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4.8.1 

87a (משנה א) � 88a (אחד 	יו) 

Note: the אגדה at the beginning of our פרק focuses on the story/vision of הושע ב� בארי; we’ve studied this passage in the 

 and will use that information as a springboard for today’s session. As such, only verses outside of that שבת on תנ"�

narrative will be quoted here.   

 

  י ,ח השירי	 שיר: ָ�לֹו	ָ�לֹו	ָ�לֹו	ָ�לֹו	    ְ"מֹוְצֵאתְ"מֹוְצֵאתְ"מֹוְצֵאתְ"מֹוְצֵאת    ְבֵעיָניוְבֵעיָניוְבֵעיָניוְבֵעיָניו    ָהִייִתיָהִייִתיָהִייִתיָהִייִתי    $ז$ז$ז$ז ַ"ִ!ְגָ לֹות ְוָ�ַדי חֹוָמה ֲאִני )1

1ַר 01ַֹו	 ַלֲאֹחֵתנ* ַ+ֲעֶ/ה ַמה ָל-ָל-ָל-ָל-    ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    ְוָ�ַדִי	ְוָ�ַדִי	ְוָ�ַדִי	ְוָ�ַדִי	    ְקַטָ+הְקַטָ+הְקַטָ+הְקַטָ+ה    ָלנ*ָלנ*ָלנ*ָלנ*    $חֹות$חֹות$חֹות$חֹות )2   ח ,ח השירי	 שיר :1ָ- ֶ�0ְד2

5ָבֹות ְכָזִו0ֹת 1ְנֹוֵתינ* 1ְִנע*ֵריֶה	 ְמג2ָ ִלי	 ִ"ְנִטִעי	 1ֵָנינ* ֲאֶ�ר )3 1ָבֹות ַמֲאִליפֹות ֹצאוֵננ* ַז� ֶאל ִמ�7ַ ְמִפיִקי	 ְמֵלִאי	 ְמָזֵוינ* :ֵהיָכל 6ְַבִנית ְמח2  יג8תהלי	 קמד יב:1ְח*צֹוֵתינ* ְמר2

  טו ,ט זכריה :ִמְז1ֵחַ ִמְז1ֵחַ ִמְז1ֵחַ ִמְז1ֵחַ     ְ"ָזִו0ֹותְ"ָזִו0ֹותְ"ָזִו0ֹותְ"ָזִו0ֹות    ַ"ִ!ְזָרקַ"ִ!ְזָרקַ"ִ!ְזָרקַ"ִ!ְזָרק    *ָמְלא**ָמְלא**ָמְלא**ָמְלא* ָיִי� ְ"מוֹ  ָהמ* ְוָ�ת* ֶקַלע ;ְבֵני ְוָכְב�* ְו$ְכל* ֲעֵליֶה	 ָיֵג� ְצָבאֹות ה' )4

� ֶ"ָעָפר ַוְיִ/ֵמ	 ֲאָר	 ֶמֶל@ ִא1ְָד	 ִ"י ַרְגִלי ֲאָלִפי	 ַוֲעֶ/ֶרת ֶרֶכב ַוֲעָ/ָרה ָ?ָרִ�י	 ֲחִמִ<י	 ִא	 ִ"י ָע	 ִליהֹו$ָחז ִהְ�ִאיר =א ִ"י )5   ז ,יג ב מלכי	 :ָלד2

  כב ,ח משלי :ֵמ$ז ִמְפָעָליו ֶקֶד	 ַ ְר"וֹ  ֵראִ�ית ָקָנִניָקָנִניָקָנִניָקָנִני ה' )6

�ַמִי	ָ�ַמִי	ָ�ַמִי	ָ�ַמִי	    ֹקֵנהֹקֵנהֹקֵנהֹקֵנה ֶעְליֹו� ְלֵאל ;ְבָר	 1ָר*@ ַו0ֹאַמר ַוְיָבְרֵכה* )7ָ    Cָו$ֶרCָו$ֶרCָו$ֶרCיט ,יד בראשית :ָו$ֶר  

