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  יט פרק שמות

ִליִׁשי בַּחֶֹדׁש( א) - ביום הראשון שְּׁ ֵצאת הַּ נֵי לְּׁ ָרֵאל בְּׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ יִשְּׁ ּיֹום ִמצְּׁ ֶזה בַּ ר ָבאּו הַּ בַּ  :ִסינָי ִמדְּׁ

עּו( ב) ִפיִדים וַּּיִסְּׁ ר ּיָבֹאּווַּ  ֵמרְּׁ בַּ ָבר וַּּיֲַּחנּו ִסינַּי ִמדְּׁ ִמדְּׁ ן בַּ ָרֵאל ָׁשם וַּּיִחַּ  :ָהָהר נֶֶגד יִשְּׁ

ה( ג) -ביום השני  ל ָעָלה ּומֹשֶׁ ָרא ָהֱאֹלִהים אֶׁ ר כֹה ֵלאמֹר ָהָהר ִמן יְּׁקֹוָק ֵאָליו וַּּיִקְּׁ ֵבית תֹאמַּ ֵגיד יֲַּעקֹב לְּׁ נֵי וְּׁתַּ ָרֵאל ִלבְּׁ  :יִשְּׁ

ֶתם( ו) יּו וְּׁאַּ כֶׁת ִלי ִתהְּׁ ָבִרים ֵאֶלה ָקדֹוש וְגֹוי כֲֹהִנים ַמְמלֶׁ דְּׁ ֵבר ֲאֶׁשר הַּ דַּ נֵי ֶאל תְּׁ ָרֵאל בְּׁ  :יִשְּׁ

ה וַָיבֹא( ז) נֵיֶהם וַּּיֶָשם ָהָעם ְלִזְקֵני וִַיְקָרא מֹשֶׁ ָבִרים ָכל ֵאת ִלפְּׁ דְּׁ  :יְּׁקֹוָק ִצּוָהּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶלה הַּ
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ָדו ָהָעם ָכל וַּּיֲַּענּו( ח) רּווַּ  יַּחְּׁ   נֲַּעֶשה יְּׁקֹוָק ִדֶבר ֲאֶׁשר כֹל ּיֹאמְּׁ

ב -ביום השלישי  ה וַָישֶׁ ת מֹשֶׁ  .יְּׁקֹוָק ֶאל ָהָעם ִדְבֵרי אֶׁ

ר( ט) ל יְקֹוָק וַיֹאמֶׁ ה אֶׁ ב ֵאֶליָך ָבא ָאנִֹכי ִהנֵה מֹשֶׁ עַּ ֲעבּור ֶהָענָן בְּׁ ע בַּ מַּ ִרי ָהָעם יִׁשְּׁ בְּׁ דַּ ָך וְּׁגַּם ִעָמְך בְּׁ עֹוָלם יֲַּאִמינּו בְּׁ   .לְּׁ

ה וַַיֵגד - ביום הרביעי ת מֹשֶׁ  .את הסכמתם להגבלה[ -]רש"י  יְּׁקֹוָק ֶאל ָהָעם ִדְבֵרי אֶׁ

סּו ּוָמָחר ַהיֹום וְִקַדְשָתם ָהָעם ֶאל ֵלְך מֶֹׁשה ֶאל יְּׁקֹוָק וַּּיֹאֶמר( י) ֹלָתם וְִּׁכבְּׁ  :ִשמְּׁ

ּיֹום נְּׁכֹנִים וְָּׁהיּו( יא) ִליִׁשי לַּ שְּׁ ּי ִכי הַּ ִלִׁשי ֹוםבַּ שְּׁ ֵעינֵי יְּׁקֹוָק יֵֵרד הַּ ל ָהָעם ָכל לְּׁ ר עַּ  :ִסינָי הַּ

