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 פתח דבר  
 

לקראת יום כ"ף מנחם אב, יום ההילולא הע"ה של כ"ק הרה"ק הגאון 

ן ז"ל, אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הננו מוציאים אההמקובל ר' לוי יצחק שניאורס

 זי"ע עם לקט ביאורים מכ"ק אדמו"רלאור את רשימתו שכתב אודות מאסרו 

)נעתקו מסדרת הספרים תורת מנחם, והם הנחות בלתי מוגהות(, ואחריהם באו 

הרה"ת ר' דוד שי' דובאוו, שליח  שנערך על ידי בדרך אפשרהערות ופיענוחים 

 לפרינסטון ניו דזשערזי.זי"ע כ"ק אדמו"ר 

 אוצר החסידים""מערכת 
 

 הילולא דהאריז"ל, ה'תשע"ט -ה' מנחם אב 
 ברוקלין, נ.י.

 





 

   

 

 

 
 ב"ה.

 

 הקדמה
 

רשימתו המפורסמת של כ"ק רבי לוי יצחק נ"ע הפותחת במילים "אני לוי 

המאורעות שהתחרשו יצחק בן זעלדא רחל", בה הוא מפליא לכתוב כיצד פרטי 

עמו בעת מאסרו הינן השתקפות גשמית למהותם ותוכנם הרוחני, היא אחת 

 מרשימותיו המיוחדות ביותר.

העניק לה, ניתן ללמוד מכך  כ"ק אדמו"ר זי"עאת גודל חשיבותה, והיוקר ש

כ"ק אדמו"ר שרשימה זו פותחת את ספרי תורתו "לקוטי לוי יצחק", איתה בחר 

כ"ק בראשית", ו -הערות לספר הזהר  -פר "לקוטי לוי יצחק לפתוח את הס זי"ע

אף התייחס לא פעם בפומבי, בהתוועדויות, לתוכנה, והדברים  אדמו"ר זי"ע

 עים עלי ספר בפתח הספר "תורת מנחם תפארת לוי יצחק" לחומש בראשיתימופ

 .)מובא לקמן(

לומדים  בהתוועדות על גדולי ישראל שהיו כ"ק אדמו"ר זי"עלא פעם הזכיר 

הוראה בעבודת ה', מכל פרט בחייהם, גם אם מדובר על מספר קרון הרכבת בו 

 הם נסעו.

אך ברשימה זו של רבי לוי יצחק, הדברים מופלאים באופן מיוחד ביותר. לא 

מצינו מעין זאת אצל כל גדולי המקובלים, בספרי חסידות, כיצד כל פרט ופרט 

 .חומרהינם בהשגחה פרטית והכל מכוון ומתאים כמין 

הדברים מרעישים במיוחד, כאשר מעיינים ולומדים היטב את הרשימה הזו, 

מימדים של העולם, עולם שנה ונפש, המקומות בו הוא היה, הזמנים כיצד כל ה

בהם התרחשו הדברים, שמו ושם אמו, וכל הפרטים יחד, משלימים עצמם מכל 

 .צד למהות ותוכן אחד

ונה שרבי לוי יצחק כתב בהגיעו הראש הרשימהכפי הנראה, רשימה זו היא 

ת קזחסטן, וכאשר מעיינים באופן כתיבתה, נראה שאחר שסיים כתיבתה, וללג



 

   

 

הוא הוסיף עוד שלושה הערות בצידי הגיליון, ובאותם מילים ספורות שהוסיף 

 בצידי הדף, ישנו ביאור עמוק ונפלא.

דורשת עיון רב, הכרת מושגים זו בשל עומק המושג, וקוצר המשיג, רשימה 

ם ומוכרים, מה עוד שהיא כתובה בקיצור, רבים בקבלה, שאינם כה שגרתיי

ובמילים או אותיות בודדות הוא מקפל תוכן רב, ואם בכלל אמרו חז"ל "דברי 

תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר", בתורתו של כ"ק רבי לוי יצחק 

בכלל, וברשימה זו בפרט, הדברים באים לידי ביטוי באופן מיוחד. וכעין דוגמא 

 ות שברשימה קצרה זו הוא כותב חמש פעמים "כידוע".לזה ניתן לרא

לרגל מלאת שבעים וחמש שנה להסתלקותו של כ"ק רבי לוי יצחק נ"ע, 

  ליקטנו כל ביאורי כ"ק אדמו"ר זי"ע על רשימה זו.

ר על אופנו, לבאר כל פרט וכיהודה ועוד לקרא הוספנו ביאור שוטף, דבר דב

יצירה נפלאה  לבים זה בזה ויוצריםובפני עצמו, ואיך שכל הפרטים כולם מש

 מקשה אחת.

. ועשירים", הוספנו ״מילואים״ ומראה  בהיות ש"דברי תורה עניים .

הרב המחבר, כך שהרוצה ללמוד של האחרים  םמקומות לדברי הרב כאן בספרי

  ף בהבנת רשימה נפלאה זו.ידאי יוסועמק יותר, ימצא המקום בנקל, ובהתול

 קסימיליא מרשימה זו כפי שנכתבה על ידו.פ הלחביבותא דמילתא בא

ויהי רצון, שעל ידי לימוד תורתו של בעל ההילולא, נזכה למלא את רצונו 

 -"ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' שכתב של כ"ק אדמו"ר זי"ע, 

 תוועדות מתורתו".הללמוד בה

 דוד בן הרה"ח ר' יהודה ליב ז"ל דובאוו

 פרינסטון, ניו דשערזי
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 פאקסימיליא מהרשימה בגוכתי"ק כ"ק הרה"ק ר' לוי יצחק ז"ל

  



 

   

 

 
 

 כ"ק אדמו"ר זי"עבכתי"ק הוספה 
  פרטי-מכתב כלליל

 

 מתשד״'ה מוצאי תשעה באב

 

 

צ וההילולא של "א, יום היא"הוא כ"ף במנ –א "מנבשלאחרי ט"ו  "קהשנ.ב. 
 זה ארבעים שנה.  – אאמו"ר לוי יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל

ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב  – וכו'ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש 
ביומא דין לז"נ, שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי בנ"י "מאחורי מסך הברזל", 

 –י "כ, זכותו יגן עלינו ועכ"הי' חבוש בבית האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מו
 .שליט"א

__________ 
 337)ע'  לקו"ש כרך ח א(. רש"י ס"פ תבוא. ב(. זח"ב )כה, ראה ע"ז )ה, :ארבעים שנה

 ואילך(.

 עיין זח"ג ס"פ בחוקותי. :והזכות גדול

 בס' ליקוטי לוי"צ, תורת לוי"צ: על הזהר, הש"ס, התניא וכו'. :מתורתו

ראה הקדמתו לס' הערות על התניא, ההוספה בסופו. שמסר נפשו:
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 בס"ד

אני לוי יצחק בן זעלדא רחל. הגלתי על משך ה' שנים. למתא ציאילי 

במדינת קאזאחסטאן. ומהם, היינו מהמשך הזה בתחלתו, ישבתי בבית 

האסורים. מן ט' ניסן ה'תרצ"ט עד ט"ו בשבט שנת שת"ה )בס"ה בחמשה 

בית האסורים, בתחלה בדניּפרָאּפעטרָאווסק ואח"כ בקיוב ואח"כ עוד 

אטא(, -ּפעטרָאווסק, ואח"כ בחַארקָאוו ואח"כ באלמאהפעם בדניּפרָא

היינו משך ש"ג ימים כמספר שב"א. ואימתי הודיעו לי שמשפטי נמסר 

סָאוועשצַאניע דנ' ק' ו' ד' סס"ר. בליל הושענא רבה קרוב -להאסָאבָא

לאשמורת הבוקר בבית האסורים בדניּפרָאּפעטרָאווסק, והם שפטו אותי 

. ומובן שכל זה הוא בהשגחה פרטית מלמעלה על על גלות ה' שנים הנ"ל

__________ 

בנו של הרה"ג והרה"ח וכו' ר' ברוך שניאור בנו של הרה"ג והרה"ח  :הרב הגאון . . לוי יצחק 

וכו' ר' לוי יצחק בנו של הרה"ג והרה"ח וכו' ר' ברוך שלום בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח 

 צדק.
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כל חטאתי ועונותי ופשעי המרובים. ויהי' זה לי כפרת עון. וה' הטוב אשר 

לא כלו רחמיו ירחם עלי ועל ב"ב שיחיו בתכ"י בזכות אבותי הקדושים נ"ע 

זצוקללה"ה זיע"א. ובמהרה יוציאני מן המצר למרחב. וישיבני לביתי היינו 

חיו ואהי' עמהם יחד במנוחה שלוה והשקט על התורה ועל לאשתי ולזרעי י

העבודה ועל גמילות חסדים לאורך ימים ושנים טובים ונעימים בתכי"א 

 אכי"ר.

והנה שמי רומז על גבורות. הן לוי והן יצחק )ועיין ברשימה על מארז"ל 

ע"פ לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. בענין לוי ויצחק( כידוע. וכן מספר 

חד שהוא מספר נד"ר, הנה נד"ר הוא בבינה מקור הגבורות וכן שניהם י

בהצטרף לזה מה שאני בן זעלדא רחל. הנה יעלה ביחד מספר תרנ"ו. 

פשוט ושהמספר הזה רומז על שמות אלקים במילוי יודי"ן ש'. וברבוע ר', 

פ"ו, והנקודות דשם אלקים הם ע' ביחד הוא תרנ"ו, מספר שוש"ן. )ש"ו 

ק ב"ן, ש"ן מספר זעלדא רחל(. )שושן הוא אדום כמו מספר לו"י יצח"

שושנה אדומה, והיינו בינה מקור הגבורות. ולכן ביום הכפורים בחי' בינה 

מתחיל הפייט דתפילת מוסף בתיבת שושן. שושן עמק איומה, והמחתה 

דקטרת של יוה"כ הייתה של זהב אדום. ויום הכפורים הוא כמו פורים 

כל המעשה בשושן הבירה. וי"ל שושן הבירה כידוע. הנה בפורים הי' 

שהיתה עיר גדולה עיר המלוכה רומז על בינה, וד"ל(. וזהו שישבתי בבית 

האסורים משך שב"א ימים נקודת שב"א הוא בגבורה כידוע. והגלתי על 

משך ה' שנים, לנגד הה"ג )ומשך זמן הלימוד דעבודת הלוים הוא ה' שנים. 

ותך בפסוק זאת אשר ללוים כו' ע"ש. כי כמ"ש בפרש"י בחומש בפ' בהעל

לוים )מספר אלקים( הם בחי' גבורות. וה' שנים הוא לנגד ה' גבורות. ודע 

שה"פ שנ"ה הוא מספר כל הכ"ב אותיות עם אותיות מנצפ"ך הכפולים. 

כי האותיות שרשן ה' מוצאות הפה שהם בחי' ה' גבורות כידוע, ולכן בן ה' 

 כל הכ"ז אותיות. )להעיר ג"כ מענין  שנים למקרא, כדי שידע מתחלה

האלף ושבע מאות ושבעים וחמשה שקל שמהם נעשה ווים לעמודים 

כו' כמ"ש בפ' פקודי(. וישבתי בה' בתי אסורים )דניּפרָאּפעטרָאווסק. 
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אטא(. לנגד הה"ג. )ואם כי -קיוב. דניּפרָאּפעטרָאווסק. חַארקָאוו. אלמא

ווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים, עיירות הם ד', אך בדניּפרָאּפעטרָא

שבתוך העיר ומחוץ לעיר. גם ע"ד ד' ה' דיהודה, שם ב"ן אותיות הפשוטים 

ד' ואותיות המלוי ה. וכמ"ש במ"א(. והודיעו לי שמשפטי נמסר כו' בליל 

הו"ר שאז הוא גמר הדין סיומא דדינא. וישב יצחק ויחפור כו'. ואז חובטין 

ות, ובליל הו"ר אז הוא הצל הבבואה דבבואה הה' ערבות מיתוק הה' גבור

שהוא משם אהי' דההי"ן. ועיין בפע"ח בכוונות דהו"ר. זהו ששפטו אותי 

לגלות למתא ציאילי שהוא מלשון צל, ומספרו צ"ל א"ל, מספר אהי' 

דההי"ן. ובאתי לציאילי ביום ב' י"ט שבט. יום ב' הוא לנגד מדת הגבורה, 

)ע"ד כמו הו"ר שהוא כ"א בתשרי(. גם ועם י"ט הוא כ"א מספר אהי' 

הכתב בציאילי מנ' ק' ו' ד' נתנו לי בכ"א שבט ביום ד' )כמו הו"ר שהוא 

בכ"א בתשרי. והי' ביום ד'(. וסימנך ב"ד הרומז על גבורות שלכן אין 

מתחילין בב"ד כידוע )ב' הוא בינה ד' הוא גבורה כמו פ' שני' ופרשה 

לים בינה גבורה. וכתיב אני בינה לי רביעית דתפילין שהם המוחין השמא

גבורה(. ויהי רצון שבמהרה בימינו יומתקו כל הגבורות והדינים ויהפך הצל 

 לאורה וטובה נגלית ואשוב לביתי שלום בב"א.
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 יצחק לוי תפארת – מנחם תורת

 

 –א  –

 אמיתיתתכלית הביטול, ומציאות 

 . ברשימה הנ"ל רואים ב' קצוות:א

נכתבה רשימה זו )אודות ריבוי התלאות כו'( בלב נשבר  –מחד גיסא 
והגלות הו"ע של כפרת ורוח נמוכה, ומתוך ענוה גדולה, בכתבו שהמאסר 

 עון כו'.

בתוכנה של הרשימה מודגש עילוי גדול ביותר השייך  –ולאידך גיסא 
שמאורעות בדברי ימי חייו מתאימים ומכוונים  –ליחידי סגולה בלבד 

 ע"פ קבלה.

