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ירידת שכינה
 .1מכילתא דרבי שמעו בר יוחאי פרק יט פסוק )כ( ]וירד
]וירד ה' על הר סיני א[ל ראש ההר יכול ירד ודאי תל' לו' כי מ השמי ]דברתי עמכ )שמ' כ יח( יכול[
לא ירד ודאי ]תל'[ לו' וירד ה' על הר סיני אל ]ראש ההר אמור מעתה נבקעו ש[מי השמי העליוני ונתנה
]רשות לאש ללהט את המי וכ[ הוא או' כקדוח אש המסי ]מי תבעה אש )ישע' סד א( ירד לו היציע
העליו ועמד לו על[ גבי הר סיני מה תל' לו' את ]ראית כי מ השמי ג' )שמ' כ יח( אלו שמי שעל
גבי הר סיני[ >
ר' יוסי או' מעול לא עלה משה למרו ולא ירדה שכינה על הר סיני< וכ הוא או' השמי שמי ]לה'
והאר" נת לבני אד אלא מלמד שאמר[ לו ]המק[ו למשה ]הריני[ >קורא ל #מראש ההר ואתה עולה שנ'
ויקרא ה' למשה< אל ראש ההר ויעל משה.
 מה הסתירה בפסוקי?
 כיצד מיישבי את הסתירה במדרש?
 לפי ר' יוסי היכ נערכה פגישה בי משה לקב"ה?
 .2ספרי זוטא פיסקא ז ד"ה פט .ובבא
ובבא משה אל אהל מועד ,כתוב אחד אומר ובבא משה אל אהל מועד וכתוב אחד אומר ולא יכול משה
לבא אל אהל מועד כיצד נתקיימו שני כתובי הללו אלא בזמ ששכינה מגעת לאר" מהוא אומר ולא יכול
משה מפני שנתנה רשות למחבלי לחבל ובזמ ששכינה מסתלקת מ האר" מהוא אומר ובבא משה אל
אהל מועד לדבר אתו כיו שהיה נכנס היה מדבר עמו.
שלש מדות היה בו ביד משה מה שלא היה ביד בלע משה היה מדבר עמו עומד שנאמר ואתה פה עמוד
עמדי )דברי ה כז( ]וע בלע לא היה מדבר עמו אלא נופל שנא' נופל וגלוי עיני )במדבר כד ד( [
משה היה מדבר עמו פה אל פה שנא' פה אל פה אדבר בו )ש /במדבר /יב ח( ]ובבלע כתיב נא שומע
אמרי אל )ש /במדבר /כד ד( שלא היה מדבר עמו פה אל פה[ משה היה מדבר עמו פני אל פני
שנאמר ודבר ה' אל משה פני אל פני )שמות לג יא( ]וע בלע לא היה מדבר כי במשלי כמד"ת
וישא משלו ויאמר וגו' )במדבר כד טו( .
שלש מדות היו ביד בלע מה שלא היה ביד משה .משה לא היה יודע מי מדבר עמו בלע היה יודע מי
מדבר עמו שנא' נא שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה )ש /במדבר כ"ד /ד( משה לא היה יודע
אימתי הקב"ה מדבר עמו[ ובלע היה יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו שנ' ויודע דעת עליו )ש /במדבר
כ"ד ט"ז . (/משלו משל לטבחו של מל #שהוא יודע מה המל #מקריב על שולחנו ]ויודע כמה הוצאות
יוצאות למל #על שולחנו[ כ #היה בלע יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו בלע היה מדבר עמו בכל שעה
שירצה שנא' נופל וגלוי עיני )ש /במדבר כ"ד ד'] (/היה משתטח על פניו ומיד היה גלוי עיני על מה
ששואל ומשה לא היה מדבר עמו בכל שעה שירצה[ ר' שמעו אומר א) משה היה מדבר עמו בכל שעה
שירצה שנ' ובבא משה אל אהל מועד כיו שהיה רוצה היה נכנס והוא מדבר עמו.
ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר שומעני כאלו לא ירדה שכינה לאר" מעול שנאמר מ השמי
השמיע #את קולו ליסר) #דברי ד לו( את ראית כי מ השמי דברתי עמכ )שמות כ יח( ומה אני
מקיי ובבא משה אל אהל מועד אלא כמי סילו של אש היה יורד מ השמי לבי שני הכרובי ומדבר
עמו משו שנא' מבי שני הכרובי וידבר אליו:
 מה הסתירה בי הפסוקי וכיצד מיישב אותה המדרש?
