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 )1פרשתינו א' ,י"א
ֵיכם ּכ ֶ ָ֖כם ֶ ֣אלֶף ּפְ עָ ִ ֑מים ִו ֽיב ֵ ָ֣רְך אֶ תְ ֶ֔כם ַּכֽאֲ ֶ ׁ֖שר ּדִ ֶ ּ֥בר ל ֶָכֽם:
ֹלהי אֲ בֹֽותֵ ֶ֗כם י ֵ ֹ֧סף עֲ ל ֶ ֛
י ְה ֹ֞ו ָה אֱ ֵ ֣
May the Lord God of your forefathers add to you a thousandfold as many as you are, and may
!He bless you, as He spoke concerning you
 )2דברים רבה פ"א ,י"ג
ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹותֵ יכֶם וגו' (דברים א ,יא)ָ ,אמַ ר ַרּבִי אֱ לִיעֶ זֶר ּבֶן י ַעֲ ק ֹב ,לְהַ ּבִיט ְּבב ְִרכֹותָ יו ׁשֶ ל מׁשֶ ה י ֵׁש ּבָהֶ ן מִ ּסֹוף הָ עֹולָם
עַ ד סֹופֹו ,מַ ה ּכְתִ יב (דברים א ,יא) :אֶ לֶף ּפְ עָ מִ ים ,אֶ לֶף ּפַ עַ ם אֵ ין ּכְתִ יב ּכָאן ,אֶ ּלָא ּפְ עָ מִ יםּ .דָ בָר ַאחֵ ר( ,דברים א ,יא):
יֹוסֵ ף עֲ לֵיכֶם ָּככֶםָ ,אמַ ר ַרּבִי ַאחָ א י ְכֹולִין הָ יּו י ִׂשְ ָראֵ ל לֹומַ ר לֹוַ ,רּבֵנּו מׁשֶ הָ ,אנּו י ֵׁש ּבָנּו אֶ חָ ד מִ ּכָל הַ ּדְ ב ִָרים ׁשֶ אַ ּתָ ה
מֹוכִיחֵ נּו ו ְקִ ַּבלְנּו ּתֹוכְחֹותֶ יָך ,אֶ ּלָא ׁשָ תְ קּו ,לְפִ יכְָך הּוא אֹומֵ ר ָּככֶם ,צַּדִ יקִ ים ּכַּיֹוצֵא ָּבכֶם ,מְ קַ ְּבלִים ּתֹוכָחֹות ו ְׁשֹותְ קִ ים.
ּדָ בָר ַאחֵ ר ,לָּמָ ה ּב ְֵרכָן ִּבלְׁשֹון ּתֹוסֶ פֶ תׁ ,שֶ ּתֹוסַ פְ ּתֹו ׁשֶ ל הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא י ְתֵ ָרה מִ ן הָ עִ ּקָ רּ ,בְנ ֹהַ ג ׁשֶ ּבָעֹולָםָ ,אדָ ם לֹוקֵ חַ
מֵ חֲ בֵרֹו לִיטְ ָרא ׁשֶ ל ּבָׂשָ ר ו ְאֹומֵ ר לֹו הֹוסֵ ף לִיּ ,כַּמָ ה הֹוסִ יף לֹו אּונְקְ י ָא ,אֲ בָל הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּתֹוסַ פְ ּתֹו י ְתֵ ָרה מִ ן
הָ עִ ּקָ רּ ,כֵיצַד ,יִצְחָ ק הָ י ָה עִ ּקָ ר לְַאב ְָרהָ םּ ,ומַ ה ּׁשֶ הֹוסִ יף לֹו יֹותֵ ר מִ ן הָ עִ ּקָ רׁ ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר (בראשית כה ,א) :ו ַּי ֹסֶ ף ַאב ְָרהָ ם
וַּיִּקַ ח אִ ּׁשָ ה וגו' .יֹוסֵ ף הָ י ָה עִ ּקָ ר לְאִ ּמֹוִּ ,בנְי ָמִ ין ׁשֶ הָ י ָה ּתֹוסֶ פֶ ת ,מִ ּנַי ִןׁ ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר (בראשית ל ,כד) :י ֹסֵ ף ה' לִי ּבֵן ַאחֵ ר ,מַ ה
ַארּבַע עֶ ׂשְ ֵרה
ּכְתִ יב (בראשית מו ,כא)ּ :ו ְבנֵי ִבנְי ָמִ ין ֶּבלַע ו ָ ֶבכֶר ו ְאַ ׁשְ ּבֵל וגו' ,הֲ ֵרי יֹותֵ ר מִ ּיֹוסֵ ף .חִ זְקִ ּיָה עִ ּקַ ר מַ לְכּותֹו ְ
ׁשָ נָהּ ,ומַ ה ּׁשֶ הֹוסִ יף לֹו הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יֹותֵ ר מִ ן הָ עִ ּקָ ר ,מִ ּנַי ִןׁ ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר (ישעיה לח ,ה) :הִ נְנִי יֹוסִ ף עַ ל י ָמֶ יָך חֲ מֵ ׁש
