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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
 )2רש"י
יוסף עליכם ככם אלף פעמים :מהו שוב ויברך אתכם כאשר דבר לכם ,אלא אמרו לו משה אתה נותן קצבה
לברכתינו ,כבר הבטיח הקב"ה את אברהם (בראשית יג ,טז) אשר אם יוכל איש למנות וגו' ,אמר להם זו משלי
היא ,אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם:
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
 )3ספרי
ה' אלהי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים  -אמרו לו :רבינו משה ,אי איפשי לנו שתברכנו .הקב"ה הבטיח
את אברהם אבינו ,אמר (בראשית כו) והרבתי את זרעך ככוכבי השמים( ,בראשית יג) ושמתי את זרעך כעפר
הארץ ,ואתה נותן קצבה לברכותינו? משל למלך שהיו לו נכסים הרבה ,והיה לו בן קטן ,והיה צריך לצאת למדינת
הים .אמר אם אני מניח את נכסי ביד בני  -הוא עומד ומבזבז אותם! אלא הריני ממנה אפוטרופא עד שיגדל.
משהגדיל הבן ההוא ,אמר לו לאפוטרופא :תן לי הכסף וזהב שהניח לי אבא בידך! עמד ונתן לו משלו ,כדי
פרנסתו .אמר לו :כל מה שנתתי לך  -לא נתתי לך אלא משלי .אבל מה שהניח לך אביך  -הרי הוא שמור לך! כך
אמר להם משה לישראל :ה' אלהיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים  -זו משלי יש לכם .ויברך אתכם כאשר דבר
לכם  -כחול ימים וכצמחי אדמה ,וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב:
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(Devarim 1:11) "May the L-rd, the G-d of your fathers, add to you, such as you, a thousand
times!" They said to him: Our teacher, Moses, we do not want you to bless us. The Holy One
Blessed be He promised Abraham our father (Bereshith 22:17) "… and multiply, will I multiply
your seed as the stars of the heavens, and I will make your seed like the sand on the
seashore" — and you set a limit to our blessing! He answered: This is my (blessing). An
analogy: A king had many possessions and a young son, and he (the king) had to go abroad.
He said: If I leave my possessions in the hand of my son, he will squander them. So saying, he
appointed a caretaker (for his possessions) until his son would grow up and he (the caretaker)
gave him (his son) enough of his own for his sustenance — whereupon the son cried: Is this all
the silver and gold that my father has left me? And the caretaker: Everything I have given you
is mine. What your father left for you is in keeping for you. Thus did Moses say to Israel: "May
the L-rd, the G-d of your fathers, add to you, such as you, a thousand times." This is my
(blessing to you). As far as yours is concerned, (Ibid.)_ "and may He bless you as He spoke to
you" — as the sand of the seas, and the dust of the earth, and as the fish of the ocean, and as
the stars of the heavens, in abundance.
 י"ג,) דברים רבה פ"א4
 לְמֶ לְֶך ׁשֶ ָאמַ ר לְׂשַ ר הַ ָּצבָא ׁשֶ ּיֵלְֵך לְחַ ּלֵק ְל ִלגְיֹונֹותָ יו מִ ּלִיטְ ָרא לִיטְ ָרא ׁשֶ ל, ָאמַ ר ַרּבִי ֵלו ִי לְמָ ה הַ ּדָ בָר ּדֹומֶ ה,ו ִיב ֵָרְך אֶ תְ כֶם
 ָאמְ רּו לֹו הַ ּמֶ לְֶך ָאמַ ר לְָך ׁשֶ ּתִ ּתֵ ן לָנּו מִ ּלִיטְ ָרא לִיטְ ָרא. הָ לְַך וְנָתַ ן לָהֶ ם מֵ חֲ מִ ּׁשָ ה חֲ מִ ּׁשָ ה זְהּובִים ּומֵ עֲ ׂשָ ָרה זְהּובִים,זָהָ ב