 מי זכה לנבואה גדולה יותר בלע או משה?
 מהי מילת המפתח בפסוק הנדרש בבמדבר ז פט?
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 .3תלמוד בבלי מסכת סוכה ד) ד עמוד ב
ושאינה גבוהה עשרה טפחי .מנל? אתמר ,רב ורבי חנינא ורבי יוחנ ורב חביבא מתנו .בכולה סדר מועד,
כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנ ומעיילי רבי יונת .ארו תשעה וכפורת טפח  -הרי כא עשרה ,וכתיב
+שמות כה +ונועדתי ל #ש ודברתי את #מעל הכפרת ותניא ,רבי יוסי אומר :מעול לא ירדה שכינה
למטה ,ולא עלו משה ואליהו למרו ,שנאמר +תהלי קט"ו +השמי שמי לה' והאר" נת לבני אד.
 ולא ירדה שכינה למטה? והכתיב +שמות יט +וירד ה' על הר סיני! למעלה מעשרה טפחי - .והכתיב+זכריה יד +ועמדו רגליו ביו ההוא על הר הזיתי!  -למעלה מעשרה טפחי .ולא עלו משה ואליהו
למרו? והכתיב +שמות יט +ומשה עלה אל האלהי!  -למטה מעשרה - .והכתיב +מלכי ב ב +ויעל
אליהו בסערה השמי!  -למטה מעשרה - .והכתיב +איוב כו +מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ,ואמר ר'
תנחו מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו!  -למטה מעשרה - .מכל מקו מאחז פני כיסא כתיב! -
אישתרבובי אישתרבב ליה כסא עד עשרה ,ונקט ביה.
 .4תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק א ד) נא טור ד /ה"א
מניי למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת רבי אבהו בש רבי שמעו ב לקיש ונועדתי ל #ש ודברתי
את #מעל הכפרת וכתיב את ראית כי מ השמי דברתי עמכ מה דיבור שנאמר להל רשות אחרת א)
דיבור שנאמר כא רשות אחרת
 איזה מסקנה שגויה מבקש הירושלמי לתק?
 .5מדרש תנחומא )ורשא( פרשת כי תשא סימ יח
וית אל משה ,זש"ה נפת תטפנה שפתותי #כלה )שיר /השירי /ד( אמר רבי אבא ב יהודה כנסת ישראל
מקלסה להקב"ה מלמעל למט והקב"ה מקלס מלמט למעל ,היא מקלסתו מלמעל למט שהורידה
אותו מ העליוני לתחתוני שנאמר ועשו לי מקדש ,והוא מקלס מלמט למעל שהעלה אות שנאמר
)דברי כח( ונתנ #ה' אלהי #עליו ,מי זאת עולה מ המדבר ,היא מקלסתו מלמעל למט מתחלת מ
הראש עד הרגל ,ראשו כת פז ,קווצותיו ,עיניו לחייו שפתותיו ,ידיו מעיו שוקיו חכו ממתקי וגו' זה דודי
)שיר /השירי /ה(  ,והוא מקלס מלמט למעל ,מה יפו פעמי #בנעלי חמוקי ירכי #שרר #אג בטנ#
ערימת שני שדי #צואר #כמגדל עיני #אפ #ראש #עלי #נפת תטופנה )שיר /השירי /ד( ,
 מה מלמד אופ השבח שבי אלהי וישראל?