עֶ ׂשְ ֵרה ׁשָ נָהׁ ,שֶ ּתֹוסַ פְ ּתֹו ׁשֶ ל הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא י ְתֵ ָרה עַ ל הָ עִ ּקָ ר .לְפִ יכְָך ּב ְֵרכָן ִּבלְׁשֹון ּתֹוסָ פֶ ת( .דברים א ,יא) :ו ִיב ֵָרְך
אֶ תְ כֶםָ ,אמַ ר ַרּבִי ֵלו ִי לְמָ ה הַ ּדָ בָר ּדֹומֶ ה ,לְמֶ לְֶך ׁשֶ ָאמַ ר לְׂשַ ר הַ ָּצבָא ׁשֶ ּיֵלְֵך לְחַ ּלֵק ְל ִלגְיֹונֹותָ יו מִ ּלִיטְ ָרא לִיטְ ָרא ׁשֶ ל זָהָ ב,
הָ לְַך וְנָתַ ן לָהֶ ם מֵ חֲ מִ ּׁשָ ה חֲ מִ ּׁשָ ה זְהּובִים ּומֵ עֲ ׂשָ ָרה זְהּובִיםָ .אמְ רּו לֹו הַ ּמֶ לְֶך ָאמַ ר לְָך ׁשֶ ּתִ ּתֵ ן לָנּו מִ ּלִיטְ ָרא לִיטְ ָרא ׁשֶ ל
זָהָ ב ,וְנָתַ ּתָ לָנּו מֵ חֲ מִ ּׁשָ ה חֲ מִ ּׁשָ ה זְהּובִיםָ ,אמַ ר לָהֶ ן מִ ּׁשֶ ּלִי הֵ ן ּכְׁשֶ ּיָבֹוא הַ ּמֶ לְֶך הּוא י ִּתֵ ן ָלכֶם מִ ּׁשֶ ּלֹוּ .כְָך ָאמְ רּו לֹו י ִׂשְ ָראֵ ל
ַרּבֵנּו מׁשֶ ה הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֹלא נָתַ ן קִ ְּצבָה ְלב ְִרכֹותֵ ינּו ו ְאַ ּתָ ה ָאמַ ְרּתָ אֶ לֶף ּפְ עָ מִ יםָ ,אמַ ר לָהֶ ם מַ ה ּׁשֶ ּב ֵַרכְתִ י אֶ תְ כֶם
מִ ּׁשֶ ּלִי ּב ֵַרכְּתִ יּ ,כְׁשֶ ּיָבֹוא הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יְב ֵָרְך אֶ תְ כֶם ּכַאֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר ָלכֶם.
ּדָ בָר ַאחֵ ר ,ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הִ ְרּבָה אֶ תְ כֶם וגו' ,לָּמָ ה ּב ֵַרְך אֹותָ ם ּכַּכֹו ָכבִים ,מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים הַ ּלָלּו מַ עֲ לֹות עַ ל ַּגּבֵי מַ עֲ לֹותּ ,כְָך
הֵ ן י ִׂשְ ָראֵ ל מַ עֲ לֹות עַ ל ַּגּבֵי מַ עֲ לֹות .מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים הַ ּלָלּו אֵ ין לָהֶ ם ֹלא חֵ קֶ ר ו ְֹלא מִ נְי ָןּ ,כְָך י ִׂשְ ָראֵ ל אֵ ין לָהֶ ם ֹלא חֵ קֶ ר ו ְֹלא
מִ נְי ָן .מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים ׁשַ ּלִיטִ ים מִ ּסֹוף הָ עֹולָם ו ְעַ ד סֹופֹוּ ,כְָך י ִׂשְ ָראֵ לָ .אמַ ר לְפָ נָיו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹולָם לָּמָ ה ֹלא מָ ׁשַ לְּתָ אֶ ת ָּבנֶיָך
ּבַחַ ּמָ ה ּו ַב ְּל ָבנָה ׁשֶ הֵ ם ּגְדֹולִים מִ ּכֹו ָכבִיםָ ,אמַ ר לֹו הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ,חַ ּיֶיָך חַ ּמָ ה ּו ְל ָבנָה י ֵׁש לָהֶ ם ּבּוׁשָ ה לֶעָ תִ יד לָבֹוא,
projectlikkuteisichos.org - 1

 ׁשֶ ּכֵן, מִ ּנַי ִן, אֲ בָל הַ ּכֹו ָכבִים אֵ ין לָהֶ ם ּבּוׁשָ ה לְעֹולָם,' ו ְחָ פְ ָרה הַ ְּל ָבנָה ּובֹוׁשָ ה הַ חַ ּמָ ה וגו:) כג, ּדִ כְתִ יב (ישעיה כד,מִ ּנַי ִן
. ו ִידַ עְ ּתֶ ם ּכִי בְקֶ ֶרב י ִׂשְ ָראֵ ל ָאנִי ו ַאֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ו ְאֵ ין עֹוד ו ְֹלא י ֵבׁשּו עַ ּמִ י לְעֹולָם:) כז,ּכְתִ יב (יואל ב
