יומא ד
מחלוקת מ יין מפרישים כה"ג  7ימים?
רבי יוח ן
מימי המילואים
לעשות לכפר – אלו מעשה יום הכיפורים

קושי
מע יין
ההזאה

ולטעמיך מי יחא? במלואים -דם ,הכא -
מים

תירוץ הא לא קשיא ,דת י רבי חייא :כ סו מים
תחת דם
ברייתא בזאת יבא אהרן אל הקדש  -במה שאמור
לחזוק בע ין .מאי היא  -בע ין דמלואים .ומה אמור
בע ין דמלואים  -אהרן פירש שבעה ושמש יום
אחד ,ומשה מסר לו כל שבעה כדי לח כו
בעבודה .ואף לדורות ,כהן גדול פורש שבעה
ומשמש יום אחד ,וש י תלמידי חכמים
מתלמידיו של משה ,לאפוקי צדוקין ,מוסרין לו
כל שבעה כדי לח כו בעבודה .מכאן אמרו:
שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן
גדול מביתו ללשכת פרהדרין ,וכשם שמפרישין
כהן גדול כך מפרישין כהן השורף את הפרה
ללשכה שעל פ י הבירה צפו ה מזרחה ,ואחד
זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות
שהיו שם .ואם תאמר במלואים דם הכא מים -
אמרת :כ סו מים תחת דם .ואומר כאשר
עשה ביום הזה צוה ה' לעשת לכפר
עליכם .לעשת  -אלו מעשה פרה ,לכפר -

אלו מעשה יום הכיפורים.

ריש לקיש
מסי י דכתיב וישכן כבוד ה' על הר סיני
ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל
משה ביום השביעי מכדי כתיב ויקרא אל
משה ביום השביעי ,מאי ששת ימים? זה

ב ה אב ,שכל ה כ ס במח ה שכי ה  -טעון
פרישת ששה
בשלמא לדידי דילפי א ממלואים  -היי ו
דת יא :זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל
חטאות שהיו שם ,דהואי מי הזאה
במלואים .אלא לדידך ,דילפת מסי י -
הזאה בסי י מי הואי?
מעלה בעלמא

משה עלה בע ן ו תכסה בע ן ו תקדש בע ן כדי
לקבל תורה לישראל בקדושה ,ש אמר וישכן
כבוד ה' על הר סיני.

זה היה מעשה אחר עשרת הדברות ,שהיו
תחלה לארבעים יום ,דברי רבי יוסי הגלילי,
רבי עקיבא אומר :וישכן כבוד ה'  -מראש
חודש ,ויכסהו הענן  -להר ,ויקרא אל
משה  -משה וכל ישראל עומדין ,ולא בא
הכתוב אלא לחלק כבוד למשה.
רבי תן אומר :לא בא הכתוב אלא למרק
אכילה ושתיה שבמעיו ,לשומו כמלאכי השרת.
רבי מתיא בן חרש אומר :לא בא הכתוב אלא
לאיים עליו ,כדי שתהא תורה ית ת באימה,
ברתת ובזיע ,ש אמר עבדו את ה' ביראה
וגילו ברעדה.

מאי וגילו ברעדה? אמר רב אדא בר מת ה
אמר רב :במקום גילה שם תהא רעדה.

שמות פרק כד
קושי  1על הברייתא :והאי בזאת מיבעי
)יב( ויאמר ה’ אל משה עלה אלי ההרה
והיה שם ואת ה לך את לחת האבן והתורה
ליה לגופיה ,בפר בן בקר
תירוץ :אמרי :אי לקרבן לחודיה  -לימא
והמצוה אשר כתבתי להורתם) :יג( ויקם
משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר
קרא בזה או באלה ,מאי בזאת  -שמעת
האלהים:
מי ה תרתי לחטאת ואיל לעולה!
למה
?
ואומר
קושי  2על הברייתא :מאי
… )טו( ויעל משה אל ההר ויכס הע ן את
הברייתא?
בסוף
הפסוק
צריך גם להביא את
ההר) :טז( וישכן כבוד ה’ על הר סי י
תירוץ :וכי תימא יום הכיפורים קמא הוא
ויכסהו הע ן ששת ימים ויקרא אל משה
דבעי פרישה ,כדאשכחן במלואים ,אבל ביום ביום השביעי מתוך הע ן) :יז( ומראה כבוד
הכיפורים דעלמא לא; אי מי ,כהן גדול
ה’ כאש אכלת בראש ההר לעי י ב י
קמא הוא דבעי פרישה ,אבל כהן גדול
ישראל) :יח( ויבא משה בתוך הע ן ויעל אל
בעלמא לא  -תא שמע :כאשר עשה וכו'
ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים
לילה:

במאי קא מיפלגי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא? בפלוגתא דה י ת אי .דת יא :בששה בחודש ית ה
תורה לישראל ,רבי יוסי אומר :בשבעה בו.
ת א קמא  -ית ה תורה בששה
ביום לאחר ש ית ה תורה  -בשביעי

מתי עלה?

