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 ויקרא פרק כה פסוק א 
 :ֵלאמֹר ִסיַני ְ�ַהר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר

 י"רש
 והלא, סיני הר אצל שמיטה עני� מה � סיני בהר
  נאמרו מיטהש מה אלא, מסיני נאמרו המצות כל

 בתורת שנויה כ", מסיני ודקדוקיה� כללותיה� נאמרו כול� א!, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה
, תורה במשנה מואב בערבות שנשנית קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי פירושה שכ" לי ונראה. כהני$
 למשה שנדבר רדבו כל על כא� ולמד הכתוב ובא, מסיני נאמרו כול� ופרטותיה שכללותיה למדנו

 :מואב בערבות ונשנו וחזרו, ודקדוקיה� כללותיה� כול$ היו שמסיני
 

 ן"רמב
 מה אלא, מסיני המצות כל נאמרו והלא, סיני הר לעני� שמיטה עני� מה � סיני בהר משה אל' ה וידבר

 ודקדוקיה� ופרטיה� כללותיה� נאמרו כול� א! מסיני ודקדוקיה ופרטיה כללותיה נאמרו שמיטה
 קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי, פירושו שכ" לי ונראה). הפרשה ריש (כהני$ בתורת שנויה כ", סינימ

 כל על כא� ולימד הכתוב ובא, מסיני נאמרו כול� ופרטיה שכללותיה למדנו מואב בערבות שנשנית
. י"רש לשו�, מואב בערבות ונשנו וחזרו ודקדוקיה� כללותיה� היו שמסיני בסיני למשה שנדבר דיבור
 כללותיה� שנאמרו בה� ונדע מואב בערבות נשנו שלא כשמיטה מצות שהרבה, כלל בעיני נכו� ואינו

 ולא לשמיטה מואב בערבות שנשנו הדברות שאר שהוקשו מני� ועוד. מועד באוהל או מסיני ופרטיה�
 פרטיה$ לבאר נשנו הנשנות כי לומר יותר ראוי היה וכ�, מואב בערבות ופרטיה$ מסיני כללותיה� היו
 :כללותיה אלא בסיני נאמרו לא כי

 בפרשת דכתיב מסיני כללותיה נאמרו שהשמיטה, ברור פירושה כהני$ בתורת השנויה הברייתא אבל
 דיני ואלו', וגו עמ" אביוני ואכלו ונטשתה תשמטנה והשביעית) יא כג שמות (המשפטי$ ואלה

 בפרשה נזכרו כול$ שהרי פרטיה כל נאמרו עוד סיני בהר כי ואמר חזר ובכא�, כלל בדר" השמיטה
, סיני בהר ישראל בני אל משה את' ה צוה אשר המצות אלה כתיב) לד כז להל� (העני� ובסו!, הזאת
 :מסיני והכל ופרט בכלל שנאמרו כ� היו שכול� הנזכרת השמיטה אל המצות כל להקיש

 צוה אשר. מעתה דבר עוד לחדש שאיר נביא אי�, המצות אלה, )סיפרא סו! (כהני$ בתורת ש$ שנו וכ�
 שכול$, סיני בהר. גרמה ישראל זכות, ישראל בני אל משה את. לשולחו השליח כדאי, משה את' ה

 נראה כ", לבני$ התורה לבאר משה ש$ שנצטוה, מואב ערבות עני� אבל. כ"בת כא� עד. מסיני נאמרו
 :ופרח כפתור וזה לי
 

 ב "מסכת קידושין דף מ ע
 לחלה שקד$ � תלמוד גדול: אומר וסיי רבי, תניא

 חמשי$ � ולמעשרות לתרומות, שנה ארבעי$
 מאה � ליובלות, ואחת ששי$ � לשמיטי$, וארבע
: קסבר! הויי� וארבע מאה? ושלש מאה; ושלש
 קוד$ שהלימוד וכש$. משמט הוא מתחילתו יובל

, המנונא כדרב, למעשה קוד$ דינו כ", למעשה
 אלא אד$ של דינו תתחיל אי�: המנונא רב דאמר

 מי$ פוטר )יז משלי(: שנאמר, תורה דברי על
 כ", למעשה קוד$ שדינו וכש$; מדו� ראשית
 וית� )קה תהלי$(: שנאמר, למעשה קוד$ שכרו
 בעבור יירשו לאומי$ ועמל גוי$ ארצות לה$

 . ינצורו ותורותיו חקיו ישמרו
 

 י"רש
 � שנה ארבעי� לחלה שקד� תורה תלמוד גדול

 השלישי בחדש תורה לה$ נתנה ממצרי$ כשיצאו
 דכתיב לאר0 שנכנסו עד נתחייבו לא ובחלה
 ביאה משונה) ל" שלח' פ ספרי (מר ואמר בבאכ$

 וכא� תבאו כי בהו דכתיב שבתורה ביאות מכל זו
 ומעשרות ובתרומות לה משנכנסו בבאכ$ נאמר
 שיהא זרע" תבואת דכתיב וחילוק כיבוש לאחר

 ומש$ ד"נ הרי שני$ ד"י וה� חלקו מכיר אחד כל
:) יב ד! (בערכי� כדאמרינ� שמיטי� למנות התחילו