' א,) בבא קמא ע"ד3
דיש בכלל מאתים מנה
The reason their testimony would have determined the ruling is that one hundred dinars is
subsumed within two hundred, i.e., testimony concerning a large sum includes testimony
concerning a smaller sum
' ב,) יומא כ"ב4
 ּוכְתִ יב ״אֲ ׁשֶ ר ֹלא י ִּמַ ד ו ְֹלא, ״ו ְהָ י ָה מִ סְ ּפַ ר ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּכְחֹול הַ ּיָם״: ּכְתִ יב, ַרּבִי יֹונָתָ ן ָרמֵ י,ָאמַ ר ַרּבִי ׁשְ מּואֵ ל ּבַר נַחְ מָ נִי
?י ִּסָ פֵ ר״
Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yonatan raised a contradiction: It is written in this
verse: “And the number of the children of Israel will be like the sand of the sea,” suggesting
that they will have a specific number, though it will be very large. On the other hand, it
continues and says: “Which cannot be measured and cannot be counted,” which means they
will not be countable at all. How can these two statements be reconciled?
. ּכָאן ִּבזְמַ ן ׁשֶ אֵ ין עֹוׂשִ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ל מָ קֹום, ּכָאן ִּבזְמַ ן ׁשֶ ּיִׂשְ ָראֵ ל עֹוׂשִ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ל מָ קֹום:לָא קַ ׁשְ י ָא
It is not difficult: Here, in the second statement, it is referring to a time when the Jewish people
fulfill the will of God; then they will be innumerable. There, in the first statement, it is referring
to a time when the Jewish people do not fulfill the will of God; then they will be like the sand of
the sea, having a specific number.
 י"ד,') במדבר רבה פרק ב5
 אֲ בָל לֶעָ תִ יד לָבֹוא ְּבנֵי,'ַארּתֶ ם מְ תֵ י מִ סְ ּפָ ר וגו
ְ ְ וְנִׁש:) כז, ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר (דברים ד, ּבָעֹולָם הַ ּזֶה י ֵׁש לָהֶ ם מִ סְ ּפָ ר,ּדָ בָר ַאחֵ ר
.י ִׂשְ ָראֵ ל ּכְחֹול הַ ּיָם אֲ ׁשֶ ר ֹלא י ִּמַ ד ו ְֹלא י ִּסָ פֵ ר

ג
'ד/' ג,') בראשית ד6
:וַי ִ ְ֖הי מִ ֵ ּ֣קץ י ִ ָ֑מים וַּיָ ֵ֨בא קַ֜ י ִן מִ ּפְ ִ ֧רי ָהֽאֲ דָ ָ ֛מה מִ נ ָ ְ֖חה ַלֽיה ֹ ָו ֽה
Now it came to pass at the end of days, that Cain brought of the fruit of the soil an offering to
the Lord.
ֵ ַם־הּוא מִ ּבְכ ֥ ֹרֹות צ ֹאנ֖ ֹו
:ל־הבֶל ו ְאֶ ל־מִ נְחָ תֽ ֹו
֛ ו ְהֶ֨ בֶל הֵ ִ ֥ביא ג
֖ ֶ ֵֶהן ו ִַּיׁ֣שַ ע י ְה ָֹ֔וה א
֑ ֶ ּומֽחֶ ְלב
And Abel he too brought of the firstborn of his flocks and of their fattest, and the Lord turned to
Abel and to his offering.
