
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת שבת  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   81 © Yitzchak Etshalom 2012 

2.9.6 

88a ( �לוע רדסב אינדת ש"ת )� 89b ( ליכואיו לא טאו )  

 

  יז, יט שמות :ָהָהר ְ*ַתְחִ(יתְ*ַתְחִ(יתְ*ַתְחִ(יתְ*ַתְחִ(ית ַוִ�ְתַיְ)ב' ַהַ&ֲחֶנה ִמ# ָהֱא!ִהי� ִלְקַראת ָהָע� ֶאת ֹמֶ�ה ַו�ֹוֵצא .1

  כז, ט אסתר :ְוָ�ָנה ָ�ָנה ְ*ָכל ְוִכְזַמָ/� ִ.ְכָתָב� ָהֵא1ֶה ַהָ�ִמי� ְ�ֵני ֵאת ֹע0ִי� ִלְהיֹות ַיֲעבֹור ְו!א ֲעֵליֶה� ַהִ/ְלִוי� ָ.ל ְוַעל ַזְרָע� ְוַעל ֲעֵליֶה� ַהְ�ה'ִדי� ְוִקְ*ל'ְוִקְ*ל'ְוִקְ*ל'ְוִקְ*ל'    ִקְ�מ'ִקְ�מ'ִקְ�מ'ִקְ�מ' .2

  ט, עו תהלי� :ְוָ�ָקָטה ָיְר7ה ֶאֶר6 5ִי# ִהְ�ַמְע(ָ  ִמ4ַָמִי� .3

  לא, א בראשית: ַה4ִ4ִיַה4ִ4ִיַה4ִ4ִיַה4ִ4ִי יֹו� ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ְמֹאד טֹוב ְוִהֵ/ה ָע0ָה ֲאֶ�ר ָ.ל ֶאת ֱא!ִהי� ַוַ�ְרא .4

  ו, לג שמות :חֹוֵרב ֵמַהר ֶעְדָי� ֶאת ִי0ְָרֵאל ְבֵני ַוִ�ְתַנְ)ל' .5

ב'# 'ה 'ְפד'ֵיי .6   י, לה ישעיהו: ַוֲאָנָחה ָיגֹו# ְוָנס' ַיִ?יג' ְו0ְִמָחה 00ָֹו# ֹראָ��ֹראָ��ֹראָ��ֹראָ��    ַעלַעלַעלַעל    עֹוָל�עֹוָל�עֹוָל�עֹוָל�    ְו0ְִמַחתְו0ְִמַחתְו0ְִמַחתְו0ְִמַחת ְ*ִרָ/ה ִצ�ֹו# 'ָבא' ְי�<

  כ, קג תהלי� :5ְָברוֹ  ְ*קֹול ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ  ְדָברוֹ  ֹע0ֵיֹע0ֵיֹע0ֵיֹע0ֵי ֹכחַ  Aִֹ*ֵרי ַמְל7ָכיו 'ה ָ*ֲרכ' .7

  ג, ב ש"שה :ִ.יְלחִ  ָמתֹוק 'ִפְריוֹ  ְוָיַ�ְבִ(י ִחַ&ְדִ(י ְ*ִצ1וֹ  ַהָ*ִני� ֵ*י# 5ֹוִדי ֵ.# ַהַ�ַער ַ*ֲעֵצי ְ.ַתC'חַ ְ.ַתC'חַ ְ.ַתC'חַ ְ.ַתC'חַ  .8

ַ&ת .9   ג, יא משלי :ְי�5ֵ�ָ *ֹוְגִדי� ְוֶסֶלE ַ(ְנֵח� ְיָ�ִרי� (<

  ט, ד ש"שה :ִמַ)ְ'ֹרָנִיH ֲעָנק ְ*Gַחד ֵמֵעיַנִיG*ְ Hַחת ִלַ*ְבִ(ִני ַכ1ָה ֲאֹחִתי ִלַ*ְבִ(ִני .10