  נד ,עח תהלי	 :ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ     ָקְנָתהָקְנָתהָקְנָתהָקְנָתה ֶזה ַהר ָקְד�וֹ  Eְב*ל ֶאל ַוְיִביֵא	 )8

  טז ,טו שמות :ָקִניתָ ָקִניתָ ָקִניתָ ָקִניתָ     ז*ז*ז*ז*    ַע	ַע	ַע	ַע	 ַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹבר    ַעדַעדַעדַעד ה' ַעְ!G ַיֲעֹבר ַעד ָ"$ֶב� ִיְ מ* ְזרֹוֲעG 1ְִגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶה	 6ִֹ?ל )9

	 ְיה*ָדה ַעל ָחָזה ֲאֶ�ר $מֹוC ֶב� ְיַ�ְעָיה* ֲחזֹו� )10 0ָ7ִה* 1ִיֵמי ִויר*ָ�ָלִ 0ָ7ִה*ע2 0ָ7ִה*ע2 0ָ7ִה*ע2   א ,א ישעיהו :ְיה*ָדה ַמְלֵכי ְיִחְזִק0ָה*ְיִחְזִק0ָה*ְיִחְזִק0ָה*ְיִחְזִק0ָה*    $ָחז$ָחז$ָחז$ָחז    יֹוָת	יֹוָת	יֹוָת	יֹוָת	    ע2

  י ,ז עמוס :ְ ָבָריו ָ"ל ֶאת ְלָהִכיל ָה$ֶרC ת*ַכל =א ִיְ/ָרֵאל 1ֵית 1ְֶקֶרב ָעמֹוס ָעֶליG ָקַ�ר ֵלאֹמר ִיְ/ָרֵאל ֶמֶל@ ָיָרְבָע	 ֶאל ֵאל 1ֵית ֹ"ֵה� ֲאַמְצָיה ַו0ְִ�ַלח )11

 יא8 י ,ל משלי :ְיָבֵר@ =א ִא!וֹ  ְוֶאת ְיַקJֵל $ִביו  ֹור :ְוָאָ�ְמ6ָ  ְיַקJְֶלG ֶ?� ֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניו    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבד    6ְַלֵ��6ְַלֵ��6ְַלֵ��6ְַלֵ��    ;ל;ל;ל;ל )12

  יא ,ה שופטי	 :ה' ַע	 ַלְ<ָעִרי	 ָיְרד* $ז 1ְִיְ/ָרֵאל1ְִיְ/ָרֵאל1ְִיְ/ָרֵאל1ְִיְ/ָרֵאל    ִ?ְרֹזנוֹ ִ?ְרֹזנוֹ ִ?ְרֹזנוֹ ִ?ְרֹזנוֹ     ִצְדֹקתִצְדֹקתִצְדֹקתִצְדֹקת ה' ִצְדקֹות ְיַת+* ָ�	 ַמְ�ַא1ִי	 1ֵי� ְמַחְצִצי	 ִמKֹול )13

�ת ִ"י )14ֶ�  טז ,יא א מלכי	 :1ֱֶאדֹו	 ָזָכר ָ"ל ִהְכִרית ַעד ִיְ/ָרֵאל ְוָכל יֹו$ב ָ�	 ָיַ�ב ֳחָדִ�י	 ֵ

  כג ,כח איוב :ְמקֹוָמ- ֶאת ָיַדע ְוה*א ַ ְרָ"- ֵהִבי� ֱא=ִהי	 )15

  יד ,יג הושע :ֵמֵעיָני ִיNֵָתר ֹנַח	 ְ�אֹול ָקָטְבG ֱאִהי ָמֶות ְדָבֶריG ֱאִהי ֶאְג$ֵל	 ִמָ!ֶות ֶאְפֵ 	 ְ�אֹול ִמ0ַד )16

	 ַעל ִמְצַרִי	 ֶמֶל@ ִ�יַ�ק ָעָלה ְרַחְבָע	 ַלֶ!ֶל@ ַהֲחִמיִ�ית 1ַָ<ָנה ַוְיִהי )17   כה ,יד א מלכי	 :ְיר*ָ�ָלִ

