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והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים  – ב, בראשית א

  מרחפת על פני המים

  א

ז " מיתה בעוה–ת "בר) במפורש ב) א', בפ" תהו"פ "ויש ב, שרש המיתה הוא מתהו
  פעמים מות' ב" וצדקה תציל ממות"וכן בפסוק , ב"ובעוה

 'ב, מפורש' א, פעמי� מות'  וצדקה תציל ממות יש ב1בהפסוק
הוא כי יש מיתה כפולה , ת"בראשי תיבות וצדקה תציל ממות הוא מו

מיתת הנשמה ' ב, מיתת הגו� בעול� הזה רחמנא ליצל�' א, רחמנא ליצל�
2� מות תמות"וכמו שכתוב כמה פעמי� בתנ, בעול� הבא רחמנא ליצל� ,

  .שהוא מיתה כפולה רחמנא ליצל�, 4הכרת תכרת, 3מות יומת

' א, 5פעמי� תהו' הנה יש ב, וא מתהוויש לומר שרש המיתה ה
התהו דראשי תיבות והאר$ היתה ' ב, המפורש בפסוק והאר$ היתה תהו

  ...תהו למפרע, תהו

  .ומות בראשי תיבות, על דר� זה הוא בנדו� דיד� מות מפורש
  מק� עמוד קעח' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

ך המים ויהי מבדיל בין מים ויאמר אלקים יהי רקיע בתו – ו, בראשית א

  למים

-------------------------- 

 ]לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות. [ב, משלי י) 1

 .יז, בראשית ב) 2

 .ועוד. ב, ויקרא כ) 3

 .לא, במדבר טו) 4

אשית בר' עוד בזה לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר פ' ועי. ב"ח שער דרושי נקודות פ"עיי� ע) 5
 .ל עמוד קנג"לקוטי� על מאחז. שמות דברי� עמוד שנט, עמוד קצט
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  ב

  כמו שרואים בכמה ענינים, דגבורה ענינם הוא לחתך ולחלק,  גבורה–אלקים ' בגי" מבדיל"

המבדיל בי� מי� , ביו� שני שלנגד מדת הגבורה נברא הרקיע
  …למי�

כמו שהרקיע , והנה הגבורות ענינ� הוא לחת� ולחלק את הדבר
ש " כמ1אלקי�' ל גי"מבדי,  מי� למי�שביו� שני הוא להיות מבדיל בי�

ימי הבני� ' בז' והרי גבורה היא מדה הב, …ש"מבדיל ע' א מע"במאו
  .מורה על התחלקות לשני�' ואות ב

המצה דלוי שלנגד , מצות שבהגדה שה� כה� לוי ישראל' וכ� בהג
ש פלג " וכמ2ה"$ שהוא מספר חצי גבור"ונקרא יח, גבורה חולקי� לשני�

  .� גבורות נחלקי� לשני� שאלקי3אלקי�

ב "תלדות דקמ'  פ4ק"ועיי� בזוה(וכ� לילה שהיא לנגד מדת הגבורה 
  …5ש ויחלק עליה� לילה"כמ, נחלקת לשני�) א"ע

אחלק� , גבורות דינא קשיא' ויעקב אמר על שמעו� ולוי שה� בחי
  .'הרי שהגבורות נחלקי� לב, 6ביעקב

גבורות ' א מבחיששלל מלחמה מוב� שהו, וכ� מצינו בשלל מלחמה
חלק להיורד , הוא נחלק לשני�, גבורות' י מלחמה בחי"כי ניטל ע

  …7'ל' סי' ש בשמואל א"במלחמה וחלק להישב על הכלי� כמ

-------------------------- 

  .�"וכ� אלקי, 86' מבדיל בגי) 1
  .$"יח' בגי, 108וחציו הוא , 216' גבורה בגי) 2
  .י, תהלי� סה) 3

 .2עו הערה ' לקמ� סי' עי) 4

  .טו, בראשית יד) 5
  .ז, ש� מט) 6
  ".ל הכלי� יחדיו יחלקוכי כחלק הירד למלחמה וכחלק הישב ע"פסוק כד ) 7



  לקוטי לוי יצחק

51235_news_18082011_2800-1.doc = 

3

3

חציו לתפסי המלחמה וחציו לכל , וכ� שלל מדי� נחלק לשני�
  .8העדה

  בשלח עמוד סד' פ, הערות לזוהר שמות דברי�, לקוטי לוי יצחק

 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה – יג-יב, בראשית א

  .פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלקים כי טוב

  ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי

-------------------------- 

  .כז, במדבר לא) 8

  ג

  "כי טוב"פעמים ' ולכן נאמר ב, דהוא כולו טוב, )יעקב(יום השלישי מרמז למדת התפארת 

כי רומז על מדת תפארת קו , ביו� השלישי מעלתו גדול מאוד
  …יהאמצע
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', כי קו האמצעי הוא כולו טוב שאי� ממנו יניקה כו, הוכפל בו כי טוב
ויעקב קו ', לא כאברה� שיצא ממנו ישמעאל ולא כיצחק שיצא כו

פעמי� כי טוב כולל ' בו ב' כי יו� השלישי שנא, 1האמצעי מטתו שלימה
  .כמו שיעקב כולל אברה� ויצחק, ימי� הראשוני�' ג� הב

  עמוד רג, ת קודשאגרו, לקוטי לוי יצחק

ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים  – כו, בראשית א

  ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

-------------------------- 

 .).עיי� פסחי� נו. (ה, ו"ויקרא רבה פל) 1

  ד

 דהקליפות יותר מהכל –"  שנברא ביום הששי נטמאוכל) "ד"ז מי"כלים פי(רמז במשנה 
  "כל"הנקרא , רוצין לטמא מדת היסוד

, בשני אי� בו טמאה, רא בו ביו� הראשו� טמאהויש במה שנב
וכל שנברא , ...ברביעי ובחמישי אי� בה� טמאה, בשלישי יש בו טמאה

  .ביו� הששי טמא
  משנה יד, כלי� פרק יז

יש דברי� שנבראו ביו� , הכי קאמר, יש במה שנברא בו ביו� הראשו� טמאה
,  ביו� ראשו�כגו� האר$ שנבראת, ראשו� שהעושה כלי� מה� יש בה� טומאה

  .וכלי חרס הנעשי� ממנה טמאי�

  .שבו נברא רקיע ואי� בו טומאה, בשני אי� בו טומאה

  .וכלי ע$ הנעשי� מה� מקבלי� טומאה, נבראו אילנות, בשלישי

  .ואי� בה� טומאה, נתלו המאורות, ברביעי

  .וא� עשה מה� כלי� אי� מקבלי� טומאה, עופות ודגי�, בחמישי

א� עשה כלי� , חיות ובהמות ושרצי� ואד�,  טמאכל שנברא ביו� הששי
  .מעצמותיה� או מעורותיה� מקבלי� טומאה

  ב"הרע' פי
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, 1וכמו יוס� יסוד(ל הקליפות יותר מהכל רוצי� לטמא מדת היסוד "י
הנקרא , )בזנות שהוא באבר היסוד' והנסיו� הי, לו נסיו� ע� פוטיפרע' הי
ש "אלו קיי� כל התורה כמולכ� מי ששומר הברית כ, 3שכולל הכל, 2כל
  .ש"דהא ברית שקיל ככל אורייתא ע, א" ע4ז"מק$ דקצ' ק פ"בזה

כ להיפ� נמי מי שפוג� בריתו רחמנא ליצל� כאלו עבר על כל "וא
  .וכמוב�,  טמא5 שנברא ביו� הששיכללכ� . התורה רחמנא ליצל�

  געמוד רנ, בכורות' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו ' וייצר ה – ז, בראשית ב

  נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

-------------------------- 

1 (�ח "ועיי� בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר שמות דברי� עמוד מ, עיי� קהלת יעקב ער� יוס
 .ה"קפ, ד"ועיי� ג� ש� בראשית עמוד קפ". י כמספר יסוד"עד ק' שנה מ� ל' בגדולה פ' ויוס� הי"

כל , וסו� עמוד סג, ל� ל� ריש עמוד נח' פ, וד בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר בראשיתע' עי) 2
, ל"ב מספר כ"י, א"י', י', ט', שקט� נימול לח) משנה ה, שבת פרק יט(זמני� דמילה ' הה" כל"רומז 

והגבורה ) חסד(הגדולה ' ל� ה"ש "וכידוע מ. ש"כי מילה הוא ביסוד ברית קודש עיי, שקאי על יסוד
עיי� ש� , "כי כל"' ובגי(קאי על יסוד " כי כל "–" והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמי� ובאר$

, שלו' שמות דברי� ע' ובהערות לזוהר פ). ש� פרשת ויחי עמוד רד(המחבר שמי� ואר$ ) עמוד מג
 .יסוד נקרא כל ומלכות כלה

ועיי� לקוטי . ש"עיי' ו וכושכבת זרע היא כח הגו� וחיי: ד הלכה יט"דעות פ' � הל"עיי� רמב) 3
 .396ט עמוד "שיחות חי

דהא ברית שקול ככל , כל מא� דנטר ברית קדישא כאלו קיי� אורייתא קדישא כולה: ל ש�"וז) 4
כי , כל מי ששומר הברית קודש כאילו קיי� את כל התורה הקדושה: ק"תרגו� ללה(ש "אורייתא ע

 ).הברית שקול כנגד כל התורה

 .וד הוא מדה השישיתכידוע מדת היס) 5

  ה

כ "ואח, בלשון ארמי, "ט שופטו" יצזכאה ,ר שופטו" יצהחייבא"ביאור דיוק בלשון הזוהר 
  ק"בלה" רשע צדיק"כתיב 
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כמה דאוקמוה ,  עלמא אדו� מצד חובי� דנפישי� על גופא1בהאי
  ...בינוני זה וזה שופטו, זכאה יצר הטוב שופטו, א יצר הרע שופטוחייב*

שבעי� ' ואולי� לי, ה אלקי� את האד� עפר מ� האדמה" יהו2וייצר
וחד יצר , שבעי� לשו�' חד יצר הטוב דאולי� לי, ובגי� דא וייצר, לשו�

  .יצר הטוב' שבעי� לשו� דאולי� לי' ואשכח מני, ...'הרע דאביק עמי

, תהלי� צא(דאתמר בהו� , ארבעה מלאכי�' א נחתי� עמי כל ד3וקד�
, חד מיכאל בזכות אברה�, זכות אבות' אי אית לי, כי מלאכיו יצוה ל�) יא

נוריאל בזכותא ' ותליתאה דנחית עמי, ותניינא גבריאל בזכות יצחק
  .'ויצר הטוב לעילא מני, ורביעאה רפאל בזכותא דאד� קדמאה, דיעקב

ויצר הרע , עו� משחית א� וחימה, ארבע' אזלי עמי, זכות'  לית לי4ואי
רשע יצר הרע , ובגי� דא אוקמוה, לעלמא דאתי' למיד� לי, לעילא מנייהו

ובגי� דא אי איהו , בינוני זה וזה שופטו, צדיק יצר הטוב שופטו, שופטו
  .זה וזה שופטו, ל דאיהו יצר הרע"וסמא, גבריאל דאיהו יצר הטוב, בינוני

  ב"א ע" ד� מב"ספר הזוהר ח

דוק בלישנא כא� נקט חייבא זכאה ולקמ� בסו� עמוד זה נקט רשע *
  .צדיק

כי כא� מיירי בהאי עלמא כמו שאמר מקוד� בהאי עלמא אדו� , הוא
, אחוריי� חיצוניות לכ� נקט בלשו� תרגו�' שהאי עלמא הוא בחי' כו

  .חייבא זכאה

, מא דאתילעל' ולקמ� מיירי בעלמא דאתי כמו שאמר הת� למיד� לי
לכ� נקט , היינו עוד טר� בואו לעול� הזה' ומקוד� נקט וקד� כל דא כו

וש� יש מלאכי� דסטרא דקדושה . בלשו� הקדש שהוא פני� פנימיות
וחימה שמלאכי� אי� נזקקי� ' רפאל ודסטרא דקליפה ענ� כו' מיכאל כו

  .ק"ללשו� ארמי לכ� נקט בלה
  עמוד ס, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

, בעול� הזה היצר הרע הוא אדו� על האד� מצד העונות המתרבי� על הגו�] ק"תרגו� ללה) [1
בינוני ", צדיק יצר הטוב שופטו, רשע יצר הרע שופטו, ב"ל במסכת ברכות סא ע"כמו שפירשו חז
 ".זה וזה שופטו

יינו שהיצר טוב נכנס וה" אלקי� את האד� עפר מ� האדמה' וייצר ה] "ק"תרגו� ללה) [2
ומלמד אותו שבעי� , ומתלבש בחומר של כל אד� ששורשו בא מהעפר שממנו נעשה אד� הראשו�

בלשו� רבי� המורה על שני יצירות שעשה " וייצר", ולכ� כתוב...) שה� שבעי� פני� לתורה(לשו� 
ו� שהוא כל שהוא מלא� גבריאל שמלמד אותו שבעי� לש" חד יצר הטוב", הקדוש ברו� הוא באד�

שמתאבק ולוח� עמו " וחד יצר הרע דאביק עמיה", ב"ע' התורה כולה כמבואר במסכת נדה ד� ל
 .ומשכיח ממנו את השבעי� לשו� שלמד אותו יצר הטוב, אז

יורדי� עמו ארבעה מלאכי� , )בשעה שהנפש יורדת אל הגו�(וקוד� כל זה ] ק"תרגו� ללה) [3
אז באי� , א� יש לו זכות אבותיו, לשמר� בכל דרכי�" ה ל�דאתמר בהו� כי מלאכיו יצו"ללוותו 

גבריאל בזכות ' הב, שה� מלא� אחד מיכאל יורד עמו בזכות אברה�, מלאכי� קדושי�' ד, עמו
ויצר הטוב עומד עליו , רפאל בזכותו של אד� הראשו�' הד, נוריאל בזכות יעקב' הג, יצחק

 ).באלהמשיכו לדר� הטובה כדי לזכות לחיי העול� ה(

עו� "מלאכי� רעי� שה� ' אז הולכי� עמו ללוותו ד, וא� אי� לו זכות אבות] ק"תרגו� ללה) [4
, ויצר הרע עומד עליו להשכימו לדר� הרעה כדי לדו� אותו לעול� הבא) ג"ה(, "משחית א� וחימה

ב צדיק יצר הטו", "רשע יצר הרע שופטו"', ל במסכת ברכות ד� סא עמוד ב"ובשביל זה פירשו חז
מ שהוא "ובשביל זה א� הוא בינוני גבריאל שהוא יצר הטוב וס, "בינוני זה וזה שופטו", "שופטו

 .יצר הרע שניה� שופטי� אותו
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אלקים ' והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה – א, בראשית ג

  ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן

  ו

  'ז וכו"יש יניקה ללעו" וה"להורות דדוקא מ, "נחש-וה"' נוט" והנחש"ש "רמז מ

להורות , שזהו והנחש, ה"שהנחש הוא אצל ו. ערו�ערו�ערו�ערו�' ' ' ' והנחש היוהנחש היוהנחש היוהנחש הי
 כי 2ש"ה כמ"וכמו שעמלק גור� שיש יניקה מו, 1פ"ניקה עכה יש י"שמו

כי אי� מש� שו� , ה קיי� לעול�"כ י"משא, ה"שחסר ו, ה"יד על כס י
  .ז"יניקה ללעו

  עמוד קלט, פסחי�' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ  – ז, בראשית ד

  קתו ואתה תמשל בוואליך תשו

-------------------------- 

 .'ק. 'כ' ג� לקמ� סו� סי' עי) 1

 .טז, שמות יז) 2

  ז

חד "' כ למעלה נק"משא, "רע ויצר טוביצר "ז נקרא " דרק למטה בעוה–ביאור לשון הזוהר 
  דגבורות קדושות אינו רע, "לשמאלא וחד לימינא
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כי מלאכי יצוה ל� לשמר� בכל ) יא, תהלי� צא(,  פתח1רבי יהודה
�מיד , דהא בשעתא דבר נש אתי לעלמא, האי קרא אוקמוה חברייא, דרכי

כמה דאת אמר , לבר נש תדיר' דאיהו מקטרג לי, יצר הרע' אזדמ� בהדי
ודוד , דא יצר הרע, מאי חטאת רוב$, לפתח חטאת רוב$) ז, בראשית ד(

בגי� , וחטאתי נגדי תמיד) ו, תהלי� נא(דכתיב , הכי נמי קרייה חטאת
ויצר הרע דא לא ', לבר נש כל יומא למחטי קמי מרי' דאיהו עביד לי

  .עדי מבר נש מיומא דאתיליד בר נש לעלמי�את

ואימתי אתי בר נש ,  הטוב אתי לבר נש מיומא דאתי לאתדכאה2ויצר
חד , כדי� אזדווג בר נש בתרווייהו, כד איהו בר תליסר שני�, לאתדכאה

ואלי� אינו� , לימינא ויצר רע לשמאלא*יצר טוב , מימינא וחד משמאלא
אתי בר , דבר נש' תכחי� תדיר בהדיואינו� מש, תרי� מלאכי� ממש ממנ�

, ושליט ימינא על שמאלא', ההוא יצר הרע אתכפיא קמי, נש לאתדכאה
ד כי "הה, לבר נש בכל ארחוי דהוא עביד' ותרווייהו מזדווגי� לנטרא לי

�  .מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל דרכי
  ב"ה ע"א ד� קס"זוהר ח

. 'לשמאלא בלוכא� נקט לימינא ', מקוד� נקט מימינא משמאלא במ*
ג� לכאורה מה שאמר מקוד� חד מימינא וחד משמאלא למותר הוא 

  .ל רק יצר טוב לימינא ויצר רע לשמאלא"והל

ימי� שלמעלה דהיינו ' חד מימינא שנמש� מבחי, א� הפירוש כ� הוא
' שמאל שלמעלה דהיינו מבחי' וחד משמאלא מבחי, חסדי�' מבחי

כי היצר הרע , צר טוב ויצר רעי. גבורות ואינו קורא אות� עדיי� בש�
גבורות דקדושה אינו רע עדיי� לכ� , כשהוא מצד שרשו משמאל שלמעלה

ש� נעשה יצר טוב ויצר , ורק כשנמשכי� למטה באד�, נקט רק חד וחד
  .רע

והוא מה שנקט אחר כ� יצר טוב לימינא ויצר רע לשמאלא הוא 
ולב ,  לימינו לב חכ�3ש"כמ' ולכ� נקט בל, לימינא ולשמאלא של האד�

  .'שכתיב לימינו ולשמאלו בל, כסיל לשמאלו
  פרשת וישלח עמוד קכט, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל "לפרש מה שכתוב " רבי יהודה פתח] "ק"תרגו� ללה) [1
�מיד מזדמ� עמו היצר הרע שהוא , כי בשעה שאד� בא לעול�, ר ביארו החברי�פסוק זה כב, "דרכי

שמיד בצאתו מפתח " א לפתח חטאת רוב$"כד", מקטרג ומתקוטט ע� האד� ורוצה להחטיאו תמיד
, מי נקרא חטאת" מאי חטאת רוב$"ושואל , )'סנהדרי� צא עמוד ב(רח� אמו היצר הרע שולט בו 

ג� דוד קרא לו בש� חטאת , )טאת על ש� שרוצה להחטיאו תמידהנקרא ח(ומשיב זה היצר הרע 
משמע שעל , ולא אמר בלשו� רבי� חטאותי כמו שאמר כמו שאמר כי פשעי" (דכתיב וחטאתי"

פירוש הוא כנגדי תמיד להלח� בי " (נגדי תמיד", )המחטיא אותי, וחטאתי' ופי, היצר הרע קאמר
והיצר הרע אינו סר מ� האד� , ו� לחטוא לפני קונולפי שהוא המביא את האד� כל י, )ולהחטיאני

 .מיו� שנולד עד עול�

ומתי בא האד� , והיצר טוב בא אל האד� מיו� שבא להטהר בתשובה] ק"תרגו� ללה) [2
ומפרש , ג שני� אז מתחבר האד� ע� שניה� אחד מימינו ואחד משמאלו"כשנעשה ב� י, להטהר

מלאכי� ממש הממוני� לשמור את האד� מכל '  ה� בואלו, היצר טוב מימינו ויצר הרע משמאלו
א� בא האד� להטהר בתשובה אז היצר הרע נכנע לפני , וה� נמצאי� תמיד ע� האד�, דבר המזיק
ושניה� מתחברי� לשמור את , שבשמאל) יצר הרע(שבימי� על ) יצר הטוב(ושולט , היצר טוב

�' מלאכיו משמע ב" שמר� בכל דרכי�ד כי מלאכיו יצוה ל� ל"הה", האד� בכל דרכיו שהוא הול
 .מלאכי� וה� יצר הטוב ויצר הרע

 .ב, קהלת י) 3
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  כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו' וינחם ה – ו, בראשית ו

  ח

כ "משא, ומתו בעיטא דנחש הקדמוני, ביאור הזוהר דרק עמרם לוי ובנימין לא חטאו כלל
  'יהושע וכו

כלהו בני עלמא חמא� ליה לאד� הראשו� בשעתא ,  אמר1ייסא' ר
לאחזאה סהדותא דבגי� חובוי דבר נש איהו אסתלק , דמסתלקי מ� עלמא

בר אינו� , כמה דתנינ� אי� מיתה בלא חטא, דאד�' ולא בגיני, מעלמא
עמר� לוי , ואלי� אינו�, תלתא דאסתלקו בגי� ההוא עיטא דנחש הקדמוני

דלא חבו ולא אשתכח עלייהו חובא , דאמרי או� נמי ישיואית , ובנימי�
  .בר דאדכר עלייהו ההוא עיטא דנחש כדאמר�', דימותו� בי

  ב"א ד� נז ע"זוהר ח

 2'ג עמוד א"שהקשה מהאמור לעיל ד� נ' עיי� בדר� אמת אות ג
  .שיהושע מת ג� כ� בעטיו של נחש

-------------------------- 

כל בני העול� רואי� את אד� הראשו� בשעה שנפטרי� מ� , רבי ייסא אמר] ק"תרגו� ללה) [1
, כדי להודות לפניו שבשביל עונותיו הוא נפטר מ� העול� ולא בשביל עונו של אד� הראשו�, העול�

צדיקי� שנסתלקו מ� העול� בשביל אותה העצה ' לבד אלו הג" י� מיתה בלא חטאא, כמה דתנינ�"
ויש אומרי� , עמר� לוי ובנימי�, ואלו ה�, שיע$ ופיתה הנחש הקדמוני את חוה לאכול מע$ הדעת

אלא לפי , ובשעת מיתת� לא נמצא עליה� חטא שימותו על ידו, שאלו לא חטאו מעול�, א� ישי נמי
 .עצה הרעה של הנחש כמו שאמרנו ולפיכ� ג� ה� מתושנזכר עליה� אותה 

יושב לילה אחד ' רבי שמעו� הי(רבי שמעו� הוה יתיב ליליא חד ולעי באורייתא : ל ש�"וז) 2
' שאל מר(אמר רבי יהודה , ורבי יוס�, ורבי יצחק, והיו יושבי� לפניו רבי יהודה, )ועסק בתורה

פירוש שהופשטו מכלי ( ישראל את עדי� מהר חורב ויתנצלו בני) ו, שמות לג(הא כתיב , )שמעו�
ואמרנו שגרמו (, וקאמרינ� דגרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא, )זיינ� שקבלו מהר חורב

�ל כי מה ששלט המות קוד� שעמדו על הר "ר, להמשי� עליה� את המות מחדש מחטא העגל ואיל
מנייהו ' ו ההוא חויא בישא דאעדו ליושליט בה, )ועתה המשיכו את המות מחדש, סיני נתק� אז

  ).ושלטה בה� זוהמת הנחש מה שסילקו מעליה� בתחילה כשעמדו על הר סיני(בקדמיתא 
ההוא ' יהושע דלא חטא אעדי מני, )ישראל שחטאו בעגל ניחא(ישראל תינח , )א� כ� קשה(

 מחו$ למחנה 'אבל יהושע שלא חטא בעגל כי הי(זיינא עלאה דקבל עמהו� בטורא דסיני או לא 
וכי ג� ממנו נסתלק אותו הכלי זיי� העליו� שקבל עמה� בהר , והמתי� ש� על ירידת משה מ� ההר

, )ת שלא נסתלק ממנו הכלי זיי� שהוא השמירה מהמות"א(' אי תימא דלא אתעדי מני, )סיני או לא
, אמאי', מניאי תימא דאתעדי , )א� כ� למה מת כשאר בני אד�(אי הכי אמאי מית כשאר בני נשא 

דהא , )הלא הוא לא חטא בעגל, למה, ת שג� ממנו נסתלקה השמירה העליונה"וא(והא לא חטא 
כי הוא המתי� על ירידת משה מ� ההר מחו$ למחנה (איהו ע� משה הוה בשעתא דחבו ישראל 

אמאי , ואי תימא דלא קביל ההוא עטרא בטורא דסיני כמה דקבילו ישראל, )כשחטאו ישראל בעגל
למה לא קיבל מה , ת שיהושע לא קבל את אותה העטרה בהר סיני כמו שקבלו כל ישראל"וא(

  )...נשתנה מכול�
ובא וראה כשחטא אד� הראשו� באכילת ע$ (' ואמר ותא חזי כד חב אד� באילנא דאכל מני

גר� להע$ הדעת שישרה בה המות לכל (מותא לכל עלמא ' גר� לההוא אילנא דשרי בי, )הדעת
ועמד חטא ופג� זה (קאי� חובא דפגימו דא בסיהרא עד דקיימו ישראל בטורא דסיני ו, )העול�

כיו� דקיימו ישראל בטורא דסיני אתעבר ההוא פגימו , )שגר� במלכות עד שעמדו ישראל בהר סיני
כיו� שעמדו ישראל על הר סיני נסתלק פג� זה מהמלכות ועמדה (דסיהרא וקיימא לאהרא תדיר 

אבל (כיו� דחבו ישראל בעגלא תבת כמלקדמי� סיהרא לאתפגמא , )בלי הפסקלהיות מאירה תמיד 
ושלטא חויא בישא ואחיד בה ומשי� , )כיו� שחטאו ישראל בעגל חזרה המלכות להפג� כבתחילה

  )...לו בה אחיזה ומש� אותה אליו' מ והי"ואז שלט בה הנחש הרע שהוא הס(' לה לגבי
ג דיהושע קאי� בעטרא דזייני� "אע, )ת עמדה בפגמהוכיו� שהמלכו(וכיו� דקיימא לאתפגמא 

כיו� דפגימו שריא בה , )י שיהושע עמד בעטרה של הכלי זיי� שלו שקבל בהר סיני"אעפ(' דילי
אבל כיו� ששרה בה הפג� וחזרה לפגמה כמו שנפגמה (ואתהדרת כמה דאתפגימת בחובא דאד� 

  



  לקוטי לוי יצחק 10

51235_ news_18082011_2800-1.doc = 10 

עיטא היינו ב,  עיי� ש�, ש� קאמר בעיטא של נחש דא,ויש לתר$
דקדק לומר . וכא� אמר עיטא דנחש הקדמוני, דנחש שבחטא העגל

  .הוא העיטא דנחש שבחטא ע$ הדעת, קדמוני

' יכול להיות שהי, בו חטא כלל' והיינו ביהושע לא איתמר שלא הי
הוסר , 3אלא שאחר כ� במת� תורה שפסק הזוהמא ונתעטרו בעדיי�

ויהושע שלא , הנחשואחר כ� בחטא העגל חזרה הזוהמא על ידי , החטא
מה שאי� כ� אלו , חטא בעגל מה שמת הוא בעיטא דנחש שבחטא העגל

בעיטא דנחש הקדמוני דוקא ' בה� חטא כלל ומה שמתו הי' לא הי' הג
  .שבחטא ע$ הדעת

  עמוד כ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

  יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו – כז, בראשית ט

-------------------------- 

, )... לא יכול שו� אד� להתקיי� לעול�לכ�(לא יכיל בר נש לאתקיימא , )בחטאו של אד� הראשו�
 ).ועל כ� יהושע לא מת אלא בעצתו של הנחש(ועל דא יהושע לא מית אלא בעיטא של נחש דא 

 .שבת פח' עי) 3

  ט

מיני ' ג,  יון הוא יופיפותו של יפת–' שלחו להו רומאי ליוונאי וכו:) ח(ז "ביאור גמרא ע
ולמעלה מכולם חכמת , מעלה מהטבעלחכמה מה ש) ג, לימודית) ב, טבעית) חכמות בעולם א

  התורה

כי אתא רב דימי אמר תלתי� ותרי� קרבי עבדי רומאי בהדי יווני� ולא 
 עד דשתפינהו לישראל בהדייהו והכי אתני ,יכילו להו רומאי ליווני�

שלחו להו רומאי ליוונאי עד האידנא עבדינ� בקרבא השתא ', בהדייהו כו
שלחו , מרגלית ואב� טבא איזה מה� יעשה בסיס לחבירו, נעביד בדינא

, אב� טבא ואינ� איזו מה� יעשה בסיס לחבירו. להו מרגלית לאב� טבא
�אינ� , יזה מה� יעשה בסיס לחבירואינ� וספר תורה א. אב� טבא לאינ

  .כפו להו, כ אנ� ישראל בהד� וספר תורה גב�"שלחו להו א, לספר תורה
  :מסכת עבודה זרה ח

  .ב שני� מלחמה עשו הרומיי� ביווני�"ל

  .לרומאי לישראל בהדייהו, עד דשתפינהו

  .אינה חשובה כאב� טוב, מרגלית

  .'ו בסיסיתרגו� כנ'  כ� למושב חבירתה להושיבה עלי,בסיס
  י"רש

מהו הדמיונות דמרגלית ) ג. מפני מה בקרבי לא יכילו להו) ב... ל"צ
�  ...ואב� טבא ואינ
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ז כתיב יפת אלקי� "שע, כי יו� הוא יופיפותו של יפת, ל"והעני� י
 יוס� 3וכ�, 2דיעקב' בקדושה הוא שופרי, יפת הוא תפארת, 1ל"ליפת כדרז

, א יו� קו האמצעי דקליפהובלעומת זה הו. יפה תאר ויפה מראה' הי
דיעקב ויפה תאר ויפה ' הלעומת דשופרי, יפת ליפת, והיינו הכפל דיפת

�  .מראה דיוס

הוא ' פעמי� נ' ס', ס' פעמי� ו' � בהכפל אותיותיו זה על זה י"ויו
  .ל"וד, אלפי� משל דשלמה' הלעומת דג, שלשה אלפי�

ו יצחק ועל כמו שברכ, אי� כחו אלא בחרב, ורומי שהוא מלכות אדו�
  .כחו הוא במלחמה, 5 וכתיב פ� בחרב אצא לקראת�4'חרב� תחי

וכראות� שלא , ולא יכילו להו, רצה לנצח את היוני� בקרבא דוקא
  ...אישתתפו לישראל בהדייהו, יכילו לנצח� במלחמות

, דברי� הללו' הג. 'מרגלית ואב� טבא כו' שלחו להו רומאי כו
מיני ' ל רומזי� על הג"י, רי� ומזהירי�שה� מאי, אינ�, אב� טבא, מרגלית

  .חכמות שבעול�

שהוא , חכמת הלימודיות, שהיא בהדברי� שבאר$, חכמות הטבעיות
  .שלמעלה מהאר$, חכמת התכונה שבתכונת השמי�

שהיא למעלה , שהוא חכמת הפילסופיא, חכמת מה שלמעלה מהטבע
כי היא בשכלי� הנבדלי� שלמעלה , ג� מחכמת התכונה שבשמי�

  .השמי�מ

הוא , חכמת הלימודית תכונה, והיינו חכמת הטבע הוא בעול� השפל
חכמת מה שלמעלה מהטבע הוא בעול� השכלי� , בעול� הגלגלי�

היינו (צבאיו , מלאכיו, 6ג"ש בתהלי� סו� סימ� ק"והיינו מ. הנבדלי�
  ).'והוא בריאה יצירה עשי(מעשיו ) הגלגלי�, צבא השמי�

כ מה "ואח, כ לימודיות"ואח, עיותוסדר לימוד� הוא מתחלה טב
ולימודיות , וטבעית הוא בסיס ללימודיות. פיליסופיא, שלמעלה מהטבע

  .ועיי� במורה נבוכי� ובעקדה מזה, וכמוב�, למה שלמעלה מהטבע

  .כידוע, מיני חכמות הללו' והנה היוני� היו מלומדי� בכל הג

  :ני�אופ' ויש לפרש זה בב, �"אותיות יו' ז רומז הג"ל ע"וי

שהוא נמש� למטה ' ו, ד רומז על חכמת� בשכלי� הנבדלי�"יו) א
שהוא למטה מחכמת , ד הוא על חכמת� ג� בלימודיות"יותר מיו

הוא על ' פשוטה שהוא נמש� למטה יותר ג� מאות ו' �, השכלי� הנבדל�
ובהיפ� הוא . חכמת� ג� בחכמת הטבעיות שלמטה מחכמת הלימודיות

  .י"שפירוש יפת הוא נו, מיפת� שהוא "היינו יו, י"נו

-------------------------- 

 :עיי� מגילה ט) 1

 .עיי� בבא מציעא פד) 2

 .ו, בראשית לט) 3

  .מ, ש� כז) 4
  ..יח, במדבר כ) 5
מלאכיו גבורי כח עושי דברו ' ברכו ה"' פסוק כ', ו הפעמי� ברכ' דכתיב ג, כב, כא, פסוקי� כ) 6
כל מעשיו בכל מקומות ' ברכו ה"פסוק כב , "כל צבאיו משרתיו עשי רצונו' ברכו ה"פסוק כא , "'וגו

  ".'ממשלתו וגו
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שהוא ארו� יותר ' ו, שהוא נקודה אחת רומז על חכמת� בטבע' י) ב
פשוטה ' �, רומז על חכמת� בלימודיות, נקודות' ובו הרבה נקודות ו
י "ובהיפ� הוא נו, רומז על חכמת� בשכלי� הנבדלי�' שהוא ארו� ג� מו

  ...ל"כנ

רומז על , חתית הגו�כ מלשו� רגל שהוא בת"וזהו מרגלית שהיא ג
רומז על חכמת התכונה שהיא במאורות השמי� , אב� טבא. חכמת הטבע

. הוא מפני האור דמאורות השמי� שהאירו בה, ומה שאב� טובה מאירה
בשכלי� , ה שלמעלה מהטבעאינ� שהוא טוב עוד יותר רומז על חכמת מ

  .הנבדלי�

 נראי� ה�, ולימודיות שבגלגלי השמי�, חכמות דטבע שבאר$' וב
כ שכלי� "משא, שיודעי� מה ה�, זהו מרגלית ואב� טבא, ונגלי�

ומה ה� אינו , זהו אינ� שפירושו אחריני, הנבדלי� אינ� נראי� ונגלי�
והוא כמו שבריאה נקראת חש� שהיא עלמא דאתכסיא . (נגלה ונראה

ש "ומכ, כ יצירה הוא אור שנראה ונגלה"משא, שאינו נראה ונגלה
  )...'עשי

, אב� טבא, מרגלית, דברי�'  מה שרמזו לה� הרומאי באלו הגוהיינו
�ולכ� . מיני חכמות הללו' הוא על מעלת היוני� שהיו חכמי� בכל הג, אינ

  .לא יכלו הרומאי לנצח� בקרבי כי ה� למעלה מהרומאי

, מיני חכמות הללו' חכמה שלמעלה לגמרי מכל הג' הנה יש עוד בחי
שהיא , והיינו ספר תורה, � נגדהוכל החכמות הללו בטלי� ומבוטלי

נובלות חכמה שלמעלה , חכמה' חכמה דקדושה והיא מבחי' מבחי
ולכ� אפילו אתה נות� כל אבני� טובות ומרגליות שבעול� איני , ...תורה

ולגבי תורה ג� אינ� , 7שנו חכמי�' כדאיתא בפ, דר אלא במקו� תורה
  .נעשה בסיס

 כי הרי בה� בחכמותיה� ,והיוני� עצמ� הוכרחו להודות שכ� הוא
מפני , ואב� טבא נעשה בסיס לאינ�, גופא מרגלית נעשה בסיס לאב� טבא

כ שאינ� נעשה בסיס לספר תורה "כ ע"א, א למעלה מחבירו"שכ
  .שלמעלה ממנו לגמרי

רק שאלו דעת , מי נעשה בסיס למי, והרומאי לא אמרו דעת� בזה
� דעת� בזה לא יהיו הנה מלבד זה כי א� יאמרו היווני. היווני� בזה

ויכפו לרומאי שאצל� ישראל וספר תורה , יכולי� לחזור מדעת�
  .בהדייהו

, כי כל כח� רק במלחמות, עוד זאת הרומאי אינ� מלומדי� בחכמות
שה� יגידו , לכ� אמרו להיווני� שה� מלומדי� בחכמות' ועל חרב� תחי

, � בשאלת�כי רימו את היווני, ונקראו רומאי מלשו� רמאות. דעת� בזה
ומה שה� רמאי� . כי לולא ידעו היווני� כוונת שאלותיה� לא השיבו ככה

צד ומרמה '  שפירושו שהי8הוא מצד כח� מעשו שכתיב עליו כי ציד בפיו
כ ה� בשאלותיה� "כמו', היא� מעשרי� כו, ע לצדיק"שמראה א, בפיו

  .רימו את היווני�
-------------------------- 

א� אתה נות� לו כל כס� וזהב ואבני� טובות ... אמר רבי יוסי ב� קסמא: 'ו משנה ט"אבות פ) 7
, קיט(וכ� כתוב בספר תהלי� על ידי דוד מל� ישראל , י דר אלא במקו� תורהומרגליות שבעול� אינ

  .'טוב לי תורת פי� מאלפי זהב וכס� וכו) עב
  .י"ש בפרש"ע. כז, בראשית כה) 8
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  .ז כפו להו"ועי , גב�כ אנ� ישראל בהד� וספר תורה"ה� אשלחו ל
  עמוד רט, עבודה זרה' הערות למס, ס"ליקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

  בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס – ב, בראשית י

  י

  "גלגל"' בגי" יון", היונים היו חכמים בחכמת התכונה בשמים

� "יו' ל גי"גלג, ...איתא בספר יצירה גלגל בשנה כמל� במדינה
וזהו שהיוני� היו , ...וגלגל בשנה שיי� לחכמת התכונה שבשמי�, במכוו�

  .חכ� בתכונה' חכמי� בתכונה כמו תלמי המל� שלה� שהי
  ריא�עמוד רי, עבודה זרה' הערות למס, ס"ליקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד  – י, בראשית יא

  מבולשנתים אחר ה

  יא

  ' דאחר המבול התחיל עולם התיקון וכו–"  אחר המבולשנתים"

דהיינו שיש קיו� להדבר , שני� רומז ביחוד על עני� התיקו�' מש� ב
  ...עד עול�

ויולד את ארפכשד ' ש אלה תולדות ש� ש� כו"ועל פי האמור יוב� מ
שלכאורה אינו מוב� למה דוקא בכא� הודיע באיזו . שנתיי� אחר המבול

ולא הודיע על דר� זה בשארי הדורות אפילו , זמ� הוליד את ארפכשד
ולא הודיע כזאת כלל בבני ש� גופא בעיל� ואשור שקדמו , ד�4ֵ גופא
  .מתי הוליד�) 'פסוק כ' כמו שכתוב ש� פרשה י(לארפכשד 

' כי �4ֵ הי, א� העני� הוא כי הנה ידוע שמ�4ֵ מתחיל עני� התיקו�
ושמו �4ֵ מורה על , $ תורה בית מדרשו של ש�והרבי, כה� לאל עליו�
וֵש� , ועיי� בלקוטי תורה בדיבור המתחיל מי מנה, ח" רפ1עני� התיקו� ב�

שפעולת , ועני� שמות שזה שיי� במדברי� דוקא, פירושו מעני� שמות
  .השמות הוא שעל ידי זה יתחברו אנשי� זה לזה שיקראהו בשמו וכדומה

מה שאי� כ� בתהו הוא (שש� יש דיבור הנה עני� זה נתחדש בתיקו� 
ועיי� בתורה אור בדיבור , 3 פרשת בראשית במדרש רבה2דיורי� אלמי�

-------------------------- 

 .340' בגי" ש�"וזהו , 340) = 288(ח "רפ) + 52' בגי(ב� ) 1

 .רלהויחי ריש עמוד ' פ, הערות לזוהר בראשית, בלקוטי לוי יצחק' עי) 2

רבי אבא בר כהנא בש� רבי לוי אמר יקוו לי המי� מה שאני עתיד : ל ש�"וז. א, פרשה כח) 3
משל לשר שבנה פלטי� והושיב בה דיורי� אלמי� והיו משכימי� ושואלי� בשלומו של . לעשות ב�

אמר השר מה ה� אלו שה� אלמי� משכימי� ושואלי� בשלומי , שר ברמיזה ובאצבע ובמנוולי�
הושיב השר בתוכ� דיורי� פקחי� עמדו והחזיקו בפלטי� . ו"אילו היו פקחי� עאכ, ובאצבעברמיזה 

  .אמר השר תחזור הפלטי� לכמות שהיתה, אמרו אי� פלטי� זו של שר שלנו היא
) תהלי� צג(הדא הוא דכתיב *. ה עולה אלא מ� המי�"כ� מתחלה לא היה קילוסו של הקב

ה מה אלו שאי� לה� לא אמירה "אמר הקב',  אדיר במרו� המה ה� אומרי�' מקולות מי� רבי� וגו
דור , עמד דור אנוש ומרד בו, לכשנברא אד� על אחת כמה וכמה, ולא דיבור הרי ה� מקלסי� אותי

ויאמר ) בראשית ו(ד "הה, ה יפנו אלו ויבואו אות�"אמר הקב, דור הפלגה ומרד בו, המבול ומרד בו
 סבורי� אריות גסטריות אני צרי� הלא בדבר בראתי את מה ה�, אמחה את האד� אשר בראתי' ה

  .כ"ע. העול� דבר אני מוציא ומכלה אות� מ� העול�
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 לכול� 5וכמו שכתוב, והתחברות זה ע� זה) 4המתחיל מי ש� פה לאד�
וזהו המעלה מה . (עני� זה' מה שאי� כ� בתהו לא הי, בש� יקרא
רה� יצחק ויעקב וכל ומ�4ֵ יצאו אב). והב�,  שמ� קוד� לה�6שצדיקי�

  .ישראל שה� עני� התיקו�

שזה רומז , וזהו שדוקא בהב� דארפכשד שממנו יצאו האבות וישראל
  .על עני� התיקו� בו דוקא כתוב שנולד שנתי� אחר המבול

שהב� השלישי בפרט , והיינו כי ארפכשד הוא הב� השלישי דש�
, מטתו שלימהו, 7כמו שבהאבות יעקב הוא הבחיר(רומז על עני� התיקו� 

וכ� משה שעל ידו נתנה . 'ובבני יעקב השלישי לוי הוקדש לעבודת ה
  ).וכיוצא בזה הרבה, שלישי לבט�' התורה הי

שהתיקו� הוא לתק� את , ועני� התיקו� הוא אחר השבירה דתהו
והיינו המבול , זהו שארפכשד נולד שנתי� אחר המבול, הנשברי� דתהו

 היינו 8וימח את כל היקו�' בהמבול הירומז על השבירה דתהו שזהו מה ש
ואחר . וכמו שכתוב במקו� אחר באריכות מזה, כמו השבירה דתהו

-------------------------- 

שיקוו , ואמר יקוו דורש לשו� תקווה. ל מדלא קאמר לשו� יכנסו או יאספו"כצ, יקוו לי המי�
מיד ולכ� נת� בה� טבע זאת מתחלה שימלאו העול� וישתוקקו ת, ויצפו שעתידי� לחזור לגבול�

לקמ� פרק ' ועי', ריש פרק ב] ר"ב[לעיל ' עי, והבטיח� שיבא עת שימלא משאלות�, לחזור לטבע�
  .ח"איכה רבתי פסוק פרשה ציו� בידיה ד� ס', א סימ� ב"כ

' אלא הגי, ולפנינו ש� אינו כ�, ובסודרי�, בערו� ער� מנולי� הביא בש� מדרש איכה, ובמנולי�
ופירושו כמו , די� כוונת הערו� שפירש מנולי� הוא סודרי�א� מזה אנו לומ, ברמיזה ובאצבע

י רמיזה יש מקומות באצבע להניחו אצל הכובע לסימ� נתינת "א ששואלי� שלו� ע"שנוהגי� ב
ובמדינות המזרחיות הולכי� בסודרי� על ראש� במקו� כובע שלנו , או שמסירי� הכובע, כבוד

י כא� שהביא רמז שהמנולי� הוא סודר "� מצאתי ברשוכ, ונותני� כובד בלא אמירה ודיבור וכ� המי�
  .ל כמו שכתוב"ממדרש איכה הנ

ששמעו במעמקי י� קול , ג באריכות ובמעשה"וכמו שכתוב במדרש תהלי� צ, ומה היו אומרי�
יתכ� שהכוונה על דר� שאר הברואי� , וא� על גב דקאמר שאי� לה� פה ולא אמירה ודיבור, זה

וכ� המי� היו לה� קול שדומה , קול אחר צפצו� העופות והבהמותשלכל אחד הברה מיוחדת ו
  .'אדיר במרו� ה, לדיבור

רק על שחטא דור המבול מפורש בתורה , קוד� דור המבול' דור אנוש הי, עמד דור המבול
  ...על כ� הקדי� דור המבול, באריכות ועונש� כליו� חרו$

תיבות אלו ' ועוד שב, במה ימחהולא פירש כא� אי� ימחה ו, אמחה את האד� אשר בראתי
ומפורש במקו� אחר שברא הכל בדברו , על כ� דורש אמחה כאשר בראתי, אשר בראתי מיותרי�
ג "סימ� י' ה' ר פר"ובאופ� זה ימחה ג� כ� בדברו וכדמיו� זה ד, שמי� נעשו' כמו שכתוב בדבר ה

ע� האד� וכאלו ' � פיומה שכתוב את האד, ש"ע' אכנו בדבר כש� שבראתי את העול� בדבר וכו
  .ז"וי' ועל פי מדה ט, מפורש אמחה הכל ע� האד� בדבר כאשר בראתי הכל בדבר

ע ה� מקומות שבוני� "ופירש המ, בילקוט כא� גורס חילות וגיסטריות, אריות וגסטריות
  )ו"פירוש מהרז. (החיילות
ל� שמיטה דמי� רומז על עו, ה מי ש� פה לאד�"ז מתורה אור בד"בהמצויי� אח' עי*) 

 .ש"הראשונה עול� התוהו עיי

מי� ' חסד הנק' משמיטה הראשונה שהיא היתה מבחי' מבאר ש� דנשמת משה רבינו הי) 4
ל דשמיטה הראשונה "ומבאר האריז, ש כי מ� המי� משיתהו"וז, ומש� משיתהו לשמיטה דעכשיו

וא אורות מרובי� ובעול� התוהו ה, דעכשיו הוא עול� התיקו�' ושמיטה שני, הוא עול� התוהו
. ש"משה כבד פה מצד ריבוי האורות שלכ� לא יכלה הכלי להכיל עיי' ולכ� הי, וכלי� מועטי�

 .ז מבואר המדרש דלעיל דיורי� אלמי� הוא עול� התוהו"ולפי

 .כו, מ' ישעי) 5

 .ה, י"במדבר רבה פ) 6

 ].'ג' יל סילע' ועי. [כה, שער הפסוקי� תולדות כז. ב, א קיט"זח. ו"ר רפע"עיי� ב) 7

 .כג, בראשית ז) 8
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והשנתי� ימי� הראשוני� שאחר המבול , המבול מתחיל עני� התיקו�
  ...רומזי� על ראשית ומקור התיקו�

שני� ד� נעכר ' שבמש� הב, שני�' וכ� ימי היניקה דהולד ה� מש� ב
ומז על עני� התיקו� שנתהפכו הגבורות דד� לחסדי� ונעשה חלב שזה ר

שני� מתחזק ומתגדל שנעשה ג� ' והולד כשיונק החלב במש� ב. דחלב
כי מתחיל , ואז אינו צרי� עוד לחלב אמו, התיקו� כדבעי' הוא בבחי

  .ל"להאיר בו המוחי� דגדלות וד

 שהקדי� הקדוש ברו� 9ל"ועל פי האמור יוב� מה שאיתא בדברי רז
  .ל"וק, שני� דוקא' ב' שני� לונושנת� כו' בהוא 

  עמוד רטו ואיל , אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת  – ג, בראשית יב

  האדמה

-------------------------- 

, אלקינו' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' וישקוד ה) יד, דניאל ט(מאי דכתיב . [גיטי� פח) 9
ה ע� ישראל "על הרעה ויביאה עלינו אלא צדקה עשה הקדוש ב' אלקינו וישקוד ה' משו� דצדיק ה

  ).כה, דברי� ד(עולא אמר שהקדי� שתי שני� לונושנת� 
שני� ' דהיינו ב, מאות וחמשי�' היינו צדקה שמיהר להביא הרעה לסו� ח, עולא אמר) י"פרש(

מתקיי� בה� ' וא� שהו עוד ונושנת� הי, מאות וחמשי� ושתי�' דהיא בגימטריא ח, קוד� ונושנת�
 .]כי אבד תאבדו�

  יב

  "ומברכך ברוך"כ ביצחק כתוב "משא, "ואברכה מברכך"ביאור הטעם דבאברהם כתיב 
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ומברכ� ברו�. פסוקי�' כתיב ב
ואברכה , מר יצחק ליעקבשא, 1

�מברכי
  ... שאמר הקדוש ברו� הוא לאברה�2

�, ובפסוק ואברכה, קדי� ומברכי� ואחר כ� ברו�, בפסוק ומברכי
 �  ).מה שאי� כ� בקללה קדי� ומקלל� לאאור(קדי� ואברכה למברכי

אז הקדוש ברו� , והיינו ומברכי� ברו� הוא כשמתחלה יברכ� ה�
, אלא שעתידי� לבר�,  א� עדיי� לא ברכו ה�מה שאי� כ�, הוא יבר� אות�

�ובפסוק , אינו מבר� אות� הקדוש ברו� הוא מפני שה� עתידי� לבר
הוא שהקדוש ברו� הוא מבר� את , שכתוב מקוד� ואברכה, ואברכה

�  .העתידי� לבר� א� אפילו לא ברכו עדיי� מאחר שבדעת� לבר

נותנת שדוקא הנה מדת הדי� , ויצחק שבחינתו הוא גבורה מדת הדי�
מה שאי� כ� , אז מבר� אות� הקדוש ברו� הוא, א� ברכו ה� תחלה