תָ ( יב) -ביום השלישי] לְּׁ רּו ֵלאמֹר ָסִביב ָהָעם ֶאת וְִּׁהגְּׁבַּ ָקֵצהּו ּונְּׁגֹעַּ  ָבָהר ֲעלֹות ָלֶכם ִהָשמְּׁ נֵֹגעַּ  ָכל בְּׁ ֵהָמה ִאם יִּיֶָרה יָרֹה אֹו יִָסֵקל ָסקֹול ִכי יָד בֹו ִתגַּע ֹלא( יג) :יּוָמת מֹות ָבָהר הַּ  בְּׁ

יֶה ֹלא ִאיׁש ִאם ׁשְֹך יִחְּׁ ּיֵֹבל ִבמְּׁ  [:ָבָהר יֲַּעלּו ֵהָמה הַּ

ד( יד) ביום הרביעי ה וֵַירֶׁ ל ָהָהר ִמן מֹשֶׁ ת וַיְַקֵדש ָהָעם אֶׁ סּו ָהָעם אֶׁ ֹלָתם וַּיְּׁכַּבְּׁ  :ִשמְּׁ

ֹלֶׁשת נְּׁכֹנִים ֱהיּו ָהָעם ֶאל וַּּיֹאֶמר( טו)  :ִאָשה ֶאל ִתגְּׁׁשּו ַאל יִָמים ִלׁשְּׁ

ר ִבְהיֹת ַהְשִליִשי ַביֹום וַיְִהי( טז) ַּיְִּׁהי ַהבֹקֶׁ ָרִקים קֹֹלת ו ל ָכֵבד וְָּׁענָן ּובְּׁ אֹד ָחָזק ׁשָֹפר וְּׁקֹל ָהָהר עַּ ד מְּׁ ֲחנֶה ֲאֶׁשר ָהָעם ָכל וַּּיֱֶחרַּ מַּ  :בַּ
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 ההבדלים:



 באיזו יום היה ראש חודש. .1

 זמן הפרישה. .2

 באיזה תאריך ניתנה התורה. .3

 ושיות:ק

סּו ּוָמָחר ַהיֹום וְִקַדְשָתם " –מהפשט לרי"ס  קושיות .1 ֹלָתם... וְָּׁהיּו וְִּׁכבְּׁ  ".ַהְשִליִשי ַליֹום נְּׁכֹנִים ִשמְּׁ

 לפרישה. משה הוסיף יוםאכן ה' אמר שתינתן תורה ביום שישי4 אך  – תשובה

 ה על ההר בשבת(.לו )שהרי שרתה שכינ הסכים"4 שצריך יומיים שלימים )לילה ויום(4 והקב"ה היום כמחרדרש: "

 פרש מאשתו ושבר את הלוחות. –אגב4 עוד שני דברים שעשה משה מדעתו    

 מברייתות:  קושיות לרבנן .2

 "שלישי4 שלישי בחודש ושלישי בשבת"4 "שישי4 שישי בחודש שישי לשבת".

 כרי"ס.הברייתות אכן  – תשובה

 ]דיון בברייתות4  

אמר  יביע)ובר ואח"כ ב"ויגד" )ובשלישי אמר לה' שהסכימו( שהזהירם תחילה ב"וישב" –ההגבלה4 רבי  –מה קרה בשלישי? רי"ס בר"י  – היום השלישי

 לה' שהסכימו(.

 גם למסען )יצאו ביום ראשון4 כי כבר נאסרו על תחומין במרה(. –לחנייתן4 אב אחא ב"י  – היום השישי

 +(6)פז: 

 4 ממילא ר"ח סיון ביום ראשון.ם חמישייוברייתא שט"ו בניסן שבו יצאו ממצרים היה  -קשה לרבנן  .3
 בשישי. –יוצא יום אחרי חמישי  30(4 כך שהיום ה30ניסן תמיד מלא ) –הסבר )

 ר"ח אייר בשבת. -ממילא 

 .(ןבשבת4 ור"ח סיון בראשו 29היום ה4 כך ש)בדרך כלל יש תחלופה( אייר היה חסר - ולכאורה

