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לימוד תורה בעמידה או בישיבה
מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו לומדים תורה אלא מעומד .משמת רבן גמליאל,
ירד חולי לעולם ,והיו למדים תורה מיושב .וזהו ששנינו ,משמת רבן גמליאל בטל כבוד
תורה.

משה בהר סיני בעמידה או בישיבה
ֲתי הָ הָ ָרה ל ַָקחַ ת לוּחֹת הָ אֲ בָ נִים לוּחֹת הַ בְּ ִרית אֲ שֶׁ ר כָּ ַרת ה' עִ מָּ כֶ ם וָ אֵ ֵשׁב בָּ הָ ר
כתוב אחד אומר" ,בַּ ע ִ
יתי" )דברים ט' ט'( .וכתוב אחד אומר,
אַרבָּ עִ ים לַיְ לָה לֶחֶ ם א אָכַ לְ ִתּי וּמַ יִ ם א ָשׁ ִת ִ
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
ְ
אַרבָּ עִ ים לָיְ לָה וַ יּ ְִשׁמַ ע ה' אֵ לַי גַּם בַּ פַּ עַ ם הַ ִהוא א
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
שׁנִים ְ
"וְ אָנֹכִ י עָ מַ ְד ִתּי בָ הָ ר כַּ יּ ִָמים הָ ִרא ֹ
א
אָבָ ה ה' הַ ְשׁ ִחיתֶ ) "דברים י' י'( ,ונאמרו מספר אופנים ליישב את שני הכתובים .
א .לדברי רב – משה היה עומד ולומד מפי הגבורה ,ויושב ושונה שנית לבדו מה שלמד.
ב .ולדברי רבי חנינא – משה לא היה עומד לגמרי ,ולא יושב לגמרי ,אלא שוחה ]כלומר
כפוף[.

ג .ולדברי רבי יוחנן – משה היה עומד ,כמבואר בכתוב השני ,ומה שנאמר בכתוב
הראשון שישב בהר ,אין הכוונה ישיבה ממש ,אלא הכוונה לכך שנתעכב שם ארבעים
יום ,שאין ישיבה אלא לשון עיכוב ,כמו שנאמר" ,וַ ֵתּ ְשׁבוּ בְ ָק ֵדשׁ י ִָמים ַרבִּ ים כַּ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר
יְ ַשׁבְ ֶתּם" )דברים א' מ"ו(

ד .ולדברי רבא – הלכות רכות ונוחות ,שקל להבינן ,היה לומד מעומד ,והלכות קשות
היה לומד מיושב.

קריאה על ידי יחיד או על ידי רבים
א .בתורה.
הן קריאת התורה עצמה בציבור ,והן תרגומה לציבור ]שהיו רגילים שהמתורגמן היה

מתרגם התורה לציבור[ ,על ידי אחדב ולא על ידי שנים.
א לכאורה אין כאן סתירה ,שהרי הפסוק הראשון מדבר בארבעים יום הראשונים ,והפסוק השני מדבר בארבעים יום
האחרונים .ויל"ע בדבר.
ב פירוש ,שאין קורא אלא אחד .מכאן קשיא למה שפירש רבינו משולם  ...דשמונה פסוקים ]אחרונים[ שבתורה יחיד

