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 ויקרא פרק יט 

 ֶאל ַ�ֵ�ר) ב:(ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
 ְקדִֹ�י" ֲאֵלֶה" ְו!ַמְרָ  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֲעַדת ָ�ל

 :ֵהיֶכ"ֱאלֹ ְיקָֹוק ֲאִני ָקד$� ִ�י ִ ְהי#

 
 י "רש
 זו פרשה שנאמרה מלמד ) ישראל בני עדת כל אל דבר

 :בה תלויי- תורה גופי שרוב מפני, בהקהל

 
 שמות פרק לד פסוק לב 

 ֲאֶ�ר ָ�ל ֵאת ַוְיַצֵ#" ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ָ�ל ִנ#�0ְ ֵכ- ְו/ֲחֵרי
 :ִסיָני ְ�ַהר ִא $ ְיקָֹוק ִ�ֶ�ר

 י "רש
 ומלמד חוזר, לזקני" שלמד אחר ) נגשו כ- ואחרי
 סדר כיצד רבנ- תנו. לישראל ההלכה או הפרשה
 ,אהר- נכנס ,הגבורה מפי לומד היה משה, המשנה

 נסתלקו, פרק" משה לה" שנה, בניו נכנסו, משה לשמאל לו וישב אהר- נסתלק, פרקו משה לו שנה
 נסתלקו, פרק" משה לה" השנ, זקני" נכנסו, אהר- לשמאל ואיתמר משה לימי- אלעזר ישב, ה"

, שני" הזקני" ביד, אחד הע" כל ביד נמצא, פרק" משה לה" שנה הע" כל נכנסו, לצדדי- ישבו זקני"
 ):ב נד (בעירובי- כדאיתא' וכו ארבעה אהר- ביד, שלשה אהר- בני ביד

 
 במדבר פרק ל פסוק ב 

 ֵלאמֹר ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני ַה$56ַת ָראֵ�י ֶאל מֶֹ�ה ַוְיַדֵ�ר
 :ְיקָֹוק ִצָ#ה ֲאֶ�ר ַהָ�ָבר ֶזה

 
 י"רש

 ללמד" לנשיאי" כבוד חלק ) המטות ראשי
 שאר שא9 ומני-. ישראל בני לכל כ8 ואחר תחלה

 )לב ) לא, לד שמות (לומר תלמוד, כ- הדברות
 ראה ומה. ישראל בני כל נגשו כ- ואחרי אליה" משה וידבר בעדה הנשיאי" וכל אהר- אליו וישובו

 יכול או. הדיוטות בשלשה מפר מומחה יחיד אי- וא" מומחה ביחיד נדרי" שהפרת למד, כא- אומרהל
) ב, יז ויקרא (חו: בשחוטי ונאמר, הדבר זה כא- נאמר, בלבד לנשיאי" אלא זו פרשה משה אמר שלא
 מרהנא זו א9', וגו אהר- אל דבר שנאמר, ישראל בני ולכל ולבניו לאהר- נאמרה להל- מה, הדבר זה

 :לכול-
', ה אמר בכה נתנבאו והנביאי", הלילה כחצות' ה אמר בכה) ד, יא שמות (נתנבא משה ) הדבר זה

 בלשו- שהחכ" לומר, הוא מיעוט הדבר זה אחר דבר. הדבר זה בלשו- שנתנבא משה עליה" מוס9
 :מופר ואי- מותר אי- חלפו וא", כא- הכתוב כלשו-, הפרה בלשו- ובעל התרה

   
 רק יח פסוק כו ויקרא פ

 ַתֲע�# ְולֹא ִמְ�ָ=ַטי ְוֶאת ח>;ַֹתי ֶאת /ֶ " #ְ�ַמְרֶ "
 :ְ�ת$ְכֶכ" ַה0ָר ְוַה0ֵר ָהֶאְזָרח ָהֵאֶ�ה ַה $ֵעבֹת ִמ�ֹל

 אבן עזרא 
 אלה לכ" שאמרתי אלה חקתי את... ושמרת"
 המשפט שתעשו משפטי ואת. אסורות תהיינה
 תעשו ולא וטע". ה-מ אחת על העובר על שאצוה

 באר: דר שהוא בעבור ולגר לאזרח שוה היא המצוה זאת כי, הגר להכניס שנית האלה התועבות מכל
 דודתו שלקח עמר" ואחריו בחר- אחיות שתי שלקח יעקב בימי כי להבי- תוכל לב ל8 יש וא". ישראל
 שתשמרו בניכ" ג" את" ג" זה שתדעו )) כז (האל התועבות כל את כי וטע". בה" נטמאו לא במצרי"
 :אתכ" האר: תקיא ולא, טהורה האר: ותהיה, אות"

