
  
  יזקדף פסחים 

  
  מרחביה  ידידיה  כסיה  ללויהה  
 אמר חסדא רב
  יוחנן רבי

1  1  1  ?  

  1  2  1  2  רב
  1        רבה
בשני  2ו  1  יהושע בן לוי' ר

  מקורות סותרים
      

  
  

שיר   
  שבתורה

  תהלים  הלל

 יהודה רב
  שמואל אמר

 משה
 וישראל
 אמרוהו
 שעלו בשעה
  הים מן

 שיהו, לישראל להן תקנו שביניהן נביאים
 צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרין
 אומרים ולכשנגאלין, עליהן תבא שלא וצרה
  גאולתן על אותו

  

 מאיר רבי
  אומר

  אמרן דוד כלן    

 יוסי רבי
 אלעזר :אומר
  אומר בני

 הים מן שעלו בשעה אמרוהו וישראל משה  
 לולביהן ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל אפשר
 מיכה של פסלו: אחר דבר? שירה אמרו ולא
  ההלל את אומרים וישראל, בבכי עומד

  

' חבריו של ר
  אלעזר

    אמרו דוד  

  
  
 תהלים בספר דוד שאמר ותושבחות שירות כל
  חכמים   יהושע רבי   אליעזר רבי
 כנגד -  יחיד בלשון האמורות  ציבור כנגד   עצמו כנגד

 -  רבים בלשון האמורות, עצמו
  ציבור כנגד

 
  לבא לעתיד  וניגון ניצוח
  תורגמן ידי על  משכיל
 ואחר שכינה עליו ששרתה  מזמור לדוד

  שירה אמר כך
 כך ואחר שירה שאמר  לדוד מזמור

  שכינה עליו שרתה
  

  סתירה בין שני מקורות
 לא שורה השכינה שאין ללמדך  

, עצבות מתוך ולא, עצלות מתוך
 קלות מתוך ולא, שחוק מתוך ולא
, בטלים דברים מתוך ולא, ראש
 .מצוה של שמחה דבר מתוך אלא
 לדבר וכן: רב אמר יהודה רב אמר
  הלכה

 חכם תלמיד כל: רב אמר גידל רב והאמר
 -  מר נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני היושב
 שפתותיו+ ה השירים שיר+ שנאמר, תכוינה
 - שושנים תקרי אל עבר מור נטפות שושנים
 מר אלא עבר מור תקרי אל, ששונים אלא
  !עבר



  תלמידאב  ברבה  1 תירוץ
  דפתח לבתר, ברבה  דפתח מקמי, ברבה  2תירוץ 
  ?אמרו מי זה הלל
 
  הים על שעמדו בשעה אמרוהו וישראל משה  אליעזר רבי
  כנען מלכי עליהן שעמדו בשעה אמרוהו וישראל יהושע  יהודה רבי
 אלעזר רבי

  המודעי
  סיסרא עליהם שעמד בשעה אמרוהו וברק דבורה

 בן אלעזר רבי
  עזריה

  סנחריב עליהם שעמד בשעה, אמרוהו וסייעתו חזקיה

  הרשע נבוכדנצר עליהם שעמד בשעה אמרוהו ועזריה מישאל חנניה  עקיבא רבי
  הרשע המן עליהם שעמד בשעה אמרוהו ואסתר מרדכי  הגלילי יוסי רבי

 צרה כל ועל, ופרק פרק כל על אותו אומרים שיהו לישראל להם תיקנו שביניהן נביאים  וחכמים
  .גאולתן על אותו אומרים ולכשנגאלין, לישראל עליהם תבא שלא וצרה

  
  

 ?הללויה סוף פירקא או ריש פירקא
  הונא רב בר רבה  חסדא רב  
  פירקא ריש  פירקא סוף  

  :מודים הכל  רבא בר חנין רב אמר
    ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך פי ידבר' ה תהלת
   פירקא ריש דבתריה הללויה

   תאבד רשעים תאות ונמס יחרק שניו וכעס יראה רשע
   פירקא ריש דבתריה הללויה

  ' ה בבית ושעומדים
  פירקא ריש דבתריה הללויה

   ראש יריםכןעלישתהבדרךמנחל  אלו את אף מוסיפין קראי
  פירקא ריש דבתריה הללויה
   עשיהם לכל טוב שכל' ה יראת חכמה ראשית
  פירקא ריש דבתריה הללויה

  