, 3ואמר לאברה� שמדתו מדת החסד, הקדוש ברו� הוא שחפ$ חסד הוא
  .כשעתידי� לבר�, הוא מבר� אות� תחלה

)�שדוקא כשמתחלה קללו אז מקלל , מה שאי� כ� בקללה אינו כ
  )...לל� ואחר כ� אאורולכ� כתיב מתחלה ומק, אות� הקדוש ברו� הוא

, ואברכה מברכי� הכתוב באברה� יש לומר שקאי זה על �4ֵ ב� נח
ברו� '  ויברכהו כו4כמו שכתוב, שהוא המלכי צדק שבר� את אברה�

ברכו הקדוש ברו� הוא מתחלה מפני שבעתיד יבר� הוא את ', אברה� כו
  .אברה�

  עמוד שעבבהעלות  ' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

ובקר וחמרים     לו צאן7777ולאברהם היטיב בעבורה ויהי – טז, בראשית יב

  ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים

-------------------------- 

 .כט, בראשית כז) 1

 .ג, ש� יב) 2

" ואברכה מברכ�" מתחיל בברכה )מדת החסד(דאברה� , אולי יש לומר דבזה ג� מוסבר) 3
 �ואחר כ� , "אררי� ארור"מתחיל ) מדת הגבורה(מה שאי� כ� ביצחק , "ומקלל� אאור"ואחר כ

"� ].ל"המו" [ומברכ� ברו

 .יט, ש� יד) 4

  יג

ולאברהם ' בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנא' אין הברכה מצוי.) מ נט"ב(' ביאור הג
  'וכו לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו רבאהיינו דאמר להו , היטיב בעבורה
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ר יהודה לעול� יהא אד� זהיר בתבואה בתו� ביתו שאי� מריבה "א
 הש� גבול� שלו� 1'בתו� ביתו של אד� אלא על עסקי תבואה שנא' מצוי

חלב חטי� ישביע� אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כמשל� שערי 
  .נקיש ואתי תיגרא בביתא, 2מכדא

ו� ביתו שלא ר חיננא בר פפא לעול� יהא אד� זהיר בתבואה בת"וא
' א� זרע ישראל וגו'  והי3'נקראו ישראל דלי� אלא על עסקי תבואה שנא

  . מאד מפני מדי�4וכתיב וידל ישראל' וכתיב ויחנו עליה� וגו

' ר חלבו לעול� יהא אד� זהיר בכבוד אשתו שאי� ברכה מצוי"וא
 ולאברה� היטיב בעבורה 5בתו� ביתו של אד� אלא בשביל אשתו שנאמר

  . כי היכי דתתעתרו6אמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכווהיינו ד
  א"ט ע"בבא מציעא דנ

כ כשאי� לו "משא, כשיש לו להאד� תבואה בתו� ביתו אז הוא עשיר
  ...תבואה בתו� ביתו אז נקרא דל

הוא הברכה בתבואה , בתו� ביתו של אד�' הנה הברכה המצוי
בתו� ביתו הנה צרי� והוא כי אפילו א� יש לו תבואה , שבתו� ביתו
י "בעיסה הוא ע' ברכה מצוי' ושיהי, בעיסה' ברכה מצוי' להיות שיהי
וכמו . שעל ידה מתגדלת העיסה שנעשה בה ברכה הרבה, האשה דוקא

  ...7בעיסה' שמצינו בשרה שהיתה ברכה מצוי

שעבור הוא , בעבורה ממש, ש ולאבר� הטיב בעבורה"ונלמד זה ממ
' וההטיב בעבורה הוא מה שהברכה מצוי, 8תבואה כמו מעבור האר$

  .בעיסה

, והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו
ש בלקוטי "אבר� אותיות מרבא כמ' רבא דוקא אמר זה כי רבא הוא מבחי

ד כמו "דר במחוזא הוא ע' ורבא הי. ש" ע9ל�' ל פ"תורה להאריז
 אחר מלחמת המלכי� שהשיב שהוא(שבאבר� כתיב אחר הדברי� האלה 

אל ' דבר ה' הי) ת ש�"ש בל"א כמ"ת רב"אבר� את רכושו ב� אחיו ר
  ...מחזה דוקא, אבר� במחזה לאמר

-------------------------- 

  ].ה"כשחלב חטי� ישביע� הקב, י אימתי גבול� שלו�"ופירש[יד , תהלי� קמז) 1
ואני שמעתי , התגר מקשקש ובא, ש ואתי תגראנקי: כד שנותני� בו שעורי�: י מכדא"פרש) 2

  .הכד מקשקש כדר� כלי ריק� שנשמע קול הברה כשמקשקשי� עליו
  .ו, ד, פסוקי� ג, שופטי� ו) 3
  .כתיב ויחנו עליה� וישחיתו את יבול האר$' לעיל מיני: י וידל ישראל"רש) 4
  .טז, בראשית יב) 5
  .כבדו נשותיכ�: י אוקירו נשייכו"פרש) 6
  ]טז' ג� לקמ� סי' ועי. [סז, י בראשית כד"� רשעיי) 7
  .יב באכל� מעבור האר$, יהושע ה) 8
כבר הודעתי� אי� רבא האמורא נמש� , ויקחו את לוט ואת רכושו ב� אחי אבר�: ל ש�"וז) 9

כי כולה היא (ת רבא "אחי ר"ב� "רכושו "ס ואת כל "נשמתו משרש דנעמה העמונית בת לוט וז
ות שבו את לוט ג� את נשמת רבא שבו עמו עד שיצאה נעמה העמונית וכאשר הקליפ) למעלה

  .א הוא באבר�"ס ב� אחי אבר� כי אותיות רב"ויצאה ממנה רבא וז
, לו לומר ויקחו את לוט ב� אחי אבר� ואת כל רכושו' ובזה תבי� שנתר$ הקושיא בזה והוא דהי

ז חזר לרמוז "ל ואח"� אחי אבר� כנוג� לרמוז כי רבא עצמו הוא ב, ת"א� הוצר� לומר כ� מפני הר
 .א"ת רב"אשר ר"רק "בלעדי "
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 עולה 10במלת מחזה שברבוע, ז הוא מה שרבא דר במחוזא דוקא"עד
 עולה בהסר הפשוט דמחוזא 11דר במחוזא שברבוע' והי, א"מספר רב
שעולה מספר , דר במחוזא' הי, מחזהזהו מה שרבא הרבוע ד, א"מספר רב

  .ל"וד, והיינו הרבוע דר בהפשוט, הרבוע בלבד מבלי הפשוט מספר רבא

הוא יודע שצרי� להוקיר לאשתו , אבר�' הנה רבא שהוא כמו בחי
לכ� , ד כמו שבאבר� כתיב ולאבר� הטיב בעבורה"בשביל שיתעשר ע

  .אמר שכ� צרי� לעשות לבני מחוזא
  עמוד שסא, רות קודשאג, לקוטי לוי יצחק

*      *      *  

 12:יש להעיר משבת לב: ש רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו"מ
ז אוקירו "וחידש שבכ', שאנשי מחוזא אמר רבא שגוזלות לבעליה� וכו

ז אי� מספיק הטע� דיבמות "ואפשר שמפ. לנשייכו כי היכי דתתעתרו
. 13'� אהל� וכושהמכבדה יותר מגופו עליו נאמר וידעת כי שלו:) סב(

  .14פ וזאת הברכה"ת ס"כ לקו"ועיי� ג
  ע"ר זי"ק אדמו"הערה מכ

ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים  – ה, בראשית טו

  אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך

-------------------------- 

  .א"כמספר רב, 203) = 40(מ ) + 48(מח ) + 55(מחז ) + 60(מחזה , היינו מספר) 10
ובהסר , 265) = 40(מ ) + 48(מח ) + 54(מחו ) + 61(מחוז ) + 62(מחוזא , היינו מספר) 11

  .כמספר רבא, 203 = 62 – 265ינו דהי, )62מספר . א.ז(מזה מספר הפשוט של מחוזא 
אמר רבא כגו� הני נשי דמחוזא דאכל� ולא ... בעו� גזל הגובאי עולה והרעב הוה: גמרא ש�) 12
  .]'ונמצא שגוזלות את בעליה� וכו.  דאכל� ולא עבדי�–י "ופרש. [עבדי�
  .ל"וד" כי היכי דתתעתרו"וצריכי� ג� הטע� ) 13
' ביחזקאל סי(פ להניח ברכה אל בית� "ע) ב"ב ע"ת דסביבמו(ל "יוב� מארז: ...ל ש�"וז) 14

וזהו מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי . שהברכה לאד� היא בשביל אשתו) ד"מ
ולכאורה תמוה אי� ', ל דהרי בכתובה כותב האיש לאשתו אנא אוקיר ואוזי� כו"וצ) ב, בשבת קיח(

א� באמת שניה� אמת כי , � אלא בשביל אשתוהלא אמרו אי� אד� ניזו, כותב אנא אוקיר ואוזי�
רק שיכול להיות שיהיו החסדי� , דוכרא' חסדי� העליוני� הוא מבחי' העיקר העבודה להמשי� בחי

חסד ורחמי� ' ושימש� מבחי, רק בגילוי אלקות וכדומה ולא ישתלשל למטה כלל בפרנסה גשמי
  .ש" ע...דאצילות למטה נות� לח� לכל בשר גשמי זהו בשביל אשתו
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  יד

 זו) לשון זכר (זה –" ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה"פירוש נוסח שטר תנאין 
  "רעךז'  יהיכה"' ביחד בגי) לשון נקבה(

בחופה וקידושי� כדת משה וישראל ואל יבריחו ... ישא למזל טוב... 
  .ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה

  מנוסח שטר תנאי!

מורה על ' כי ה, יחד) נ"זו(עצ� המלות דזה וזו רומזי� על זיווג 
הרי שהוא ', כר כתיב ה שהוא לשו� זזהוב. מורה על דכר' ואות ו, נוקבא

הרי שהוא מורה על '  שהוא לשו� נקבה כתיב וזווב, נ יחדו"מורה על זו
 א� שהוא לשו� זכר מספרו זהו, )'אד' שלובי� דהוי' והיינו הב(נ יחדו "זו
 א� שהוא לשו� נקבה מספרו זוו, ב שנה"ב שהוא זמ� הגדלות לנקבה י"י
' ה יהי" יחדו נעשה מה� כוז וזהו, ג שנה"ג שהוא זמ� הגדלות לזכר י"י

  .ק"זרע� ודו
  עמוד שכ, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם  – ח-ז, בראשית יז

  לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם 

  םוהייתי להם לאלהי

  טו

למשך זמן ) זהו א, ומה שגלו ישראל מארצם" כל מאן דאתגזר ירית ארעא"ביאור הזוהר 
  "מתנה יש לה הפסק"ת "ר" מילה "–י החטאים נמשכת הערלה "ע) ב, כ ישובו"ואח

ועמ� כול� ) כא, ס' ישעי(דכתיב ... 'כל מא� דאתגזר ירית ארעא כו
  .צדיקי� לעול� יירשו אר$

  .ב ד� כג"זוהר ח

ש בפסוק יירשו אר$ ירושה דוקא שירושה אי� לה " ירית כמ1רואמ
א "י מילה ומילה מאחר שנימול אי� לה הפסק כי א"כי הרי זהו ע, 2הפסק
כ מה "לכ� כמו, עוד בלתי נימול ונשאר זה בו לעול� בלי הפסק' שיהי

  .שנוטל האר$ הוא בירושה שאי� לו הפסק

הנה , שאי� לה הפסקוהרי אי� זה ירושה , ומה שגלו ישראל מארצ�
י חטאי� ועונות "ועוד זאת כי הרי זהו ע. כ ישובו"זהו רק למש� זמ� ואח

 הבא על ארמית ערלתו נמשכת ואינו נראה 3ד"ז נמשכת הערלה וע"שעי
  .ל"ת מתנה יש לה הפסק וד"והיינו מה שמילה ר, ו"נימול עוד ח

  ועמוד מ, וארא' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

 .45עמוד ) ב(ל� ל� שיחה ' ה פ"לקוטי שיחות חלק ל' בהבא לקמ� עי) 1

 .א, קלג. ב, ב קכט"ב) 2

 .א, עירובי� יט) 3
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וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים  – ז-ו, בראשית יח

ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב . קמח סלת לושי ועשי עגות

  ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו

  טז

ואל הבקר רץ "כ "משא, שרהעשתה " לושי... שלש סאים"ד', מבאר הטעם ודיוק הפ
  "אברהם

' ד� זהיר בכבוד אשתו שאי� ברכה מצויר חלקו לעול� יהא א"א
ולאברה� ) טז, בראשית יב(' בתו� ביתו של אד� אלא בשביל אשתו שנא

  ...היטיב בעבורה
  .בבא מציעא נט

הוא הברכה בתבואה , בתו� ביתו של אד�'  המצוי1הנה הברכה
והוא כי אפילו א� יש לו תבואה בתו� ביתו הנה צרי� , שבתו� ביתו
י "בעיסה הוא ע' ברכה מצוי' ושיהי, בעיסה' מצויברכה ' להיות שיהי
  .שעל ידה מתגדלת העיסה שנעשה בה ברכה הרבה, האשה דוקא

ולכ� אמר אברה� , 2בעיסה' וכמו שמצינו בשרה שהיתה ברכה מצוי
ברכה ' כדי שיהי, סאי� קמח סלת לושי ועשי עוגות' לשרה שהיא תקח ג

  .3שזה נעשה על ידה דוקא, בעיסה' מצוי
  עמוד שעו, אגרות קודש, טי לוי יצחקליקו

ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני  – ה, בראשית כב

  והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם

-------------------------- 

 .יג' לעיל סי' עי) 1

  .סז, י בראשית כד"עיי� רש) 2
כ "משא, "'וימהר אברה� האהלה אל שרה לאמר מהרי שלש סאי� וגו"ומדוייק הפסוקי� ) 3

  .ל"וד" ואל הבקר ר$ אברה�"

  יז

   פרסהה"כ' הי' דכל הדרך עד הר המורי, "כהואני והנער נלכה עד "ש "רמז במ
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 2הו אמר כמה חמי בר נש תלת פרסי או ארבע או חמש פרסי ואי1עד
אלא כיו� דארבע סטרי� דעלמא חמי ' כי את כל האר$ אשר אתה רואה וגו

  .כל ארעא חמי
  'א ד� קנה עמוד ב"זוהר ח

פרסי והוא במעשה ' ל מצינו באברה� שהתפשטה ראייתו ה"וי
 ביו� השלישי וישא אברה� את עיניו וירא את 3שכתוב ש�, העקדה

כש� (תחלת הבקר זה ביו� השלישי ב' מסתמא הי, המקו� מרחוק
בהשכמת הבקר כמו שכתוב וישכ� אברה� ' שתחלת ההליכה שלו הי

עד '  ואורח צדיקי� כו4כי, ומסתמא הגיעו המקו� בחצות היו�) בבקר
,  הוא עשרה פרסי5ומהל� אד� בינוני ביו�, נכו� היו� שהוא בפלגות יומא

, פרסי' מהל� ה' א� כ� מתחלת בקר יו� השלישי עד חצי היו� הי
  .פרסי' ברה� ראה את המקו� בתחלת הבקר הרי שהתפשטה ראייתו הוא

ואני והנער נלכה ' ויש לומר מה שאמר אברה� אל נעריו שבו לכ� כו
וא� כ� מה אומר לה� עד כה הרי , הרי הנערי� לא ראו את המקו�, עד כה

  .אינ� יודעי� מי הוא הכה

, ולא יותרה פרסאות "ה היינו שילכו עד כ"א� יש לומר הפירוש עד כ
והיו� ילכו , פרסאות עשרה בכל יו�' והיינו בשני ימי� הראשוני� הלכו כ

  .פרסאות עד חצי היו�' עוד ה
  ויצא עמוד קיט' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

יראה אשר יאמר היום ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה – יד, בראשית כב

  יראה' בהר ה

-------------------------- 

ה אמר לו "והקב" ואיהו אמר", פרסאות' או ה' או ד' ג, עד כמה רואה האד�] ק"תרגו� ללה) [1
' אלא כיו� שראה את ד, ומתר$, )טו, בראשית יג" ('כי את כל האר$ אשר אתה רואה וגו", )לאברה�(

 .כל האר$ ראה, )ד צפונה ונגבה וקדמה וימה"ש ש� פסוק י"כמ(רוחות העול� 

 .טו, יגבראשית ) 2

 .ד, ש� כב) 3

, 2עו הערה ' עיי� לקמ� סי. [ואורח צדיקי� כאור נגה הול� ואור עד נכו� היו�. יח, משלי ד) 4
 ]שמובא בזוהר פסוק זה בשייכות לאברה�

 .פסחי� צד) 5

  יח

' וזהו ב, כמה שיעור שופר כדי שיאחזנה בידו ויראה לכאן ולכאן) :ה דף כז"ר(' רמז להג
  'שמקרן האיל הוא השופר וכו,  בפסוקיראהפעמים 
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  .1ה לכא� ולכא�"שיעור השופר הוא כדי שירא

, יראה' יראה אשר יאמר היו� בהר ד' הכתוב ה] וקורי� בראש השנה[
שמקר� , האמור בעקידת יצחק כשהקריב אברה� את האיל תחת יצחק בנו

פעמי� ' והוא הב,  ששיעורו הוא שיראה לכא� ולכא�2האיל הוא השופר
  .יראה

  )כ עמוד שנה"ועיג(עמוד שפב , אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

  והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי – יח, בראשית כב

-------------------------- 

. ג כדי שיאחזנו בידו ויראה לכא� ולכא�"וכמה שיעור תקיעה פירש רשב: ראש השנה ד� כז) 1
  .]ש"עיי, וכמה שיעור תקיעה" יצחק אגרות קודש עמוד שנה בביאור הלשו� ועיי� בלקוטי לוי[

 .]א"א פל"ועיי� פרקי דר[' ו סעי� ב"תקפ' ה סי"ר' ז הל"ע אדמוה"שו) 2

  יט

  הכיר את בוראו' דבן ג, ב"רמז למספר עק,  אשר שמעת בקליב"עק
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שני� הכיר את בוראו ' אברה� אבינו ב� ג, 1ל בנדרי�" רזאמרו
וזהו , ב שמע בקולי"מספר עק,  עקב אשר שמע אברה� בקולי2שנאמר

, זה אחר ימי שני חיי אברה�' שהי, עקב האמור באברה� בפרשת תולדות
  .ב שנה שמע בקלי"שאז שיי� לומר שעק

 שיי� לא)  שנה3ו"או קכ(ז "ב� קל' כ בעקב דעקדה שאז הי"משא
  .לומר זה

כי הרי על ידי . ב שנה"ב דעקדה ג� כ� על עק"ומכל מקו� יתפרש עק
, ה עוד"ולא ניסהו הקב, נסיו� העקדה נשאר אברה� צדיק גמור כל ימיו

וכמו שכתוב במדרש ,  בי נשבעתי4כמו שכתוב, ונת� לו שבועה על זה
  .6נהב ש"והוי זה כמו כל חיי שני אברה� שעמד בצדקתו מספר עק, 5רבה

  רמב, עמוד רמא, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

אלקי אדני אברהם אם ישך ' ואבא היום אל העין ואמר ה – מב, בראשית כד

  נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה

-------------------------- 

 .ד� לב) 1

 .ה, בראשית כו) 2

 .ד"ל ש� אות י"ובביאור הרד, א"א פל"פרקי דר' עי) 3

 .טז, בראשית כב) 4

ל השבע "מה צור� לשבועה זו א, שנית ויאמר בי נשבעתי'  הל ויקרא מלא�"יא וז, פרשה נו) 5
 .'לי שאי� אתה מנסה אותי עוד מעתה ולא את יצחק בני וכו

 .כז' ג� לקמ� סי' עי) 6

  כ

מתורתן של , )דפרשתו של אליעזר כפולה בתורה(ביאור המדרש יפה שיחתן של עבדי אבות 
  )דם שרץ מטמא כבשרו(בנים 

פרשתו של ,  יפה שיחת� של עבדי אבות מתורת� של בני�ר אחא"א
ושר$ מגופי תורה ואי� דמו , דפי� הוא אומרה ושונה' אליעזר שני� וג

טמא ) כט, ויקרא יא(י אומר "רשב. מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא
  ).ש�(זה וזה ) ש�(א ב� יוסי אומר "הטמא ר

  ח', ס' בראשית רבה פ

 אפשר לומר וזה לכ� טמא הטמא ,א הטמאשמעו� ב� יוחאי אומר טמ' ר
  .אפשר לומר זה לכ� הטמא ומה וזה לכ� לרבות דמו כבשרו, לרבות דמו כבשרו

  י"רש
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התורת� של בני� , מה שיפה שיחת� של עבדי אבות מתורת� של בני�
' הוא מה ששר$ דמו מטמא כבשרו כדאיתא במדרש רבה חיי שרה פרק ס

והוא ( עבד אברה� הוציא בשיחתו והוא מה שהעבדי אבות אליעזר. ש"ע
'  כמו הח1בני מלכה שה�' את רבקה מתחת יד הח) ח"עצמו מספרו שי

-------------------------- 

את עו$ בכרו ואת בוז אחיו ... הנה ילדה מלכה) כג, כב, כא, פסוקי� כ(ב "בראשית פרק כ) 1
ובתואל ילד את רבקה , ואת ידל� ואת בתואלואת כשד ואת חזו ואת פלדש , ואת קמואל אבי אר�

  .שמונה אלה ילדה מלכה
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ש ואיש לא " כמ2ורבקה היתה טהורה לגמרי. שרצי� שדמ� מטמא כבשר�
  .ל"וד, היפ� דשר$ שג� דמו מטמא כבשרו, 3ידעה

דהטמא ' דוזה ומ� ה' ומה ששר$ דמו מטמא כבשרו נלמד מ� ו
ה "ו, ה"והוא אחיזת ויניקת השר$ באותיות ו, ר ש�"כדאיתא במד

והשרש הוא , 5ה דוהשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל"ו, 4דוהנחש
  .ה כידוע"השבירה דתוהו שהיתה בו

  עמוד קנז, סוכה' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מחז

-------------------------- 

למה כתוב בתורה ) א. מתורצת בזה כמה שאלות, י ביאור הגאו� המחבר בהמדרש"ל דעפ"י) 2
י "ורש, "ובתואל ילד את רבקה) "פסוק כג ש�(ש "העיקר הוא מ? בסו� פרשת וירא כל בני מלכה

ולמה נחית התורה לכתוב כל הדודי� של , "בשביל פסוק זהכל היחוסי� הללו לא נכתבו אלא "כתב 
הא ) ג? ומנינא למה לי, "שמונה אלה ילדה מלכה"בפסוק מדגיש ) ב". 'את עו$ בכרו וגו"רבקה 

והדי� דד� שר$ הוא , וכפולה בתורה, דפי�' למה פרשתו של אליעזר שני� וג, גופא טעמא בעי
ע� ד� שר$ ' מה הקשר דפרשת רבקה וכו) ד? "� הטמאוזה לכ" מריבויי דקרא –אותיות ' לימוד מב

  ?נקטו ד� שר$" תורת� של בני�"דמכל , דוקא
ה� "  אלהשמנה"דכל הדודי� שלה ה, אלא דהתורה רוצה להדגיש גודל מעלת רבקה וצניעותה

, היא טהורה לגמרי, "ואיש לא ידעה"כ רבקה "משא, שטימאו עצמ� בזנות,  שרצי�השמנהכנגד 
להדגיש דהשמונה אלה ה� כמו השמונה שרצי� "  אלה ילדה מלכהשמונה"תורה ולכ� כתוב ב

, שא� שהיתה קטנה ובסביבה של רודפי זנות, ומזה מוב� גודל מעלת רבקה, דבשר� ודמ� טמאי�
ומעשה אבות , לכל בת ישראל במש� כל הדורות' ולכ� היא דוגמא חי, שמרה עצמה בצניעות יתירה

כ הדיני טומאה דד� שר$ סגי "משא, דפי�' וג' אודות בת ישראל זו ב, רהולכ� כתב בתו, סימ� לבני�
  .ל"אותיות וד' ב

 אליעזר' ופר, אליעזר'  בגיח"שיד, ומתורצת ג� מה הלשו� יפה שיחת� ולא דיבור� או אמירת�
 .ל"כפולה בתורה וד

ו� י בתולה ממק"ופרש. והנערה טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה: טז, בראשית כד) 3
ומפקירות , לפי שבנות הכנעני� היו משמרות מקו� בתוליה�, ואיש לא ידעה שלא כדרכה, בתולי�

  .מכל' העיד על זו שנקיי, עצמ� ממקו� אחר
 .'ו' ג� לעיל סי' עי) 4

 .י, ויקרא טז) 5
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ר ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אח – נה, בראשית כד

  תלך

  כא

ה "ימים בין ר' הז, )ז' בגי" (או) "כ"יוה" (עשור) "ה"ר" (ימים", לעשרת ימי תשובה' רמז בפ
  ורמזים בזה, פ"ויוהכ

ואמה תשב הנערה אתנו ימי� או עשור ואמה תשב הנערה אתנו ימי� או עשור ואמה תשב הנערה אתנו ימי� או עשור ואמה תשב הנערה אתנו ימי� או עשור ' ' ' ' ויאמר אחיויאמר אחיויאמר אחיויאמר אחי
�הצליח דרכי הצליח דרכי הצליח דרכי הצליח דרכי ' ' ' ' ויאמר אליה� אל תאחרו אתי והויאמר אליה� אל תאחרו אתי והויאמר אליה� אל תאחרו אתי והויאמר אליה� אל תאחרו אתי וה. . . . אחר תל�אחר תל�אחר תל�אחר תל

ב חדש שכ� "יהנה ימי� פירושו שנה דהיינו . שלחוני ואלכה לאדונישלחוני ואלכה לאדונישלחוני ואלכה לאדונישלחוני ואלכה לאדוני
ז "ב לפרנס עצמה וילי� לה מפסוק זה בכתובות דנ"נותני� לבתולה זמ� י

 2גאולתו דבית עיר חומה' ואיתא ש� שילי� ימי� דכא� מימי� תהי. 1ב"ע
  ...כ כא� ימי� הוא שנה"כמו, שכמו שהת� ימי� הוא שנה

שילי� , מהו השייכות דימי� דכא� לימי� דבית עיר חומה) א: ל"וצ
  ...�הכא מהת

, כי מיעוט רבי� שני�, י פשוט ימי� הוא שני ימי�"ג� לכאורה עפ
כמו א� בעשור , לא עשרה ימי�, י פשוט יו� העשירי"ועשור פירושו עפ

ואי� יעלה זה ע� האמור ,  שפירושו הוא ביו� העשירי3לחדש השביעי
  ...חדשי�' ועשור הוא י, שנה, ב חדש"בגמרא דימי� הוא י

 כללות העני� דתשב הנערה אתנו ימי� או עשור  הנה–ולהבי� כל זה 
פ שהוא בעשור "עשור רומז על יוהכ, ימי� דראש השנה' רומז על הב

ימי� שבאמצע בי� ' רומז על הז' ותיבת או שבאמצע שעולה ז, לחדש
  .פ"ה ליוהכ"ר

וזהו שאמרו שתשב הנערה אתנו ימי� או עשור ואחר תל� להנשא 
פ הוא החתימה וזהו "הוא הכתיבה וביוהכה "שבר, ...שהוא עני� הנשואי�
ה שאז הוא "ימי� דר' ימי� קאי על הב, ימי� ועשור, שאמרו שני זמני�

  ...פ שאז הוא החתימה"ועשור היו� יו� העשור דיוהכ, ...הכתיבה

זה ',  שמספרו זאוא� בי� השני זמני� דימי� ועשור יש עוד ִמַלת 
י� הללו אינ� דומי� לא שהימ. פ"ה ליוהכ"ימי� שבי� ר' רומז על הז

ה ה� יו� טוב ויש בה� תקיעת "ימי� דר' כי הרי הב. פ"ה ולא ליוהכ"לר
 והוא יו� 4שבת שבתו�' כ יו� טוב ואדרבה נק"פ הוא ג"ויוהכ, שופר

ימי� שבאמצע אי� בה� כל זה וה� ימי ' כ הז"משא. סליחה ומחילה
  ...חול

זמני� דימי� ' ב בפה אינו עוד זמ� אחר מלבד האווזהו שתיבת 
' ויו� א, ה"ימי� דר' דהיינו ב, זמני�' כי העיקר הוא רק ב, ועשור
  .שבה� הוא עיקר, פ"דיוהכ

ביו� השלישי , ה"ימי� דר'  יחינו מיומי� שקאי על ב5ועליה� כתיב
  .ש"פ זה ע"ת ע"ועיי� בלקו. פ"לפניו שקאי על יוהכ' יקימנו ונחי

  .מי� לעשורוִמַלת או בכא� רומז רק על ההפסק שבי� י
-------------------------- 

  .ש"עיי. לה תכשיטי�' מאי� הי, דבפועל רבקה הלכה ונשאה מיד, ד"כ' עיי� לקמ� סי) 1
  .כט, ויקרא כה) 2
  .כז, ש� כג) 3
  .ש� לב) 4
  .ב, הושע ו) 5
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ימי� ה� גופא ההפסק שבי� ' שהז, ימי�' כ על הז"מ רומזת ג"א� מ
, בפני עצמה וששה בפני עצמה' גופא הוא א' ובמספר הז. פ"ה ליוהכ"ר

מ "א� מ', א' ימי� ה� בחי' היינו כי בכלל כל הז', א� שה� בתיבה א
או דמלת ' לכ� במספר ז... ימי�' דהז' שהוא היו� הא' מפני שבצו� גדלי

  ...בפני עצמה וכמוב�' בפני עצמה וו' הוא א

ש "נלמד ממ' ב חדש להכי� תכשיטי"וזהו שמה שנותני� לבתולה י
ימי� ' י פשוט ימי� הוא שני� היינו הב"שעפ, תשב הנערה אתנו ימי�

כי , ב חדשי� דכל השנה"ה ה� על דר� כמו י"ימי� דר' כי הב, ...ה"דר
כידוע הטע� מה , ה"ימי� דר' בנמש� מה, ב חדשי השנה"החיות דכל י

היינו שהוא כמו הראש , בש� ראש השנה ולא תחלת השנה' ה נק"שר
, שכש� שבהראש מלובש כללות החיות הנמש� לכל הגו�, לכל השנה

ב "ה נמש� לכל י"היינו שמר, ה נמש� החיות על כל השנה"כ בר"כמו
 6דולביו� ההוא יתקע בשופר ג' ה והי"ת בד"ש בלקו"וכמ, חדשי השנה

  .ש"ע

, י תקיעת שופר דוקא"ה על כללות השנה הוא ע"והחיות שנמש� בר
ה מכסא די� ויושב על כסא רחמי� שנמש� "ש עומד הקב"י תק"שע

. ב חדשי השנה"ה ה� כמו י"ימי� דר' נמצא הב. החיות על כללות השנה
שבכל , ב חדשי השנה"ס היינו י"השנה עולה ש, וזהו שנקרא ראש השנה

כ "א� בד, ט יו�"כ שהוא מכ"א� כי יש חדשי� חסרי� ג. (ו�י' חדש יש ל
ב בעני� חדשי העיבור "ח שער אנ� פ"ועיי� בע, יו�' חושבי� חדש ל

  .ה"ימי� דר' ב חדשי� הוא הב"והראש דהי). ש"ע

. ימי� ממש' אולי ה� ב, ב חדשי�"אמנ� מי יאמר דהימי� קאי על י
כ כמו שהימי� הכתוב " וא,...הנה נלמד זה מִמַלת ימי� דבית עיר חומה

כ הימי� הכתוב כא� הוא "כמו, ב חדשי�"בבית עיר חומה הוא מש� י
, מ אינו סותר לפירוש הפשוט דימי� הוא שני ימי�"ומ. ב חדשי�"מש� י

ב "שה� חשובי� כמו י, ז קאי הימי� דכא�"ה שע"ימי� דר' היינו הב
  ...ב חדשי�"חדש יע� בה� נמש� החיות על כל הי

� דבית עיר חמה יש דעה דאי� מקרא יוצא מידי פשוטו וג� בימי
שימי� ', ובנזיר ד� ה, א"ימי� והוא דעת רבי בערוכי� ד� ל' שימי� הוא ב

שא� בא לגואלה אינו יכול לגואלה עד שיעברו עליו , ימי� ממש' הוא ב
  ...ה"ימי� דר' כ על הב"והיינו כי הימי� דבית עיר חומה רומז ג, ימי�' ב

ה "ימי� דר' ב חדש נמש� מהב"נמצא הי, ד"ננו בסנחזור לעני
  .מהתקיעות שופר שבה� וכמוב�

-------------------------- 

הוא על דר� משל כמו הראש שבאד� הוא , הנה עני� ראש השנה שנקרא ראש: ל ש�"וז) 6
וממנו נמשכי� לכל האברי� חיות� , שבו ראשית גילוי כללות החיות, מקור החיות לכל האברי�

, נפש השכלית היא במוחכי משכ� , וקיומ� בפרטות שמתחלה היו כלולי� בראש ומוח בהעל�
  .'לעי� לראות ולרגל להלו� כו, מהעל� אל הגילוי, וממנה מתפשטות כחות הנפש לכל האברי�

את כול� כתיב ' כי ואתה מחי, כ� ראש השנה הוא ראשית גילוי כללות החיות של כל השנה
 הימי� וכ� בפרט, ובכל יו� ויו� חדשי� לבקרי� מתחדש החיות שחיות יו� זה אינו כשל אתמול

החיות ' הנה כל בחי, טובי� שבכל השנה שבה� נמש� חיות רב בתוספת עילוי מבימי החול כידוע
  ...ראש השנה והוא כולל� יחד' הזה באי� ונמשכי� מבחי

, זמ� שלנו' ה שלמעלה מבחי"חיי� אי� סו� ב' כי בו הוא שנמש� החיות ממקור החיי� המחי
ל "אלא שה� בו בהעל� עדיי� כנ, י החיות של השנה כאחדוחיות זה הוא עליו� יותר וכולל כל חלק

 .ואחר כ� נמשכי� מהעל� לגילוי בכל פרק ופרק כפי הראוי, במשל
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בתורה פרי ע$ הדר הוא דר ' כ מה שהאתרוג בחג הסוכות הנק"וזהו ג
ד "ב חדש שדר הוא ע" והי7ל"ב חדש כדרז"דהיינו י, באילנו משנה לשנה

שעל יד� היא מתפארת ' ב חדש שנותני� לבתולה להכי� תכשיטי"הי
י "וע. שכפשוטו הדר הוא פאר ויופי, הדר' זהו שהאתרוג נק, ת הדרונעשי

ב חדשי� "ב חדש שבמש� הי"י שדר באילנו י"מה הוא נעשה הדר ע
ב חדשי� נעשי� התכשיטי "והוא גופא עני� מה שבמש� הי. נעשה הדר

  .בתולה שעל יד� היא נעשית הדר

, ה"דהיינו מהתקיעות שבר, ה"וידוע שהאתרוג בסוכות נמש� מר
והיינו מ� . ומזה נעשה האתרג שהוא הדר', ששופר פירושו יופי ושופרי

  . בסוכותהדרה נמש� האתרוג פרי ע$ " גאו� עוז� שאומרי� ברבהדר' בחי

' י שתשב הנערה אתנו ימי� שקאי על הב"והוא ע, כ כא�"ונרמז זה ג
כ כתיב "הנה אח. ב חדש שנותני� לבתולה"שמה� נמש� הי, ה"ימי� דר
  .פרי ע$ הדר במכוו�' אחר תל� גימט, �אחר תל

  כא ואיל ' חיי שרה ע' פ,  "לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על פסוקי תנ

*      *      *  

שבעת ימי אבלו דבתואל , ימי�' זו מפרש דימי� הוא ז'  פ8ר"במד
נלמד , ימי אבלות דבתואל' ר על ימי� אלו ז"ל הלימוד במד"וי... ש"ע

, ה"ימי� דר' י המבואר לעיל דימי� רומז על הבולפ',  שמספרו זאוממלת 
ימי� ' והב, ה"דר' כ בתואל מת בליל א"א, ימי� כפשוטו' שזהו שהוא ב

ימי� ' ימי אבלות שלו היו בהז' כ הז"א, ט שאי� בה� אבלות"ה  ה� יו"דר
  ...ועל הימי� הללו יתכ� לומר שה� ימי אבלות, פ"ה ליוהכ"שבי� ר

גופא מצינו שה� ימי אבילות כי הרי דקדושה ' ובאמת אפילו בסט
ימי� שבי� ' ימי אבילות ה� הז' כ הז" א*בתשרי' ב� אחיק� נהרג בג' גדלי

  .פ"ה ליוהכ"ר

-------------------------- 

  .א, סוכה לה) 7
 ).י"רש. של בתואל(תשב הנערה אתנו ימי� אלו שבעת ימי אבלו . יב, פרשה ס) 8

' י סי"� המובא בבוהוא מרבינו ירוח, נהרג בראש השנה גופא' שגדלי* ועל דר� ההערה) *
ובפרי ע$ חיי� שער ראש השנה , בתשרי' והנה בגמרא איתמר שנהרג בג. ז ש�"ועיי� בט** ט"תקמ
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  מח' ש� ע

הצליח דרכי שלחוני ' ויאמר אלהם אל תאחרו אתי וה – נז-נו, בראשית כד

  ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה. ואלכה לאדני

-------------------------- 

בתשרי ' לפי הטע� המבואר ש� משמע שהריגתו היתה בג' בדיבור המתחיל יו� ג' ופרק ה' פרק ב
  .כ� כ�מוכח ש� ג� ' ו' א משנה ה"ימי תשובה פ' ועיי� במשנת חסידי� מס. ולא רק הצו�

, י שהרג בראש השנה"והוא כי מה שאמר בר. ובשרש� של דברי� מעלה דעת רבינו ירוח� ג� כ�
, שאצלנו אחר החורב� הוא יו� טוב, דראש השנה' דראש השנה רק על יו� ב' אי� הכוונה על יו� א

 כ� בזמ� מה שאי�. שאצלנו אינו יו� טוב' ונדחה התענית אצלנו אחר כ� ליו� ג, חול' ובזמ� הבית הי
ביו� שיש הרבה דיני� ואז אי� ' י הריגתו הי"א� כ� ג� לדעת ר, ...'ראש השנה יו� א' הי' הריגת גדלי

  .ל"וד, דתשרי' ואצלנו היו� הזה הוא יו� ג, תקיעת שופר
 לקוטי לוי יצחק –, ד"תרצ'פסח שני ה'  יו� א–ע "ר זי"ק אדמו"ממכתב הגאו� המחבר לכ*) 

  .אגרות קודש עמוד שו
אמרו כי בראש השנה נהרג , ב� אחיק�' בתשרי שבו נהרג גדלי' ל כתב רבינו ירוח� ג"וז*) *

 .ונדחה תעניתו ליו� חול

  כב

 ואלכהשלחוני "ו כתוב "ובפסוק נ, "ניחני לאדשל"ד כתוב " נדבפסוק, ביאור הפסוקים
  'קאי על ההליכה עם אליעזר וכו" 'נקרא לנערה ונשאלה וגו"ש "מפרש דמ, לאדני
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כ אמר שלחוני ואלכה "ואח,  לאדני1צרי� להבי� מקוד� אמר שלחני
  .וכא� אמר ואלכה, ומקוד� לא אמר ואלכה, לאדני

שהוא ' קרא לנערה ונשאלה את פיג� צרי� להבי� למה עתה אמרו נ
מה זה שנתחדש , י"מפני שאי� משיאי� את האשה אלא לדעתה כפרש

ולא , כשהסירו דרישת� שתשב אתנו ימי� או עשור, עתה אצל� זה
, כי הרי אז אמרו אחר תל�, מקוד� כשדרשו שתשב את� ימי� או עשור

'  פימשמע שאז בודאי תל� ולא אמרו שאחר הימי� או עשור ישאלו את
  ...את האשה אלא לדעתה] משיאי�[מפני שאי� 

כי א� כתיב שלחני לאדני בלי ואלכה משמע מזה שישלחו , יש לפרש
כ א� כתיב "משא, והיינו שילוו אותו עד אדונו, אותו עד שיבא אל אדונו

רק מעט , שלחוני ואלכה הפירוש הוא שילוו אותו מעט לא עד אדונו
  ...כ יל� בעצמו אלא אדונו"ואח

היינו כי בפע� הראשו� אמר שלחני , י פירוש הפשוט יתפרש כ�"ועפ
אחר שראה שהסכימו לב� , שאינו חושש א� ילווהו עד אדונו, לאדני

לו ' כ לא הי"א, אשה ליצחק' ובתואל תיכ� שיקח את רבקה ויל� ושתהי
�  .מה לחשוש א� ילווהו עד אדונו אחרי שרואה שמסכימי� על השידו

כ יל� "ואח, שילווהו רק מעט, ר שלחוניאמ' כ בפע� הב"משא
ואמה התחילו לעכב את הדבר שאמרו ' הוא מפני שראה שאחי, בעצמו

א� א� , כ אפילו כשיפעול שישלחוה תיכ�"א, תשב אתנו ימי� או עשור
יש חשש שבדר� ימצאו , ל א� ילוו אות� עד אדונו"ילוו אות� הרבה ואצ

כ יל� "ואח,  אות� מעטלכ� אמר שילוו, איזה עילה לעכב עוד הפע�
  ...וכמוב�, בעצמו

' ואת עבד אברה� כו'  וישלחו את רבקה כו2כ"ש אח"כמ' וכ� הי
היינו ,  ויקח העבד את רבקה ויל�3כתיב, ומה עשה העבד. שלוו אות�

ויל� אחר זה בלי , כי ה� עדיי� הלכו ללוותה, שלקח אותה מהלווית�
כב אותה כשלוו אותה כדי שלא ימצאו עוד איזה עילה לע, הלוויית�

�  .וכמוב�, בדר

כי הרי עתה נתחדש דבר , 'כו' ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פי
שהוא שילווה רק מעט , והוא מה שאמר אליעזר שלחוני ואלכה לאדוני

, מקוד�' שזה לא הי(כ יל� בעצמו ע� רבקה לאדונו "ואח, לא עד אדונו
  .מהו עני� זה' וכמשנת, )כי מקוד� אמר שלחני לאדני שילווהו עד אדונו

המרוצית היא ליל� ע� ', ולכ� אמרו נקרא לנערה ונשאלה את פי
' וזהו ששאלת� הי. אליעזר בלי הלוויית� אותה בכל הדר� עד אדונו

ולא על עצ� עני� , שהשאלה היתה על ההליכה, התלכי ע� האיש הזה
לי והיינו שה� אמרו שנשאל את רבקה או. הנשואי� המרוצית היא להנשא

ולא שתל� ע� האיש הזה , היא חפצה שילווה אותה עד אדונו ממש
שהשאלה היתה ', וזהו שאמרו התלכי כו. בלעדי הלוויית� עד אדונו ממש

  .המרוצית היא ללכת ע� האיש בלעדי הלוויית� עד אדונו ממש

-------------------------- 

  ].ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמרו שלחני לאדני. [בפסוק נד) 1
 ].ווישלחו את רבקה אחת� ואת מנקתה ואת עבד אברה� ואת אנשי. [פסוק נט) 2

ותרכבנה על הגמלי� ותלכנה אחר האיש ויקח העבד את ' ותק� רבקה ונערותי[א "פסוק ס) 3333
� ].רבקה ויל
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ג� על עצ� עני� הנשואי� המרוצית ' מ ג� זה אמת שהשאלה הי"ומ
ש "כמ, כי הליכה כנוי אל הזיווג, בִמַלת התלכישג� זה נרמז , היא להנשא

ועיי� , וכמאמר בשלשה דרכי� האשה נקנית. ש"הליכה ע' א מע"במאו
  .4ק דקדושי�"בגמרא רפ

�ש "שא� שלווה ה� אותה מעט כמ. וכ� עשתה, ורבקה אמרה אל
. ותלכנה אחרי האיש' כו' א� ותק� רבקה ונערותי', וישלחו את רבקה כו
רק שתל� ע� האיש , להיות בחבורת� ובהלוויית�היינו שלא רצתה 

  .וכמוב�, בלעד�
   ואיל כב' ע, חיי שרה' פ,  " ליקוטי� על פסוקי תנ,ליקוטי לוי יצחק

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה  – סג, בראשית כד

  גמלים באים

-------------------------- 

... ודר� גבר בעלמה) יט, משלי ל(וביאה איקרי דר� דכתיב .. דרכי�... ט תני"מ... ב"ש� ע) 4
  .'ש אומר מפני דרכו של איש לחזור על האשה וכו"ר

  כג

, :) מנחות דף קד–מנחות ' ה(פעמים מנחה ' ה' בגי" יצחק רבקה", יצחק תיקן תפלת מנחה
  שמתו בזמן מנחה" משה יוסף דוד"בגימטריא 
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... מצינו שבמנחת שבת נסתלקו ומתו שלשה צדיקי� גדולי� מאד
והוא ).  לנגד� במנחת שבת2פ צדקת�"שלכ� אומרי� ג(, 1יוס� משה דוד

  ...לכ� נסתלקו במנחה, כי בעצ� זמ� המנחה הוא זמ� דדיני�

פעמי� מנחה להורות שנסתלקו בזמ� '  ה3'ד גי"� דו"ה יוס"מש
, פעמי� מנחה' ה' כ גי" ג5ה" ואשתו רבק4ק"שתיק� יצח, תפלת המנחה

  .6ב"ד ע"מנחות דק' מיני טיגו� במס' מיני מנחות ה' כי יש ה

ששמו מורה שהוא שיי� , יצחק דוקא' ובעל המימרא ש� הוא ר
  .מנחה' לבחי

  )כ עמוד כז"ועיג(, עמוד ו, תענית'  למסהערות, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו  – סז, בראשית כד

  לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו

-------------------------- 

 .תרומה' זוהר פ) 1

 .ז ש� סעי� ה"ע אדמוה"ובשו, רצב' ע הלכות שבת סי"וטור ש' עי) 2

  .x 103 = (515 5(פעמי� מנחה ' וכ� ה, 515) = 14(דוד ) + 156(יוס� ) + 345(משה ) 3
ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואי� שיחה אלא ' יצחק תיק� תפלת מנחה שנא: ברכות כו) 4

  .ישפו� שיחו' י התפלה לעני כי יעט� ולפנ) א, תהלי� קב(' תפלה שנא
 .515 = 307' רבקה בגי + 208' יצחק בגי) 5

חמשה מיני , י"ופרש(אמר רבי יצחק מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגו� הללו ) 6
שמ� ' כל מידי דאית בי, סלת מחבת ומרחשת וחלות ורקיקי� למל� בשר וד� דמנחה מאפה, טיגו�

אמר לו עשה לי מ� ,  אוהבו סעודה ויודע בו שהוא ענימשל למל� בשר וד� שעשה לו). קרי טיגו�
 �  ).כלומר שתקובל לפני בה�, שאהנ� ממ�, י"ופרש(חמשה מיני טיגו� כדי שאהנה ממ

  כד

  דשרה ניתנה לרבקה' תכשטי–' חסר י" ויבאה"ביאור מסרה 
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ויבאה על האד� בפרשת ' א, פעמי� ויבאה חסר' במסרה יש ב
  .' יצחק האהלה כוויבאה' ב, 1בראשית

ה " ש� שהקב2ר"כ כמו שהויבאה דפרשת בראשית קדרשו במד"וא
  .ש"ד קידושי� כמני� ויבאה ע"קשטה בכ

שנות� , ד קישוטי� ותכשיטי�"ז הוא כא� ויבאה רומז על הכ"עד
  ...י שהביאה האהלה שרה אמו"לרבקה ע

כי הרי , ואמה ימי� או עשור'  אי� צרי� שתשב רבקה ע� אחי3כ"וא
  .חק יעשה כל זהיצ

-------------------------- 

  .כב, ב) 1
והוא תני לה בש� ' רבי איבו ואמרי לה בש� רבי בניי: ל"א וז, עיי� בראשית רבה פרשה יח) 2

ו אמר רבי חמא בר חנינא את סבור שמתחת חרוב ש ב� יוחאי קישטה ככלה ואחר כ� הביאה ל"ר
  .'ד מיני תכשיטי� אחר כ� הביאה לו וכו"הביאה לו אלא משקשטה בכ' אחד או שקמה א

נזכרי� ' בספר ישעי, ש"הכי איתא בספר הזוהר בש� ר, ד"ויבאה גימטריא כ: מתנות כהונה' ופי
דהא דכתיב הת� בוש� לא קחשיב ונראה , *'ג' בסי' ד מיני תכשיטי� העכסני� והשביסי� וגי"כ

  .דאינו תכשיט אלא מתבשמת בריח טוב ואי� לו עיקר
מה כלה זו . א, ש שיר פסוק נופת תטופנה ד� כז"ד במספר כמ"והתכשיטי� ה� כ: ו"מהרז' ופי

. ד ספרי�"ח צרי� להיות בקי בכ"כ� ת, ד תכשיטי� וא� חסר אחד מה� אינו כלו�"נתקשטה בכ
י שבכלל� יש המחצלות והמעטפות הסדיני� "ואעפ', ג' ת� המנוי� בישעיד תכשיטי� ה� או"והכ

ל שהתכשיטי� לא היו רק בשעת החופה "י, והחריטי� מיני בגדי� והכתוב אומר ויהיו שניה� ערומי�
  .כ"כ לא היו צריכי� שהלכו ערומי� ע"ואח
  ).ה, מא' ועיי� ג� שמות רבה פ(

  ].חיי שרה עמוד לה'  לוי יצחק פועיי� בלקוטי. [כד7פסוקי� יח' סימ� ג*) 
כתובות (ב חודש לפרנס עצמה בתכשיטי� "מתר$ בזה הקושיא דכל הדי� דנותני� לבתולה י) 3

ובפועל הלכה , )א"כדלעיל סימ� כ" (תשב הנערה אתנו ימי� או עשור"ש ברבקה "הוא ממ:) נז
שמתה בשעת (ה אלא דכל התכשיטי� של שר, כ מאי� היו לה תכשיטי�"וא, ונשאה רבקה מיד

. מתרצת השאלה" האהלה שרה אמו"נמצא דהתיבות . ניתנה לרבקה) שני� לפני זה' ג, העקדה
' ומספר התכשיטי� הוא בגי). 163עמוד , חיי שרה שיחה ג' פ, ועיי� לקוטי שיחות חלק טו(
  ).'ל בישעי"ד קישוטי� כנ"כ" (ויבאה"
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  מח' חיי שרה ע' פ,  "לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על פסוקי תנ

ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם  – ז-ו, בראשית כה

  .מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם

  .ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים

  כה

  "חיחיי אברהם אשר "וזהו , 'יחיכאן ושונא מתנת ', ב) חסר ואו(ביאור מסורה מתנת 

�4ֵ טומאה מסר .)  סנהדרי� צא(פירשו רבותינו . נת� אברה� מתנות
הכל , דבר אחר מה שנית� לו על אודות שרה ושאר מתנות שנתנו לו. לה�

