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4.10.12 

117b (משנה ז)� 119a (טעמי תורה) 

 

  א, קלו תהלי� :ַחְס�וֹ  ְלעֹוָל� ִ�י טֹוב ִ�י ’לה הֹוד� )1

  טז, ג בראשית: ָ%' לִיְמ,ָ  ְוה�א ְ+,�ָקֵת' ִאיֵ,' ְוֶאל ָבִני� ֵ+ְלִדי ְ%ֶעֶצב ְוֵהֹרֵנ' ִעְ(בֹוֵנ' &ְרֶ%ה ַהְרָ%ה $ַמר ָהִאָ#ה ֶאל )2

  יז, ג בראשית :ַח8ֶי0 ְיֵמי ֹ�ל ֹ+אֲכֶל6ָה ְ%ִעָ(בֹו2 ַ%ֲעב�ֶר0 ָהֲאָדָמה ֲאר�ָרה ִמ�67ֶ ֹתאַכל 5א ֵלאֹמר ִצִ�יִתי0 ֲאֶ,ר ָהֵע3 ִמ2 ַוֹ+אַכל ִאְ,ֶ+0 ְלקֹול ָ,ַמְע+ָ  ִ�י $ַמר �ְל$ָד� )3

  טז, מח בראשית :ָה$ֶר3 ְ%ֶקֶרב ָלֹרב ְוִיְד:� ְוִיְצָחק &ְבָרָה� ֲאֹבַתי ְוֵ,� ְ,ִמי ָבֶה� ְוִיָ;ֵרא ַה6ְָעִרי� ֶאת ְיָבֵר' ָרע ִמָ�ל ִתיאֹ  ַהֹ:ֵאל ַה7ְַלָא' )4

  טו, מח בראשית :ַהAֶה ַה8ֹו� ַעד ֵמעֹוִדי ֹאִתי ָהֹרֶעה ִהי�ָהֱא5 ְוִיְצָחק &ְבָרָה� ְלָפָניו ֲאֹבַתי ִהְתַהְ?כ� ֲאֶ,ר ָהֱא5ִהי� ַו8ֹאַמר יֹוֵס= ֶאת ַוְיָבֶר' )5

  יח, ג בראשית :ַהDֶָדה ֵעCֶב ֶאת ְו$ַכְל+ָ  ָל' ַ+ְצִמיחַ  ְוַדְרַ�ר ְוקֹו3 )6

  יט, ג בראשית :ָ+,�ב ָפרעָ  ְוֶאל ַאָ+ה ָעָפר ִ�י לGָ;ְח+ָ  ִמ6ָ7ֶה ִ�י ָהֲאָדָמה ֶאל ,�ְב0 ַעד ֶלֶח� ֹ+אַכל ַאFֶי0 ְ%ֵזַעת )7

  כה, קלו תהלי� :ַחְס�וֹ  ְלעֹוָל� ִ�י ָ%Cָר ְלָכל ֶלֶח� ֹנֵת2 )8

  יד, נא ישעיהו :ַלְחמוֹ  ֶיְחַסר ְו5א ַלַ#ַחת ָימ�ת ְו5א ְלִהFֵָתחַ  ֹצֶעה ִמַהר )9

 יחMיז ,לד שמות ... ִ+ְ,ֹמר ַה7ַ(ֹות ַחג ֶאת :ָ?' ַתֲעCֶה 5א ַמKֵָכה ֱא5ֵהי )10

 כג, אMל, כב שמות ...ָ,ְוא ֵ,ַמע ִתDָא 5א           : ֹאתוֹ  ַ+ְ,ִלכ�2 ַלֶ�ֶלב ֹתאֵכל� 5א ְטֵרָפה ַ%Dֶָדה �ָבCָר ִלי ִ+ְהי�2 ֹקֶד, ְו&ְנֵ,י )11

  א, קיד תהלי� :5ֵעז ֵמַע� ַיֲעֹקב ֵ%ית ִמ7ְִצָרִי� ִיCְָרֵאל ְ%ֵצאת )12

  ג, קיד תהלי� :ְל$חֹור ִיKֹב ַה8ְַר2�ֵ ֹנסַו8ָ  ָר$ה ַה�8ָ )13

  ט, קטז תהלי� :ַהַח8ִי� ְ%&ְרצֹות ’ה ִלְפֵני ֶאְתַהֵ?' )14

  א, קטו תהלי� :ֲאִמֶ+0 ַעל ַחְס0�ְ ַעל ָ�בֹוד ֵ+2 ְלִ,ְמ0 ִ�י ָלנ� 5א ’ה ָלנ� 5א )15

