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4.10.11 

116a (משנה ד)� 117b (הוו משתקו ליה) 

 ֱא(ֵהי ה' ֶאל ַוִ&ְצַעק :ָקָ ה ֲעֹבָדה ָעֵלינ% ַוִ�ְ'נ% ַוְיַע&%נ% ַהִ�ְצִרי� ֹאָתנ% ַוָ�ֵרע% :ָוָרב ָעצ%� ָ$דֹול ְלגֹוי ָ � ַוְיִהי ְמָעט ִ!ְמֵתי ָ � ַוָ�ָגר ִמְצַרְיָמה ַוֵ�ֶרד �ִבי ֹאֵבד ֲאַרִ�י ... )1

 ח0ו:הכ דברי� :%ְבֹמְפִתי� %ְבֹאתֹות ָ$ֹדל %ְבֹמָרא ְנט%ָיה %ִבְזֹרעַ  ֲחָזָקה ְ!ָיד ִמִ�ְצַרִי� ה' ַו�ֹוִצֵאנ% :ַלֲחֵצנ% ְוֶאת ֲעָמֵלנ% ְוֶאת ָעְנֵינ% ֶאת ַוַ�ְרא ֹקֵלנ% ֶאת ה' ַוִ�ְ ַמע ֲאֹבֵתינ%

  כז, יב שמות :ַוִ�ְ ַ'ֲחו% ָהָע� ַו6ֹ�ִד ִה5ִיל ָ!ֵ'ינ% ְוֶאת ִמְצַרִי� ֶאת ְ!ָנְג3וֹ  ְ!ִמְצַרִי� ִי4ְָרֵאל ְבֵני ָ!ֵ'י ַעל 3ַָסח ֲאֶ ר ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ה%אה%אה%אה%א    3ֶַסח3ֶַסח3ֶַסח3ֶַסח    ֶזַבחֶזַבחֶזַבחֶזַבח    ַוֲאַמְרֶ'�ַוֲאַמְרֶ'�ַוֲאַמְרֶ'�ַוֲאַמְרֶ'� )2

ֹגת ִמִ�ְצַרִי� הֹוִציא% ֲאֶ ר ַהָ!ֵצק ֶאת ַוֹ�אפ% )3   לט, יב שמות :ָלֶה� ָע%4 (א ֵצָדה ְוַג� ְלִהְתַמְהֵמ>ַ ְלִהְתַמְהֵמ>ַ ְלִהְתַמְהֵמ>ַ ְלִהְתַמְהֵמ>ַ     ָיְכל%ָיְכל%ָיְכל%ָיְכל%    ְו(אְו(אְו(אְו(א ִמִ�ְצַרִי� ֹגְר % ִ:י ָחֵמ; (א ִ:י ַמ5ֹות ע9

  יד, א שמות :ְ!ָפֶר? ָבֶה� ָעְבד% ֲאֶ ר ֲעֹבָדָת� ָ:ל ֵאת ַ!ָ<ֶדה ֲעֹבָדה %ְבָכל %ִבְלֵבִני� ְ!ֹחֶמר ָקָ ה ַ!ֲעֹבָדה ַחֵ�יֶה�ַחֵ�יֶה�ַחֵ�יֶה�ַחֵ�יֶה�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוְיָמְרר%ַוְיָמְרר%ַוְיָמְרר%ַוְיָמְרר% )4

  ח, יג שמות :ִמִ�ְצָרִי� ְ!ֵצאִתי ִליִליִליִלי    ה'ה'ה'ה'    ָע4ָהָע4ָהָע4ָהָע4ָה    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ַ!ֲעב%רַ!ֲעב%רַ!ֲעב%רַ!ֲעב%ר ֵלאֹמר ַהה%א ַ!�ֹו� ְלִבְנA ְוִהַ$ְד'ָ  )5

  כ, כא דברי� :ְוֹסֵבא זֹוֵלל ְ!ֹקֵלנ% ֹ ֵמעַ  ֵאיֶנ&% %ֹמֶרה סֹוֵרר ֶזהֶזהֶזהֶזה    ְ!ֵננ%ְ!ֵננ%ְ!ֵננ%ְ!ֵננ% ִעירוֹ  ִזְקֵני ֶאל ְו�ְמר% )6

7( %D:ָ ֹותDִוד ְתִפEָ F!ֶ :ִיָ י �כ, עב תהלי  

  טו, ג ב"מל :ה' ַיד ָעָליו ַוְ'ִהי ַהְמַנֵ$F ְ:ַנֵ$F ְוָהָיה ְמַנֵ$F ִלי ְקח% ְוַעָ'ה )8