ר' יוסי  -ת ה תורה
בשבעה
ביום ש ית ה – בשביעי
דכתיב ויקרא אל משה
ביום השביעי

תואם שיטת
פירוש הפסוק :וישכן
כבוד ה’ על הר סיני
ויכסהו הענן ששת
ימים ויקרא אל משה
ביום השביעי מתוך
הענן:

ר' יוסי הגלילי
זה היה מעשה אחר עשרת הדברות
ויכסהו הענן ששת ימים  -למשה
ויקרא אל משה ביום השביעי -
לקבולי שאר תורה.

ר' עקיבא
וישכן כבוד ה' – מראש
חודש
ויכסהו – ההר
ויקרא אל משה ביום
השביעי  -לקבל עשרת

הדברות

חיזוק להתאמת שיטת ר' יוסי הגלילי עם ת א קמא :דאי סלקא דעתך וישכן כבוד ה' מראש
חדש ,ויכסהו הענן  -להר ,ויקרא אל משה ביום השביעי  -לקבולי עשרת הדברות  -הא קבילו
להו מששה ,והא אסתלק ע ן מששה!
קושי על שיטת ר' יוסי הגלילי :בשלמא לרבי עקיבא  -היי ו דמשכחת לה בשבעה עשר בתמוז
שתברו הלוחות; עשרין וארבעה דסיון ,ושיתסר דתמוז  -מלו להו ארבעין יומין דהוה בהר,
ובשבסר בתמוז חית ,ואתא ותברי הו ללוחות .אלא לרבי יוסי הגלילי ,דאמר ששה דפרישה
וארבעין דהר ,עד עשרין ותלת בתמוז לא אתבור לוחות!
תירוץ :אמר לך רבי יוסי הגלילי :ארבעין דהר בהדי ששה דפרישה.
חזרה לדרשה ש אמרה קודם :אמר מר :ויקרא אל משה  -משה וכל ישראל עומדין.
חיזוק לדרשה :מסייע ליה לרבי אלעזר ,דאמר רבי אלעזר :ויקרא אל משה  -משה וכל
ישראל עומדין ,ולא בא הכתוב אלא לחלק לו כבוד למשה.
קושי :מיתיבי :קול לו  -קול אליו ,משה שמע וכל ישראל לא שמעו!
תירוץ  :1לא קשיא; הא )ויקרא אל משה(  -בסי י ,הא  -באהל מועד.
תירוץ  :2ואי בעית אימא :לא קשיא ,הא  -בקריאה ,הא  -בדבור.
במדבר פרק ז
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַק ֲערֹת כֶּסֶ ף ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ִמזְ ְר ֵקי ֶכסֶ ף
)פד( ז ֹאת חֲ ֻכַּ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ בְּ יוֹם ִהמָּ שַׁ ח אֹתוֹ ֵמ ֵאת ְ ִשׂ ֵ
ְשׁ ֵים עָ שָׂ ר כַּפּוֹת זָהָ ב ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה:
וּבב ֹא מ ֶֹשׁה ֶאל א ֶֹהל מוֹעֵ ד לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ וַ יִּ ְשׁ ַמע ֶאת הַ קּוֹל ִמדַּ בֵּ ר ֵאלָ יו מֵ עַ ל הַ ַכּפּ ֶֹרת אֲ ֶשׁר עַ ל אֲ רֹן
)פט( ְ
הָ עֵ דֻת ִמבֵּ ין ְשׁ ֵי הַ כְּ רֻ ִבים וַ ְי ַדבֵּ ר ֵאלָיו:
רבי זריקא רמי קראי קמיה דרבי אלעזר ,ואמרי לה :אמר רבי זריקא רבי אלעזר רמי:
סתירה
ויבא משה בתוך הענן
ולא יכל משה לבא אל
אהל מועד כי שכן עליו
הענן

פתרון 1
פתרון 2

מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו
בע ן
דבי רבי ישמעאל ת א :אמר כאן בתוך ו אמר

להלן בתוך ,ויבאו בני ישראל בתוך הים .מה
להלן שביל ,דכתיב והמים להם חמה  -אף כאן
שביל