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) רש"י7
 לא טוב ולא, מאיזה שבא לידו, מפרי, (דבר אחר. ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, מן הגרוע:מפרי האדמה
:)מובחר
of the fruit of the soil: of the most inferior (Gen. Rabbah 22:5), and there is an Aggadah that
states that it was flaxseed (Mid. Tan. Bereishith 9, Targum Jonathan). (Another explanation: of
the fruit From whatever came to his hand, not the best and not the choicest.)
') ליקוטי תורה במדבר ו8
וזהו והיה מספר בנ"י מספר היינו בחי' מצות שניתנו במספר תרי"ג מצות דאורייתא וז' מצות דרבנן הם מספר
… תר"ך למספר בני ישראל
ויהי' מספר הזה בבחי' אשר לא ימד ולא יספר והוא בחי' תשובה
' ב,') ואתחנן ד9
ת י ְה ֹ ָו֣ה אֱ ֹלֽהֵ י ֶ֔כם אֲ ֶ ׁ֥שר ָאֽנ ִ ֹ֖כי מְ צ ֶַּו֥ה
֙ ֹ֣לא ת ֹסִ֗ פּו עַ ל־הַ ּדָ ָב ֙ר אֲ ֶ ׁ֤שר ָאֽנ ֹ ִכ ֙י מְ צ ֶַּו֣ה אֶ תְ ֶ֔כם ו ְֹ֥לא תִ ג ְְר ֖עּו מִ ֶ ּ֑מּנּו לִׁשְ ֗מ ֹר אֶ ת־מִ צְֹו
:אֶ תְ ֶכֽם
Do not add to the word which I command you, nor diminish from it, to observe the
commandments of the Lord your God which I command you.

ה
' א,) יומא כ"א10
. מְ קֹום ָארֹון — אֵ ינֹו מִ ן הַ ּמִ ּדָ ה:סֹורת ְּבי ָדֵ ינּו מֵ אֲ בֹותֵ ינּו
ֶ ָ ּדָ בָר זֶה מ:ו ְהָ ָאמַ ר ַרּבִי ֵלו ִי
But didn’t Rabbi Levi say that this matter is a tradition that we received from our ancestors:
The place of the Ark of the Covenant is not included in the measurement of the Holy of Holies.
Based on that measurement, the Ark should not have fit inside the hall. The Holy of Holies
measured twenty cubits by twenty cubits (see I Kings 6), and a baraita states that there were
ten cubits of space on either side of the Ark. Therefore, it was only through a miracle that the
Ark fit in the Holy of Holies.
' י,) תרומה כ"ה11
:ָארּכ֗ ֹו ו ְאַ ָ ּ֤מה ו ָחֵ֨ ִצ ֙י ָרחְ ּ֔בֹו ו ְאַ ָ ּ֥מה ו ֵ ָ֖חצִי קֹֽמָ תֽ ֹו
ְ ו ְעָ ׂ֥שּו אֲ ֖רֹון עֲ ֵ ֣צי ׁשִ ִ ּ֑טים אַ ּמָ תַ֨ י ִם ו ָחֵ֜ צִי
They shall make an ark of acacia wood, two and a half cubits its length, a cubit and a half its
width, and a cubit and a half its height.

ו
) תניא פרק ל"ו12
 והנה לא.והנה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים
 אלא ביאור הענין כי קודם שנברא העולם היה.שייך לפניו ית' בחי' מעלה ומטה כי הוא ית' ממלא כל עלמין בשוה
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הוא לבדו ית' יחיד ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם וגם עתה כן הוא לפניו ית' רק שהשינוי הוא אל
המקבלים חיותו ואורו ית' שמקבלים ע"י לבושים רבים המכסים ומסתירים אורו ית' כדכתיב כי לא יראני האדם וחי
וכדפי' רז"ל שאפי' מלאכים הנק' חיות אין רואין כו' וזהו ענין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרג' ע"י
ריבוי הלבושי' המסתירים האור והחיות שממנו ית' עד שנברא עו"הז הגשמי והחומרי ממש והוא התחתון
במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית' וחשך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות וס"א שהן נגד
.ה' ממש לומ' אני ואפסי עוד
It is a well-known Rabbinic statement that the purpose of the creation of this world is that the
Holy One, blessed be He, desired to have an abode in the lower worlds. But surely with Him
the distinction of "upper" and "lower" has no validity, for He pervades all worlds equally.
The explanation of the matter, however, is as follows:
Before the world was created, He was One Alone, One and Unique, filling all space in which
He created the universe. It is still the same now insofar as He is concerned. For the change
relates only to those who receive His blessed life-force and light, which they receive through
many "garments" which conceal and obscure His blessed light, as is written, "For no man shall
see Me and live," and, as our Rabbis, of blessed memory, have explained it, that even angels,
who are called chayyot, cannot see Him....