שהתחלת הרשימה )לאחרי ההקדמה  –ותמיהה זו מתחזקת עוד יותר 
, בה בשעה מציאותן של ", תואר המדגיש עניאני"בס"ד"( היא בתיבת "

 שנכתבה בלב נשבר ומתוך ענוה, כנ"ל.

 . ויש לומר הביאור בזה:ב

, דאף ש"לית לה מגרמה כלום" 1קאי על ספירת המלכות –"אני" 
", אני, נקראת "תכלית הביטול)שמקבלת מהספירות שלמעלה ממנה(, 

המורה על המציאות, כי, להיותה בתכלית הביטול, עד כדי כך, שכל 
 תה היא המציאות דלמעלה, ה"ה מציאות אמיתית.מציאו

"ואני תפלה" )שספירת המלכות )"אני"( היא בחי'  2וזהו גם מ"ש
שמחד גיסא מודגש תכלית הביטול, שבנוגע לכל דבר צריך  –( 3תפלה

__________ 

 . וש"נ.(ערך אני )ע' א'שמא ואילך (להצ"צ ראה ספר הליקוטים )דא"ח (1

 תהלים קט, ד. (2

 לקו"ת שה"ש ב, ג. ובכ"מ. (3
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ואני שיתן לו, ולאידך גיסא, מודגשת גם מציאותו, "להתפלל להקב"ה 
ל כו', שכן, להיותו תפלה", שהוא המתפלל, ובטוח שתפלתו תתקב

בתכלית הביטול נעשית מציאותו המציאות דלמעלה, ועד שתפלתו היא 
 .4י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך"-באופן ד"אדנ

ענוותן שהי' ענוותן, "לעולם יהא אדם  –וכפי שמצינו אצל הלל הזקן 
. וביחד עם זה, "אמרו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת 5כהלל"

, תוקף המציאות. וההסברה בזה, 6"אם אני כאן הכל כאןבית השואבה אמר 
כאמור, שמצד גודל הביטול, שאינו מציאות לעצמו, וכל מציאותו היא 

 המציאות דלמעלה, ה"ה מציאות אמיתית.

לא זו בלבד ש –ועפ"ז יש לבאר פתיחת הרשימה בתיבת "אני" 
שאינה בסתירה לענין הענוה והביטול, אלא אדרבה, מצד תכלית הביטול 
שאינו מציאות לעצמו ה"ה מציאות אמיתית, המציאות דלמעלה, וכיון 
שכן, הרי כל פרטי המאורעות בדברי ימי חייו הם מתאימים ומכוונים ע"פ 

 תורת הקבלה.

אמרו של הלל ע"פ הביאור במ –. ויש להוסיף בזה בפרטיות יותר ג
 "אם אני כאן הכל כאן":

". אבל בתוס' איתא הקב"הרש"י מפרש שהי' הלל אומר "בשמו של 
, דפריך ולקילוסיו הוא צריך, על עצמומשמע שהי' אומר  7"בירושלמי

דכנגד אלף אלפים ישמשוני', ומשני  8כלומר וכי הי' צריך לשבחו, והכתיב
ונעים  9ראל מן הכל, שנאמרהי' אומר, וחביב עליו קילוסן של ישישראל 

 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל". 10זמירות ישראל, וכתיב

__________ 

 תהלים נא, יז. (4

 שבת ל, סע"ב. (5

 סוכה נג, א. (6

 שם פ"ה ה"ד. (7

 דניאל ז, יו"ד. (8

 ב כג, א.-שמואל (9

 תהלים כב, ד. (10
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ויש לומר התיווך בזה )"בשמו של הקב"ה", "כנגד ישראל", ו"על 
שלאמיתתו של דבר מציאותם של כל בנ"י היא המציאות  –עצמו"( 

דלמעלה, אלא, שאצל הלל הי' זה באופן גלוי, מצד גודל ביטולו שהי' 
, עד כדי כך, שאינו מציאות לעצמו, וכל מציאותו אינה אלא ענוותן

, שכל 11המציאות דלמעלה, ע"ד מאמרו של רשב"י "אנא סימנא בעלמא"
 מציאותו היא סימן על המציאות דלמעלה.

שלאמיתתו של דבר הרי כל פרטי ענינים של כל  –ועד"ז י"ל בנדו"ד 
מו"ר הי' זה בנ"י הם מתאימים ומכוונים ע"פ קבלה, אלא, שאצל אא

באופן גלוי, כיון שנרגש אצלו הביטול בתכלית, עד שכל מציאותו אינה 
 אלא המציאות דלמעלה.

. ועפ"ז י"ל שענין זה רומז אאמו"ר בהקדמתו ש"מובן שכל זה הוא ד
 מלמעלה":בהשגחה פרטית 

בהקדמה זו מבהיר אאמו"ר שתוכן רשימתו ע"ד ההתאמה דדברי ימי 
ע השייך )לא רק ליחידי סגולה, אלא גם( חייו להמבואר בקבלה הו"

דכיון שכל הענינים שבעולם, ועאכו"כ עניניהם של  –לכאו"א מישראל 
, הרי מובן, שדברי ימי חייו של כאו"א מישראל בהשגחה פרטיתבנ"י, הם 

מכוונים ומתאימים ע"פ תורה ופנימיות התורה, במכ"ש וק"ו מעניני 
"ה אסתכל באורייתא וברא "קוב 12העולם שנשתלשלו מהתורה, כמאמר

עלמא", ועאכו"כ בנוגע לישראל, שמציאותם היא תורה, כמרומז גם בשם 
 .14, כנגד ס"ר נש"י13"ישראל", ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות לתורה"

לעיין ולהתבונן אמנם, מובן וגם פשוט, שכדי לראות זה יש צורך 
ינו, שצריך "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", הי 15בדבר, וע"ד מ"ש

להסתכל ולהתבונן כדי לראות גדלות הבורא בבריאת העולם, עניני 

__________ 

 זח"א רכה, א. (11

 קעח, א.זהר ח"א קלד, סע"א. ח"ב קסא, רע"ב. ח"ג  (12

 מגלה עמוקות אופן קפו. (13

 .(ראה תניא פל"ז )מח, א (14

 ישעי' מ, כו. (15
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, 16"מבשרי אחזה אלקה" –השגחה פרטית וכו', ועד"ז בנוגע להאדם 
שע"י ההתבוננות בפרטי הענינים שבאדם התחתון שנשתלשלו מהענינים 
דלמעלה באדם העליון, ובפרט שנשמתו של כאו"א מישראל היא "חלק 

, יכולים להבין ולידע עניני אלקות, ועאכו"כ שיש 17מש"אלקה ממעל מ
צורך בעיון והתבוננות בשביל למצוא ההתאמה בתורה, ובפרט ברזין 
דתורה, תורת הקבלה, נוסף על הכרח הקדמת הידיעה והבקיאות בתורת 

 הקבלה, כפשוט.

שצריך לידע  –ומזה למדים הוראה נפלאה בעבודת כאו"א מישראל 
דימי חייו, גם בעניני הרשות, הם ]לא רק באופן ד"כל שכל פרטי הענינים 

, אלא יתירה מזה, 19ו"בכל דרכיך דעהו" 18מעשיך יהיו לשם שמים"
שהם[ מתאימים ומכוונים ע"פ תורה, עד לפנימיות התורה, רזין דרזין 

 שבתורה.

 )משיחות כ"ף מנ"א תשכ"ה. תשל"ה(

 

 

__________ 

 איוב יט, כו. וראה תניא אגה"ק רסט"ו. (16

 תניא רפ"ב. (17

 אבות פ"ב מי"ב. (18

 משלי ג, ו. (19
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 – ב –

 באב בעשרים ההסתלקות

. בהמשך לתוכן הרשימה ע"ד השייכות לענין הגבורות, שתכליתם א
יש להוסיף ולבאר גם  –ומטרתם שיומתקו לטוב )כמ"ש בסיום הרשימה( 

הכל ד"כל מעשיו -רמז בנוגע ליום הסתלקותו )גמר ושלימות והסך
 :בעשרים באב( 1ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו"

כידוע שיש נוהגים לעשות התרת  –לראש השנה עשרים באב שייך 
, ויש לומר שענינו ע"ד 2נדרים בכ"ף אב שהוא ארבעים יום לפני ר"ה

, ודוגמתו בנוגע ללידת אדה"ר 3ובדוגמת ארבעים יום קודם יצירת הולד
בר"ה, שההתחלה בזה היא ארבעים יום לפנ"ז, בעשרים באב, שאז 

 .4המתחילה כבר העבודה דר"

כמרומז בקביעותו בימי  –ליום הכפורים ועשרים באב שייך גם 
 .5השבוע שהיא לעולם באותו יום שבו חל יוהכ"פ

__________ 

 ראה תניא אגה"ק סז"ך וכ"ח. (1

 (מזרחיל יכבץ )נדפסו בהקדמת ספר דברי שלום )להרא"ש -ראה מנהגי הק"ק בית א (2
. הובא בלקו"ש (מע' מנהגים (סימן סד. בס' יד אליהו )להרב סלָאטקי, ירושלים תשכ"ג

 .3הערה  391חי"ט ע' 

 סוטה ב, א. (3

ולהעיר גם שר"ח אלול הוא ארבעים יום לפני יוהכ"פ, שנקרא ג"כ בשם ר"ה  (4
 .()יחזקאל מ, א. וראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א

 (חל צום הכיפורים )צ' (ביום חמישי דפסח* )ה' –"צ ע"פ הסימן א"ת ב"ש כו' ה (5
 .(שלאחריו )טושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ג

__________ 

יש לומר  –*( הטעם שסימנים אלה נקבעו על סדר ימי הפסח )א' דפסח, ב' דפסח וכו'( 

בפשטות, כיון שחג הפסח הוא "ראש השנה לרגלים" )ר"ה בתחלתה. שם ד, א(, שכולל כל 

 הרגלים.
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]התחלת וסיום עשרת התשובה והרי ר"ה ויוהכ"פ קשורים עם עבודת 
 בעבודת האדם. 7[, שהיא ע"ד ובדוגמת מיתוק הגבורות6ימי תשובה

 . ויש להוסיף בזה בפרטיות יותר:ב

"זמן עצי כהנים  –בנוגע לקרבן העצים  8באב הובא במשנהעשרים 
: "תנא 9והעם . . בעשרים בו )באב( בני פחת מואב בן יהודה". ובגמרא

בני פחת מואב בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה, דברי ר' מאיר. ר' יוסי 
התיווך בזה )שהרי לא  10אומר הן הן בני יואב בן צרוי'". ונתבאר במק"א

שמשפחה זו היתה מזרע דוד ויואב  –( 11גתא במציאותיתכן פלו
)שהתחתנו זב"ז(, והפלוגתא היא אם הבאת קרבן העצים היתה בזכות 

 היותם מזרע דוד או בזכות היותם מזרע יואב.

 ויש לבאר תוכן ענינם של דוד ויואב בקשר לעבודת התשובה:

, מהלמלחויואב יצא בתורה החילוק שבין דוד ליואב, הוא, שדוד עסק 
"אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב  12כדאיתא בגמרא

לא עסק דוד בתורה", היינו, שדוד ויואב מסמלים ב' הענינים הכלליים 
עבודה בעניני קדושה )תורה(, ועבודה בבירור העולם  –שבעבודת ה' 

 )מלחמה(.

__________ 

מצות  –: ראש השנה (ומודגש גם בענינם הפרטי )נוסף על כללות הענין דעשי"ת (6
, ש"רמז יש בו . . עורו ישנים כו' וחזרו בתשובה" )רמב"ם הל' (היום בשופר )ר"ה כו, ב

"זמן תשובה לכל . . קץ מחילה וסליחה לישראל" )שם פ"ב  –, ויוהכ"פ (תשובה פ"ג ה"ד
 .(ה"ז

"עלה ארי' במזל  – (אב-גם בתוכנו של החודש )מנחם להעיר, שענין זה מודגש (7
ארי' והחריב את אריאל . . על מנת שיבוא ארי' במזל ארי' ויבנה אריאל" )יל"ש ירמי' 

 .((בתחלתו )רמז רנט

 תענית כו, א. (8

 שם כח, א. (9

 ואילך. 86ואילך. ח"ט ע'  1104לקו"ש ח"ד ע'  (10

 קסד.ראה שד"ח מע' כללים מע' המ"ם כלל  (11

 סנהדרין מט, א. (12
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שענינו של יואב, מלחמה,  –ויש לומר דוגמתם בעבודת התשובה 
תיקון העבר שבתשובה, חרטה על העבר, שענין זה נעשה באופן קאי על 

של מלחמה; וענינו של דוד, תורה, קאי על שלימות התשובה, ש"יעיד 
, ומובן, שבהיותו 13עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם"

במעמד ומצב כזה אינו זקוק למלחמה עם הרע, אלא עבודתו היא באופן 
 בקדושה גופא.של הליכה מחיל אל חיל 

* 

יש לבאר ענין  –. ע"פ האמור בנוגע לקרבן העצים בעשרים באב ג
 נוסף בנוגע לכללות עבודתו של אאמו"ר:

חמשה עשר לאחר שיש עילוי מיוחד בנדבת העצים  10נתבאר במק"א
כיון ש"מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של  –" בעשרים בו" –באב 

, ואעפ"כ, עמדו 14חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין"
משפחות אלה והתנדבו עצים למזבח, למרות שלא יוכלו להשלים זה ע"י 

 כריתת עצים )טובים( חדשים.

מודגשת מעלתם של  15, בנדבת העצים "בעשרים בו"כלומר
שויתרו על טובתם הפרטית לטובת כלל ישראל,  –המשפחות שהתנדבו 

לצורך קרבנותיהם של כל ישראל, ולא רק קרבנות ציבור, אלא גם קרבנות 
)גם זה שנמצא במעמד ומצב ירוד שצריך להביא קרבן חטאת  16יחיד

 וכיו"ב(.

