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2.9.5 

86b (ת"ר בששי בחדש)� 88a (חסרי� עבוד)  

  א, יט שמות :ִסיָני ִמְדַ�ר ָ�א$ ַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#ה    ַ�"ֹו�ַ�"ֹו�ַ�"ֹו�ַ�"ֹו� ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְלֵצאת ַהְ�ִליִ�י ַ�ֹחֶד�ַ�ֹחֶד�ַ�ֹחֶד�ַ�ֹחֶד� .1

  ב, יב שמות :ַהָ�ָנה ְלָחְדֵ�י ָלֶכ� ה$א ִרא�ֹו+ ֳחָדִ�י� ֹרא� ָלֶכ� ַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#ה    ַהֹחֶד�ַהֹחֶד�ַהֹחֶד�ַהֹחֶד� .2

  ז, כ שמות :ְלַקְ.�וֹ  ַהַ�ָ�ת יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָזכֹורָזכֹורָזכֹורָזכֹור .3

  ג, יג שמות :ָחֵמ  ֵי6ֵכל ְו5א ִמֶ#ה ֶאְתֶכ� ה' הֹוִציא ָיד ְ�ֹחֶזק 3ִי ֲעָבִדי� ִמֵ�ית ִמ2ְִצַרִי� ְיָצאֶת� ֲאֶ�ר ַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#הַהֶ#ה    ַה"ֹו�ַה"ֹו�ַה"ֹו�ַה"ֹו�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָזכֹורָזכֹורָזכֹורָזכֹור ָהָע� ֶאל ֹמֶ�ה ַוֹ"אֶמר .4

  ו, יט שמות :ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל 9ְַדֵ�ר ֲאֶ�ר ַהְ.ָבִרי� ֵאֶ:ה ָקדֹו� ְוגֹוי 3ֲֹהִני� ַמְמֶלֶכת ִלי 9ְִהי$ ְוַא9ֶ� .5

  י, יט שמות :ִ�ְמ5ָת� ְוִכְ�ס$ $ָמָחר$ָמָחר$ָמָחר$ָמָחר    ַה"ֹו�ַה"ֹו�ַה"ֹו�ַה"ֹו�    ְוִקַ.9ָ�ְ�ְוִקַ.9ָ�ְ�ְוִקַ.9ָ�ְ�ְוִקַ.9ָ�ְ� ָהָע� ֶאל ֵל> ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ"אֶמר .6

  טו, יט שמות :ִאָ�ה ֶאל 9ְִ@�$ ?ל ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ִל5�ְֶ�תִל5�ְֶ�תִל5�ְֶ�תִל5�ְֶ�ת    ְנֹכִני�ְנֹכִני�ְנֹכִני�ְנֹכִני�    ֱהי$ֱהי$ֱהי$ֱהי$ ָהָע� ֶאל ַוֹ"אֶמר .7

 כזD כו, ה דברי� ֵאֶליC ַוֲאַדְ�ָרה ִע2ִָדיִע2ִָדיִע2ִָדיִע2ִָדי    ֲעֹמדֲעֹמדֲעֹמדֲעֹמד    BֹהBֹהBֹהBֹה    ְוַא9ָהְוַא9ָהְוַא9ָהְוַא9ָה :ְל6ֳהֵליֶכ� ָלֶכ� �$ב$ ָלֶה� ֱאֹמר ֵל> .8

ַנת ְבִחיֹדת ְו5א $ַמְרֶאה �וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     ֲאַדֶ�רֲאַדֶ�רֲאַדֶ�רֲאַדֶ�ר    BֶהBֶהBֶהBֶה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    BֶהBֶהBֶהBֶה .9 Fח, יב במדבר :ְבֹמֶ�ה ְ�ַעְבִ.י ְלַדֵ�ר ְיֵראֶת� 5א $ַמ.$עַ  ַיִ�יט ה' $ְתמ  

Hַת ֹזאת ְו?ֲהֹר+ ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ"אֶמר .10 Fַסח חBָמג, יב שמות :�וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    5א5א5א5א    ֵנָכרֵנָכרֵנָכרֵנָכר    ֶ�+ֶ�+ֶ�+ֶ�+    3ָל3ָל3ָל3ָל ַה  

  א, לד שמות :ִ�ַ�ְר9ָ ִ�ַ�ְר9ָ ִ�ַ�ְר9ָ ִ�ַ�ְר9ָ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ָהִראֹ�ִני� ַה:Fֹחת ַעל ָהי$ ֲאֶ�ר ַהְ.ָבִרי� ֶאת ַה:Fֹחת ַעל ְוָכַתְב9ִי 3ִָראֹ�ִני� ֲאָבִני� לFֹחת ְ�ֵני ְלBְ Cָסל ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ"אֶמר .11

  יא, יט שמות :ִסיָני ַהר ַעל ָהָע� ָכל ְלֵעיֵני ה' ֵיֵרד ַהְ�ִלִ�י ַ�"ֹו� 3ִי ַהְ�ִליִ�יַהְ�ִליִ�יַהְ�ִליִ�יַהְ�ִליִ�י ַל"ֹו� ְנֹכִני� ְוָהי$ .12

  ח, יט שמות :ה' ֶאל ָהָע� ִ.ְבֵרי ֶאת ֹמֶ�ה ַוָ"ֶ�בַוָ"ֶ�בַוָ"ֶ�בַוָ"ֶ�ב ַנֲעֶ�ה ה' ִ.ֶ�ר ֲאֶ�ר 3ֹל ַוֹ"אְמר$ ַיְחָ.ו ָהָע� ָכל ַוַ"ֲענ$ .13

