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  .ד ד� יומא
  ?כ"ג ביוה"ל בסוגיי� בעני� פרישת כה"יוחנ� ור' במה נחלקו ר

  
  לריש לקיש   יוחנ�' לר  

  מסיני  1ממילואי�  מהיכ� הלימוד שפורש
  ששה ימי�  שבעה ימי�  כמה ימי� הוא פורש
  ק" לקה"משו� שנכנס למחנה שכינה   ב" כריב"משו� ספק טומאת נדה   לש� מה הוא פורש

  3משו� מעלה בעלמא  2לואי�יכמו שהיה במ  ת עליומדוע צרי� להזו
  

   ,ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵ/ה. ֶהָעָנ� ֵ'ֶ'ת ָיִמי�' הַוִ(ְ'%ֹ� ְ%ב#ד ) "טז:שמות כד(כיצד מתפרש הפסוק 
  ?לתנאי� דלהל�, "ַוִ(ְקָרא ֶאל מֶ'ה 3ַ(#� ַה2ְִביִעי ִמ#1ְ� ֶהָעָנ�

  
  עקיבא' לר  יוסי הגלילי' לר  
  ַעל ַהר ' הַוִ(ְ'%ֹ� ְ%ב#ד 

  ? מתי היה זה4 ִסיַני
  היינו מראש חודש  אחר שניתנו עשרת הדברות

   ַוְיַכֵ/ה. ֶהָעָנ�
  ? למי כיסה הענ�4

  5להר דוקא  4 כדי לעשות פרישה לקבלת הלוחות"למשה 
   ַוִ(ְקָרא ֶאל מֶ'ה

  ? למה קרא לו4
  6 כדי למרק אכילה ושתיה שבמעיו:נת�' לר
   לאיי� עליו שיקבל תורה באימה:מתיא' לר

  כדי לחלוק כבוד למשה
   3ַ(#� ַה2ְִביִעי

  ? מתי זה4
  היינו ביו� השביעי   סיו)' אחר ששת ימי� לפרישה שהתחילו בז

  שבו ניתנו עשרת הדברות
  

                                                           
  . גמורה אלא רק אסמכתאא שאינו דרש,מבואר) ה נכנסו"בד(' אכ) מדברי התוס 1
  ". נכנסו מי� תחת ד�" ד"שש� הזו ד� ואילו כא) מזה מי� , חילוק אחדויש  2
ַו1ַ3ִח מֶ/ה ֶאת ) "ח:שמות כד( דמה שמצאנו בסיני שהזו ד� כדכתיב ,)ה הזאה"ד ('ביארו התוס 3

והראיה שלא רק על משה נזרק אלא על כל , אותה זריקה לא היתה לטהרה, "ַה�7ָ ַו3ְִזרֹק ַעל ָהָע�
 ִעָ<ֶכ� ַעל 9ָל ַה7ְָבִרי� 'הַו3ֹאֶמר ִהֵ=ה ַד� ַהְ;ִרית ֲאֶ/ר 9ַָרת " כדכתיב בהמש8 הפסוק, הע� לברית

 .ועוד שהזאה זו לא היתה כל שבעה". ָהֵאֶ?ה
, )ג סיו)"עד יו� י (והיתה פרישה זו ששה ימי�, דכיו) שנכנס למחנה שכינה הוא צרי8 פרישה 4

 ).ז בתמוז"ונמשכו עד י(סיו) ' יו� זוהיא מכלל הארבעי� יו� שהחלו ב
 .דמשה היה עולה ויורד להזהיר את ישראל במצות פרישה והגבלה, אבל לא למשה 5
רק שחולקי� עמו במה שאמר שהפרישה היתה בשביל הכניסה , יוסי' ל כר"י שה� ס"פירש 6

כל ל שאי אפשר ללמוד מכא) ל"ולכ) ס, שהיא לסיבות אחרותוה� מפרשי� , למחנה שכינה
  .הנכנסי� למחנה שכינה שבעינ) פרישת ששה