  .שלא רצה ליהנות מה�, נת� לה�
  י"רש

 סטרי 1אי מתנות אלי�מ, ...נת� אברה� מתנות' ולבני הפילגשי� כו
  .דרגי� תתאי� דאינו� שמה� דסטרי רוח מסאבא

שהוא אות אמת ' כי אי� בה� אות ו' כתיב בי' וזה מה שמתנת חסר ו
' נפשי דנפילת אפי� אי� אות ו' ועל דר� שבמזמור אלי� ה, אות חיי�
' וכ� מתנת שבפסוק ושונא מתנת יחי', א עמוד א" ד� קכ2ג"בזוהר ח

-------------------------- 

 מצד רוח הטומאה שמסר לה� שה� שמות, אלו צד מדרגות תחתונות] ק"תרגו� ללה) [1
 .אברה�

אחר שגמר האד� תפלת (בעי ליה לבר נש לאחזאה גרמיה בתר דסיי� צלותא דעמידה : ל"וז) 2
כי בנפילת אפי� , כאילו נפטר מ� העול�(כאלו אתפטר מ� עלמא , )העמידה צרי� להראות את עצמו

כלומר , כי נפרד מע$ החיי�(דהא אתפרש מ� אילנא דחיי , )מפקיד האד� נפשו ומוסר עצמו למיתה
דהא אודי חטאוי וצלי עלייהו ) ואמר... שנפרד וירד מ� עול� האצילות שעמד ש� בתפלת העמידה

השתא בעי לאתכנשא לגבי , )והתפלל עליה�', כי הרי כבר התודה על חטאיו באמירת אשמנו כו(
  ...ניוועתה צרי� להתאס� אל ע$ המות וליפול על פ(ההוא אילנא דמותא ולמנפל 

יראה האד� את עצמו (ויחזי בר נש גרמיה כאילו פטיר מ� עלמא ) ואמר כי בנפילת אפי�(
' ב' בסדר א' לכ� אי� פסוק שיתחיל באות ו(' ו' בגי� כ� לא אית בי...) ויחשוב כאילו נפטר מ� העול�

והאי , )י�היא סוד ע$ החי' כי אות ו(אילנא דחיי הוא ' דו, )נפשי אשא' של המזמור לדוד אלי� ה
ותקונא דא בעי בכוונא דלבא ...) וזה הע$ שמסר לו נפשו הוא סוד ע$ המות(אילנא דמותא הוא 

ה מרח� "ואז הקב(' לחובי' ה מרח� עלוי ומכפר לי"וכדי� קב, )ותיקו� זה צרי� להיות בכונת הלב(
 ).עליו ומכפר לו עונותיו
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הוא מה ששונא את המתנת שה� שמה� דסטרי רוח ', כתיב חסר ו
' יחי, ולכ� שונא המתנת הללו, דאילנא דחיי' שאי� בה� אות ו, מסאבא

  .מאילנא דחיי

והוא המתנת שקיבל אברה� מסטרא דלעומת זה על אודות שרה 
וקיי� , י בחומש ש�"ושאר מתנת שנתנו לו לא רצה ליהנות מה� כפרש

דכא� ודושונא ', זהו המסורה מתנת בו. 'מה שכתוב ושונא מתנת יחי
  .ונתנ� לבני הפילגשי�. 'מתנת יחי

אשר ', וזהו מה שכתוב אחר כ� ואלה ימי שני חיי אברה� אשר חי כו
  .'לכ� יחי, כי קיי� ושונא מתנות, חי דוקא

  תולדות עמוד פו' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

 אשר חי מאת שנה ושבעים שנה ואלה ימי שני חיי אברהם – ז, בראשית כה

  וחמש שנים

  כו

   דחמשה שנים נתן לדוד המלך–" אשר חישני חיי אברהם "' ביאור דיוק הפ

חיי� שאל ממ� נתת לו אור� ימי� עול� ) ד, תהלי� כא (2 ואמר1פתח
, ה גנתא דעד�"דהא כד ברא קב, דא דוד מלכא, חיי� שאל מל�, ועד

' חיי� מדילי' וחמי דלית לי', ל ביואסתכ, נשמתא דדוד מלכא' אטיל בי
אמר הא ודאי , כיו� דברא אד� הראשו�, כל יומא' וקיימא קמי, כלו�
  .ומאד� קדמאה הוו שבעי� שני� דאתקיי� דוד מלכא בעלמא', קיומי

וכ� יעקב ', אברה� שבק לי, מחייהו� כל חד וחד' תו אבה� שבקו לי
�, קא אתא'  מלכא מסטריבגי� דדוד, כלו�' יצחק אמאי לא שבק לי, ויוס

, לאתקיימא מאה ותמני� שני�' דהוה לי, חמש שני�' ודאי אברה� שבק לי
' יעקב דהוה לי, ואתקיי� מאה ושבעי� וחמש שני� חסרי� חמש

ולא אתקיי� אלא מאה וארבעי� ושבע , לאתקיימא בעלמא כיומי דאברה�
חייהו� מ' אשתכחו דאברה� ויעקב שבקו לי, חסרי� תמניא ועשרי�, שני�

לאתקיימא ' הוה לי, יוס� דאתקיי� מאה ועשר שני�, תלתי� ותלת שני�
הא , וחסר מנהו� תלתי� ושבע שני, מאה וארבעי� ושבע שני� כיומי דיעקב

ובהו אתקיי� דוד , לדוד מלכא לאתקיימא בהו�' שבעי� שני� דשבקו לי
  .אבה�' בכל אינו� שני� דשבקו לי

-------------------------- 

 תורת .קעו,  בראשית עמוד קעד– תפארת לוי יצחק –עיי� בביאור הזוהר בתורת מנח� ) 1
חיי שרה ' ת פר"מובא ג� בילקוט משיח וגאולה עה. (817ה עמוד "תשמ' ה– התוועדויות –מנח� 

 ).פב. פא' סי

חיי� שאל ממ� נתת לו אור� ימי� עול� ) ד, תהלי� כא(שמעו� ואמר ' פתח ר] ק"תרגו� ללה) [2
ה ג� עד� הטיל בו נשמתו של דוד "בשהרי כאשר ברא הק, זה דוד המל�, חיי� שאל ממ�. ועד

�, כיו� שברא אד� הראשו�. ועומדת לפניו כל יו�, והסתכל בו וראה שאי� לו חיי� משלו כלו�, המל
  .ומאד� הראשו� שבעי� שני� שהתקיי� דוד בעול�, אמר הרי זה ודאי קיומו

 יצחק לא .אברה� השאיר לו וכ� יעקב ויוס�. עוד האבות השאירו לו מחייה� כל אחד ואחד
לו להתקיי� ' שהי, ודאי אברה� השאיר לו חמש שני�. מפני שדוד המל� מצדו בא, השאיר לו כלו�

להתקיי� בעול� ' יעקב הי. חסרי� חמש, מאה ושמוני� שני� והתקיי� מאה ושבעי� וחמש שני�
נמצא שאברה� . חסרי� שמנה ועשרי�, ולא התקיי� אלא מאה וארבעי� ושבע שני�, כימי אברה�

לו להתקיי� ' הי, יוס� שהתקיי� מאה ועשר שני�. ויעקב השאירו לו מחייה� שלשי� ושלש שני�
הרי שבעי� שני� שהשאירו . וחסר מה� שלשי� ושבע שני�, מאה וארבעי� ושבע שני� כימי יעקב

  .ובה� התקיי� דוד בכל אות� שני� שהשאירו לו האבות, לו לדוד המל� להתקיי� בה�
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  ב�א, א ד� קסח"זוהר ח

', כתוב באברה� ואלה ימי שני חיי אברה� אשר חי כוזהו מה ש
  .ל בזה"ומאי קמ, שלכאורה תיבת אשר חי למותר המה

והוא כי באמת ימי שני חיי אברה� ה� , י המבואר אתי שפיר"א� עפ
, ה"קע' ואשר חי הוא מאה שנה כו, לדוד' כי נת� ה, כול�' א� לא חי, פ"ק

  .פ שני�"עצ� היו ימי קאבל ב, ה"ולכ� דקדק לומר אשר חי הוא קע
  וישלח עמוד קלב' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי  – ה, בראשית כו

  חקותי ותורתי

  כז

  "אברהםעקב אשר שמע "וזהו , )חסד(הוא בשביל אברהם ) גבורות' בחי(ההבטחה ליצחק 

סיי� עקב אשר , � הוא ליצחקכשהבטיח הקדוש ברו, בפרשת תולדות
שמשמע מזה שמה שהבטיח ליצחק הוא בשביל , 1שמע אברה� בקולי

 ,ולא מצינו כזאת באברה� ויעקב. ולא בשביל יצחק עצמו, אברה� דוקא
  .שהבטיח לה� הקדוש ברו� הוא בשביל עצמ�

רחמי� דתפארת ' ויעקב הוא בחי, חסד' והיינו כי אברה� הוא בחי
 הנה ההבטחות לה� הוא מחסד ורחמי� שהיו .שנוטה ג� כ� לחסד

  .ומאחר שהוא מחסד ורחמי� אי� צרי� לזה זכות אחרי�, מרכבה אליה�

הנה אדרבה , גבורות' מה שאי� כ� ההבטחה ליצחק שהוא בחי
צרי� להיות מצד ' וא� כ� ההבטחה הי. מגבורות אי� הבטחה והשפעה

בו אמר שהוא בשביל לכ� , גבורות' חסדי� ומה זה שיי� ליצחק בחי' בחי
  .'עקב אשר שמע אברה� כו, חסדי� דאברה�

, ועוד זאת הרי ליצחק אמר שית� לזרעו את כל הארצות האל
ח "והוא לנגד הרפ, פ האל"וכידוע מה שיש ח (2שפירושו הוא קשה

וזה שיי� ליצחק , והיינו גבורות קשות) פ האל"ניצוצי� שה� כמספר ח
א� . � הגבורות נמתקי� אלא בשרש�כי אי, שהוא שרשי הגבורות, דוקא

עקב אשר שמע , אי� הוא אופ� ההמתקה הוא על ידי חסדי� דאברה�
  .אברה�

והעקב הזה הוא מה שכתוב מקוד� בפרשת העקדה עקב אשר שמעת 
והיינו עני� העקדה הוא מה שחסדי� דאברה� עקדו והמתיקו את . בקולי

, גבורות דיצחקהנה ש� הוא מה שעקד והמתיק את ה, הגבורות דיצחק
  .וכא� הוא מה שהחסדי� דאברה� ימתיקו את הארצות האל הקשות

  עמוד רמב, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

 .יט' ג� לעיל סי' עי) 1

יחזקאל (א "קשות כד, כי ל� ולזרע� את� את כל הארצות האל, ג, ד"ס' בראשית רבה פר' עי) 2
 ).גבורי�' שהיו ערי� בצורות ויושבי' פי: ו קשות"מהרז' ופי(ואת אילי האר$ לקח ) יג, יז
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וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם  – יח, בראשית כו

אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר 

  קרא להן אביו

  כח

  ק" יצח'ר בגי"בו

  .יצחק' בור גי, חופר בארות' יצחק הי
  פנחס עמוד תכג' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

  ולבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל – טז, בראשית כט

  כט

אל  – ו"ח' רבתי דאחד באות ר' ו מד" דהקליפה רוצה להחליף ח–עשו רצה לינשא ללאה 
  ' ר'לאה במלואה בגי, אחר

,  שתנשא לגדול לעשו1היו אומרי�, לאה שהיא הגדולה בבנות לב�
  .ונישאת לעקב

א "והוא מה שהסט. 'טענות עלי, עשו' בחי, א וקליפה"הנה יש לסט
' לאה הנישאת לבחי' בחי, 2רבתי דאחד' ו מד"וקליפה רוצי� להחלי� ח

והוא , ו"ח' ר' שתהי, רבתי דאל אחר' בר, ח שהוא יעקב ונעשה אחד"א
אח שהוא ' ותתחבר לבחי', י שמספרו ר"� ה"ד אל"למ, לאה במלואה

א "הל,  הלא אח עשו ליעקב3ש"וכמ, עשו כי יעקב ועשו היו אחי� זה לזה
  .אותיות לאה

 הוא מה – שכל המוסי�(' ר' א רוצה שיעשה מד"והוא מה שהסט
 מה שנחסר – בכתיבה גורע –$ "במספר קו' מספרו ביותר על ד' שר
  .שיעשה אחר) שיש בה עוק$ מאחוריו'  לנגד הד'$ בהר"הקו

  עמוד רה, הערות למסכת שבועות, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא  – טו-יד, בראשית ל

  .אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך

-------------------------- 

 ).י פסוק יז"מובא בפרש(טז ', ע' ר פר"עיי� ב) 1

א וקליפה רוצי� "והסט, ח"� חית מתיבת אחד הוא אוהאותיות אל, יעקב ועשו היו אחי�' פי) 2
) + 74(ד " למ–במלואה " לאה"וזהו , "אל אחר "–ו "ח ונעשה אחר ח"לצר� אות ריש לאותיות א

 �ח "שהוא א(לעשו ) רמז לאות ריש(י צירו� לאה "נמצא דע',  כאות ר200) = 15(י "ה) + 111(אל
  .ו"נעשה אחר ח) ליעקב

 .ב, מלאכי א) 3
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ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל ותאמר לה המעט קחתך את אישי 

  לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך

  ל

  דמדרבנן משיכה קונה:) בבא מציעא מז(יוחנן אמר ' רמז דדוקא ר

יוחנ� דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה ' אמר ר
  .'גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטי� בעליי

  :בבא מציעא ד� מז

  ... הבא מרחל1שהוא מזרעא דיוס�, וקאיוחנ� ד' ואמר זה ר

שרחל קנתה מלאה ', מכירה וקני' י בחי"כ ע"ג' ויוס� שבא מרחל הי
הדודאי� שמצא� ראוב� בימי קציר חטי� ותמורת� נתנה ללאה השכיבה 

שזהו השכר בעד הדודאי� שלכ� הב� הנולד משכיבה זו דלאה , ע� יעקב
  .נקרא יששכר

ה פתח רחמה "י הדודאי� רק הקב"וא� כי באמת רחל לא נתפקדה ע
ויצא ' ק פ"ש בזוה"אלקי� ויפתח את רחמה כמ'  וישמע אלי2ש"כמ
. א"ז רע"ש דקנ"ז הדודאי� סיועא אינו� להולדה וכמש"עכ, ב" ע3ו"דקנ

ש בסתרי תורה ש� "כמ, בשג� שהדודאי� רומזי� על התרי� כרובי�
ש "י רחל כמוהתרי� כרובי� ה� ה� בני יוס� ובנימי� בנ. 4א"ו ע"דקנ

-------------------------- 

 . פדמ"ב) 1

 .כב, בראשית ל) 2

כי מבואר (תנא נא לי מדודאי בנ� ) כתיב רחל אמרה אל לאה, בא וראה(תא חזי : ל ש�"וז) 3
לאו ) יצחק כי' ואמר ר, לכ� בקשה רחל את הדודאי� מלאה, להל� שהדודאי� מסייעי� להולדה

י דאינו� "מלה עה קא גלגל "אלא קב, )לא הדודאי� גרמו לרחל שתוליד(דודאי� הולידו לה  לרחל 
  ...)ה סיבב את הדבר על ידי אות� הדודאי�"אלא שהקב(דודאי� 

וא� תאמר שאלו (ואי תימא דאלי� דודאי� פתחו מעהא דרחל , )ומפרש את העני� יותר ואמר(
דהא , )אינו כ�(לאו , )הדודאי� המסייעי� להולדה בדר� הטבע ה� פתחו רחמה של רחל שתוליד

ה לבדו פתח את "הקב(ה ולא מלה אחרא "ויפתח את רחמה פירושו קב� "כתיב וישמע אליה אלהי
בגי� דאינו� , )ה לבדו"רחמה ולא דבר אחר כי המפתח של פקידת העקרות הוא בידו של הקב

י שכח שלה� לסייע להולדה בא "לפי שאלו הדודאי� אעפ(דודאי� א� על גב דחילא דלהו� לעילא 
בההוא כח שלה� (ילא דלהו� לא אתמני פקידה דבני� בההוא ח) ע� כל זה, מהדודאי� העליוני�

כי פקידת הבני� (דהא בני� במזלא תליי� ולאו במלה אחרא , )אינו ממונה פקידת הבני� לעקרות
וא� תאמר א� כ� (ואי תימא דהא אינו� למגנא אתבריאו , )במזל העליו� ולא בדבר אחר' תלוי

אינו (לאו )  הדודאי� התחתוני� נבראו לחנ�א� כ�, שבשורש הדודאי� אינו ממונה פקידת הבני�
ה� מסייעי� לאלו המתעכבות (דהא אפילו למלה דא להריו� סיועא אינו� לאינו� דמתעכבי , )כ�

ולא אגזר עלייהו אלא במזלא , )ואינ� עקרות לגמרי(ולאו אינו� עקרא� , )להתעבר מחמת איזו חולי
וכ� רחל שהיתה עקרה ממש פקידתה היתה , ל"אבל לא נגזר עליה� שיפקדו אלא במזל העליו� כנ(

 ).רק על ידי הקדוש ברו� הוא

למצוא איזו סיבה וזכות של ... (לאשכחא עילה הל� ראוב�... ה ויל� ראוב�"מש: ל ש�"וז) 4
והמצות (ותקרובתא למטרוניתא לברכא לה , )�"מצות ומעשי� טובי� על בני ישראל בסוד עליית מ

אזל ) פירוש(מה כתיב וימצא דודאי� בשדה , )' שתוכל לקבל ברכותיה� מנחה ומתנה להשכינה כדי
� "הל� ראוב� לחפש בכל האוצרות שלה א� יש בה מי שיעלה את המ(לחפשא בכל אינו� גנזי� דילה 

ועליה� (ועלייהו אתמר , )ומצא באותו השדה את הדודאי�(ואשכח בהאי שדה אינו� דודאי� , )'אלי
' הדודאי� שה� מלשו� דודי� רומזי� על ב(ואינו� תרי� כרובי� ) מפרשו(הדודאי� נתנו ריח ) נאמר

לעורר (לאתערא אתערו לעילא ) 'שה� תקוני(דאינו� תקוני� דילה , )ל"ט וסנד"מלאכי� מט
, �"ל ה� המלקטי� כל מעשי� טובי� של בני ישראל ומעלי� אות� בסוד מ"ר, התעוררות למעלה

 ). ריח התורה והמצות שלקטו מ� העול� הזהפירוש, וזה שכתוב הדודאי� נתנו ריח
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זהו שרחל רצתה את , מ ש�" ועיי� במק5א בסתרי תורה ש�"ב סוע"בדקנ
  .הדודאי� כדי שתלד את יוס� ובנימי�

קוד� להתשלו� , משיכה מה שרחל נטלה את הדודאי�' וש� הי
  .בלילה שאחר זה' כי השכיבה הי, השכינה ע� יעקב

  עמוד פד, !גיטי' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר  – יח-טז, בראשית ל

  .אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא

  .וישמע אלקים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי

ותאמר לאה נתן אלקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו 

  יששכר

-------------------------- 

חד עלמא דאתגליא , )שני עולמות ירש יעקב(ואמר עוד תרי� עלמי� אחסי� יעקב : ל ש�"וז) 5
, ...)ואחד עול� הנסתר שהוא סוד לאה(וחד עלמא דאתכסיא , )אחד עול� הנגלה שהוא סוד רחל(

ומחד , ...)ו ממנה ששה שבטי�אימא יצא' מאחת שהיא לאה שהיא בחי(מחד נפקו שית שבטי� 
ומפרש עלמא דאתכסיא אפיק שית סטרי� , )שבטי� יוס� ובנימי�' ומרחל יצאו ב(נפקו תרי� שבטי� 

עלמא דאתגליא אפיק תרי� , )א"אימא שהיא סוד עול� הנסתר הוציאה את הששה קצוות דז(
כרובי� ' וה� ב(תחותה ואינו� תרי� כרובי� ד, )מלכי�' המלכות שהיא סוד עול� הנגלה הוציאה ב(

 ).'ל שה� תחתי"ט וסנד"שה� מט

  לא

  'חלקי התורה וכו' כנגד ג' פעמים שכר בפ'  ג–. ורמזים בזה, היששכר קאי על תור
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  ...2 תורה1יששכר

  . את התורהאל נתןה " הוא מה שהקב3וש� נשיאו נתנאל

ומצד ש� אל , נת� הוא נתינה, נתן אללכ� , ירושה' כ בחי"ותורה היא ג
כי כ� היא , והוא ב� צוער. 4ל"ש וממתנה נחליאל וכדרז"כמ, הוא ירושה

ג� תורה ניתנה על הר מצער שהוא . 5'וחיי צער תחי' ל תורה כודרכה ש
  ...הר סיני

ש כי "פעמי� שכר כמ' ויששכר שהוא על ש� שכר הוא על ש� ג
�חלקי ' פ שכר לנגד ג"הרי יש כא� ג', נת� אלקי� שכרי כו, שכר שכרתי
  .כתובי�, נביאי�, התורה תורה

  ,...מימרות האמוראי�, ברייתא, משנה, פ"ובתושבע

  .ונגלה, ורזי�, רזי� דרזי�, חלקי התורה' ג� לנגד ג
  ה�עמוד שצד, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום  – לה, בראשית לא

  פש ולא מצא את התרפיםחמפניך כי דרך נשים לי וי

-------------------------- 

נדפס ברשימות חוברת , ז פאריז"ניס� תרצ' ע ב"ר זי"ק אדמו"רשימות של כ' בהבא לקמ� עי) 1
 .קט

  ]מג' ועיי� לקמ� סי. [יט, במדבר ז. טו. יד, י בראשית מט"עיי� רש) 2
  .ח"במדבר ש� י) 3
ע "דמצד ש� אל הוא נחלה שהו,  הוא נחל אלנחליאל. [משנה ב, ו"עיי� פרקי אבות פ) 4
  ].ירושה
  .'ש� משנה ד) 5

  לב

  .) פבשבת(ומטמא במשא כנדה , ז"כי התרפים הם ע" דרך נשים לי"

מה שאמרה רחל כשלקחה את התרפי� וישבה עליה� כי דר� נשי� 
  ...לי
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� "כי התרפי� ה� עבודה זרה ועכו. על פי פשוט הוא מה שפרסה נדה
כי מהמקו� הזה יש ',  תזרי� כמו דוה כו2 שנאמר1מטמא במשא כנדה

  .והיינו מה שהוא עבודה זרה וטומאת נדה. ע$ הדעת, יניקה ללעומת זה
  ריש עמוד ה, הערות לתניא,  יצחקלקוטי לוי

לולי אלקי אבי אלקי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה  – מב, בראשית לא

  ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים ויוכח אמש

-------------------------- 

 .'ט משנה א"שבת פ) 1

 .כב, ל' ישעי) 2

  לג

' הי",  גבורה–" יצחקופחד ",  חסד–" אברהםאלקי ", דעת'  בחי–" אבילולי אלקי "' הפ' פי
  'המחבר חסד וגבורה וכו, אב לתפארת' בחידעת הוא ,  תפארת–" לי
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על דר� כמו , ז"מחסד וגבורה עצמ� יכול להיות יניקה ללעו
הנה צרי� לכלל� ולאסר� , שמאברה� יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשו

ש אלקי "ועדמ. 1ז"שאז אי� יניקה מה� ללעו, ...תפארת יעקב' בבחי
  .ליעקב תפארת, לי' אברה� ופחד יצחק הי

דעת ' י בחי"הוא ע, חסד וגבורה' רי� ומקשרי� את בחיי מה אוס"וע
עטרי� ' ג שהוא הב"כ חו"שדעת בעצמו כולל ג, שלמעלה מחסד וגבורה

הוא , ש" ע2ג"ש בתניא פ"הנה דעת שפירושו חיבור וקישור כמ, ג"דחו
כי דעת , אברה� ויצחק' המדות דחסד וגבורה בחי' האוסר ומקשר בחי

והנשמה , כי תפארת הוא גופא, חיות לוהוא פנימיות התפארת ונשמה ו
חסד ' לכ� הוא האוסר ומקשר בחי, שהוא פנימיותו, והחיות שלו הוא דעת

  ...וגבורה

ש לולי אלקי אבי אלקי אברה� ופחד "ז יוב� ואתי שפיר מ"ועפי
כי אי אפשר לומר , על מי קאי אבי האמור ברישא דקרא, לי' יצחק הי

ואי אפשר לומר שקאי , אלקי אברה�כ "שקאי על אברה� כי הרי אמר אח
  .כ ופחד יצחק"על יצחק כי הרי כתיב אח

' הנה אלקי אבי בחי, שהוא האב דתפארת, א� אלקי אבי על דעת
  ...לי ליעקב' עשה שאלקי אברה� חסד ופחד יצחק הי, דעת

כלול ' ג כל א"נעשי� חו, י שדעת קושר ומחבר חסד גבורה"וע
ששמע הוא , א� שמוע' ות שמע והיפרשי' ד כמו הב"והוא ע, מחבירו

' ובפ,  גבורה3ב"שמע הוא ש� מ' והרי בפ. א� שמע גבורה' והי, חסד
אחליפו , א כלול מחבירו"מפני שנעשה כ, ב חסד"א� שמע הוא ע' והי

  .וכידוע', דוכתייהו כו
  עמוד רל, מנחות' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

וא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו וה – ד-ג, בראשית לג

  .עד אחיו

  וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו

-------------------------- 

 .'ג' לעיל סי' עי) 1

והדעת הוא מלשו� והאד� ידע את חוה והוא לשו� התקשרות והתחברות שמקשר דעתו : ל"וז) 2
ואינו מסיח דעתו כי א� מי ה "בקשר אמי$ וחזר מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אי� סו� ב

הנה א� לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא , ה"ס ב"שהוא חכ� ונבו� בגדולת א
יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי א� דמיונות שוא ועל כ� הדעת הוא קיו� המדות וחיות� והוא 

  .אהבה וענפיה ויראה וענפיה' כולל חסד וגבורה פי
ה ואהבת את "ואתחנ� בד' ת פ"עיי� בלקו. ב תיבות"יש ע' והי' בפ.  תיבותב"שמע יש מ' בפ) 3

  .אלקי�' ה



  43 לקוטי לוי יצחק

51235_ news_18082011_2800-1.doc = 43 

  לד

   פעמים דווקאשבעטעם שיעקב השתחווה לעשו 

ביעקב . ונמש� ממנו יעקב ועשו, 1'פעמי� הוי' ק מספרו ח"יצח
אחת ' והוי, 2'פעמי� הוי' ב מספרו ז"כי יעק, ממנו' פעמי� הוי' נמש� ז

 3'ו על הוי"והמותר בעש. שמצד זה הוא אח ומחובר ליעקב, נמש� בעשו
א שבו הוא הלעומת דיעקב "פעמי� טמ' מצד הז, פעמי� טמא' הוא ז

פעמי� ' מצד הז, עשו שונא ליעקב מאד' ולכ� הי', פעמי� הוי' שהוא ז
  .א שבו"טמ

, אתוור$ לקר, י מה נתחבר עשו לקראת יעקב שנעשה לו כאח"וע
י שהשתחוה "הוא ע) ל שבכל לבו נשקו אז"י ס"שרשב(וחבקו ונשקו 

ונשאר , 4א שבו"פעמי� טמ' ז הסיר ממנו הז"שעי, פעמי� ארצה' יעקב ז
ועיי� בקדושי� . (זהו עד גשתו עד אחיו, שמצד זה הוא אחיו, 5'בו רק הוי

-------------------------- 

1 (26 x 8 = 208 ,כמני� יצחק.  
2 (26 x 7 – 182 ,כמני� יעקב.  
' בחידושי המקנה על מס' עי. [עשו'  בגי376) = 26(' ש� הוי + 350' פעמי� טמא בגי' ז) 3

  .]'כוה ואפשר דמתרחש ניסא ו"בד: קידושי� ד� כט
' י ז"וע, טמא דעשו' אחד דיעקב בירר פע� א' הנה ש� הוי. 'י כל פע� השתחוי"דע' פי) 4

ז נתחבר "ועי, אחד שירש מיצחק' ונשאר ש� הוי, פעמי� טמא דעשו' נתברר ז' פעמי� השתחוי
  .דיצחק' פעמי� ש� הוי' דיעקב ועשו יחדיו יש הח, ליעקב ונעשה אח

ָע>; , )מבני עשו(דהרומי� :) ז ח"ע(' ק שמבאר בזה הגמעיי� בפני� בלקוטי לוי יצח) 5
 דוקא כמו בעשו מצד ו"כ, "עשרי� ושית שני� קמו בהימנותייהו", )מבני יעקב(שותפות ע� ישראל 
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רישי� ' השתחויות הוסרו הז' י הז"שע, אחא בר יעקב'  בעני� ר6ק"בפ
הנה אז נתחבר לו ונשקו בכל ).  מזה7ש במגלה עמוקות"וכמ, הנחשד

  .לבו
  עמוד ריד, עבודה זרה' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלקים וכי יש לי  – יא, בראשית לג

  כל ויפצר בו ויקח

-------------------------- 

ו "כ עשו שותפות כ"כמו, נשקו בכל לבו, פעמי� טמא' שאחר שהוסר הז, )ו"כ' בגי( שבו 'הויש� 
 .שני� דוקא

על בת )... "בבית המדרש דאביי' ההוא שד הי" (זיק בי רבנ� דאבייההוא מ: "ב"ד� כט ע) 6
" כתנינא דזי רישוותא' אידמי לי", )אחא בר יעקב ול� בההוא בית המדרש' נכנס ר" (בההוא בי רבנ�

' כל כריעה דכרע ר" (כל כריעה דכרע נתר חד רישא) "אחא כנחש ע� שבע גולגולת' השד נראה לר(
 .א"ש במהרש"ועיי). כריעות נהרג הנחש' י ז"וע', נפל ראש אאחא ומתפלל על אותו שד 

כחות של ' רישי� ה� ז' א ז"מהרש' וע' ט א"כ(אחא בר יעקב בקידושי� ' בעובדא דר: ל"וז) 7
ובכל פע� , פעמי� שמע כשבא אליו המזיק בשבע רישי�' שקרא ז) ב"ע אופ� קצ"מג' וע, הנחש

  .אבל לית ל� מלה דלא רמיזא באורייתא, א לומר כ�אח' והיכ� למד ר, שקרא שמע נשר חד רישא
ועליו קרמיז עשו ואיליא נפלא מפומיה פי כסיל מחתה , אחא בר יעקב שלמד זה מיעקב' נקרא ר

לכ� וישתחוה ', רישי� דילי' לו ונבא לימי רבי באמרו יש לי רב אחי קרי בי רב אחי שסופו להפיל ז
שעליה� אמר ויצא יעקב , רישי� של עשו' ונשר ז* ש"פעמי� שקרא יעקב ק' שבע פעמי� לקביל ז

המבוארי� בזהר (היכלות התמורות ' מדורי� בישי� מז' שמות מז' כ ז"ר יש לו ג"יצה' מבאר שבע וגו
  .כי שבע יפול צדיק וק�) ז"ד ט"משלי כ(לקיי� קרא ) ט"פקודי רנ' פ

) ד, בראשית לב(תאמרו� ועיי� במגלה עמוקות ש� שזהו סוד שאמר כה : זהר שמות קטו' ע*) 
בזה , ה אתוו� דאומרי� בשחרית וערבית"פעמי� כ' ש ב"שהוא ק, כה אמר עבד� יעקב) ש�(וכתיב 

 .ש"איש של עשו עיי) 'ת' בגי(ש "נסתלקו ק
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  לה

וכי יש לי ",  זהו מצד שייכות דתפארת לגבורה–" כי חנני אלקים", אמר, תפארת' יעקב בחי
   זהו מצד שייכות דתפארת לחסד–" כל

וכמו שאמר , תפארת כולל הכל שמחבר חסד וגבורה לכ� נקרא כל
ל הוא האותיות האמצעיות דסדר "כ. ויעקב הוא תפארת, יעקב יש לי כל

  .ת והוא תפארת שבאמצע"� בי"האל

� שה� "ואותיות ל,  ישרב ה� בסדר"ל שבאמצע הא"ואותיות כ
והיינו תפארת שבאמצע המחבר חסד , ה� בסדר הפו�' ב וכו"באמצע הא

ומצד , ל"הנה מצד שייכותו לחסד שחסד הוא בסדר ישר הוא כ, וגבורה
ב "כידוע בהא(שייכותו לגבורה שגבורה הוא בסדר הפו� למפרע 

ויבא שבפסוק ,  ויסע ויבא ויט1פסוקי�' ב היוצא מהג"שבש� ע, ק"דתשר
�"הוא ל) חושבי� האותיות למפרע.  

ולכ� יצחק מדת הגבורה כשביר� את יעקב תפארת בש� אלקי� 
�� "כי מה שתפארת הוא ל',  כו2וית� ל�, דגבורה אמר על יעקב ל

הוא מצד שייכותו דתפארת , א� ה� למפרע, ב"האותיות שבאמצע הא
  .לגבורה

�' כי עשו הוא בחי, אמר ג� כ� ל�, 3ועשו אמר ליעקב יהי ל� אשר ל
  .הוא ל�, כי הרי קראו אחי, גבורות הנה שייכותו דיעקב תפארת אליו

פעמי� ל� שעשו רצה שג� הצד השני שבתפארת ' א� אמר ב
  .פעמי� ל�' ולכ� אמר ב, ג� כ� שיי� לגבורה' שייכותו לחסד יהי

, הוא שש� אלקי� דגבורה חנני, ויעקב תפארת השיבו כי חנני אלקי�
 �4"אלקי� עצמו אלא אפילו חילופו באותיות שלאחריו במוכולא רק ש� 

  .�"י שהוא מספר במוכ"שהוא די� גמור ג� כ� חננ

 כי 6ולא יוקשה מה שהקשה ביאיר נתיב ש�. 5חנו�' א מע"ועיי� במאו
הנה , � שהוא חילו� אלקי� שהוא די�"שבמוכ, א"הפירוש הוא כ� במאו

שרש דחנו� שהוא התיקו� והוא מצד ה, �"על ידי חנו� נמתק ג� במוכ
יעקב שהוא השלישי ' בחי(הנה בתיקו� השלישי , ד"ג ת" מי7השלישי
 8תפארת כמו שכתוב' שהוא בחי, והוא התיקו� דעובר על פשע, באבות

  .הוא נמתק) ותפארתו עבר על פשע

ל� שאמר עשו מצד שייכות דתפארת ' זהו התשובה על פע� א
  .לגבורה

-------------------------- 

 .ב"קהלת יעקב ער� ע' עי) 1

 .כח, בראשית כז) 2

 .ט, ש� לג) 3

דהאותיות שאחר , )1הערה , מה' לקמ� סי' עי(א "מובא בפרי ע$ חיי� שער חג המצות פ) 4
מורה על דיני� , )וכ� הלאה' הוא מ' ואחר אות ל', אחר אות אל� הוא אות ב(� "� הוא במוכ"אלהי

כמני� , 118' בגי(י "ומבאר כא� דזהו חננ, ש"וגבורות שהוא יותר תחתו� ודי� מש� אלקי� ע
 .�"דממתיק הש� במוכ) �"במוכ

 .� שנתחל� הדי� לרחמי�"� רמז לחלו� אלהי"וכבמ' חנו� ע� האותיות בגי: ל ש�"וז) 5

 .ע"די� בלי מיתוק וצ' � הוא בחי"עיי� בכוונת של פסח שמשמע ש� שזה הש� במוכ: ל"וז) 6

, מיכה ז(' ג מדות שבפסוקי� מי אל כמו� וגו"דהי, במחזור לראש השנה בסדר תשלי�' עי) 7
ועובר על "הוא כנגד " חנו�"ומדה ד, )ז7ו, שמות לד(' אל רחו� וגו' ה' ג מדות ה"ה� כנגד י) יח

 ".פשע

 .יא, משלי יט) 8
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שו רצה שג� שייכותו דתפארת לחסד שע, ל� שאמר עשו' ועל פע� ב
כל דוקא , השיבו יעקב שאינו כ� אלא וכי יש לי כל, ג� זה גבורה' יהי

�  .והוא שייכות דתפארת לחסד, שכל זה הוא בסדר ישר, היפ� דל
  וארא עמוד נה' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

שבו ויבזו ואת כל ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם  – כט, בראשית לד

  אשר בבית

  לו

  וסדר הפסוקים, ראיות'  צורך ג–פ "י עה"ביאור פרש

וישראל , )יז, דברי� ח(וכ� עשה לי את החיל הזה ,  ממונ�חיל�
).יא, תהלי� מט(ועזבו לאחרי� חיל� , )יח, במדבר כד(עושה חיל   

  י"רש

 על וג� לכאורה הביא� שלא. 'ולא די בא, פסוקי�' ראיות מג' צור� ג
וכ� מה . סדר הפסוקי� כי וישראל עושה חיל קד� לעשה לי את החיל הזה

, 1הבוטחי� על חיל�, הלא כתוב ש� מקוד� חיל�, ט"שהביא מתהלי� מ
  .2ולמה הביא מהמאוחר ועזבו לאחרי� חיל�

הוא , מפני מה בזזו את חיל� דבני שכ�, יש לומר הפירוש כ� הוא
� ידי עשה לי את החיל הזה לכ� ל שכחי ועוצ"מפני שבני שכ� אמרו וס

דבני ' א� מפני שהחיל הזה הי. בזזו חיל� ונעשה וישראל עושה חיל
לכ� ועזבו לאחרי� , שיש בו חשש כוכבי� ומזלות ועבודה זרה, שכ�
. ועזבו אותו לאחרי�, שבני ישראל לא רצו להנות מהחיל הזה, חיל�

 ביד� ואת והוא מה שבני יעקב נתנו ליעקב את כל אלקי הנכר אשר
  .3הנזמי� אשר באזניה� ויעקב טמ� את� תחת האלה אשר ע� שכ�

  .ה"אבאר מזה עוד אי' וברצות ה
  וישב עמוד קנ' פ, הערות לספר הזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

 ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה – יד-יג, בראשית לז

  ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני

ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר ויאמר לו לך נא 

  וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה

-------------------------- 

 .'פסוק ז) 1

 .פסוק יא) 2

 .ד, בראשית לה) 3

  לז

  "לוןולא חשיד "כ "ואח, "ועלייהלא חשיד "מתחלה יעקב , ביאור כפל ודיוק לשון הזוהר
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 ישראל אל יוס� הלא אחי� רועי� בשכ� לכה ואשלח� 1ויאמר
 והוה ידע דכל ,ליוס� מכל בנוי' וכי יעקב שלימא דהוה רחי� לי, אליה�

, אלא איהו לא חשיד עלייהו, לגבייהו' אמאי שדר לי', אחוי הוו שנאי� לי
בגי� , ה כל דא"אלא גרי� קב, ולא חשיד לו�, דהוה ידע דכלהו הוו זכאי�

  .2לקיימא גזרה דגזר בי� הבתרי�
  א, א ד� קפד"זוהר ח

הרי אמר מקוד� לא חשיד עלייהו ומהו עוד , לכאורה הוא כפל לשו�
כ אמר "ואח, ג� שנוי הלשו� מתחלה אמר עלייהו. פע� ולא חשיד לו�ה

  .לו�

לא , הוא כששלח את יוס� אליה�, פ איהו לא חשיד עלייהו"ויל
כי , ונקט כא� עלייהו. חשד� שיעשו ליוס� איזה דבר א� ששונאי� אותו

כ "א, כ"זה אח' רק שיהי, ולא מכרוהו, הרי זהו קוד� שבא יוס� אליה�
  .מקי� עליה� זהו עלייהו' שד הוא הוא רק בבחילעת עתה הח

ואחיו באו , כ נקט ולא חשיד לו� הוא כשיוס� לא שב אליו"ואח
לא , והוא אחר המעשה דמכירת יוס�, והביאו את כותנתו מוטבלת בד�
כשיוס� ' כי הרי זה הי, ולכ� כא� נקט לו�, חשד� שה� הרגוהו או מכרוהו

' ולכ� לא נקט כא� עלייהו בבחי. עברלא חשד אות� שה� עשו זה ב, איננו
�  .כי הרי זהו אחר המעשה, מקי

  עמוד קמז, בראשית' הערות לזוהר פ, ליקוטי לוי יצחק

 )כה(... ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא – יט, בראשית לז

  'וישבו לאכל לחם וגו

-------------------------- 

. ויאמר ישראל אל יוס� הלא אחי� רועי� בשכ� לכה ואשלח� אליה�] ק"תרגו� ללה) [1
למה , וידע שכל אחיו שונאי� אותו, ומקשה וכי יעקב השל� בצדקתו שאהב את יוס� מכל בניו

יודע שכול� ה� צדיקי� ולא חשד אות� ' כי הי, ומתר$ אלא הוא לא חשד עליה�. לח אותו אליה�ש
ה "שאמר הקב, ה גר� כל זה כדי לקיי� הגזירה שגזר בי� הבתרי�"אלא הקב, שיעשו לו רע

 .'זרע� באר$ לא לה� וגו' ידוע תדע כי גר יהי, לאברה�

מובא ג� בילקוט משיח . [שית עמוד קפד ברא– תפארת לוי יצחק –בזה תורת מנח� ' עי) 2
 ]189עמוד , קד' וישב סי' ת פ"וגאולה עה

  לח

  ' דשניהם בזמן מנחה וכו–כאן וביצחק , "הלזה"ביאור מסורה 

  .זה בזמ� המנחה' כנראה הי
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ובמסרה , כי הרי בבוא יוס� אליה� כתיב הנה בעל החלמות הלזה בא
  .ודי�, 1בספרא והוא הלזה האמור ביצחק מי האיש הלזה' ב

כמו שכתוב , זה בזמ� תפלת המנחה דחול' הנה כש� שביצחק הי
כמו כ� כא� הלזה בא הוא , 3 שקאי על תפלת המנחה2ויצא יצחק לשוח

זהו שאז . 4שאז הוא זמ� תוק� הדיני� ביותר, מנחה דחולבזמ� ה
  .ומכרוהו, וישבו לאכל לח�, השליכוהו לבור

  עמוד ה, תענית' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף  – מב, בראשית מא

  ווילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צואר

-------------------------- 

  .סה, בראשית כד) 1
  .ש� פסוק סג) 2
ויצא יצחק ' יצחק תיק� תפלת מנחה שנא...  תפלת אבות תקנו�–ב "ו ע"ברכות כ' עיי� מס) 3

'  כי יעטו� ולפני התפלה לעני) א, תהלי� קב(' ואי� שיחה אלא תפלה שנא, לשוח בשדה לפנות ערב
  ].ש בלקוטי לוי יצחק כא� באריכות בזה"ע. גבורות ודי� כידוע' ויצחק הוא בחי. [ישפו� שיחו

 . ב"ח ע"ב ד� פ"זוהר ח) 4

  לט

  כדין עבד עברי, ביאור ההענקה שקיבל יוסף כשיצא לחפשי ולחירות
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הנה ,  וש� אתנו נער עברי עבד1ש" מתחלה עבד עברי כמ*'יוס� הי
מלבד , וההענקה שנית� לו, כשיצא לחפשי ולחירות צרי� לתת לו הענקה
, 2י בחומש"שהוא ענק כפרש(זה מה שנת� לו פרעה הטבעת ורבד הזהב 

ככתוב , ובגדי שש והרכיבו במרכבת המשנה ועוד) ק"ענ' גי 3ב"ד זה"רב
  .4מק$' בפ

והוא מה ששלח את , ה"הנה עיקר ההענקה הוא מה שנת� לו הקב
לשו� ולא הוה גמר הוסי� לו אות אחת משמו של ' גבריאל ולמדו ע

. 5ש"ב ע"ו ע"כדאיתא בסוטה דל' עדות ביהוס� שמו כו' ה שנא"הקב
  ...דהיינו ענק, דיוהיינו עדות הוא מלשו� ע

כי לשו� שיי� לדעת , לשו� שלמדו' והוא הע, ת"עדות אותיות דעו
  ...כידוע

' כ הי"וא, עבד לו' ואל תקשי הרי הענקה צרי� להיות מהאדו� שהי
  .אדונו' צרי� להיות ההענקה מפוטיפר שהי

-------------------------- 

  .87עמוד ) ב(ראה ' ד פ"לקוטי שיחות חלק כ' בהבא לקמ� עי) *
  .יב, בראשית מא) 1
ל יד יוס� וילבש אתו בגדי שש ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וית� אתה ע, ש� פסוק מב) 2

ענק . (כ"ועל שהוא רצו� בטבעת קרוי רביד ע,  ענק–י רבד "ופרש, ויש� רבד הזהב על צוארו
  ).ל"מלשו� הענקה וד

 .ק"כמני� ענ, 220) = 14(זהב ) + 206(ד "רב) 3

וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אבר� ונתו� אתו על כל אר$ , ש� פסוק מג) 4
  .מצרי�
5 ( �ובלעדי� לא ירי� איש את ידו ) ש� פסוק מד(אמר רבי יוחנ� בשעה שאמר לו פרעה ליוס
אמר לה� גנוני מלכות , עבד שלקחו רבו בעשרי� כס� תמשילהו עלינו, אמר איצטגניני פרעה' וגו

לכות גנוני מ:  חכמי� וחוזי� בכוכבי� ויודעי� בחכמת המזלות–אצטגנינות , י"ופרש(אני רואה בו 
בא גבריאל ולימדו , כ יהא יודע שבעי� לשו�"אמרו לו א, )כ"ע.  גווני מלכי� בחכמה גבורה ויופי–

עדות ) ו, תהלי� פא(' ה ולמד שנא"לא הוה קגמר הוסי� לו אות אחת משמו של הקב, שבעי� לשו�
  .ביהוס� שמו בצאתו על אר$ מצרי� שפת לא ידעתי אשמע
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ש " לו בתו אסנת כמ6והוא מה שנית�, כ הענקה"ג' ל מפוטיפר הי"י
. לשו� שלמד' רומז על הע' ונתוס� ע.  בת פוטיפרעוית� לו את אסנת

  .�" ע� הכולל הוא מספר לשו7ר"פוטיפ
  עמוד קכ, קידושי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו  – נ, בראשית מא

  אסנת בת פוטי פרע כהן און

-------------------------- 

ל אולי יש לומר דמה שמדייק " וז23 הערה 88ד עמוד "ש חכ"ע בלקו"ר זי"ק אדמו"הערת כ) 6
  .י פוטיפר"ולא ע* י פרעה"הוא משו� שנתינת אסנת ליוס� היתה ע, "ולא נת�" נית�"לכתוב 
  ".לשו�"כמני� , 386= הכולל  + 385' בגי" פוטיפר) "7

ה� או� ויקרא פרעה ש� יוס� צפנת פענח וית� לו את אסנת בת פוטי פרע כ, ש� פסוק מה*) 
  .'לאשה וגו

  מ

  בברית הלשון' דברית המעור תלוי, לשמשבשני רעבון אסור 
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וליוס� '  שנא1אמר ריש לקיש אסור לאד� לשמש מטתו בשני רעבו�
  .ילד שני בני� בטר� תבוא שנת הרעב

  .תענית יא

  .דצרי� אד� לנהוג צער בעצמו,  לשמש מטתו בשני רעבו�אסור
  י"רש

כי א� אי� אכילה בברית הלשו� לא צרי� להיות אכילה בברית 
וה� תלויי� , 2בש� אכילה הלח� אשר הוא אוכל' כי תשמיש נק, המעור

צדוק מא� ' ק כמדומה בהמעשה דר"קדושי� סופ' זה בזה כדאיתא במס
  .3דעביד הא אכיל הא

  וארא עמוד מח' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

  יופל על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימן בכה על צוארוי – טו-יד, בראשית מה

  וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי דברו אחיו אתו

-------------------------- 

 .192מק$ עמוד ' לפ) א(כ שיחה "פ בלקוטי שיחות ח"י עה"בביאור פרש' עי) 1

 ויעזוב כל אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� אשר הוא –ו , בראשית לט) 2
  .'היא אשתו אלא שדבר בלשו� נקי, כי א� הלח�, י"ופרש', אוכל וגו

ההיא מטרנותא אמר לה חלש לי ליבאי ולא )  לזנות–י "פרש(' צדוק תבעתי' ר, א"ע' ד� מ) 3
  .דעביד הא אכול הא, איכא דבר טמא אמר לה מאי נפקא מינה' מצינא איכא מידי למיכל אמרה לי

 יש לי ללמוד מילתא דלא נזדמ� לי אלא מאכל טמאדהא , אמר מאי נפקא מינה –י "ופירש
י לקוטי שיחות חלק "עיי� בביאור הפירוש רש[ .אמכא� דעביד האי הבועל ארמית ראוי למאכל טמ

  ]308ב עמוד "כ

  מא

 לא –', ד שבטים וכו" יוגלותלרמז על , חסר אות יוד" עלהם", פ" עהמבאר לשון הזוהר
   מדה כנגד מדה–שרתה רוח הקדש על השבטים דנענשו על מכירת יוסף 
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רבי יצחק , ובנימ� בכה על צואריו,  על צוארי בנימ� אחיו ויב�1ויפול
  .הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשו� ועל מקדש שני, אמר

על בי מקדשא , על צוארינו נרדפנו) ה, איכה ה(דכתיב ,  אוקמוה2והא
ולא , תרי� זמני�' יגענו למבני לי, דאיהו צואר ושפירו דכל עלמא נרדפנו

מה צואר כיו� . דהא לא שבקוה ל� ואתרחב ולא אתבני לבתר, הונח לנו
הכי נמי בי מקדשא כיו� דאיהו אשתצי ', י עמיכל גופא אשתצ, דאשתצי
�ולא נהיר שמשא ולא שמיא וארעא , כל עלמא הכי נמי אתחש�, ואתחש
  .וככביא

בכה על שבטי� , ולבתר דבכה על דא,  כ� בכה יוס� על דא3בגי�
ואתבדרו ביני , כד אתחריב בי מקדשא כלהו שבטי� אתגלו מיד, דאתגלו
, על כל� בכה, עליה� ודאי, יב� עליה�ד וינשק לכל אחיו ו"הה, עממיא

ועל אחוי עשרת השבטי� דאתגלו , על בי מקדשא דאתחריב תרי� זמני�
ולא כתיב , ואחרי כ� דברו אחיו אתו, בגלותא ואתבדרו� ביני עממיא

ואינו� לא בכו דלא שרא , רוחא קדישא' דהא איהו בכה דנצנצה בי, ויבכו
  .עלייהו רוח קודשא