  יז ,ט דברי	 :ְלֵעיֵניֶכ	ְלֵעיֵניֶכ	ְלֵעיֵניֶכ	ְלֵעיֵניֶכ	    ָוֲאַ�1ְֵר	ָוֲאַ�1ְֵר	ָוֲאַ�1ְֵר	ָוֲאַ�1ְֵר	 ָיָדי ְ�6ֵי ֵמַעל ָוַאְ�ִלֵכ	 ַה2Jֹחת 1ְִ�ֵני ָוֶאְתֹ?/ )18

	 ה' *ְדַבר תֹוָרה 6ֵֵצא ִמ0Oִֹו� ִ"י 1ְֹאְרֹחָתיו ְוֵנְלָכה ִמְ ָרָכיו ְוֹיֵרנ* ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב    ֱא=ֵהיֱא=ֵהיֱא=ֵהיֱא=ֵהי    1ֵית1ֵית1ֵית1ֵית    ֶאלֶאלֶאלֶאל ה' ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכ* ְו$ְמר* ַר1ִי	 ַעִ!י	 ְוָהְלכ* )19   ג:ב ישעיהו :ִמיר*ָ�ָלִ

  יד ,כב בראשית :ֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאה    ה'ה'ה'ה'    1ְַהר1ְַהר1ְַהר1ְַהר ַה0ֹו	 ֵי$ֵמר ֲאֶ�ר ִיְרֶאה ה' ַהה*א ַהָ!קֹו	 ֵ�	 ;ְבָרָה	 ַו0ְִקָרא )20

  סג ,כד בראשית :1ִָאי	 ְגַמJִי	 ְוִהֵ+ה ַו0ְַרא ֵעיָניו ַוPָ0ִא ָעֶרב ִלְפנֹות Pָ1ֶַדהPָ1ֶַדהPָ1ֶַדהPָ1ֶַדה    ָל/*חַ ָל/*חַ ָל/*חַ ָל/*חַ  ִיְצָחק ַו0ֵֵצא )21

  יט ,כח בראשית :ָלִראֹ�ָנה ָהִעיר ֵ�	 ל*ז ְוא*ָל	 ֵאלֵאלֵאלֵאל    1ֵית1ֵית1ֵית1ֵית ַהה*א ַהָ!קֹו	 ֵ�	 ֶאת ַו0ְִקָרא )22

  ה ,א בראשית: ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    יֹו	יֹו	יֹו	יֹו	    ֹבֶקרֹבֶקרֹבֶקרֹבֶקר    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי    ֶעֶרבֶעֶרבֶעֶרבֶעֶרב    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶ�@ יֹו	 ָלאֹור ֱא=ִהי	 ַו0ְִקָרא )23

 
I. משנה א: assumed and prescribed inclusion in a חבורה 

a. Married woman: assumption with husband’s חבורה 

i. If: she spent 1st יו"ט with father and both included her – her choice  

1. Doesn’t necessarily:imply יש ברירה – perhaps she informs at moment of שחיטה 

2. Challenge (from ברייתא): 1st ט"יו , default is to her father; afterwards – her choice 

3. resolution:if she is always running back to her father’s house, ברייתא; if not, משנה 

b. orphan: included in multiple trustees’ 	פסחי – his choice 

c. slave: of multiple owners – may not eat of “both” of theirs (explanation to follow) 

d. ד כנעניעב ½ :חצי עבד  ½ freeman – may not eat of his master’s  פסח 

II. Tangential דרשות on 2 verses at end of ש"שה  (vv1-2) and 	קמד תהלי  (v3) 

III. Reweaving of story/vision of הושע (see note) (vv. 4-9) 

IV. Aggadic Statements re: 

a. Leadership:short-lived nature of leadership (vv. 10-12) 

b. Exile: purpose of exile (to attract converts)  

i. Divine reasoning: behind Babylonian exile (vv. 13-18) 

c. Eschaton: Vision of nations streaming to 	ירושלי – attracted to “house” (not mountain nor field) (vv. 19-22) 

d. Eschaton: grandeur of day of ingathering of exiles (v. 23) 

  


