
  עיומא דף 
 
 ואך מות אחרי וקורא  

  בעשור
 ואין בנביא מדלגין
  !בתורה יןמדלג

  ה לתירוץתגוב

 יפסיק שלא בכדי  1 תירוץ
  התורגמן

 שיפסיק בכדי
  התורגמן

 ואין בנביא מדלגין -: קתני עלה והא: קושי
 שלא בכדי -  מדלג כמה ועד, בתורה מדלגין
  !לא כלל כלל - בתורה הא -  התורגמן יפסיק

 - 2תירוץ 
  אביי

, אחד בענין בתורה מדלגין: והתניא: חיזוק  ענינין בשני -  כאן  אחד בענין -  כאן
 שלא בכדי וכאן כאן, ענינין בשני ובנביא
, לנביא מנביא מדלגין ואין, התורגמן יפסיק
 שלא ובלבד מדלגין עשר שנים של ובנביא
  לתחילתו הספר מסוף ידלג

  
  כט פרק במדבר

 :ַתֲעׂשּו א ְמָלאָכה ָּכל ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעִּניֶתם ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש ּוֶבָעׂשֹור) ז(
 ִיְהיּו ְּתִמיִמם ִׁשְבָעה ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ָּבָקר ֶּבן ַּפר ִניֹחחַ  ֵריחַ  ַליֹקָוק ֹעָלה ְוִהְקַרְבֶּתם) ח(

 :ָלֶכם
ָׁשה ַבָּׁשֶמן ְּבלּוָלה ֹסֶלת ּוִמְנָחָתם) ט(  :ָהֶאָחד ָלַאִיל ֶעְׂשֹרִנים ְׁשֵני ַלָּפר ֶעְׂשֹרִנים ְׁש
 :ַהְּכָבִׂשים ְלִׁשְבַעת ָהֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון) י(
  : ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתּה ַהָּתִמיד ְוֹעַלת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמְּלַבד ַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ְׂשִעיר) יא(
  

  עקיבא רבי  אליעזר רבי
בטבילה ( העם איל ואת אילו את ועשה ויצא

  )השלישית
  קרבין היו שחר של תמיד עםת כבשים עשב

  ??העולה ופר  שנה בני תמימים כבשים שבעת ואת
 בין של תמיד עם קרבין היו בחוץ הנעשה ושעיר  

  הערבים
  : שאלות 3 

 בין של תמיד עם בחוץ הנעשה ושעיר העולה ופר, קרבין היו שחר של תמיד עם: עקיבא' לר .1
 הנעשה ושעיר, בהדייהו העולה ופר קרבין היו שחר של תמיד עם: קאמר הכי דילמא או, הערבים
 , הערבים בין של תמיד עם -  בחוץ

 ? ליה עביד אימת, ) ושעיר הנעשה בחוץ( העולה פר :אליעזר' לר .2
 ? להו עביד אימת חטאת אימורי :עקיבא לרבי בין אליעזר לרבי בין .3
  

  עקיבא' רשיטת  –תוספתא   אליעזר' רשיטת  – שמואל בדבי דתנא
 היו שחר של תמיד עם כבשים ושבעת העולה פר  חטאת ואימורי העם ואיל אילו ועשה יצא

 הבקר עלת מלבד )כח במדבר( שנאמר, קרבין
  התמיד לעלת אשר

 בחוץ הנעשה ושעיר כבשים ושבעת העולה פר אבל
  הערבים בין של תמיד עם

 )כט במדבר( שנאמר, בחוץ הנעשה שעיר כך ואחר
  הכפרים חטאת מלבד חטאת אחד עזים שעיר

 עביד והדר, כהנים דתורת ברישא עביד: הטעם
  הפקודים דחומש

  העם ואיל אילו כך ואחר

  חטאת אימורי כך ואחר  
  הערבים בין של תמיד כך ואחר  
  

  עקיבא' ברשונות הבנות 
 אומר שמעון ברבי אלעזר רבי  משמו אומר יהודה רבי  משנתינו 

  משמו
 היו שחר של תמיד עם - כולם 
  קרבין

  שחר של תמיד עם קרבין ששה  שחר של תמיד עם קרב אחד

  הערבים בין של תמיד עם ואחד  הערבים בין של תמיד עם וששה  
 
 


