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In loving memory of Yosef Hirsh ז"ל 
on the occasion his 12

th
 Yahretzeit 

 שראל אריה יבל"חי יוסף טוביה ז"ל בןלעי"נ 
 
 
 

  א פסוק כה פרק ויקרא
ר  : לֵּאֹמר ִסיַני ְבַהר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ

  י"רש
 כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה - סיני בהר

  נאמרו שמיטה מה אלא, מסיני נאמרו המצות
 בתורת שנויה כך, מסיני ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה

, תורה במשנה מואב בערבות ניתשנש קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי פירושה שכך לי ונראה. כהנים
 שמסיני למשה שנדבר דבור כל על כאן ולמד הכתוב ובא, מסיני נאמרו כולן ופרטותיה שכללותיה למדנו

 :מואב בערבות ונשנו וחזרו, ודקדוקיהן כללותיהן כולם היו

 
  ב"ע קטו דף זבחים מסכת

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

 בערבות ונשתלשו, מועד באהל ונשנו, בסיני נאמרו
 .מואב

  י"רש
 לי תעשה אדמה מזבח כגון - בסיני נאמרו כללות
 ושלמים עולה הלכות נתפרשו ולא' וגו עליו וזבחת

 המשכן שהוקם לאחר - מועד באהל ופרטות .שם
 ונתח והפשיט נתפרשו ושם למשה כ"ת נאמרה

  לא בסיני שהקריבו דעולה' שמעי ישמעאל לרבי
 כדכתיב הסדר על להם ואמרה משה שחזר תורה משנה - מואב בערבות נשתלשו .וניתוח הפשט הוטענה

 '.וגו משה הואיל מואב בארץ הירדן בעבר( א דברים)
 

  לח פסוק ז פרק ויקרא
 ֶאת ַצֹותוֹ  יֹוםבְ  ִסיָני ְבַהר ֹמֶשה ֶאת ְיֹקָוק ִצָוה ֲאֶשר

ל ְבנֵּי  ְבִמְדַבר ַליֹקָוק ָקְרְבנֵּיֶהם ֶאת ְלַהְקִריב ִיְשָראֵּ
 :ִסיָני

  ן"רמב
 רבותינו דרך על - סיני בהר משה את' ה צוה אשר

 נאמרו המצות כל כי( א א פרשה בהר כהנים תורת)
, ודקדוקיהן ופרטיהן כללותיהן, סיני בהר למשה
 :שנויות ויקרא מצות והנה, מועד באהל מהן ונשנו

 להקריב סיני במדבר ישראל בני את צוותו וביום סיני בהר משה את' ה צוה אשר שיעורו, הפשט דרך ועל
 השלמים ובזבחי ואשם במנחה וצוה, וחטאת בעולה וכן סיני בהר במלואים צוה כי', לה קרבניהם את

 :מועד הלבא סיני במדבר
 סיני בהר העשויה תמיד עולת וכן, מועד באהל והוא, סיני הר לפני הזה במקום, סיני בהר טעם כי ויתכן

 תעשה אשר וזה דכתיב, מועד באהל רק בה התחילו לא תמיד עולת כי, ממש בהר איננו כי(, ו כח במדבר)
 (:ו א דברים) הזה בהר שבת לכם רב וכן(, לג י במדבר' )ה מהר ויסעו וכן(, לח כט שמות' )וגו המזבח על

, ההר נגד ישראל שם ויחן( ב יט שמות) דכתיב, לו בקרוב סיני הר לפני חנו ישראל כי, אלה בכל והטעם
 ושם, במזרחו ההר לפני אותו והקימו מועד אהל עשו והנה. פארן למדבר משם נסעם עד עמדו ושם

 ולפיכך. בנסעם המחנות בתוך האהל והעמידו הדגלים על נצטוו השנית ובשנה, התמיד בעולת התחילו
, סיני במדבר צוותו ביום סיני בהר השם שצוה הקרבנות ולכל לעולה התורה זאת כי בכאן הכתוב אמר
 עשרת עמו דיבר ששם הכבוד במקום ממש בהר היתה שלא להודיע, סיני ובמדבר סיני בהר היה כי יגיד

 בתחומו, ההר[ לפני( ]מלפני) סיני במדבר היה אבל, הרה מלפני שנסעו אחרי סיני במדבר ולא, הדברות
 מאהל אליו' ה וידבר משה אל ויקרא( א א לעיל) הענין בתחילת שאמר כמו. מועד אהל ושם, לו וקרוב
 :מועד אהל מקום עתה אותנו הודיע, מועד

 
  

 

 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


