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119a (ר' ישמעאל ברבי יוסי  )הכתוב קבעו חובה120a ( �(אמר רב כהנא משו

 

  א, ד תהלי :ְלָדִוד ִמְזמֹור ִ�ְנִגינֹות ַלְמַנֵ�חַ  )1

  כג, קו תהלי :ֵמַהְ%ִחית ֲחָמתוֹ  ְלָהִ%יב ְלָפָניו ַ�ֶ)ֶר' ָעַמד ְבִחירוֹ  ֹמֶ%ה ל&ֵלי ְלַהְ%ִמיָד ַוֹ$אֶמר )2

ִרְבֵעיהֶ  0ְרַ�ַעת ַעל ַ/ְנֵפיֶה ִמַ.ַחת -ָד ִויֵדי )3   ח, א יחזקאל :ְל0ְרַ�ְעָ. ְוַכְנֵפיֶה &ְפֵניֶה

  יד, מז בראשית :ַפְרֹעה ֵ�יָתה ַהֶ/ֶס4 ֶאת יֹוֵס4 ַוָ$ֵבא ֹ%ְבִרי ֵה ֲאֶ%ר ַ�8ֶֶבר ְ/ַנַע7 &ְבֶאֶר' ִמְצַרִי ְבֶאֶר' ַה6ְִמָצא ַהֶ/ֶס4 ָ/ל ֶאת יֹוֵס4 ַוְיַל3ֵט )4

  נז, מא בראשית :ָה-ֶר' ְ�ָכל ָהָרָעב ָחַזק ִ/י יֹוֵס4 ֶאל ִלְ%ֹ�ר ְצַרְיָמהמִ  ָ�א& ָה-ֶר' ְוָכל )5

�ֵעיֵני ָהָע ֵח7 ֶאת ָנַת7 ה'וַ  )6ְ   לו, יב שמות: ִמְצָרִי ֶאת ַוְיַנְ�ל& ַוַ$ְ%ִאל& ִמְצַרִי

 ַעל ִמְצַרִי ֶמֶל> ִ%יַ%ק ָעָלה ְרַחְבָע ַלֶ=ֶל> ַהֲחִמיִ%ית ַ�8ָָנה ַוְיִהי )7   כה, יד א"מל :ְיר&ָ%ָלִ

  כו, יד א"מל :ְ%Bֹמה ָעAָה ֲאֶ%ר ַהָ@ָהב ָמִג6ֵי ָ/ל ֶאת ַו3ַ$ִח ָלָקח ַהֹ/ל ְוֶאת ַהֶ=ֶל> ֵ�ית אֹוְצרֹות ְוֶאת ה' ֵ�ית ֹאְצרֹות ֶאת ַו3ַ$ִח )8

  יב, ה קהלת :ְלָרָעתוֹ  ִלְבָעָליו רָ%מ& ֹעֶ%ר ַה8ֶָמ% ַ.ַחת ָרִאיִתי חֹוָלה ָרָעה ֵי% )9

  ו, יא דברי:ִיAְָרֵאל ָ/ל ְ�ֶקֶרב ְ�ַרְגֵליֶה ֲאֶ%ר ַהְיק& ָ/ל ְוֵאת -ֳהֵליֶה ְוֶאת ָ�ֵ.יֶה ְוֶאת ַוִ.ְבָלֵע ִ)יהָ  ֶאת ָה-ֶר' ָ)ְצָתה ֲאֶ%ר ְרא&ֵב7 ֶ�7 ֱאִלי-ב ְ�נֵי ְוַלֲאִביָר ְלָדָת7 ָעAָה ַוֲאֶ%ר )10

 ה' ָעAָה ַה$ֹו ֶזה) כד( :ְ�ֵעיֵנינ& ִנְפָלאת ִהיא ֹ@את ָהְיָתה ה' ֵמֵאת) כג( :ִ)6ָה ְלֹרא% ָהְיָתה ַה�ֹוִני ָמֲאס& ֶאֶב7) כב( :ִלי%&ָעה ִלי ַוְ.ִהי ֲעִניָתִני ִ/י אֹוְדH) כא(  )11
 ַהָ�א ָ�ר&>) כו( :6ָא ַהְצִליָחה ה' ָא6ָא א6ָ  הֹוִ%יָעה ה' ָא6ָא) כה( :בוֹ  ְוִנAְְמָחה ָנִגיָלה%ֵ� ַעד ַ�ֲעֹבִתי ַחג ִאְסר& ָלנ& ַוָ$ֶאר ה' ֵאל) כז( :ה' ִמֵ�ית ֵ�ַרְכנ&ֶכ ה' ְ
  קיח תהלי :ֲארֹוְמֶמIָ  ֱאBַהי ְואֹוֶדIָ  ַאָ.ה ֵאִלי) כח( :ַהִ=ְזֵ�חַ  ַקְרנֹות

  כג, יח ב"שמו :ַה/&ִ%י ֶאת ַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹבר ַהִ/ָ/ר Jֶֶר> ֲאִחיַמַע' ַוָ$ָר' ר&' לוֹ  ַוֹ$אֶמר -ר&' ָמה ִויִהי )12

  ג, לג בראשית :-ִחיו ַעד Kְִ%.וֹ  ַעד ְ)ָעִמי ֶ%ַבע 0ְרָצה ַוִ$ְ%ַ.ח& ִלְפֵניֶהִלְפֵניֶהִלְפֵניֶהִלְפֵניֶה    ָעַברָעַברָעַברָעַבר    ְוה&אְוה&אְוה&אְוה&א )13