 ן בשני.השלושים בראשון4 ור"ח סיו היוםמלא, היה אייר  - השובת

 ח סיון היה בראשון."נוספת דומה שממשיכה ואומרת שאייר היה חסר ורברייתא  – דחייה

 .כר' יוסיההיא אכן  רייתאבה – תשובה



 

 היה בשבת. אייר שחמישה עשרטז משמע  שמותמ – לרבנןקשה  -פפא רב  .,
עּו" ת ָכל וַּּיָבֹאּו ֵמֵאיִלם וַּּיִסְּׁ נֵי ֲעדַּ ָרֵאל בְּׁ ר ֶאל יִשְּׁ בַּ ש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה ...ִסין ִמדְּׁ ֵצאָתם ַהֵשִני ַלחֹדֶׁ ָריִם ֵמֶאֶרץ לְּׁ ת ָכל וִַיּלֹונּו .ִמצְּׁ נֵי ֲעדַּ ָרֵאל בְּׁ ָהִמית ...יִשְּׁ ָקָהל ָכל ֶאת לְּׁ ֶזה הַּ  ִהנְּׁנִי מֶֹׁשה ֶאל יְּׁקֹוָק וַּּיֹאֶמר. ָבָרָעב הַּ

ִטיר מְּׁ ָשָמיִם ִמן ֶלֶחם ָלֶכם מַּ נֶה וְָּׁהיָה יִָביאּו ֲאֶׁשר ֵאת וְֵּׁהִכינּו ַהִשִשי ַביֹום וְָהיָה... הַּ ל ִמׁשְּׁ טּו ֲאֶׁשר עַּ קְּׁ ֻלהּו מֶֹׁשה וַּּיֹאֶמר. ..יֹום יֹום יִלְּׁ ּיֹום ִאכְּׁ ָבת ִכי הַּ ּיֹום ׁשַּ יקֹוָק הַּ ּיֹום לַּ ָצֻאהּו ֹלא הַּ ָשֶדה ִתמְּׁ ת. בַּ  יִָמים ֵששֶׁ

ּיֹום ִתְלְקֻטהּו ִביִעי ּובַּ שְּׁ ָבת הַּ יֶה ֹלא ׁשַּ  .בֹו יִהְּׁ

 .אייר היה מלאבשבת4 אך  15 נכון4 –תשובה 

 (שליש תחתון :פז)

 4 ראשוןהיה ביום  השנייהשל השנה  ח ניסן"רש ברייתא :לכולםקשה  .5

 4(,35=)ימים  ,שבועות ו 50כי בין שנה לשנה יש ) רביעיהיה ביום  הראשונה בשנה ניסן ח"ר –ממילא 

 ח אייר ביום שישי4 "ואז ר

 .בשבת –אם אייר חסר  :ח סיון"ור

  - תשובה

 :ו יותריכול להיות שהיאבל חודשים חסרים.  6ימים זה בנחה שיש  ,ההפרש של 

 .(ח בראשון"וכך ר) 7יוסי היו  לר'

 .(7ר שהיו ל4 אז אפשר לומ"נאמר שאייר היה מעובר כנאם . שניח ב"וכך ר) 8היו לרבנן 

 (+1פח. )

 4 שישיו ניסן ביום "ט – רייתאב -ס "לריקשה  .6

 ח אייר ביום ראשון4"ממילא ר

 .ביום שניח סיון "אם אייר חסר4 רממילא 

 .כרבנןהברייתא  –תשובה 

  -ס "מרי ס"לריקשה  .7

 4 לכאורה כי קיבלו תורה."לא היה לו פנאי"בשישי 

 .טורח שבתמשום  – תשובה

 

 .ו' ניסן-מלא ואייר חסר4 כך ששבועות תמיד בבלוח שלנו ניסן  למעשה4

 