)שמסמל הויתור על בעשרים באב  ויש לומר, שהסתלקות אאמו"ר
הטובה הפרטית בשביל כלל ישראל( מדגישה ענין עיקרי בעבודתו כל 

, שויתר על טובתו הפרטית מסירת נפש לטובת כלל ישראל –ימי חייו 

__________ 

 רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב. (13

 תענית לא, א. (14

שעדיין היו יכולים לכרות עצים, כמובן מלשון  –משא"כ בחמשה עשר באב עצמו  (15
 "שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה". (הרשב"ם )ב"ב קכא, ב

ב. רמב"ם הל'  שהרי "אין היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו" )מנחות כא, (16
 .(איסורי מזבח ספ"ה
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בשביל העבודה דהרבצת וחיזוק התורה והיהדות, מבלי להתחשב בגודל 
 .הסכנה שבדבר, ועד שבגלל זה נאסר והגלה ונפטר בגלות

 אב תשכ"ח. ועוד(-)משיחת כ"ף מנחם
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 למקרא שנים חמש בן

 – 1ברשימה הנ"ל מבאר אאמו"ר הטעם ש"בן חמש שנים למקרא"
כי, "ה' שנים הוא לנגד ה' גבורות, ודע שה"פ שנ"ה הוא מספר כל הכ"ב 
אותיות עם אותיות מנצפ"ך הכפולים, כי האותיות שרשן ה' מוצאות הפה 

ה' שנים למקרא, כדי שידע מתחלה  2שהם בחי' ה' גבורות כידוע, ולכן בן
 כל הכ"ז אותיות".

הל' תלמוד תורה ועפ"ז יש להוסיף ביאור בלשון רבינו הזקן בריש 
 "בן חמש שנים . . שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט":

", משמע, מעט מעטתורה שבכתב לקרות מדיוק הלשון "שאז מלמדו 
, )ב( כל המוכרח לדעת לצורך כלללא ידע  –שעד עתה: )א( קריאה 

 יודע לפנ"ז. –הקריאה )ידיעת האותיות( 

ים קשורים עם האותיות, ע"פ דברי אאמו"ר שה' שנ –וההסברה בזה 
שלכן, במשך ה' שנים הראשונות צ"ל )רק( לימוד האותיות, ולאחר 

תורה לקרות שלמד ויודע כל האותיות, בהיותו בן חמש שנים, "מלמדו 
 ".מעט מעטשבכתב 

 (8הערה  135)לקו"ש ח"ט ע' 

 

__________ 

 אבות ספ"ה. (1

טעות הדפוס, וצ"ל  (ן ה' שנים למקרא", והוא )לכאורהמ" –ברשימה המודפסת  (2
בפאקסימיליא שבסוף ספר לקוטי לוי"צ לזהר  –ן" )וראה רשימה זו בכת"י המחבר ב"

 .המו"ל. ((בראשית )ע' רעג
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 אב, ה'תשכ"ה-כ"ף מנחםשיחת מ חלק

שעשרים באב הוא ה"יָארצייט" של אאמו"ר  –נוגע לעניננו ... ב א.
אודות מה שאירע בהשגחה פרטית ביום חמשה עשר  1כבר דובר בשבת –

שהגיעו כמה "ביכלַאך" חסידות, וביניהם היו מונחים כמה דפים ...  באב
, ועד כמה 2וחוברות, וביניהם גם חוברות מאאמו"ר, בעל היָארצייט

 .3הרי הם ביאורים ע"ד הקבלה על משנה וגמרא וזהר –ין שהספקתי לעי

לאחרי הקדמת  –שבו מתחיל  4ונוסף לזה, ישנו גם דף בפני עצמו
"אני כו'", בכתבו שמו ושם אמו, ומבאר פרטי הענינים בנוגע  –"בס"ד" 

 (.בלגלותו וישיבתו בבית האסורים כו', כפי שיתבאר לקמן )ס"

* * * 

רשימת אאמו"ר שהתחלתה "בס"ד אני לוי ישנה  –כמוזכר לעיל  .ב
 יצחק בן זעלדא רחל", ושם מספר:

"ישבתי בבית האסורים, מן ט' ניסן ה'תרצ"ט עד ט"ו בשבט שנת 
שת"ה )בס"ה בחמשה בית האסורים, בתחלה בדניּפרָאּפעטרָאווסק, 
ואח"כ בקיוב, ואח"כ עוד הפעם בדניּפרָאּפעטרָאווסק, ואח"כ 

ַאטַא )ששם "הגלתי על משך ה' שנים"((, -למאַ בחַארקָאוו, ואח"כ באַ 
היינו משך ש"ג ימים", ו"בליל הושענא רבה קרוב לאשמורת הבוקר 
בבית האסורים בדניּפרָאּפעטרָאווסק", "הודיעו לי שמשפטי נמסר 

.. והם שפטו אותי על גלות ה'  5סָאוועשצַאניע דנ'ק'ו'ד' סס"ר-להאסָאבאָ 
 שנים".

__________ 

 (.184שיחת ש"פ ואתחנן ס"ו )תורת מנחם כרך מד ע'  (1

כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף ואמר: אינני יודע אם השולח ידע של מי הם. ובכל  (2
 אופן, הגיעו גם הם ביום חמשה עשר באב.

 נדפסו לאח"ז בסדרת הספרים לקוטי ותורת לוי יצחק. (3

. וראה גם אג"ק חכ"ו ע' נדפס לאח"ז בהקדמת לקוטי לוי"צ הערות לתניא וזהר (4
 תמה.

 ועידה המיוחדת של שירותי הביטחון בברית המועצות )מדינת רוסיא(. (5
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 שגחה פרטית מלמעלה", ומבאר:וממשיך, "שכל זה הוא בה

 "שמי רומז על גבורות, הן לוי והן יצחק .. כידוע",

כמבואר בספרי קבלה, ובארוכה ע"פ חסידות, בלקוטי תורה דרושי  –
, ש"לוי" הו"ע של גבורות, ונחלק לג' בחי': גרשון קהת ומררי. 6פ' נשא

 –"ופחד יצחק הי' לי"  7וכן יצחק הו"ע הגבורות, כמ"ש

מספר שניהם )לוי יצחק( יחד, שהוא מספר נד"ר, הנה נד"ר הוא "וכן 
 , מקור הגבורות.8בבינה

וכן בהצטרף לזה מה שאני בן זעלדא רחל, הנה יעלה ביחד מספר 
, וברבוע 9תרנ"ו, שהמספר הזה רומז על שמות אלקים במילוי יודי"ן ש'

מספר , ביחד הוא תרנ"ו, 11פשוט פ"ו, והנקודות דשם אלקים הם ע'ו, 10ר'
שוש"ן .. שושן הוא אדום, כמו שושנה אדומה, והיינו בינה מקור 

, מתחיל הפייט דתפילת מוסף 12הגבורות. ולכן ביום הכפורים, בחי' בינה
 בתיבת שושן, שושן עמק איומה,

וזהו שישבתי בבית האסורים משך שב"א )ש"ג( ימים, נקודת שב"א 
בורה כידוע )כי ( הוא בג13"א בב', כפי שצריך לכתוב ע"פ קבלהב)ש

ניקוד השב"א הו"ע של שחרות, ללא הברה, שזהו"ע ספירת הגבורה 
 .14והמלכות(

__________ 

 כב, ב. וש"נ. (6

 ויצא לא, מב. (7

 ראה פרדס שער כג )שער ערכי הכינויים( בערכו. ובכ"מ. (8

עולה שלש  –( 80(, מ"ם )20(, יו"ד )15(, ה"י )74(, למ"ד )111כלומר: אל"ף ) (9
 מאות.

 עולה מאתיים. –( 86(, אלקים )46(, אלקי' )36(, אלה' )31(, אל' )1כלומר: א' ) (10

(, 10(, חולם )50 –סגול )שיש בו ה' נקודות -חטף –כלומר: כל נקודה היא עשר  (11
 עולה שבעים. –( 10חיריק )

 . וש"נ.84ראה פע"ח שער יוהכ"פ פ"א. וראה גם תו"מ חי"ח ע'  (12

 רצו ואילך. וש"נ. ראה אג"ק חט"ז ס"ע (13

ראה פרדס שער לב )שער הכוונה( פ"ב. שערי זהר לנדרים לז, א )עח, ד ואילך(.  (14
 וש"נ. וראה גם לקוטי לוי"צ לקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל ע' נט.
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 והגלתי על משך ה' שנים, לנגד הה' גבורות,

ודע שה' פעמים שנ"ה הוא מספר כל הכ"ב אותיות עם אותיות 
מנצפ"ך הכפולים, כי האותיות שרשן ה' מוצאות הפה שהם בחי' ה' 

 גבורות כידוע,

ה' בתי אסורים .. לנגד הה' גבורות )ואם כי עיירות הם ד', וישבתי ב
אך בדניּפרָאּפעטרָאווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים, שבתוך העיר 

 ומחוץ לעיר(.

והודיעו לי שמשפטי נמסר כו' בליל הושענא רבה, שאז הוא גמר 
 .15הדין, סיומא דדינא

 17גם הכתב .. 16ובאתי לציַאילי ביום ב' .. הוא לנגד מדת הגבורה
בציַאילי מנ' ק' ו' ד' נתנו לי .. ביום ד' )שלאח"ז( .. וסימנך ב"ד, הרומז 

 .18על גבורות, שלכן אין מתחילין בב"ד כידוע"

]ולהעיר, שברשימה הנ"ל מבאר עוד כו"כ פרטים ע"ד הקבלה, 
ומציין גם לפע"ח כו', וזאת, למרות שבהיותו שם לא היו לו ספרי קבלה 

לקחת עמו אפילו ספרים רגילים, ועאכו"כ ספרים  )שהרי לא הרשו לו
בפורמט גדול כו'(, וכנראה שציין אליהם מתוך הזכרון בעלמא, ואכן 

 מתאימים הדברים להמצויין בפנים[.

ומסיים בתפלה: "ויהי רצון שבמהרה בימינו יומתקו כל הגבורות 
ביתי והדינים .. ואשוב לביתי שלום )וכמ"ש לפנ"ז: וה' הטוב .. ישיבני ל

ולזרעי יחיו ואהי' עמהם יחד במנוחה שלוה והשקט ..  19היינו לאשתי
 ( במהרה בימינו אמן".20בתכי"א אכי"ר

__________ 

 ראה זח"ג לא, ב. (15

 תניא שעהיוה"א ספ"י. לקו"ת שה"ש ל, א. (16

 דין בכתב.-כלומר: מסירת הגזר (17

 זח"ג רפא, ב )ברע"מ(. שו"ע יו"ד סקע"ט ס"ב. (18

 ראה שבת קיח, ב. יומא בתחלתה. (19

 בתוך כל ישראל אחינו אמן כן יהי רצון.  (20
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ויש לבאר גודל ההפלאה שברשימה זו, בביאור פרטי המאורעות  .ג
 שבחייו איך שמכוונים ומתאימים ע"פ פנימיות התורה:

 –שמציאותו של כל איש ישראל היא  21ובהקדם המדובר כמ"פ
, כיון 22תורה"לותיות איבוא רשים שש י, כידוע ש"ישראל" ר"ת "תורה

 .23שכל איש ישראל יש לו אות בתורה, שהיא חיותו כו'

וזהו מה שמבארים ומסבירים כמ"פ בארוכה, שלכל אחד מישראל 
 הנהגתו של כל איש ישראל, אפילו מי שנמצא בקצוי תבל,נוגע 

, שאפילו יהודי 24לא רק בתור חיוב, באופן ש"גזירה גזרתי" –
שמעולם לא ראהו ולא שמע אודותיו, צריך להתייחס אליו באופן של 

 – 25"ואהבת לרעך כמוך"

תורה, שהשלימות והכשרות של -כפי שהדבר מתבטא בדיני ספר
שבס"ת, אפילו כאשר אות כל אות ואות הס"ת תלוי' בשלימות וכשרות 

בקצה אחד של הס"ת ואות שני' כתובה בקצה השני של אחת כתובה 
הס"ת, והיינו, שהכשרות והשלימות של כל אות נוגעת לכשרות ושלימות 

 .26כל האותיות שלפניו ושלאחריו, עם כל פרטי הענינים שבס"ת

אמנם, אף שכל האותיות יחד הם שלימות אחת, מ"מ, הרי ישנם כ"ב 
 אותיות, ואין אות אחת דומה לחברתה.

נוסף על החילוקים בין אות לאות, יש גם חילוק בין האותיות ו
בענין  27כמבואר בלקו"ת –הכתובות לאותיות שבאים ע"י הנקודות 

מספר ששים ריבוא נשמות כנגד ששים ריבוא אותיות התורה, ש"אף 

__________ 

 . ועוד.28ראה גם תו"מ חמ"ג ע'  (21

 מג"ע אופן קפו. (22

)נעתק ב"היום  41. תש"ט ע' 46ראה זו"ח רות פח, ד. מג"ע שם. סה"מ תש"ו ע'  (23
 . וש"נ.69יום" יג אדר שני(. תרפ"ט ע' 

 ראה במדב"ר ר"פ חוקת. תנחומא שם )ג. ח(. ועוד. (24

קדושים יט, יח. וראה כתר שם טוב בהוספות סקל"ג. וש"נ )נעתק ב"היום יום"  (25
 .טו כסלו. וראה גם שם ג אדר א(

 . וש"נ.376ראה גם תו"מ שם ע'  (26

 בהר מא, ב. (27



 

 28 אב ה'תשע"ט-כ"ף מנחם 

 

שבתורה אין נמצא ס"ר אותיות, היינו, מפני )ה(אותיות .. שבכלל 
 במחשבה כו'".הנקודות שאינן בכתב אבל ישנן 

 זאת ועוד:

גם כאשר מדובר אודות אותה האות, כמו אות א', הרי אינו דומה אות 
לקים" או א", או בתיבת "אשית" לאות א' שבתיבת "בראא' שבתיבת "בר

ת", וכיו"ב בשאר האותיות שבתורה, שהרי תוכן התיבות שונה אבתיבת "
מה כל א' לגמרי, ובהתאם לכך משתנה גם ענינה של האות א' שמשלי

 מתיבות אלו.