  יא, ה דברי� :ֱא5ֶהיC ה' ִצְ$Cִצְ$Cִצְ$Cִצְ$C    3ֲַאֶ�ר3ֲַאֶ�ר3ֲַאֶ�ר3ֲַאֶ�ר ְלַקְ.�וֹ  ַהַ�ָ�ת יֹו� ֶאת ָ�מֹור .14

  א, טז שמות :ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר  ְלֵצאָת� ַהֵ�ִניַהֵ�ִניַהֵ�ִניַהֵ�ִני    ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�    יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ָעָ�רָעָ�רָעָ�רָעָ�ר    ַ�ֲחִמָ�הַ�ֲחִמָ�הַ�ֲחִמָ�הַ�ֲחִמָ�ה ִסיָני $ֵבי+ ֵאיִל� ֵ�י+ ֲאֶ�ר ִסי+ ִמְדַ�ר ֶאל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֲעַדת 3ָל ַוָ"ֹבא$ ֵמֵאיִל� ַוִ"ְסע$ .15

  ז, טז שמות :ָעֵלינ$ ַתִ:ינ$ 3ִי ָמה ְוַנְחנ$ ה' ַעל 9ְלIֹFֵתיֶכ� ֶאת ְ�ָ�ְמעוֹ  ה'ה'ה'ה'    3ְבֹוד3ְבֹוד3ְבֹוד3ְבֹוד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    $ְרִאיֶת�$ְרִאיֶת�$ְרִאיֶת�$ְרִאיֶת�    $ֹבֶקר$ֹבֶקר$ֹבֶקר$ֹבֶקר .16

ה$ ָיִמי� ֵ�ֶ�ת .17 Fכו, טז שמות :�וֹ  ִיְהֶיה 5א ַ�ָ�ת ַהְ�ִביִעי $ַב"ֹו� 9ְִלְקט  

   יז, מ שמות :ַה3ָ�ְ2ִ+ ה$ַק� ַלֹחֶד� ְ�ֶאָחד ַהֵ�ִנית ַ�ָ�ָנה ָהִרא�ֹו+ ַ�ֹחֶד� ַוְיִהי .18

  

I. אגדות relating to מת+ תורה 

a. Dispute י�מכח/יסר' יו : which day of וסי+  the ותרהדבת שרע  were given 

i. Note: all agree that they arrived at יניר סבדמ , per vv. 1-2; all agree that ד"השע  were given on תבש , per vv. 3-4 

ii. Disagreement: what day of the week was ויח ס"ר+  ( יסוי 'ר א ו�י -   נ+בר ; בו� י –  )  

יוסי ר' .1 : on יו� א there were no commands (resting up from journey); on ב, command involving v. 5; on ג 

he gave them  הלבגהמצות  and they separated on דו� י ותנוע �6)   until before שבת) 

+נבר .2 : (same as ר' יוסי, one day later, but פרישה was only from 'יו� ה, leaving 4 full עונות per ע"ראב  above) 

a. Challenge (to ר' יוסי): v. 6 implies only 2 days of פרישה 

b. Answer: משה added a day – one of 3 things he did of his own accord and 'ה confirmed 

i. פרישה: he added an extra day (per above)  

1. Argument: v. 6 compares �מחר;מחר::היו includes night before, so too �היו�need another day 

2. Confirmation: שכינה didn’t come to rest on הר סיני until that extra day was complete 

ii. פרישה: he abstained from relations with הפורצ  

1. Reasoning: ו"ק  from מת+ תורה; if י"בנ , who would only have a one-time meeting, needed 3 

days of preparation (v. 7) ; משה who would be addressed by 'ה at any moment… 

2. Confirmation: v. 8 (some see v. 9 as Divine confirmation)  

iii. לוחות: he broke the לוחות 

1. Reasoning: if פסח, which is 1 מצוה, is banned from heretics (v. 10); ו"ק  the entire תורה 

2. Confirmation: v. 11 – interpreted as ששברת Lיישר כח! 

c. Challenge (to ר' יוסי): v. 12 indicates that the 3rd day from פרישה would be מת+ תורה 

i. Answer: we already pointed out ר' יוסי’s opinion that משה added a day of his own accord 

d. Challenge ( בנ+לר   – ג' בחדש and ג' בשבת as both (v. 12) שלישי interprets ברייתא :(

i. Answer: that follows ר' יוסי 

ii. Tangent: description of the mode of speech used by משה (ויגד and וישב)  

iii. Tangent: explanation of ששי according to +6 – רבנ days since they camped or traveled (v. 14) 

1. Note: +ר' יוסי ורבנ agree that י"בנ  left �מצרי on יו� ה; dispute if אייר was (רבנ+) מלא or חסר ( י"ר ) 

פ"ר .2 : vv. 15-17 indicate that טו אייר was שבת (� ח סיו+"ר  was on 'יו� א) 

a. Defense: אייר was מעובר  

3. Challenge (ר' חביבי מחוזנאה לר' אשי): ברייתא which identifies v. 18 as שבת 

a. If so: ח ניס+"ר  of the year before should have been יו� ד 

i. Answer: according to ר' יוסי, they made 7 �חסרי that year; +חסרי� 8 – לרבנ 
 
 

  