  יג, ה ש"שה :ֹעֵבר מֹור ֹנְטפֹות  ֹוַ ִ&י� ֹוַ ִ&י� ֹוַ ִ&י� ֹוַ ִ&י� 4ְִפתֹוָתיו ֶמְרָקִחי� ִמְגEְלֹות ַהֹ!4ֶ� ַ:ֲער%ַגת ְלָחָיו )9

  א, קטו תהלי� :ֲאִמֶ'A ַעל ַחְסAEְ ַעל ָ:בֹוד ֵ'F ְלִ ְמA ִ:י ָלנ%ָלנ%ָלנ%ָלנ%    (א(א(א(א    ה'ה'ה'ה'    ָלנ%ָלנ%ָלנ%ָלנ%    (א(א(א(א )10

  יא, מח ישעיהו: ֶאֵ'F (א ְלKֵחר %ְכבֹוִדי ֵיָחל ֵאי? ִ:י ֶאֱע4ֶהֶאֱע4ֶהֶאֱע4ֶהֶאֱע4ֶה    ְלַמֲעִניְלַמֲעִניְלַמֲעִניְלַמֲעִני    ְלַמֲעִניְלַמֲעִניְלַמֲעִניְלַמֲעִני )11

  כא, קמה תהלי� :ָוֶעד ְלעֹוָל� ָקְד וֹ  ֵ � ָ!4ָר ָ:ל ִויָבֵר? 3ִי ְיַדֶ!ר ה' ְ'ִהDַת )12

  י, קיב תהלי� :ֹ'אֵבד ְרָ ִעי� ַ'ֲאַות ְוָנָמס ַיֲחֹרק ִ ָ&יו ְוָכָעס ִיְרֶאה ָרָ ע )13

  ב, קלה תהלי� :ֱא(ֵהינ% ֵ!ית ְ!ַחְצרֹות ה' ְ!ֵבית ֶ ֹעְמִדי� )14

  ז, קי תהלי� :ֹרא  ָיִרי� ֵ:F ַעל ִיְ ֶ'ה ַ!Eֶֶר? ִמַ&ַחל )15

  י, קיא תהלי� :ָלַעד ֹעֶמֶדת ְ'ִהDָתוֹ  ֹע4ֵיֶה� ְלָכל טֹוב 4ֵֶכל ה' ִיְרKת ָחְכָמה ֵראִ ית )16

  ט, קיג תהלי� :ָי> ַהְלל% 4ְֵמָחה ַהָ!ִני� ֵא� ַהַ!ִית ֲעֶקֶרת מֹוִ יִבי )17

  ח, קיד תהלי� :ָמִי� ְלַמְעְינוֹ  ַחDִָמי  ָמִי� ֲאַג� ַה%5ר ַהֹהְפִכי )18

  א, קיד תהלי� :(ֵעז ֵמַע� ַיֲעֹקב ֵ!ית ִמִ�ְצָרִי� ִי4ְָרֵאל ְ!ֵצאת )19

  ג, טז דברי� :ַחֶ�יA ְיֵמי ֹ:ל ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר; ֵצאְתA יֹו� ֶאת ִ'ְזֹ:רִ'ְזֹ:רִ'ְזֹ:רִ'ְזֹ:ר    ְלַמַעFְלַמַעFְלַמַעFְלַמַעF ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר; ָיָצאתָ  ְבִח3ָזֹוF ִ:י ֹעִני ֶלֶח� ַמ5ֹות ָעָליו ֹ'אַכל ָיִמי� ִ ְבַעת ָחֵמ; ָעָליו ֹתאַכל (א )20

  ז, כ שמות :ְלַקEְ וֹ  ַהLַָ!ת יֹו� ֶאת ָזכֹורָזכֹורָזכֹורָזכֹור )21

  ט, ז ב"שמו :ָ!�ֶר;ָ!�ֶר;ָ!�ֶר;ָ!�ֶר;    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ַהְ$ֹדִלי�ַהְ$ֹדִלי�ַהְ$ֹדִלי�ַהְ$ֹדִלי�    ְ:ֵ �ְ:ֵ �ְ:ֵ �ְ:ֵ �    ָ$דֹולָ$דֹולָ$דֹולָ$דֹול    ֵ �ֵ �ֵ �ֵ �    ְלAְלAְלAְלA    ְוָע4ִִתיְוָע4ִִתיְוָע4ִִתיְוָע4ִִתי ִמ3ֶָניA ֹאְיֶביA ָ:ל ֶאת ָוKְכִרָתה ָהַלְכ'ָ  ֲאֶ ר ְ!ֹכל ִעA�ְ ָוֶאְהֶיה )22