  ב"א ד� רט ע"זוהר ח

  .א שבטי�"כ ה� י"וא, לכאורה ג� בנימי� גלה

, שבכה על צוארי בנימי�' על גלות בנימי� נכלל בהבכי' ל כי הבכי"י
והיינו מה שעלה� כתוב (שבטי� ' דויב� עליה� הוא רק על י' כ הבכי"א

  ).שבטי�' לרמז על גלות י' חסר י

ו ב שבטי� נכנס"ובמני� הי, ל לוי אינו נחשב במני� השבטי�"או י
כ מה שבכה על אחיו "א, ואפרי� ה� בני יוס� ולא אחיו, אפרי� ומנשה

  .'שבטי� הוא רק על י

רוחא קדישא ואינו� לא בכו דלא שרא '  דאיהו בכה דנצנצה ביואמר

י "ובפרש(ק "כ רוה"כ בנימי� שבכה נצנצה בו ג"א, עלייהו רוח קודשא
� שעתיד על משכ� שילה שבחלקו של יוס'  שבכיית בנימי� הי4בחומש
על חורב� ' א, בכיות' ב' א� ביוס� הי). 5ק"והוא מגמרא דמגילה פ, ליפול

-------------------------- 

רבי יצחק אמר הא , ובנימ� בכה על צואריו, ויפול על צוארי בנימ� אחיו ויב�] ק"תרגו� ללה) [1
שבכה יוס� לפי שראה ברוח , ל על מה שנאמר צוארי בלשו� רבי�"הרי כבר פירשו חז, אוקמוה

 .נות בחלקו של בנימי� עתידי� ליחרבהקודש ששני המקדשי� העתידי� ליב

ל מה דכתיב על צוארינו נרדפנו פירושו שנרדפנו על בית "וכבר פירשוה חז] ק"תרגו� ללה) [2
כי נחרבו , ולא הניחו אותו לנו, יגענו לבנותו שתי פעמי�, המקדש שהוא צואר ויופי של כל העול�

�, כל הגו� נכרת עמו, ואר כיו� שנכרתועוד דמיו� הבית המקדש לצואר כמו שצ. ולא נבנו אחר כ
והשמש לא האיר , כל העול� ג� כ� נחש� אורו, כמו כ� בית המקדש כיו� שהוא נכרת ונחרב
 .והשמי� והאר$ והכוכבי� לא השפיעו את כח�

ואחר שבכה על זה בכה על השבטי� , החורבנות' ובשביל זה בכה יוס� על ב] ק"תרגו� ללה) [3
ד וינשק לכל אחיו "הה. ית המקדש כל השבטי� גלו ונתפזרו בי� העמי�כי כאשר נחרב הב, שגלו

ועל אחיו עשרת , פעמי�' על בית המקדש שנחרב ב, עליה� ודאי פירוש על הכל בכה, ויבק עליה�
ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי , ואחרי כ� דברו אחיו אתו. השבטי� שגלו ונתפזרו בי� העמי�

 .לא בכו כי לא שרתה עליה� רוח הקודשוה� , שנצנצה בו רוח הקודש

מובא ג� בילקוט . [146עמוד ) א(ויגש ' פ' י בלקוטי שיחות חלק י"בביאור על פרש' עי) 4
 ]301פה עמוד ' ויגש סי' ת פ"משיח וגאולה עה

 :טז) 5
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על חורב� משכ� ' רק בכי' ובבנימי� הי, על גלות ישראל' ב, ק"בהמ' ב
  ...כי בחורב� משכ� שילה לא גלו ישראל, ולא על גלות ישראל, שילה

 ואינו� ',פנימיות בי' זה בבחי' דוקא היינו שהי' בי, 'ואמר נצנצה בי
היינו אפילו הרוח , לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא) אחי�' היינו הי(

אחי� ' הנה הי, בבני� שלכ� בכה הוא' שזה הי, 6קודשא דעטרה דגבורה
  .זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו' לכ� ג� בחי, זו' ה� למטה מבחי

מקי� לא ' היינו שאפילו בבחי, ולא נצנצה בה�, ונקט שרא עלייהו
  .כ"פנימי ג' אפילו בבחי' וביוס� הי, עליה�' יה

ועל עשרה , הוא כי ה� היו עשרה, ל עוד מה שנקט שרא עלייהו"וי
ש "מקי� וכמ' בלי גבול ותכלית בבחי' הרי שורה אור השכינה שבבחי

  .ש" ע7'ה בגזירת עירי� כו"ג בד"ק פכ"באגה

וגרמו , והוא מפני שחטאו במכירת יוס�, הנה לא שרא עלייהו
 ותחי רוח יעקב אביה� 8ש"שנסתלקה שכינה מיעקב אביה� כמ

�  .10י ש�" ובפרש9ועיי� בתרגו� יונת�. שנסתלקה ממנו כשמכרו את יוס

לכ� מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו כשנתועדו 
�  .מיוס

הנה שנוי הלשו� מה שביוס� נקט רוחא , וא� גירסתינו מדוייקת הוא
  . קודשאובה� נקט רוח, קדישא

  קצה' ויגש ע' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים  – כג, בראשית מה

  ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך

-------------------------- 

 .עיי� בזה בלקוטי לוי יצחק כא�) 6

' היא הארה עצומה מאור הההשראה , ...'ל עשרה שיושבי� ועוסקי� בתורה שכינה שרוי"וז) 7
מלמעלה מראשה ' א מקי� עלי"ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ, המאיר בה בלי גבול ותכלית

 .ל אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר עליה� מלמעלה"כמו שאמרו חז, ועד רגלה

 .כז, בראשית מה) 8

 .� ְדַזִ?ינ; ַית יֹוֵס� ְוָתַבת ֲעלֹוי ַיֲעקב ֲאב;הֹו�;4ְַרת ר;ַח ְנב;Aה ְדִאיְסַ@ְלַקת ִמיֵנה ְ?ִעַד: ל"וז) 9

 .שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו: ל"וז) 10

  מב

י ינצלו אותה שיקחו את כל "ובנ, )'יין מצות וכו(לגאולת מצרים ' רמז בפ" 'ולאביו שלח וגו"
  'שיגר לו יין ישן וכו: מגילה טז'  מבאר הג–במצרים '  שהיהטוב

ז אמרו על זה שיגר לו יי� יש� שדעת זקני� נוחה "מגילה דט' במס
כי לשו� נופל על לשו� . הימנו שזהו מטוב מצרי� שהחמורי� היו נושאי�
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חמרא הוא , ובלשו� הגמרא. 'כ כמו ויי� חמר מלא כו"חמר פירושו יי� ג
ה "צ זצוקללה"ר בעל הצ"ק אדמו"ש זה כ"כמ(� וחמרא הוא יי, חמור
  ).ש"ע, א בבו� בראשית רשימות"זיע

שה� כמו , מצרי�'  בחי1והיינו שהכניעו את החמורי� דקליפה
שישאו יי� יש� הוא החמר טוב , השמרי� והפסולת דעול� התהו שנשבר

דשקיט ושכי� , במצרי�'  שהישזהו הטוב, מבירורי הניצוצי קדושה דתהו
, ...כ הדורדייא שה� השמרי� והפסולת ה� כמו החמרי�"א, 2ייאדרעל דו

כ הוא יש� דהיינו "א, ג� הניצוצי� ה� מעול� התהו שקד� לעול� התיקו�
  .מזמ� הקוד� מתהו שקד� לתיקו�

רמז על שיגאלו ממצרי� וינצלו אותה שיקחו את כל ' ל זהו הי"וי
אולה הוא שעני� הג. 3ש וינצלו את מצרי�"במצרי� כמ' הטוב שהי

  .4ל"לשונות של גאולה כדרז' הכוסות יי� דפסח שה� לנגד הד

. אתנת נשאת בר ולח� ומזו� ירמוז על הלח� דמצה' ל הי"ז י"ולפי
  ...מצות' ל רומז על הג"י, בר לח� מזו�, לשונות' וכתיב ג

  .ל בר ולח� ומזו� ירמוז על פסח מצה ומרור"או י
  שמות עמוד י' פ, רי�דב�הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

  .יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים – טו-יד, מט בראשית

 וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

-------------------------- 

. ג אשר בשר חמורי� בשר�"כ' ש עליה� ביחזקאל סי"מצרי� כמ' בחי... החמור דקליפה) 1
 )לקוטי לוי יצחק ש�(

 .ב"ד� קכח ע' עיי� זוהר חלק ג) 2

  .לו, שמות יב) 3
  .ה"ח ס"ר פפ"ב. ד, ו"ר פ"שמו. א"י ה"� פירושלמי פסחי) 4

  מג

א "ק, "עבד"כ כתיב "ואח, מאה' ס בגי"מ,  יששכר עסקו בתורה–:) ט(חגיגה ' להג' רמז בפ
   אלקיםעובדפעמים כמו 

ושבת� וראית� בי� צדיק לרשע בי� עובד ) יח, מלאכי ג(מאי דכתיב 
היינו רשע היינו , היינו צדיק היינו עובדי אלקי�, אלקי� לאשר לא עבדו

ואינו , ל עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו"א, אשר לא עבדו
ל ומשו� חד "א, דומה שונה פרקו מאה פעמי� לשונה פרקו מאה ואחד

עשרה , צא ולמד משוק של חמרי�, אי�ל "א, זימנא קרי ליה לא עבדו
  .חד עשר פרסי בתרי זוזי, פרסי בזוזא

  :חגיגה ט
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מי הוא צדיק ומי הוא עובד אלקי� הלא אחד , היינו צדיק היינו עובד אלקי�
  .הוא

פ ששניה� צדיקי� לא עבדוהו בשוה שזה "אע, 'אינו דומה שונה פרקו כו
  .עבדו יותר

וא� תאמר לו , וז אחד שכבר נהגו כ�ישכיר ל� אד� חמורו בז, עשרה פרסי
  .ליל� פרסה יותר ישאל� שני זוזי�

  י"רש

. כמו שכתוב ביששכר שהיו עוסקי� בתורה ויהי למס: מאה פעמי�
א "הוא מה שהיו שוני� ק, ואחר כ� כתיב עובד, ...1ס מספרו מאה"מ

  .פעמי� כמו עובד אלקי�

ימוד כי ל(ויששכר נמשל לחמור כמו שכתוב יששכר חמור גר� 
  ...זהו המשל משוק של חמרי�) התורה צרי� להיות כחמור למשאוי

ש� אלקי� הוא גבורות ועובד אלקי� הוא שמתק� , עובד אלקי�
  .וממתיק את הגבורות

  הערות לתניא עמוד ג, לקוטי לוי יצחק

ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספר  – י, בראשית נ

   אבל שבעת ימיםגדול וכבד מאד ויעש לאביו

-------------------------- 

 )לקוטי לוי יצחק כא�. (ו"ח שער הזיווגי� פ"ועיי� בע) 1

  מד

  ו כתרים"שהקיפו לארונו של יעקב ל.) סוטה יג(ל "למארז' רמז בגי
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י "והובא בפרש( שהקיפו כתרי� לארונו של יעקב 1סוטה' איתא במס
 3כי אטד בכפל, הוא, 2ו כתרי� כדאיתא ש�"והיו ל)... בפסוק גר� האטד

  .ד"א מזה בס"ש במ"ו וכמ"ל', פעמי� ד' ט', ט', פעמי� ט' א
  עמוד ה, ויחי' פר, לקוטי לוי יצחק

וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה  – יד, שמות א

  בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך

-------------------------- 

ר אבהו מלמד שהקיפוהו כתרי� לארונו "ויבואו עד גר� האטד וכי גור� יש באטד א. סוטה יג) 1
  .'של יעקב כגור� זה שמקיפי� לו אטד וכו

  .בתנא שלשי� וששה כתרי� נתלו בארונו של יעק) 2
  .x 9 = 9 ,9 x 4 = 36 1' פי) 3

  מה

  'ומבאר בזה לשון הפ, גבורות' דברים כנגד ה' קחשיב ה

כתיב וימררו את חייה� בעבודה קשה בחומר ובלבני� ובכל עבדה 
עבודה , דברי�' וקחשיב ה, � אשר עבדו בה� בפר�בשדה את כל עבודת

' הוא לנגד הה. את כל עבודת�, כל עבודה בשדה, לבני�, חמר, קשה
  .דיני� ממש' בחי, שה� גבורות קשות, ...גבורות

, דהיינו חמר, מה� מפורשי�' ג, גופא ג� כ� יש חילוק' ובאלו הה
כלל '  בחיוה� כמו, ושני� מה� אינ� מפורשי�, עבודה בשדה, לבני�

שכוללי� , את כל עבודת�, והיינו עבודה קשה, שכוללי� כל מיני עבודה
  .כל מיני עבודה הגרועי� עוד יותר מחמר ולבני� וכל עבודה בשדה
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' הנה הב, אותיות דש� אלקי�' גבורות שה� הה' יש לומר כי בהה
ה� גבורות יותר קשי� ,  דש� אלקי��1"א, אותיות הראשו� והאחרו�

י א� מתחלפי� באותיות "כי הרי אותיות לה, י דאלקי�"להמאותיות 
שזה מורה , ט"כד, ה� אותיות אחרות, שלפניה� שהוא המיתוק שלה�

  .שנתמתקו

� דאלקי� ג� כשמתחלפי� באותיות "מה שאי� כ� אותיות א
  .�"שלפניה� נשארי� כמו שה� אותיות א

ד כי "ינאי מ' ל אמרי דבי ר"ועיי� מזה באריכות ברשימה על מארז
דרבי ' ל ההוא דאתא לקמי"בפירוש על המארז' מי$ חלב יוציא חמאה כו

  .ש"ע' ל אשת� אשתי כו"א

� דאלקי� ה� יותר קשי� "מוב� מזה שהגבורות דאותיות א
יע� שאינו מועיל בה� חילו� בהאותיות , י"מהגבורות דאותיות לה

  .הקודמות

ר מהגבורה דאלקי� היא קשה יות' גופא הגבורה דאות א' ובאלו הב
זהו שהתחלה והסו� . ל עיי� ש�"ש ברשימה הנ" וכמ2דאלקי�' דאות מ

' ה� גרועי� יותר מהג, את כל עבודת�, עבודה קשה, עבודות דהיינו' דהה
  .חמר ולבני� וכל עבודה בשדה שבאמצע

מה , כי הרי נאמר עליו קשה, התחלה קשה וגרוע יותר, ובה� גופא
' והיינו כי הגבורה דאות א. מר קשהשאי� כ� על את כל עבודת� לא נא

  ...'היא קשה יותר מהגבורה דאות מ

ל הוא היפ� מ� כשהאר$ תוציא גלוסקאות וכלי "י. וכל עבודה בשדה
וזהו שעל . שאז אי� צרי� לשו� עבודה בשדה, מוכני� ונגמרי�, 3מילת

עבודת ' א, עבודה בשדה' מפני שיש ב, עבודה בשדה קאמר כל עבודה
  .להוציא הדברי� שמה� עושי� בגדי�' ב, יא לח�התבואה להוצ

  עמוד רכז, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

והוא ש� , בסוד חילו� ש� אלקי�: ל"וז' עני� זה מובא בפרי ע$ חיי� שער חג המצות פרק א) 1
אבל למד תתחל� ', כי אי� אות אחרת קודמת אלי, כי אל� אינה יכולה להתחל�: והעני�. �"אכדט

של ' א� �. 'הקוד� אלי' נתחל� בט' יעד אות ', הקודמת אלי' מתחל� בד' וכ� הה', הקודמת אלי' בכ
. 'פתוחה הקודמת אלי' ומתחלפת במ, � סתומה"דאלקי� הוא מ' כי �, אלקי� אמת שהיא מתחלפת

' � באות �"לכ� נכתב ש� זה אכדט, א� שלפי שלעול� כל אות � אחרונה שבכל תיבה היא סתומה
אינה , ה באות � שכמותהא� בער� שנתחלפ, מתחלפת' נקרא ג� אות �' ואמנ� בער� א, סתומה

  .נקראת נתחלפת
ולכ� ה� , כי ש� זה הוא אותיות קודמת לש� אלקי�, והנה ש� זה יותר פנימי מ� ש� אלקי�

והוא ש� , נתחל� באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקי�' שא� הי, כ"משא. יותר רחמי�
שכל , ה הוא להיפו�"� הויפ שבש"ואע. והוא יותר תחתו� ודי� מש� אלקי�, כנזכר בזוהר, �"במוכ

  .מה שמתחל� הוא די�
וכ� בש� . מורה על העל� הרחמי�, וכאשר יתחל�, ה הוא רחמי� פשוטי�"ש� הוי, והעני� הוא

עליו� , �"נמצא כי הש� אכדט, שהוא בסוד בש� אלקי�, ההתחלפות מורה על העל� הדי�, זה
מ "וכ. והוא בסוד ש� זה, אלקי� חיי�נקרא בינה , ולסבת מציאות ש� זה, ופנימי יותר מש� אלקי�

 .ש"עיי. הוא רומז לש� זה, � חיי�"שתמצא אלקי

2 (�פשוטה ' � סופית מתחל� להאות מ"כ אות מ"משא, והטע� בזה דאות אל� אי� לו חילו
כ אות אל� דאי� "משא, שזה מורה דיש איזה המתקה, פ יש לו חילו�"נמצא דעכ, )1ל בהערה "כנ(

  . גבורה קשהלו חילו� מורה דהוא
 :עיי� שבת ל) 3
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ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת  – טו, שמות א

  שפרה ושם השנית פועה

  מו

  .)פסחים קח(ם "על הרשב'  מתרץ קושיית התוס–עיקר גאולת מצרים בזכות נשים 

שא� ה� היו , יבות בארבע כוסותאמר רבי יהושע ב� לוי נשי� חי
  .באותו הנס

  .פסחי� קח

�בשכר נשי� צדקניות :) סוטה ד� יא(כדאמרינ� ,  ה� היו באותו הנסשא
י אסתר "וכ� גבי מקרא מגילה נמי אמרינ� הכי דמשו� דע, שבאותו הדור נגאלו

  .).ד� כג(וכ� גבי נר חנוכה במסכת שבת , נגאלו
  �"רשב

י אסתר ובחנוכה " שעל יד� נגאלו וכ� במגילה ע�"רשב' פי, הנסהיו באותו 
  .וקשה דא� משמע שאינ� עיקר, י יהודית"ע

  'תוס

, א� שזהו מצות עשה שהזמ� גרמא, נשי� חייבות בכוסות דפסח
  ...מפני כי עיקר הכוסות של פסח ה� שייכי� לנשי�

בדיבור המתחיל ' ח ריש עמוד ב"פסחי� ד� ק' � במס"ברשב' ועי
מוב� מש� שהעיקר הוא נשי� שבשביל� נגאלו , תו הנסשא� ה� היו באו

  .ממצרי�

, ומכל מקו� קאמר רבי יהושע ב� לוי הלשו� שא� ה� היו באותו הנס
  .הלשו� שא� לכאורה מורה שאינ� עיקר

רק על ' והיאורה תשליכוהו הי, היינו מפני הגזירה דוהמת� אותו
  .לכ� קאמר שא�, הזכרי� ולא על הנקבות

, בשכר נשי� צדקניות, בשביל הנשי�' ר הגאולה היומכל מקו� עיק
הרי שהעיקר הוא , וכ� הנשי� שפרה ופועה ה� שהחיו את הילדי�

  .הנשי�

  .מעליו' ובזה סרה קושיית התוס

 �ומדוקדק לשו� רבי יהושע ב� לוי שלא אמר על החיוב הלשו� שא
  .רק על הטע� בלבד, היינו א� נשי� חייבות

  עמוד רעג, ודשאגרות ק, לקוטי לוי יצחק

ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא  – טז, שמות א

  והמתן אתו ואם בת הוא וחיה

  מז

  נענש פרעה מדה כנגד מדה

וכ� כל הב� ', א� ב� הוא והמת� אותו וא� בת היא וחי, גזר פרעה
, הבת שלו, ומדה כנגד מדה. הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיו�

  .ת פרעה חזרה למוטב והחייתה וגידלה את הב� משה בביתוב' בתי
  עמוד רצה, כלי�' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש
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  .וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי – ב-א, שמות ב

  ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים

  מח

, )ותרא אותו(חלק קטן , מצה האמצעית לוי מחלקין אותווזהו ,  שהוא לוי–י משה "הגאולה ע
  ורמזים בזה).  צפון–ותצפנהו (חלק גדול 

לוי היינו כי לוי קאי על ' עיקר אכילת מצה הוא מצה האמצעית הנק
  ...בינה, גבורה' כידוע שלויי� ה� בחי, בינה, גבורה

בינה בכלל וחולקי� ' וזהו שנוטלי� המצה האמצעית לוי דוקא בחי
 נחלקת לשני , הוא מה שבינה בכלל1גדול מחבירו' חלק א, ותה לשני�א

  ...2חלקי� בינה ותבונה

החלק הקט� הוא מגולה ועליו אומרי� ההגדה ... ומהמצה הזה גופא
ועליו אי� אומרי� , והחלק הגדול הוא צפו� ונעל�, הא לחמא עניא' ונק

ימות והעל� ההגדה ואינו נקרא הא לחמא עניא היינו כי בינה היא בסת
  .שלעתיד דוקא תתגלה, לעתיד לבא

תתגלה מצפינתה לבסו� אחר , אפיקומ�, כ המצה הזה דצפו�"וכמו
�היא , כ המצה דהחלק הקט�"משא. (ולא בתחלת הסדר, שולח� ערו

�זו היא ' כי בחי, אי� אומרי� שו� דבר' ועלי) מגולה מתחלת הסדר ואיל
מי ' זו היא בחי' כי בחי, הילול ושבח' מבחי, למעלה מסיפור והגדה

  ...שאינו מושג כלל

מצה ' הוא מבחי, מ ואכילת מצה"ד דעיקר עני� יצי"ת בס"י משנ"ועפ
ועל , לוי' שמשה הי, י משה"הנה הגאולה היתה ע, לוי דוקא, האמצעית

שלא נאמר ש� , לידת משה כתיב ויל� איש מבית לוי ויקח את בת לוי
לוי ' מ ואכילת מצה הוא מבחי"יצי' היינו כי בחי, רק לוי, האיש והבת

  .לוי' המצה האמצעית הנק, דוקא

הרי שיש ', ותרא אותו ותצפנהו כו, כ האמור בו"ל שזהו ג"והב� שי
, והיינו כמו החלק הקט� המגולה, וצפינות והעל�, והתגלות' ראי', בחי' ב

  .וחלק הגדול המכוסה וצפו�
  עמוד רל, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם  – יא, שמות ב

  וירא איש מצרי כמה איש עברי מאחיו

  מט

  "מצריאיש "רמז מה שנקרא משה 

ל "הוא כי משה נולד כשהיו ישראל במצרי� ק, משה נקרא איש מצרי
והוציא , ל"ק' גי, צ דמצרי"זהו מ, ל שנה"שיוכבד היתה אז בת ק, שנה

  .י דמצרי"זהו ר, י שנה"כשהיו שמה ראת ישראל ממצרי� 
  עמוד א, בראשית' הערות לזוהר פ, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

 .עז' ג� לקמ� סי' עי) 1

ועיי� בלקוטי . [והחלק הקט� הוא תבונה, דהחלק גדול הוא בינה, עיי� ש� בלקוטי לוי יצחק) 2
 ].'ח' ביאורי� בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה סי, שיחות
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ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת  – כ, שמות ו

  משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה

  נ

  בת תחלה סימן יפה לבנים.) ב קמא"ב(ל "למארז' רמז בפ

שהולידה , בעמר� ויוכבד' וכ� הי, ה לבני� בת תחלה סימ� יפ1אמרו
כ הבני� אהר� ומשה שה� היו הבני� היותר "בתחלה בת מרי� ואח

  .טובי� בעול�
  שמות עמוד מג' הערות לזוהר פ, לקוטי לוי יצחק

והוצאתי אתכם מתחת סבלת ' לכן אמר לבני ישראל אני ה – ז-ו, שמות ו

ע נטויה ובשפטים מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרו

  גדלים

אלקיכם ' ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה

  המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

-------------------------- 

 .א, בבא בתרא קמא) 1

  נא

ס התורה "כוסות כנגד פרד' ד,  תכלית החירות לקבל התורה–' וד' עיקר הכוסות דפסח הם ב
  'וכו
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, הלשונות של גאול' בד,  בו יצאו ישראל לחירות עול�–חג הפסח 
  ...1כוסות' שלנגד� תיקנו חכמי� ד

דקידוש ישנו ' כי הכוס הא', והד' ועיקר הכוסות דפסח ה� הכוס הב
ז ישנו ג� "דברהמ' והכוס הג. ט שמצוה לקדש על הכוס"בכל שבת ויו

' והעיקר שנתחדש בפסח הוא הב, בשארי ימות השנה א� מבר� על הכוס
וברכת השיר , )'הכוס הבעל (שעליה� אומרי� ההגדה ', והד' הב, כוסות

שעני� ההגדה והלל וברכת ) שנחלק בי� שניה�(והלל , )'על הכוס הד(
ז "וברהמ, כ קידוש"משא, הוא החידוש שאומרי� בליל פסח, השיר

  .יש ג� בכל השנה' והג' שאומרי� על הכוס הא
  עמוד רסט, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

*      *      *  

ז לקבלת אור התורה שהיא "ותינו אחהוא כדי לזכ... העיקר]ו[
  .2שאי� ל� ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה, התכלית דהחירות עול�

שלנגד זה הוא , גאולה וחירות' בחי' וכש� שבהחירות דהכוסות יש ד
  .כוסות' הד

  .ס שבתורה"דהיינו פרד, דתורה' בחי' כמו כ� בב� חורי� דתורה יש ד

ה נעשה חירות ממש בנשמה שבז', אותיות דש� הוי' וה� לנגד ד
  .ובגו� בגשמיות וברוחניות

  עמוד רעו, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

  ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי – דכ, שמות ו

-------------------------- 

  .ה, ח"פ' ר פר"ב. ד, ו"ר פ"שמו. א"י ה"ירושלמי פסחי� פ) 1

 .'משנה ב, ו"אבות פ) 2

  נב

  דבני קרח עשו תשובה' רמז בגי
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היפ� מקרח .  במכוו�1� הוא מספר תורה"ה אביאס"ר אלקנ"אסי
  . משה2שכפר בתורת

  אחרי עמוד רפז' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, יצחקלקוטי לוי 

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי  – ב, שמות יב

  השנה

-------------------------- 

 .611' וכ� תורה בגי, 611) = 154(אביאס� ) + 186(אלקנה ) + 271' בגי(אסיר ) 1

 .כ, ח"במדבר רבה פי. א"ע, סנהדרי� קי. א, ב עד"ב) 2

  נג

כ הגאולה העתידה "כמו, י אתערותא דלעילא"ע'  שכמו גאולת מצרים הי–פ "ביאור מדרש עה
  'וכו

' ישעי(ה שנקרא ראשו� שנאמר "א ראשו� הוא לכ� כביכול הקב"ד
) יב, יז' ירמי(וציו� נקרא ראשו� שנאמר , אני ראשו� ואני אחרו�) ו, מד

ועשו נקרא ראשו� שנאמר , כסא כבוד מרו� מראשו� מקו� מקדשנו
' ישעי(ומשיח נקרא ראשו� שנאמר ' ויצא ראשו� וגו) כה, בראשית כה(

  .ראשו� לציו� הנה הנ�) כז, מא
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ויפרע מ� ק שנקרא ראשו� "ה שנקרא ראשו� ויבנה בהמ"יבא הקב
עשו שנקרא ראשו� ויבא משיח שנקרא ראשו� בחדש הראשו� שנאמר 

  .1'החדש הזה לכ� ראש חדשי� וגו
  א, טו' שמות רבה פ

ראשו� ' ה שנק"הנה מהמדרש רבה הזה משמע דמה שיבא הקב
. הוא בלי זכות כלל', ויבא משיח כו', ק כו"ויבנה בהמ', ויפרע מעשו כו

כ הוי "כי א, השכר דביו� הראשו� דפסחכי אי אפשר לומר שהוא בשביל 
ולא על ראשו� , להמדרש רבה לומר הדרשה על ביו� הראשו� דפסח' לי

  .הוא לכ� דחדש ניס� בכלל

וג� אי אפשר לפרש שהוא בשביל ובזכות שישראל מקיימי� המצוה 
, ולא איזו חדש אחר, שהוא החדש הראשו�, למנות חדשי השנה מניס�

למימר בזכות ' כי א� כ� הוי לי', ראשו� כו' ה שנק"בשביל זה יבא הקב
  .'ראשו� כו' ה שנק"ראשו� הוא לכ� יבא הקב

רק כמו , שהוא בלי שו� זכות כלל, אלא משמעות הדברי� הוא
, שגאולת מצרי� היתה באתערותא דלעילא מצד עצמו בלי שו� זכות

באתערותא דלעילא מצד עצמו בחדש ',  קול דודי הנה זה בא כו2ש"כמ
  .בניס�' כ הגאולה העתידה יהי"כמו, שהוא חדש ניס�, ו�הראש

, ה בכבודו ובעצמו"ה כמו שבא במצרי� שנגלה הקב"שיבא הקב
 שנגלה עליה� מל� מלכי 4'וכמא',  ועברתי באר$ מצרי� כו3ש"כמ

, כמו שנאבדו המצרי�, ויכרת זרעו של עשו. ה וגאל�"המלכי� הקב
ויבא משיח כמו שמשה , � שהוק� המשכ� בניס5ד כמו"ק ע"ויבנה בהמ

,  וישלח מלא� ויוציאנו ממצרי� שקאי על משה6ש"גאל� ממצרי� כמ
  .ע בלי שו� זכות"ע מצ"באתדל

  עמוד קח, פסחי�' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו  – ו, שמות יב

  ביםאתו כל קהל עדת ישראל בין הער

-------------------------- 

 .ובהנסמ� ש�, פג' בא סי' ת פ"עוד בביאור המדרש בילקוט משיח וגאולה עה' עי) 1

  .ח, שיר השירי� ב) 2
  .יב, ת יבשמו) 3
 .הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו) 4

 .יז, שמות מ) 5

 .טז, במדבר כ) 6

  נד

 הלכך –' בני אדם וכו' כתות של ל' אין הפסח נשחט אלא בג:) פסחים סד(' להגמ' רמז בפ
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  בחמשין סגי

הפסח נשחט בשלש כתות שנאמר ושחט אותו כל קהל עדת . 'מתני
  ...קהל ועדה וישראל, ישראל

כתות של שלשי� שלשי� ' ר יצחק אי� הפסח נשחט אלא בג"א. 'גמ
מספקא ל� אי בבת אחת אי בזה , ועדה וישראלמאי טעמא קהל , בני אד�

דאי בבת , אחר זה הלכ� בעינ� שלש כתות של שלשי� שלשי� בני אד�
, הלכ� בחמשי� נמי סגיא, ואי בזה אחר זה הא איכא, אחת הא איכא

  .עיילי עשרה ונפקי עשרה, עיילי עשרה ונפקי עשרה, דעיילי תלתי� ועבדי
  ב�א, מסכת פסחי� סד

וכ� יציאת מצרי� מעבדות , ...1שערי בינה'  רומז על נוהיינו החמשי�
פעמי� ' ולכ� נזכר יציאת מצרי� נ, לחרות הוא בסוד הבינה עלמא דחירו

 וחמושי� עלו בני ישראל מאר$ 2וכמו שכתוב, שערי בינה' בתורה לנגד נ
  ...שערי בינה' חמושי� רומז על נ, מצרי�

ותו כל קהל עדת כי כתיב ושחטו א, ויש לומר שנרמז זה בפסוק
, היינו שכל כתה דקהל ועדה וישראל יחד', ת כתה ל" רכל', ישראל כו

  .'צריכי� להיות ל

כל ' כתות של ל' ג', שיכול להיות בנ, נמי סגי' לרמז שבנ' נ' וכל גימט
  .'שעולה כ' פעמי� י' וב', אחד ל

  עמוד קלח, פסחי�' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

  היום אתם יצאים בחדש האביב – ד,  יגשמות

-------------------------- 

 .עיי� בלקוטי לוי יצחק כא� שמבאר דעני� הפסח שיי� לבינה) 1

 .יח, שמות יג) 2

  נה

  'דכל ענין יציאת מצרים הוא לידת בנים וכו, נרמז בו האבות והשבטים,  ניסן– אביבחודש ה

שנרמז , ב שבטי�"המקור דכל נשמות ישראל ה� השלשה אבות וי
  .זה בחדש ניס� הנקרא חדש האביב
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מספרו ב ש"ב הוא השלשה אבות הנרמזי� בא"א, ב"ב י"אביב הוא א
האות הראשו� דאברה� , ב"זהו א, שראשית� אברה� ואחרית� יעקב', ג
. ע"בפ' ע וב"בפ' הוא א' ואב שהוא מספר ג', והאות האחרו� דיעקב ב', א

, והוא המשקו�, כי אברה� שהוא האב הראשו� הוא אד� הגדול בענקי�
  ...1בא' ר פ"ויצחק ויעקב ה� שתי המזוזות במד

ר גופא כולל חכמה ובינה היינו מה שכת, ב"ד כח"והיינו ע(
  .)'ב', שבאברה� גופא יש אותיות אב כסדר� אחר האות א

' עשרת השבטי� והב', בחי' ב שבטי� הנחלקי� לב"ב הוא הי"י
  .שבטי� יהודה בנימי�

כי יהודה הוא סו� בני , ב שבטי�"ויהודה ובנימי� גופא כוללי� כל הי
יהודה , ...הוא סו� בני רחלובנימי� ,  ותעמד מלדת2לאה שאחריו כתיב

והמל� , ...המל� באחיו' הוא מלכות כי לו ניתנה המלוכה והוא הי
  .ואחריו דוד שמלכותו קיי� לעול� מיהודה, שאול מבנימי�' הראשו� הי

 �3 שה� מספר"ה בנימ"היינו יהוד, ב שבטי� נולדו מיעקב"והי
ב בעד הער' ויהודה הי. ת דיעקב"ת וס"ת שלה� הוא הר"והר, ב"יעק

  .' אנכי אערבנו כו4ש"בנימי� כמ

ר "כי הת, ב שבטי�"ק שיי� לכל הי"ק שבהמ"ובחלק� נבנה בהמ
מכל ' נ, ב שבטי�"שקלי� ששל� דוד בעד מקו� המקדש הוא מכל הי

  .והוא בחלק� דיהודה ובנימ�. 5ל"שבט כדרז

ת יהודה "ב ר"והיינו מה שי. ב שבטי�"הרי שה� כוללי� כל הי
  ...בנימי�

, חדש האביב' אבות כול� ה� אבות לכל שבט ושבט וניס� הנק' והג
ו בו כמספר "מ שבניס� בט"הנס דיצי, אב לבני�' והוא מה שנעשה בחי

  .ב"אבי

כ עני� הולדת בני� שאז המוליד� "חדש האביב הוא ג' וניס� הנק
כל ,  א� ב� הוא והמת� אותו6'כי הרי גזירת פרעה הי, אב לה�' נעשה בחי

כ הנס דגאולת ויציאת מצרי� הוא "א, 7אורה תשליכוהוהב� הילוד הי
  . שהגלות נמשל לעיבור והגאולה ללידה8וכידוע, לידת בני�

 9ש"והיינו מה שהסיפור וההגדה דיציאת מצרי� הוא לבני� דוקא כמ
, ומה נשתנה כא� הב� שואל',  כי ישאל� בנ� כו10'והי', והגדת לבנ� כו

  'ה כו כנגד ארבעה בני� דברה תור11וכמאמר
  עמוד תיד, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

וכש� , שאברה� גדול בגרי�, )כה, שמות יב(והגעת אל המשקו� : ל"לו וז, פרשה א) 1
 . שתי המזוזות בזכות יצחק ויעקבוא�, גדול שבאבות' שהמשקו� גבוה כ� הי

 .לה, בראשית כט) 2

 .ב"כמני� יעק, 182) = 152(בנימ� ) + 30(ה "יהוד) 3

 .ט, ש� מג) 4

 :עיי� זבחי� קטז) 5

 .טז, שמות א) 6

 .כב, ש� א) 7

 .וארא' תורה אור ריש פ' עי) 8

 .ח, ש� יג) 9

 .ש� פסוק יד) 10

 .הגדה פסקא ברו� המקו�) 11
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והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת  – ט, שמות יג

  ממצרים' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ה

  נו

', והיתה אשתו נוטלת תפיליו וכו, ומת בחצי ימיו... 'מעשה בתלמיד א.) שבת יג(' ביאור בג
  דמלכי אדום'  במלך הח–י " בתורה ובדה– הפסוקים ומרמז הסיפור בחילוק לשון

ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש ' תנא דבי אליהו מעשה בתלמיד א
והיתה אשתו נוטלת תפיליו , ומת בחצי ימיו, תלמידי חכמי� הרבה

כתיב בתורה , ואמרה לה�, ומחזרת� בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
 ששנה הרבה וקרא הרבה בעלי, כי הוא חיי� ואור� ימי�) ב, דברי� ל(

ולא היה אד� , ושימש תלמידי חכמי� הרבה מפני מה מת בחצי ימיו
  .מחזירה דבר

ואמרתי , פע� אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע
�באצבע ' אמרה לי חס ושלו� אפי, לה בתי בימי נדותי� מה הוא אצל

תה עמי ויש� עמי אכל עמי וש, בימי לבוני� מהו אצל�, ]בי[קטנה לא נגע 
ואמרתי לה ברו� המקו� , בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר

ואל ) יט, ויקרא יח(שהרי אמרה תורה , שהרגו שלא נשא פני� לתורה
  .אשה בנדת טומאתה לא תקרב

  א"שבת יג ע

להסבירו סתומות המשנה וטעמיה והוא הנקרא , ושימש תלמידי חכמי�
  .תלמוד

�  .אייה ראשונהכל שבעה של ר, נדותי

�כגו� זבה שסופרת שבעה נקיי� משפסקה וצריכה להיות לובשת , ליבוני
  .לבני� לבדיקה שמא תראה ותסתור ספירתה

ועד שתבא במי� לטבילה היא בנדתה דמרבינ� מתהיה בנדתה , בנדת טומאתה
  .בתורת כהני�, בהוייתה תהא עד שתהא במי�

  י"רש

  .'למה נטלה תפיליו ומחזרת כו

 1מנחות' ל במס" דתפיליו מאריכי� ימיו של אד� כדרזואי משו�
לכ� נטלה תפילי� להראות . ש" ע2א"ח שער התפילי� פ"ש בפע"וכמ

  .כ למה לא הארי� ימי� ומת בחצי ימיו"וא. שהניח תפילי� כל ימיו

ובתורה כתיב ' רק מפני ששנה כו, משו� התפילי�' הרי טענתה לא הי
�  .כי הוא חיי� ואור� ימי

שהתפילי� , בפי�' תורת ה' ני שבתפילי� כתיב למע� תהיל מפ"וי
כ הגור� "א, גורמי� ללימוד תורה הרבה שיהיו דברי תורה שגורי� בפיו

וכ� תורה , 3ד"מוחי� חב' הוא התפילי� כי תפילי� ה� בחי' למה ששנה כו

-------------------------- 

עליה� יחיו ולכל בה� ' ה) טז, לח' ישעי(' כל המניח תפילי� מארי� ימי� שנאל "ואמר ר. מד) 1
  ).בתפילי� יחיו' אות� שנושאי� עליה� ש� ה, עליה�' ה: י"רש. (חיי רוחי ותחלימני והחייני

אותיות ' נגד ד, בתי�' וד, ה"כמני� אהי, א אזכרות"יש בה� כ, ל הנה בתפילי� של ראש"וז) 2
עליה� יחיו ' ס הפסוק ה"וז, ...חיי�' ה� בגי, וג� שמות אלו',  נגד ש� הוי,פרשיות' וד, ה"אהי

 .ש"עיי. כל המניח תפילי� מארי� ימי�.) מנחות מד(ל "ואמרז רז

 ).ב, עמוד נו(מא ' תניא פ' עי) 3



  67 לקוטי לוי יצחק

51235_ news_18082011_2800-1.doc= 67 

לכ� היתה נוטלת תפיליו שה� גרמו לו מה , ...ד"מוחי� חב' היא בחי
  .'ששנה הרבה כו

  ...ומפני מה מת בחצי ימיו, צרי� להארי� ימי�' יוה

שאכל עמה ושתה עמה , בקירוב אצלה בימי לבונה' והוא מפני שהי
  ...ויש� עמה בקירוב בשר

דמי� ,  אנשי דמי� ומרמה לא יחצו ימיה�4כי כתיב, ומת בחצי ימיו
' בקירוב אצלה בימי נדותה וזיבתה לא הי' הנה א� הי, הוא דמי נדה וזיבה

א� מפני שבימי נדותה , ש לא יחצו ימיה�"כ כמ"ע לחצי ימיו גמגי
ורק בימי לבונה לכ� הגיע לחצי ימיו , בקירוב אצלה כלל' וזיבתה לא הי

  ...ה"א אי"אבאר המאמר הזה במק' וברצות ה, פ"עכ

מהיטבאל הוא מלשו� טבלה , ...6 וש� אשתו מהיטבאל5ש"והיינו מ
שאז נקרא , ומתייחד עמה, הוא כשהאשה טבלה שאז מותרת לבעלה

ועוטר ,  פאר� חבוש עלי�7ש"כמ, שתפילי� ה� הידור ופאר(הבעל הדר 
  .שהוא חי, ולא כתוב בו מיתה). ישראל בתפארה קאי על תפילי�

ולא כמו בהתלמיד ואשתו שאכל ושתה ויש� עמה טר� שטבלה א� 
, ועסקו בתורה, ולא הועילו לו תפיליו. שלא שימש ממש עמה עד שטבלה

-------------------------- 

  .כד, תהלי� נה) 4
 וישלח' בפ* ל בשנוי הפסוקי� בהמל� השמינית דמלכי אדו�"הנ' הגאו� המחבר מרמז הגמ) 5

, ואינו כתוב בו מיתה) ב, "הדר"' המל� נק) וישלח א' בפ, והשינוי הוא בשתי�. ובדברי הימי�
ועיי� בפני� בלקוטי לוי יצחק " ( הדדוימת"וכתוב ש� ) ב, "הדד"' המל� נק) א, י"כ בדה"משא

  ").פעי"י כתוב "ובדה, "וש� עירו פעו"בחומש כתוב , שמבאר עוד שינוי
רבי יוחנ� ב� זכאי הוה אמר תלת מאה הלכות : תולדות ד  קמה' ש בזוהר פ"להעיר מ*) 

 .ש"פסוקות ברזא דחכמתא עלאה בפסוק וש� אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב עיי

וימת בעל חנ� ב� עכבור וימל� תחתיו הדר וש� עירו פעו וש� אשתו : לט, בראשית לו) 6
  .מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

  .יז, יחזקאל כד) 7
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 כתיב מיתה בהמל� 8ד וכמו שבדברי הימי�"והוא ע, מת בחציו ימיוו
  .'הח

בתי� ' הדד רומז על תפילי� שיש ב� ה, א� ש� נקרא הדד ולא הדר
היינו . י"פרשיות בש' ר וד"פרשיות בש' וד). בשל יד' בשל ראש וא' ד(

מפני שאכל ). שלכ� לא נקרא הדר(א� התפילי� לא היו להדר לו . 9ד"הד
שלכ� ג� , א� ששימש רק אחר שטבלה, ש� עמה טר� שטבלהושתה וי

כ התלמיד הוא "וא. הנוקבא מהיטבאל מלשו� טבילה' בדברי הימי� נק
. בדברי הימי�, ד מהיטבאל"ואשתו הוא ע. ד הדד שכתוב בו מיתה"ע
  .ל"וד

  סו� עמוד עא ואיל , הערות למסכת גיטי!, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

היום לא ' ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה – כה, שמות טז

  תמצאהו בשדה

-------------------------- 

וימת בעל חנ� וימלו� תחתיו הדד וש� עירו פעי וש� אשתו מהיטבאל : נא7נ, י הימי� אדבר) 8
  ...וימת הדד... בת מטרד בת מי זהב

, ועיי� ג� בלקוטי לוי יצחק. (פרשיות של ראש' ד, פרשיות דשל יד' ד, בתי�' ה' ד נוט"הד' פי) 9
בתי� בתפילי� של ' ד, בתי�' בה הל ותפילי� שיש "ויחי סו� עמוד רמ וז' פ, הערות לזוהר בראשית

, ג"בתפילי� של יד שביחד ה� י' בתפילי� של ראש וד' ד, פרשיות' וח, בתפילי� של יד' ראש ובית א
  .)ש"ד ע"מספר הד

  נז

ל בקושי התירו לדבר דברי תורה "ומשארז, ל דברי תורה"צ) ובפרט בשלישית(בסעודת שבת 
  אדרבה זמנה בשבת, כ פנימיות התורה"משא,  היינו נגלה דתורה–בשבת 
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' ח במסכדמוכ, ל דברי תורה אפילו בחול"בכל שולח� בסעודה צ
ל דברי תורה כי יומא "הנה בסעודה דשבת בודאי צ, 1ג"ג מ"אבות פ

  . ש" ע2א"ה ע"אמור דצ' ק פ"ש בזוה"דשבת קשורא הוא דאורייתא כמ

  .3והכל מודי� שבשבת ניתנה התורה

.  בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת4ק מהאמור"ולכאורה צע
  .ש" ע5'ש בהגדה מצה זו כו"ה להבי� מ"ת בד"ועיי� בלקו

-------------------------- 

כאלו אכלו , ולא אמרו עליו דברי תורה, שלשה שאכלו על שלח� אחד: רבי שמעו� אומר) 1
  .'מזבחי מתי� וכו

 .11לקמ� הערה ' עי) 2

 :בת פוש) 3

  .תשסט' פרשיות לע7ז"וראה הנסמ� במאמרי אדה. ג, ירושלמי שבת טו) 4
השמחה וכדכתיב ' יש להקדי� עני� מועדי� לשמחה שעיקר המועדי�א הוא בחי: ...ל ש�"וז) 5

ש בהללד מושיבי עקרת הביתה א� "ושמחת בחג�ב שאז הוא זמ� גילוי מוחי� דאימאג דהיינו מ
  .הבני� שמחה

  .טז  ח"א גילוי מוחי� דאבאו וה� יותר עליוני� ואי� ש� בחינת גילוי שמחה כביווהנה בשבת הו
ס "בגילוי אור א' בחי' א� העני� כי הנה ביאור מהות מוחי� דאימא יוב� במה שנודע שיש ב

  .הט"ב
הארה והארה ' ההמשכות מעילה לעילה כו' ההשתלשלות וסדר המדרגות שה� בחי' בחי' הא

. יש מיש' ההשתלשלות דר� כלל נק' שכל בחי'  במדות ומדות במחשבה כוכמשל שכל. 'דהארה כו
  .'למעלה מ� ההשתלשלות יש מאי�י ממש מאי� המוחלט כו' והב

והנה בהשתלשלות עלה ועלול כשהעלול מתקרב לעילתו ממטה למעלה הנה הוא משיג את 
יא ובא וראה 'שביולכ� הוא שש ושמח בו ותהי השמחה גדולה כמשל ב� המל� שיצא מ� ה, עילתו

  .את פני אביו
שמחת העלול בהגלות נגלות עליו אור העלה שלמעלה תחת אשר ירד בהשתלשלות ' כ� תהי

ונעשה מרחק רב בינו ובי� עילתו ורחק מאור פניו בסתר המדרגות והכל הוא מפני שעתה בגילוי זה 
  .'ולה כויש לו השגה אי� שיצא מאפילה לאור גדוליב ומאבל ליו� טוב ומשעבוד לגא

כי עקרת ' פי, עקרת הבית נעשה א� הבני� שמחה' וזהו עני� יו� טוב גילוי השמחה שמבחי
' והיא בחי, מלשו� עקרה ומלשו� כחולדה זו הדרה בעיקרי בתי� בגמרא פרק בתרא דפסחי�יג

  .ל"� ז"סיד לתלמיד הרמב"בספר שו' נ כ� פי"ע בק"מלכות שמלובשת כל יומי� דחול בבי
א� הבני� בינה והשגה באור אי� סו� הנגלה אז ' בבחי' יא עולה למעלה באציוביו� טוב ה

דר� ומבוא לתפיסא והשגה במה שיכולי� להשיג ' שאור אי� סו� משתלשל ויורד אז באופ� שיהי
 �מאור אי� סו� ברו� הוא הנגלה ואי� שהגילוי רב מאד עד כי נהפ� לה� מיגו� לשמחה ושהיו בחש

יש והשגה להיות איזו תפיסא ' ילוי אור אי� סו� ברו� הוא המתגלה בבחיראו אור גדולטו הוא ג
  .והשגה באור פני מל� המתגלה אז

 �וכמו על דר� משל הנשמה שמתענגת בעול� הבא מזיו השכינהטז תחת היותה מתלבשת בגו
ג הנאה ותענו' הגשמי ונפרדה מש� ועלתה למקור חוצבה שמתענגות בג� עד� העליו� ונהנית מזיו כו

יש להיות השגה ותפיסה ' נפלא ועל זה נאמר להנחיל אוהבי ישיז שמתגלה אור אי� סו� בבחי
ל דהיינו שיש השגה והבנה אי� שיצאה מאפילה לאור גדול "להנשמה להיות נהנית מזיו ואור הנ

  ...'כו
 מוחי� דאימא בינה עול� הבא ג� עד� עליו� גילוי תענוג הנשמה לפי השגת�' וכל זה הוא מבחי

בינה ' אבליל מוחי� דאבא החכמה מאי� תמצאיט אי� נקרא מה שאינו מושגכ למעלה מעלה מבחי
ולא נית� ליהנות בו ' ה מה דלית מחשבה תפיסא כו"אור אי� סו� ב' והשגה דהיינו שמתגלה בחי

ועני� גילוי זה הוא ביטול ההשגה וביטול הנשמות במציאות . מאחר שאי� ש� שו� תפיסא והשגה
  .והגילוי הזה הוא שמתגלה בשבת' ה דלית מחשבה כו"� סו� בבאור אי

נפקת ' ולכ� אמרו בקושי התירו לדבר בדברי תורה בשבתכא כי אורייתא מחכמה נפקתכב פי
יוצאת לחו$ כמו נפקת לבר שהיא הארה בלבד היוצאת מחכמהכג אבל עצמיות החכמה היא רמה 

מקו� אחר בדיבור המתחיל עוטה אור וכמו שכתוב ב(אורייתא ' ונשגבה למעלה מעלה מבחי
נובלות חכמה שלמעלה תורה ועיי� מה שכתוב בביאור על פסוק ' ל בפי"כשלמהכד בש� האריז

ובגילוי זה לא שיי� שמחה ותענוג שאי� השמחה והתענוג נראה ונרגש אלא במה שיש תפיסא ) יונתי
מעלה ' גדול שהוא בבחיאור ' והשגה אי� שיצא מאפילה לאור גדול והיינו מאחר שנרגש בחי
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', כי היא רק נובלות חכ' ל זהו בנגלה דתורה בקושי התירו כו"ואולי י
אבל פנימיות התורה סודות ' כ שבת הנקרא קדש הוא עצמיות החכ"משא