  ד, קטז �תהלי :ַנְפִ,י ַמְ?ָטה ’ה ָא6ָה ֶאְקָרא ’ה �ְבֵ,� )16

7ִי� ָ�ל ַ,ְ%ח�ה� :ֹוִי� ָ�ל ’ה ֶאת ַהְלל� )17 Gַהְלל� ְלעֹוָל� ’ה ֶוֱאֶמת ַחְס�וֹ  ָעֵלינ� ָגַבר ִ�י :ָהא Nא, קיז תהלי� :ָיMב 

  ז, קו תהלי� :ס�= ְ%ַי� ָי� ַעל ַו8ְַמר� ֲחָסֶדי0 ֹרב ֶאת ָזְכר� 5א ִנְפְלאֹוֶתי0 ִהCְִ�יל� 5א ְבִמְצַרִי� ֲאבֹוֵתינ� )18

  ל, יד שמות :ַהCְ �8ַָפת ַעל ֵמת ִמְצַרִי� ֶאת ִיCְָרֵאל ַו8ְַרא ִמְצָרִי� ִמ8ַד ִיCְָרֵאל ֶאת ַהה�א 8%ַֹו� ’ה ַו8ֹוַ,ע )19

  ג, ד שופטי�: ָ,ָנה ֶעCְִרי� ְ%ָחְזָקה ָרֵאלִיCְ  ְ%ֵני ֶאת ָלַח3 ְוה�א לוֹ  ַ%ְרֶזל ֶרֶכב ֵמאֹות ְ+ַ,ע ִ�י ’ה ֶאל ִיCְָרֵאל ְבֵני ַו8ְִצֲעק� )20

  כ, ה שופטי� :ִסיְסָרא ִע� ִנְלֲחמ� ִמ7ְִס?ֹוָת� ַה�ֹוָכִבי� ִנְלָחמ� ָ,ַמִי� ִמ2 )21

  כא, ה שופטי� :ֹעז ַנְפִ,י ִ+ְדְרִכי ִקי,ֹו2 ַנַחל ְקד�ִמי� ַנַחל ְ:ָרָפ� ִקי,ֹו2 ַנַחל )22

  ט, קיג תהלי� :ָיN ַהְלל� Cְֵמָחה ַהָ%ִני� ֵא� תַהַ%יִ  ֲעֶקֶרת מֹוִ,יִבי )23

  א, קטז תהלי� :ַ+ֲחנ�ָני קֹוִלי ֶאת ’ה ִיְ,ַמע ִ�י $ַהְבִ+י )24

  לב, סח תהלי� :ֵלא5ִהי� ָיָדיו ָ+ִרי3 ��, ִמְצָרִי� ִמ6ִי ַחְ,ַמ6ִי� ֶיֱאָתי� )25

  לא, סח תהלי� :ֶיְחFָצ� ְקָרבֹות ַע7ִי� ִ%Aַר ָכֶס= ְ%ַרֵ(י ִמְתַרFֵס 7ִי�עַ  ְ%ֶעְגֵלי ַאִ%יִרי� ֲעַדת ָקֶנה ַח8ַת ְ:ַער )26

  יד, פ תהלי� :ִיְרֶע6ָה Cַָדי ְוִזיז ִמ8ַָער ֲחִזיר ְיַכְרְסֶמ6ָה )27

  יח, כג ישעיהו: ָעִתיק ְוִלְמַכKֶה ְלCְָבָעה ֶלֱאֹכל ַסְחָרN הִיְהיֶ  ’ה ִלְפֵני ַל8ְֹ,ִבי� ִ�י ֵיָחֵס2 ְו5א ֵי$ֵצר 5א ’לה ֹקֶד, ְוֶאְתַנN6ָ ַסְחָרN ְוָהָיה )28

 

I. 'משנה ז:  final 2 cups 

a. Cup #3:  2ברכת המזו (not necessarily proving ברכה טעונה כוס; just exploiting use of 4 cups for מצוה) 

b. Cup #4:   הלל and רב יהודה) ברכת השיר – refers to Pנ2ר' יוח ;יהללו  – refers to נשמת כל חי)  

i. Including:  הלל הגדול (pss. 120-136 or 135-136 or just 136); other say ps. 23 

1. Explanations: for designation of ps. 136 as הלל הגדול (v1) 

2. Aggadic: excursus about פרנסה (vv. 2-11) 

 contains several key passages (vv. 12-17) :הלל Reasons for saying :הלל .3

a) Tangent: Various אגדות relating to salvation of צדיקי� and ע� ישראל from danger (vv. 18-22) 

b) רשב"ל: various דרשות on phrases in הלל (vv. 23-24) 

c) דרשות :ר' יוסי transmitted by ר' ישמעאל his son to רבי (vv. 25-28) 

i. including: Extended אגדה re: nations bringing gifts to משיח, interpretation of תהלי� סח 

ii. and: Explanation of great wealth of Rome (for scholars and their colleagues) 

c. Permitted: to drink between cups, except for between 3rd and 4th 


