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מסכת פסחי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
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)הכתוב קבעו חובה( ) 120aאמר רב כהנא משו ר' ישמעאל ברבי יוסי( 119a
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ל ְַמנֵַ חַ ִ נְ גִ ינוֹת ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד :תהלי ד ,א
יד ל&לֵי מֹ ֶ%ה בְ ִחיר ֹו עָ מַ ד ַ (ֶ ֶר' לְ פָ נָיו
וַ ֹ$אמֶ ר לְ הַ ְִ %מ ָ
0רַ עַ ת ִרבְ עֵ יהֶ &פְ נֵיהֶ
ד ִמ ַ.חַ ת ַ/נְ פֵ יהֶ עַ ל ְוִ ידֵ י ָ
יתה פַ ְרעֹה :בראשית מז ,יד
וַ ְילַ ֵ3ט יוֹסֵ  4אֶ ת ָ/ל הַ ֶ/סֶ  4הַ ְ ִ6מצָ א בְ אֶ ֶר' ִמ ְצ ַר ִי &בְ אֶ ֶר'  ְ/נַעַ 8ֶ ַ 7בֶ ר אֲ ֶ%ר הֵ ֹ%בְ ִרי וַ ָ$בֵ א יוֹסֵ  4אֶ ת הַ ֶ/סֶ ָ ֵ 4
ר' :בראשית מא ,נזר' ָ א& ִמ ְצ ַר ְימָ ה לִ ְֹ%ר אֶ ל יוֹסֵ  ִ/ 4י חָ זַק הָ ָרעָ ב ְ כָל הָ ֶוְ כָל הָ ֶ
ִַ %אל& וַ ְינ ְַל& אֶ ת ִמ ְצ ָר ִי  :שמות יב ,לו
וַ ה' נ ַָת 7אֶ ת חֵ  7הָ עָ ְ עֵ ינֵי ִמ ְצ ַר ִי וַ ְ $
ְר&ָ ִ %ל  :מל"א יד ,כה
י%ק מֶ לֶ< ִמ ְצ ַר ִי עַ ל י ָ
י%ית לַ=ֶ לֶ< ְרחַ בְ עָ עָ לָה ִַ %
וַ י ְִהי ַ ָ8נָה הַ חֲ ִמ ִ
וַ 3ִַ $ח אֶ ת אֹ ְצרוֹת ֵ ית ה' וְ אֶ ת או ְֹצרוֹת ֵ ית הַ =ֶ לֶ< וְ אֶ ת הַ ֹ/ל ל ָָקח וַ 3ִַ $ח אֶ ת ָ/ל מָ גִ ֵ6י הַ @ָהָ ב אֲ ֶ%ר עָ ָAה ְB%מֹ ה :מל"א יד ,כו
ֹ%ר ָ%מ&ר לִ בְ עָ לָיו לְ ָרעָ ת ֹו :קהלת ה ,יב
יתי ַ.חַ ת הַ ָ8מֶ  %ע ֶ
יֵָ %רעָ ה ח ֹולָה ָר ִא ִ
אֲ%ר ְ ַרגְ לֵיהֶ ְ ֶק ֶרב ָ/ל י ְִָ Aראֵ ל:דברי יא ,ו
ֶ
וַ.בְ לָעֵ וְ אֶ ת ָ  ֵ.יהֶ וְ אֶ ת -הֳ לֵיהֶ וְ אֵ ת ָ/ל הַ יְק&
ר' אֶ ת (ִ יהָ ִאֲ%ר (ָ צְ ָתה הָ ֶ
לְד ָת 7וְ לַאֲ בִ ָיר ְ נֵי אֱלִי-ב ְֶ 7רא&בֵֶ 7
וַאֲ%ר עָ ָAה ָ
ֶ
יתנִי וַ ְִ .הי לִ י לִ י&%עָ ה) :כב( אֶ בֶ  7מָ אֲ ס& הַ וֹנִ י הָ י ְָתה לְ רֹאָ6 ִ( %ה) :כג( מֵ אֵ ת ה' הָ י ְָתה @ֹאת ִהיא נִ פְ לָאת ְ עֵ ינֵינ&) :כד( זֶה הַ ֹ $ו עָ ָAה ה'
)כא( או ְֹד ִ/ Hי עֲ נִ ָ
נָגִ ילָה וְ נִ ְְ Aמחָ ה ב ֹו) :כה( אָ ָ6א ה' הו ִֹ%יעָ ה ָ6א אָ ָ6א ה' הַ ְצלִ יחָ ה ָ6א) :כו( ָ ר&< הַ ָ א ְ ֵ %ה' ֵ ַרכְ נ& ֶכ ִמֵ ית ה') :כז( אֵ ל ה' וַ ָ$אֶ ר לָנ& ִא ְסר& חַ ג ַ עֲ בֹ ִתי עַ ד
ַק ְרנוֹת הַ ִ=זְ ֵ חַ ) :כח( אֵ לִ י אַ ָ.ה וְ אוֹדֶ ָ Iאֱ Bהַ י אֲ רו ְֹממֶ ָ :Iתהלי קיח
%&/י :שמו"ב יח ,כג
יהי מָ ה -ר&' וַ ֹ$אמֶ ר ל ֹו ר&' וַ ָָ $ר' אֲ ִחימַ עַ ' ֶ ֶJר< הַ ָ/ ִ/ר וַ ַ$עֲ ֹבר אֶ ת הַ ִ
וִ ִ
חיו :בראשית לג ,ג0רצָ ה ֶ%בַ ע (ְ עָ ִמי עַ ד ֹ .%ְ ִKו עַ ד ִ
וְ ה&א עָ בַ ר לִ פְ נֵיהֶ וַ .ַ %ְִ $ח& ְ
ֹא : %מיכה ב ,יג
עָ לָה הַ (ֹ ֵר' לִ פְ נֵיהֶ (ָ ְרצ& וַ ַ$עֲ בֹ ר& ַ%עַ ר וַ ְֵ $צא& ב ֹו וַ ַ$עֲ בֹר מַ לְ ָ /לִ פְ נֵיהֶ וַ ה' ְ ר ָ
ִמ ְ.ֶ %ה גָדוֹל ְ י ֹו ִהָKמֵ ל אֶ ת י ְִצחָ ק :בראשית כא ,ח
וַ ִ$גְ ַJל הַ ֶ$לֶד וַ ִָK$מַ ל וַ ַ$עַ 0 Aבְ ָרהָ
נוֹ ְ 7נ ֹו יְהוֹ L%עַ ְ נ ֹו :דהי"א ז ,כז