ששלימותה היא בכוונה "לשמה",  –וכמובן גם מאופן כתיבת ס"ת 
שצריך לחשוב לא רק אודות כל אות בפני עצמה,  –בפירוש המילות כו' 

אלא גם כפי שהאות היא חלק מתיבה שלימה, שלכן אסור שיהי' הפסק 
 .28בין אות לאות כמו ההפסק שבין תיבה לתיבה

ש"כשנצטרפו אותיות  29בשער היחוד והאמונהובפרט ע"פ המבואר 
הרבה להיות תיבה, אזי מלבד ריבוי מיני כחות וחיות הנמשכים כפי מספר 
האותיות שבתיבה, עוד זאת העולה על כולנה, המשכת כח עליון וחיות 
כללית הכוללת ושקולה כנגד כל מיני הכחות והחיות פרטיות של 

ור העולה על כולנה" משתנה האותיות ועולה על גביהן", ומובן, שה"א
 מתיבה לתיבה, בהתאם לשינוי האותיות שמהן מורכבת התיבה.

ומצד השינויים שבפרטי האותיות שבס"ת, נעשים גם שינויים בין 
כפשטות הענינים בנגלה, "שאין דעתם דומה זה לזה ואין  –בנ"י 

, כי, לא יתכן שיהיו דומים זל"ז, כיון שהם 30פרצופיהן דומים זה לזה"
 אותיות שונות בתורה.

אזי רואים באופן עבודתם  –ואלו שזוכים וממשיכים זאת בגלוי 
 .31בלימוד התורה וקיום המצוות היכן הוא "מקומם" בתורה

__________ 

 ראה רמב"ם הל' ס"ת פ"ז ה"ד. טושו"ע יו"ד סרע"ד ס"ד. (28

 פי"ב. (29

 ברכות נח, א. (30

 ראה גם תניא בהקדמה. (31
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"יגדיל  – 32כלשון הכתוב –והנה, תכלית השלימות שבתורה היא  .ד
תורה ויאדיר", שמשמעותו בפשטות שזהו הענין היותר נעלה בתורה 

 מנו.שאין למעלה הי

 :33והענין ד"יגדיל תורה ויאדיר" מתבטא בשני קצוות

הרי זה ענין שאין בו נפק"מ להלכה )בגלוי(, כי אם,  –מחד גיסא 
לענין סימני  34שעי"ז ניתוסף בתורה, כפי שמצינו בגמרא במסכת חולין

דגים: "וליכתוב רחמנא קשקשת, ולא ליכתוב סנפיר", ומשני, "יגדיל 
תורה ויאדיר", היינו, שאע"פ שאין בזה נפק"מ לפועל, הרי עי"ז ניתוסף 

 ענין בתורה.

ומובן, שכאשר ניתוסף בתורה בענין מסויים, הרי זה פועל הוספה 
 בכללות ענין התורה:

א רק להלכות כשרות דגים, אלא ההוספה דתיבת "סנפיר" נוגעת ל
זוהי הוספה בכללות התורה, כך, שעי"ז ניתוסף בכל ענין וענין שבתורה. 
וכמו"כ כאשר ניתוסף מימרא בתושבע"פ, הרי זה נוגע לא רק למסכת זו 
בלבד, אלא זהו ענין שיכולים ללמוד ממנו גם בנוגע לכל ה"עלמות אין 

סכתות שבתורה, שבשאר המ 36שהם "מימרות האמוראים" 35מספר"
 –שכולם נעשים באופן אחר עי"ז שניתוספה עוד מימרא. וטעם הדבר 

, וכאשר ניתוסף עוד אות 37לפי שכל התורה היא מציאות אחת, תיבה אחת
 בתיבה, אזי נעשה שינוי בכל קיבוץ האותיות, ובאור העולה על כולנה.

וכפי שמצינו בענין המצוות, שכיון שכל מצוה כלולה מכל שאר 
, הנה כאשר ניתוספה מצוה אחת, אזי ניתוסף בהתכללות 38וותהמצ

__________ 

 ישעי' מב, כא. (32

 . וש"נ.193ראה גם תו"מ חל"ה ע'  (33

 סו, ב. וש"נ. (34

 שה"ש ו, ח. (35

 . לקו"ת שה"ש מ, ריש ע"ב. וראה שהש"ר עה"פ.כ"ה בתו"א שמות מט, סע"ג (36

 רשימת היומן ע' תג. וש"נ. –ראה תו"מ  (37

 . וש"נ.53ראה תו"מ ח"מ ע'  (38
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שממנה  –שבמצוות, שהם כלולים עם עוד מצוה. ועד"ז בנוגע לתורה 
שכאשר ניתוסף  – 39באים המצוות, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"

תיבה או מימרא בתורה, הנה כל התיבות והמימרות שבתורה שכלולים 
 עם תיבה ומימרא נוספת.מכל התורה כולה, כלולים עתה 

שזהו ענין  –וזהו הקצה היותר עליון ב"יגדיל תורה ויאדיר" 
שלמעלה ממעשה ולמעלה מפועל, ועד שבגלוי לא ניתוסף מאומה 

 .בתורה עצמהבעולם, כי אם הוספה 

הובא הענין ד"יגדיל תורה ויאדיר" בנוגע למלמדי  –ולאידך גיסא 
שבא חבירו ופתח בית ללמד  "מלמד תינוקות 40תינוקות, כמ"ש הרמב"ם

תינוקות בצדו .. אינו יכול למחות בידו )אף שבשאר ענינים ישנו האיסור 
(, שנאמר ה' חפץ 41דהשגת גבול, שזהו א' מי"א הענינים דהיפך הברכות

 למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 והגע עצמך:

בנוגע ל"מלמד  –בדיוק, לא בדרך מקרה  –ענין זה הובא בתורה 
" דוקא, ולא בנוגע ללימוד בישיבה, אף שלכאורה הרי זה שייך תתינוקו

יותר ללימוד בישיבה, שלהיותו באופן של יגיעה בתורה, בהבנה והשגה, 
, 42שקו"ט ופלפול, שייך בזה הענין ד"קנאת סופרים תרבה חכמה"

להתייגע יותר בהלימוד, כדי לחדש סברא ולתרץ קושיא כו'; ואעפ"כ, 
", שזה עתה לימדו אביו "מעט מעט תינוקות"מלמד הובא דין זה בנוגע ל

פסוקים בעל פה", ולימדו "אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות 
 בתורה", כמ"ש רבינו הזקן בריש הל' ת"ת.

ונמצא, שהענין ד"יגדיל תורה ויאדיר" כולל שני הקצוות: קצה 
לימוד התורה באופן שלמעלה ממעשה בפועל; וקצה  –העליון ביותר 

 לימוד התורה של תינוקות. –תחתון ביותר ה

__________ 

 קידושין מ, ב. וש"נ. (39

 הל' ת"ת ספ"ב. (40

 תבוא כז, יז. (41

 ב"ב כא, סע"א. כב, רע"א. (42
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וחיבור זה מודגש גם בדין ד"יגדיל תורה ויאדיר" בנוגע למלמדי 
 תינוקות גופא:

לכאורה אינו מובן: מה שייך "קנאת סופרים" אצל תינוק שמתחיל 
הרי לא יעשה מהאל"ף ב'  –לילך ל"חדר" ולומד אותיות התורה?! 

 אינו לומד עמו?! –אל"ף  אל"פין, אלא ישאר אל"ף אחד, ומלבד

ביתא של -שכיון שזהו אל"ף של תורה, לא אלפא –אך הענין הוא 
סי(, להבדיל, אלא אל"ף של "תורת -בי-לשונות אומות העולם )איי

סופי, הנה גם כאשר לומדים אות אל"ף -חיים", שכל פרט שבה הוא אין
ן, כאשר סופי, ולכ-עם תינוק שאינו יודע יותר מאל"ף, הרי זה ענין אין

יתייגעו עם התינוק, אזי יהי' אצלו האל"ף באופן אחר לגמרי, ועד שע"י 
לימוד האל"ף עם תינוק שמתחיל ללמוד ב"חדר", יתוסף בכל התורה 

 "יגדיל תורה ויאדיר"! –כולה 

 וענין זה מתבטא גם בתורה גופא: .ה

גם אם  –ישנו לימוד התורה כפי ששייך לפס"ד עבור תינוק בן יומו 
הוא גדול בשנים, אבל בנוגע לדין והלכה ה"ה תינוק בן יומו; וישנו 
הלימוד דפנימיות התורה כשלעצמה, באופן שאפילו לא נתפרשה בנוגע 

 להלכה למעשה, אלא נשארה בעולם הקבלה.

שכל ענין שישנו בקבלה, בהכרח שיומשך אח"כ בדרוש  –ובהקדמה 
עולמות, שכל העולמות הם ורמז ועד לפשט, וכמו בסדר השתלשלות ה

סדר השתלשלות אחד, ומעולם האצילות )שהוא כנגד קבלה שבתורה( 
 .43נמשך עד לעולם העשי' )שהוא כנגד פשט שבתורה(

אבל, יש אופן כפי שעולם האצילות )ענין ע"פ קבלה( עומד בפני 
עצמו, ללא ביאור כיצד יתפרש הדבר בהלכה, בעבודת האדם או בדרוש 

 כו';

כפי שהענין שבקבלה מתפרש ומתבאר בנוגע להלכה ויש אופן 
כפי שמצינו בכל ספרי הפוסקים, ובריבוי גדול בשו"ע של רבינו  –בפועל 

הזקן, כמה הלכות שמקורם בדברי "חכמי האמת" )גם כאשר אינו מפרש 

__________ 

 .57הערה  36ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"א ע'  (43
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זאת(, שזהו כפי שקבלה מתפרשת להלכה למעשה בנוגע לתינוק בן יומו, 
שהתחלתם בנוגע לקטן: "אע"פ  – ולדוגמא: בהלכות תלמוד תורה

(, ובנוגע אליו 44שהקטן פטור מכל המצוות כו'" )כמשנת"ל בארוכה
שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק חכמי האמת : "אמרו 45כותב רבינו הזקן

בפרד"ס .. עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת 
ינו, שצריך התורה, הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות", הי

ללמוד כל התורה, גם חלק הסוד שבתורה, אבל גם נגלה דתורה, החל 
דין יבש )"ַא  –מ"קמץ א' ָא", וגם מה שנוגע להלכה למעשה בפועל 

טרוקענעם דין"( כפשוטו )ללא העומק של כל שאר חלקי התורה(, כפי 
 הוראה.-שפוסק רב מורה

 –תורה ויאדיר" ובענין זה רואים את איחוד שני הקצוות שב"יגדיל 
מקבלה כפי שהיא בפני עצמה, ללא פירוש הדברים בנוגע לשאר ענינים, 
ועד כפי שנמשך בפסקי דינים הלכה למעשה למי שהוא תינוק בן יומו 

 בנוגע לדין והלכה.

 ובזה גופא יש חידוש מיוחד אצל רב מורה הוראה שגולה ממקומו:

שואלים אותו כאשר רב מורה הוראה יושב במקומו, הנה גם כאשר 
בחלק הפשט שבתורה, הרי הוא רואה לנגד עיניו את ספרי הקבלה 

 שמונחים בארון שבהם נתבאר ענין זה ע"פ קבלה;

אבל כאשר גולה ממקומו, שאז ישנו בגלוי רק הפס"ד בנוגע לפועל, 
פה -פה ]שזהו אופן לימוד תורה שבעל-ואילו שאר הענינים נשארים בעל

)כמובא גם  46"עת לעשות לה' הפרו תורתך"מעיקר הדין, שהרי רק מצד 
אזי רואים  –[ 48(, התירו לכתוב תורה שבע"פ47בסיום מסכת ברכות

בהדגשה יתירה את חיבור שני הקצוות ד"יגדיל תורה ויאדיר" )שלימות 
התורה(, שתוכן הענין כפי שהוא ע"ד הקבלה נמשך וחודר גם בהפס"ד 

__________ 

 ואילך(. 91שיחת י"ב תמוז סכ"ג ואילך )תורת מנחם כרך מד ע'  (44

 פ"א ה"ד. (45

 תהלים קיט, קכו. (46

 במשנה )נד, א(. (47

 ראה גיטין ס, א. (48



 

  תפארת לוי יצחק –תורת מנחם  33 

 

ו הגשמיים חדורים בתוכן בנוגע לפועל, ועד שגם פרטי המאורעות שבחיי
 הדברים ע"פ קבלה, כנ"ל.

ונסיים בדברי אאמו"ר בהמשך לזה "שמשפטי נמסר כו' בליל  .ו
ש"אז חובטין הה'  –הושענא רבה, שאז הוא גמר הדין, סיומא דדינא" 

 הה' גבורות", מיתוקערבות, 

דין, אבל הפס"ד הוא: "לחיים", -והיינו, שישנו ענין של פסק
 ,49בע""לברכה" ו"לשו

 –ובאופן שנמשך למטה מעשרה טפחים, בטוב הנראה והנגלה, ועד 
 בקצוי תבל. –בבני חיי ומזוני, לכל אחד ואחת, ועד 
 

 

__________ 

 נוסח תפלת טל וגשם בסופה. (49
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 מילואים

 מראה מקומות לענינים בהרשימה,
 שימות הרב רלוי"צ זצ"ל בעל המחברהמובאים בשאר כתבי ור

 

 לוי: –רות ושמי רומז על גב א(
 

 הערות לזהר בראשית:
 .ביאור שמעון ולוי אחים בחי' גבורות( –)לוים שייכים לגבורות  קמח ע'( 1

 
 דברים:-הערות לזהר שמות

 ( ע' שפד )לוים בחי' גבורות שבמלכות, ומרומז באותיות "לוי"(.1
 אשר ללוים", לוים בחי' גבורה(. זאת( ע' שפח )מ"ש בלוים ]במדבר ח, כד[ "2
 

 תורת לוי יצחק:
 גבורה עי"ש(. –חסדים, ולוים הם בחי' שמאל  –( ע' רעג ואילך )כהנים הם בחי' ימין 1

 
 לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 –( ע' שצז )שיעור רשות הרבים ט"ז אמה, האמה הט"ז בן לוי עומד בה ]שבת צט, א[ 1
 בחי' גבורה(.