 .6מדרש תנחומא )ורשא( פרשת נשא סימ טז
ויהי ביו כלות משה רב אומר כל מקו שהוא אומר ויהי דבר חדש הוא ורבי שמעו אומר כל מקו שהוא
אומר ויהי דבר שהיה נפסק להרבה ימי וחזר לכמות שהיה זש"ה )שיר /השירי /ה( באתי לגני אחותי
כלה אמר רבי שמואל בר נחמ בשעה שברא הקב"ה את העול נתאוה שיהא לו דירה בתחתוני כמו
שיש בעליוני ברא את האד וצוה אותו ואמר לו מכל ע" הג אכול תאכל ומע" הדעת טוב ורע לא תאכל
ממנו )בראשית ב( ועבר על צוויו ,אמר ליה הקב"ה כ #הייתי מתאוה שיהא לי דירה בתחתוני כמו שיש
לי בעליוני ודבר אחד צויתי אות #ולא שמרת אותו ,מיד סלק הקב"ה שכינתו לרקיע הראשו מני דכתיב
)ש /בראשית ב' (/וישמעו את קול ה' אלהי מתהל #בג ,כיו שעברו על הצווי סלק שכינתו לרקיע
הראשו ,עמד קי והרג להבל מיד סלק שכינתו לרקיע שני כו' )כדאיתא לעיל סדר פקודי סי' ו'( אמר
הקב"ה שבעה רקיעי בראתי ועד עכשיו יש רשעי לעמוד בה מה עשה קפל את כל הדורות הראשוני
הרשעי והעמיד אברה כיו שהעמיד אברה סיגל מעשי טובי ירד הקב"ה מ רקיע שביעי לששי עמד
יצחק ופשט צוארו על גבי המזבח ירד מששי לחמישי כו' )ש( עמד משה והורידה לאר" שנאמר )שמות
יט( וירד ה' על סיני וכתיב )שיר /השירי /ה( באתי לגני אחותי כלה ,אימתי כשהוק המשכ.
 מהו התהלי #שעובר האל במקרא ע"פ המדרש?
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 .7שמות רבה )וילנא( פרשה יב ד"ה ג ויאמר ה'
ויאמר ה' אל משה נטה יד #על השמי ,הה"ד )תהלי קלה( כל אשר חפ" ה' עשה וגו' ,אמר דוד אע"פ
שגזר הקב"ה )ש /תהלי /קטו( השמי שמי לה' והאר" נת לבני אד משל למה"ד למל #שגזר ואמר
בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו לרומי כ #כשברא הקב"ה את העול גזר ואמר השמי
שמי לה' והאר" נת לבני אד כשבקש לית התורה בטל גזירה ראשונה ואמר התחתוני יעלו
לעליוני והעליוני ירדו לתחתוני ואני המתחיל שנאמר )שמות יט( וירד ה' על הר סיני וכתיב )ש
/שמות /כד( ואל משה אמר עלה אל ה' ,הרי כל אשר חפ" ה' עשה בשמי ובאר" וגו' ,כמו כ כשבקש
אמר )בראשית א( יקוו המי וכשבקש עשה את היבשה י ותהו שנאמר )עמוס ה( הקורא למי הי,
ואומר )בראשית ז( ביו הזה נבקעו כל מעינות תהו רבה ,וכשבקש עשה את הי ותהומות יבשה שנא'
)שמות יד( ובני ישראל הלכו ביבשה בתו #הי ,ואומר )תהלי קו( ויוליכ בתהומות כמדבר ,וכ
במצרי במשה שהיה באר" נת לו רשות לשלוט במעשה שמי שנאמר ויאמר ה' אל משה נטה יד #על
השמי וגו' ,למה הביא עליה ברד לפי ששמו ישראל נוטעי כרמי וגנות ופרדסי ואילנות לפיכ #הביא
עליה ברד ושבר את הכל ,על האד ועל הבהמה ,כיו שראה הקב"ה שלא שמעו לדבריו מה שאמר לה
שלח העז ,אמר הקב"ה כדי שיבא הברד על הכל.
 הא מדרש זה מסכי ע קודמיו?
 .8בראשית רבה )וילנא( פרשה מח ד"ה יד ויקח חמאה
ר' אלעזר ור' אבו בש רבי מאיר מתלא אמר ,עלת לקרתא הל #בנימוסה )בא לעיר הול #לפי נימוסיה(
למעלה שאי אכילה ושתיה עלה משה למרו ולא אכל שנאמר )דברי ט( ואשב בהר ארבעי יו
וארבעי לילה לח לא אכלתי ומי לא שתיתי ,אבל למטה שיש אכילה ושתיה ,והוא עומד עליה תחת
הע" ויאכלו ,וכי אוכלי היו ,אלא נראי כאוכלי ראשו ראשו מסתלק.
 מה עמדת מדרש זה?
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