ת "בהדרת קדש ר'  השתחוו לה6כי, אדרבה זמנה בשבת, ורזי� שבה
' בחי' שקדש הוא חכ, ז בהדרת קדש"וכתיב ע, ואומרי� זה בשבת, קבלה
, כי הידור הוא בפני�' הדרת קדש שהוא הפני� דקדש דחכוב, שבת

-------------------------- 

ואחר שיבי� שירד מטה מטה הנה בעלותו ממטה מטה למעלה מעלה תגדל השמחה במאד . מעלה
  .מאד

יש והשגה אי� שהוא ' וכל זה לא שיי� אלא במוחי� דאימא שהוא גילוי אור אי� סו� בבחי
לה גילוי מה שלמעלה מהשגה ש� לא שיי� מע' אבל מוחי� דאבא שה� בבחי' מעלה מעלה כו

  ...ומטה כלל
חכמה מוחי� ' קדש העליו� בחי' וזהו ושמרת� את השבת כי קדש היא היא בעצמה היא בחי

  .דאבא שמתגלה בשבת
ע� , ואיל�' ד' ז סעי" תרל–ראה ג� המש� וככה : השמחה' שעיקר המועדי� הוא בחי) א

  .ז בתחלתו" תרנ–המש� שמח תשמח . הגהות לכא�
  .יד, דברי� טז: ושמחת בחג�) ב
והשמחה , שמהגילוי נעשה שמחה: ז"מוסי� ע' ה' ז סעי" תרל–בוככה : גילוי מוחי� דאימא) ג

  .ה מי יתנ� כאח לי"א באריכות בד"ש במ"גור� גילוי כמ
  .ראה בוככה ש� שזהו הדיוק למה אומרי� הלל ביו� טוב: ש בהלל"דהיינו מ) ד
  .ט, תהלי� קיג: מושיבי עקרת הבית) ה
  .ד, א צב"ז לאדה"ביאה. א"כ פ"ח ש"ראה פע: וחי� דאבאבשבת הוא גילוי מ) ו
ו בשבת "ל דהפירוש הוא לא שאי� שמחה ח"וי: "ט"ואי� ש� בחינת גילוי שמחה כביו) ז

ק " מו–ה מא� דאמר "הובא בתוד. ז"ב סו� ה"ירושלמי ברכות פ. כב, משלי י(ואדרבה אי� עצה בה (
' ד ע7ש"ראה לקו(חה נכללת ובטילה בהעונג כי השמ, רק שהשמחה הוא כשרגא בטיהרא, ))ב, כג

ובינה ) עונג( חכמה –ובספירות [עד שנעשי� חד , כי ענג ושמחה קשורי� ה�) 31 הערה 1091
ל בתחלתו "ראה המש� שמח תשמח הנ" (רעי� אהובי�", ה� תרי� רעי� דלא מתפרשי�) שמחה(

 משיחות –)" ע רסד"ש� סשמח תשמח " (השמחה אינו אלא גילוי העונג "–ואדרבה , )]ובסופו
  .14ח הערה " תשמ–פ תבוא "ש

  .ט סעי� ו"ר הזק� הלכות יו� טוב סימ� תקכ"ראה שולח� ערו� אדמו: שמחה כביו� טוב) ח
ה א עמוד תלו "ראה ספר המאמרי� תקס: בגילוי אור אי� סו  ברו� הוא' בחי' שיש ב) ט
�  .ואיל
  .ה" הגהיש' ז סעי� ה" תרל–בהמש� וככה : נקרא יש מיש) י

  .ראה תניא פרק לא: 'כמשל ב� המל� שיצא מ� השבי) יא
  ).בהגדה(נוסח ברכת אשר גאלנו : מאפילה לאור גדול) יב
  .ב, קיח: בגמרא פרק בתרא דפסחי�) יג
  .כז' ת דברי� ע"וראה ג� באוה. א, סח) שוש� סודות: (=ת"בספר שו) יד
  .א, ט' ישעי: בחש� ראו אור גדול) טו
  .ה"יש הגה) ז' ע(' ה' סי(ז " תרל–בהמש� וככה : מזיו השכינהבעול� הבא ) טז
  .כא, משלי ח: להנחיל אוהבי יש) יז
. ו' ב ע"ראה קונטרס דרושי חתונה תרנ: בינה' למעלה מעלה מבחי.   .אבל מוחי� דאבא) יח

  .נ"וש
  .יב, איוב כח: החכמה מאי� תמצא) יט
  .ג, פקודי גת פרשת "ראה ג� לקו: אי� נקרא מה שאינו מושג) כ

וראה הנסמ� במאמרי . ג, ירושלמי שבת טו: בקושי התירו לדבר בדברי תורה בשבת) כא
  .תשסט' פרשיות לע7ז"אדה

  ].כ. [והמדפיסי� הגיהו ש�, ל"היראה לרבינו ז' הובא בס
  .א, ש� פה. א, ב קכא"זח: אורייתא מחכמה נפקת) כב
ת "ובלקו] י" אינו ברור בהכת–ה " ברדכסאי[פ השמי� "ע' ב' בבי' ועי: היוצאת מהחכמה) כג
  ].כ]. [א, ת ל� תתרעד"אוה [166צד ' ג' ל� הרחב הביאור סי' וש� בפ]. ב, יא[ע ש� "ש נ"ממהר
 .ט"ק סי"אגה: ה עוטה אור כשלמה"בד) כד

  .ב, תהלי� כט) 6
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שהוא אחוריי� ' ולא נובלות חכ, 8פני זקני� לא נהדרו, 7והדרת פני זק�
  .ה עוטה אור כשלמה"ק בד"ועיי� באגה', דחכ

,  והאכלתי� נחלת יעקב אבי�9ומה ג� בסעודה שלישית שהיא לנגד
  .תורה ש� בישראל ויק� עדות ביעקב ו10ש"שיעקב ביחוד הוא תורה כמ

'  שבזמנא דאסתלק סעודתא דשבתא מסדר פתורי11י"ומצינו ברשב
ואשתדל במעשה מרכבה ואמר הא סעודתא דמלכה דייתי למיכל גבאי 

אפשר ' זה במקו� סעודה שלישית דשבת כשלא הי' והי. אמור ש�' בפ
  .מ ש�"ש במק"וכמ, לאוכלא כשחל ערב פסח בשבת

כ "א, ותחת סעודה שלישית ביחודהרי שתורה יכולה להיות במקו� 
  .היא שייכית ביחוד לסעודה שלישית דשבת

  עמוד ג, תענית' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים ' ויאמר ה – טז-טו-יד, שמות יז

  .באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

  .נסי'  שמו הויבן משה מזבח ויקרא

  בעמלק מדר דר' ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה

-------------------------- 

 .לב, ויקרא יט) 7

 .יב, איכה ה) 8

  .יג, נה' ישעי) 9
  .ה, תהלי� עח) 10
ואמר רבי שמעו� אבל מיומי אשתדלנא דלא : א"ה ע"אמור ד� צ' ר פל מספר הזוה"וז) 11

אפילו אינו� , )אבל מימי השתדלתי ולא ביטלתי סעודה השלישית של שבת(בטילנא סעודתא דשבת 
כמו ערב פסח שחל להיות , אפילו באות� ימי השבתות שנמצא בה� פטור(יומי דאשתכח ביה 

, )כי ביו� השבת מתבר� שדה תפוחי� קדישי�(י� אתבר� כי בהאי יומא חקל דתפוחי� קדיש, )בשבת
וביו� (והאי יומא קשירא הוא דאורייתא , )ומתברכי� עליוני� ותחתוני�(ומתברכ� עלאי� ותתאי� 
כ� היה עושה רבי (הכי הוה עביד רבי שמעו� , ועל זה אמר רבי אבא, )הזה הוא קשר של תורה

אז מסדר , ) שנתבטלה סעודה השלישית של שבתבזמ�(בזמנא דאסתלק סעודתא דשבתא , )שמעו�
והוה , )והיה עוסק במעשה מרכבה(ואשתדל במעשה מרכבה , )ש מסדר את שלחנו"היה ר(פתוריה 

, שיבוא לאכול אצלי(דייתי למיכל גבאי , )והיה אומר זהו סעודת המל�(אמר הא סעודתא דמלכא 
 ).דהיינו על ידי עסק התורה
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  נח

' בגי" ה"ס י"כ) כי יד על"(,  מכסא'א מהשם ה"ו דעמלק מנגד ל–פעמים מחיות עמלק ' ג
  'נפילות בהמן וכו'  ג– ן"המ

 2ר"פעמי� פ' מספר ב, 1ה"ה תמח"ה אמח"שה� מח, מחיית עמלק
  . לשו� רבי�3זהו פרי�

 5גבורות, ר"פעמי� פ' שהיא ב,  פלגש דאליפז4ע"� תמנ"והוא ב
  .קשות דקליפה

נפול תפול ' החלות לנפל כו, נפילות האמורי� בהמ�'  הוא הג6לנגד�
  ...7לפניו

הוא כי עמלק הוא המנגד ורוצה , נפילות' הג, מחיות' וצור� הג
בשביל שרוצה , לכ� תמחה. 8מכסא' ה  וא"משמו של הקב, ה"למחות ו
וכ� . ה מהש�"מחה אמחה בשביל שרוצה למחות ו, דכסא' למחות א

  .�9"כמספרו המ, ה"ו' ה בלי א"� שמזרעו רוצה כזאת שישאר רק כס י"המ
-------------------------- 

  .יט, בדברי� כה" תמחה", בפסוק כא�" מחה אמחה) "1

' עי. [560' ר בגי"פעמי� פ' וכ� ב, 560 = 453' תמחה בגי + 54' אמחה בגי + 53' ה בגי"מח) 2
 .]י נשי� של מל�"טעמי המצות בעני� ח, שופטי�' ל פ"לקוטי תורה מאריז

  .]מלא ואו" פורי�"ועיי� בפני� בלקוטי לוי יצחק שמבאר העני� . [הכוונה חג פורי�) 3
ע " תמנ–". ותמנע היתה פילגש לאליפז ב� עשו ותלד לאליפז את עמלק. "יב, ראשית לוב) 4
  .ל"ר כנ"פעמי� פ' וכ� ב, 560' בגי

ל "ד וז"� אות כ"עיי� מאורי אור מערכת מ. [� דמורה על גבורות"מנצפ' ר בגי"כידוע פ) 5
ג� ' ועי.  הגבורותכי כ� טבע, ולכ� באי� בסו� התיבה לתת גבול ומדה, גבורות' � ה� ה"מנצפ

�"קהלת יעקב ער� מנצפ[.  
פעמי� ' דג, ט"מגילת אסתר עמוד פ, ועיי� לקוטי לוי יצחק. ['פעמי� מחיי' היינו לנגד ג) 6

  .] מדה כנגד מדה–דברי� להשמיד להרוג ולאבד ' נפילה הוא תמורת הג
י� מרדכי אשר ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו א� מזרע היהוד, פסוק יג' מגילת אסתר פרק ו) 7

ועיי� בפני� בלקוטי לוי יצחק שמבאר למה . [החלות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו
  .]מלא ואו" נפל תפול"ו, חסר ואו" לנפל"

וא� הש� נחלק , י ומהו כס ולא נאמר כסא"ופרש, ה"טז ויאמרו כי יד על כס י, שמות יז) 8
  . כסאו של� עד שימחה שמו של עמלק כלושאי� שמו של� ואי�, ה"נשבע הקב, לחציו
  .ה"ס י"כמני� כ, 95' � בגי"המ) 9
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  .נפול תפול כמו מחה אמחה, לכ� לנפל כמו תמחה
  מגילת אסתר עמוד צט,  "לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על פסוקי תנ

  נט

דלתתא ' ם הויֵׁש, "ה"סו של משה הקבומי הוא ני', משה ניסן של ישראל וכו"ביאור המדרש 
  ס ומלחמת עמלק"ומבאר החילוק בין הנס דקרי, ודלעילא

לכל האותות ) דברי� לד(ניס� של ישראל דכתיב ) עשה(משה 
שנאמר , ה"והמופתי� אשר עשה משה ומי הוא ניסו של משה הקב

  .נסי' ויב� משה מזבח ויקרא שמו ה) שמות יז(
  ה, נט' בראשית רבה פ

ניסו של משה ' חיי שרה שמשה ניס� של ישראל ומי הי'  פר"במד
שבכדי לנצח את עמלק , והוא במלחמת עמלק, נסי' ה' ה שנא"הקב

רק לגבי משה , נס' הוא ממקו� גבוה ביותר ממה שאצלינו נק, ולמחותו
  .ד"א מזה בס"ש במ"וכמ, כ נס"עצמו נקרא זה ג

, הטבע' גימטדר� הטבע הוא מש� אלקי� , ושרשי הדברי� בזה הוא
  ).א"א וא"ז(דלתתא ודלעילא ' שמות הוי' ויש ב, 1'ונסי� ה� מש� הוי

הנקראי� עובדי אלקי� , הנה לגבי כל אד� ואפילו צדיקי� סת�
כ צדיקי� "משא, דלתתא הוא נס לגב�' א� יש גלוי מש� הוי, וכדומה

', ה מאיר ש� הוי"שבה� בלא, י וכדומה"גדולי� ביותר כמו משה ורשב
, 3איש האלקי�' ומשה נק, כה'  שלמעלה מבחי2שה שנתנבא בזהכמו מ

י קר� עור פניו "וכ� ברשב, 4וקר� עור פניו, איש הוא עני� בעל כידוע
דר� ' דלתתא הוא בחי' אצל� ההנהגה מש� הוי, ש"ר ע"ש באד"כמ

דלתתא נחשב כש� אלקי� ' שש� הוי, 5לי לאלקי�' הוי' ד והי"ע, הטבע
  .דלעילא' ש� הויואול� נס הוא מ, אצל�

כי הרי , דלעילא' ל המשכה מש� הוי"צ' ובכדי למחות את עמלק הי
',  כו6דלתתא הרי מגיע בזה הפג� דעמלק כי הרי אי� הש� של�' בש� הוי

' דלעילא והוא מה שאמר משה ה' ל מש� הוי"צ' כ שההמשכה הי"כ ע"א
  .שזה ג� לגבי משה נחשב נס, נסי

כי , 7הכסא, הטבע'  אלקי� גימטועמלק הוא המנגד ופוג� ג� בש�
  .הרי ג� אי� הכסא של�

דלתתא ' די בהמשכה מש� הוי' א� בכדי לנצחו בזה בלבד הי
' שהוא שיי� למל, 8והוא מה שלח� עמו יהושע, שלמעלה מש� אלקי�

-------------------------- 

 .ה פתח אליהו אות ג"ה ד"מ מלוקט ח"סה, ט"ר האמצעי פקל"המילות לאדמו' פי) 1

 ).מטות' י ריש פ"מובא בפרש(ב , ספרי במדבר ל) 2

 .א, ברכה לג) 3

 .כט, תשא לד) 4

 .כא, ויצא כ) 5

 .8נח הערה ' לעיל סי' עי) 6

) = 1(א ) + 60(ס ) + 20(כ ) + 5(א ה "הכס. 86) = 70(ע ) + 2(ב ) + 9(ט ) + 5(ע ה "הטב) 7
 .�"כמספר אלקי. 86

 .פסוק י) 8
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שמשה המשי� לו , י ציווי משה לו"ע, 9כי פניו כפני לבנה, ש� אלקי�
  .דלתתא' מש� הוי

, דלתתא'  מנגד ופוג� בש� הוילק במה שהואא� בכדי לנצח את עמ
שלו ' שאז נעשה המחי, דלעילא' ל ההמשכה מש� הוי"צ, ו"ה ח" ושחסר
  .ג� בזה

עצמו האיר בו ש� ' שמשה מצד בחי, 10י שהרי� משה ידו"והוא ע
' וכשנמש� מש� הוי, דלעילא' והרי� ידו למעלה לש� הוי, דלתתא' הוי

  .דלעילא ג� לגבי משה נקרא זה נס

א� . דלתתא' ואי� הכוונה שבמלחמת יהושע נמש� רק מש� הוי
די ' הי, הניגוד דעמלק רק לנגד הכסא בלבד' כי א� הי, העני� כ� הוא

, דלתתא' ג� לש� הוי' א� מאחר שניגודו הי, דלתתא' בהמשכה מש� הוי
ומאחר שנמש� , דלעילא' ל המשכה מש� הוי"כ בכדי לנצחו בזה צ"א

כי כתר (דלתתא וש� אלקי� ' שווי� ש� הוי' ידלעילא שלגב' מש� הוי
ה� , דניגודו' הבחי' דעמלק בב' ממילא נעשה המחי) מקי� הכל בהשוואה

, דהכסא דאלקי�' וה� במה שמחסר א, דלתתא' ה דהוי"במה שמחסר ו
  .הכתוב ש� מחה אמחה' פעמי� מחי' והיינו הב

, 'ושי� באזני יהושע כו' ה למשה כתוב זאת כו"ולכ� אמר הקב
  .שיצר� כא� שניה� ה� את משה וה� את יהושע

' יע� כי ההמשכה מש� הוי, מ הציווי נאמר למשה ולא ליהושע"ומ
וממנו ', אלקי� לגבי' שהוא כמו בחי, דלתתא' דלעילא נמש� לש� הוי
  .ולא יהושע, נסי' ולכ� משה דוקא קרא ה. 'נמש� לש� אלקי� דמל

י דר� "זה עפ' יי פשוט מה שמשה נצח את עמלק לא ה"וכ� עפ
כ במה "משא, שזהו עני� נס, רק בהרמת יד למעלה, מלחמה בחרב, הטבע

  .במלחמה ובחרב, זה בהתלבשות בדר� הטבע' שנצחו יהושע הי

י האמור תבי� למה דוקא בהנס הזה בנה משה מזבח וקרא שמו "ועפ
כ "ג' ס א� כי ש� הי"והוא מפני שהנס דקרי, ס"ולא בהנס דקרי, נסי' ה

ויאמינו ' וירא הע� את ה' פ הוי"ש ב"כמ, דלעילא' מש� הויהמשכה 
  .דלתתא' י התלבשות בש� הוי"א� הוא ע, 11'בה

י יד משה א� ידו של "ע' ס הי"בשלח שקרי'  פ12ר"והוא האמור במד
' דלעילא בש� הוי' והיינו התלבשות ש� הוי, ש"ה אחזה בו ע"הקב

וזהו  ).פ זה"ת ע"ויחתו מריבו בתנועת גרשיי� בלק' ד הוי"וע(דלתתא 
  .שהוא היפ� מהרמת יד,  דמשה13י ונטה יד�"ע' ס הי"שקרי

-------------------------- 

זקני� שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה , ונתת מהוד� עליו ולא כל הוד�: א, ב עה"ב) 9
 .פני יהושע כפני לבנה

 .ש� פסוק יא) 10

 .לא, שמות יד) 11

אמר לו הי� מפני� אני , וכיו� שהל� לקרוע את הי� לא קבל עליו להקרע: "ו, רשה כאפ) 12
הל� ואמר , כיו� ששמע משה כ�. שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי, אני גדול ממ�, נקרע
) יב, סג' ישעי(' ה נת� ימינו על ימינו של משה שנא"מה עשה הקב. אי� הי� רוצה להקרע, ה"להקב

 ".ה וברח"מיד ראה להקב. ' משה וגומולי� לימי�

 .כא, שמות יד) 13
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ס א� ששארי "שהוא לא נתפעל מהנס דקרי(כ לנצח את עמלק "משא
המשכה מש� ' הי) ' שמעו עמי� ירגזו� כו14ש"כמ, האומות נתפעלו מזה

ת "ד עליו בשמי� ירע� בלקו"וע(י התלבשות "דלעילא עצמו שלא ע' הוי
, נסי' נס ה' משה נק' שג� לגבי בחי,  הנס הזה גדול ביותרולכ�, )ש�
  .ל"וד

  עמוד רסד, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלקים ויכלת עמד וגם כל  – כג, שמות יח

  העם הזה על מקמו יבא בשלום

-------------------------- 

 .יד, ש� טו) 14

  ס

  'רא כתיב וכוק.  .ליזמר וליזיל באורחא , בי דינא שקלו גלימא.) סנהדרין ז(' ביאור הג



 לקוטי לוי יצחק  76

76 = 51235_news_18082011_2800-1.doc  

 1]זמר[ליזמר , דמבי דינא שקלו גלימיה, ההוא דהוה קאמר ואזיל
וג� כל הע� הזה על מקומו , י קרא כתיב"ל שמואל לר"א, וליזיל באורחא

  .יבא בשלו�
  .סנהדרי! ד� ז

  .מי שנטלו בית די� טליתו לפורעה לאחר, 'דמבי דינא שקלוה גלימי

  . הפסיד כלו� אלא גזילה הוציאו מידוהואיל ודי� אמת דנו לא, ליזמיר וליזיל

  .ביתרו כתיב ומשמע לא שנא זכאי ולא שנא חייב כול� במשמע, כל הע� הזה
  י"רש

הוא להורות ולהראות דליכא , כללות העני� מה שאמרו קרא כתיב
, וכל מה שאומרי� בעול� הכל רמוז בתורה, מידי דלא רמיזי באורייתא

 בראשית בשביל התורה 2'ורה כמאיע� כי חיות כל העול� כולו הוא מת
ולכ� ליכא , 3ובעשרה מאמרות שבתורה נברא העול�, שנקרא ראשית

  ...מידי דלא רמוז באורייתא

. י קרא כתיב וג� כל הע� הזה על מקומו יבא בשלו�"ל שמואל לר"א
  .ושיל� באורחא, ושיזמר', לכאורה היכ� נרמז כא� שמיירי ששקלו גלימי

ביאה הוא בדר� ואורח , ויבא, ש" מלבו� הוא אותיות"ל בשלו"י
  .וכמוב�,  אורח ברגליו לא יבא4ש"כמ

 בנושא אלומותיו שכתוב 5ונלמד יבא האמור בכא� מ� יבא האמור
  .ש� יבא ברנה

  .וליזיל, וזמר, גלימא, הרי נרמז כא�
  קעו�עמוד קסט, סנהדרי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם  – ה, שמות יט

  לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ

-------------------------- 

  .י תיבת זמר ליתא"בכת) 1
 .א, א"ר פ"ב) 2

 .א"ה מ"אבות פ) 3

 .ג, מא' ישעי) 4

 .ו, תהלי� קכו) 5

  סא

  'בתורה וכו' בחי' ג, ין תלתאי לעם תלתאייאור, סגול דוקא" סגולהוהייתם לי "
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  ...1במדרש רבה פרשת יתרו, מתנה, לקיחה, בתורה שבי' בחי' ג

', מי$ אפי� כו' מי$ א� כו' מי$ חלב כו, מי$ שבתורה' בחי' הג
  .2'ינאי כו' הרואה במימרא דדבי ר' בברכות בפ

, על דברי תורה, ברכות על התורה' שלנגד זה מברכי� בכל יו� ג
פסוקי ברכת כהני� שה� ' ואומרי� אחר כ� ג', אשר בחר כו', והערב כו

, ד"כמו שכתוב במקו� אחר באריכות מזה בס, אלו' בחי' ג� כ� לנגד ג
  . דוקא3תאיוהיינו אוריי� תלי

אוריי� , שבתורה מהקדוש ברו� הוא' בחי' ולנגד ההמשכה דג
והיית� לי סגלה , ע� תליתאי' בחי' יש בהמקבל דישראל ג� כ� ג, תליתאי

  .נקודות' ג, ל דוקא"סגו
  עמוד רעח, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

בנוהג שבעול� הנכנס למדינה נוטל ... עלית למרו� שבית שבי) תהלי� סח: (א, פרשה כח) 1
' ומשה עלה למרו� ונטל את התורה שהיו הכל נושאי� עיניה� עלי, עליודבר שאי� עי� בני המדינה 
לקחת מתנות ) ש�(תלמוד לומר , יכול מפני ששבה אותה נטלה חנ�, הוי עלית למרו� שבית שבי

  .כ"ע. יכול יהא חייב לית� לו דמי� תלמוד לומר מתנות במתנה נתנה לו, באד� בלקיחה נתנה לו
שהמלאכי� היו רוצי� שתנת� לה� כמו שכתוב שבת , יה� עליהנושאי� עינ: ו"ובפירוש מהרז

יו� לא אכל ' פירוש בלא יגיעה תלמוד לומר לקחת בלשו� קני� ביגיעה גדולה מ, נטלה חנ�:). פח(
שלא ישיג מהתורה אלא כפי יגיעתו על כל דבר ודבר ואי� , יהא חייב לית� דמי�. לא שתה ולא יש�

על זה כתוב מתנות שאחר שיגע בה בכל כחו נותני� , אר$ מדהילמדנה ביגיעתו אשר היא ארכה מ
' לשבי ולקיחה ולמתנה ודורש כח היפה שבכול� ועי' א וכא� לג"לו התורה מתנה ודורש מדה כ

 .נ"ב וש"ג ס"פל] ר"שמו[לקמ� 

כי מי$ חלב יוציא חמאה ומי$ א� יוציא ) לג, משלי ל(ינאי מאי דכתיב ' אמרי דבי ר: ד� סג) 2
' במי אתה מוצא חמאה של תורה במי שמקיא חלב שיונק משדי אמו עלי, $ אפי� יוצא ריבד� ומי

, )המוציא את החלב שמצ$ משדי אמו על דברי התורה חמאה היא לו. מי$ חלב יוצא חמאה: י"רש(
זוכה להבחי� בי� ד� טמא לד� , כל תלמיד שכועס עליו רבו פע� ראשונה ושותק, ומי$ א� יוציא ד�

, ומי$ אפי� יוציא ריב) יוציא הלכות ד� לעומת�, המוצ$ כעס רבו וסובלו, ומי$ א�: י"רש(טהור 
 .חי� בי� דיני ממונות לדיני נפשותזוכה להב, ושותק' כל תלמיד שכועס עליו רבו פע� ראשונה ושני

תורה , אורי� תלתאי: י"רש. (ברי� רחמנא דיהב אוריא� תליתאי לע� תלתאי. שבת פח) 3
 ).כהני� לוי� וישראלי�, לע� תליתאי. �נביאי� כתובי
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ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני  – ה, שמות כא

   חפשילא אצא

  סב

  'בדין עבד עברי כהן אם מותר בשפחה כנענית וכו:) קידושין כא(' ביאור בגמ

, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית, איבעיא להו עבד עברי כה�
או דילמא שאני כהני� , חידוש הוא לא שנא כהני� ולא שנא ישראל

רב אמר מותר ושמואל אמר . הואיל וריבה בה� הכתוב מצות יתירות
  .אסור

, ל רב נחמ� לרב ענ� כי הויתו בי מר שמואל באיסקונדרי איטלליתו"א
א אי� עבד עברי כה� נרצע מפני "מהא וחכ' מאי טעמא לא תימרו לי

' שנעשה בעל מו� וא� תאמר אי� רבו מוסר לו שפחה כנענית תיפוק לי
  .תו לא מידי, דבעינא אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני וליכא

  :קדושי! ד� כא

  .שהתיר שפחה כנענית לישראל, דוש הואחי

לא הטית� לב לדקדק בשמועתכ� אלא כמשחקי� , באיסקונדרי איטלליתו
  .ש"בפספסי� מרייל

למה לי טעמא מפני שנעשה בעלי , וא� תאמר אי� רבו מוסר לו שפחה כנענית
  .מו� בלאו הכי נמי לא שיי� רציעה דבעני� אהבתי את אשתי

  .זאתאי� להשיב על , תו לא מידי
  י"רש

ולא הקשה על שמואל , רב נחמ� דוקא הקשה על דעת שמואל...
 ולכ� יש לו 1כי הלכה כרב נחמ� בדיני, הוא, רק הקשה לרב ענ�, עצמו

וקראו אותו מר ,  שהקשה עליו2)שהלכה כשמואל בדיני(שייכות לשמואל 
  ...שמואל

כי אולי ', א כו"ואל תתפלא אי� לא קשה על שמואל עצמו מהא וחכ
שאי� רוצעי� אלא , 3סבור שמואל כדעת יוד� בריבי בגמרא קדושי� ש�י

כ שאי� עבד עברי כה� נרצע לא מפני שנעשה בעל "ויסבור ג, במילתא
כי הוא אסור בשפחה , וליכא' אלא דבעינא אהבתי את אדוני כו, מו�

  ...כנענית

-------------------------- 

  .כתובות יג) 1
  :בכורות מט) 2
א אי� עבד "אמר רבי אלעזר יוד� בריבי היה דורש כשה� רוצעי� אי� רוצעי� אלא במילתא וחכ) 3

כה� נרצע מפני שנעשה בעל מו� וא� תאמר במילתא ה� רוצעי� היא� עבד עברי כה� יעשה בעל 
  ).גמרא( של אז� מו� הא אי� נרצע אלא בגובה

יוד� שמו וגדול בדורו היה וכל היכא דקרי ליה בריבי לשו� חכמה וחריפות , יוד� בריבי). י"רש(
  .אליה של אז� בבשר ולא בתנו�, אלא במילתא. הוא

חולקי� עליו וזו ראיה שלה� קי� ל� דאי� עבד עברי כה� נרצע מפני שנעשה בעל , 'א כו"וחכ
, לקמיה ילפינ� ושב אל משפחתו למוחזק שבמשפחתו, וק הראשו�מו� ולא יכול עוד לשוב לחיז

גבי מומי� נפגמה אזנו מ� הסחוס אבל לא מ� .) בכורות ד� לז(והיא� הוא נעשה בעל מו� והתנ� 
  .העור

  ... הרי יש ל� ללמוד מכא� שאי� רוצעי� אלא בגובה של אז�, 'הא אי� רוצעי� כו
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כי הרי ביובל יצא (, ויודי� ברבי חושש שלא יעשה בעל מו� לעול�
ל "לכ� ס) כ בעל מו�"ואי� ישאר אז ג, עוד עבד' שלא יהי, לחירות

  ...שהרציעה הוא במילתא ואינו נעשה בעל מו�

'  גי4י"הנה תיבת באסקונדר. ל רב נחמ� באסקונדרי איטלליתו"וא
כ "י הוא ג"דרמוכ� א� הגירסא באיסקו(, � במכוו�"י כה"ד עבר"עב

  ).המספר הזה

הטות לב לדקדק בשמועתכ� והיינו שתמורת זה שהיית� צריכי� ל
היית� ', א כו"� ולהקשות מוחכ"י כה"ד עבר"ששמעת� משמואל בעב

  .משחקי� באסקונדרי
  קכח, עמוד קכד, קידושי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו  – יט, שמות כא

  יתן ורפא ירפא

-------------------------- 

 .433) = 75(� "כה) + 282(י "עבר) + 76(ד "וכ� עב, 433= י "נדרבאסקו) 4

  סג

  שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.) שבת יב(ל "למארז' רמז בפ
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  . שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא1ל"אמרז

ש רק שבתו ית� "והוא מ. יש רמז לזה בפסוק ששבת מביאה רפואה
, שבת' בחי, היינו כששבתו ית�, יתפרש שבתו מלשו� שבת. ורפא ירפא

  .שמשבת נמש� רפואה, אז ורפא ירפא

שבת דמעלי שבתא ושבתא , שבת' בחי' כי יש ב, והכפל דרפואה
  .ש"ה את שבתותי תשמרו ובהביאור ע"ת בד"ועיי� בלקו. דיומא

  עמוד ס, גיטי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים  – ג, שמות כב

  שנים ישלם

-------------------------- 

 .שבת יב) 1

  סד

קרא כתיב על שלשה פשעי ישראל ... אתרתי תלת גנבא לא מיקטל) .סנהדרין ז(' ביאור הג
  'וגו

ל שמואל "א, ההוא דהוה קאמר ואזיל אתרתי תלת גנבא לא מיקטל
על שלשה פשעי ישראל ' כה אמר ה) ו, עמוס ב(לרב יהודה קרא כתיב 
  .ועל ארבעה לא אשיבנה

  .'סנהדרי! ד� ז

 עבירה פעמי� ושלש ולא כלומר א� עובר אד�, אתרי תלת גנבא לא מיקטיל
וסופו ללקות , באה עליו פורענות אל יתמה דאתרי תלת גנבא לא מיקטיל

  .באחרונה
  י"רש
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הוא להורות דליכא מידי דלא , וכללות העני� מה שאמרו קרא כתיב
יע� כי חיות , וכל מה שאומרי� בעול� הכל רמוז בתורה, רמיזי באורייתא

אשית בשביל התורה שנקרא  בר1כמאמר, כל העול� כולו הוא מתורה
ולכ� ליכא מידי דלא ,  מאמרות שבתורה נברא העול�2ובעשרה, ראשית

  .רמוז באורייתא

על שלשה פשעי ישראל ועל ' ל שמואל לרב יהודה קרא כתיב כו"א
ולא הביא הפסוק ה� כל אלה יפעל אל פעמי� שלוש , ארבעה לא אשיבנו
ח שג� ביחיד כ� הוא מוכ' שמהפסוק ה� כו, 3ג"ל' ע� גבר באיוב סי
והרי ההוא גברא אמר גנבא . ש" ע4ז"פ דע"יוהכ' כדאיתא ביומא בפ

שהוא , מבואר בהדיא פעמי� שלוש' ועוד בהפסוק ה� כו, בלשו� יחיד
כתיב ' כ בפסוק כה אמר כו"משא, אתרתי תלת, כמו שאמר הההוא גברא

  .רק שלשה

כר� בכס�  על מ5ש"מיירי בגניבה כמש' ל כי הפסוק דכה אמר כו"י
' ולכ� מפטירי� זה בפ (6כס�' צדיק והוא מה שהאחי� מכרו את יוס� בכ
 כי 7ש"שהוא עני� גניבה כמ) וישב שש� כתוב ממכירת יוס� ומגניבתו

לא מבואר מעני� ' כ בהפסוק דה� כו"משא' גנב גנבתי מאר$ העברי� כו
  .והההוא גברא אמר גנבא לכ� הביא שמואל הפסוק הזה, גניבה

  קעג�עמוד קעב, סנהדרי!' הערות למס, ס"וי יצחק חידושי� וביאורי� לשלקוטי ל

ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות  – א, שמות כז

  רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו

-------------------------- 

 .א, א"ר פ"ב) 1

 .א"ה מ"אבות פ) 2

  .פסוק כט) 3
' שני, יוסי בר יהודה אומר אד� עובר עבירה פע� ראשונה מוחלי� לו' תניא ר. ב"ו ע"ל פ"צ) 4

ה על שלש' כה אמר ה) ו, עמוס ב(שנאמר , רביעית אי� מוחלי� לו, שלישית מוחלי� לו, מוחלי� לו
ה� כל אלה יפעל אל פעמי� שלש ע� ) כט, איוב לג(ואומר , פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו

תא שמע ה� כל אלה יפעל אל פעמי� , וכי תימא הני מילי בציבור אבל ביחיד לא, מאי ואומר, גבר
  ]קב' עיי� לקמ� סי [.שלש ע� גבר

 .'סיפא דקרא על שלשה פשעי ישראל וגו) 5

 .כח, בראשית לז) 6

  .ט, ש� מ) 7
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  סה

 דמר אמר חדא ומר –עם הזוהר במדת היסוד של המזבח ) ג"מדות פ' במס(מתווך המשנה 
  אמר חדא ולא פליגי

מהל� על פני כל המערב ועל פני כל הצפו� ' בגי� כ� תנינ� היסוד הי
  .ובדרו� חצי אמה, במזרח חצי אמה, אוכל

  א"א עמוד רנט ע"זוהר ח

מהל� על פני כל הצפו� ועל ' איתא הי' משנה א' מדות פרק ג' במס
וכא� נקט חצי , פני כל המערב ואוכל בדרו� אמה אחת ובמזרח אמה אחת

  .ו�אמה במזרח ובדר

  .אינ� סותרי� זה לזה

כי האמה שנקט במסכת מדות הוא שהיסוד שתחת הסובב הבולט 
נמש� אחר כלות הסובב בצד המערבי לחו$ לצד דרו� מש� ' ממנו הי

וכ� אחר כלות הסובב בצד צפו� לחו$ לצד דרו� מש� אמה , אמה אחת
  .לכ� נקט ש� אמה לדרו� ואמה למזרח, אחת

כי הרי , מש� האמה בדרו� ובמזרחא� בעצ� לא שיי� לחשוב כל 
, האמה שבדרו� בקר� מערבית דרומית, האמות הללו עומדות בקר� זויות

  .והאמה שבמזרח בקר� צפונית מזרחית

' מאי אולמי, מהל� על פני כל הרוחות' והגע עצמ� א� היסוד הי
והאמה , לחשוב האמה שבקר� מערבית דרומית לדרו� יותר מלמערב

  .ת למזרח יותר מלצפו�שבקר� צפונית מזרחי

ועל כרח� צרי� לחלוק אות� לחצאי� היינו לחלוק האמה שבקר� 
מהקר� שלה שאצל קר� ,  לחצאי� בקו האלכסוני שלה1מערבית דרומית

וכ� האמה שבקר� צפונית , מערבית דרומית עד הקר� שכנגדו באלכסו�
מהקר� שלה שאצל קר� צפונית , מזרחית צרי� לחלקה לחצאי� באלכסו�

  .זרחית עד הקר� שכנגדו באלכסו�מ

 �א� כ� ג� כשהיסוד מהל� רק על פני הצפו� ועל פני המערב ונמש
לא יתכ� ולא שיי� , אמה לצד דרו� ואמה לצד מזרח יותר להל� מהסובב

למערב ' לחשוב כל האמה שבקר� מערבית דרומית רק לדרו� אלא חצי
ונית מזרחית ג� וכ� האמה שבקר� צפ, לדרו� בחלוקת קו האלכסו�' וחצי

  .וכמוב�, למזרח בחלוקת קו האלכסו�' לצפו� וחצי' כ� רק חצי

  .והיינו האמור כא� חצי אמה במזרח וחצי אמה בדרו�
  עמוד רסז, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

וכמוב� כ� הוא בקר� צפונית , הציור הוא מקר� מערבית דרומית. (כמצויי� בהציור לקמ�) 1
 )מזרחית
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ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל  – יח, שמות ל

  מועד ובין המזבח ונתת שמה מים

  סו

  'ביאור ענין המזבח והכיור בעבודת ה

 שה� היו תחלת הכלי� בהכניסה – עני� המזבח והכיור 1בעבודה
  . הוא–לחצר המשכ� 

, היינו רצוא ושוב, ובהכיור היו מי�, אש בוער תמיד' בהמזבח הי
, ה זאת חקת התורה דרוש הראשו�"ת בד"ועיי� בלקו, גבורות וחסדי�

זהו שבסדר עמידת� הוא מתחלה .  שובכ"והסדר הוא מתחלה רצוא ואח
  .כ הכיור"המזבח ואח

הוא , ל מתחילה הקידוש במי הכיור"א� באמת כדי לעבוד במזבח צ
א להתעורר "וא, הוא קוד� ליצחק רצוא אש, כמו שאברה� שוב מי�

-------------------------- 

  .'בעבודת ה' פי) 1
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ועיי� , וכמו משכני אחרי� נרוצה, ברצוא א� לא שיש מתחלה שוב
  .'ה אד� כי יקריב כו"ת בד"בלקו

בידי� ורגלי� שה� הקצוות החיצוני� שמה� יש יניקה ' דיש היוהק
ולכ� אות� , ... דוקא2ז כמו שמלא� המות מהל� בצידי הרחובות"ללעו

  .צריכי� לרחו$
  עמוד שצג, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם  – כג, שמות ל

   חמשים ומאתיםמחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם

-------------------------- 

 :בבא קמא ס) 2

  סז

  א"א דכי" מרי–" מר דרור"מרדכי מן התורה :) חולין קלט(ל "רמזים במארז
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, א בשלימות"א דכי" מיר2אינו, 1ודע שמרדכי הוא התרגו� דמר דרור
א הוא "א דכי"והוא כי מיר, א"שבדכי' א וא" שבמיר3א"כי חסר בו י

גבורות שהוא , 5 שהוא מספר אלקי� פשוט ואלקי� ברבוע4ר"מספר פו
  ).והוא הפור שהפיל המ�(קשות 

א� יש המתקה בש� אלקי� והוא מה שמתחל� באותיות הקודמי� לו 
 7וכ� הדסה(והוא מספר מרדכי , ב ממספר אלקי�" פחות מספר י�6"אכדט

  ).שהיא אסתר הוא מספר זה

 3ר שהוא מספר"הפיל פו, והמ� הרשע שכעס עליו שרצה להרגו
ר "היינו כשתצר� פו, ר� זה ע� מרדכיוכשתצ, א בשלימות"א דכי"מיר

� שה� "פעמי� מנצפ' מספר ב'  יהי8ע� מרדכי) א"א דכי"מספר מיר(
ז יאבד את "ועי, שופטי�'  בטעמי המצות פ9ע"כמו תמנ, גבורות קשות

  .ו"מרדכי ח

-------------------------- 

, י מר דרור"רש. [מרדכי מ� התורה מני� דכתיב מר דרור ומתרגמינ� מירא דכיא: חולי� קלט) 1
  .]ת הגדולהראש לבשמי� לצדיקי� ואנשי כנס' וקרי לי
ב "חסר מספר י, 286' ומריא דכיא בגי, 274' דמרדכי בגי. אינו הגימטריא בשלימות' פי) 2

 .כדלקמ�

 . מדכיאא מתיבות מירא ואות יאחסר האותיות ) 3

 .ל"וכ� מריא דכיא כנ, 286' ר בגי"פו) 4

אל ) + 36(אלה ) + 46(אלקי ) + 86( אלקי� –הוא , אלקי� ברבוע + 86' אלקי� פשוט בגי) 5
 .286ביחד , 200) = 1(א ) + 31(

דהאותיות , ]1ה הערה "מ' מובא לעיל סי[' א' כמובא בפרי ע$ חיי� שער חמ$ ומצה פ) 6
וכ� מרדכי , ב"נמצא דהמתקתה פחות מספר י, 74' � בגי"והאותיות הקודמי� אכדט, 86' אלקי� בגי

 .ל"ב הנ"ר י"חסר ממספר פו

 .ה כאותיות ההמתק74' הדסה בגי) 7

� "פעמי� מנצפ' וכ� ב, 560 = 274מרדכי  + 286' בגי) וכ� מריא דכיא(ר "פו) 8)2 x 280 = (
  .]5נח הערה ' לעיל סי' עי. [560

 .נח' ועיי� בזה לעיל סי, )יב, עיי� בראשית לו(ע "המ� בא מתמנ, 560' ע בגי"תמנ) 9
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, על חדש אדר' כי גזירת המ� הי. 10ר"פעמי� אד' ר הוא מספר ב"דרו
  .אדר ראשו� ואדר שני, פ אדר"ויש ב

הוא , ר על מרדכי שהוא התרגו� דמר דרור"ר דרו" במ11והנות�
ש בסו� המגלה על מרדכי ודובר שלו� "זהו מ, � במכוו�"ר שלו"מספ

  .� דוקא"שלו, 12לכל זרעו
  עמוד צו, מגילת אסתר,  "לקוטי לוי יצחק לקוטי� על תנ

ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על  – יז, ויקרא א

  'צים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח לההע

-------------------------- 

  .x 205 = (250 2(ר "פעמי� אד' וכ� ב, 410' ר בגי"דרו) 10
 376) + מרדכי (274נמצא , 376ומספר שלו� , 274ומספר מרדכי , 650' ר בגי" דרור"מ) 11

  .ר במכוו�"ר דרו"מ, 650) = שלו�(
  .'פסוק ג' מגילת אסתר פרק י) 12

  סח

י נאמר בעוף ובבהמה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד "ביאור פרש
  .)ל מנחות קי"וטעם שלא הביא מנחה כדרז(שיכוין את לבו לשמים 

לומר ל� אחד , ונאמר בבהמה ריח ניחוח, נאמר בעו� ריח ניחוח
  . שיכוי� את לבו לשמי�המרבה ואחד הממעיט ובלבד

  י"רש



 87  לקוטי לוי יצחק  

87 = 51235_news_18082011_2800-1.doc 

והרי ש� ,  ובגמרא בברייתא ש�1מנחות' והנה זהו מהמשנה דסו� מס
ולמה לא הביא בפירושו על , במנחה אשה ריח ניחוח' איתמר ג� ונא
  ...ל ויפרש כל זה בפסוק אשה ריח ניחוח דמנחה" כדרז2התורה ג� מנחה

 יתכ� לומר לא' ועוד יש לומר שלכ� לא הביא מנחה מפני שבעני� א
מיני טיגו� במנחות ' מיני מנחות ה' על מנחה שהוא ממעיט כי הרי יש ה

  . עיי� ש� שאי� זה בבהמה ועו�3ד"ד� ק

א� כ� זה ,  ונפש כי תקריב4ג� במנחה הוא מקריב נפשו כמו שכתוב
ואי , הרבה יותר שלא בער� מקרב� בהמה ועו� שאינו מקריב נפשו בה�

  .'אחד המרבה ואחד הממעיט כואפשר לומר אות� בחדא מחתא 

והוא שאחד המרבה , י הוא כוונה אחרת"ויש לומר עוד שבפירוש רש
י עו� לבהמה "ולכ� הקדי� רש, קאי על עו� ואחד הממעיט קאי על בהמה

  ... לאחד הממעיט5כמו שהקדי� אחד המרבה

שעולת ) כי ריח ניחוח כתיב בעולות בהמה ועו�(ומה ג� בעולה 
וכמו (קני� '  ועולת בהמה למט� כדאיתא בריש מסהעו� נעשית למעל�

יותר ' והרי למעל� הוא בחי, )ת"שכתוב ברשימה על המשנה הזאת בעזהי
ועולת בהמה הוא , א� כ� עולת העו� הוא כמו אחד המרבה, גבוה מלמט�

  .כמו אחד הממעיט

הממעיט כי הגשת המנחה הוא מלמט� ' ומנחה הוא עוד הפע� א(
א� כ� , עיי� ש�' משנה ב'  כדאיתא בזבחי� פרק ובקר� מערבית דרומית

ל בהמה הוא מרבה "כי לפי הסדר שבמשנה וגמרא הנ, זהו שלא על הסדר
  )ועו� ממעיט ומנחה ממעיט יותר

  .6י מנחה"ולכ� לא הביא רש

-------------------------- 

 .א"ד� קי ע) 1

 .צז' שמות סי,  תפארת לוי יצחק–תורת מנח� ' בהבא לקמ� עי) 2

חמשת : י"ופרש(יני טיגו� הללו בה חמשת מ' אמר רבי יצחק מה נשתנה מנחה שנא: ב"ע) 3

שמ� קרי טיגו� ' כל מידי דאית בי, סלת מחבת ומרחשת וחלות ורקיקי� דמנחה מאפה, מיני טיגו�
 ).ל"עכ

 .א, ויקרא ב) 4

' שהוא הג' פעמי� הוי' ו, פעמי� ב�' עו� מספרו ג: ל"י קבלה הטע� וז"ומבאר ש� עפ) 5
גבורות שלא נמתקו בירידת החסדי� ' שהוא הב' אובהמה מספרה ב� , חסדי�' גבורות שנמתקו בהג

 .כ עו� גדול מבהמה"א, ש"שמיני ע' א בפ"ל זיע"ו ז"ש בטעמי מצות להרח"וכמ
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  בשלח עמוד סט' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

  כם לעוף ולבהמהוכל דם לא תאכלו בכל מושבתי – כו, ויקרא ז

-------------------------- 

בני� שה� ' י מנחה שאינה שייכת להד"ל ולכ� לא הביא רש" מבאר ש� וז1ובהמש� להערה ) 6
אבל הוא אינו , � מנחהוהוא רק תיק, בני� כידוע' הד' ק שהוא בחי"ומספר� יצח" עו� בהמה"רק 

 .ש"מנחה ע

  סט

  'סו בענין דם ריקום דאפרוח וכו' ד סי"צ יור"ש בפסקי דינים להצ"ביאור במ

ד� ביצי� א� ידוע שהוא מרוק� . ו סעי� ב"ס' ד סי"ע יור"שו
חייבי� עליו אבל ) פירוש שהתחילה להתהוות בו צורת האפרוח(האפרוח 

  .חכמי� אסרוהוא� אינו ידוע שהוא מרוק� האפרוח אי� חייבי� עליו אבל 

קורט ד� זורק את הד� ואוכל את השאר והוא שנמצא ' נמצא עלי. ג
  .אבל א� נמצא בחלמו� כל הביצה אסורה, בחלבו�

א דא� נמצא על קשר החלבו� וג� מבחו$ דהיינו שנתפשט "וי. הגה
וכתב . פ"וע' י ותוס"א ורש"ש ורשב"הרא(מ� הקשר דכל הביצה אסורה 

ויש מחמירי� עוד דכל ) השיטות'  להחמיר כבירוח� שיש' ש וטור ור"רא
ו הארו� "א(שנמצא על הקשר של חלבו� אפילו לא נתפשט כלל אסור 

ומזה נתפשט המנהג במדינות אלו לאסור ) ד"י ש"ב ומהרא"ריש כלל מ
כל ביצה שיש בה ד� ואי� מחלקי� בי� חלמו� לחלבו� ובמקו� דנוהגי� 

ותר צרי� ליטול כדי קליפה להקל לזרוק הד� ולהתיר הביצה במקו� דמ
  ).ג"ארו� ש� בש� סמ(ע� הד� כשזורקו 

  ג�ו סעיפי� ב"ע יורה דעה סימ! ס"שו

על קשר של חלבו� גזרה שמא ימצא על קשר החלמו� , 'ויש מחמירי� עוד כו
  .שהוא אסור דאורייתא

   "ש

ש דעל הקשר יש בו איסור דאורייתא נראה דהיינו חשש איסור דאורייתא "מ
הגאוני� דחיישינ� שמא ד� ריקו� ' ר ודאי ממש וכדמשמע מדקדוק לולא איסו

  .דאורייתא' נמצא במקו� האוסרו הוא ס' משמע דאפי' הוא ושדי תיכלא בכול

הא בעינ� . ע האי� סתמו הפוסקי� דד� ריקו� האפרוח הוא דאורייתא"ועוד צ
כיו� כזית וליכא ג� חצי שיעור שהוא בלבד מ� התורה אי� כא� ודוחק לומר ד

ש הלכ� "הרא' י ב"ש הב"וביותר יפלא מ. מצטרפת ג� הביצה' דשדי תיכלא בכול
א� נמצא על הקשר של חלבו� ולא נתפשט חו$ לקשר אסור מ� התורה שהרי אז 