 
 גרשון קהת מררי: –ג' חלוקות דהלוים 

 
 הערות לזהר בראשית:

 ברחמה(. ו( ע' קטו )כנגד ג' בחי' גבורות שבמלכות, בדעתה, בגופה, 1
 ( ע' קמב )כנ"ל(.2
כנגד  –( ע' קמג )ג' גבורות, בני גרשון יד הגדולה, בני קהת יד רמה, בני מררי יד החזקה 3

 חג"ת עי"ש(.
 י' גבורות שבמלכות, בדעתה, בגופה, וברחמה(.ו )כנגד ג' בחקמ( ע' 4
 ג' בחי' אלקים(. –)ג' בחי' בגבורה  טקמ( ע' 5
ג' בחי' גבורה, ע"ד ג' חלוקות  –( ע' רלו )"שדה" בחי' מלכות בגי' ג' פעמים "מנחה" 6

 דהלוים(.
 ג )ג' חלוקות דהלוים, ג' גבורות כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פ' נשא עי"ש(.מ( ע' ר7
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 –בחי' גבורה  –( ע' תד )קהת גרשון מררי כנגד ג' בחי' גבורות, ר"ת קג"ם, הלכה כאביי 1

 בהלכות יע"ל קג"ם עי"ש(.
 

 תורת לוי יצחק:
( ע' רעט )ביאור המשנה ]מדות פ"א מ"ב[ "מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה" בגי' ג' 1

 ג' בחי' גבורה כנגד ג' בחי' בלוים(. –פעמים מנצפ"ך 
 ררי(.מפט )ג' בחי' גבורות שבמלכות, בדעתה בגופא ברחמה, כנגד קהת גרשון ר( ע' 2
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 א'ת"קכנגד יד שמאל גבורה, ומספר  יד( ע' שצ )קה"ת גרשו"ן מרר"י בגי' א'תק + יד, 3

 כנגד ה' גבורות בדעתה בגופה ברחמה(.
כנגד ג' חלוקות דהלוים,  –ה כשגמלה שמואל שהי' לוי שהביאה חנ –( ע' שצא )ג' פרים 4

 קהת גרשון מררי עי"ש(.
( ע' תב )ג' בני לוי קהת גרשון מררי, כנגד ג' בחי' דגבורה בדעתה ]דעת וחג"ת[, בגופא 5

 ]בחי' נו"ה[, ברחמה ]יסוד ומלכות[, גרשון בגי' ב' פעמים מנצפ"ך עי"ש(.
 

 ת קודש:ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרו
גבורה שבבינה, הלכה  –( ע' לא )קהת גרשון מררי ר"ת קג"ם בגי' שם אהי' במלוי אלפי"ן 1

 בחי' גבורה(. –ב"יעל קגם"  –כאביי 
( ע' שפט )ג' פרים שהביאה חנה כשגמלה את שמואל שהי' לוי בחי' גבורה, ג' פעמים פ"ר 2

 ו"ם בגי' ג' פעמים גבורה(.כנגד ג' חלוקות דהלוים, וכן תרדמ"ה תרג –בגי' מנצפ"ך  –
 

 הערות לספר התניא:
( ע' לב )ביאור הג' לשונות בתניא )צח, ב( "יראה, פחד, בושה" כי במדת הגבורה, מדת 1

 הלוים יש ג' חלוקות קהת גרשון מררי עי"ש(.
( ע' מה )ביאור הג' לשונות בתניא )קיח, א( "הדין, והגבורה, והצמצום" לנגד ג' בחי' 2

 כות, כנגד הג' חלוקות דהלוים(.גבורות שבמל
 

 לוים בגי' אלקים
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
( ע' רכח )ביאור המשנה ]ערכין פ"ב מ"ד[ "ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר לוים היו", 1

 בחי' גבורה(. –ם אלקים שֵׁ שהמכים בכלי שיר היו לוים בגי' מספר 
]במדבר ח, כד[, לוים הם בחי' ( ע' שפח )"זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה" 2

 גבורות, לוים מספר "אלקים"(.
 

 תורת לוי יצחק:
י שמות הוי' ע"ב, ס"ג, מ"ה הם בחי' גבורות, "מלוי" אותיות "לוים", בגי' ֹול( ע' רפב )מ  1

ם "אלקים"(.  שֵׁ
 

 הנפת הלויים
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
י לח, כד[ זהר הקדוש פ' פקודי דף ( ע' ת' )גבורה צריך הרמה, וכמו זהב התנופה ]פקוד1

 רכד, ב. וכן הנפת הלוים ]בהעלותך ח, יא[(.
( ע' תסה )והניף אהרן את הלוים, גבורה הוא מדת הלוים, והנפת הלוים הוא ע"ד שבזהב 2

 כתוב תנופה, זהב התנופה ועיין זהר בפ' פקודי דף רכד, ב(.
 

 תורת לוי יצחק:
בהסתעפותם למטה נמשך מהם יניקה ללעומת זה כמ"ש ( ע' לו )וז"ל: וידוע שמהגבורות 1

לב כסיל לשמאלו, וצריך לרומם אותם שלא יהי' מהם יניקה, וכמו שבזהב צריך תנופה 
זהב התנופה ]פקודי לח, כד[, ועיין בזהר הקדוש שם דף רכד, ב, וכן לוים שהם בחי' 

 ח' יא[(.גבורות היו צריכים להניפם, שאהרן איש החסד הניפם ]ראה בהעלותך 
( ע' נד )וז"ל: והנה זמרה הוא מבחינת גבורות, וכמו לוים שהם בחי' גבורות היו משוררים 2

., ומה שהלוים היו  . ומזמרים בפה ובכלי, וכמאמר יצחק ירנן, יצחק הוא בחי' גבורות .
משוררים, זה הי' בזמן שבית המקדש קיים, שאז נמתקו הגבורות בחסדים, שהלוים היו 
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נים חסדים, כמ"ש וילוו עליך וישרתוך, והונפו ע"י הכהנים ע"ד זהב התנופה טפלים לכה

 בזהר הקדוש פ' פקודי דף רכד, ב עי"ש(.
 

 המצה האמצעי כנגד לוי בחי' גבורה מחלקים
 

 הערות לזהר בראשית:
( ע' נד )וז"ל: טבע הגבורות לחלק, וכמו אך חלק בפ"ק דפסחים )ה.(, אך הוא מיעוט 1

 ות, וכן יחץ הוא במצה אמצעית הנקראת לוי בחי' גבורות עי"ש(.שרומז על גבור
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
ם שֵׁ . וכתיב פלג אלקים, שב ( ע' נד )וז"ל: כל ענין גבורה הוא לחתך את הדבר ולחלקו .1

. וכן המצה דלוי  אלקים יש פלג דהיינו התחלקות לשנים, ולכן אלקים לשון רבים .
אותה לשנים, שלכן הוא בחי' יח"ץ על שם שנחלקת לב' חצאין  שלנגד גבורה פורסין

 עי"ש(.
. וכן בהג' מצות שבהגדה  . ( ע' סה )וז"ל: הגבורות ענינם הוא לחתך ולחלק את הדבר2

שהוא  יח"ץשהם כהן לוי וישראל, המצה דלוי שלנגד גבורה חולקים לשנים, ונקרא 
 גבור"ה עי"ש(. חצימספר 

.  מצות אכילת מצה הוא במצה האמצעית כנגד לוי בחי' גבורות .( ע' רפ )וז"ל: עיקר 3
והמצה דלוי שוברין אותה הוא ע"ד כמו השברים דתקיעת שופר שהוא לנגד יצחק גבורה 

 . והג' קולות דשופר תקיעה שברים תרועה הם לנגד הג' מצות כהן לוי ישראל(. .
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
)וז"ל: ועיקר אכילת מצה הוא המצה האמצעית הנק' לוי, היינו, כי לוי קאי על ( ע' רל 1

 . וזהו שנוטלין המצה האמצעית לוי דוקא, וחולקין אותה לשנים עי"ש(. גבורות .
. וכן  ( ע' שלה )וז"ל: גבורות שענינם חיתוך שבירה, כי טבע הגבורות לחלק ולפרר .2

במצה המצה האמצעית לוי, היא הנחלקת בתקיעת שופר שברים הוא בגבורה, וכן 
לשתים, וכ"ז בקדושה, וכמו כן בלעומת זה בפרס, ומלכא דפרס נק' שבור מלכא, ופרס 

 הוא מענין חיתוך ושבירה כמו פריסת מלכותך עי"ש(.
 

 לוים בחי' גבורה טפילה לכהנים חסד
 

 תורת לוי יצחק:
 (.1( ע' לו )כנ"ל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה 1
 (.2( ע' נד )כנ"ל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה 2
( ע' קצה )וז"ל: הלוים גבורות הם משרתים אל הכהנים כמ"ש וילוו עליך וישרתוך, 3

והכהנים חסדים הם המצוים להם מה שיעשו כמ"ש ושמו אותם איש איש על עבודתו 
 שוני עי"ש(.ועל משאו, וכתיב על פי אהרן ובניו תהי' כל עבודת בני הגר

( ע' רלח )וז"ל: הגבורות צריכים להיות משמשים אל החסדים וטפלים אליהם, וכמו 4
 שהלוים בחי' גבורות הם משמשים וטפלים אל הכהנים כמ"ש וילוו עליך וישרתוך(.

 
 שערות דלוי גבורות

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

כמו ]תולדות כז, יא[ עשו איש שעיר, ולכן בלוים  ( ע' שלה )שערות הם מצד סיגי הגבורות1
 צ"ל ]בהעלותך ח, ז[ והעבירו תער כו'(.
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 במדברהלוים בחי' גבורות היו נושאים המשכן 

 
 דברים:-הערות לזהר שמות

( ע' תכח )המדבר הוא מקום הקליפות וצריך להכניעו ע"י בחי' גבורות דוקא, וע"ד כמו 1
 שאין המשכן וכליו במדבר להכניעו(.שהלוים שבחינתם גבורות היו נו

 
 שמואל שהי' לוי בחי' גבורה

 
 דברים:-הערות לזהר שמות

ח אותו שמואל שהי' לוי, מפני שדוד הי' צריך ללחום מלחמות שַ ( ע' רלד )דוד המלך מָ 1
ה', שמלחמה הוא מגבורה, לכן משחו שמואל שהי' לוי מבחי' גבורות, משא"כ שלמה 

הי' בימיו כשמו שלמה, לכן משחו כהן ]מלכים א פרק א[ בחי'  הי' איש מנוחה, ושלום
 חסדים(.

מאל בחי' ׂש( ע' קכא )וז"ל: שמואל הי' לוי מבני קהת בחי' גבורה, ושמו שמואל מלשון 2
, 86גבורה, ומספרו אלקים פשוט ואלקים דאלפי"ן עי"ש(, ]היינו, אלקים פשוט הוא 

( = 80( + מ"ם )20( + יו"ד )6ה"א ) ( +74( + למ"ד )111אלקים דאלפי"ן: אל"ף )
 , כמספר "שמואל"[.377=  291+  86, ביחד 291

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

( ע' שפט )ג' פרים שהביאה חנה כשגמלה את שמואל שהי' לוי בחי' גבורה, ג' פעמים פ"ר 1
מן בנין המלכות פ"ר בגי' מנצפ"ך, ולכן מפטירין זה ביום א' דר"ה שאז הוא ז –

 מהגבורות(.
 

 לוים בחי' גבורה משוררים
 

 הערות לזהר בראשית:
 ( ע' נד )כל ענין שיר וזמרה הוא מצד הגבורות, וכמו הלוים שהיו מנגנים עי"ש(.1
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
( ע' צד )שיר רומז על גבורה, הלוים היו משוררים, ולוים הם בחי' גבורות, שיר בגי' אלקים 1

מילוי יודי"ן וברבוע, וי' אותיות דב' פעמים אלקים כמ"ש במאורי אור מע' שי"ר ב
 עי"ש(.

 
 תורת לוי יצחק:

 (.2( ע' נד )מובא לעיל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה 1
. והקיש בן ארזא  ( ע' נה )ביאור המשנה ]תמיד פ"ז מ"ג[ "באו ועמדו אצל בן ארזא .2

בצלצל ודברו הלוים בשיר", בן ארזא הי' לוי בחי' גבורות, ושמו ארז שהוא קשה בחי' 
גבורה. ובן ארזא מקיש בצלצל, צלצ"ל הוא ב' פעמים צ"ל  –גבורות, ארז בגי' יצחק 

בגי' ב"פ ק"כ צירופי אלקים בחי' דינים וגבורות, ומזה יוצא זמר שהוא מצד הגבורות 
 עי"ש(.

