור  (v3) andמצה  (v2),פסח ’s requirement:ר"ג a.
)אסור( פסח  when explaining; but notמרור  andמצה ”; must lift upואותנו הוציא מש“ : must stateרבא i.
) (v6בננו זה::בעבור זה , perהגדה : blind man is exempt fromר' אחא בר יעקב ii.
 in their academies/homesהגדה  (both blind) led theרב ששת  andרב יוס1. Challenge: M
)ק"פ  in our day (withoutדרבנ) is Fהגדה( מצה 2. Answer: they hold
דאורייתא  isהגדה בזמ Fהזה  must hold thatר' אחא בר יעקב a) Inference:
דרבנi. Challenge: he explicitly rules that it is F
כעי Fדאורייתא  were formulatedמצוות דרבנii. Answer: all F
? respond to thatר"י ור"ש 1. Challenge: how do
 is superfluous, here it is neededזה  – there,ב Fסורר ומורה 2. Answer: they reject derivation from
) (v5מצרי : obligation to see oneself as having just come out ofבכל דור ודור b.
גאולה  for theה' : obligation to thankלפיכc. N

© Yitzchak Etshalom 2013

96

www.dafyomiyicc.org

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

III. 'משנה ו: הלל
a.  ;ב"ש1st chapter ()קיג
b. ב"ה: 1st 2 chapters (קיד0)קיג
c. ברכת גאולה: F ר' טרפוhas short formula only thanking for the past
i. ר"ע: extension  long  ;ברכהprayer for a mirrored future
IV. Discussion re: status of theophoric names (e.g.  )ידידיהand the word הללויה
a. Lemma1: 1 word (written that way in  )ספרי קדשOr
b. Lemma2: 2 separate words (2nd one being a )ש
V. Discussion re: composition and authorship of ( הללvv. 7-11)
a. Possibility1: composed by generation of יציאת מצרי
b. Possibility2: composed by דוד
i. Tangential discussion: re: Davidic composition of  תהליand various title-phrases
c. Possibility3: composed by particular חכ/ חזקיה וכו'( נביא, דבורה, )יהושעduring time of crisis
VI. Analsyis of dispute ב"ה/ ב"שre: number of chapters of  הללto recite (vv. 12-19)
a. ר"ח:  הללויהis a coda
b. רבה בר רב הונא:  הללויהis a title
c. Observation: perhaps this is the dispute between 2 representing ב"ה/ב"ש
i. Our משנה: ב"ש: until א הבני שמחה
ii. ברייתא: until בצאת ישראל
VII. Discussion of wording of various ברכות
a. רבא: re: ברכת גאולה
i. Thanksgiving: in  קריאת שמעand  פסח( הללnight) – word is גאל
ii. Request: in תפילה, word is גואל
b. ר' אחא בר יעקב: re: קידוש היו: must mention ( יציאת מצריcompare vv. 20&21)
c. רבה בר שילא: re ( ברכת דודv22)
i. In הפטרה:  דודFמג
ii. In תפילה:  ישועהFמצמיח קר
d. ר"ל:  דרשהexplaining exclusive  חתימהof  אברהF( מגinstead of  אבותF( )מגv23)
e. Dispute: between  רבאand elders of פומבדיתא
i. Elders:  שבתis  יו"ט ;מקדש השבתis הלכה מקדש ישראל והזמני
ii. רבא:  – תפילהalways  קידוש ;מקדש ישראלis מקדש השבת/מקדש ישראל והזמני
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