 
 פרשה כד ) וילנא(ויקרא רבה 

 שעשרת מפני אמר לוי' ר בה תלויי- תורה גופי שרוב מפני בהקהל נאמרה זו פרשה חייא' ר תני ]ה[
 ואלהי הכא וכתיב ל8 יהיה לא אלהיכ"' ה אני הכא וכתיב אלהי8' ה אנכי בתוכה כלולי- הדברות
 את הכא וכתיב השבת יו" את זכור בשמי תשבעו ולא הכא וכתיב תשא לא לכ" תעשו לא מסכה
 לא הכא וכתיב תרצח לא תיראו ואביו אמו איש הכא וכתיב אמ8 ואת אבי8 את כבד תשמורו שבתתי
 ובותגנ לא הכא וכתיב תגנוב לא והנואפת הנוא9 יומת מות הכא וכתיב תנא9 לא רע8 ד" על תעמוד

 ב- ש"ר בש" יוד-' ר כמו8 לרע8 ואהבת הכא וכתיב תחמוד לא רכיל תל8 לא הכא וכתיב תענה לא
 מצות ששי" מששי" בה יש מה- ואחת אחת וכל בתורה רבינו משה לנו הכתיב פרשיות' ג אמר יוחאי
 י"משבע אמר תמרתא דכפר שילא' ר בש" לוי' ר קדושי" ופרשת נזיקי- ופרשת פסחי" פרשת ה- ואלו

 פרשת דעביד מא- תפילי- פרשת עמה כלל' ע פסחי"' פ דעבד מא- פליגי ולא תנחומא ר"א שבעי"
 . עריות פרשת עמה כלל' ע קדושי" פרשת דעבד ומא- שמטה פרשת עמה כלל' ע נזיקי-
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 שמות פרק כ 

 ְו/ל ְוִנְ�ָמָעה ִע6ָנ# /ָ ה ַ�ֵ�ר מֶֹ�ה ֶאל ַוAֹאְמר#) טו(
 ֶאל מֶֹ�ה ַוAֹאֶמר) טז( :ָנמ#ת ֶ=- ֱאלִֹהי" 6ָנ#ִע ְיַדֵ�ר
 ָ�א ֶאְתֶכ" ַנB$ת ְלַבֲעב#ר ִ�י ִ יָרא# /ל ָהָע"

 ְלִבְלִ י ְ=ֵניֶכ" ַעל ִיְר!ת$ ִ ְהֶיה #ַבֲעב#ר ָהֱאלִֹהי"
 ֶאל ִנ�0ַ #מֶֹ�ה ֵמָרחֹק ָהָע" ַוAֲַעמֹד) יז( :ֶתֱחָטא#
 ֶאל ְיקָֹוק ַוAֹאֶמר) יח( פ: ָהֱאלִֹהי" ָ�" ֲאֶ�ר ָהֲעָרֶפל
 ִ�י ְרִאיֶת" /ֶ " ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל תֹאַמר �ֹה מֶֹ�ה
 :ִע6ֶָכ" ִ�ַ�ְרִ י ַהCַָמִי" ִמ-
 

 י"רש
 בעול" אתכ" לגדל ) אתכ" נסות לבעבור) טז(

 נגלה בכבודו שהוא באומות ש" לכ" שיצא
 ישעיה (כמו, דולהוג הרמה לשו- ) נסות :עליכ"

 וכנס, )כב מט ישעיהו (נסי ארי", נס הרימו) י סב
 ובעבור :זקו9 שהוא, )יז, ל ישעיהו (הגבעה על

 יראוי אותו שראית" ידי על ) יראתו תהיה
 :מפניו ותיראו זולתו אי- כי תדעו, ומאוי"

 חש8, מחיצות משלש לפני" ) הערפל אל נגש) יז(
  באש בוער וההר) יא ד דברי" (שנאמר וערפל ענ-

 בעב אלי8 בא אנכי הנה) ט יט שמות (לו שנאמר, הענ- עב הוא ערפל, וערפל ענ- חש8 השמי" לב עד
 :הענ-

, לו משיחי- שאחרי" למה רואה שאד" מה בי- הפרש יש ) ראית" את" :הזה בלשו- ) תאמר כה) יח(
 וירד אומר אחד וכתוב ) ידברת השמי" מ- כי :מלהאמי- חלוק שלבו פעמי" לו משיחי- שאחרי" שמה

 ליסר8 קולו את השמיע8 השמי" מ-) לו ד דברי" (ביניה" והכריע השלישי הכתוב בא, סיני הר על' ה
 ושמי שמי" הרכי- אחר דבר. האר: על וגבורתו ואשו בשמי" כבודו, הגדולה אשו את הרא8 האר: ועל

