
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-אמר רבי עקיבא

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

פז.
ורבנן סברי:♦▀▀◊

בתרי בשבא איקבע ירחא, בתרי בשבא לא אמר להו ולא מידי ־ משום חולשא דאורחא, בתלתא אמר 

להו ואתם תהיו לי, בארבעה אמר להו מצות הגבלה, בחמישה עבוד פרישה.

(שמות יט) וקדשתם היום ומחרמיתיבי:▀¿◊פז.

קשיא לרבי יוסיִ ¿פז.

יום אחד הוסיף משה מדעתואמר לך רבי יוסי:!◊פז.

דתניא:▀!◊פז.
שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו: הוסיף יום אחד מדעתו, ופירש מן 

האשה, ושבר את הלוחות.

הוסיף יום אחד מדעתו.▀◊>פז.

מאי דריש?^פז.

!◊פז.
היום ומחר ־ היום כמחר, מה למחר ־ לילו עמו, אף היום ־ לילו עמו. ולילה דהאידנא נפקא ליה. שמע 

מינה ־ תרי יומי לבר מהאידנא.

ומנלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו^פז.

דלא שריא שכינא עד צפרא דשבתא.!◊פז.

ופירש מן האשה.▀◊>פז.

מאי דריש?^פז.

!◊פז.

נשא קל וחומר בעצמו, אמר: ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת, וקבע להן זמן, אמרה 

תורה (שמות יט) והיו נכנים וגו' אל תגשו, אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, ואינו קובע לי זמן ־ 

על אחת כמה וכמהִ 

ומנלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו^פז.

דכתיב (דברים ה) לך אמר להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמד עמדי!◊פז.

(במדבר יב) פה אל פה אדבר בו.ואית דאמרי:!◊פז.

שבר את הלוחות.▀◊>פז.

מאי דריש?^פז.

!◊פז.
אמר: ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות, אמרה תורה (שמות יב) וכל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה 

כאן, וישראל משומדים ־ על אחת כמה וכמהִ 

ומנלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו^פז.

שנאמר (שמות לד) אשר שברת!פז.

יישר כחך ששיברת.ואמר ריש לקיש:▀!◊פז.

(שמות יט) והיו נכנים ליום השלישיתא שמע:▀¿◊פז.

קשיא לרבי יוסיִ ¿פז.

יום אחד הוסיף משה מדעתו.הא אמרינן:▀!◊פז.

שלישי ־ שלישי בחדש, ושלישי בשבתתא שמע:▀¿◊פז.

ִ ¿פז. קשיא לרבנן

הא מני ־ רבי יוסי היא.אמרי לך רבנן:!◊פז.

שלישי למאי^פז.
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▀!◊פז.
לכדתניא:[רבי יוסי בר 

יהודה]

(שמות יט) וישב משה את דברי העם אל ה', וכתיב, ויגד משה את דברי העם אל ה'. מה אמר לו הקדוש 

ברוך הוא למשה, ומה אמר להם משה לישראל, ומה אמרו ישראל למשה, ומה השיב משה לפני הגבורה? 

זו מצות הגבלה, דברי רבי יוסי בר יהודה.

רבי:▀!◊פז.
בתחילה ־ פירש עונשה, דכתיב וישב משה ־ דברים שמשבבין דעתו של אדם, ולבסוף פירש מתן שכרה 

־ דכתיב ויגד משה ־ דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה.

איכא דאמרי:▀!◊פז.
בתחילה פירש מתן שכרה, דכתיב וישב משה ־ דברים שמשיבין דעתו של אדם, ולבסוף פירש עונשה ־ 

דכתיב ויגד משה ־ דברים שקשין לאדם כגידין.

ששי ־ ששי בחודש, ששי בשבתתא שמע:▀¿◊פז.

ִ ¿פז. קשיא לרבנן

הא נמי רבי יוסי היא.!◊פז.

ששי למאי?^◊פז.

פז:
לחנייתן.רבא:♦!◊

למסען.רב אחא בר יעקב:♦!◊פז:

וקמיפלגי בשבת דמרה, דכתיב, (דברים ה) כאשר צוך ה' אלהיך▀פז:

כאשר צוך ־ במרה.ואמר רב יהודה אמר רב:▀▀◊פז:

אשבת איפקוד, אתחומין לא איפקוד.מר סבר:[רבא]♦▀▀◊פז:

♦▀▀◊פז:
ומר סבר:[רב אחא בר 

יעקב]
אתחומין נמי איפקוד.

ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם, ובחמישה עשר יצאו, ולערב לקו בכורות.תא שמע:▀¿◊פז:

לערב, סלקא דעתך?¿¿פז:

אלא: מבערב לקו בכורות.▀¿פז:

ואותו היום חמישי בשבת היה.▀¿פז:

מדחמיסר בניסן חמשה בשבת ־ ריש ירחא דאייר שבתא, וריש ירחא דסיון ־ חד בשבת▀¿◊פז:

ִ ¿◊פז: קשיא לרבנן

אייר דההיא שתא ־ עבורי עברוה.אמרי לך רבנן:!◊פז:

תא שמע דלא עברוה:¿◊פז:

ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם, בחמשה עשר יצאו, ולערב לקו בכורות.[ת"ש]▀¿◊פז:

לערב סלקא דעתך?¿¿פז:

אלא אימא: מבערב לקו בכורות.▀¿פז:

▀¿◊פז:
ואותו היום חמישי בשבת היה, השלים ניסן, ואירע אייר להיות בשבת. חסר אייר, ואירע סיון להיות 

באחד בשבת

ִ ¿פז: קשיא לרבנן

הא מני רבי יוסי היא.!◊פז:

רב פפא: תא שמע:▀¿◊פז:
(שמות טז) ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל וגו' בחמשה עשר יום לחדש השני ואותו היום שבת 

היה, דכתיב (שמות טז) ובקר וראיתם את כבוד ה' וכתיב (שמות טז) ששת ימים תלקטהו.

ומדחמיסר באייר שבתא ־ ריש ירחא דסיון חד בשבת▀¿◊פז:
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ִ ¿פז: קשיא לרבנן

אייר דההיא שתא עבורי עברוה.אמרי לך רבנן:!◊פז:

▀¿◊פז:
רב חביבי מחוזנאה לרב 

אשי: תא שמע:
(שמות מ) ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן

תנא:▀¿פז:

אותו יום נטל עשר עטרותֹ ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, 

ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קדשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון 

לאיסור הבמות, ראשון לחדשים.

ֹ ▀¿◊פז: ומדריש ירחא דניסן דהאי שתא חד בשבת ־ דאשתקד ברביעי בשבת

דתניא, אחרים:▀▀¿◊פז:
אין בין עצרת לעצרת, ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד, ואם היתה שנה 

מעוברת ־ חמשה.

הוה ליה ריש ירחא דאייר ־ מעלי שבתא, וריש ירחא דסיון ־ שבתא▀¿◊פז:

ִ ¿◊פז: קשיא בין לרבי יוסי בין לרבנן

לרבי יוסי ־ שבעה חסרין עבוד, לרבנן ־ שמונה חסרים עבוד.!◊פז:
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