כ אלא בנמצא "א לא כ"והנה הרשב. כ פשיטא דאי� כא� שיעור"וא, הביצה מותרת
ביצה אסורה ויש כא� על הקשר ונמצא ג� חו$ לקשר אז מדאורייתא ואז ג� ה

  .ע"מ צ"שיעור ומ
  סו' ד סי"פסקי דיני� צמח צדק יו
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מה , ו"ס' ד סי"בפסקי דיני� ליור) א.  בחדושי תורה1ד הערותי�"ע
הלא ', איני מבי� מהו התמי, שכתבת שכל הפסקא ש� בתחלתה תמוה

ריש הפסקא הוא מה שהקשה על הלשו� איסור דאורייתא ואינו אלא רק 
', הגאוני� כו'  איסור ודאי ממש וכדמשמע מדקדוק לחשש איסור ולא

  .'וזה נכו� הוא ואי� כא� תמי

" ג� חצי שיעור שהוא בלבד מ� התורה אי� כא�"אפס מה שכתוב ש� 
והיא קושיא אלימתא לפי , לכאורה תמוה הרבה הרי ג� בכל שהוא די

  .הנראה

שאי� הכוונה , לוא יהא בדוחק, נראה לתר$' ולגודל הקושיא הי
א� המכוו� כ� הוא כי הנה הטע� מה . צרי� דוקא חצי שיעור ולא פחותש

הנה זה תינח א� , 2ת הוא משו� דחזי לאצטרופי"שחצי שיעור אסור מה
אסור אז ג� ' בהחצי שיעור הזה לוא יצוייר א� יתפשט הוא עד כשיעור הי
, בו איסור' חצי שיעורו אסור משו� דחזי לצטרופי לכשיעור שאז יהי

' � יצוייר שהדבר הזה עצמו א� יתפשט עד כשיעור לא יהיכ א"משא
אסור מ� התורה אז אי� שיי� לומר שיהא חזי לאצטרופי לחצי שיעור 

נגדל ונתפשט ' אחר שא� הוא בעצמו הי, אסור מפני זה' אחר שיהי
הא� חצי , אסור מה יועיל שיצטר� לחצי שיעור אחר' כשיעור לא הי

  .ר על מה שאי� בו בעצמושיעור אחר יוסי� בו איסור יות

והנה ד� ריקו� בביצה אימתי הוא נחשב בתור ד� אסור הוא רק 
כ א� הביצה מלא ד� וניכר בו מקו� התחלת "כשהוא טיפת בלבד משא

ו "פ' ב ובסי"ו סק"ס' � סי"ש בש"ת כמ"האפרוח אז אי� איסור בהד� מה
  .ש"ג ע"סקכ

א עצמו הרי אנו רואי� בד� ביצה שאדרבה כשנגדל ומתרבה הו
פ כ� "אבל עכ, מסתלק ממנו האיסור לוא יהא מצד שנעשה גבלא ועפרא

כ לא אמרינ� בו שחצי שיעור אסור מ� "א, הוא טבע ד� ריקו� דאפרוח
  .התורה משו� שחזי לאצטרופי לחצי שיעור אחר

' ע אי� אצלי תירו$ אחר וה"ולע, יוקשה עדיי�" בלבד"אפס בתיבת 
  .יאיר עינינו

  עמוד שכה,  אגרות קודש,לקוטי לוי יצחק

ויקחו בני אהרן ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו  – א, ויקרא י

  אש זרה אשר לא צוה אתם' עליה קטרת ויקריבו לפני ה

-------------------------- 

 .ה" מכתב משנת תרצ–ל "ע לאביו ז"ר זי"ק אדמו"זהו תשובה על הערות כ) 1

 .א, יומא עד) 2

  ע

  ד ששתויי יין נכנסו"להמ, רמז בטעמי הנגינה מרכא כפולה
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  ...1יש דעה ששתויי יי� נכנסו

יי� דר� . יי� ושכר אל תשתיי� חי שלכ� נצטווה אחר כ� ' ומוב� שהי
  .2וא� נת� בו מעט מי� אינו חייב מיתה. שכרותו דוקא

. שש� ארמי מיא לגו חמרא, והוא לא כמו יי� שהביא יעקב ליצחק
. שלכ� כתיב לו בתרי טעמי. 3'ט עמוד א"כמו שכתוב בפרשת בלק ד� קפ

  .וכא� שתו יי� חי. 4מרכא כפולה

ג� כ� '  וכא� כתוב לא צוה בא,במרכא כפולה' וזהו שש� כתוב לו בו
  .שכמו הת� יי� כמו כ� הכא יי�, ונלמד הכא מהת�, במרכא כפולה

  שמיני עמוד רסח' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

תני רבי שמעו� לא מתו בניו של אהר� אלא על שנכנסו שתויי יי� : א, ויקרא רבה פרשה יב) 1
 .ש"לאהל מועד עיי

אבל ...  ששתה רביעית יי� חי בבת אחתוהוא: א"א ה"� הלכות ביאת המקדש פ"רמב' עי) 2
 .ועיי� ש� בהלכה ה. פטור... מזגה במי�... א�

נכלל (אתכליל עילא ותתא , )סוק זהכא� בפ(הכא , ויבא לו יי� וישת) כה, בראשית כז: (ל"וז) 3
ומשי� לו , )לבדה" לו"ועל כ� הרחיק והפריד הכתוב מלת (ועל דא ארחיק מלה , ...)מעלה ומטה
" לו) "והיינו, תנועות' ומש� והארי� אותה בטע� נגינת מרכא כפולה שהיא ב(תרי תנועי במשיכו ד

  ).לו למעלה(ליה לעילא , )לו למטה ליצחק התחתו� כפשוטו(ליה לתתא ) והיינו, יי�" לו"של ויבא (
) מה שכתוב(, אמר) שהוא ראש הישיבה במתיבתא דרקיע(� "מטטרו) שהוא(חנו� ) כי, ואמר(

דהיינו , שיעקב הטיל מי� ושפ� מי� באותו היי�(דארמי מיא בההוא יי� ) פירושו(י� ויבא לו י
וא� לא היה שופ� בו (ואי לאו דארמי ביה מיא , )שהמשי� מימי החסדי� והטיל� אל תו� הגבורות

לא היה אפשר לסבול (לא יכיל למסבל , )כלומר א� לא היה ממתיק הגבורות על ידי החסדי�, מי�
ובגי� כ� אמשי� לו בתרי טעמי , )ט"ויפה אמר חנו� מט(� "ושפיר אמר חנו� מטטרו, )תוק� הדיני�

' שהוא כדמות ב, ל"בשני טעמי� דהיינו במרכא כפולה כנ" לו"ולכ� המשי� הכתוב את מלת (
 ).כי הוא אחוז בשני צדדי�(לרמז דהא בתרי� סטרי� אחיד , )�"ווי

ביצחק , פעמי� מרכא כפולא בתורה' בלה הגי ק"שמבאר עפ, בלקוטי לוי יצחק כא�' עי) 4
 – לקוטי לוי יצחק –ועיי� תפארת מנח� . ובפסוק ויקרא לה נבח בשמו, )לא7(בנדב ואביהוא ) לו-(
 ].194ד עמוד "ס' שמיני סי' ת פ"מובא ג� בילקוט משיח וגאולה עה[ויקרא עמוד קז ' פ
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ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש  – ב-א, ויקרא י

  צוה אתםאש זרה אשר לא ' וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני ה

  'ותאכל אותם וימתו לפני ה' ותצא אש מלפני ה

  עא

  למיתת נדב ואביהוא ביום חנוכת המשכן" חנוכה"רמז בתיבת 

והמשכ� , 1'זה ביו� ח' והי, נסתלקו נדב ואביהוא ביו� חנוכת המשכ�
ולכ� , 3בניס�' בא' והקמתו הי, בחנוכה, 2ה בכסלו"נגמרה מלאכתו בכ
  .4 פרשת חנוכת המשכ�,הנשיאי�' קורי� בחנוכה בפ

  ...ה נרמז כל זה"הנה בתיבת חנוכ

דחנוכה הוא יו� ' היינו ח, ...'ה מתחיל בח"היינו שתיבת חנוכ
שבו ' לרמז שביו� הח, א"ה מספר אביהו"כ, ב"ו הוא מספר נד"נ, השמיני

  .א"ב אביהו" נסתלקו נד–חנוכת המשכ� ' הי
  יני עמוד רסחשמ' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת  – ט, ויקרא יא

  במים בימים ובנחלים אתם תאכלו

-------------------------- 

 .'ויהי ביו� השמיני וגו) 1

 .אות קפדילקוט שמעוני מלכי� ' עי) 2

 .יז, שמות מ) 3

 .תרפד' ע סי"טור שו' עי) 4

  עב

  וקשקשת מעשה המצות, ע לימוד התורה"רמזים דסנפיר הו

ויש שיש לו סנפיר ואי� לו , כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר. 'מתני
  ... קשקשת

ושריו� ) יז' שמואל א(כתיב מנל� דקשקשת לבושא הוא ד. 'גמ
ר אבהו "א, ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר, קשקשי� הוא לבוש

  .וכ� תנא דבי רבי ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר
  :נדה נא

  .מלבושי� של דג, קשקשת

  .אלו כנפי� ששט בה� על פני המי�, סנפיר
  י"רש

כי כל שיש לו קשקשת יש לו , דע שהסימ� טהרה דדג הוא קשקשת
  ...א"ועיי� בנדה דנ, סנפיר
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יגדיל תורה ויאדיר כדאיתא ' וסנפיר הכתוב קוד� לקשקשת הוא בחי
  ...הת�

י תורה הוא "כי ע, סנפיר הוא תורה שבה� הוא שט על פני המי�
ההולכי� בתורת , שתהיו עמלי� בתורה,  א� בחקתי תלכו1ש"כמ, הליכה

ילבש צדקה  ו2שכתוב בה, וקשקשת מעשה המצות שכללות� צדקה. 'ה
  .שהוא שריו� קשקשי�, כשריו�

תורה מני� לו מעשה ' כי א� לא הי, וכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
. תלמוד' כ שהי"כ כשיש מעשה ע"א, 3ותלמוד מביא לידי מעשה, המצות
 אי� לי אלא תורה 4ד האומר"ע, כ סנפיר בלא קשקשת יכול להיות"משא

  .ו" ח5והלומד ואינו עושה', כו

 מעשיו מרובי� 7ל"כי צ', קשקשת וסנפיר א' ל ב"ל שצ" ס6י"ור
  ...חלוקות' ומצות ה� ב, ג� תורה אחת היא. מחכמתו

הוא כי צדקה שהוא שריו� קשקשי� ', ל שדי קשקשת א"ק ס"ות
  ...כוללת הכל

יגדיל , צדקה הוא כמו קשקשת, צדקו דוקא, חפ$ למע� צדקו' וזהו ה
 יגדיל תורה ויאדיר הוא כשיש ואימתי. הוא כמו סנפיר, תורה ויאדיר

י מעשה הצדקה נעשי� מוחו ולבו זכי� אל� "דוקא צדקה כי ע, צדקה
  .בראשית ותבי�' א והוספות בדרוש הראשו� דפ"ועיי� בתו, פעמי� ככה

  .ד בעני� זה"א בס"ומבואר אצלי באריכות במ
  עמוד שצח, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

כל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל מכל האכל אשר יא – לד, ויקרא יא

  משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא

-------------------------- 

 .י"ש ברש"ע. ג, ויקרא כו) 1

 .יז, נט' ישעי) 2

 :קידושי� מ) 3

 :יבמות קט) 4

 ].מ ש�"ד ומ, ת אחרי כו"ועיי� לקו[ב "ה, א"ראה ירושלמי ברכות פ) 5

  .סנפיר אחדרבי יהודה אומר שני קשקשי� ו, ובדגי� כל שיש לו סנפיר וקשקשת. חולי� נט) 6
 .ג משנה יז"אבות פ) 7
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  עג

דטומאת משקין , " הרובע אחוריים נטמאשמאאו ) "ד"ה מ"כלים פכ(ביאור דיוק במשנה 
   וספיקו להקל–מדרבנן 

נטמא הרובע לא נטמא חצי הרובע נטמא חצי , הרובע וחצי הרובע
ל וחצי הרובע אחוריי� עקיבא הואי' אמר לפני ר. הרובע לא נטמא הרובע

אמר לה� של כת קודמי� היא , כלי שנטמא תוכו לא נטמא אחוריו, לרובע
או שמא הרובע אחוריי� לחצי הרובע כלי שנטמאו אחוריו לא נטמא 

  .תוכו
  ד"ה מ"כלי� פכ

כגו� חתיכת ע$ עבה וארוכה ובו שתי מדות חקוקות זו , הרובע וחצי רובע
  .ודופ� מפסיק בי� זו לזו, חזיק חצי רובעאחד מחזיק רובע ואחד מ, אצל זו

ואמאי תנ� , וכי כלי שנטמא תוכו לא נטמאו אחוריו. 'בתמי, כלי שנטמא תוכו
  .והלא אחוריו של רובע היא, לא נטמא חצי רובע

כלומר שאי� , כל אחת מה� לותה הקדימה מחברתה, קודמי� היא] שלות1[
כ� תאמר , ע אחוריי� לרובעוכש� שאתה אומר שחצי רוב. לה� קדימה זו על זו

אחוריו של חצי רובע נטמאו ולא , וכשנטמא הרובע. שהרובע אחוריי� לחצי רובע
  .תוכו

לפי שכתות של תלמידי� היו יושבי� , של כת קודמי� היא, וגירסת רבותי
אמר לה� שאלה זו כבר שאלוה ממני הכת של תלמידי� היושבת , לפניו שורות

  .'ה� או שמא וכווכ� השבתי ל, בשורה הקודמת
  ב"הרע' פי

מהו הלשו� , ודקדוק הלשו� או שמא הרובע אחוריי� לחצי רובע
י "ועפ. ואינו מוב� הכי בשביל ספק נטהרנו, משמע שהוא ספק, שמא

דהדי� דתו� ואחוריי� בכלי� הוא לעני� טומאת משקי� , ל"הפשוט י
  .ובדרבנ� ספיקו להקל,  בריש הפרק ש�2ב"ש ברע"שהוא מדרבנ� כמ

  עמוד שכז, כלי�' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את  – לו, ויקרא יד

  הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית

-------------------------- 

 .עוד גירסא בהמשנה כדלקמ�) 1

א� נגעו המשקי� מאחוריה� של כלי� נטמאו , כלי� שנטמאו במשקי� טמאי�: ל ש�"וז) 2
הקלו חכמי� , משו� דטומאת משקי� לטמא כלי� לאו דאורייתא, אחוריה� ולא נטמא תוכ�

  .בטומאת�
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  עד

   דוקאמאיר' והאומר הוא ר, )ה"ב מ"פי(ו במשנה נגעים "ביאור השלשה ק

ולא יטמא ' וצוה הכה� ופנו את הבית בטר� כו' ראית הבית כוכיצד 
ר מאיר וכי מה מטמא לו א� תאמר כלי עציו ובגדיו "א', כל אשר בבית כו

על מה חסה התורה על כלי חרסו ועל פכו , ומתכותיו מטביל� וה� טהורי�
  .ועל תפיו

א� . א� כ� חסה התורה על ממונו הבזוי קל וחמר על ממונו החביב
ו על של "א� כ� על של רשע ק, ו על נפש בניו ובנותיו"ק, ל ממונוכ� ע
  .צדיק

  ה"ב מ"נגעי� פי

  .לשו� פכי� קטני�, כפו

כגו� תנור וכירי� של חרס , מקו� שאופה ומבשל בו קדירתו, תפיו
והוא כלי חרס קט� מאוד שאי� , ת"ויש ספרי� שגורסי� טפיו בטי, המיטלטלי�

  .וכל אלו אי� לה� טהרה במקוה, �המשקה יוצא הימנו אלא טי� טי

  .שהנגעי� באי� על לשו� הרע, כ על של רשע"וא
  ב"הרע' פי

  .ו לעני� מה שחסה התורה"ק' יש כא� ג

  .'ו מנגע בית שחסה התורה כו"ומהיכ� למידי� השלשה הק

  .מאיר' והאומר זה הוא ר', ו על כו"ואופ� הלימוד הוא א� כ� ק

כ "א, ג מדות הרחמי�"ה� לנגד יג מדות שהתורה נדרשת בה� "הנה י
ג "ו שהיא המדה הראשונה היא לנגד תיקו� הראשו� ש� אל שבי"מדת ק
וכ� למד פירושו , אל� פירושו אולפנא, כי אל הוא אל� למד, ר"מדה

, ו שהוא עני� שכלי דהיינו אולפנא ולימוד"והיינו עני� מדת ק, לימוד
  ...לימוד הוא הקל, אולפנא הוא החמר

ר "ועיי� באד', אל אד', אל הוי, אל שדי, פ ש� אל" גוידוע שיש
, א בעני� התלת עלמי� דנפקי� מתקונא קדמאה ובקול ברמה ש�"ב ע"דקל
  .' בכוונת האל הגדול כו1ח שער העמידה"ובפע

  .כ יש שלשה קל וחומר"א

 2והנה מצינו שמשה בתפלתו על מרי� שתתרפא מצרעתה אמר ש�
ה "והשיב לו הקב, � לרפואת הנגעי�הרי שש� אל שיי', אל נא רפא כו

מאחר שמשה הזכיר . ו"מדת ק, 3'תסגר שבעת ימי� כו' ירק ירק כו' ואבי
  .ו"ה ק"לכ� אמר לו הקב, ו"הנה לנגדו הוא מדת ק, ש� אל

ז הוא כא� לעני� מה שחסה התורה בנגע הבית שלא יטמא כל "ועד
  .ו" קושלשה, ו"יש מדת ק, ד כמו רפואת הנגע"שהוא ע, אשר בבית

-------------------------- 

מוח , וכנגד מוח החכמה(', בעשי" אל אדני", ביצירה" 'אל הוי", בבריאה" אל שדי: "ש"ע) 1
 ).מוח הדעת, הבינה

  .יג, במדבר יב) 2
  .ש� יד) 3
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חכ� ' מאיר הי' כי ר, ד כמו משה"מאיר שהוא ע' והאומר� הוא ר
' שמשה הוא בחי, משה' והוא כמו בחי, 4גטי�' וסופר כדאיתא במס

ספרא רבא דישראל כתרגו� מחקק ' ומשה הי, 5וירא ראשית לו, חכמה
אל ע� דיו לבא , ו" אל שדי הוא מדת ק6ומשה מספרו. הברכה' ספו� בפ
' כו' ה ואבי"ולכ� השיב לו הקב. כי שדי פירושו שאמר די',  כו7מ� הדי�
  .מאיר' ז הוא ר"ועד. ו ע� דיו"שהוא מדת ק, ימי�' תסגר ז' הלא כו

כ על "ומפני זה זכה שתנת� תושב,  וראית את אחורי8ובמשה כתיב
סדרי משנה שעשה רבינו הקדוש הוא מפני ' פ שהוא ו"ז תושבע"ועד, ידו

ק "מחודד מחבריו כדאיתא בפ' � הימ מאחוריו לכ"שראה את ר
  .ד מזה"א בס"ש במ"וכמ, מ"ומזה תבי� גודל מעלת ר, 9דעירובי�

  עמוד שנז, נגעי�' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד  – יג, ויקרא יז

   בעפרציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו

-------------------------- 

 .]אמרתי לו לבלר אני.) ד� כ(כדאמרינ� במסכת סוטה , חכ� וסופר. י ש�"וברש. [ד� סז) 4

ואתקבל בקדמתא : ובתרגו�[' כא וירא ראשית לו כי ש� חלקת מחקק ספו� וגו, דברי� לג) 5
 .]'ארי תמ� באחסנתה משה ספרא רבה דישראל קבר וכו' דיל

 .345) = 314(י "שד) + 31(וכ� אל , )345' בגי(משה ) 6

 :בבא קמא כד) 7

 .כג, שמות לג) 8

 :ד� יג) 9

  עה

 –.) שבת כב(טעם דהמקור להדין שלא יהיו מצות בזיות עליו נלמד ממצות כסוי דם בעפר 
  מן העפר' דהכל הי

אמר רב יהודה אמר רב אסי אמר רב אסור להרצות מעות כנגד נר 
מתקי� , וכי נר קדושה יש בה, אמר לי, דשמואל' כי אמריתו קמי, חנוכה

�ושפ� וכסה במה ) יג, ויקרא יז( דתניא ,וכי ד� קדושה יש בה, לה רב יוס
הכי נמי שלא , שלא יכסנו ברגל שלא יהיו מצות בזויות עליו, ששפ� יכסה

  .אמר רב יוס� אבוהו� דכולהו ד�, ...יהיו מצות בזויות עליו
  .שבת כב

�  .בידו ששפ� ולא ברגלו, במה ששפ

  .שילמדו כול� ממנו, אבוהו� דכולהו

 ושפ� וכסה ומפרש בה טעמא שלא יהיו כיסוי הד� דנפקא ל� מקרא, ד�
  .מצות בזויות עליו

  י"רש
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שבמה ששפ� , הוא מצות כסוי הד� בעפר, ומה שאבוהו� דכולהו ד�
, 1מ� העפר והכל שב אל העפר' והוא מפני שהכל הי, יכסה כדאיתא ש�

 2פעמי� עפר' שהוא הב, לכ� צרי� לכסות הד� בעפר מלמטה ומלמעלה
  .האמור בפסוק

  צו עמוד ריד' פ, דברי��הערות לזוהר שמות,  יצחקלקוטי לוי

או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח  – כ, ויקרא כא

  אשך

-------------------------- 

 .ב"צו ד� לד ע' לשו� הזוהר פ) 1

 .כי עפר אתה ואל עפר תשוב, יט, בראשית ג) 2

  עו

  'גורעין ומוסיפין וכו, א כל שמראיו חשוכים"רחב:) בכורות מד(' ביאור בגמ

והוא שקסבר , חנינא ב� אנטיגנוס אומר כל שמראיו חשוכי�' ר
  .� ודורשי�גורעי� ומוסיפי

  ה"ז מ"בכורות פ

במקו� אל� ' ומוסיפי� ח, ת ממרוח ואל� מאש�"גורעי� חי, גורעי� ומוסיפי�
�  .והרי מרואי חש�, ת על מרוח"ואל� במקו� חי, על אש

  י"רש
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הוא כי , מה שנחשב זה מו� בכה� שפסול לעבודה א� מראיו חשוכי�
 חסד הוא כי, אור' שהוא בחי, מדתו של אברה�, כה� הוא איש החסד

  . שיו� ראשו� הוא לנגד חסד1ואור נברא ביו� ראשו�, אור' בחי

, אור) �"אותיות אהר(ה "נרא' שאהר� הוא הוא בחי, והוא מזרע אהר�
, שמאיר מראה פניו, להצהיל פני� משמ�' והוא בחי, וכה� נמש� בשמ�

ה צאינה "ת בד"ז ש� ובלקו"א ובבה"ט ע"שמיני דל' ק פ"ועיי� בזה
  .ש"וש השני בפירוש להצהיל פני� משמ� עוראינה דר

' גבורות כי חש� הוא בחי' וכשמראיו חשוכי� זה מורה על בחי
ב בפסוק "א סוע"תולדות דקמ' ק פ"ועיי� בזה, מדת לילה, גבורות ודיני�

  ...2ש"ויהי כי זק� יצחק ותכהינה עיניו מראות ע

  .ופסול לעבודה, גבורות' אלקי� בחי' � גי"לכ� הוא מו

, בתיבת מרוח אש�,  מה שנלמד זה בהלימוד דגורעי� ומוספי�אמנ�
�"ר ש"ומ� הצדדי� הוא מ', ונשאר אות ו, א"והחילו� הוא באותיות ח ,

כ "פעמי� ק' ומספר ב, היינו מר שהוא מלשו� מרירות רומז על גבורות
 �4"פ די"� שהוא מספר ה"וכ� ש, 3מר' א מע"ועיי� במאו, צירופי אלקי�
' ז הוא בחי"שכ, 5�"פ מנצפ"� הוא מספר ב"ר ע� ש"מ. תרומז על גבורו
 כי כל זה הוא שמות �6 מספר אלקי�"וזהו שהוא מו, ...גבורות ודיני�

-------------------------- 

 .ג, בראשית א) 1

כדי לפרש עני� כהיית (אמר רבי שמעו� , חק ותכהי� עיניו מראותויהי כי זק� יצ: ל ש�"וז) 2
  ...� לאור יו� ולחש� קרא לילה"ויקרא אלהי) עיניו של יצחק הקדי� ואמר כתיב

הלא (לא זכה יצחק להיות כאברה� דלא סמו עינוי ולא כהו ) למה, ובא וראה הטע�(ותא חזי 
אבל רזא עלאה איהו הכא רזא , )הי� עיניוראוי לפי צדקתו שלא תכ' עולה תמימה והי' יצחק הי

אבל סוד עליו� יש כא� בסוד האמונה כמו שלמדנו עני� זה ממעשה (דמהימנותא כמה דאתמר 
אור היו� הוא אברה� (דא אברה� דאיהו נהורא דיממא , � לאור יו�"דכתיב ויקרא אלהי, )בראשית

ואור (נהיר ואתתק� בתקונא דיומא ונהורא דיליה אזיל ו, )לפי שהוא מדת החסד הנקרא אור היו�
ל שאור החסד של יו� הראשו� מתפשט "ר, שלו הול� ומאיר ומתחזק יותר בתקו� של כל יו� ויו�

באינו� ) פירושו(ובגי� כ� ולכ� מה כתיב ואברה� זק� בא בימי� , )ומאיר בכל ששת ימי בראשית
כדי� אזיל , ואיהו סיב, )ק"ל הושמדת החסד של אברה� בא והאיר באות� האורות ש(נהורי� דנהרי� 

א הול� ואור עד נכו� "כד, )הול� ומאיר במדת החסד שלו' ז הי"אפילו שנעשה זק� עכ' פי(ונהיר 
כ� אברה� כל מה , מדת החסד שהוא אור היו� הול� ומאיר בכל פע� יותר עד נכו� היו�' פי(היו� 
ויקרא ) ולכ� עליו נאמר(ובגי� כ� , )אור החסד שבו מתרבה ומתפשט יותר' הול� ומזקי� הי' שהי
כי כמו שהיו� מתרבה ומתגדל כ� מתרבה , לאור שהוא החסד קרא יו�' פי(� לאור יו� "אלהי

  ).ומתגדל אור החסד של אברה�
ואיהו , )חש� נקרא יצחק בסוד מדת הגבורה(דא יצחק דאיהי חש� , ש ולחש� קרא לילה"ומ

כ "ובג, )בסוד שמאלו תחת לראשי,  בתוכה לילהשהיא הולכת לקבל(אזיל לקבלא ליליא בגויה 
ולכ� כל מה שהזקי� יצחק יותר נתחזק יותר החש� שהוא הגבורה במדתו לכ� החשיכו (איהו כד סיב 

שנחשכו עיניו לגמרי לפי ' פי(מה כתיב ויהי כי זק� יצחק ותכהי� עיניו מראות ) לדבר' וראי, עיניו
' וכ� הוא ודאי שלצור� תיקו� הגבורה הי(עא לאתחשכא הכי הוא ודאי דב, )תוק� מדת הגבורה שבו

כדי להתדבק במדרגתו שבגבורה (ולאתדבקא בדרגיה כדקא יאות , )צרי� להיות נחש� לגמרי
 ).כראוי

ר "� צרופי� גימטריא מ"ק' � מתפשט כל א"שמות אלקי' מר מצד הדיני� ב: ל"ב וז"אות צ) 3
ה וזהו מר יבכיו� "ה ע"פעמי� דמע' ג' וגי, דושה� דק"� צירופי� שלה� בק"ואחיזת החיצוני� ק

 .'וכו

�"כמני� ש, x 64 = (320 5(פעמי� די� ' ה) 4.  
� "פעמי� מנצפ' וכ� ב, 560) = 320(� "ש) + 240(ר "מ) 5)2 x 280 = (560] .ג� לעיל סי' עי '

  ].8סז הערה ' סי, 5נח הערה 
 .י�עיי� בפני� בלקוטי לוי יצחק עוד רמזי� במספר אלק) 6
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אלא , חסדי�' � אינ� בחי"ח אש"� דמרו"כ מש"א, אלקי� גבורות כידוע
  .גבורות' אדרבה בחי

� "בתיבת אש' והח, וגורעי� ומוסיפי� שהאל� יהא בתיבה הראשונה
הוא ' ובתיבה השני, אחד' � בתיבה הראשונה הוא מ"כמו שבהממיהוא 

, אחד' בתיבה הראשונה א' כ במספר היחידיות יהי"כמו. �7"ממי' � ח"ש
  .8'שהוא חית פעמי� א' ח' ובתיבה השני

  .ומרוח אש� הוא מו�

ממי� ' הוא כמו במנחת יעקב לעשו יש ט, ממי�' אחד וח' ל ש� מ"וי
בסו� תיבות . �9"ממי' כ ח"ואח, יש התיבהבר' והוא מנחה מתחיל במ

  .10וכול� היו בעלי מומי�, עד אלי� עשרי�' עזי� כו

 הוא כמו �11"ממי' כ מספר ט"כ חנינא ב� אנטיגנוס שהוא ג"משא
� מ� "ממי' כ ז"ז ואח"� סמוכי� זל"ממי'  שיש ב�12 דתמימ�"ממי' הט

ת "לועיי� ב, שה� תמימ� לא בעלי מומי�, עד כמשפט�' ומנחת� כו
  .13ש"פ וישלח ע"ל ר"להאריז

  .חנינא ב� אנטיגנוס דוקא דרש ואמר זה' ולכ� ר

א� כ� הוא על , פעמי� חסדי�'  ה14חנינא ב� אנטיגנוס הוא מספר
  ...דר� כה� איש החסיד

א� כ� זהו , ואביו הוא קוד� לו, וש� אביו באל�' ושמו מתחיל בח
  ...ח"כמו א

תורה הוא שמראיו לכ� הוא דוקא מפרש שמרוח אש� האמור ב
פעמי� ' � הוא לכאורה ה"� דאש"דמרוח וש' והוא א� שמ, חשוכי�

� הוא ח"וש, פעמי� חסד' ס ה"� אנטיגנו"א ב"ד מספר חנינ"ע, ד"חס '
אחד הוא בתיבה הראשונה ' ומ, דסופה' והוא בתיבה השני', פעמי� מ

-------------------------- 

, אחד' י יש רק אות מ"רואמנמצא בתיבה ,  מרואי חש�–וקרינ� , שאחר שגורעי� ומוסיפי�' פי) 7
 x 8(ש� =  מ xח ', � יש שמוני� פעמי� אות מ"ובאותיות ש, "ש�7ח"' ד נוט"� הוא ע"ובתיבת חש

  .כדלקמ�, � במנחת עשו"ממי' ד הט"והוא ע, �"ממי' בס� הכל ט, )320 = 40
ואות ', ובתיבת חש� אות ח, בתיבת מרואי אות אל�, יחידות כשגורעי� ומוסיפי�כמו במספר ) 8

' בגי(' פעמי� מ' וח, בתיבת מרואי' כ במספר עשיריות יש פע� אות מ"כמו, פעמי� אל�' הוא ח' ח
�"ש) ח(בתיבת , )320. 

 �אתי מ�עזי "–ובפסוק טו "  לעשו אחיוו מנחהויקח מ� הבא ביד "–פסוק יד , בראשית לב) 9
, בתיבת מנחה' אות מ' ד יש פע� א"נמצא בפסוק י, "� עשרי� ואילי� מאתי� רחלי� עשרי�ותישי
 .�"ממי' בס� הכל ט. 'בסופי תיבות עזי� וגו' כ שמונה פעמי� אות מ"ואח

 ).ועיי� ג� בילקוט ראובני(מדרש שכל טוב ) 10

  .x 40 = (360 9(' פעמי� מ' וכ� ט, 360) = 189(אנטיגנוס ) + 52(ב� ) + 119' בגי(חנינא ) 11
ומנחת� ונסכיה� . כבשי� בני שנה ארבעה עשר תמימ�: ...לג7פסוקי� לב, במדבר כט) 12

 .לפרי� לאיל� ולכבשי� במספר� כמשפט�

תיבות רצופי� מסיימות ' ח' והנה תמצא במנחה ששלח יעקב לעשו עזי� מאתי� כו: ל"וז) 13
� בעני� "תיבות מסיימי� במ' כ ח"נגד� בקדושה יש גוכ, שרצי� שעומדי� בקליפה' � ה� נגד ח"במ

מלכי� שמלכו באר$ אדו� שלה� שורש ' ה� נגד ח' הקרב� תמימ� ומנחת� ונסכיה� לפרי� וכו
� הטיל יעקב בה� כדי "במנחה לומר מומי' וזהו שרמז יעקב בעני� הקליפה באות מ, בקדושה כנודע

כ רומזי� "� אחרי� דבקדושה ג"ממי' אלו החו ש"וכדי שלא תאמר ח, ל"ז כמאמר רז"שיפסלו לע
ובזה ' התחיל ומנחת� וכו' הב' כ פ"שלפניו ואמר תמימי� ופסק וסיי� ואח' מומי� לזה הקדי� בפ

' ואלו שבקרב� בב' � הנרמזי� במנחת יעקב לעשו כול� באו בפסוק א"יוב� למה אות� המומי
  .ש לעיל"פסוקי� וכמ

  .11ל בהערה "כנ, 360=  וכ� חנינא ב� אנטיגנוס ,x 5 = (360 72(ד "פעמי� חס' ה) 14
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כי אחוריי� ה� ,  למפרע15א� הרי ביניה� הוא אותיות אחור, בתחלה
  .גבורות כידוע' וה� בחי, פרעלמ

  רנ�עמוד רמט, בכורות' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת  – יז, ויקרא כג

  'תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה

-------------------------- 

 .ר למפרע"הוא אותיות אחו, )ש�(רוח א)מ) (15

  עז

ובשבועות , ) לחם עוני–מצה (בפסח הוא האירוסין ,  הלחם כנגד נגלה ונסתר דתורהשתי
  'וכו) דעת'  בחי–שתי הלחם (הנישואין 



 לקוטי לוי יצחק  100

100 = 51235_news_18082011_2800-1.doc 

כמו , ת שבשבועות"ידוע שיציאת מצרי� בפסח הוא הקדמה למ
הוא הקדמה לנשואי� ביו� ,  בפסח1וארשתי� לי באמונה, שאירוסי�

 וזה ל� האות 3ש"וכמ, וא� אי� אירוסי� אי� נשואי�, 2חתונתו זו מת� תורה
י "והיינו ע. ת האלקי� על ההר הזהבהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� א

וארשתי� לי ,  דמהימנותא4שמצה היא מיכלא, אכילת מצה בפסח
  .'וידעת את הוי, ז נעשה הנשואי� בשבועות"עי, באמונה

צה היינו א� אי� קמח לאכילת מ, 5ל זהו א� אי� קמח אי� תורה"וי
  .ת בשבועות"מ, אי� תורה, בפסח

' בחי, דלח� עוני בפסח, ני המקיי� את התורה מעו6כ כל"והוא ג
והוא השתי , בשבועות, וידעת, דעת' סופה לקיימה מעושר בבחי, אמונה

  .שחמ$ אינו לח� עוני, לח� שמחמ$ בשבועות

, החלק הקט� המגולה, 7מצה' בחי' ונתבאר דבאכילת מצה יש ב
נגלה , דקט� וגדול' בחי' כ ב"ז בתורה יש ג"הנה עד. והחלק הגדול הצפו�

' ונסתר דתורה מעשה מרכבה נק, 8דבר קט�' ת דאביי ורבא נקדתורה הויו
חיי� ה� למוצאיה� , ובנגלה דתורה דורשי� ואומרי� הרבה. דבר גדול

ומתחלה צרי� ללמוד נגלה . 10כ בנסתר דתורה אי� דורשי�"משא, 9בפה
ס " לעול� ילמד אד� כריסו בש11ל"כמארז, כ נסתר דתורה"ואח, דתורה

  .'כו

לת מצה מתחלה אוכלי� את החלק הקט� דהמצה והיינו כמו שבאכי
ולבסו� אוכלי� החלק הגדול , 12המגולה שאומרי� עליו דברי� הרבה

  .שאי� אומרי� ודורשי� עליו כלו�, הצפו� ונעל�, דהמצה

מתחלה נגלה דתורה שהוא , ז"כ עד"שבתורה הוא ג' בחי' כ בב"כמו
, הוא דבר גדולכ נסתר דתורה ש"ואח, ודורשי� בו, והוא נגלה, דבר קט�

ואי� , 13כבשי� ללובש�, דברי� שכיס� עתיק יומי�, והוא סוד ומכוסה
  .דורשי� בו

שאומרי� עליו דברי� , המגולה, י אכילת מצה דהחלק הקט�"והיינו ע
שהוא , ת להחלק הקט� שבתורה"כ בשבועות זמ� מ"זוכי� אח, הרבה
  .ואומרי� ודורשי� בו, נגלה דתורה, מגולה

-------------------------- 

 .'כב וארשתי� לי באמונה וידעת את ה, הושע ב) 1

 :תענית כו) 2

  .יב, שמות ג) 3
 .ב" ד� קפג עב"זוהר ח) 4

  .משנה יז, ג"אבות פ) 5
 .ט"מ, ד"ש� פ) 6

 .מח' ג� לעיל סי' עי) 7

דבר גדול דבר ... אמרו עליו על רבי יוחנ� ב� זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא. סוכה כח) 8
  .דבר קט� הויות דאביי ורבא, דבר גדול מעשה מרכבה, קט�

  .עירובי� נד) 9
 :חגיגה יא) 10

  .יג' ד הל"� הלכות יסודי התורה פ"ראה רמב) 11
 :פסחי� קטו) 12

  .עיי� חגיגה יג) 13
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שאי� אומרי� , הצפו� ונעל�,  דהחלק הגדולי אכילת מצה"וע
להחלק הגדול , ת"זמ� מ, כ בשבועות"זוכי� אח, ודורשי� עליו כלו�

  .שאי� דורשי� בו, נסתר דתורה, מעשה מרכבה, שבתורה

  .שתי דוקא, הוא שתי הלח�, חלקי� שבתורה' ולנגד אלו הב

כ "כמו, שחלקוה לשני�, גופא' חלקי המצה ה� ממצה א' וכש� שב
גופא ' רק תורה א, ו"אינ� שתי תורות ח, חלקי התורה נגלה ונסתר' ב

  .וכמוב�'  תורה אחת כו14ש"וכמ, הנחלקת לשני�
  עמוד רל, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש  – כד, ויקרא כג

  יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש

-------------------------- 

 ,דבר טובמ. ז, ויקרא יז. מט, בא יב) 14

  עח

 כאן –" תרועהיום "אומר ' וכתוב א"  תרועהזכרון"אומר ' כתוב א:) ה כט"ר(' ביאור בגמ
  ע" לכו–בחול כאן בשבת 

ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעי� אבל "יו� טוב של ר. 'מתני
  ...לא במדינה

מ אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב "מנה. 'גמ
במדבר (תוב אחד אומר שבתו� זכרו� תרועה וכ) כד, ויקרא כג(אחד אומר 

, ט שחל להיות בשבת"כא� ביו, לא קשיא, יו� תרועה יהיה לכ�) א, כט
  .כא� ביו� טוב שחל להיות בחול

ועוד הא לאו , במקדש היכי תקעינ�, אי מדאורייתא היא, אמר רבא
דתנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה , מלאכה היא דאצטרי� קרא למעוטי

  .דיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכהיצתה תקיעת שופר ור, לא תעשו

, ורבנ� הוא דגזור ביה, מדאורייתא מישרא שרי, אלא אמר רבא
דאמר רבה הכל חייבי� בתקיעת שופר ואי� הכל בקיאי� בתקיעת , כדרבה
אמות ' ויעבירנו ד, ויל� אצל הבקי ללמוד, גזירה שמא יטלנו בידו, שופר
  .ילהוהיינו טעמא דמג, והיינו טעמא דלולב, ר"ברה

  :ראש השנה ד� כט

, ו� טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעי�י. 'מתני
  .בגמרא מפרש לה

  .לא בירושלי� ולא בגבולי�, אבל לא במדינה. 'גמ

  .ולא תרועה ממש אלא מקראות של תרועה יאמרו, זכרו� תרועה

  .'בתמי, מלאכה היא

  .יסור שבות דרבנ� במקדשובמקדש לא גזור דאי� א, 'גזירה שמא יטלנו וכו
  י"רש
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לכאורה צרי� להבי� לפי מסקנת הגמרא בראש השנה ש� שמדחה 
ל שמדאורייתא אי� תוקעי� בשבת רק זכרו� "לוי בר לחמא שס' דעת ר

אלא שמדאורייתא משרא שרי , תרועה דהיינו אמירת המקראות דתרועה
כרו� כתוב ז' לוי בר לחמא למה בפסוק א' כ ישאר קושיית ר"א, בשבת

ולא נמצא ש� בגמרא שו� תירו$ , כתיב יו� תרועה' תרועה ובפסוק א
  .ז"ע

כ שהפסוק דשבתו� "היינו שה� יפרשו ג, ל שתירצו כ�"י נגלה י"ועפ
  .ה חל בשבת"היינו כשר, ש שבתו�"זכרו� תרועה מיירי בשבת כמ

ל בר לחמא שרק יזכיר "א� הפירוש דזכרו� תרועה אינו כמו שפירש ר
 דהיינו אמירת המקראות של התרועה אלא הפירוש דזכרו� ,את התרועה

אמות ' הוא שצרי� להיות זכרו� שיזכור ששבת היו� ולא יעבירנו ד
והתורה אינה גוזרת שמא לא , ר ואז מותר תרועה דהיינו לתקוע"ברה

  .יזכור וישכח

או יתפרש זכרו� תרועה היינו שיזכור וידע את התרועה דהיינו שיהא 
ל שיל� אצל "כ הרי צ"תר תרועה דהיינו לתקוע כי אלבקי בה ואז מו
והתורה אינה גוזרת את הבקי משו� שאינו , ר"א ברה"הבקי ויעבירנו ד

  .וגוזרי� הבקי משו� שאינו בקי, ורבנ� גוזרי� שמא לא יזכור, בקי

ש מני� לה� לרבנ� לגזור גזירה זאת לבטל בשבילה מצות "ובזה א
  .ה בשבת"ש כשחל ר"תק

כי מאחר שהתורה , כי מ� התורה יצא לה� זאת, ש"ור אי האמ"ועפ
ואמרה שצרי� ' אמרה זכרו� שצרי� לזכור ששבת היו� ולא יעבירנו כו

הנה , לזכור דהיינו שיזכור וידע מהו תרועה שלא יצטר� ליל� אצל הבקי
מזה גופא מוכח שיש חשש שמא לא יזכור , ממה שהתורה מזהרת על זה

א� התורה אינה גוזרת . בקי בתרועה'  יהיושמא לא, וישכח ששבת היו�
ורבנ� גוזרי� מאחר , והבקי משו� האינו בקי, הזוכר משו� האינו זוכר
  .שהתורה מזהרת על זה

  ...1ל"י נסתר י"ועפ. א� זהו לפי פשט הנגלה
  עמוד רפט, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

-------------------------- 

וזכרו� תרועה , )ת"וכ� תקיעות דתר(ש שמבאר דיו� תרועה מרמז על תקיעות דמיושב "ע) 1
 ).ת"וכ� תקיעות דתש(מרמז על תקיעות דמעומד 

  עט

'  שמא יעבירנו דרבהירה דגז:) ה כט"ר('  רמז להג– ה"רב הוא "ה מגלב לולרשופ"ת "ס
  'ה וכו"אמות בר
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' ר כו"א ברה"שמא יעבירנו ד, מצד שכחה... ש הוא"גזרה דרבה בתק
כ הוא "וכמו, והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגלה, 1ב"ט ע"ה דכ"בר

  ...ד"ג ובמגלה ד"בסוכה דמ

, ת שופר לולב מגלה"של� ר, וסימנ� ויבא יעקב של� עיר שכ�
, שכחה' ששכ� כתפי� חיצוניות ואחוריי� הוא בחי, �וכתיב ש� עיר שכ

, ה דוד זמירות קרית להו"ובתניא בד, אצלו אמו�' ה ואהי"ת ד"עיי� בלקו
  .יתכ� שכחה' רומז שבאלו הג, הובא ש�

, ת דשופר לולב מגלה"שהוא הס, והאומר שיש שכחה בה� הוא רבה
  .ק"ודו

  עמוד רסב, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

אך בעשור לחדש השביעי הזה יום כפרים הוא מקרא  – כז, ויקרא כג

  'קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה לה

-------------------------- 

 .עח' לעיל סי) 1

  פ

בשם ' ונרמז כל הג', בן שמונים וכו' חנינא שהי' אמרו עליו על ר:) חולין כד(' ביאור הג
  "חנינא"

עומד על רגלו ' ב� שמוני� שנה והי' חנינא שהי' אמרו עליו על ר
אמר רבי חנינא חמי� ושמ� שסכתני אמי , ול$ מנעלו ונועל מנעלואחת וח

  .בילדותי ה� עמדו לי בעת זקנותי
  :חולי! ד� כד

היינו , מה שאמר שסכתני שקאי על השמ� ולא ג� שרחצני על החמי�
  .חמי� שרחצני ושמ� שסכתני

, והרחיצה היתה לצור� הסיכה, ל כי העיקר בכא� הוא הסיכה"י
' כ הי"לוכל� היתה צריכה לרחצו בחמי� מתחלה ואחמ' והיינו שא� הי
  ...אפשר לסוכו

והוא מצד השמ� שסכתה לו , שמוני� הוא מלשו� שמ�, ושמני� דוקא
  ...אמו

ולכאורה הרי , כ נועל מנעלו"ומה שנקט מתחלה חול$ מנעלו ואח
להקדי� נועל ' כ הוי לי"ואח, נועל מתחלה' א לחלו$ א� לא הי"א

  .לחול$

כ "מוב� שמתחלה הוא הלילה ואח, יע לשמוני� שנהל כי כשהג"י
, חול$ מנעלו שהנעילו קוד� שמוני� כשהגיע לשמוני�' זהו שהי, היו�

, שמתחלה הוא הלילה שאז חולצי� המנעלי� כי הולכי� ליש� אז חלצו
  .ונועל מנעלו בבקר בקומו משנתו
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ל שזה רומז ביחוד על יו� הכפורי� שאז חולצי� המנעלי� "ג� י
פ והוא מצד "ונועל מנעלו במוצאי יוהכ, פ קוד� כל נדרי" יוהכבערב

, בינה' ֵא� ביחוד הוא יו� הכפורי� שהוא בחי. הכח שנתנה לו אמו
  .וכידוע שאז נטלא מבי אימא

שמתחילי� , פ מתחלת� ועד סופ� הוא אותיות ֵא�"והתפלות דיוהכ
היינו , 'ומסיימי� בלשנה הבאה בירושלי� במ', אות א, בפסוק אור זרוע

כי אז הוא סליחת ' תבא א� ותקנח כו'  כו1'פ הוא א� רח$ ה"וביוהכ. ֵא�
  .ומחילת עונות

חני נא הוא , בעד הנפש חני נא' פ אומרי� אנה כנה כו"וביוצר דיוהכ
  ...ממש הש� דחנינא

שעצ� המלה , חול$ מנעלו ונועל מנעלו' ונרמז זה בשמו חנינא שהי
, ת חול$ נעל"הנה חנ� ר, לדי� אשר חנ� הי2וכמו שבפסוק כתיב, הוא חנ�
  ).משתמש לכא� ולכא�' שהנ. (נועל נעל

' פעמי� א' ב' שנתוס� מ, ובגמרא נקטו הלשו� מנעלו ולא נעלו
ונרמז . 'פעמי� מ' שמוני� שנה שהוא ב' הוא כי הי, בנועל' בחול$ וא

ב� ' כ החמי� והשמ� שסכתה לו אמו שזה עמדה לו בזקנותו כשהי"ג
פעמי� '  שהוא ב3'ב� פ' והי, ל"כי שמוני� הוא מלשו� שמ� כנ, שמוני�

הנה תצר� . �"במלואו הוא מ' מ, ...� הוא שמוני�"במלואו מ' כי מ', מ
א דחנינא "אחד לאותיות י' ומ, �"חמי' י דחנינא ויהי"אחד לאותיות חנ' מ

  .ת נעל"שבשמו הוא ר' ועוד אות נ. אמי' ויהי

� שסכתה לו אמו בילדותו עמדו לו ל עוד עני� מה שהחמי� ושמ"וי
י דרכו ג� כי יזקי� לא יסור " חנו� לנער עפ4ש"הוא עדמ, בעת זקנותו

הוא יראה , זהו חמי� ושמ�. ש"ש מזה בתניא בחינו� קט� ע"וכמ, ממנה
) כי העיקר הוא אהבה, ונקט סכתה ולא רחצה(שסכתה , אהבה שמ�, חמי�

עמדו לו ,  בה מנעוריוהוא היראה ואהבה שהורגל. לו אמו בילדותו
  ...כי יזקי�' בזקנותו כשהגיע לבחי

וק� , שנה הראשוני�' כי שבע יפול צדיק הוא בע, וב� שמוני� דוקא
וכמו יחנ� שהוא מלשו� , וחנינא הוא מלשו� חנו�, כשהגיע לשמוני�

�  .ש" יחנ� בני ע5י בחומש בפסוק"ועיי� בפרש, והוא מלשו� חנינא, חנו
-------------------------- 

 .ד, ד' ישעי) 1

 ).חנינא' ש בפני� בלקוטי לוי יצחק בהקשר של הפסוק לר"ע(ה , בראשית לב) 2

השני תצר� ' ואות מ, "חמי�"י נעשה "להאותיות חנ' כשתצר� אות מו', שני פעמי� אות מ' פי) 3
  ].ת נעל"שהוא ר, אחד מהש� חנינא' נשאר אות נ" [אמי"נעשה ) מחנינא(א "להאותיות י

 .ו, משלי כב) 4

אשר ) ה, ש� לג(בשאר שבטי� שמענו חנינה , אלקי� יחנ� בני: י"ל רש"וז. כט, בראשית מג) 5
� .לכ� ברכו יוס� בחנינה, ימי� עדיי� לא נולדובנ, חנ� אלקי� את עבד
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  עמוד רמו ואיל , בכורות' הערות למס, ס"ושי� וביאורי� לשלקוטי לוי יצחק חיד

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף  – מ, ויקרא כג

  אלקיכם שבעת ימים' עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה

  פא

כל האומר אתרוגנא תילתא .) קידושין ע(' ומבאר הג, "אל תבואני רגל גאוה"ת "אתרג ר
  אברמות רוח

 אל תבואני רגל גאוה 1ת"אתרג רומז על ביטול ושפלות כי הוא ר
  .כידוע

הכי אמר שמואל כל , א"ע ע"ז יוב� מה דאיתא בקדושי� ד"ועפי
או , רבנ�' או אתרוג כדקרי,  ברמות רוחא2האומר אתרונגא תילתא