 :ירדו שמי" ויט) י יח תהלי" (אומר הוא וכ-, ההר על והציע- השמי"
 

 שמות פרק יט 
 ֶאל ֶיֶהְרס# ֶ=- ָ�ָע" ָהֵעד ֵרד מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוAֹאֶמר) כא(

 ַה0ָDִִ�י" ַה�ֲֹהִני" ְוַג") כב( :ָרב ִמD6ֶ# ְוָנַפל ִלְרא$ת ְיקָֹוק
 מֶֹ�ה ַוAֹאֶמר) כג( :ְיקָֹוק ָ�ֶה" ִיְפרֹ: ֶ=- ִיְתַקָ��# ְיקָֹוק ֶאל
 /ָ ה ִ�י ִסיָני ַהר ֶאל ַלֲעלֹת ָהָע" י#ַכל לֹא ְיקָֹוק ֶאל

 ַוAֹאֶמר) כד( :ְוִקַ�ְ� $ ָהָהר ֶאת ַהְגֵ�ל ֵלאמֹר ָ�נ# ַהֵעדָֹתה
 ְוַה�ֲֹהִני" ִע8ְ6ָ ְו/ֲהרֹ- /ָ ה ְוָעִליָת ֵרד ֶל8ְ ְיקָֹוק ֵאָליו
 ַוAֵֶרד) כה( :"ָ� ִיְפָר: ֶ=- ְיקָֹוק ֶאל ַלֲעלֹת ֶיֶהְרס# /ל ְוָהָע"
 :ֲאֵלֶה" ַוAֹאֶמר ָהָע" ֶאל מֶֹ�ה

  י"רש
 בה" להעיד צרי8 איני ) הע" יוכל לא) כג(

 שלושת היו" ה" ועומדי- מותרי- שהרי
 :רשות לה" שאי- לעלות יוכלו ולא, ימי"

 את שמזרזי-, שנית בה" והעד ) רד ל8) כד(
 אותו ומזרזי- וחוזרי-, מעשה קוד" האד"
 עמ8 ואהר- אתה ועלית :מעשה בשעת

 לומר תלמוד, עמ8 ה" א9 יכול ) והכהני"
 מחיצה אתה, מעתה אמור. אתה ועלית
 מחיצה וה" לעצמו מחיצה ואהר- לעצמ8

 לעלות מצב" את יהרסו אל עיקר כל והע", הכהני" מ- יותר ואהר-, מאהר- יותר נגש משה. לעצמ"
 שנקודתה תיבה כל דר8 כ8, מגזרתו זז אינו :"קמ חט9 נקוד שהוא פי על א9 ) ב" יפר: פ- :'ה אל

 ::"קמ לחט9 הנקוד משתנה במק9 סמוכה כשהיא ""מלאפו
 

 דברים פרק לא 
�$ת ְ�ַחג ַהCְִמ5ָה ְ�ַנת ְ�מֵֹעד ָ�ִני" ֶ�ַבע ִמֵ;: ֵלאמֹר א$ָת" מֶֹ�ה ַוְיַצו) י( <Bָרֵאל ָכל ְ�ב$א) יא( :ַה� ִיְ

 :ְ�!ְזֵניֶה" ִיְ�ָרֵאל ָ�ל ֶנֶגד ַהEֹאת ַה $ָרה ֶאת ִ ְקָרא ִיְבָחר ֲאֶ�ר 6ָ�ַק$" ֱאלֶֹהי8ָ ְיקָֹוק ְ=ֵני ֶאת ֵלָרא$ת
 ֶאת ְוָיְרא# ִיְלְמד# #ְלַמַע- ִיְ�ְמע# ְלַמַע- ִ�ְ�ָעֶרי8ָ ֲאֶ�ר ְוֵגְר8ָ ְוַה95ַ ְוַהDִָ�י" ָהֲאָנִ�י" ָהָע" ֶאת ַהְקֵהל) יב(

 ְוָלְמד# ִיְ�ְמע# ָיְדע# לֹא ֲאֶ�ר #ְבֵניֶה") יג( :ַהEֹאת ַה $ָרה ִ�ְבֵרי ָ�ל ֶאת ַלֲע�$ת ְוָ�ְמר# ֱאלֵֹהיֶכ" ָוקְיקֹ
 ה6ָ�ָ ַהAְַרֵ�- ֶאת עְֹבִרי" /ֶ " ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ַחAִי" /ֶ " ֲאֶ�ר ַהAִָמי" ָ�ל ֱאלֵֹהיֶכ" ְיקָֹוק ֶאת ְלִיְר!ה
F ָ�ְְלִר : 

 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

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 the free 14-day trial of 

Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.  
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 ם הלכות חגיגה פרק ג "רמב
 