' נ ולסו! שני$ א"ס הרי שבע לסו! שמיטה ועשו
 מתחילת � משמט מתחילתו .ג"ק הרי יובל עשו

 ועדיי� חוזרות ושדות נפטרי$ עבדי$ כ"מיו השנה
  משמטת אינה שביעית אבל ט"מ אלא עברו לא

 תחילת .א"ס במני� שביעית שנה כל שני$ שבע לסו! שני$ שבע מק0) טו דברי$ (דכתיב בסופה אלא
 תורה עול הפורק � מי� פוטר .בתורה עסקת לא מה מפני שעליו תביעות תחילת הדי� ליו$ � דינו

 וכש� .למי$ לכו צמא כל הוי) נה ישעיהו (דכתיב תורה אלא מי$ ואי� דינו תחילת הוא מדו� ראשית
 בעבור .מעשה לשכר קוד$ בתורה עסק א$ שכרו כ" מעשה פורענות לדי� וד$ק תורה פורענות � שדי�

 .יקיימו � ינצורו .משנה זו תשמרו�) לז ד! קידושי�( לעיל מר ואמר � חוקיו ישמרו
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 ב "מסכת זבחים דף קטו ע

: אומר ישמעאל' ר, דתניא
 ופרטות, בסיני נאמרו כללות
: אומר ע"ר; מועד באהל
, בסיני רונאמ ופרטות כללות
 ונשתלשו, מועד באהל ונשנו

 . מואב בערבות

 י "רש
 ולא' וגו עליו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח כגו� � בסיני נאמרו כללות

 לאחר � מועד באהל ופרטות .ש$ ושלמי$ עולה הלכות נתפרשו
 לרבי ונתח והפשיט נתפרשו וש$ למשה כ"ת נאמרה המשכ� שהוק$
 .וניתוח הפשט הוטענה לא ניבסי שהקריבו דעולה' שמעי ישמעאל
 על לה$ ואמרה משה שחזר תורה משנה � מואב בערבות נשתלשו

 .'וגו משה הואיל מואב באר0 הירד� בעבר) א דברי$ (כדכתיב הסדר
 

 א "מסכת מנחות דף קי ע
 של גליות אלו: הונא רב אמר � מרחוק בני הביאי, )ישעיה מג (האר0 מקצה ובנותי מרחוק בני הביאי
 מיושב דעת� שאי� ארצות שאר של גליות אלו � האר0 מקצה ובנותי, כבני$ עליה� מיושבת דעת�ש בבל

 ועד מצור: רב אמר יהודה רב אמר לה ואמרי, חסדא רב אמר יצחק רב בר אבא רבי אמר. כבנות עליה�
 אי� מזרח כלפי ומקרטיגני מערב כלפי ומצור, שבשמי$ אביה$ ואת ישראל את מכירי� קרטיגני

 שמש ממזרח )'א מלאכי(: לרב חייא בר שימי רב איתיביה. שבשמי$ אביה� את ולא ישראל את רי�מכי
 דקרו? את, שימי: ליה אמר! טהורה ומנחה לשמי מוגש מוקטר מקו$ ובכל בגוי$ שמי גדול מבואו ועד
 בר שמואל רבי אמר? דעת" סלקא מקו$ בכל, לשמי מוגש מוקטר מקו$ בכל, דאלהא אלהא ליה

 כאילו עליה� אני מעלה, מקו$ בכל בתורה העוסקי$ חכמי$ תלמידי אלו: יונת�' ר אמר נחמני
. תורה לומד כ" ואחר אשה נושא, בטהרה תורה הלומד זה � טהורה ומנחה; לשמי ומגישי� מקטירי�

? בלילות מאי � בלילות' ה בבית העומדי$' ה עבדי כל' ה את ברכו הנה המעלות שיר )ד"קל תהלי$(
 דברי(. בעבודה עסוקי$ כאילו הכתוב עליה� מעלה, בלילה בתורה העוסקי$ ח"ת אלו: נ�יוח ר"א

 עומד הגדול שר ומיכאל בנוי מזבח זה: רב אמר גידל ר"א � ישראל על זאת לעול$ )'ב' ב הימי$
 עליה$ מעלה, עבודה בהלכות העסוקי� חכמי$ תלמידי אלו: אמר יוחנ� ורבי; קרב� עליו ומקריב
 לעולה התורה זאת )'ז ויקרא(: דכתיב מאי, לקיש ריש אמר. בימיה$ מקדש נבנה וכאיל הכתוב
 האי: רבא אמר. ואש$ חטאת מנחה עולה הקריב כאילו, בתורה העוסק כל? ולאש$ ולחטאת למנחה
 ולא (עולה לא צרי" אינו, בתורה העוסק כל: רבא אמר אלא! ליה מיבעי ומנחה עולה, למנחה לעולה
 תורת וזאת החטאת תורת זאת )'ו ויקרא(: דכתיב מאי, יצחק רבי אמר. אש$ ולא מנחה ולא) חטאת
 .אש$ הקריב כאילו אש$ בתורת העוסק וכל, חטאת הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל? האש$

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph M.W. Turner  

Encampment of Israelites at Mount Sinai 

(1836) 

The Tate Collection, London 
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