 
 וטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:ליק
( ע' רלב )טעם דבקצירת העומר הי' נקצר בלילה ובהמולה גדולה, כי זהו ענין הגבורות 1

 שהם בחי' לילה, והם בהמולה, כמו הלוים שענינם לרנן ולשורר עי"ש(.
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 צחק:י – רהובחי' גבעל  מורהשמי  (ב
 

 הערות לזהר בראשית:
הגבורות הם בתוקף ובריבוי גדול, וכמו ארב"ה גי' יצחק נק' חילי הגדול  ( ע' י. רמה )וז"ל1

 עי"ש(.
 –( ע' יב. קמח )כתוב "יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק", הב' פעמים אברהם 2

 הם סמוכים זל"ז, משא"כ יצחק בחי' גבורה(. –בחי' חסדים 
 כות, יוסף שמע"צ(.( ע' טו )עשרת ימי תשובה כנגד יצחק בחי' גבורה, יעקב סו3
 כהו עיניו מראות, מצד תוקף הגבורות(. –בגי' פגם  –( ע' יט )יצחק כשהי' בן קכ"ג 4
ן שרה, ורק ע"י העקידה נחשב בן אברהם ( ע' מא )יצחק בחי' גבורה, מתחלה נחשב לבֶ 5

 עי"ש(.
 גבורות" בחי' בינה(. בעל( ע' פו )ברכת "אתה גבור" לנגד יצחק, "מי כמוך 6
פח )תורה היא מבחי' גבורה, ניתנה בשבועות שהוא לנגד יצחק, קול שופר מאילו של ( ע' 7

 יצחק עי"ש(.
בחי'  –את יצחק", שגרם ופעל הולדה ביצחק  הוליד( ע' צב )ביאור מ"ש "אברהם )חסד( 8

 גבורה עי"ש(.
גבורה, של ראש כנגד יעקב, וטלית כנגד  –( ע' צד )תפילין של יד בשמאל כנגד יצחק 9

 רהם עי"ש(.אב
( ע' צח )ביאור מ"ש בזהר "ועל חרבך תחי'", אמר יצחק בחי' גבורה לעשו "אנא גרימנא 10

 לך בגין דאנת בני" עי"ש(.
 חצי דעת, בגי' חצי שכ"ם עי"ש(. –( ע' קלא )טעם שיצחק חי ק"פ שנה, בחי' גבורה 11
 (.בגי' יצחק רבקה – תפלה( ע' קמד )מדתו של יצחק גבורה, והוא בחי' 12
 קצב )"ולחשך קרא לילה" דא יצחק בחי' בחי' גבורה(.-( ע' קצא13
 (.תפלת מנחה תיקנה יצחק בחי' גבורות) ו. רכו. רלו( ע' קצ14
 יצחק נוט' קץ חי ע"ש(. –( ע' קצט )הגבורות דיצחק נמשכים ליסוד 15
 ע' ר )יצחק הוא מדת הגבורה. גבורה הוא ענף בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה(.( 16
 בחי' גבורות(. –( ע' רלא )לח"ם ענ"י בגי' "יצחק" 17
 מדתו של יצחק(. –( ע' רמד )גוון אדום דעשו בחי' גבורות 18
( ע' רמו )יצחק תיקן תפלת מנחה, יש ה' מיני מנחה ]מנחות קד, ב[, ה' פעמים מנחה 19

 גימטריא יצחק רבקה(.
 ת גאולה לתפלה(.( ע' רעו )בתפילת מנחה שיצחק גבורה תיקנה, אין סמיכ20
 ( ע' רפב )יצחק בחי' גבורה, אהב את עשו גבורה, מפני שכל זיני אזיל לזיני' עי"ש(.21
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
( ע' ז )יצחק בחי' גבורות שרשם מבינה, ביאור דיעקב זבח זבחים לאלקי אביו יצחק, 1

 זבחים קו השמאל עי"ש(.
 –חסד, קשות  –כות מעומד קשות מיושב, רכות ( ע' מ )ביאור מאחז"ל ]מגילה כא, א[ ר2

 גבורה, חילוק המספר בין קשות על רכות הוא מספר ק"פ, שני חיי יצחק(.
 " עי"ש(.לךליעקב "ויתן  –בחי' גבורה  –( ע' נה )ביאור ברכת יצחק 3
ואלקי יצחק", דיצחק בחי' גבורה, ויעקב  אביך( ע' נז )ביאור מ"ש ביעקב "אלקי אברהם 4

 אברהם עי"ש(. –ת נוטה לחסד תפאר –
גבורות, כמ"ש "מגור מסביב"  –בארץ", גור לשון יראה  גור( ע' סד. שנג )ביצחק כתוב "5

 עי"ש(.
 ( ע' קנג )יצחק נוט' קץ חי, גבורות הנמשך ליסוד עי"ש(.6
 – "מים"בגי' יצחק בחי' גבורה, ואותיות  "רח"( ע' רמח )רמז בתיבת "רחמים", אותיות 7

 חסדים עי"ש(.
בחי' גבורה  –( ע' רנז )יצחק הי' קרבן עולה ע"ג מזבח, וכן ריח הקטורת שייך ליצחק 8

 עי"ש(.
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בחי'  השמיניפעמים הוי', ע"ד נדב אביהו ביום  ח'( ע' רסט )יצחק בחי' גבורות, בגי' 9

 גבורות(.
רות ממותקות ( ע' רפ )יצחק בחי' גבורות נולד בפסח, כל עניני של פסח והסדר הם גבו10

 עי"ש(.
 סוספיתא דדהבא(. –( ע' רפח. שצח )עשו אחיזתו במדת הגבורה דיצחק 11
( ע' שט )תקיעות שופר ד"שברים" כנגד יצחק בחי' גבורות, שברים בגי' אלקים במילוי 12

 י', ברבוע, פשוט, ומלוי דמלוי עי"ש(.
 מעשר ששייך ללוויים(.( ע' שפד )יצחק בחי' גבורות, וכן לויים, וזהו שיצחק הפריש 13
( ע' תיט )רמ"ח מצות עשה בחי' חסדים בגי' אברהם, שס"ה מצות ל"ת בחי' גבורות, 14

 שס"ה בגי' "זקן יצחק", שנעשה סומא בחי' גבורות עי"ש(.
 ( ע' תכג )יצחק בחי' גבורות הי' חופר בארות, בור בגי' יצחק עי"ש(.15
 

 תורת לוי יצחק:
בזמן המנחה הוא  –הוא מדת הגבורה, יצחק תיקן תפילת מנחה ב )יצחק בן אברהם -אע' ( 1

 (.תוקף הדינין
 ע' נו )זמרה הוא מצד הגבורות, וזהו "יצחק ירנן" זמרה ורנה, שיצחק בחי' גבורות(.( 2
 ה(.רבוגות" שנעשה עיור בחי' א( ע' ס. קעז )ביצחק כתוב "ותכהין עיניו מר3
ינה עילאה, מעלת הזהב על הכסף, ולכן לא נשא ליונות דבת ערוו( ע' קכו )יצחק בחי' גב4

 שפחה(.
ו של יצחק בחי' גבורה, ו"שופר" ממתיק הגבורה, "אברהם יעקב" בגי' ה' ליח )אי' ר( ע5

 .יצחק(דהה' גבורות  שממתיקיןפעמים "אלקים", להורות 
 גבורות –יח )טל גשם רוח בחי' חסד גבורה תפארת, כנגד אברהם יצחק יעקב ר' עשם  (6

 .שמים(ג
אכילה בחי' חסד, שתי' בחי' גבורה, ולכן ביצחק גבורה כתוב "ויעש  –( ע' רנב )ביאור 7

 ם השתי' עי"ש(.שֵׁ" על משתהלהם 
 ( ע' שכ )יצחק בגי' "חר", והוא הגבורות שביסוד העושה חור ביסוד דנוק' עי"ש(.8
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
, הכל הוא הדיןיום  –( ע' רלד )יצחק בחי' גבורה, וזהו שהקריאה בתורה ביום ראש השנה 1

 ביצחק, ביום א' לידת יצחק, וביום ב' עקידתו עי"ש(.
 "אילו של יצחק"(. 5( שם רלד )כנ"ל תורת לוי יצחק הערה 2
מות ע"ב דד' ש –בחי' גבורה  – "אחוריים"שנה, מספר האותיות ד ק"פ( ע' ער )יצחק חיי 3

 ס"ג מ"ה ב"ן עי"ש(.
 ועוד בכ"מ.

 
 הערות לספר התניא:

( ע' טז )וז"ל: תפל"ה הוא לנגד קו השמאל, עבודה במקום הקרבנות, תפל"ה מספרה 1
יצח"ק רבק"ה, ה' פעמים אחוריים דס"ג בהסר הפשוטים שהוא גבורות, תפלה הוא 

 .הוא ה"ה גבורות ה' פעמים אלקים עי"ש( ת"לאותיות ת"ל פ"ה, 
 ( ע' לב )וז"ל: ופחד בלב הוא במדת הגבורה, פחד יצחק עי"ש(.2
 ( ע' מב )בהעקידה המתיקו החסדים דאברהם את הגבורות דיצחק, יצחק בחי' חשך עי"ש(.3
 פחד יצחק(. –( ע' מו )אלקים ברבוע בחי' דין, מדת הגבורה דז"א 4
 י"ש(.( ע' נ )יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן, דנמשך מהאבות בחי' חג"ת ע5
 ( ע' נא )האבות הם בחי' חג"ת, ורמז באותיות "רוח" עי"ש(.6
( ע' נג )רמז מ"ש "רוח אלקים", רוח בחי' יעקב תפארת, הנמשך מ"אלקים" בחי' גבורה 7

 דיצחק(.
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 נדר הוא בבינה: (ג
 

 הערות לזהר בראשית:
ע' קיז. קלב )אהי' הוא בבינה מקור הגבורות, והחיים לז"א הוא מבינה כידוע בענין נדרים  (1

 שכל הנודר כאלו נודר בחיי המלך, ונדרים הם בבינה עי"ש(. וראה גם ע' קצ.
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
( ע' קנה. )וז"ל: החיים לז"א נמשכים מבינה כידוע בענין נדרים שהם בחיי המלך שהוא 1

 החיים הנמשכים מבינה לז"א עי"ש(. ראה גם ע' רפז.
 

 תורת לוי יצחק:
ע' קכה )נדרים מגיעים בבינה, הנה הם בדברים המותרים, והוא אף שמצד בחי' ז"א הם ( 1

 מותרים, הנה מצד בינה שלמעלה מז"א, גם הם אסורים עי"ש(.
תירתם, והרי זה בחי' ( ע' קצז )נדר הוא שמחמיר על עצמו ופורש אפי' מדברים שהתורה ה2

 גבורות ודינים, וכידוע ששרש הנדרים הוא בבינה מקור הגבורות עי"ש(.
מתיר את הנדר, הנדר עצמו בחי' בינה, בחי'  –בחי' חכמה  –ם כָ ( ע' קצט )ביאור, דהחָ 3

 הדין "ימותו ולא בחכמה" עי"ש(. ממתיקדינין, ובחי' חכמה 
בחי' חכמה פותח  –בינה, והחכם  שערי, הנדר בחי' בינה נ' 3( ע' ר )בהמשך להנ"ל מספר 4

 שערים ומתיר הנדר עי"ש(.
( ע' רלו )ביאור ]מנחות לו, ב[ ר' יוסי החורם אומר מצינו ימין שנק' יד, וע"ד לע"ל 5

 שהגבורות במעלה על חסדים, חור"ם בגי' נדר שהוא בבינה עי"ש(.
"ל: ביאור המשנה נגעים פ"ב מ"ה. "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, ( ע' שנו )וז6

כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו". השייכות דנדרים הכא במס' נגעים הוא, כי 
נגעים הם מבחי' מוחין דאימא בהסתלקות מוחין דאבא, והכהן המטהר את הנגעים הוא 

ז ובלקו"ת בד"ה קמפלגי במתיבתא בחי' מוחין דאבא כמ"ש בע"ח שער לאה ורחל פ"
דרקיע, ובד"ה זאת תהי' תורת המצורע ע"ש. והוא בחי' וחכם בבינה, שצריך להמשיך 

 בחי' חכ' בבינה ואז מתטהרין הנגעים.
והנה נדרים הם ג"כ מבחי' בינה כידוע במה שהנודר נודר בחיי המלך, ומפני שמבינה 

עים. והמטהרן הוא אבא חכ', שמחכ' אין דינין מתערין מינה בסופה זהו שיכול להיות נג
יניקה ללעו"ז, ולכן הוא יכול לטהרם. והיינו ג"כ מה שמבינה הוא נדרים שצריך לפרוש 
ג"כ מדבר המותר מפני שמינה דינין מתערין צריך לפרוש ג"כ מדבר המותר. ומחכ' אין 

 .הסתעפות ללעו"ז לכן הכהן חכ' יכול להתירם. והוא ג"כ בחי' וחכם בבינה(
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
( ע' תג )וז"ל: מפירין נדרים בשבת, כי שבת בחי' חכמה מתיר את הנדר דבינה, ע"ד שחכם 1

מתיר את הנדר דבינה, וכמו פותח שערים דבינה. עי"ש הביאור דמס' נדרים בחי' מוחין 
 דאימא, ומס' שבת מוחין דאבא(.
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 ש, רבוע ר, פשוט פו, נקודות ע: אלקים במלוי יודי"ן (ד
 

 הערות לזהר שמות דברים:
ע' מד )וז"ל: שושן הוא אדום בחי' גבורות, כי מספרו הוא אלקים דיודי"ן וברבוע ופשוט  (1

 ם אלקים שמספרם ע', ביחד הוא מספר שוש"ן(.שֵׁ והנקודות ד
בסדר העבודה דיוהכ"פ. אתה כוננת כו' "אל  –מ"ש על שעיר המשתלח  –( ע' שב )רמז 2

ארץ גזירה למדבר שמם", "למדבר שמם" בגי' מספר שמות אלקים, במלוי יודי"ן, 
 וברבוע, ופשוט, והנקודות דשם אלקים, שכ"ז הוא גבורות ודינים(.

