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ב
' ב,'ויקרא א

)1

ָ ֗ ּדַ ֞ ֵּבר אֶ ל־ּב ְֵנ֤י י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ו ְָאֽמַ ְר ָ ּ֣ת אֲ לֵהֶ֔ ם
ָאדם ּכִי־י ַקְ ִ ֥ריב מִ ֶ ּ֛כם קָ ְר ָ ּ֖בן ַלֽיה ֹ ָו֑ה מִ ן־הַ ּבְהֵ מָ֗ ה מִ ן־הַ ּבָקָ ֙ר ּומִ ן־הַ ּ֔צ ֹאן ּתַ קְ ִ ֖ריבּו
:אֶ ת־קָ ְר ַּבנ ְֶכֽם
Speak to the children of Israel, and say to them: When a man from [among] you brings a
sacrifice to the Lord; from animals, from cattle or from the flock you shall bring your sacrifice.
 כ"ו,פרשתינו כ"ז

)2

:ם־ׁשֹור אִ ם־ׂשֶ֔ ה ַלֽיה ָֹ֖וה הֽ ּוא
֣ ִאַ ְך־ּב ְ֞כֹור אֲ ׁשֶ֨ ר יְב ַ ֻּ֤כר ַלֽיהֹו ָה֙ ִּבבְהֵ מָ֔ ה ֹלֽא־י ַקְ ִ ּ֥דיׁש ִ ֖איׁש א ֹ֑תֹו א
However, a firstborn animal that must be [sacrificed as] a firstborn to the Lord no man may
consecrate it; whether it be an ox or sheep, it belongs to the Lord.
 ל"ב,פרשתינו כ"ז

)3

:ירי ִי ֽהְ י ֶה־ּקֹ֖דֶ ׁש ַלֽיה ֹ ָו ֽה
ִ֕ ִוְכָל־מַ עְ ַ ׂ֤שר ּבָקָ ֙ר ו ָ֔צ ֹאן ּכֹ֥ל אֲ ׁשֶ ר־ ַי ֽעֲ בֹ֖ר ַ ּ֣תחַ ת הַ ָ ּׁ֑שבֶט ָהֽעֲ ׂש
Any tithe of cattle or flock of all that pass under the rod, the tenth shall be holy to the Lord.

ג
' ב,בא י"ג

)4

:ָֽאדם ּו ַבּבְהֵ ָ ֑מה ִ ֖לי הֽ ּוא
֨ ֶ קַ ּדֶ ׁש־ ֨ ִלי כָל־ּבְכ֜ ֹור ֶ ּ֤פטֶ ר ּכ
֙ ֶָל־רח
֖ ָ ם ִּבב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ָּב
"Sanctify to Me every firstborn, every one that opens the womb among the children of Israel
among man and among animals; it is Mine."
תניא ריש פרק י"ד

)5

והנה מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך
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The rank of benoni is one that is attainable by every man, and each person should strive after
it
)6

פרשתינו כ"ו ,ג'

יתם א ָֹתֽם:
ְֹותי ּתִ ׁשְ מְ ר֔ ּו ַו ֽעֲ ׂשִ ֶ ֖
אִ ם־ּבְחֻ ּק ַ ֹ֖תי ּתֵ ֵ ֑לכּו ו ְאֶ ת־מִ צ ַ ֣
If you follow My statutes and observe My commandments and perform them,
)7

לקוטי תורה פרשתינו מ"ה ,ג'

אבל מחמת גשמיות הגוף לא תעמוד ולא תקום החקיקה וההילוך הזה בלתי שמירת כלי אשר ע"י כלי זו תכון
לעד ע"כ נאמר אחר זה ואת מצותי תשמרו.