23( A4ְדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶע$ָ Aָלה ַוֲאָבֶרְכEְַוֲאַג Aב, יב בראשית :ְ!ָרָכה ֶוְהֵיה ְ ֶמ  

I. '2:משנה דnd cup and הגדה 

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: 

1. Points out: מצה v. ;מרור ;חמ vs. other vegetables; צלי vs. other forms of meat preparation 

a) גמרא: adds question about dipping 2x vs. once 

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 

2. If: he asks on his own, no obligation of מה נשתנה; go straight to היינו �עבדי 

b. Father: teaches to son’s capability to comprehend 

i. Begins: with disgrace and ends with praise 

 הקב"ה�idolatry :רב .1

 slavery �freedom :שמואל .2

ii. Expounds: on passage ארמי אובד אבי (v1) until the end of the פרשה 

II. 'משנה ה:culmination of הגדה 

a. ר"ג’s requirement: פסח (v2), מצה (v3) and מרור (v4)  

i. רבא: must state “�ואותנו הוציא מש”; must lift up מצה and מרור when explaining; but not (אסור) פסח 

ii. ר' אחא בר יעקב: blind man is exempt from הגדה, per בננו זה::בעבור זה (v6) 

1. Challenge: Mרב יוס and רב ששת (both blind) led the הגדה in their academies/homes 

2. Answer: they hold (הגדה�) מצה is Fדרבנ in our day (without ק"פ)  

a) Inference: ר' אחא בר יעקב must hold that הזה Fהגדה בזמ is דאורייתא 

i. Challenge: he explicitly rules that it is Fדרבנ 

ii. Answer: all Fמצוות דרבנ were formulated דאורייתא Fכעי 

1. Challenge: how do ר"י ור"ש respond to that? 

2. Answer: they reject derivation from סורר ומורה Fב – there, זה is superfluous, here it is needed 

b. בכל דור ודור: obligation to see oneself as having just come out of �מצרי (v5) 

c. Nלפיכ: obligation to thank 'ה for the גאולה 
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III. 'הלל :משנה ו  

a. 1 ;ב"שst chapter (קיג) 

b. 1 :ב"הst 2 chapters ( קיד0קיג )  

c. ברכת גאולה: Fר' טרפו has short formula only thanking for the past 

i. ר"ע: extension � long ברכה; prayer for a mirrored future 

IV. Discussion re: status of theophoric names (e.g. ידידיה) and the word הללויה 

a. Lemma1: 1 word (written that way in ספרי קדש) Or 

b. Lemma2: 2 separate words (2nd one being a �ש) 

V. Discussion re: composition and authorship of הלל (vv. 7-11) 

a. Possibility1: composed by generation of �יציאת מצרי 

b. Possibility2: composed by דוד 

i. Tangential discussion: re: Davidic composition of �תהלי and various title-phrases 

c. Possibility3: composed by particular �(יהושע, דבורה, חזקיה וכו') נביא/חכ during time of crisis 

VI. Analsyis of dispute ב"ש/ב"ה re: number of chapters of הלל to recite (vv. 12-19) 

a. הללויה :ר"ח is a coda 

b. הללויה  :רבה בר רב הונא is a title 

c. Observation: perhaps this is the dispute between 2 representing ב"ש/ב"ה 

i. Our ב"ש :משנה: until שמחה �הבני �א  

ii. ברייתא: until בצאת ישראל  

VII. Discussion of wording of various ברכות 

a. רבא: re: ברכת גאולה 

i. Thanksgiving: in קריאת שמע and  הלל (פסח night) – word is גאל  

ii. Request: in תפילה, word is גואל 

b. ר' אחא בר יעקב: re: �קידוש היו: must mention �יציאת מצרי (compare vv. 20&21) 

c. רבה בר שילא: re ברכת דוד (v22)  

i. In דוד :הפטרה Fמג 

ii. In ישועה :תפילה Fמצמיח קר 

d. דרשה :ר"ל explaining exclusive חתימה of �אברה Fמג (instead of אבות Fמג) (v23) 

e. Dispute: between רבא and elders of פומבדיתא 

i. Elders: שבת is יו"ט ;מקדש השבת is �הלכההלכההלכההלכה    מקדש ישראל והזמני 

ii. תפילה :רבא – always קידוש ;מקדש ישראל is /מקדש השבת�מקדש ישראל והזמני 