  יג, ב מיכה: ְ�ֹראָ% ה'וַ  ִלְפֵניֶהִלְפֵניֶהִלְפֵניֶהִלְפֵניֶה    ַמְלָ/ַמְלָ/ַמְלָ/ַמְלָ/    ַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹברַוַ$ֲעֹבר בוֹ  א&ַוֵ$צְ  ַ%ַער ַוַ$ֲעֹבר& ָ)ְרצ& ִלְפֵניֶה ַהֹ)ֵר' ָעָלה )14

  ח, כא בראשית :ִיְצָחק ֶאת ִהKֵָמל ְ�יֹו ָגדֹול ִמְ%ֶ.ה 0ְבָרָה ַוַ$ַעA ַוִ$Kַָמל ַהֶ$ֶלד ַוִ$ְגJַל )15

עַ  ְ�נוֹ  נֹו7 )16 L%נוֹ  ְיהֹו�  כז, ז א"דהי :ְ

  יג, קטז תהלי :ֶאְקָרא ה' &ְב%ֵ  ֶאMָא ְי%&עֹות /ֹוס )17

�י7 יֹו ָעAָר ְ�0ְרָ�ָעה ַה8ִֵני ַ�ֹחֶד% )18ֵ   יא, ט במדבר :ֹיאְכלLה&ֹיאְכלLה&ֹיאְכלLה&ֹיאְכלLה&    &ְמֹרִרי&ְמֹרִרי&ְמֹרִרי&ְמֹרִרי    ַמ�ֹותַמ�ֹותַמ�ֹותַמ�ֹות    ַעלַעלַעלַעל ֹאתוֹ  ַיֲעA& ָהַעְרַ�ִי

  יח, יב שמות :ָ�ָעֶרב ַלֹחֶד% יְוֶעAְִר  ָהֶאָחד יֹו ַעד ַמֹ�תַמֹ�תַמֹ�תַמֹ�ת    ֹ.אְכל&ֹ.אְכל&ֹ.אְכל&ֹ.אְכל&    ָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרב ַלֹחֶד% יֹו ָעAָר ְ�0ְרָ�ָעה ָ�ִרא7%ֹ )19

  מח, יב שמות :�וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    BאBאBאBא    ָעֵרלָעֵרלָעֵרלָעֵרל    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ָה-ֶר' ְ/ֶאְזַרח ְוָהָיה ַלֲעAֹתוֹ  ִיְקַרב ְו-ז ָזָכר ָכל לוֹ  ִה=ֹול ה'לַ  ֶפַסח ְוָעAָה Kֵר ִאְ.H ָיג&ר ְוִכי )20

  ח, טז דברי: ְמָלאָכה ַתֲעAֶה Bא ֱאBֶהיH ה'לַ  ֶרתֲעצֶ  ַה8ְִביִעי &ַב$ֹו ַמ�ֹות ֹ.אַכל ָיִמי ֵ%ֶ%ת )21

  

I. Aggadic excurses continued (vv. 1-11) 

II. Laws of הלל: custom to double up verses or not to – both customs are valid; 

a. And: whether or not to make ברכה afterwards – both customs are valid 

b. But: ברכה beforehand is obligatory, per שמואל’s dictum (vv. 12-14) 

III. דרשה of ר' עוירא  - exclusion of many “heroes” from 'ה’s feast – vv. 15-17 

IV. 1משנה ח   אי7 מפטירי7 אחר הפסח אפיקומ7  :

a. אפיקומ7 :רב means not to progress (carouse) from חבורה to חבורה 

b. שמואל: means not to eat nuts etc. as dessert afterwards 

i. (רב יהודה) 1 שמואל: applies to מצה 

1. Challenge: via inference from our פסחפסחפסחפסחאי7 מפטירי7 אחר  :משנה : only פסח, not מצה 

2. Defense: applies chiefly to מצה because it has no substantial taste (i.e. any food will “erase” taste) –also to סחפ  

3. Proof: from ruling that you may fill with non-מצה as long as you eat מצה at the end  

a) Rejection: teaching that even at the end is valid, no concern for אכילה גסה 

ii. רב יהודה) 2שמואל  מצה does not apply to :(רב יוס4 בש

1. Support (per rejection above): rejected, per defense above 

2. Challenge: from ruling above; defense – per rejection above 

V. status of food-מצוות in our day (sans 7קרב) – taking v. 18 into account 

a. מצה :רבא is מה"ת, per v. 19; מרור is מד"ס, per v. 18 

b. ר' אחא בר יעקב: both are מד"ס; v. 19�even someone who is unable to perform ק"פ (e.g. טמא מת) – חייב במצה ומרור 

i. Challenge (רבא): no need to teach that a טמא eats מצה; no worse than ערל who is only blocked from the ק"פ (v20) 

ii. Defense (ר' אחא בר יעקב): both are needed 

iii. ברייתא: supports רבא, using v. 21 

1. Principle: any particular mentioned sheds light on the group 

a) השביעי  :7th day was included in all 7; singled out to teach :יו

i. Just as: 7th day is voluntary vis-à-vis מצה, so all 7 

ii. I might reason: that perhaps even 1st night is רשות – therefore, v. 19 teaches חובה,even without ק"פ 

  