 ּכְָך ָאמְ רּו לֹו. ָאמַ ר לָהֶ ן מִ ּׁשֶ ּלִי הֵ ן ּכְׁשֶ ּיָבֹוא הַ ּמֶ לְֶך הּוא י ִּתֵ ן ָלכֶם מִ ּׁשֶ ּלֹו, וְנָתַ ּתָ לָנּו מֵ חֲ מִ ּׁשָ ה חֲ מִ ּׁשָ ה זְהּובִים,ׁשֶ ל זָהָ ב
 ָאמַ ר לָהֶ ם מַ ה ּׁשֶ ּב ֵַרכְתִ י,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 ים
. ּכְׁשֶ ּיָבֹוא הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יְב ֵָרְך אֶ תְ כֶם ּכַאֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר ָלכֶם,אֶ תְ כֶם מִ ּׁשֶ ּלִי ּב ֵַרכְּתִ י
 ּכְָך, מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים הַ ּלָלּו מַ עֲ לֹות עַ ל ַּגּבֵי מַ עֲ לֹות, לָּמָ ה ּב ֵַרְך אֹותָ ם ּכַּכֹו ָכבִים,' ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הִ ְרּבָה אֶ תְ כֶם וגו,ּדָ בָר ַאחֵ ר
 ּכְָך י ִׂשְ ָראֵ ל אֵ ין לָהֶ ם ֹלא חֵ קֶ ר ו ְֹלא, מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים הַ ּלָלּו אֵ ין לָהֶ ם ֹלא חֵ קֶ ר ו ְֹלא מִ נְי ָן.הֵ ן י ִׂשְ ָראֵ ל מַ עֲ לֹות עַ ל ַּגּבֵי מַ עֲ לֹות
 ָאמַ ר לְפָ נָיו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹולָם לָּמָ ה ֹלא מָ ׁשַ לְּתָ אֶ ת ָּבנֶיָך. ּכְָך י ִׂשְ ָראֵ ל, מָ ה הַ ּכֹו ָכבִים ׁשַ ּלִיטִ ים מִ ּסֹוף הָ עֹולָם ו ְעַ ד סֹופֹו.מִ נְי ָן
, חַ ּיֶיָך חַ ּמָ ה ּו ְל ָבנָה י ֵׁש לָהֶ ם ּבּוׁשָ ה לֶעָ תִ יד לָבֹוא, ָאמַ ר לֹו הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא,ּבַחַ ּמָ ה ּו ַב ְּל ָבנָה ׁשֶ הֵ ם ּגְדֹולִים מִ ּכֹו ָכבִים
 ׁ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

ב
 י"א,') גור אריה על רש"י דברים א5
 כי, ויש לתרץ. והלא בכלל ברכות הקדוש ברוך הוא – ברכת משה, והלא עדיין קשה, ואם תאמר.'זו משלי וכו
 אם הם ראויים להם עתה או אינם ראויים להם, היה למשה רבינו עליו השלום ספק,ברכת הקדוש ברוך הוא
: שיש להן קצבה, ולפיכך אמר – ברכתי הם ראויים בודאי, שמא אינם צדיקים,עתה
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' א,) בבא קמא ע"ד6
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.

ג
' א,) דרך מצותיך נ"ז7
 והיינו, ור"ל שתאמר שכבר הי' זמן בלי גבול,ומאחר שהוא מקובץ מחלקים הרי נמנע שיהי' בלי מוגבל בפועל
שהי' חלקיים גבוליים נקבצים הרבה מאד עד שהי' מזה בלי גבול והוא דבר נמנע כי מן הגבול לא יתהוה הבבע"ג
אפי' אם תקבץ חלקים ברבוי היותר מופלג הכל יהי' גבול מאחר שכל חלק הוא גבולי

ד
 י"ז,) וירא כ"ב8
:ַאר ֶ ּ֤בה אֶ ת־ז ְַרעֲ ָ֙ך ְּככֹֽוכ ֵ ְ֣בי הַ ּׁשָ מַ֔ י ִם וְכ ַ֕חֹול אֲ ֶ ׁ֖שר עַ ל־ׂשְ ַ ֣פת הַ ָּי֑ם וְי ַ ִ֣רׁש ז ְַרעֲ ָך֔ ֵ ֖את ַ ׁ֥שעַ ר אֹֽי ְָבֽיו
ְ ִּכֽי־ב ֵ ָ֣רְך אֲ ָב ֶֽרכְָך֗ ו ְהַ ְר ָּ֨בה
That I will surely bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and
as the sand that is on the seashore, and your descendants will inherit the cities of their
enemies.
 י"ג,) וישלח ל"ב9
:יטיב עִ ָ ּ֑מְך ו ְׂשַ מְ ִ ּ֤תי אֶ ת־ז ְַרעֲ ָ֙ך ּכ ְ֣חֹול הַ ָּ֔ים אֲ ֶ ׁ֥שר ֹלֽא־י ִּסָ ֵ ֖פר מֵ רֹֽב
֖ ִ ֵיטב א
֥ ֵ ֵו ְאַ ָ ּ֣תה ָאמַ֔ ְרּתָ ה
And You said, 'I will surely do good with you, and I will make your seed [as numerous] as the
sand of the sea, which cannot be counted because of multitude.'"
 מ"ט,) מקץ מ"א10
:ִי־אין מִ סְ ָּפֽר
֥ ֵ יֹוסף ָ ּ֛בר ּכ ְ֥חֹול הַ ָּ֖ים הַ ְר ֵ ּ֣בה מְ אֹ֑ד ַ ֛עד ִּכֽי־חָ ַ ֥דל לִסְ ּפֹ֖ר ּכ
֥ ֵ וַּיִצ ְּ֨ב ֹר
And Joseph gathered grain like the sand of the sea, in great abundance, until [one] stopped
counting, because there was no number.