 %ה' אֶ ְק ָרא :תהלי קטז ,יג
/וֹס יְ&%עוֹת אֶ ָMא &בְ ֵ
&מר ִֹרי יֹאכְ לLה& :במדבר ט ,יא
0רָ עָ ה עָ ָAר י ֹו ֵ י 7הָ עַ ְרַ ִי יַעֲ  &Aאֹת ֹו עַ ל מַ וֹת ְ
ַ חֹ דֶ  %הַ ֵ8נִ י ְ ְ
0רָ עָ ה עָ ָAר י ֹו לַחֹ דֶ  ָ %עֶ ֶרב ֹ.אכְ ל& מַ ֹת עַ ד י ֹו הָ אֶ חָ ד וְ עֶ ְִ Aרי לַחֹ דֶ  ָ %עָ ֶרב :שמות יב ,יח
ָ ִראְ ְ 7ֹ%
ר' וְ כָל עָ ֵרל Bא יֹאכַל  ֹו :שמות יב ,מחוְ כִ י יָג&ר ִא ְֵK H.ר וְ עָ ָAה פֶ סַ ח ַלה' ִה=וֹל ל ֹו כָל ָזכָר וְ -ז י ְִק ַרב לַעֲ ֹAת ֹו וְ הָ יָה  ְ/אֶ זְ ַרח הָ ֶ
יעי עֲ צֶ ֶרת ַלה' אֱ Bהֶ יB Hא ַתעֲ ֶAה ְמלָאכָה :דברי טז ,ח
ֵ%ֶ %ת י ִָמי ֹ.אכַל מַ וֹת &בַ ֹ $ו הַ ְ8בִ ִ
לְ הָ ִ%יב חֲ מָ ת ֹו מֵ הַ ְִ %חית :תהלי קו ,כג
0רַ ְע ָ : .יחזקאל א ,ח
וְ כַנְ פֵ יהֶ לְ ְ

)I. Aggadic excurses continued (vv. 1-11
;: custom to double up verses or not to – both customs are validהלל II. Laws of
 afterwards – both customs are validברכה a. And: whether or not to make
)’s dictum (vv. 12-14שמואל  beforehand is obligatory, perברכה b. But:
’s feast – vv. 15-17ה'  - exclusion of many “heroes” fromר' עוירא  ofדרשה III.
אי 7מפטירי 7אחר הפסח אפיקומ: 7משנה חIV. 1
חבורה  toחבורה  means not to progress (carouse) fromאפיקומ: 7רב a.
: means not to eat nuts etc. as dessert afterwardsשמואל b.
מצה ): applies toרב יהודה(  1שמואל i.
מצה , notפסח : onlyאי 7מפטירי 7אחר פסח :משנה 1. Challenge: via inference from our
פסח  because it has no substantial taste (i.e. any food will “erase” taste) –also toמצה 2. Defense: applies chiefly to
 at the endמצה  as long as you eatמצה3. Proof: from ruling that you may fill with non-
אכילה גסה a) Rejection: teaching that even at the end is valid, no concern for
מצה ): does not apply toרב יוס 4בש רב יהודה( 2שמואל ii.
1. Support (per rejection above): rejected, per defense above
2. Challenge: from ruling above; defense – per rejection above
) – taking v. 18 into accountקרב in our day (sans 7מצוותV. status of food-
, per v. 18מד"ס  isמרור ;, per v. 19מה"ת  isמצה :רבא a.
חייב במצה ומרור – )טמא מת  (e.g.ק"פ ; v. 19even someone who is unable to performמד"ס : both areר' אחא בר יעקב b.
) (v20ק"פ  who is only blocked from theערל ; no worse thanמצה  eatsטמא ): no need to teach that aרבא( i. Challenge
): both are neededר' אחא בר יעקב( ii. Defense
, using v. 21רבא : supportsברייתא iii.
1. Principle: any particular mentioned sheds light on the group
: 7th day was included in all 7; singled out to teach:יו השביעי )a
, so all 7מצה i. Just as: 7th day is voluntary vis-à-vis
ק"פ ,even withoutחובה  – therefore, v. 19 teachesרשות ii. I might reason: that perhaps even 1st night is
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