  יב, א ש"שה :ֵריחוֹ  ָנַת# ִנְר5ִי ִ*ְמִס*וֹ  ֶ�ַהֶ&ֶלH ַעד .11

ָרתוֹ     ַה4ֶֶמ�ַה4ֶֶמ�ַה4ֶֶמ�ַה4ֶֶמ�    ְ.ֵצאתְ.ֵצאתְ.ֵצאתְ.ֵצאת    ְוֹאֲהָביוְוֹאֲהָביוְוֹאֲהָביוְוֹאֲהָביו 'ה אֹוְיֶביI ָכל ֹיאְבד' ֵ.# .12 ָרתוֹ ִ*ְגב< ָרתוֹ ִ*ְגב< ָרתוֹ ִ*ְגב<   לא, ה שופטי�: ָ�ָנה Gְרָ*ִעי� ָה7ֶר6 ַוִ(ְ�ֹקט ִ*ְגב<

  יב, סח תהלי� :ָרב ָצָבא ַהְמַבְ?רֹות ֹאֶמר ִיֶ(# ֲאֹדָני .13

� ָ.ֵא� ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא .14   כט, כג ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצ6 'ְכַפJִי� 'ה ְנא<

  ו, ח משלי :ֵמיָ�ִרי� 0ְָפַתי 'ִמְפַ(ח ֲאַדֵ*רֲאַדֵ*רֲאַדֵ*רֲאַדֵ*ר    ְנִגיִדי�ְנִגיִדי�ְנִגיִדי�ְנִגיִדי�    ִ.יִ.יִ.יִ.י    ִ�ְמע'ִ�ְמע'ִ�ְמע'ִ�ְמע' .15

  יג, א ש"שה :ָיִלי# ָ�ַדי ֵ*י# ִלי 5ֹוִדי ַהֹ&ר ְצרֹור .16

  יד, א ש"שה: Aִֶדי ֵעי# ְ*ַכְרֵמי ִלי 5ֹוִדי ַהֹ.ֶפר ֶאְ�ֹ.ל .17

  יג, ה ש"שה :ֹעֵבר מֹור ֹנְטפֹות �ֹוַ�ִ/י� 0ְִפתֹוָתיו ֶמְרָקִחי� ִמְג5ְלֹות ַהֹ*�0ֶ ַ.ֲער'ַגת ְלָחָיו .18

  ו, ה ש"שה :ָעָנִני ְו!א ְקָראִתיו ְמָצאִתיה' ְו!א ִ*Kְַ�ִ(יה' ְבַדְ*רוֹ  ָיְצ7ה ַנְפִ�י ָעָבר ָחַמק ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני Cַָתְחִ(י .19

20. ��ֶAֶ��ֶAֶ��ֶAֶ��ֶAֶ    ְנָדבֹותְנָדבֹותְנָדבֹותְנָדבֹות    Eִני)ָEִני)ָEִני)ָEֱא!ִהי�ֱא!ִהי�ֱא!ִהי�ֱא!ִהי�    ָ(ִני Iַאָ(ה ְוִנְל7ה ַנֲחָלְת L)ָי, סח תהלי� :כֹוַנְנ  

  יג, סח תהלי� :ָ�ָלל ְ(ַח1ֵק ַ*ִית 'ְנַות ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#    ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#ִי5ֹד'#    ְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹות    ַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכי .21

  ה, ח תהלי� :ִתְפְקֶד/' ִ.י 7ָד� 'ֶב# ִתְזְ.ֶר/' ִ.י ֱאנֹו� ָמה .22

  ב, ח תהלי� :ַה4ָָמִי� ַעל הֹוְדI ְ(ָנה ֲאֶ�ר ָה7ֶר6 ְ*ָכל ִ�ְמI ַא5ִיר ָמה ֲאֹדֵנינ' 'ה .23