  ...אתרוגא דאמרי אינשי

 רגל ת"כ מתבטל הר"א', לג' בי� ר' והוא כשאומר אתרונגא בהפסק נ
  ...גאוה, והוא שאדרבה נעשה רמות רוחא, גאוה

והיינו רבנ� ה� בביטול ושפלות היפ� דרגל . או אתרג כדקריוה רבנ�
  ...ת אל תבואני רגל גאוה"ה� קורי� לפרי ע$ הדר אתרג שהוא ר, גאוה

  ...או אתרוגא דאמרי אינשי
  קסג�וד קסבעמ, קידושי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

-------------------------- 

  .יב, תהלי� לו) 1
  .מתו� ששליש רוחו גסה הוא משנה בדיבורו. תליתא ברמות רוחא: י"רש) 2

במחשבה בדעתו ' והב, במעשה כגו� הול� טפו�' חלקי� הא' שהגאוה מתחלקת לג: א"מהרש
� "בדבור הגבוהה שהנו' א הנוזה שהוסי� באתרוגנ, בדיבורו שמדבר גבוהה' והג, שאי� כמוהו

  .ל"וק. י מדבר גדולות וגבוהה"ת שה� כח הלשו� שע"מאותיות דטלנ

  פב

  .)שם יב(והדס שוטה כשר לסוכה , :)סוכה לב(טעם דהדס שוטה פסול ללולב 

צאו ההר והביאו עלי זית ועלי הדס ועלי תמרי� ועלי ע$ עבות 
אמר רב חסדא הדס שוטה לסוכה , היינו הדס היינו ע$ עבות, )ח' נחמי(

  .וע$ עבות ללולב
  .סוכה יב
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  .'ות סוכות וכופסוק הוא בספר עזרא לעש, צאו ההר

מהו זה ומהו זה להזכיר שניה� במקרא הלא , היינו עלי הדס היינו ע$ עבות
אחד ה� דהדס הוא ע$ עבות על ש� שהעלי� מורכבי� זה על זה כמי� עבותות 

  .ושרשרות

  .של שלש שלש עלי�'  שאינו כשר ללולב ולפי שאי� עבותו עשויהדס שוטה
  י"רש

מיני� שבלולב ה� חכמי� ' הדכי , 1למצות לולב פסול הדס שוטה
לכ� הדס שוטה פסול כי הוא , ש" ע2ר אמור"מחוכמי� כדאיתא במד

  ...י לולב ומיניו נמש� בכלל ההמשכה בפנימיות"כי ע, היפ� החכמה

כשר הדס , צל ומקי� בלבד' כ סוכה שהוא המשכה בבחי"משא
מקי� ולא ' כי מקי� הוא למעלה מהשגה שזהו שהוא רק בבחי, שוטה
שטות שלמעלה ' הדס שוטה שהוא בחי' והיינו בחי', פנימי' בבחי

  .4שוטה כל ימי' מוטב שאהי, 3שטותא לסבא' וכמו אהניא לי, מהדעת
  סוכה עמוד קנט' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

-------------------------- 

 :סוכה לב) 1

החכמה ) א, ה ב"ד(א ולקחת� לכ� ביו� הראשו� אחר כל אותו החכמה שכתוב בשלמה "ד) 2
 �' נאמיני� הללו ש' ותרב חכמת שלמה ויחכ� מכל האד� ישב לו תמיה על ד) א ה"מ(והמדע נתו� ל

' מיני' המה פסח מצה ומרור וארבעה לא ידעתי� אלו ד' שלשה המה נפלאו ממני ג) משלי ל(
, פרי ע$ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות עושי� פירות הדר, שבלולב שבקש לעמוד עליה�

כפות תמרי� התורה אמרה טול שתי כפות תמרי� להלל בה� והוא אינו נוטל אלא לולב לבה של 
צאו ההר והביאו ) ח' נחמי(נ� ע$ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומר במקו� אחר וע, תמרה

' חזר ומזכיר� פע� אחרת שנא, וערבי נחל כל האילנות גדלי� במי� וארבעה לא ידעתי�', עלי זית וגו
מיני� שכל אחד ואחד מישראל הול� ור$ ולוקח לו מה� ' אלו ד' שלשה המה מטיבי וגו) משלי ל(

ומי פירש לה� לישראל על , ה"ה וה� נראי� קטני� בעיני אד� וגדולי� המה לפי הקב"הקבלהלל ל
  .והמה חכמי� מחוכמי�) ש�(מיני� האלו שה� אתרוג לולב הדס ערבה חכמי� שנאמר ' הד

  טו, ל"ויקרא רבה פ

  .'כל העני� בתנחומא כא� סימ� כ, אחר כל אותה חכמה
כ דורש "ע' א חושב לפנינו מפורש דר� הנשר וכומנינא למה לי הל, שלשה המה נפלאו ממני

מיני� ' על ד' וד, על פסח מצה ומרור שבאי� ביחד' ז על מספר אחר לבד מה שמפורש ג"פ מדה י"ע
מ נקרא "ש ואביטה נפלאות מתורת� ויצ"של פסח אמר נפלאו וכמ' וג, שבלולב שבאי� ביחד

ב אמר לא ידעתי� שאינ� מפורשי� היטב מיני� שבלול' המה נפלאו ממני ועל ד' וזהו ג, נפלאות
  .במקרא

קושיא בלא תירו$ ובתנחומא ליתא תיבת הדר כי אי� כל האילנות עושי� , עושי� פירות הדר
' כ נראה לי ברור שתיבת הדר הוא התירו$ שמכא� דורש על האתרוג כדלעיל סימ� ח"פירות הדר ע

  .בהדיא וכא� קיצר
� רבי� ואי� נוטלי� אלא אחד והתירו$ על שכתוב כפת כפי הקרי כפות לשו, שתי כפות תמרי�

  .א"בתנחומא בא' חסר שאינו אלא אחד ועי
פ מדת ממעל מלשו� לב דר� אגב שהזכיר ש� "לולב הוא לשו� משנה ודורש ע, לבה של תמרה

  .לולב
ל "המה מטיבי צעד וארבעה שהמני� מיותר כנ' באותה פרשה עצמה שנאמר ג, חזר והזכיר�

ז "פ שה� נפלאי� ממנו עכ"שבלולב שאע' מיני� שבפסח והד' ז שהג"פ מדה י"עאלא לדרוש 
  .ישראל מקיימי� אות� בשמחה ומטיבי� צעד שרוצי� לעושת רצו� קונ�

וזה לשו� התנחומא ארבע ה� קטני אר$ אלו ארבע מיני� הללו והמה , והמה חכמי� מחוכמי�
ומלמדי� דעת וחכמה לפני מי שאמר ה שה� מתחכמי� "חכמי� מחוכמי� שה� גדולי� לפני הקב

א והמה חכמי� מחוכמי� מי פירש לנו שה� אתרוג ולולב והדס וערבה חכמי� והמה "והיה העול� ד
  .חכמי� מחוכמי� וכא� חסר וקיצר

  ו"פירוש מהרז
  .כתובות יז) 3
  .'ה משנה ו"עדיות פ) 4
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  בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת – במ, ויקרא כג

  פג

  משך מתקיעת שופרך הסוכה נ"רמזים דסכ

' ס, �"שה� במספר סכ, סכ� הסוכה נמש� מהתקיעות דראש השנה
  .תרועות' כ, שברי�' כ, תקיעות

כנוסח הברכה לשמוע קול , והמצוה דתקיעת שופר הוא השמיעה
  .שפירושו שמיעה כידוע, וכ� סוכה מלשו� הסכת, ...שופר

  אגרות קודש עמוד רא, לקוטי לוי יצחק

*      *      *  

� הסוכה"קולות דשופר דראש השנה נעשה סכ' וכידוע שמהק... ,
  .2ג גימטריא סוכה" בפו1ש"שופר באתב

  פנחס עמוד תכז' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל  – מג, ויקרא כג

  אלהיכם' בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה

-------------------------- 

 .ג7ר, ו7פ, פ7ו, ב7ש) 1

 .91= וכ� סוכה , 91' ג בגי"בפו) 2

  פד

  פסול'  למעלה מכטעם דסוכה

  .סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרי� אמה פסולה
  א"א מ"סוכה פ
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 הוא 1וכ� עשרי�, ראשי תיבות כתר, אמה' סכ� הסוכה שגובהו כ
שלמעלה מזה אי� שו� , עינא' ולמעלה מעשרי� לא שלטא בי, מספר כתר

  .השגה
  צו עמוד רכא' פ, דברי��הערות לזוהר שמות, לקוטי לוי יצחק

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו  – יד ,ויקרא כה

  איש את אחיו

-------------------------- 

 .620= ר "וכ� כת, 20= � "יעשר) 1

  פה

מתנות " מרדכי במגילה תיקון –בדין קטנים באונאה ובמתנה .) גיטין נט(' ביאורים בגמ
  מרדכי דקטנים מתנתם מתנה' ולכן סובר ר, גם לקטניםו ,"לאביונים
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  . מקח� מקח וממכר� ממכר במטלטלי�1הפעוטות. משנה

  .ר זירא עד שתות כגדול"ר יונה א"א, עד כמה. אגמר

בעי אביי מתנתו מאי רב יימר אמר אי� מתנתו מתנה מר בר רב אשי 
ל זילו אמרו "אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכי א, אמר מתנתו מתנה

כי הוה קאי מר חד כרעיה אארעא וחד , לבר מר לאו הכי הוה עובדא
אחת , מתנתו מתנה, ואמר ל�, ואמרנא ליה מתנתו מאי, כרעיה אדרגא

ואחת מתנה , אחת מתנה מרובה, ואחת מתנת בריא, מתנת שכיב מרע
  .מועטת

  .גיטי! נט

  .א� מכר מטלטלי�, במטלטלי�

  .הדרא, עד כמה

יותר משתות בטל , עד שתות קנה הקונה ומחזיר אונאה, עד שתות כגדול
  .מקח

או דלמא , זביני אי� מתנה לא, במטלטלי� משו� כדי חייו הוא, מתנתו מאי
  .דעבדו ליה נייח נפשיה, מתנתו נמי מתנה

  .בני הישיבה טעו והפכו דברי� דמר לדמר, אפכוה

  .ל"כמא� ס, ושדרי לקמיה דרב מרדכי

לבנו של רבי דרב מרדכי תלמידו של רב אשי היה , זילו אמרו ליה לבר מר
גבי לויה תלמיד לרב אי� לו שיעור רב ' אמרי:) ד� מו(וטה ס' בכמה מקומות ובמס

  .'מרדכי אלויה לרב אשי כו

  .רב אשי, כי קאי מר

  .סול� של עליית בבית המדרש, אדרגא
  י"רש

ושמו , קט�' כי הי, 2זירא דוקא הנקרא קטינא חרי� שקא' ואמר זה ר
  )...נבלע בהברה' רק שהע(הוא זעירא מלשו� קטנות 

הוא חושש לתקנת , הקט�' רא דוקא שהוא כמו בחיזי' לכ� הוא ר
  .שיהא נחשב כגדול לעני� טעות ואונאה, הקט� הפעוט

  ...יונה הוא מלשו� אונאה. זירא' יונה אמר ר' ואמר זה ר

הוא כי שמותיה� יימר ומר , עני� מה שאפכוה דמר לדמר, 'אפכוה כו
 מלשו� ג� יימר הוא. לכ� יתכ� שיתהפכו מזה לזה. כמעט שווי� המה

כ שמותיה� "א, דהיינו חליפי� זה בזה, וכ� מר הוא מלשו� המר, ימיר
  ...3לכ� יתכ� שאפכוה, מורי� ורומזי� שמתהפכי� מזה לזה

, דרב מרדכי דוקא' מה ששדרו לקמי, דרב מרדכי' ושדרוה לקמי
הוא על ש� , הוא כי הש� מרדכי בישראל, ל"השאלה הזאת כמא� ס

  . והנס דפורי�מרדכי הראשו� דמגילת אסתר

  .והנה מצינו שמרדכי תיק� מתנות בפורי�

-------------------------- 

ר "ר אבא ב"וטעמא מאי א. 'ש בגמ"ע. 'כל חד וחד לפי חורפי', קטני� בני שש שבע וכו) 1
' לא מזבני� לי, זבינא' דאי לאו זביני, משו� כדי חייו: י"ופרש(יוחנ� משו� כדי חייו ' יעקב אמר ר

  ).'מזוני ולא זבני לי
 ).והדאיניש גוצא ה: י"רש. (בבא מציעא פה) 2

  .י פנימיות העניני�"ש שרשי הדברי� למה אפכוה עפ"ועיי) 3
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שמחה ' עושי� כו'  על כ� היהודי� הפרוזי� כו4כי הרי מתחלה כתיב
, ולא כתיב ומתנות לאביוני�, ומשתה ויו� טוב משלח מנות איש לרעהו

לקי� ' וישלח ספרי� אל כל היהודי� כו'  ויכתוב מרדכי כו5כ כתיב"ואח
� ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו לעשות אות' עליה� כו

  .ומתנות לאביוני�

מתנות נמש� ' כ בחי"א, הרי שמרדכי כתב והוסי� מתנות לאביוני�
  ...הוא מרדכי יודע א� פעוטות מתנת� מתנה, ממרדכי

' שאז הי, והרי במתנות לאביוני� לא כתיב ואיש מתנות לאביוני�
לא סתמא ומתנות א, משמע שאיש דוקא שהוא גדול נות� מתנות

משמע שג� , )וכא� לא כתיב איש, ומקוד� במנות כתיב איש(, לאביוני�
  ...פ פעוט נות� מתנות לאביוני�"קט� שהוא עכ

והיינו כמו , זרעו ה� קטני�,  ודובר שלו� לכל זרעו6ועל מרדכי כתיב
כי שלו� . מתנת� מתנה' היינו שיהי, הנה מרדכי דובר שלו� לה�. פעוטות
' י מע"ועיי� בקה, ל"וכמארז,  ונתתי שלו� באר7$ש"מתנה כמ' הוא בחי

  ... ש�8מתנה

, ש מרדכי הראשו� שמתנת� מתנה"ולכ� השיב רב מרדכי שהוא ע
שג� פעוט , ולא כתיב איש, כמו שבפורי� כתב מרדכי ומתנות לאביוני�

הוא כמו אמר , ומרדכי הוא תיבות מר דכי. שמתנתו מתנה, נות� מתנות
, ר"י מ"והיינו מרדכי שהוא תיבות כד. י שמתנת� מתנהר בר רב אש"מ

הוא כי בזביני הטע� , ר"י מ"ופירוש כד. א"ר בר ר"היינו כמו שאמר מ
  .ר"אלא הטע� הוא כדי מ, ובמתנה לא שיי� זה, הוא כדי חייו

  עמוד צ ואיל , גיטי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

 בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך דבר אל – ב, ויקרא כז

  'נפשת לה

-------------------------- 

 .יט, מגילת אסתר ט) 4

 .ש� פסוק כב) 5

 .ג, ש� י) 6

 .ו, ויקרא כו) 7

 ...ונתתי שלו� באר$' ל השלו� נית� במתנה שנא"וז) 8

  פו

  'ביאור במשנה ערכין פרק ג
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בשור . בשדה אחוזה להקל ולהחמיר. יש בערכי� להקל ולהחמיר
באונס ובמפתה ובמוציא ש� . המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר

  .1עד סו� הפרק' יש בערכי� להקל ולהחמיר כו. רע להקל ולהחמיר
  ג"! פערכי

וכ� צרי� להיות , נקט בכול� מתחלה להקל ואחר כ� להחמיר
כי , ואחר כ� להחמיר שהוא מגבורה, למינקט מקוד� להקל שהוא מחסד

  ...וצרי� להקדי� ימי� לשמאל, חסד אברה� קוד� לגבורה יצחק

-------------------------- 

בשור המועד , בשדה אחוזה להקל ולהחמיר, יש בערכי� להקל ולהחמיר. משנה א :ל ש�"זו )1
יש בערכי� להקל . באונס ומפתה ומוציא ש� רע להקל ולהחמיר, ת את העבד להקל ולהחמירשהמי

וא� , נות� חמשי� סלע, ואת הכעור שבישראל, אחד שהערי� את הנאה שבישראל, ולהחמיר כיצד
  .אמר הרי דמיו עלי נות� את שוויו

את . קמ� בפרקי�כולהו מפרש להו ואזיל ל, 'יש בערכי� להקל ולהחמיר וכו: ב"פירוש הרע(

ולהחמיר שהמערי� את , סלע והיינו להקל' אפילו שוה מאה מנה אינו נות� אלא נ, הנאה שבישראל
  .)'ועד ב� ס' סלעי� א� הנער� מב� כ' נות� נ, סלעי�' אי� שוה אלא ה' הכעור שבישראל אפי

אחד המקדש בחולת המחוז ואחד המקדיש . בשדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד. משנה ב
רבי . ובשדה מקנה נות� את שוויו, נות� בזרע חומר שעורי� חמשי� שקל כס�, פרדסות סבסטיב

אלא שבשדה , מה בי� שדה אחוזה לשדה מקנה, אליעזר אומר אחד שדה אחוזה ואחד שדה מקנה
  .אחוזה נות� חומש ובשדה מקנה אינו נות� חומש

.  כ� מפני מדרס הרגלי�סביבות העיר שאינה משבחת כל, בחולת המחוז: ב"פירוש הרע(
פירוש אחר מחוז ש� מקו� שלא היו . עיר, מחוז]. ד"כלאי� פ[כמו מחול הכר� , סביבות, חולות

ש� מקו� והאילנות ש� , שבסטו. מקו� שיש בו הרבה אילנות נטועי�, פרדסאות. שדותיה� חשובי�
ת זרע חומר שעורי� בי. מי שפודה אות� מ� ההקדש בי� בעלי� בי� איש אחר, נות�. מעולי� מאד

בית זרע . א� תחלת היובל היא וא� לאו מגרע השני� שעברו סלע ופונדיו� לשנה, שקל כס ' בנ
 והוא גדול ממקו� זריעת ,חומר שעורי� מקו� ראוי לזריעת כור דהיינו שלשי� סאה של שעורי�

 וחוזר ,�והמקדיש שדה אחוזה מלאה אילנות כשהוא פוד� פודה האילנות בשווי, כור של חטי�
דבשדה , ובשדה מקנה נות� את שוויו. שקל כס�' ופודה את הקרקע בית זרע חומר שעורי� בנ

דהיינו כפי מה , וחשב לו הכה� את מכסת הערכ� ואי� מכסת אלא מני� דמי�) ויקרא כז(מקנה כתיב 
שהרי , אחד שדה אחוזה ואחד שדה מקנה. והרמות מכס) במדבר לא(וכ� הוא אומר , שהוא שוה

מה בשדה אחוזה דבר קצוב א� שדה המקנה , נאמר בשדה אחוזה וחשב ונאמר בשדה מקנה וחשב
אינו נות� חומש דבשדה , ובשדה מקנה.  דהיינו זרע חומר שעורי� בחמשי� שקל כס�,דבר קצוב

מה ערכי� אי� מוסי� חומש א� שדה מקנה אי� , מקנה כתיב מכסת הערכ� הקישו הכתוב לערכי�
  .)אליעזר' י� הלכה כר וא,מוסי� חומש
אחד שהמית את הנאה , כיצד. בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר. משנה ג

חבל בזה ובזה , המית ב� חורי� נות� את שוויו, שבעבדי� ואת הכעור שבעבדי� נות� שלשי� סלע
  .משל� נזק של�

 יושת עליו עליו א� כופר) שמות כא(דכתיב , המית ב� חורי� נות� את שוויו: ב"פירוש הרע(
  .משל� נזק של�, בי� בעבד בי� בב� חורי� ולא המיתו, חבל בזה ובזה. ונת� פדיו� נפשו דמי ניזק

אחד שאנס ופתה את הגדולה שבכהונה ואת , כיצד. באונס ובמפתה להקל ולהחמיר. משנה ד
  .והבשת והפג� הכל לפי המבייש והמתבייש, הקטנה שבישראל נות� חמשי� סלע

להביא , שמי� כמה אד� רוצה לית� בי� שפחה בתולה לשפחה בעולה, פג�: ב"רעפירוש ה(
אד� נקלה שבייש בשתו מרובה , לפי המבייש והמתבייש. לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו

  .)והמתבייש לפי חשיבותו בשתו
אחד שהוציא ש� רע על גדולה שבכהונה ועל , כיצד. במוציא ש� רע להקל ולהחמיר. משנה ה

שכ� מצינו שלא נחת� , נמצא האומר בפיו יתר מ� העושה מעשה. נות� מאה סלע, שבישראלקטנה 
וינסו אותי זה עשר פעמי� ולא ) במדבר יד(שנאמר , גזר די� על אבותינו במדבר אלא על לשו� הרע

  .)שמעו בקולי
שהאומר לא מצאתי בתולי� נות� , נמצא האומר בפיו יתר מ� העושה מעשה: ב"פירוש הרע(
גבי , זה עשר פעמי�. שלא ליכנס לאר$, גזר די�. 'י מעשה נות� נ"והאונס דמוציא בתולי� ע, המא

 .)מרגלי� כתיב דמשמע על זה נתחת� גזר די�
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, שלשי� דעבד, סלעי� דב�'  הזכיר רק ה2'משנה ז' בבכורות פרק ח
ולא הזכיר ג� דערכי� ושדה , מוציא ש� רעד'  וק,חמשי� דאונס ומפתה

  .אחוזה

כי מב� , יש לומר מפני שבערכי� ושדה אחוזה אי� המספר שוה בכל
ויש . וכ� ביותר נות� פחות', ובפחות נות� פחות מנ', הוא נות� נ' עד ס' נ

  .הפרש בי� זכר לנקבה

וכשהקדישה ופודאה מיד , ובשדה אחוזה א� היא דוקא בית זרע כור
מה שאי� כ� א� היא פחות או יותר מבית כור ואינו ', ובל נות� נאחר הי

  .רק לפי ער�', אז אי� שיעור דנ, פודאה תיכ� אחר היובל

לכ� לא נקט� בהדי הני שה� , תמיד, בכל, א� כ� אי� בה� דבר קצוב
  .דבר קצוב תמיד בל יוסי� ובל יחסר

צרי� ש, ג� יש לומר בבכורות נקט רק הדברי� שהדמי� ה� להדיוט
מה שאי� כ� בערכי� ושדה אחוזה הדמי� , להשמיענו שג� ה� במנה צורי

  ...ה� להקדש פשיטא שה� במנה צורי

,  שתשלומיה� שווי�–ואונס ומפתה נקט בחד חלוקה בפני עצמו 
  ...וענינ� אחד הוא

רק , סלע' ולכ� לא כתיב בתורה בכל אחד מה� בפני עצמו תשלומי נ
מד ממנו מפתה שכתוב בו כס� ישקל כמהר  ונל,באונס' כתוב תשלומי נ

  ...'יע� נחשבי� לא, הבתולות

-------------------------- 

שלשי� של עבד וחמשי� של אונס ושל מפתה . במנה צורי, חמש סלעי� של ב�: ל ש�"וז) 2
פדי� בכס� ובשוה כס� חו$ מ� וכול� נ. כול� בשקל הקדש במנה צורי, ומאה של מוציא ש� רע

  .השקלי�
 הסלע האמור במשנה הוא השקל האמור בתורה בכל ,חמש סלעי� של ב�: ב"פירוש הרע(
בימי משה משקל שלש מאות ' והוא הי, מאה כס�, חמש� כס�, ופעמי� נקרא בתורה כס�, מקו�

ד שעורה וכ� מוני� "מאות ופ' ובבית שני הוסיפו עליו והעלוהו למשקל ג, ועשרי� גרגירי שעורה
מאות ועשרי� שעורות בינוניות ' ונמצאו חמשת סלעי� משקל אל� וט, היו� לחמש סלעי� של ב�

, וכל כס� של תורה כגו� חמשת סלעי� של ב�,  היוצא במדינת צור,במנה צורי. של כס� מזוקק
הוא כס� כול� במנה צורי ש, ומאה של מוציא ש� רע, וחמשי� של אונס ומפתה, ושלשי� של עבד

� כול� כס� מדינה שאחד "וכל כס� שהוא מדבריה� כגו� הקנסות וכתובת אשה לדברי רמב, מזוקק
אבל רבותי הורו שכתובת בתולה יש לה די� כס� של , חלקי� נחשת' משמונה חלקי� שבה� כס� וז

 ).ו שעורות"ומשקל כל זוז צ, שכ� כתוב כמוהר הבתולות ומאת� זוזי ה� של כס� נקי, תורה
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מפני כי הוציא , סלע במוציא ש� רע' ויש להעיר עוד בעני� עונש ק
  ...ש� רע על בתולת ישראל

עושה מעשה הוא באונס . נמצא האומר בפיו חמור מ� העושה מעשה
א בברית ואומר בפיו שמוציא ש� רע הפג� הו, מעשה'  ה� בחי–ומפתה 
  ...הלשו�

, 3רוח ממללא, כי כל מעלת האד� הוא בדיבור, דבור גבוה ממעשה
  .לכ� חמור הוא א� פוג� בו, ולא במעשה שזה יש ג� בשארי בעלי חיי�
  עמוד רנט ואיל , ערכי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

סף חמשית כסף ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו וי – יט, ויקרא כז

  ערכך עליו וקם לו

-------------------------- 

 . והות האד� לרוח ממללא– תרג� אונקלוס –' ויהי האד� לנפש חי) ז, בראשית ב(פ "עה) 3

  פז

  טעם להדין שבהדיוט משיכה קונה ובהקדש כספא

  .נכסי� שאי� לה� אחריות אי� נקני� אלא במשיכה. משנה

וכי תמכרו ממכר לעמית� או ) יד, ויקרא כה( מנל� דכתיב – ובגמרא
יוחנ� דאמר דבר תורה מעות ' ולר, קנה מיד עמית� דבר הנקנה מיד ליד

  .תנא תקנתא דרבנ� קתני, י איכא למימרקונות מא
  .קידושי! כו

  .שהיינו משיכה, מיד ליד

  ).ויקרא כז(כדאשכח� גבי הקדש ונת� הכס� וק� לו , דבר תורה מעות קונות

�שעקרו חכמי� ', דתקנתא דרבנ� קתני תנא דמתני, לא תקשי לי' מתני, אמר ל
ו לו נשרפו חיטי� גזירה שמא יאמר, קני� המעות ואמרו לא תקנה אלא משיכה

  .'בעלי
  י"רש

  .טעמא דהא מילתא מה שבהדיוט מקני במשיכה ובהקדש בכספא

שא� במשיכה שהוא מה שהקונה מוש� הדבר , שההפרש בזה הוא
  .ובכספא הוא מה שהמוכר נוטל המעות מהקונה לו, הנקנה אליו

והיינו , הלוקח נחשב יותר מ� המוכר, הנה אי אמרינ� שמקני במשיכה
ואינו מספיק מה , נקנה הדבר הוא כשהלוקח משכהו אליושאימתי 

כי צרי� שיהא תחת יד הלוקח , שהמוכר נטל המעות תמורת הדבר הנמכר
  .ולא תחת יד המוכר

שהמוכר נחשב יותר מ� , הוא בהיפ�, ואי אמרינ� שמקני בכספא
והיינו שאימתי נקנה הדבר הוא כשהמוכר נטל הכס� תמורת , הלוקח

ואינו מספיק מה שהלוקח , א הכס� תחת יד המוכרשיה, הדבר הנמכר
כי צרי� שיהא שיווי ותמורת הדבר הנמכר תחת . מש� הדבר הנקנה אליו

  .יד המוכר ולא תחת יד הלוקח
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, שלכ� מקני במשיכה, ז שבהדיוט הקונה הוא העיקר"ומוב� לפי
  .ובהקדש המוכר הוא העיקר שלכ� מקני בכספא

ל שדבר תורה מעות "ו שס"דושי� דכז וק"מ דמ"יוחנ� בב' ואפילו לר
שדוקא משיכה קונה , פ תקנתא דרבנ� בהדיוט"עכ, קונות ג� בהדיוט

שעקרו חכמי� קני� המעות ואמרו לא תקנה אלא משיכה גזירה , בהדיוט
והובא בילקוט , כדאיתא בגמרא ש�' שמא יאמרו לו נשרפו חיטי� בעליי

  .ש"א ע"בהר רמז תרס' פ
  גיטי! עמוד פד' הערות למס, ס"� וביאורי� בשלקוטי לוי יצחק חידושי

  פח

' דרבנא עוקבא וכו' חמרי' וביאור בגמ, .)גיטין נב(טעם להדין דנכסי יתומים הרי הן כהקדש 
  'דרב נחמן וכו' אתו לקמי

 בארבעה ארבעה ואייקר וק� 1דרבנא עוקבא יתמא משכוה' חמרי
חנילאי בר אידי דרב נחמ� אמר להו היינו דרב ' אתו לקמי, בשיתא שיתא

דאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל נכסי יתומי� הרי ה� כהקדש ולא 
  .מקני אלא בכספא

  א"ב ע"גיטי! ד� נ

  .לקוחות מאפוטרופסי�, משכו

  .החבית, בארבעה ארבעה

ולא שייכא בהו , ונת� הכס� וק� לו) יט, ויקרא כז(דכתיב , הרי ה� כהקדש
  .משיכא

  י"רש

 2ב"עק' � גי"ענבי, ...עקב'  שהוא מבחישמו עוקבא רומז ומורה
ויי� הוא הנקודות דש�  (3פעמי� אלקי�' ב' ב גי"עק. שבתוכ� היי�

' ל פ"ש בלקוטי תורה להאריז"דיני� וגבורות וכמ' וה� בחי' )4אלקי�
'  גי5א"א עוקב"רבנ. ש"תולדות בפסוק עקב אשר שמע אברה� בקולי עיי

  ...ה במכוו�"פעמי� גבור' ב

נחמ� , 6לרב נחמ� דוקא שהלכה כמותו בדיני.  דרב נחמ�'אתו לקמי
שה� גבורות , �"� דמנצפ"אותיות מ, � הוא הגבורות"מ, �"הוא נח מ

  .7קשות

על דר� , דהיינו שנמתקו, שה� נחי� ושקטי�, ה� נח, ואצל רב נחמ�
אלא מצד , לא מצד שחסד ממתיק אות�(שהגבורות נמתקי� בשרש� 

 �8"והיינו מה שתיבת נחמ, ה כמותו בדינישלכ� הלכ) שרש� ה� נמתקי�
 שהוא אותיות הקודמי� לש� �9"ד הוא אכדט"ע, ד"פעמי� ע' ב' גי

-------------------------- 

  ).י"פרש(המשיכו : מוכרי�) 1
 .ב"כמני� עק, 172' ענבי� בגי) 2

  .x 86 = (172 2(� "פעמי� אלקי' וכ� ב, 172' עקב בגי) 3

 .70' � בגי"ייוכ� , הוא שבעי�" ֱאDִקי�"ונקודות , כידוע כל נקודה הוא מספר עשר) 4

  .x 216 = (432 2(פעמי� גבורה ' וכ� ב, 432) = 179(עוקבא ) + 253(א "רבנ) 5
 ).סב' עיי� ג� לעיל סי. (א, כתובות יג) 6

 .מגילה עמוד קסו' מס, ל"ליקוטי� על מאחרז, עיי� לקוטי לוי יצחק) 7

  .x 74 = (148 2(ד "פעמי� ע' וכ� ב, 148' � בגי"נחמ) 8

 .א"מה שמובא מפרי ע$ חיי� שער חג המצות פ, 1מה הערה ' לעיל סי' עי) 9
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באותיות הקודמי� לו , והוא ההמתקה דהגבורות דש� אלקי�, אלקי�
פעמי� ' בב, פעמי� אלקי�' והוא המתקת ב, היינו המתקת הדי� בשרשו

  .וזהו מה שנחמ� הוא מלשו� נחמה. ד"ע

כי , ולא להקוני�, רב נחמ� פסק שהחמרא שיי� לרבנא עוקבאוזהו ש
ולכ� פסק , הוא רב נחמ� חושש ונוגע לו תיקו� ותועלת דרבנא עוקבא

החמרא ' וע� כל זה יהי, ולא להקוני�, שהחמרא ישאר אצל רבנא עוקבא
' הוא כי רב נחמ� ב, מבוס� וממותק א� שלכאורה הוא דיני� קשי�

, פעמי� אלקי�' ב ב"עק' בחי, �" היי� דענביממתיק את, �"פעמי� אכדט
  ...�"על דר� שהמתקת ש� אלקי� הוא באכדט

ד כי "וע... 'לו' לעני� היי� שהוקר מד' וזהו שפסקו דרב נחמ� הי
וממילא נעשה היי� מבוס� , �11"ת הוא אכדט"שהר, 10טובי� דודי� מיי�
פעמי� ' וב, �"פעמי� אלקי' ב, �"פעמי� אכדט' וממותק שה� ב

ולכ� אי� חשש א� ישאר היי� במקומו אצל , 12ר"אייק'  גי,ה" ע�"דטכא
  .� וכמוב�"פעמי� אכדט' י רב נחמ� ב"כי נתמתק ע, רבנא עוקבא

כ "הוא ג, וסמ� רב נחמ� בפסקו על רב חנילאי בר אידי אמר שמואל
  ...13והלכה כשמואל בדיני

טעמא דהא . וההלכה דשמואל הוא שנכסי יתומי� הרי ה� כהקדש
כ "הנה כמו. ה"וה� של הקב. אי� אב וא�, ל הוא כמו שבהקדש"לתא ימי

 כי אבי ואמי עזבוני 14ש"כמ, ה"וה� של הקב, יתומי� אי� לה� אב וא�
ה� כמו הקדש שהוא של , ה"ולכ� נכסי יתומי� שה� של הקב. יאספני' וה

  .ה"הקב
  ואיל עמוד פא , גיטי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

  ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור – כ, במדבר ב

-------------------------- 

 .ב, שיר השירי� א) 10

 .פ"ל שיר השירי� עה"עיי� לקוטי תורה להאריז) 11

 + 148(ביחד , 172) = x 86 2(� "פעמי� אלקי' ב+ , 148) = x 74 2(� "פעמי� אכדט' ב) 12
  .321= ר "וכ� אייק, 321בס� הכל , הכולל + 320) = 172

 :רות מטבכו) 13

  .י, תהלי� כז) 14

  פט

  "והחנים"טעם דבמנשה לא כתיב 
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. 3 ואשר2 ושמעו�1כמו בהשאר ביששכר, במנשה לא כתב והחני�
חציו לקחו , אולי יש לומר מפני שאחר כ� נחלק מטה מנשה לחצאי�

  .4נחלת� מעבר לירד� וחציו באר$
  עמוד רמא, מנחות' הערות למס, ס"חידושי� וביאורי� לשלקוטי לוי יצחק 

-------------------------- 

  .פסוק ה) 1
  .פסוק יב) 2
  .פסוק כז) 3
 .לג, במדבר לב) 4

  צ

ועליו מטה ...  אומר שני בזיכי לבונה של לחם הפניםאבא שאול.) מנחות צו(ביאור המשנה 
  מנשה
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היו נותני� ) 1הסדרי�' היינו בהריווח שבי� ב(ש� , אבא שאול אומר
על אמרו לו והלא כבר נאמר ונתת . שני בזיכי לבונה של לח� הפני�

  .אמר לה� והלא כבר נאמר ועליו מטה מנשה. המערכת לבונה זכה
  א משנה ה"מנחות פרק י

  .באותו ריוח שבי� סדר לסדר בו נותני� הבזיכי�, אבא שאול אומר ש�

  .על ממש, על המערכת

  .הוי אומר אותו על בסמו�, ועליו מטה
  י"רש

טה ולא מפסוקי והחני� עליו מ, למה הביא מפסוק ועליו מטה מנשה
  .הקודמי� לו, 3והחונ� עליו מטה שמעו�, 2יששכר

א� לא , כי ש� יש לפרש עליו ממש', יש לומר כי מש� אי� ראי
ביששכר , שברוחניות הוא למעלה ממנו, ברוחניות, בפועל אלא במדריגה

ותורה , ויהודה הוא מל�, כי יששכר היו בעלי תורה ביותר, לגבי יהודה
 כתיב בי 4ועל תורה, עלה מכתר מלכותכתר תורה הוא למ. גבוה ממלוכה
  ...בה ולא היא במלוכה' שהמלוכה תלוי, מלכי� ימלוכו

ששמעו� הוא על ש� שמיעה וראוב� על ש� , בשמעו� לגבי ראוב�
 נות� לו 5כי חרשו, באז� לגבי עי�' כי יש מעלה בשמיעה לגבי ראי', ראי

  ...וא� סימא אותו נות� לו רק דמי עינו, דמי כולו

בתו� נחלת יהודה כמו (שמעו� לקחו נחלת� באר$ ישראל ומטה 
, מה שאי� כ� נחלת בני ראוב� הוא בעבר הירד�, )ט"י' שכתוב ביהושע סי

  .6שהיא נחלה מבוהלת

וכ� באשר וד� שכתיב והחנ� עליו מטה אשר יש מעלה באשר לגבי 
כמו שכתוב ' דכלא מאשרי� לי... עלמא דאתי' כי אשר הוא מבחי. ד�

  .וממתיק גבורות דד�, 7'ו ריש עמוד א"קדוש פרשת ויחי ד� רמבזוהר ה

כי הרי יעקב הקדי� , מה שאי� כ� באפרי� ומנשה אי אפשר לומר זה
וכ� משה הקדימו רבבות , 8ואמר שיגדל ממנו, את אפרי� לפני מנשה

גדול ממנו שיהא ' ואי� יתכ� לומר שמנשה יהי, 9אפרי� ואלפי מנשה
  ...שיי� לומר שהוא עליו

ולכ� הביא מהפסוק ועליו , כ לפרש שעליו הוא אצלו בסמו� לו"וע
  .מטה מנשה

-------------------------- 

  .של השולח� במשכ� ובמקדש' פי) 1

 .ה, במדבר ב) 2

 .ש� פסוק יב) 3

 .א"ג ה"ת פ"ת' � הל"רמב' עי) 4

 .ב, ק פה"ב) 5

 .ט, כב' במדבר רבה פ) 6

' א הוא אתר דכולא מאשרי� ליד, מאשר שמנה לחמו) כ"מש, בא וראה(תא חזי : ל ש�"וז) 7
) ב"עוה(עלמא דאתי ) ומה הוא(ומאי איהו , )זה הוא המקו� שכול� מאשרי� ומשבחי� אותו(

 ).ומתאוי� לה, שעליוני� ותחתוני� מאשרי� אותה(' ונכספי� לי' דעלאי ותתאי מאשרי� לי

 .יט, בראשית מח) 8

 .יז, דברי� לג) 9
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יש רמז שאבא , והוא כי בפסוק זה ועליו מטה מנשה, ועוד דברי� בגו
  .שאול יאמר שהשני בזיכי לבונה יהיו אצל המערכות ולא עליה� ממש

כי הרי ועליו היו רק , 10ה"ה מ� מנש"והוא כי א� תסיר מספר מט
וא� תסיר , ל"א שאו"ישאר מספר אב, ולא מנשה עצמו, נשההמטה של מ

י "י בזיכ" ישאר מספר שנ11ה"� ה"� שי"� נו"מטה מ� מנשה מלא מ
ה "י לבונ"י בזיכ"ל יאמר ששנ"א שאו"לרמז שאב, ה במכוו�"לבונ

כמו ועליו , רק אצל הלח� בסמו�, שבלח� הפני� יהיו לא על הלח� ממש
  ... רק אצלו בסמו�,מטה מנשה שפירושו לא עליו ממש

הש� שאול הראשו� בישראל , וג� יש לומר מה שנקרא אבא שאול
ונישאת לשמעו� , הוא שאול ב� הכנענית שהוא ב� דינה שנבעלה לכנעני

  . עיי� ש�12י בחומש בפרשת ויגש"כמו שכתוב בפרש

ב� חלק מאמו שהיתה בת דינה מבעילתה לכנעני ' והנה מנשה שהי
א� כ� , אחי אמו דמנשה' ושאול הרי הי, �14הב� דומה לאחי הא, 13שכ�

לכ� אבא שאול ששמו ג� כ� שאול על ש� , הוא דומה לשאול ב� הכנענית
, הוא שיי� למנשה הדומה לאחי אמו שאול, שאול הראשו� בישראל

) שלכ� חצי שבטו לקחו נחלת� באר$(בו חלק מאביו ג� כ� ' ובמנשה הי
  .יש בו חלק האב ג� כ�נקרא אבא ג� כ� ש, על דר� זה באבא שאול

חציו לקח , שנחלק שבטו(א� כ� אבא שאול הוא על דר� מנשה 
וכמו . וחציו לקח באר$ מצד חלקו מאביו, מצד חלקו מאמו, מעבר לירד�

שהב� , שאול על דר� חלק אמו, אבא על דר� חלק אביו, כ� אבא שאול
  ).אחי אמו דמנשה' שאול שהי, דומה לאחי הא�

-------------------------- 

) 337(שאול ) + 4(של אבא ' והוא הגי, 341 = 54 – 395 ,395' מנשה בגי, 54' מטה בגי' פי) 10
 =341.  

היינו , וא� תסיר מספר מטה, 556) = 10(ה "ה) + 360(� "שי) + 106(� "נו) + 80(� "מ' פי) 11
  .502) = 39(לבונה ) + 49(בזיכי ) + 360(והוא מספר שני , 502 = 54 – 556

ב� דינה שנבעלה , ב� הכנענית: ל"וז, ניתושאול ב� הכנע... ובני שמעו�. י, בראשית מו) 12
 .לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעו� שישאנה, כשהרגו את שכ�, לכנעני

והנה מנשה בנה של אסנת בת דינה : ל"מטות וז' ל פ"כמו שכתוב בלקוטי תורה להאריז) 13
יקו� מנשה גד ראוב� נוטר, "מגרעות נת� לבית"וזהו סוד , ומצד זוהמא זו נשאר בחו$ לאר$, משכ�
ס סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות "וז, ל"י אלא בח"לכ� לא נכנסו לא, בה� עות כדאמר�' אלו הי
  .י"דהיינו א, הבית

 .א, ב קי"ב) 14
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כי זה שיי� לבחינתו , ק ועליו מטה מנשה דוקאמפסו' לכ� הביא ראי
  .וכמוב�, הוא אבא שאול

  עמוד רמא, מנחות' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� בש

  והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה – ג, במדבר יב

  צא

   בעל קומה–עניו .)  שבת צב–. נדרים לח(ל "תווך מאחז

� איתא 3ב"ובשבת צ,  איתא עניו2ח"שבנדרי� ל מה 1בדבר הערת
ה "ותירצת שהא בהא תליא שא� הוא עניו הקב. תמורת עניו בעל קומה

  .יפה דרשת, מגביהו
  עמוד תא, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

או השבע שבעה לאסר אסר על ' איש כי ידר נדר לה – ד-ג, במדבר ל

  .נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה

  ואסרה אסר בבית אביה בנעריה' י תדר נדר להואשה כ

-------------------------- 

ועיי� . ז"תרצ'אייר ה' ז'  ממכתב יו� א–ע "ר זי"ק אדמו"זהו קטע ממכתב הגאו� המחבר לכ) 1
 .82עמוד ) ג(יחה בהעלות� ש' בזה בלקוטי שיחות חלק כג פ

ש "וע(' ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכ� ועניו וכו"יוחנ� אי� הקב' אמר ר, א"ע) 2
 :). ומצוה ליישב–וכותב . ס שמציי� לשבת צב"במסורת הש

 .אי� השכינה שורה אלא על חכ� גבור ועשיר ובעל קומה, א"ע) 3

  צב

  פ"ביאור תרגום יונתן בן עוזיאל עה

אֹו ְיַקֵיי� ְקַיי� '  ְגַבר ַ?ר ְ@ֵליַסר 4ְִני� ֲאר;� ִיַדר ִנְדָרא ֳקָד� ה:פסוק ג
א ְ?ַר� ֵ?ית ִדיָנ' ָלא ָיִפיס ִפְתָגֵמי' ְלֵמיַסר ִאיַסר ִמַמַדַע� ְדֶהֵ@יָרא ַעל ַנְפ4ֵי

  .ַיֲעֵביד' ְוִאי� ָלא 4ָרוי ֵלה Iְָכל ַמה ְדִיHֹוק ִמH;ֵמי' 4ַָר� ֵלי

'  ְוִאְ@ָתא ְדָלא ָעְבַרת ְ@ֵריַסר 4ְִני� ֲאר;� ִ@יַדר ְנַדר ֳקָד� ה:פסוק ד
  .ְוֵתיַסר ִאיַסר ְ?ֵבית ִאיָבָהא ַעד ְ@ֵריַסר 4ְִני�

  תרגו� יונת! ב! עוזיאל
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  .2כ"כ' אי� תמי, טותמ'  יונת� פ1בתרגו�

ולא (ב שני� נדרה נדר "כי אפשר לפרש שהוא לרבותא שג� עד י
נבדקי� במש� ' כי נדרי) רשות להפר' ב נעשית בוגרת ואי� לאבי"שאחר י
  .3יוצא דופ�' והוא מהמשנה בפ, י"ב כמו שהוא ברש"שנת הי

כי , ומה שמשמיענו זה באשה ולא באיש שש� כתב תליסר שני�
כי מצינו באשה , כ"כ באיש אינו רבותא כ"משא, בותאבאשה יותר ר
נדרי� ממש לכ� ג� באיש אמרינ� שנדריו נבדקי� ' ג שנדרי"במש� שנת הי

כ הוא "א, ב לא מצינו זה במקו� אחר"כ באשה בשנת הי"משא, פ"אז עכ
  .ש תליסר הוא שאז נדריו קיימי�"ומ, יותר רבותא

שבאיש מבואר , שהלפי האופ� המבואר בפר' ל שנקט בכל א"ג� י
לכ� נקט ג� זמ� הנדר , שאינו תלוי באביו, בפרשה שנדרו קיי� בודאי

ה "ובאשה שבלא, ג שאז נדריו קיימי�"כשהוא קיי� בודאי כשהוא ב� י
נקט ג� זמ� , שיוכל להפר לה' נדרה אינו קיי� בודאי כי תלוי בדעת אבי

  .נבדקי�' בזמ� שנדרי, הנדר באופ� שאינו קיי� בודאי

א " מפורש בהדיא שזמ� הנערות הוא מי4משפטי�'  בשאילתות פאפס
וכבר תמהו ש� מפרשיו והביאו . ומאז נעשית בוגרת, ב"וחצי עד כלות י
  .ל"שגירסא אחרת צ

-------------------------- 

. ה"ע משנת תרצ"ר זי"ק אדמו" כ–סימ� זה הוא קטע ממכתב מענה מהגאו� המחבר לבנו ) 1
 .עיי� בהמצויי�" בדבר הערותי� בחדושי תורה"המכתב מתחיל 

בת , איתא במשנה: דבמסכת נדה ד� מה: הוא, בדברי התרגו� יונת�' לכאורה כוונת התמי) 2
, .)א� ידעה לש� מי נדרה ולש� מי הקדישה, נבדקי�. י"רש(נבדקי� ' אחת עשרה שנה ויו� אחד נדרי

ב� שתי� עשרה שנה ויו� . ובודקי� כל שתי� עשרה, קיימי�' שתי� עשרה שנה ויו� אחד נדריובת 
  .ש"עיי. ובודקי� כל שלש עשרה, ג שנה ויו� אחד נדריו קיימי�"ב� י, אחד נדריו נבדקי�
דא� היתה ברשות האב יכול להפר , ז כשלא היתה ברשות האב או ברשות הבעל"ומבואר שכ

  ).א"נדרי� פי' � הל"עיי� רמב(ב שנה וחצי " יוהיינו עד, עד שבגרה
, נבדקי�' נדרי' ב ויו� א"עד י' א ויו� א" בת י–קטנה ) א, נמצא יש שני זמני� באשה לגבי נדרי�

ובשני זמני� אלו יכול האב , קיימי�' שנדרי) חדשי�' ו(ב וחצי "עד י' ב ויו� א" מבת י–נערה ) ב
נדריו ' ג ויו� א"עד י' ב ויו� א"מב� י) א, זמני� באיש'  בוכ� יש). ל"כ אחר שתבגר כנ"משא(להפר 
  .ואיל� נדריו קיימי�' ג ויו� א"מב� י) ב, נבדקי�
בנוגע האשה למה תפס , ש ה� בנוגע האשה וה� בנוגע האיש"כ תמוה על התרגו� יונת� במ"וא

ש בהאיש "מוכ� ב, )ל"עד שתבגר כנ (וחציב "הרי הדי� דהאב מפר הוא עד י? "עד תריסר שני�"
וא� יודע לש� מי נדר צרי� לקיי� , נדריו נבדקי�' ב שנה ויו� א"הרי ב� י, "גבר בר תריסר שני�"

 ?ג"כ למה כתב רק מב� י"וא, נדרו

 .2ל בהערה "כנ: ד� מה) 3

עד בת אחת עשרה , אמר שמואל אי� בי� נערות לבגרות אלא ששה חדשי� בלבד: ל ש�"וז) 4
  .לאחר זה בוגרת, מיכא� ואיל� כל ששה חדשי� נערה, טנהשנה וששה חדשי� הרי היא ק

שיעור חדש אשר לא , 'עד בת אחת עשרה שנה וששה חדשי� הרי היא קטנה מכא� ואיל� כו
� "המשנה להרמב' אכ� משמעות כל הפוסקי� ובביאור היטיב בפי. שמענו מאז כעת השמיע גאו�

ולא , אר ל� אלו השמות על מה ה� נופלי�בכא� אב' כל מקו� שיש מכר וכו' ג משנה ח"בכתובות פ
ב שני� שלמי� ויו� אחד "וזה שהאשה מיו� לידתה עד שנשלמו לה י, אצטר� להחזיר� בכל מקו�

נקראת קטנה בי� שהביאה שתי שערות או לא הביאה וא� הביאה שתי שערות אחר אלו השני� 
ו� חמש ושלשי� שנה מיד א עד תשל"ב שנה וי"ש אחר י"וכל זמ� שהביאה ש', נקראת נערה וכו

שתביא נקראת נערה וזהו זמ� הנערות ואחר הששה חדשי� נקראת בוגרת ושמור זה הלשו� אי� בי� 
ש אפילו "אישות וסיי� וכשתביא ש' ב ה"כ בחיבורו פ"וכ. ל"ח בלבד עכ"נערות לבוגרת אלא ש

.) לט(י כתובות "וכ� מבואר ברש. ל"כ תקרא בוגרות עכ"נערה ששה חדשי� ואח' בשנת עשרי� תהי
  שאילת שלו�. ה"ד בהג"ס רל"ד ר"ע י"וכ� נתבאר בש' ה וכי תימא וכו"ד