ד
)8

ברכות י"ב ,א'

ְּכלָלֹו ׁשֶ ל ּדָ בָר :הַ ּכ ֹל הֹולְֵך ַאחַ ר הַ חִ ּתּום.
The baraita summarizes that the general principle is: Everything follows the conclusion of the
blessing. Based on this principle, the question with regard to a blessing recited over food and
.drink posed above can be resolved
)9

לקוטי תורה פרשת ויקרא ב' ,ב'/ג'/ד'

ומדרגה הב' היינו שלפעמים יוכל להיות התפעלות בנפש שלא ע"י הכנה ויגיעה כלל וכמו שאנו רואים שיש הרבה
אנשים שמתעוררים פתאום ויתלהב לבם ומוחם בתפלה משך זמן מה בלי נודע להם הסבה מאין בא אליהם
התעוררות זאת ובמעט זמן יכלה כח התעוררות זאת…
שכאשר יש אתעדל"ת ממש ע"י יגיעת נפש אזי הוא דבר שיכול להתקיים לעד..
כי יתרון האור הוא מן החושך שע"י בירור נה"ב נמשך להיות והחיות נושאות את הכסא וכמראה אדם שעליו
לבחי' כי לא אדם הוא..
משא"כ כשאין יגיעת נפש ויגיעת בשר מלמטה רק מה שנתעורר נפשו ע"י ההערה מלמעלה ולא הכין לבו לעורר
אח"כ נפשו הנה יוכל להיות חולף ועובר ההתפעלות ואין לה קיום כי בהסתלק הארה עליונה זו שאינה מאירה רק
בעת רצון אזי היה כלא היה ההתפעלות מאחר שלא היתה רק בסיבת הערה והארה עליונה לכן בהסתלק האור
בטילה האהבה שנסתעף ממנה,
תומ"י תתחילו גם אתם להקריב את קרבנכם מן הבהמה כו' אזי יהיה דבר המתקיים..
 )10ברכות כ"ח ,א'
ירי מַ עֲ לִין ּבַּק ֹדֶ ׁש ו ְאֵ ין ִ
ָאמְ ִרי :הֵ יכִי נַעֲ בֵיד ,נַעְ ּב ְֵריּה — ּגְמִ ִ
מֹורידִ ין.
?The question arose what to do with Rabbi Elazar ben Azarya? They said: What shall we do
Remove him from his position. That is inappropriate as we learned a halakha through tradition:
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One elevates to a higher level of sanctity and does not downgrade. Therefore, one who was
the Nasi of the Sanhedrin cannot be demoted.

ו
 )11אבות ריש פרק ג'
אי ִן ָּבֽאתָ ּ ,ולְָאן אַ ּתָ ה הֹולְֵך,
עֲ קַ ְבי ָא ּבֶן מַ הֲ ַללְאֵ ל אֹומֵ ר :הִ סְ ּתַ ּכֵל ּבִׁשְ ֹלׁשָ ה דְ ב ִָרים ,ו ְאֵ ין אַ ּתָ ה בָא לִידֵ י עֲ ב ֵָרהּ .דַ ע מֵ ַ ֽ
וְלִפְ נֵי מִ י אַ ּתָ ה עָ תִ יד לִּתֵ ן ּדִ ין ו ְחֶ ׁשְ ּבֹון.
Akavia the son of Mahalalel would say: Reflect upon three things and you will not come to the
hands of transgression. Know from where you came, where you are going, and before whom
you are destined to give a judgment and accounting.
 )12לקוטי תורה פרשתינו נ' ,ד'
אן נופל על מקום כמו אנה פניך מועדות .אנה אתם הולכים .והיינו כי עיקר הגמול בתח"ה שהוא בעוה"ז במקום
גשמי .ולכאורה תמוה ששרשו מאין חכמה והולך לאן מקום גשמי .אלא כי זהו ע"י גילוי אור א"ס דקמי' רוחניות
וגשמיות שוין .ע"כ יהיה הגילוי בגשמיות עוה"ז .דירה בתחתונים וזהו ולפני מי אתה עתיד כו' בחי' מי ברא אלה.
זהו בחי' גבוה כמ"ש מי יתן והיה לבבם זה מי יתן מציון ישועות ישראל כו' מי יתן טהור מטמא כו' מי שאמר והיה
העולם כו' מי גילה לבני רז זה כו' והיינו בחי' ע"ק כו':