  ט, כו איוב :ֲעָננוֹ  ָעָליו Cְַרֵ�ז ִכMֵה Cְֵני ְמGֵחז .24

  ב, כ שמות :Cָָני ַעל ֲאֵחִרי� ֱא!ִהי� ְלI ִיְהֶיה !א ֲעָבִדי� ִמֵ*ית ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�    ֵמֶאֶר6ֵמֶאֶר6ֵמֶאֶר6ֵמֶאֶר6    הֹוֵצאִתיIהֹוֵצאִתיIהֹוֵצאִתיIהֹוֵצאִתיI    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ֱא!ֶהיI 'ה 7ֹנִכי .25

  י, ח תהלי� :ָה7ֶר6 ְ*ָכל ִ�ְמI ַא5ִיר ָמה ֲאֹדֵנינ' 'ה .26

  יט, סח תהלי� :ֱא!ִהי� ָיL ִלְ�ֹ.# סֹוְרִרי� ְוEG ָ*7ָד�ָ*7ָד�ָ*7ָד�ָ*7ָד�    ַמָ(נֹותַמָ(נֹותַמָ(נֹותַמָ(נֹות    ָלַקְח(ָ ָלַקְח(ָ ָלַקְח(ָ ָלַקְח(ָ     4ִֶבי4ִֶבי4ִֶבי4ִֶבי    ָ�ִביתָ ָ�ִביתָ ָ�ִביתָ ָ�ִביתָ     ַלָ&רֹו�ַלָ&רֹו�ַלָ&רֹו�ַלָ&רֹו�    ָעִליתָ ָעִליתָ ָעִליתָ ָעִליתָ  .27

  יגN בי, יז במדבר :ַהַ&Aֵָפה ַוֵ(ָעַצר ַהַחִ�י�ַהַחִ�י�ַהַחִ�י�ַהַחִ�י�    'ֵבי#'ֵבי#'ֵבי#'ֵבי#    ַהֵ&ִתי�ַהֵ&ִתי�ַהֵ&ִתי�ַהֵ&ִתי�    ֵ*י#ֵ*י#ֵ*י#ֵ*י#    ַוַ�ֲעֹמדַוַ�ֲעֹמדַוַ�ֲעֹמדַוַ�ֲעֹמד:ָהָע� ַעל ַוְיַכCֵר ַהKְֹטֶרתַהKְֹטֶרתַהKְֹטֶרתַהKְֹטֶרת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוִ�ֵ(#ַוִ�ֵ(#ַוִ�ֵ(#ַוִ�ֵ(# ... .28

  כג, כח איוב :ְמקֹוָמL ֶאת ָיַדע ְוה'א 5ְַרָ.L ֵהִבי# ֱא!ִהי� .29

  יד, כח איוב :ִעָ&ִדי ֵאי# 7ַמר ְוָי� ִהיא ִבי !א 7ַמר ְ(הֹו� .30

Kִי� ִי0ְָרֵאל ָ.ל ַעל ְבֹחֵרב אֹותוֹ  ִצִ'יִתי ֲאֶ�ר ַעְב5ִי ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    (ֹוַרת(ֹוַרת(ֹוַרת(ֹוַרת ִזְכר' .31   כב, ג מלאכי :'ִמCָ�ְִטי� ח<

  יז, יד במדבר :ֵלאֹמר ְר(ָ 5ִ*ַ  ַ.ֲאֶ�ר ֲאֹדָני ֹ.חַ  ָנא ִיְג5ַל ְוַעָ(ה .32

 ֲאֶ�ר ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ִ.יִ.יִ.יִ.י ְלָפֵנינ' ֵיְלכ' ֲאֶ�ר ֱא!ִהי� ָלנ' ֲע0ֵה ק'� ֵאָליו ַוֹ�אְמר' Gֲהֹר# ַעל ָהָע� ַוKָ�ִֵהל ָהָהר ִמ# ָלֶרֶדת ֹמֶ�ה ֹבֵ��ֹבֵ��ֹבֵ��ֹבֵ�� ִ.י ָהָע� ַוַ�ְרא .33
  א, לב שמות :לוֹ  ָהָיה ֶמה ָיַדְענ' !א ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר6 ֶהֱעָלנ'