משפטי� עד בת אחת עשרה שנה וששה חדשי� הרי היא ' כתוב בשאלתות דרב אחאי גאו� פ
ר "ושמעתי מהרב הכולל כמהר. ש"ע' קטנה מכא� ואיל� כל ששה חדשי� נערה לאחר זה בוגרת כו
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  עמוד שכו, אגרות קודש, לקוטי לוי יצחק

  אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה – ד, דברים ו

-------------------------- 

ואחר זמ� . ס וכל הפוסקי�"ל ה� נגד הש"וה מקהה אקהייתא שדברי הגאו� זל דה"מאיר ב� מרגי ז
רב האלהי� אנא לידי שאלתות כתובות על קל� יש� נוש� ומצאתי שהגרסא בה אמר שמואל בי� בי� 

מכא� ואיל� כל ששה . זו היא קטנה' ב שנה ויו� א"בת י. נערות לבגרות אלא ששה חדשי� בלבד
. ל"עכ' יל� זוהי בוגרת לא צריכא אלא ביומא דמשל� ששה חדשי� וכוחדשי� זוהי נערה מכא� וא

 אות סז, לח' סי) א"מהחיד(ת חיי� שאל "שו

  צג

ימות " ('הוי", )ל" בריאת העולם עד לעבזמן" (אלקינו", )קודם שנברא העולם" ('הוי"
  ת"אמה "ורמז דחותמו של הקב, )מ"המשיח ותחה
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  .1שהוא האמת האמיתי, אחד' הוי' אמת הוא בחי

רומז על הקדוש , ז אותיות"והיינו אמת הוא ראש ואמצע וסו� של הכ
,  בו אני ראשו� ואני אחרו� ומבלעדי אי� אלקי�2ברו� הוא שכתוב

ובלקוטי ,  עיי� ש�3וב במדרש רבה פרשת וישלחוכמו שכת, באמצעיתא
  . בדיבור המתחיל ראשי המטות4תורה

, על ש� אני ראשו�' הא' הוי', אלקינו הוי' שמות הוי' על זה רומז הג
ת על ש� "הויו' אלקינו שבאמצע בי� ב, על ש� אני אחרו�' הב' הוי

  .והכל הוא אחד. ומבלעדי אי� אלקי� באמצעיתא

-------------------------- 

, *אחד' וזהו שכזיב מספרו הוי, מלשו� שקר וכזב, ב"וההיפ� מזה הוא כזי: וממשי� ש�) 1
  .אחד' והיינו שהוא לעומת הוי

עיי� בפני� בלקוטי לוי יצחק שמבאר [, 39) = 13(ד "אח) + 26(' הוי, וכ�) 39' בגי(כזיב *) 

 ].לכזיבמהל� מעכו ' והי... מעשה ברב� גמליאל:) עירובי� סד(' הגמ

 .ו, מד' ישעי) 2

מהו , ראוב� אמר אמת' רבינו בש� ר, ה"ומה הוא חותמו של הקב: ל ש�"ב וז, פרשה פא) 3
אני ) ו, מד' ישעי( ש� ו בסו� ועל"� באמצע תי"� בראש� של אותיות מ"אמר ריש לקיש אל, אמת

 .'ראשו� ואני אחרו� וגו

ו אלא "לא שניתי שג� אחר שנברא העול� אי� לפניו שו� שינוי ח' כתיב אני ה: ל ש�"וז) 4
ש אני ראשו� ואני אחרו� ומבלעדי אי� "וכמ. 'אתה הוא קוד� שנברא העול� ואתה הוא לאחר כו

נברא העול� ואני אחרו� לאחר שיכלו ימות אני ראשו� קוד� ש' פי, )'ד ו"מ' סי' בישעי(אלקי� 
' וג� מבלעדי פי. קוד� שנברא העול�' הוא ושמו בלבד כמו שהי' ב שאז יהי"המשיח וחיי העוה

הוה בעת וזמ� בריאת העול� וחיותו ' דהיינו מה שהוא בבחי' ובי� מה שיהי' באמצעות בי� מה שהי
כאלו הוא ' מ הכל לפניו ית"משיח ותחהוימות ה. 'וקיומו מששת ימי בראשית שית אלפי שני כו

' וכמאמר ומבלעדי� אי� לנו מל� אלא אתה שאי� זה אלא בבחי' ושמו בלבד ואי� אלקי� והסתר כו
ו ומלכות� ומלכות כל עולמי� "מל� שמל� הוא העול� ואי� העול� דבר נפרד חו$ ממנו ח

 �מל� וימלו� ואינו אלא זיו שמתפשט למעלה עד אי� ק$ ולמטה עד אי� תכלית ולארבע סטרי� מל
המתפשט ומתלבש בעולמות עליוני� ותחתוני� להוות אות� מאי� ליש ' והארה ממדת מלכותו ית

 .ולהחיות� ולקיימ�
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', י מספר אהי"הוא יא' אלקינו הוי' ת הוי" שרורזא דאמת הוא מה
  .ת במכוו�" הוא מספר אמ5'פעמי� אהי' אהי

  עמוד קצג, מכות' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

-------------------------- 

 .)יד. יגפסוקי� ', שמות פרק ג' עי. (כמספר אמת, 441) = 21('  אהיx) 21(' אהי) 5

  צד

גבורות מתלמידי בית ' בחי(א מחמיר "ר, )א"ברכות פ(ביאור המחלוקת במשנה ראשונה 
' ומרמז זה דבחי, )תפארת' בחי(וחכמים מכריעים , )לל ה–חסדים ' בחי(ג מיקל "ר, )שמאי

  )תפארת(יעקב , )גבורה(יצחק , )חסד(אברהם 

מאימתי קורי� את שמע בערבית משעה שהכהני� נכנסי� לאכול 
וחכמי� . עד סו� האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, בתרומת�

  .רב� גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. אומרי� עד חצות
  'משנה א'  ברכות פרק אמשניות

כהני� שנטמאו , משעה שהכהני� נכנסי� לאכול בתרומת�, מאימתי קורי�
והא . וטבלו אי� יכולי� לאכול בתרומה עד שיעריב שמש� דהיינו צאת הכוכבי�

ל שא� נטמאו הכהני� "דלא תני משעת צאת הכוכבי� מלתא אגב אורחיה קמ
 אי� הכפרה מעכבת� מלאכול בטומאה שטהרת� תלויה בקרב� כגו� זב ומצורע

ביאת , ובא השמש וטהר ואחר יאכל מ� הקדשי�) ויקרא כב(בתרומה דכתיב 
  .שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואי� כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה

שליש הראשו� של לילה שהלילה נחלקה , עד סו� האשמורה הראשונה
ולא קרינא , שכיבהומש� ואיל� לא מקרי תו זמ� קריאת שמע ד, לשלשה משמרות

�  .ומקמי צאת הכוכבי� נמי יממא הוא ולאו זמ� שכיבה. ביה בשבכ

והלכה כרב� גמליאל , דכל הלילה מקרי זמ� שכיבה, עד שיעלה עמוד השחר
שג� חכמי� מודי� לו ולא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק את האד� מ� 

  .העבירה
  ב"הרע' פי

,  פירושו הוא גמלי אלכי, חסדי�' רב� גמליאל שמו מורה על בחי
  .מה שאל עליו� גומל חסדי� טובי�' והוא בחי

ש "דעות בסו� זמ� ק' ס שיש ש� ג"והיינו מה שבמשנה ראשונה בש
  .קוי�' שה� לנגד הג, דערבית
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ודעתו , גבורות' בחי, 1ש"אליעזר שהוא שמותי מתלמידי ב' דעת ר
ורות חד הוא לנגד קו השמאל גב, הוא להחמיר ששיעורו הוא זמ� קצר

  .קציר

חסדי� ודעתו הוא להקל '  בחי2דעת רב� גמליאל שיצא מהלל
  .חד ארי�, ששיעורו הוא ארו� עד עמוד השחר הוא לנגד קו הימי� חסדי�

ג "א ור"ל עד חצות שה� כמו מכריעי� בי� ר"ודעת חכמי� שס
ותפארת , ושיעור� הוא בינוני הוא לנגד קו האמצעי תפארת חד בינוני

ל ג� ה� עד עמוד "חסדי� מלגבורות לכ� בעצ� הדי� סנוטה יותר ל
  .ל עד חצות"ורק כדי להרחיק מ� העבירה ס, השחר

ז בשיעור הזמ� שעד חצות אי� זה באמצע ממש בי� סו� "ועכ
רק הוא סמו� יותר להזמ� דסו� , האשמורה הראשונה לעמוד השחר

הוא כי בסדר הספירות תפארת , האשמורה הראשונה מלעמוד השחר
בנו של יצחק ולא של ' וכמו שיעקב הי, ו� יותר לגבורה מלחסדסמ

  .א� שבעצ� מהותו הוא נוטה יותר לאברה� מליצחק, אברה�

פ "ל סו"ת להאריז"עיי� בל (3'מספר ש� אד, ומספר ריחוקו מאברה�
והריחוק דמספר . 'הוא יותר ממספר ריחוקו מיצחק מספר ש� הוי) וירא

א כפליי� וחצי כמספר ריחוקו מיצחק הו', מספר ש� אד, ממספר אברה�
  .'הוא כפליי� וחצי כמספר הוי' כי מספר אד', מספר ש� הוי

עמוד , מספר הריחוק דחצות מתחלת היו�, ז ממש הוא כא�"עד
הוא כפליי� וחצי כמספר הריחוק דחצות מסו� האשמורה , השחר

כי א� שיעור האשמורה הוא שליש הלילה אז השיעור מחצות , הראשונה
 כהשיעור מחצות לסו� האשמורה 4 עמוד השחר הוא שלשה פעמי�עד

 רבי 5שבזה פלוגתת(וא� שיעור האשמורה הוא רביע הלילה , הראשונה
 כהשיעור מחצות 6אז השיעור מחצות עד עמוד השחר הוא כפליי�) נ"ור

  .לסו� האשמורה הראשונה

צריכי� לחשוב , שיש לחשוב כ� ויש לחשוב כ�, ומפני שאי� הכרע
והוי ', לב' דהיינו כפליי� וחצי שהוא האמצע בי� ג, מצע שביניה�הא

ד שיעור הריחוק דיעקב מאברה� לגבי שיעור הריחוק דיעקב "ממש ע
  .וכמוב�, מיצחק

  עמוד קס, סוכה' הערות למס, ל"לקוטי לוי יצחק ליקוטי� על מאחז

-------------------------- 

סו� (ובתלמוד ירושלמי ) שניה' בפי(ל "י וז"ופרש, א שמותי הוא"דר: ב"עיי� שבת קל ע) 1
 .'מפרש שמותי הוא מתלמידי בית שמאי הי) דשביעית' פרק ט

: י"ופרש(הלל ושמעו� גמליאל ושמעו� נהגו נשיאות� לפי הבית מאה שנה . עיי� שבת טו) 2
הוא , ושמעו�. הוא רבי גמליאל הזק�, ורב� גמליאל. 'רבי שמעו� בנו של הלל הי, הלל ושמעו�
ברכות (' לרבי יהושע ב� חנני' ג דצערי"אביו של ר' נהג ע� הרוגי מלכות והוא היג ה"שנקרא רשב

י "רש. ועיי� ג� יבמות טו:). ד ד� נט"מ פ"ב(א ב� הורקנס "ושעשה מחלוקת ע� ר, :)ד ד� כז"פ
 .ש הוא"ה מתלמידי ב"ד

מטריא  שהוא בגי66והחילוק ביניה� הוא , 182יעקב בגימטריא , 248אברה� בגימטריא ' פי) 3
' וש� הוי. ' ש� הוי– 26והוא יותר מיעקב מספר , 208בגימטריא " יצחק"ו, )ע� הכולל(י "ש� אדנ

)26 (x 2 י"מספר ש� אדנ, 65 הוא.  

משעה , כ מחצות הלילה"וא,  שעות2הוא ) חצות (12עד ) סו� אשמורה ראשונה (10דמשעה ) 4
 . שעות2פעמי� ' הוא ג) סו� אשמורה האחרונה (6 עד 12

 :ברכות ד) 5

 עד 12משעה , כ מחצות"וא,  שעות3הוא , )חצות (12עד ) סו� אשמורה ראשונה (9דמשעה ) 6
 . שעות3פעמי� ' הוא ב) סו� אשמורה האחרונה (6
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תח כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פ – יא, דברים טו

  תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך

  צה

  חייו" כדי"דהוא מספר ,  שליש קב ליום–שיעור מזון ) ל"הנקרא ד(רמזים דנותנים לעני 

והוא . פרס בשחרית ופרס בערב, הוא ככר, הנה שיעור המזו� ליו�
ב הוא מספר "הנה שליש ק. 1א"א מ"פרה פ' לקב ועיי� במס' ככר מג

  .2י"כד

, 3סעודות' נותני� לו בכל יו� מזו� ב, פרנס מ� התמחויועני המת
  .שהוא כדי חייו ליו�, שליש קב, שהוא ככר

  .ב"הוא ככר שליש ק,  ששיעור מזונו ליו� אחד4ל"והיינו ד
  עמוד צ, גיטי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

' בך אשר ברכך ההעניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיק – טו-יד, דברים טו

  .אלקיך תתן לו

אלקיך על כן אנכי מצוך את ' וזכרת כי עבד הית בארץ מצרים ויפדך ה

  הדבר הזה היום

-------------------------- 

ל השוהה בבית המנוגע כדי אכילת "ב וז"הרע'  ופי–פרס משלש לקב , האוכל בבית המנוגע) 1
  . שלש ככרות לקבפרס הוא חצי ככר מ, פרס מטמא בגדי� שעליו

ר יוחנ� משו� "ובגמרא א". 'מקח� מקח וכו) 'וכו' וז' בני ו(הפעוטות "במשנה . עיי� גיטי� נט) 2
והוא כמו ,  ופירוש כדי חייו הוא רק כדי להחיותו בלבד–ובלקוטי לוי יצחק מוסי� . ש" חייו עכדי

ח שער "ל ועיי� בע"ו די מספר"כד, לא כמו עשיר שיש לו הרבה תענוגי�, דדל שרק חיות יש בו
  .י"וכדי חייו הוא מזוני כפרש, ש"ו ע"הזווגי� פ

  .ב ד� ט"ב. שבת ד� קיח' גמ. 'ח משנה ז"עיי� פאה פ) 3

  ")וא� דל הוא"רמז למה שכתוב בכמה מקומות . (ב"י שהוא שליש מספר ק"ל מספר כד"ד) 4

  צו

מצה , )צאן(פסח , עבדיםדברים ביציאת מצרים מבית ' כנגד הג, יקב, גרן, צאן, דברים' ג
  דעות בשיעור הענקה' ומבאר הג, )יקב(יין , )גרן(

הוא כי , רי� הללו צא� גר� ויקב בהענקהדב' ל מה שהוזכרו הג"י
אלקי� על כ� אנכי ' כ וזכרת כי עבד היית באר$ מצרי� ויפד� ה"כתוב אח

  .מצו� את הדבר הזה
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, ומצה מדג� שבגר�, פסח מצא�, דברי�' הנה ביציאת מצרי� הוא ג
פסח על שו� , רומזי� על יציאת מצרי�' שכל אלו הג. וכוסות מיי� שביקב

כוסות , 1להחמי$' ש שלא הספיק בצאת כו"מצה ע', ו כ1שפסח המקו�
כ צרי� להעניק את העבד היוצא "לכ� כמו. 2לשונות של גאולה' ש הד"ע

  .אלו' בג, לחפשי

, הנה מרור לא רומז על היציאה ממצרי�, כ"ואל תקשי הרי יש מרור ג
 שמררו המצרי� את חיי אבותינו 3ש"אלא אדרבה על קושי השיעבוד ע

ואדרבה . כ לא שיי� להעניק בו את העבד"א. 'את חייה� כווימררו ', כו
  .עבד' כשיעניקו במרור ירמוז לו מרירות העבדות מה שהי

 לא 4כי הרי כתיב, ג� בעבד עברי לא שיי� מרור אפילו בהיותו עבד
�  ...תרדנו בו בפר

 וש� אתנו נער עברי 5מתחלה עבד עברי כמו שכתוב' והנה יוס� שהי
וההענקה שנית� , פשי ולחירות צרי� לתת לו הענקההנה כשיצא לח, עבד
י "שהוא ענק כפרש(מלבד זה מה שנת� לו פרעה הטבעת ורבד הזהב , לו

ובגדי שש והרכיבו במרכבת המשנה ) ק"ענ'  גי7ב"ד זה"רב, 6בחומש
  .מק$'  בפ8ועוד ככתוב

והוא מה ששלח את , ה"הנה עיקר ההענקה הוא מה שנת� לו הקב
לשו� ולא הוה גמר הוסי� לו אות אחת משמו של ' גבריאת ולמדו ע

' ו עמוד ב"כדאיתא בסוטה ד� ל' ה שנאמר עדות ביהוס� שמו כו"הקב
  ...דהיינו ענק, והיינו עדות הוא מלשו� עדי. 9עיי� ש�

שה� (, סלעי�' ל שנות� לו ה"מ ס"ר, 10דעות בשיעור הענקה' ויש ג
  .ש"ז ע"דאיתא בקדושי� דיכ', ל נ"שמעו� ס' ור', ל ל"יהודה ס' ור, )11ו"ט

ל "לכ� ס, ל"כנ, שנתוס� לו' הוא כי ההענקה דיוס� הוא מצד אות ה
ומכרוהו , כי בכורה ניתנה ליוס�, 12ולמד מבכור. 'סלעי� לנגד אות ה' ה

-------------------------- 

 ".מצה זו", "פסח שהיו"לשו� הגדה פסקא ) 1

 .ה, ח"פ' ר פר"ב. ד, ו"ר פ"שמו, א"י ה"ירושלמי פסח פ) 2

 ".מרור זה"לשו� הגדה פסקא ) 3

 .מו, ויקרא כה) 4

 .יב, בראשית מא) 5

ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וית� אתה על יד יוס� וילבש אתו בגדי שש , ש� פסוק מב) 6
ענק (ל "ועל שהוא רצו� בטבעת קרוי רביד עכ, ק" ענ– רבדי "ופרש. ויש� רבד הזהב על צוארו

 ).ל"מלשו� הענקה וד

 .ק"כמני� ענ, 220) = 14(ב "זה) + 206(ד "רב) 7

וירכב אתו במרכבת המשנה המשנה אשר לו ויקראו לפניו אבר� ונתו� אותו , ש� פסוק מג) 8
 .על כל אר$ מצרי�

9 ( �ובלעדי� לא ירי� איש את ידו ) ש� פסוק מד(אמר רבי יוחנ� בשעה שאמר לו פרעה ליוס
אמר לה� גנוני מלכות , עבד שלקחו רבו בעשרי� כס� תמשילהו עלינו, יצטגניני פרעהאמר א' וגו

גנוני מלכות :  חכמי� וחוזי� בכוכבי� ויודעי� בחכמת המזלות–אצטגנינות , י"ופרש(אני רואה בו 
בא גבריאל ולימדו , כ יהא יודע שבעי� לשו�"אמרו לו א, )כ"ע.  גווני מלכי� בחכמה גבורה ויופי–

עדות ) ו, תהלי� פא(' ה ולמד שנא"לא הוה קגמר הוסי� לו אות אחת משמו של הקב, � לשו�שבעי
 .ביהוס� שמו בצאתו על אר$ מצרי� שפת לא ידעתי אשמע

 .כמצויי�. קידושי� יז) 10

 .צא� גר� ויקב, מכל מי�' ה) 11

א ל, ריק� ריק�: י"ובפרש, מאי טעמא דרבי מאיר ילי� ריק� ריק� מבכור: גמרא ש�) 12
 .וכל בכור בני� תפדה ולא יראו פני ריק�) שמות לד(ובפדיו� הב� כתיב , )דברי� טו(תשלחנו ריק� 
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' ו סלעי� ג"וה� ט. (ש" ע13וישב' ר פ"סלעי� כדאיתא במד' לעבד בה
ל "פ כנ"עכ' ר לימחוב' הוא כי ה, מכל מי� ומי� כדאיתא ש�' פעמי� ה

  ).ל"כנ, י" ה14'הוא במלוי י' ג� ה, ה"בי

' הנה ה, 15ביוס�' לו' שנתוס� הוא בי� י' כי הה' ל ל"יהודה ס' ור
  .'הוא ל' פעמי� ו

  .'הקוד� לו הוא נ' פעמי� י' הוא ה' ל נ"ש ס"ור
  קכא�עמוד קכ, קידושי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

  כי יקח איש אשה ובעלה – א ,דברים כד

-------------------------- 

ה את� מכרת� בנה של רחל בעשרי� כס� מעות שה� חמש "אמר הקב. יח, ד"פ' ר פר"ב) 13
 .כל אחד ואחד מפריש ער� בנו חמש סלעי�' לפיכ� יהי, סלעי�

) ג, ה" ה–' במילוי ה) ב, א" ה–במילוי אל� ) א,  אופני�'במילוי יכול להיות בג' אות ה' פי) 14
 .ו"י הוא מספר ט" ה–' ובמילוי י, י" ה–במילוי יוד 

 ".וס� שמוהעדת בי "9ל בהערה "כנ) 15

  צז

   למעלה מן השכל לגמרי–כל ענין הזיווגים הוא רק בדרך אמונה 
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 1ל"וכמארז, ולא בשכל אנושי, כל עני� הזיווגי� הוא רק בדר� אמונה
 2ל"פירוש לקיי� מצות זרעי� שהוא עני� זיווג כדרז. אמונת זה סדר זרעי�

  .נההוא בדר� אמו',  בבקר זרע זרע� כו3על פסוק

שלכאורה על פי שכל די לו להפקיע את , כי שכל אנושי אי� תופס זה
רק הוא מפני , 4ולמה לו ליקח רחי� על צוארו, עצמו ולפרנס את עצמו

 בית והו� 5וכמו שכתוב, אמת שלמעלה מ� השכל לגמרי' אמונת אמ� בה
מה שאי� כ� הזיווג , שבית והו� יכול להיות מאבות מוחי�, נחלת אבות

ועיי� , שלמעלה ממוחי�, דלעילא' ש� הוי', שה משכלת מהליקח א
  . ריש פרשת ויצא6במדרש רבה

-------------------------- 

' אמונת עתי� חוס� ישועות חכמת ודעת וגו' והי) ו, לג' ישעי(ל מאי דכתיב "אמר ר. שבת לא) 1
  .ודעת זה סדר טהרות... עדעתי� זה סדר מו, אמונת זו סדר זרעי�

 .יבמות סב) 2

  .נ, קהלת יא) 3

  .ריחיי� בצוארי ויעסוק בתורה: על פי קידושי� כט) 4

  .יד, משלי יט) 5

אלקי� מושיב יחידי� ) ז, תהלי� סח(רבי יהודה בר סימו� פתח : ד, סח' בראשית רבה פר) 6
רא הקדוש ברו� הוא את עולמו יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימי� ב' מטרונה שאלה את ר. ביתה

אמרה לו , את השמי� ואת האר$' כי ששת ימי� עשה ה) יא, שמות כ(אמר לה לששת ימי� כדכתיב 
בתו של , אמר לה הקדוש ברו� הוא יושב ומזווג זיווגי�, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו

א� אני '  לו ודא הוא אומנתיאמרה. ממונו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, פלוני לפלוני
אמר לה א� קלה היא . יכולה לעשות כ� כמה עבדי� כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווג�

�יוסי בר חלפתא מה עשתה ' הל� לו ר. קשה היא לפני הקדוש ברו� הוא כקריעת י� סו�, בעיני
יסב לפלונית ופלונית תיסב נטלה אל� עבדי� ואל� שפחות והעמידה אות� שורות שורות אמרה פל� 

' די� רגלי, די� עינו שמיטא, פציעא' למחר אתו� לגבה די� מוחי, וזיווגה אות� בלילה אחת, לפלוני
מיד שלחה . ודי� אמר לית אנא בעי לדא, דא אמרה לית אנא בעי לדי�, אמרה להו� מה לכו�, תבירא
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-------------------------- 

ת היא תורתכו� נאה ומשובחת יפה יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכו� אמ' והביאה את ר
  .אמר לא כ� אמרתי ל� א� קלה היא בעיני� קשה היא לפני הקדוש ברו� הוא כקריעת י� סו�, אמרת

', כ בבמדבר רבה פרשה גו"ג ג"ופלונית תינסב לפלוני וה, ופלוני זה ישא את פלוני זו, 'פל� כו
שהיא ' אותה גזרה עכשיו ג� עליאותה פלונית שזווגה בראשונה לפלוני ואמר שהוא יקח ' ופי

ומחר באו כל אות� עבדי� ושפחות אצלה זה ' פי, אתו� לגבה גרסינ�. תינשא לו ולא תמא� בדבר
זאת אומרה , 'דא אמרה כו. מוחו נפצע וזה נשמט עינו וזה נשבר רגלו אמרה לה� מה אירע לכ�

  .)מתנות כהונה. (אי� אלוה כאלהיכ�, 'לית אלוה כו. איני רוצה בזה

  צח

  'איבעיא להו מהו לסקול על ידו וכו, ...'קדשתי את בתי וכו:) קידושין סג(ביאור בסוגיא 

י ובא אחד ואמר אנ' קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתי. משנה
  .נאמ�' קדשתי

רב אסי אמר ' אמר רב נאמ� לית� גט ואי� נאמ� לכנוס כו, ובגמרא ש�
ומודה רב אסי באומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי , א� נאמ� לכנוס

  .שאי� נאמ� לכנוס' נתקדשתי ובא אחד ואמר קידשתי

ובא ' דרב אסי קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתי' תניא כוותי
' כנסה ובא אחר ואמר אני קדשתי, א� נאמ� לכנוס' תיאחד ואמר קידש

האשה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי , לא כל הימנו לאוסרה עליו
נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קידשתי אי� נאמ� לכנוס מפני שהיא מחפה 

  .עליו

ורב אסי אמר , רב אמר אי� סוקלי�, מהו לסקול על ידו, איבעיא להו
רחמנא לאב לאיסורא לקטלא לא ' כי הימני, סוקלי�רב אמר אי� , סוקלי�
  .רחמנא לאב' הימני' לכולה מילתי, רב אסי אמר סוקלי�', הימני

ואמר רב אסי , אמר רב אסי ומודינא באומרת נתקדשתי שאי� סוקלי�
הני שמעתתא דידי מרפס� איגרי התא ומה במקו� שא� בא לכנוס כונס 

 ,ולא היא, כונס אינו די� שסוקלי�אמרת סוקלי� מקו� שא� בא לכנוס אי� 
ורב חסדא אמר אחד זה ואחד זה , רחמנא לדידה לא הימנא' לאב הימני
  .אי� סוקלי�

  :קידושי! סג

, לית� גט קאמר דנאמ�, נאמ�' הא דתנ� בא אחד ואמר אני קידשתי, אמר רב
  .שהוא קידשה וגיטו גט' וסמכינ� עלי

  .יר אשת איש חנ�בדבר שאינו נהנה ממנו להת, שאי� אד� חוטא

, דלא חצי� למימר לפני האב שקבל הקידושי� אני הוא, א� נאמ� לכנוס
  .ואמר ידענא דלאו את יהבת לי קידושי�' דמירתת דלמא מכחיש לי
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מירתת מעיקרא שמא יכיר האב ' שאומר אני קדשתי, כיו� דאיכא אחר בהדיה
לכונסה ונות� והאי קושטא אמר ושכנגדו שכיחש ירא , שחבירו קידשה ולא הוא

  .גט

  .קטנה והוא לא ידע למי, קדשתי את בתי

 אבל האשה שקבלה קידושי� ,דמירתת דאב ודאי לא יחפה עליו, נאמ� לכנוס
לא מירתת דיודע הוא שתהא מחפה עליו ותתרצה ' ואינה יודעת ממי ובא אחד כו

  .בו ותכחיש את כל הבא לומר עוד אני הוא

על פיו א� אמר קדשתי את בתי ועדי של האב כלומר , מהו לסקול על ידו
קידושי� אי� באי� לפנינו וזינתה מהו להחזיק על פיו כדי� נערה המאורסה 

  .ולסוקלה

  ).דברי� כב(את בתי נתתי לאיש הזה , כי הימניה רחמנא לאב

  .לאוסרה על כל העול�, לאיסורא

וזינתה אחר כ� שאי� סוקלי� אותה על פיה וא� על פי , באומרת נתקדשתי
  .החזיקה עצמה קוד� הזנות בחזקת ארוסה וטעמא מפריש ואזילש

משברות גגי� ועליות כלומר קשות לשומעיה� שאינ� מביני� , מרפסי איגרי
  .טעמ�

האומר לפני האב אני קידשתיה אמרתי נאמ� לכנוס , השתא במקו� שא� בא
וכונס אלמא לא מחזקינ� לה כל כ� על פי האב כמקודשת שנחמיר עליה לאוסרה 

  .על זה אמינא סוקלי� על פי האב

כגו� שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי , מקו� שא� בא לכנוס אינו כונס
אלמא בחזקת מקודשת , שהחמרנו עליה לאוסרה למי שבא ואמר אני קידשתיה

  .היא ואי� אנו יודעי� למי אינו די� שא� זינתה סוקלי�

אי� זו קושיא למבי� , היארב אסי קא מסיק למילתיה ואומר ולא , 'ולא היא וכו
  .בטעמי שמועתי

  .הלכ� סוקלי�, לאב הימניה

, ולעני� דיני נפשות לא קטלינ� משו� חששא, ואי� סוקלי�, לדידה לא הימנה
והא לא , ולעני� איסורא טעמא אחרינא הוא דשויתא לנפשה חתיכה דאיסורא

  .מירתת מפני שמחפה עליו ולגבי אב מירתת
  י"רש

באופ� כזה ולא בהיפ� דהיינו לקולא ולא ו "מה שלומד הק...
אמרת שא� בא ליכנוס אינו , היינו ומה א� במקו� שאי� סוקלי�, לחומרא

כ "ג' ויהי, במקו� שסוקלי� אינו די� שא� בא ליכנוס אינו כונס, כונס
  ...שאינו כונס, לחומרא

כי הרי מה שבאב נאמ� ליכנוס ובהבת , ו באופ� זה"א לומר הק"כי א
ומה שסוקלי� על ידי ,  ליכנוס איתמר בברייתא ש� בגמרא כ�אינו נאמ�

, מברייתא' ז ראי"האב ואי� סוקלי� על ידה אמר זה רב אסי עצמו ואי� ע
היפ� , כ שאינו נאמ� ליכנוס"ג' ו שבאב יהי"ז ק"כ לא שיי� לומר ע"א

כדעת רב אסי עצמו שלא ' ו הוא שלא יהי"ומה ששיי� לומר ק. הברייתא
  .וכמוב�, בי הא"יסקלו ע

כי , ל לקולא שאחד זה ואחד זה אי� סוקלי�"רב חסדא בגמרא ש� ס
ל להקל שג� באב אי� "ולכ� ס, 1חסדי�' רב חסדא שמו מורה על בחי

ומה א� במקו� שא� בא , ו לקולא"הק' ולדעתו יהי, סוקלי� על ידו

-------------------------- 

 .חסדאי שמ� וחסדאי� מיל�.) ז(גיטי� ' שמציי� להג. צט' לקמ� סי' עי) 1
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מקו� שא� בא ליכנוס כונס אינו די� , ליכנוס אינו כונס אמרת אי� סוקלי�
  .י� סוקלי�שא

, וזהו דקדוק הלשו� בדרב חסדא אחד זה ואחד זה אי� סוקלי�
כי בהבת (, כי הרי מיירי כא� באב, ל רק אי� סוקלי� על ידו"שלכאורה הול

ל שרב חסדא כרב "או הול, )הכל מודי� ג� רב אסי שאי� סוקלי� על ידה
  .ל שאי� סוקלי�"ס

אב מהבת שאי� ו לקולא ה"כי רב חסדא לומד הק, ש"לפי המבואר א
ובכניסה יסבור רב חסדא כרב אסי שבאב נאמ� א� . (סוקלי� על ידו

  ).ליכנוס

ולפי האמור מוב� שדעת רב חסדא הוא כמו ממוצע בי� דעת רב 
ורב אסי , ל שג� באב אינו כונס ואי� סוקלי� על ידו"רב ס, לדעת רב אסי

, ניה�ורב חסדא הוא כמו ממוצע בי, ל שבאב כונס וסוקלי� על ידו"ס
ובכניסה יסבור כרב , ל כרב שאי� סוקלי� על ידו"היינו בסוקלי� ס, ולהקל

  ...אסי שנאמ� א� ליכנוס

הוא , ...והוא רב חסד דהיינו חסד גדול, רב חסדא שמו מורה על חסד
שבאב כונס , ובשני הדברי� להקל. כמו ממוצע בי� דעת רב אסי לדעת רב

, )ר שאי� כונס וסוקלי� על ידוולא בהיפ� להחמי(, ואי� סוקלי� על ידו
וחסד אחד , חסד אחד שכונס, הרבה חסד משני הצדדי�, כשמו רב חסדא

  .שאי� סוקלי� על ידו
  עמוד קנב ואיל , קידושי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי  – א, דברים כד

  ת דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתומצא בה ערו

  צט

ל רבא מאי טעמא "א, ר חסדא יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא"א.) גיטין כ(' ביאור הג
  'וכו

רבא מאי ' אמר לי, ר חסדא יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא"א
ודילמא , טעמא אילימא משו� דכתיב וכתב והכא איהי קא כתבה ליה

 ,ואלא משו� דכתיב ונת� והכא לא יהיב לה מידי, אקנויי אקנו ליה רבנ�
  .תדע דשלחו מת� כתבו על איסורי הנאה כשר, דלמא נתינת גט היא

  א"ע' גיטי! כ

ב ד� "ב(נותנת שכר הסופר כדאמרינ� בגמרא דגט פשוט , 'איהי כתבה לי
  .משו� תקנת עגונות.) קסח

איהו דהפקר ' דידה והוי כמא� דיהיב ליההוא זוזא מ, רבנ�' אקנויי אקנו לי
  .הפקר' ד הי"ב

  .בר נתינה שיהא שוה פרוטה, ונת�
  י"רש

גבורות ' הוא בחי, העני� הוא כי הנה גט שהוא דבר הכורת ומפריד
והרקיע שנברא ביו� שני . כי גבורות מחלקי� ומפרידי� כל דבר. ודיני�
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, י� ומי� תחתוני�מי� עליונ, הבדיל בי� מי� למי�, 2לנגד מדת הגבורה
שהוא ש� , �"אלקי' דיל גי"מב, גבורה מבדיל ביניה�' הנה הרקיע בחי

  .גבורות הכורתי� ומבדילי�' נמצא גט הוא בחי, ...דגבורה

א חיסדא "ז ע"וכדאיתא בגיטי� ד, ורב חסדא ששמו מורה על חסד
� ואיש כי יקח 3ש"אדרבה הוא המחבר איש ואשה כמ. שמ� וחסדאי� מיל

  ...ו חסד הואאת אחות

היפ� דגט , נמצא רב חסדא בחינתו ושמו מורה שהוא המחבר ומייחד
שכל הגיטי� , הוא אמר שיכול לפסול כל הגיטי�. הכורת ומפריד ביניה�

  ...יחוד' אלא שיהי, ולא תתגרש בה� האשה מהאיש, יהיו פסולי�

כשמו רב , הוא שרב חסדא ברוב חסדיו. ועני� מה שיכול למיפסלינהו
יכול להסיר את כל הדיני� הקשי� והגבורות , רב חסד' שהוא בחיחסדא 

רבוי , ורב חסד' שבחי, ...שלא יפרידו בי� איש ואשה, ולהמתיק�, דגט
' שבבחי,  אלקי� ברב חסד�4ש"ממתיקי� הדיני� והגבורות ועדמ, חסדי�

' וממילא נפסלי� הגיטי� שה� בחי, רב חסד נמתק ש� אלקי� דגבורות
  .גבורות

שמאיר בה� , באשה' באיש וה' שיש י, י� איש ואשה יחדומתחבר
  .6ביניה�'  זכו שכינה שרוי5ל"ה וכמארז"ש� י

אותיות ' � ע� הה"פ מנצפ"ה'  גי7ת"ר כרית"ה ספ"והנה וכתב ל
. ' אתה גבור לעול� אד8ש בכוונת"והוא כללות הגבורות כמ. �"מנצפ

ה "את, ש"כמ(ה חסדי� "כ יש אל� ת"כמו, ה גבורא�"וכש� שיש אל� ת
שהוא ורב חסד ' שכול� ה� בשרש חסד א, )חסדי�' וכה� הוא בחי, כה�
זהו שרב . ש"ח ע" שער הסליחות פ9ח"ש בפע"ל רב של חסדי� כמ"ר

יכול , ה כה�"את' ה בחי"אל� ת, ורב חסד רבוי החסדי�' חסדא בחי
, ה גבורא�"ת אל� ת"ר כרית"ה ספ"ל' שה� בחי, לפסול כל גיטי דעלמא

  .שיכול לבטל� ולהמתיק�, בורה ג"את

-------------------------- 

 .ב' בזה לעיל סי' עי) 2
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 .סוטה יז) 5

ה שקאי על "ה ענני במרחב י"ש מ� המצר קראתי י"ה שיי� להתיקו� ורב חסד כמ"וש� י) 6
והיינו , ש"בשער הסליחות ובשער השופר עייח "א ובפע"א פי"ח שער א"ש בע"כמ' התיקו� הו

 )לקוטי לוי יצחק כא�. (היפ� דגט המפריד בינו לבינה, י שיש לו אשה"י שהוא מספר אשת"קראת

� "פעמי� מנצפ' וכ� ה, 1405) = 1030(ת "כרית) + 340(ר "ספ) + 35(ה "ל) 7)5 x 280 = (
� "אותיות מנצפ' ה + 1400 =1405.  

' מאות וה' � וד"שה� אל, ר על פסוק וגבורותי� יגידו"נתבאר באד... אתה גבור: ל ש�"וז) 8
וכל אחד מה� כלולי� מכל , גבורות ה�' כי ה, �"כי כול� ה� נשרשי� במנצפ, וש� בארנו, גבורות

הוא ' כי אות א, שה� מני� אתה, ה גבורות"ה� גימטריא אל� ות, �"כי ה� פעמי� מנצפ, נמצא', ה
� . וזהו אתה גבור...הוא אתה, ה"ות, אל

כנזכר ' וכול� בשורש גבורה א, ה גבורא�"שיש אל� ות, הנה אמרנו בכוונת אתה גבור) 9
שהוא ורב ', וכול� ה� בשורש חסד א, ה חסדי�"כ אל� ות"שיש ג, ה"ושמעתי ממורי זלה... בזוהר
עולה , רב חסדוהנה ו. שכול� יוצאי� ממנו, ל רב של חסדי�"ר, ורב חסד' כי לכ� נקרא בסופו ו, חסד

הרי , ח שה� השורש"וע� ה', אל� ות' ר גי"פ פ"הרי ה', וכל חסד כלול מכל הה, ח"וה� סוד ה, ר"פ
 .ה"אל� ות



 133 לקוטי לוי יצחק  

 133 = 51235_news_18082011_2800-1.doc 

קשה הל הכי ו"ד דרב חסדא לא ס"שחסר בו אותיות חס, 10אמנ� רבא
ל שהגיטי� "גבורות ס' והיינו רבא ששמו מורה על בחי', ט וכו"לו מ

  .גבורות המבדילי�' שיש בחי, כשרי�

התיקו� , רב חסדא' כי מצד בחי. וע� כל זה רב חסדא לא חזר מדעתו
. בטל ולהמתיק כל הגבורות והדיני� ואי� כא� גטורב חסד הוא יכול ל

  .יחוד על ידי החסד' אלא אדרבה שיהי

יש לומר ומה א� , ל הגטי�כדרב חסדא מה שיכול לפסול ' וטעמי
בשביל '  ש� הוי11מצינו בסוטה שמוחי� שמו של הקדוש ברו� הוא

' דאיש לה' שלו� ביניה� בי� י' והוא שיהי, להטיל שלו� בי� איש לאשה
מכל ', ה מוחי� ש� הוי"ה הנה בשביל שיתקיי� י"יחוד י' שה שיהידא

שהוא , שכ� וקל וחומר שאפשר לפסול גט שהוא מפריד בי� איש לאשה
פוסלי� את הגט שלא ', שגדול מש� הוי, ה"על דר� כמו מחיקת ש� י
  .ה שביניה�"בכדי שיתקיי� ש� י, יפרידו האיש והאשה מזה

  עמוד סא ואיל , גיטי!' הערות למס, ס"ורי� לשלקוטי לוי יצחק חידושי� וביא

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף  – יח, דברים כה

  ויגע ולא ירא אלקים

-------------------------- 

א "קס) [לקוטי לוי יצחק כא�. (גבורות' ז הוא בחי"שכ, �"א ב"או קנ, ב"א מ"מספרו קס) 10
) = 15(י "ה) + 20(ד "יו+ ) 15(י "ה) + 111(� " אל–כזה , �"יודיבמילואו ' הוא גימטריא ש� אהי

ז מורה "וכ, 151) = 10(ה "ה) + 20(ד "יו) + 10(ה "ה) + 111(אל� , � כזה"ובמילוי אות ההי, 161
 .על גבורות כידוע

 .עיי� שבת קטז) 11

  ק

  עמלק מנגד למדת היסוד
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 2ש"נח, 1כמו שכתוב הנחשלי� אחרי�, עמלק הוא המנגד ליסוד
  .3נוטל מילותיה� של ישראל וזורק� כלפי מעלה' שהי, ה"מיל

  עמוד שלט, כלי�' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

  נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה – י, דברים כח

-------------------------- 

 ".מילה7נחש"� הוא שני מילי� "הנחשלי' פי) 1

* תע' בשלח סי' פת "מובא ג� בילקוט משיח וגאולה עה [94עיי� אור התורה בראשית עמוד ) 2
 ].709עמוד 

 .פ"י עה"עיי� רש) 3

  קא

  א הגדול אומר אלו תפילין שבראש"דר' רמז בגי

, )י, דברי� כח(נקרא עלי� ויראו ממ� ' וראו כל עמי האר$ כי ש� ה
  .מר אלו תפילי� שבראשתניא רבי אליעזר הגדול או

  :מנחות לה
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  .2 אליעזר הגדול במכוו�1הוא מספר' ש� הוי
  תולדות עמוד סח' פ, הערות לזוהר בראשית, לקוטי לוי יצחק

אלקיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום ' ושבת עד ה – ב, דברים ל

  אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך

-------------------------- 

 .366) = 48(הגדול ) + 318(וכ� אליעזר , 366) = 26(' הוי) + 340' בגי(ש� ) 1

 .ש מה שמבאר באריכות בזה"ע) 2

  קב

א "ח(ש בזוהר "ממ', שלישית מוחלין לו רביעית כו:) יומא פו(ל "מבאר דאין סתירה ממרז
  'זמנא תליתאה וכו' חב בי:) עג

יוסי בר יהודה אומר אד� עובר עבירה פע� ראשונה מוחלי� ' תניא ר
' רביעית אי� מוחלי� לו שנא, שלשית מוחלי� לו, מוחלי� לו' שני, לו
, ועל שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנ' כה אמר ה) ו, עמוס ב(

מאי , ה� כל אלה יפעל אל פעמי� שלש ע� גבר) כט, איוב לג(ואומר 
ש ה� כל אלה יפעל "ת, וכי תימא הני מילי בציבור אבל ביחיד לא, ואומר

  .אל פעמי� שלש ע� גבר
  :יומא פו
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'  חב בי1ב"ג ע"פ נח דע"לכאורה הוא סותר להאמור בזוהר הקדוש ס
טרא דא כדי� כתיב זמנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא לס

  .הרי משמע שג� בשלישית אי� מוחלי� לו, ש"נכת� עונ� לפני ע

אז ', יש לומר בזוהר מיירי כשלא עשה תשובה בפע� ראשונה ושני
וביומא מיירי כשעשה תשובה בפע� ראשונה , נכת� עונ� לפני' בפע� הג

 כי א� לא, אז מועיל תשובה בפע� שלישית ג� כ� ומוכרח לומר כ�', ושני
  .'וכו' עשה תשובה אי� מוחלי� לו בפע� ראשונה ושני

  עמוד קעג, סנהדרי!' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

  תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב – ד, דברים לג

-------------------------- 

 ביאורי� בלקוטי לוי יצחק על אגרת –בלקוטי שיחות ' ועי, ג" אגרת התשובה פ–תניא ' עי) 1
 .26הערה ' א' התשובה סי

  קג

דמרמז על נישואי התורה לישראל ', לו בת והשיאה לבן מלך וכו' שהי' משל לא, ביאור הזוהר
  'וכו
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לו בת טובה ונעימה ושלימה ' ל למה הדבר דומה לאחד שהימש
רב , והלבישה ועטרה וקשטה ונתנה לו ע� ממו�, והשיאה לב� מל�, ונאה

אפשר לו לשבת כל , אמרת לא, אמר אפשר למל� זה לשבת חו$ מביתו
וכל שעה , הא כיצד ש� חלו� בינו לבינה, אמרת לא, היו� תמיד עמה

 כל כבודה 1ד"לבתו מתחברי� יחד בחלו� ההאו האב ' שצריכה הבת לאבי
  .בת מל� פנימה ממשבצות זהב לבושה

  א"א ד� רסז ע"השמטות הזוהר הקדש ח

כי תורה היא בתו של הקדוש ברו� הוא , יש לפרש שהבת היא תורה
כי הרי . בת נוקבא' והיא בחי,  אורייתא מחכמה נפקת2חכמה כמאמר

. בת' אורשה הרי שהיא בחי מ3ל"כתיב תורה צוה לנו מורשה ודרשו רז
. נקבה' הרי שהיא בחי, ותורה נמשלה לאשה צנועה במשלי כמה פעמי�

  . עיי� ש�4ועיי� במדרש רבה פרשת תרומה

, רמז, פירוש, יש לומר לנגד, תארי� טובה נעימה שלימה נאה' והד
והלבישה . אותיות, טעמי�, נקודות, תיבות, ג� לנגד, סוד שבתורה, דרוש

לבושי� ' שה� כמו בחי, גמרא, ברייתא, משנה,  הוא לנגדועטרה וקשטה
  .א שבתורה"להטנת, ס"ועטרה וקישוטי� להפרד

שש� מאיר ' תארי� כול� ה� בסוד דתורה שבאצי' או יש לומר הד
, זהו שהיא בת מל�. 'דאור אבא המקנ� באצי' אותיות דש� הוי' הד

, או במקרא, ע"דרוש שבבי, רמז, בפשט, הוא, וקשטה, ועטרה, והלבישה
הוא מה שכתוב ' בחי' וביחד הוא ז, יצירה בריאה' שבעשי, תלמוד, משנה

  .שבעה'  חצבה עמודי5על תורה

  .6שכל ישראל בני מלכי� ה�, והשיאה לב� מל� הוא לישראל

ונתנה לו ע� ממו� רב יש לומר הוא הניצוצי� דתהו שמבררי� על ידי 
ע� ממו� רב , 7ימי� בימינהג� יש לומר ונתנה לו הוא מה שאור� (התורה 

ג " י8ב שהוא מספר"� ר"ג� ממו). 7דעושר וכבוד בשמאלה' הוא בחי
ג "ג מדות שהתורה נדרשת בה� ששרש� מי"רומז על הי' פעמי� הוי

  .תיקוני דיקנא

היא כי לימוד התורה שהיא הבת צרי� ' וכל שעה שצריכה הבת לאבי
ובכל ( אי� סו� בתורה אור' ברכו בתורה תחלה להמשי� בחי' להיות שיהי
כמו ' כי בכל שעה צרי� להיות ההכנה דמסירת נפשו לה, שעה דוקא

  ).א עיי� ש�"שכתוב בתניא פרק מ
-------------------------- 

 .יד,  תהלי� מה)1

 .א, ב קכא"זח) 2

 :פסחי� מט) 3

לו בת יחידה בא אחד מ� המלכי� ונטלה וביקש ליל� לו ' משל למל� שהי: א, פרשה לג) 4
לומר ל� אל , לפרוש ממנה איני יכול, לארצו וליטול לאשתו אמר לו בתי שנתתי ל� יחידית היא
ל מקו� שאתה הול� קיטו� אחד עשה לי תטלה איני יכול לפי שהיא אשת� אלא זו טובה עשה לי שכ

כ� אמר הקדוש ברו� הוא לישראל נתתי לכ� את התורה . שאדור אצלכ� שאיני יכול להניח את בתי
לומר לכ� אל תטלוה איני יכול אלא בכל מקו� שאת� הולכי� בית אחד , לפרוש הימנה איני יכול

 .עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש

 .א, משלי ט) 5

 .שבת סז) 6

 .טז, משלי ג) 7

  .x 26 = (338 13(' ג פעמי� הוי"וכ� י, 338) = 202(רב ) + 136' בגי(ממו� ) 8
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 כי 9פ"הוא על דר� שאמרו ע, או האב לבתו מה שצרי� האב לבתו
אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו 

דוש ברו� הוא א� עזבו אותו חס הרי שהק. 10המאור שבה מחזיר� למוטב
והמאור שבה , בת דתורה שעל ידה חוזרי� למוטב' ושלו� נצר� לבחי

 פוקקי� את המאור 11מאור הוא חלו� כדאיתא במסכת שבת, דוקא
  .עיי� ש�' ג העושה מאור כו"ובמסכת אהלות ריש פרק י

  רסט' ע, הערות לזוהר בראשית השמטות, לקוטי לוי יצחק

ת מואב שלשים יום ויבכו בני ישראל את משה בערב – ט-ח, דברים לד

  ויתמו ימי בכי אבל משה

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו 

  את משה' בני ישראל ויעשו כאשר צוה ה

-------------------------- 

 .יא, טז' ירמי) 9

 .ז"ה, א"עיי� ירושלמי חגיגה פ) 10

 ז"קנ) 11

  קד

  ש הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה"אלף ות.) תמורה טז(ל "רמז למארז

� וחמורות וגזירות שוות ודקדוקי ש קלי"במתניתא תנא אל� ות
  .סופרי� נשתכחו בימי אבלו של משה

  .תמורה טז
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ת בל חזו " נפל אש1ש"וכמ, כשנסתלק משה נשתכחו ההלכות הללו
, ומפני שבל חזו שמש, 2פני משה כפני חמה, שמש הוא משה, שמש

, 3ת"לכ� נופל אש) ויהושע שנשאר הוא רק כפני לבנה(שנסתלק משה 
  .ש" ת�"שנשתכחו האל

  עמוד שפו, פרה' הערות למס, ס"לקוטי לוי יצחק חידושי� וביאורי� לש

-------------------------- 

 .ט, תהלי� נח) 1

 .בבא בתרא עה) 2

  .ש"ת נוטריקו� אל� ת"אש) 3