 אנשי" ישראל כל להקהיל עשה מצות] א[

 לרגל בעלות" שמיטה מוצאי בכל וט9 ונשי"
 שה- פרשיות התורה מ- באזניה" ולקרות
 בדת ידיה" ומחזקות במצות אות- מזרזות
 שנת מועדב שני" שבע מק: שנאמר, האמת
 לראות ישראל כל בבוא הסכות בחג השמטה

 והט9 והנשי" האנשי" הע" את הקהל' וגו
 . 'וגו בשערי8 אשר וגר8

 

 הקהל ממצות פטור הראייה מ- הפטור כל] ב[
 פטור הטמא אבל, והערל והט9 הנשי" מ- חו:

 וזה ישראל כל בבוא שנאמר הקהל ממצות
 שהטומטו" ברור והדבר, לביאה ראוי אינו

 .חייבות הנשי" שהרי חייבי- האנדרוגינוסו
 

 הראשו- טוב יו" במוצאי, קורי- היו אימתי] ג[
 מועד של חולו ימי תחילת שהוא הסכות חג של
 שיקרא הוא והמל8, שמינית שנה של

 וקורא, קורי- היו הנשי" ובעזרת, באזניה"
, משובח זה הרי מעומד קרא וא" יושב כשהוא
 הדברי" אלה שחומ מתחילת קורא הוא מהיכ-

' וגו שמוע א" לוהיה ומדלג שמע פרשת סו9 עד
 על תעשר מעשר וקורא תעשר לעשר ומדלג
 הברית מלבד עד וקללות ברכות סו9 עד הסדר
 .ופוסק בחורב את" כרת אשר

 

 בכל בחצוצרות תוקעי- קורא הוא כיצד] ד[
 בימה ומביאי-, הע" את להקהיל כדי ירושלי"
 באמצע אותה י-ומעמיד היתה ע: ושל גדולה
 כדי עליה ויושב עולה והמל8 נשי" עזרת

 לחג העולי" ישראל וכל קריאתו שישמעו
 תורה ספר נוטל הכנסת וחז-, סביביו מתקבצי-

 לסג- נותנו הכנסת וראש הכנסת לראש ונותנו
 להדרו כדי למל8 גדול וכה- גדול לכה- וסג-
 עומד כשהוא מקבלו והמל8, אד" בני ברוב
 כדר8 ומבר8 ורואה פותחו ישב רצה וא"

 וקורא, הכנסת בבית בתורה קורא כל שמבר8

 ומבר8 וגולל גומר שהוא עד שאמרנו הפרשיות
 ומוסי9 כנסיות בבתי שמברכי- כדר8 לאחריה

 בעמ8 אלהינו' ה רצה: ה- ואלו ברכות שבע
 בחרתנו אתה', וכו ל8 אנחנו מודי"' וכו ישראל
 "והזמני ישראל מקדש עד', וכו העמי" מכל
 ברכות שלש הרי, בתפלה שמברכי- כדר8

 שיעמוד המקדש על מתפלל רביעית, כמטבע-
 מתפלל חמישית, בציו- השוכ- י"בא בה וחות"

 הבוחר בה וחות" מלכות" שתעמוד ישראל על
 שירצה הכהני" על מתפלל ששית, בישראל

, הכהני" מקדש י"בא בה וחות" עבודת" האל
 יכול ואשה מה כפי בה ומתפלל מתחנ- שביעית
 שעמ8 ישראל עמ8 את' ה הושע בה וחות"
 .תפלה שומע י"בא להושע צריכי-

 

 שנאמר, הקדש בלשו- והברכות הקריאה] ה[
 שיש פ"אע בלשונה הזאת התורה את תקרא
 .לועזות ש"

 

 לב" להכי- חייבי- מכירי- שאינ- וגרי"] ו[
 וגילה ויראה באימה לשמוע אזנ" ולהקשיב
 חכמי" אפילו, סיניב בו שניתנה כיו" ברעדה
 חייבי- כולה התורה כל שיודעי" גדולי"
 יכול שאינו ומי, יתרה גדולה בכוונה לשמוע
 קבעה שלא זו לקריאה לבו מכוי- לשמוע
 עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב
, שומעה הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו
 . האל דברי להשמיע הוא שליח שהמל8

 

 אותו מאחרי- בשבת תלהיו שחל הקהל יו"] ז[
 החצוצרות תקיעת מפני, השבת לאחר

  .השבת את דוחי- שאינ- והתחינות
 א"א. השבת את דוחי- שאינ- ) ד"הראב השגת

 מפני בירושלמי ופירשו דוחה אינו ט"יו ואפילו
 שלא ט"יו מערב אותה ויעשו שבעזרה הבימה
 את מעכב שאינו מכא- שמענו העזרה את לדחוק

 . בכת כאשר התקיעות

 