  יח, א ישעיהו :ִיְהי' ַ.ֶ)ֶמר ַכ(ֹוָלע ַיְא5ִימ' ִא� ַיְלִ*ינ'ַיְלִ*ינ'ַיְלִ*ינ'ַיְלִ*ינ'    ַ.4ֶֶלגַ.4ֶֶלגַ.4ֶֶלגַ.4ֶֶלג    ַ.4ִָני�ַ.4ִָני�ַ.4ִָני�ַ.4ִָני�    ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�    ִיְהי'ִיְהי'ִיְהי'ִיְהי'    ִא�ִא�ִא�ִא� 'ה ֹיאַמר ְוִנָ'ְכָחה ָנא ְלכ' .34

  יג, טו בראשית :ָ�ָנה ֵמאֹות Gְרַ*ע ֹאָת� ְוִע/' ַוֲעָבד'� ָלֶה� !א ְ*ֶאֶר6 ַזְרֲעI ִיְהֶיה ֵגר ִ.י ֵ(ַדע ָיֹדעַ  ְלGְבָר� ַוֹ�אֶמר .35

1וֹ  'ָפַרְק(ָ  ָ(ִרידָ(ִרידָ(ִרידָ(ִריד    ַ.ֲאֶ�רַ.ֲאֶ�רַ.ֲאֶ�רַ.ֲאֶ�ר    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה ַ(ֲעֹבד 7ִחיI ְוֶאת ִתְחֶיה ַחְרְ*I ְוַעל .36   מ, כז בראשית :ַצָ'אֶרI ֵמַעל ע<

  ד, מו בראשית :ֵעיֶניI ַעל ָידוֹ  ָיִ�ית ְויֹוֵסE ָע!ה ַג� GַעְלI ְו7ֹנִכי ִמְצַרְיָמהִמְצַרְיָמהִמְצַרְיָמהִמְצַרְיָמה    ִעְ&Iִעְ&Iִעְ&Iִעְ&I    ֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרד    7ֹנִכי7ֹנִכי7ֹנִכי7ֹנִכי .37

  טז, סג ישעיהו :ְ�ֶמI ֵמעֹוָל� Aֲֹאֵלנ' 7ִבינ' 'ה ַאָ(ה ַיִ.יָרנ' !א ְוִי0ְָרֵאל ְיָדָענ' !א Gְבָרָה� ִ.י 7ִבינ' ַאָ(ה ִ.י .38

  כב, ד שמות :ִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאל    ְבֹכִריְבֹכִריְבֹכִריְבֹכִרי    ְ*ִניְ*ִניְ*ִניְ*ִני 'ה 7ַמר ֹ.ה Cְַרֹעה ֶאל ְו7ַמְר(ָ  .39

  ד, יא הושע :אֹוִכיל ֵאָליו ְוGט ְלֵחיֶה� ַעל ֹעל ִ.ְמִריֵמי ָלֶה� ָוֶאְהֶיה Gֲהָבה ַ*ֲעֹבתֹות ֶאְמְ�ֵכ� 7ָד� ְ*ַחְבֵלי .40

  
  

I. אגדות relating to מת# תורה (vv. 1-33) 

a. האגד : coercion (vv. 1-4) 

b. נעשה ונשמע :אגדות and impact of דברות on the people (vv. 5-21) 

c. אגדות: the defense for giving the תורה to י"בנ  (vv. 22-32) 

d. חטא העגל :אגדות (v. 33) 

II. Aggadic background to end of משנה ג (vv. 34-40) 
  
  
  
  
  

 
  
  

 

 