This is the concept of the Hishtalshelut (downward gradation) of the worlds and their descent,
degree by degree, through a multitude of "garments" which screen the light and life that
emanate from Him, until there was created this material and gross world, the lowest in degree,
than which there is none lower in the aspect of concealment of His blessed light; [a world of]
doubled and redoubled darkness, so much so that it is full of kelipot and the sitra achra which
oppose the very G‑dhead, saying: "I am, and there is nothing else besides me."
) אור התורה בלק עמוד תתקצ"ז13
אבל ע"י שיהי' נמשך בחי' עצמות אוא"ס ב"ה שזהו הנקרא דירה וכמו עד"מ דירה של האדם שעצמותו מתגלה
בה הנה יהי' גילוי למטה ג"כ

ח
' ב,) מגילה כ"ו14
 אִ י לָאו: ּבְמַ אי ּתִ פְ קַ ע קְ דּוׁשְ ּתַ ּה?! ּומַ אן ּדְ ׁשָ ֵרי: מַ אן ּדְ ָאסַ ר. ו ְחַ ד ׁשָ ֵרי, חַ ד ָאסַ ר, ּפְ לִיגִי ּבַּה ַרב ַאחָ א ו ְָרבִינָא,מַ ּתָ נָה
. הֲ דַ ר הָ ו ֵה לַיּה מַ ּתָ נָה ִּכ ְזבִינֵי,ּדַ הֲ ו ָה לֵיּה הֲ נָָאה מִ יּנֵיּה — לָא הֲ ו ָה י ָהֵ יב לֵיּה
Rav Aḥa and Ravina disagree about whether it is permitted to give away a synagogue as a
gift to then be used for a non-sacred purpose. One of them prohibited it, and the other one
permitted it. The one who prohibits it says: Is it possible that with this act of giving alone its
sanctity is removed? This cannot be the case. Since the synagogue was not exchanged for
anything else, there is nothing to which the sanctity may be transferred. Consequently, the
synagogue remains sacred. And the one who permitted it does so because he reasons that if
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the donor did not receive any benefit from giving the synagogue, he would not have given it.
Therefore, the gift has reverted to being like a sale, and the sanctity is transferred to the
benefit received.
) המשך תרס"ו עמוד קל"א15
. אי לאו דעביד נייחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה, ומכל מקום, שזהו לא שהרויח,וכמו כשנותנין לאדם מתנה

יו"ד
 י"א,') רש"י דברים א16
 אלא אמרו לו משה אתה נותן קצבה, מהו שוב ויברך אתכם כאשר דבר לכם:יוסף עליכם ככם אלף פעמים
 אמר להם זו משלי,' טז) אשר אם יוכל איש למנות וגו, כבר הבטיח הקב"ה את אברהם (בראשית יג,לברכתינו
: אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם,היא
May… add to you a thousandfold as many as you are: What is [the purpose of] repeating
further [in the verse]: “And He will bless you, as He has spoken concerning you?” They [the
Israelites] said to him, “Moses, you are limiting our blessings [i.e., our numbers being multiplied
only a thousandfold]. The Holy One, blessed is He, already promised to Abraham (Gen.
13:16), 'so that if a man will be able to count [the dust of the earth, so will your seed be
counted]!’” [Moses] replied to them: “This [blessing of a thousandfold] is mine, but He will bless
you as He spoke concerning you!” (Sifrei)
' י,) תרגום אונקלוס בלק כ"ג17
ַארּבַע מַ ּׁשִ ְרי ָתָ א דְ י ִׂשְ ָראֵ ל ּתְ מּות
ְ ֵַארעָ א אֹו חֲ דָ א מ
ְ ְמָ ן י ֵיכֹול לְמִ מְ נֵי ּדַ עְ ּדְ קַ ּיָא דְ בֵית י ַעֲ ק ֹב ּדְ ָאמִ יר עֲ לֵיהֹון י ִסְ ּגּון ּכְעַ פְ ָרא ד
:נַפְ ׁשִ י מֹותָ א דְ קַ ּׁשִ יטֹוהִ י ו ִיהֵ י סֹופִ י ְּכו ָתְ הֹון
Who can count the dust of [the house of] Yaakov [of whom it is said: they will multiply as the
dust of the earth] or count the seed of Yisroel [or one of the four camps of Yisrael]? May my
soul die the death of the righteous, and let my end be like his.”
***
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