( ע' תא )רמז מ"ש ]משפטים כב, ח[ "על כל דבר פשע", "דבר פשע" בגי' אלקים דיודי"ן 3
 ברבוע, ואלקים פשוט, והנקודות דשם אלקים עי"ש(.ואלקים 

 
 תורת לוי יצחק:

"היה לך מאנת  –( ע' יב )רמז מ"ש ]ירמי' ג, ג[ "ומצח אשה זונה הי' לך מאנת הכלם", 1
הכלם" הוא מספר אלקים במלוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט ]התיבות "מאנת הכלם"[, 

 הוא תוקף הגבורות והדינים עי"ש(.והנקודות שמספרם ע' ]התיבות "היה לך"[, שכ"ז 
בגי' אלקים במילוי יודין, וברבוע, ופשוט,  –אש גבורה  –בוער", תנו"ר  תנור( ע' יב )רמז "2

 והנקודות שמספרם ע(.
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
י"ן ( ע' רפא )"תנור" שבו בוער האש בחי' גבורות, עולה מספר שמות אלקים, במלוי יוד1

)בגי' ש(, אלקים ברבוע )בגי' ר(, אלקים פשוט )בגי' פו(, הנקודות משם אלקים מספר 
 ע, ביחד הוא מספר תנו"ר עי"ש(.

( ע' תכג )רמז מ"ש בברכת אשר גאלנו בליל הסדר "על הזבחים ועל הפסחים אשר יגיע 2
 כל הדינין נמתקיםהכוונה שע"י הזבחים והפסחים  –דמם על קיר מזבחך לרצון" 

והגבורות, "קיר רצון" בגי' שמות אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט, והנקודות 
 ' עי"ש(.עמספר 

 

 אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט: (ה
 

 הערות לזהר בראשית:
ע' פו )לעת הגאולה יתוקן כל הפגמים ויבנה ירושלים, "ירושלם" בגי' אלקים במלוי  (1

 יודי"ן, וברבוע, ופשוט עי"ש(.
( ע' קיד )בנין ירושלים וקיומה הוא ע"י התורה כמ"ש על מה אבדה הארץ על עזבם את 2

 תורתי וכו'. "ירושלם" בגי' אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט עי"ש(.
בגי' אלקים במלוי יודי"ן, וברבוע,  –המורה על גבורות  –( ע' קסג. ריח )תיבת "תוקף" 3

 ופשוט עי"ש(.
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
ע' קיט )ביאור לשון הזהר "ויהיב לון חילא ותוקפא", חילא הוא חסדים כמו שכח הוא  (1

יודי"ן, וברבוע,  ביד ימין, ותוקפא הוא הגבורות, "תוקף" בגי' שמות אלקים במילוי
 ופשוט עי"ש(.

( ע' תט )המדות בחי' זו"ן נקראים "תקיפין" כשהם בתוקף והדינים, "תוקף" בגי' שמות 2
גבורות, מורה על מדות בבחי'  –אלקים במלוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט, וג' שמות אלקים 

 קטנות שאינו מאיר הג' מוחין דחב"ד(.
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 תורת לוי יצחק:

קוטי תורה מהאריז"ל פ' ויצא "לאה" בחי' ירושלים. ורמז בגי' "לאה" ( ע' יד )כתוב בל1
במילוי יודי"ן + מילוי ההי"ן + מילוי אלפי"ן בגי' ירושלם, שהוא גם הגי' דאלקים 

 במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט עי"ש(.
בחי' גבורה. "שופר" בגי' אלקים  –( ע' ריח )ה"שופר" דראש השנה הוא מאילו של יצחק 2

 –הגבורות  ממתיקיםילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט. וכן בגי' "אברהם יעקב יוסף" דהם במ
 השופר דאילו של יצחק עי"ש(.

( ע' רעט )רמז בקול ה"שברים" דתקיעת שופר, "שברים" בגי' אלקים במילוי יודי"ן, 3
 נ"ב עי"ש(. –ברבוע, ופשוט, בצירוף האותיות דמלא ומלא דמלא 

ה ]מדות פ"א מ"ב[ אנשי ירושלים אומרים מה קול בעזרה "קול בן ( ע' רפ )רמז בהמשנ4
לוי לוקה ובגדיו נשרפים מפני שישן על משמרו", הקשר דירושלים ללוי ועונשו, 
 "ירושלם" הוא תיבות "שמר לוי", ובגי' אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט עי"ש(.

מז על ג' מוחין דקטנות, בגי' אלקים ( ע' רפג )שר המשקים דיוסף חלם לו ג' "שריגים" שרו5
במילוי יודי"ן, וברבוע, ונ"ב אותיות דמילוי המילוי כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל 

 עי"ש(.
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
( ע' לו. קפ. רפז. שכג )ע"י תקיעת "שופר" נעשה המתקת הגבורות, ורמז "שופר" בגי' 1

 , וברבוע, ופשוט עי"ש(.אלקים במילוי יודי"ן
( ע' שכד )רמז בשם נשיא לשבט אשר "פגעיאל בן עכרן" בגי' אלקים במילוי יודי"ן, 2

 הדינים והגבורות עי"ש(. המתקת –וברבוע, ופשוט 
 

 הערות לספר התניא:
ישנו בג' מקומות כנגד עולמות בי"ע בחינת  –דגבורות  םשֵׁ שהוא  –ם "אלקים" שֵׁ ( ע' מו )1

"אלקים ברבוע" עולם הבריאה,  –בינה, ז"א, מלכות, וזהו "אלקים במילוי יודי"ן בבינה 
 עולם העשי', בגי' שופ"ר עי"ש(. –עולם היצירה, "אלקים פשוט" במלכות  –בז"א 

 

 ים בגי' ע':ק  לֹנקודות משֵׁם א   (ואו 
 

 הערות לזהר בראשית:
בגי'  פ"ר, פר-סיע' קעא )רמז מ"ש ]איוב כח, ו[ "מקום ספיר אבני'", ספיר הוא אותיות  (1

 (.אלקים עי"ש םשֵׁ מספר הנקודות מע' בגי'  סיאותיות מנצפ"ך, ואותיות 
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
ם אלקים שֵׁ בגי' הנקודות מ ע'מספר אלקים, ואות  פ"וע' כז. לא )"עוף" בגי': אותיות  (1

 ש(.עי"
 (.הוי' בניקוד אלקים עי"ש םשֵׁ  –אלקים  םשֵׁ ( ע' רמה )יין בגי' האותיות ד2
אלקים בחי' גבורות, ואותיות "יין"  םשֵׁ ( ע' רפ )יין הוא בחי' גבורות, ורמז "כוס" בגי' 3

 (.גבורה עי"ש –אלקים, ומראהו "אדום"  םהוא מספר נקודות משֵׁ 
 

 תורת לוי יצחק:
( ע' נה )רמז במשנה ]תמיד פ"ז מ"ג[ "הסגן עומד על הקרן והסודרים בידו וכו'". ע"י 1

. "ר"סודר בגי', אלקים ברבוע האות  –הכהנים בחי' חסדים נמתקו הגבורות של הלויים 
 (.עי"ש "סוד"אלקים מספר ע האותיות  םשֵׁ ונקודות מ

ם הוא י מורה על בחי' בינה, ששָ ( ע' קכח )רמז בגמ' קידושין כא, ב "יודן בריבי", בריב2
 ם אלקים מספר ע' בגי' "יודן" עי"ש(.שֵׁ הנקודות מ

( ע' קפז )רמז בגמ' ]סנהדרין דף ח"י[ נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא וכו', דיינים הם 3



 

  מילואים  67 

 
ם אלקים הנקודות הם ז' יודי"ן, שמספרם ע', לנגד זה מבחי' גבורות מ ם אלקים, בשֵׁ שֵׁ

 (.פרם ע' אלף עי"שהוא שבעת רבוא, שמס
( ע' קצג )ביאור הגמ' ]עירובין סד, ב[ "מעשה בר"ג שהי' רוכב על החמור והי' מהלך 4

כנגד  "ע"מעכו לכזיב וכו'", ר"ג בחי' חסדים הלך להמתיק גבורות, "עכו" הוא אותיות 
ם אלקים, ואותיות הנקודות מ  (.הוי' עי"ש םבגי' שֵׁ  "כו"שֵׁ

 
 חז"ל/אגרות קודש:ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומא

ם הוא קל"ע, אותיות ק"ל ( ע' שפט )רמז בשיעור קלעי חצר המשכן, דמרמז לגבורות, ושמָ 1
כמו דעת ק"ל דאשה, וכן ע' הוא מספר הנקודות דאלקים, והמספר יחד הוא ר' מספר 

 אלקים ברבוע עי"ש(.
היתה  עכו. כיון שהגיע לנמלה של  ( ע' שצב )ביאור מאחז"ל ]יומא לח, א[ "דלת ניקנור .2

הוי', ואות  םשֵׁ  "כו"אותיות  –מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה", למה דוקא "עכו" 
 (."אלקים" מספר ע' םרמז ז' נקודות דשֵׁ  "ע"

 ע'בגי' אלקים פשוט וברבוע, והאות  פו"ר( ע' תלב )רמז בעבודה זרה ד"פעור", אותיות 3
 (.שמספרם ע' –אלקים  םשֵׁ רומז על הנקודות ד
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 שן:שו (ז
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
אלקים מספר ע',  םשֵׁ ( ע' מד )שושן בגי' אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, ופשוט, ונקודות מ1

 שושן" לשון זכר, "שושנה" לשון נקבה(."
 ( ע' שפה )שושנה היא מראה אדום, בחי' גבורה(.2
 

 ו":שאותיות " (ח
 

שופר פרק א. מאורי אור אות ר סעיף ח רבק"ה נק' מלכות בגי' ש"ו ראה פע"ח שער 
עם הכולל, ע"ד ש"ו דאותיות שופר )כנ"ל(, לכן היא בת זוגו דיצחק דין עי"ש. )ראה גם 

 ן(.ערך מָ 
, עיקר הש"ך דינים הוא ש"ו, והוא ש"ווראה קהלת יעקב ערך שו )וערך ש"ך( וז"ל: 

, שהוא סוד יד, א' דהוי' פשוט ומלא זהר הרקיע הנשארים הוא ההמתקה ידש"ו דשופר, ה
בפ' מאמר דויצא דף קנא אליהו לתתא מהאי באר, ביאור הרמז בפ' פנחס דף רנט, א 

 עי"ש.
ם הוי' הוא ד' אותיות והמילוי הוא י' אותיות כזה: יו"ד ה"י וי"ו יו"ד, ]פירוש:  שֵׁ

 ביחד י"ד אותיות, זהו י"ד הממתיק הדינים האותיות ש"ו[.
 

 תורת לוי יצחק:
 (.ש"ום "מב", וכן אותיות שֵׁ רומז על גבורות  "מב"ע' שמז )טומאת "מושב", אותיות  (1
. ותחתיהן זרעים  ( ע' תכג/תכד )רמז בהמשנה ]מכשירין פ"א מ"ג[ "המרעיד את האילן .2

או ירקות" דמרמז לבירורי ניצוצין, "זרעים או ירקות" ס"ת מות, "ירקות" אותיות 
 פ"ר עי"ש(. –האמצעיות "רקו" בגי' שו, המורה על גבורות, שופר הוא "שו" 

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 פ"ר, בחי' גבורות עי"ש(.-ע' לו )אותיות שופר עם ה"יד" האוחזת בו עולה מספר ש"ך (1
( ע' שיא )ע"י שופר ממתיקים הגבורות דר"ה, שופר בגי' אלקים במילוי יודי"ן, וברבוע, 2

 פ"ר עי"ש(.-ופשוט, שופר אותיות ש"ו
 

 ן:שאותיות  (ט
 

 הערות לזהר בראשית:
מספר קפד+קסו וז"ל: אחוריים  –שמות ע"ב ס"ג  –( ע' קיב )מספר ש"ן אחוריים דחו"ב 1

 ין הוא מוחין דקטנות... שהם בחי' גבורות שמות אלקים עי"ש(.דמוח
 י, מראה אדום, גם לשון חרב וגבורה עי"ש(.ָשנ   –( ע' רמב )שנים 2
נ  נ  שָ י הוא מראה אדום הרומז על גבורה, גם נ  שָ ( ע' רנד )3 י כנגד מדת הגבורה י מלשון שֵׁ

 שהיא המדה השני' בז' ימי הבנין עי"ש(.
 

 דברים:-שמותהערות לזהר 
( ע' קלד )וז"ל: שינה הוא בחי' מוחין דקטנות, ומוחין דקטנות הוא בחי' אחוריים כידוע, 1

והיינו שינה ש"ן י"ה, י"ה הוא חו"ב שהם ע"ב ס"ג, ואחוריהם הוא קפ"ד קס"ו מספר 
 ש"ן עי"ש(.
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 ( ע' שא )ביאור הסיפור בזהר ח"ג דף סג, ב בגוש חלבא הוה בר נשי דבכל אתר דמחי2

בחי' גבורה  –בידוי הוה מית, גו"ש חלב"א בגי' ש"נ והוא האחוריים דאו"א קפ"ד קפ"ו 
 עי"ש(.