ז
 )13בבא מציעא ל"ח ,א'
אמר רב כהנא אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו
.Rav Kahana says that it is based on the principle: A person prefers a kav of his own produce
to nine kav of another’s produce. Consequently, despite the spoilage, the owner prefers that
the bailee not touch the produce.
 )14רש"י
קב שלו  -חביבה עליו על ידי שעמל בהן וקב שישאר לו מהם הוא רוצה מתשעה קבין של אחרים שיקח בדמיהן
אם ימכרם:
His Kav - is precious to him because he invested his toil in it. And he would therefore prefer
one remaining Kav (small portion) from his own toil over nine Kavin which he could purchase
(but did not work on).
 )15לקוטי תורה ויקרא הוספות נ"ד ,ד
אבל בחי' שבת שבתון דיוהכ"פ בחי' כי עמך הסליחה .כי עמך מקור חיים לכן אסור התענוג מאכילה ושתיה .כי
הוא גלוי ממקור התענוגים שלמעלה מהחכמה כנודע..
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הנה אח"כ היינו לאחר עשי"ת ויוהכ"פ עי"ז בסוכות נמשך להאיר במקיפים ופנימים שמהקו כו' ולכן חלל סוכה עד
עשרים אמה בחי' כתר והיינו ע"י הסוכה נמשך בחי' השראת המקיפים וע"י ד' מינים שבלולב שהם שרשם מד'
אותיות השם נמשך להאיר בבחי' פנימי' להיות בחי' דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפצה כו':
 )16אור התורה בלק עמוד תתקכ"ו
ע"ד אסענצייע ,כן אמר אדמ"ו נ"ע על בחי' שמיני עצרת,

ח
 )17לקוטי תורה פרשתינו מ"ה ,ד'
אבל אותיות החקיקה אע"פ שהן ג"כ אותיות ולא כקלף הלבן ואבן טוב במהותו ועצמותו שמופשט מכל צורה
ממש אבל עכ"פ הם מגופו ומהותו של הדבר הנחקק ולמעלה מעלה מבחי' לבוש:
Letters that are engraved, although they are also letters, and not like a clean scroll, or a
precious stone in its original state without any image at all, nevertheless because they are part
of the thing that is engraved, they are much higher than the level of garment (which is a
separate entity that than the person).

ט
 )18פרשתינו כ"ו ,י"ב  /י"ג
יּו־לי ל ְָעֽם:
ֽאֹלהים ו ְאַ ֶ ּ֖תם ִּתֽהְ ִ ֥
ו ְהִ תְ הַ ַּלכְּתִ ֙י ּב ְ֣תֹו ְכ ֶ֔כם ו ְהָ ִי֥יתִ י ל ֶ ָ֖כם ֵל ִ ֑
I will walk among you and be your God, and you will be My people.
ֽאֹולְך אֶ תְ ֶ ֖כם
אֲ ֞נִי י ְה ֹ ָו֣ה אֱ ֹלֽהֵ י ֶ֗כם אֲ ׁשֶ֨ ר
הֹוצאתִ י אֶ תְ ֶכ ֙
ָהם עֲ ב ִ ָ֑דים ָו ֽאֶ ׁשְ ּב ֹ ֙ר מֹטֹ֣ת עֻ ְּל ֶ֔כם ָו ֵ ֥
ם מֵ ֶ ֣א ֶרץ מִ צ ַ ְ֔רי ִם ִמֽהְ יֹ֥ת ל ֶ ֖
ֵ֤
קֽ ֹומְ מִ ּיּֽות:
I am the Lord, your God, Who took you out of the land of Egypt from being slaves to them; and
I broke the pegs of your yoke and led you upright.

***
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