) רש"י11
: והרי זה מקרא קצר, עד כי חדל לו הסופר לספור:עד כי חדל לספר
until [one] stopped counting: Until the one who counted stopped counting. This is an elliptical
verse. [The subject of  חָ דַ לis missing.]
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ה
' א,) פסחים צ"ד12
. ו ַחֲ דָ א סְ ב ָָרא, חֲ דָ א ּגְמָ ָרא. ו ְסּומְ כָא דִ ְרקִ יעָ א ַאלְּפָ א ּפַ ְרסֵ י, ׁשִ יּתָ א ַאלְפֵ י ּפַ ְרסֵ י הָ ו ֵי עָ לְמָ א:ָאמַ ר ָרבָא
The discussion above pertaining to the distance that an average person can walk in a day is
based on the assumption that he walks five mil between dawn and sunrise. The Gemara
brings support for this assumption. Rava said: The size of the world is six thousand parasangs,
and the thickness of the firmament is one thousand parasangs. One of these measurements
with regard to the size of the world is a tradition, and one of the measurements is based upon
Rava’s own reasoning.
 י"ג,) רש"י ויצא כ"ח13
 ָרמַ ז לֹו ׁשֶ ּתְ הֵ א נֹוחָ ה ִל ָּכבֵׁש ְל ָבנָיו ּכְד' אַ ּמֹות ׁשֶ ּזֶה מְ קֹומֹו ׁשֶ ל ָאדָ ם, קִ ּפֵ ל הַ ּקָ ּבָ"ה ּכָל אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ּתַ חְ ּתָ יו.שכב עליה
:)(חולין שם
Upon which you are lying: (Chullin ad loc.) The Holy One, blessed be He, folded the entire
Land of Israel under him. He hinted to him that it would be as easily conquered by his children
(as four cubits, which represent the area a person takes up [when lying down]). [From Chullin
91b]
' א,) גיטין נ"ז14
ֵ ַָאמַ ר עּוּלָא לְדִ ידִ י חֲ זֵי לִי הָ הּוא ַאתְ ָרא ו ַאֲ פִ יּלּו ׁשִ יּתִ ין ִריּבְוֹותָ א קְ נֵי לָא מַ חְ זֵיק אֲ מַ ר לֵיּה הָ הּוא מִ ינָא ל ְַרּבִי חֲ נִינָא ׁש
ּקֹורי
ָמְ ׁשַ ּקְ ִריתּו אֲ מַ ר לֵיּה אֶ ֶרץ ְצבִי ּכְתִ יב ּבַּה מָ ה ְצבִי זֶה אֵ ין עֹורֹו מַ חֲ זִיק אֶ ת ּבְׂשָ רֹו ַאף אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ִּבזְמַ ן ׁשֶ ּיֹוׁשְ בִין עָ לֶיה
ָרו ְוחָ א ּו ִבזְמַ ן ׁשֶ אֵ ין יֹוׁשְ בִין עָ לֶיהָ ּגָמְ דָ א
Ulla said: I myself saw that place, and it could not hold even six hundred thousand reeds, all
the more so that number of people. A certain heretic said to Rabbi Ḥanina: You lie with your
exorbitant exaggerations. Rabbi Ḥanina said to him: With regard to Eretz Yisrael it is written:
Land of the deer (see Jeremiah 3:19). Just as the skin of a deer cannot hold its flesh, for after
the animal is skinned, its hide shrinks, so too, with regard to Eretz Yisrael, when it is settled, it
expands, but when it is not settled, it contracts. This explains how a place that is so small
today could have been so highly populated prior to the Temple’s destruction.

ו
 ט"ז,) בראשית י"ג15
ִו ְׂשַ מְ ִ ּ֥תי אֶ ת־ז ְַרעֲ ָך֖ ַּכֽעֲ ַ ֣פר הָ ָ ֑א ֶרץ אֲ ֶ ׁ֣שר | א
:ת אֶ ת־עֲ ַ ֣פר הָ אָ֔ ֶרץ ּגַם־ז ְַרעֲ ָך֖ י ִּמָ נֶ ֽה
֙ ם־יּוכל אִ֗ יׁש לִמְ נֹו
ַ֣
And I will make your seed like the dust of the earth, so that if a man will be able to count the
dust of the earth, so will your seed be counted.
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 )16רש"י
אשר אם יוכל איש :כשם שאי אפשר לעפר להמנות ,כך זרעך לא ימנה:
That if a man will be able: Just as it is impossible for the dust to be counted, so will your seed
not be counted

ח
 )17שער הפסוקים ולא תעשה להאריז"ל על פרשתינו א' ,י"א
ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם:
כבר ידעת מ"ש חז"ל ,כי אמרו לו ישראל ,קצבה אתה נותן בברכותיך וכו' .א"ל ,ע"כ משלי ,מכאן ואילך ,ויברך
אתכם כאשר דבר לכם .והענין הוא ,כי מש"ה בגימטריא א"ל שד"י ,ובהיותם מליאים כזה ,אל"ף למ"ד ,שי"ן דל"ת
יו"ד ,עם הכולל ,יעלו בגימטריא אלף ,והיא האל"ף של בינה ,כי שם הם שני שמות הנזכר ,בסוד אלף בית אלף
בינה .והנה כחו של משה היה עד אימא ,ולכן ברכם באלף פעמים .וז"ש להם ,ע"כ משלי ,מכאן ואילך ויברך
אתכם מבחי' אבא עילאה:

ט
 )18אגרת הקודש סימן כ"ו
וכמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה ולא בדורות הראשונים
Thus R. Isaac Luria, of blessed memory, wrote that it is only in these latter generations that it is
permitted and a duty to reveal this science, but not so in the earlier generations.
 )19תיקוני זהר ,תיקון ו' בסופו
ַאדְ הָ כִי הָ א אֵ ִלּיָהּו קָ א נָחִ ית מֵ עִ ילָאְ ,בכַּמָ ה חֲ י ָילִין ּדְ נִׁשְ מָ תִ ין ,וְכַּמָ ה מַ לְָא ַכּיָא סּוחְ ָרנֵיּהּ ,וׁשְ כִינְּתָ א עִ ּלָָאה עֲ טָ ָרה עַ ל
ֻּכּלְהּוּ ,כֶתֶ ר ּב ְֵריׁש ּכָל צַּדִ יקּ ,בְהַ הּוא זִמְ נָא קָ לָא אִ תְ עַ ר ּבְאִ י ָלנָא דִ לְעִ ילָא ְּבנִּגּונָא ,וְכַּמָ ה עֹופִ ין ּדְ נִׁשְ מָ תִ ין ׁשַ ְרי ָין ּתַ ּמָ ן
ּבְעַ נְּפֹוי ,הֲ דָ א הּוא דִ כְתִ יב (דניאל ד ח) ְרבָה אִ י ָלנָא ּותְ קִ יף וכו' ,וְי ֵימָ א הָ כִיַ ,רּבִי ַרּבִי ַאנְּתְ הּוא אִ י ָלנָא דִ ְרבָה ּותְ קִ יף
ּב ַ
ְאֹורי ְיתָ אּ ,בְעַ נְפִ ין ּדִ ילְָך ּדְ אִ ינּון אֵ ב ִָרין קַ ּדִ יׁשִ יןּ ,כַּמָ ה עֹופִ ין ׁשַ ְרי ָין ּתַ ּמָ ןּ ,דְ נִׁשְ מָ תִ ין קַ ּדִ יׁשִ ין ְּכ ַגו ְונָא דִ לְעִ ילָא ,דְ אִ ּתְ מַ ר ּבֵיּה
ְדּורן צִּפֲ ֵרי ׁשְ מַ ּיָא ,וְכַּמָ ה ְּבנֵי נָׁשָ א לְתַ ּתָ א י ִתְ ּפַ ְרנְסּון מֵ הַ אי חִ ָ
(שם ט) ּובְעַ נְפֹוהִ י י ָ
ּבּורא דִ ילְָךּ ,כַד י ִתְ ַּגלֵי לְתַ ּתָ א ּבְדָ ָרא
ָָארץ ו ְגֹומֵ ר.
בַתְ ָרָאה ּבְסֹוף יֹומַ ּיָאּ ,ו ְבגִינֵיּה (ויקרא כה י) ּוקְ ָראתֶ ם ּדְ רֹור ּב ֶ
 )20הושע ב' ,א'
ָהם
ָֽאמֵ ר לָהֶ ֙
ָֽאמר ל ֶ ֖
ם ֹלֽא־עַ ִ ּ֣מי אַ ּתֶ֔ ם ֵי ֵ ֥
וְֽ֠ הָ י ָה מִ סְ ּ֚פַ ר ּבְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ּכ ְ֣חֹול הַ ָּ֔ים אֲ ֶ ׁ֥שר ֹלֽא־י ַ ִּ֖מד ו ְֹ֣לא י ִּסָ ֵ ֑פר וְֽ֠ הָ י ָה ּבִמְ ֞קֹום אֲ ׁשֶ ר־ ֵי ֚
ּבְנֵ ֥י ֵא ָ
ֽל־חֽי:
And the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which shall neither be
measured nor counted; and it shall come to pass that, instead of saying to them, "You are not
"My people," it shall be said to them, "The children of the living God.
***
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