 ( ע' רכו )אחורים דבחי' או"א גי' ערף(.3
 ( ע' שנג )מד"ר במדבר פ"ג סי"ב גרשון שהוא כשן חזק בחי' גבורות עי"ש(.4
 ( ע' שכה )גרשו"ן הוא גור ש"ן בחי' גבורות(.5
 הוא קפ"ד קס"ו עם הב' כוללים כמ"ש במאורי אור מע' בשן עי"ש(.( ע' שכו )בש"ן 6
 "גור שן", גבורות דמלכות(. –( ע' שכז )גרשון 7
 

 תורת לוי יצחק:
 בחי' גבורה(. –( ע' שעו )שן פירושו אדום כחוט השני, חטאיכם כשנים 1
 ( ע' שפז )שן הוא עצם קשה בגי' ערף, אחוריים דגבורה(.2
 

 תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:ליקוטים על פסוקי 
 ( ע' רלו )אותיות ש"ן מ"שטן", הוא אחוריים דאו"א עי"ש(.1
 

 זעלדא רחל: (יוד
 

. ומשם, 1103)התפרסמה בכתי"ק ב'כפר חב"ד' גל'  להעיר מתשובת כ"ק אדמו"ר זי"ע
(, במענה לא' ששאל, שבלקולוי"צ 321ל'תולדות לוי יצחק' ח"א ]מהדו"ח תשע"ח[ עמוד 
, ואילו ברשימה כאן הוא "זעלדא" עם ע'אגרות קודש ]ע' רו[ כתוב השם "זעלדע" עם אות 

 .שם שה"מספר שן" רשמפוהרי , ושאלתו, איך צריכים לכתוב? וענה בזה הלשון: א'אות 
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 ושן הוא אדום:ש (יא
 

 הערות לזהר בראשית:
 ( ע' רמב )ָשני, לבושים דמראה אדום גבורה(.1
( ע' לח )ֶוֶרד שהיא סומקא הוא מלכות, שנמשלה לורד שושנה, שבנינה מהגבורות שהיא 2

 בגי' רי"ב, גבורה עי"ש(. –בהסר הפשוט  –סומקא, ורד ברבוע 
 

 דברים:-שמותהערות לזהר 
 גוון סומקא בחי' גבורות כשושנה(. אדומה( ע' שפה )פרה 1
 , מראה אדום ביחוד רומז על גבורות(.אדום( ע' רפ )יין 2
 גבורות(. –( ע' שנט )דם הוא אדום, כמו מלכי אדום דתהו 3
 אודםמני', וזהו שהוא  מתערין( ע' מד )ושט ָלָבן בפנים אודם מבחוץ בחי' בינה דדינים 4

 חוץ בחי' גבורה. ]ראה גם תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשט"ז ע' רטו[(.מב
 

 תורת לוי יצחק:
 בחי' גבורה(. –( ע' פו )צבע אדום 1
 בחי' גבורה, ולכן שרץ שיעורו כעדשה(. אדומות( ע' שסט )עדשים הם 2
 (.אדומהבחי' גבורה. פרה  אדמוני( ע' שפ )עשו 3
 עי"ש(. רעות הן, אדומיות( ע' שצז )שעורים 4
 ( ע' תה )גוון אדום גבורה(.5
 ( ע' תכא )פרה אדומה רומז על דינין, מראה אודם(.6
 

 ושנה אדומה:ש (יב
 

 הערות לזהר בראשית:
( ע' רמו )בשושנה ה' עלין תקיפין שיושבת עליהם כנגד ה' גבורות, י"ג עלין כנגד י"ג 1

 מדות הרחמים ]הקדמת הזהר[(.
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 ע' מד )שושן לשון זכר, שושנה לשון נקבה, שושן הוא אדום בחי' גבורות, עי"ש(.( 1
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
( ע' קעב )וז"ל: מה שמלכות נעשית מקור לבי"ע הוא הבחי' דמלכות הנקראת שושנה, 1

ל באצילות, יסוד דמלכות, שהוא מה שמלכות היא כלי קיבו –והבחי' דפנימיות המלכות 
הוא הבחי' דמלכות הנקראת רעיתי בחי' כנסת ישראל, ועיין ביאורי ביאורי הזהר 

 בהמאמר הראשון שעל מאמר הקדמת הזהר ע"פ כשושנה בין החוחים, עי"ש(.
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 . כמ"ש אני בינה לי גבורות: בינה מקור הגבורות . (יג
 

 הערות לזהר בראשית:
ות[ נמשך מבינה ]השכל[ כמ"ש אני בינה לי גבורה, ( ע' סה. קצב )מדת הגבורה דז"א ]המד1

 ומשפיע למלכות ]מעשה[(.
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 לישגבורה הוא  –ג )גבורה הוא "ענף" בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה -( ע' לח. סה. עב1

 דהיינו לבינה(.
( ע' קנד )ביאור לשון הזהר, שבנ"י כשיצאו ממצרים זכו ל"אתוון סגיאין" אותות גדולים 2

דגבורה הוא ענף בינה כמ"ש אני  –ורבים מבחי' בינה, וממדת הגבורה דז"א. והכל אחד 
 גבורות גדולים ורבים וכו', עי"ש(. –בינה לי גבורה 

בבחי' מדות ז"א נעשה מהם  קפ )מגבורות דאימא )בינה( בהתפשטותם למטה-( ע' קעט3
 יניקה ללעומת זה, ונעשה מהם קטטה ומחלוקת כמ"ש אני בינה לי גבורה(.

 
 תורת לוי יצחק:

מט )ביאור החילוק בין מדת גבורה והוד, גבורה שייך לבינה כמ"ש "אני בינה לי -( ע' מח1
 גבורה", והוד לבחי' מלכות עי"ש(.

א[ "ר' עוירא זמנין אמר לה משמי' דר' אמי וזמנין ( ע' ס. קעז )ביאור מאחז"ל ]גיטין ז, 2
"עוירא" מלשון עיור בחי' גבורה דז"א )ומרומז בשמו בחי'  –אמר לה משמי' דר' אסי" 

בינה  –גבורות בגי'(, וגבורה ענף בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה, וזהו ר' אמי ור' אסי 
 ותבונה עי"ש(.

בד עברי כהן להנשא לשפחה כנענית, שמואל אסר ע –בחי' גבורה  –( ע' קכו )שמואל 3
הוא בחי' בינה מקור הגבורות כמ"ש "אני בינה לי גבורה", ומצד בחי' בינה אסור 

 בשפחה, ע"ד יצחק בחי' גבורה לא נשא שפחה עי"ש(.
, משברות גגין ועליות כלומר קשות מרפסן איגרי( ע' קנב )ביאור פרש"י ]קידושין סג, ב[ "4

שבירה מצד גבורה וזהו קשות, "לשומעיהם" הוא בבינה, באוזן כידוע לשומעיהם וכו'". 
 עי"ש(. 

הוא גבורה )אלקים( שהוא ענף בחי' בינה )הוי'(, כמ"ש  –ם הוי' בניקוד אלקים שֵׁ ( ע' קצג )5
 "אני בינה לי גבורה", עי"ש(.

כמ"ש ( ע' רפ )ביאור החילוק בין חסד וגבורה, חסד הוא ענף חכמה, וגבורה ענף בינה 6
 "אני בינה לי גבורה", עי"ש(.

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

, "מלפני 'ו'"ח' פסוקים שיש בהם תיבת "מלפניו", נוט'  –( ע' סט )ביאור מסורה "מלפניו" 1
ו' היינו ז"א )שש המדות(, ו"מלפני" היינו קודם הוא בחי' בינה, "מלפניו" בגי' "גבורה", 

 דבינה( שהיא בחי' גבורה כמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש(. אחורייםוהיינו בינה )
( ע' שלה )ביאור הגמ' ]קידושין ע, ב[ "ר' אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא 2

ם, "דובא ניידא" היינו בעלות הגבורות לשורשן, בינה ניידא", ר' אמי בחי' בינה מלשון אֵׁ 
 ורה עי"ש(.מקור הגבורה כמ"ש אני בינה לי גב

( ע' תצ )ביאור החילוק בין מסכת שבת ומס' נדרים, בחי' חסד הוא ענף חכמה )שבת(, 3
 ובחי' גבורה הוא ענף בינה )נדרים(, כמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש(.

 
 הערות לספר התניא:

( ע' ו )ביאור הלשון בתניא פכ"ו )ע' לג, א( "חביון עוזו", הוא בחי' בינה עילאה הטמון 1
 בוי בחכמה, ונקרא "עוזו" ענין גבורה, דבינה הוא מקור הגבורות, עי"ש(.וח

אגרת התשובה פ' ט )ע' צח, ב( "וכן ביראה ופחד או בושה  –( ע לב )ביאור לשון התניא 2
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וכו'", וז"ל: יראה הוא במוח ופחד הוא בלב כמ"ש בתניא פרק ט היראה במוחו ופחד 

דבינה, ופחד בלב הוא במדת הגבורה פחד יצחק, ה' בלבו, והיינו במוח הוא בגבורות 
 והוא בחד חלוקה כי אני בינה לי גבורה, ובושה הוא במלכות כי הכלה בושה כו' עי"ש(.
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 יום הכיפורים בחי' בינה: (יד
 

 הערות לזהר בראשית:
 .)יוהכ"פ פנימיות הבינה, נטלא מבי אימא( ( ע' סא1
 .)יום הכיפורים הוא יום תשובה עילאה המגיע בבינה( רוע'  (2
 עי"ש(.בחי' בינה  –רלד )כניסה לקדשי קדשים ע'  (3
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
פ' זהר  ,מלכותבחי' בינה מאירה ל ,כפורים לשון רביםיום ( ע' לב. מב. קעט. רפח. שיג )1

 עי"ש(. , ע"בקדף אמור 
 ג(."פע"ח שער יוהכ"פ פ –( ע' קלח. שיב )ה' עינויים דיוהכ"פ כנגד ה' דבינה 2
 ( ע' קעט ואילך )תשובה עילאה ה' דבינה(.3
 בינה עילאה(. –( ע' רפח )שופר דנעילה הוא שופר גדול 4
בחי' ה' עילאה  –דוקא  נשים( ע' שיב )הקריאה בס"ת של כה"ג ביום הכיפורים הי' בעזרת 5

 בינה עי"ש(.
[ כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין ע' שיב )ראה הרמז בביאור המאחז"ל ]ר"ה כו, ב( 6

 לכלה נינפי(.
 ( ע' תנ )הלשון של זהורית שהי' מלבין ביהכ"פ הוא בינה עי"ש(.7
 

 תורת לוי יצחק:
 – עוה"בהרואה קרי ביוהכ"פ ועלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן  ע' כא )]יומא פו,ב[( 1

 נה, שמאיר ביוהכ"פ(.בחי' בי
 ( ע' כא )ביוהכ"פ עוונת מחולין בחי' בינה עי"ש(.2
שער ר"ה פ"ה בד"ה יום  "אפע"ח שער יוהכ"פ פ –( ע' סט )מל' מקבל מבינה ולא מז"א 3

 ט(.
 עיר גדולה(. –( ע' קכא )מפטירין ביוהכ"פ ביונה בענין עיר נינוה הרומז על בינה 4
)התפלות ביוהכ"פ מתחיל ב"אור זרוע" אות "א", ומסיים עם ( ע' רמח. אגרות ע' שצד 5

 בחי' בינה(. "לשנה הבאה בירושלים" אות "ם", היינו אֵׁם
 דברים ע' קיט. ועוד.-( ראה גם הערות לזהר שמות

 )יוהכ"פ בחי' תשובה, וזהו רמז בהנ"ל "תבוא אֵׁם ותקנח" בחי' בינה(. ע' רמח. תכ( 6
 (.מבי אימאם ע' רמח. תכ )אז נטלא ( ש7
 –דוקא, כי בענן אראה על הכפרת  הכפרת( ע' ער )ענן הקטרת של יוהכ"פ מתייחס אל 8

 בחי' בינה(.
 למעלה ושבע למטה כנגד בינה(. אחת)הזיית דמים  ( ע' ער9

בחי' נה"י  "המחתה"הג' מנים יתרים וכן  –( ע' תכא )עבודת יוהכ"פ קטרת בחי' בינה 10
 ערך מחתה.ראה גם מאורי אור  דאימא(.

 הפנימיתשנכנסו לחצר  –מבחי' נו"ה דאימא  – ביוהכ"פ ( ע' תכא )מיתת נדב ואביהוא11
 בחי' בינה, ומיתתם ע"י שריפה בחי' בינה(. –

 בחי' בינה(. לבן( ע' תכא )עבודת יוהכ"פ בבגדי 12
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
 רחמים פשוטים(. –מבחי' פנימיות בינה  נמשך ( ע' מד )יוהכ"פ יום סליחה ומחילה1
 ה' תפלות לנגד ה' עילאה בינה(. –( שם )ה' ענויים 2
 הבינה(. פנימיותתקיעת אחת כנגד  –( שם )החתימה נעילתה ע"י שופר 3
 בחי' בינה(. – זהב( ע' שצב )מונבז עשה כל ידות הכלים של יוהכ"פ של 4
 ות עולה לבינה(.( ע' שצב )בהנ"ל מונבז בחי' בינה, מלכ5
 ( ע' שצג )הארון והלוחות בחי' חכמה, הכפרת בחי' בינה, והקשר ליום כיפור(.6
 (.בינה –( ע' שצד )יוהכ"פ יום תשובה 7
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 נהר בחי' בינה( עי"ש. – [ילקוט שמעוני בלק רמז תשעא]( ע' תלג )נמשל יוהכ"פ לנהר 8
 

 הערות לספר התניא:
 (.גורלותיוהכ"פ גורלות, וכן מפטירין ביונה  –( ע' לט )התחברות מלכות לבינה 1
 לבנונית דאימא(. –( ע' מג )יוהכ"פ בגדי לבן 2
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 זהב: (טו
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
( ע' קפ )תשובה עלאה הוא מצד הגבורות מלמטה למעלה, להחזיר הגבורות לשרשם 1

למעלה לשרשן לבינה שאז הם נמתקין, וכמו זהב התנופה, שזהב גבורות צריך להניפו 
 בינה עי"ש(.

( ע' קפז )וז"ל: מהחסדים אין יניקה ללעומת זה בכלל, ועי' בזהר הקדוש פ' פקודי דף 2
 רכד, ע"ב מה שבכסף לא נאמר תנופה, ובזהב ובנחושת נאמר תנופה ליום כיפור(.

( ע' רעז )ביאור הפ' משלי כה, יא "תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו", תפוחי 3
בחי' יראה ואז "דבר  –הב שהוא גבורות דבינה צריכה להיות במשכיות כסף דחכמה ז

 דבר על אפניו", שהדבר דמלכות הוא על אפניו שהוא מתוקן כראוי עי"ש(.
ומפז רב",  מזהב( ע' שעט )ביאור הזהר ]ח"ג דף קעו, א[ דעל התורה נאמר "הנחמדים 4

עומת זה, כי בינה מינה דינין מתערין דמבחי' בינה עצמה ולמטה יכול להיות יניקה לל
 בסופה וכו', וע"י בחי' חכמה ינצל מכל פגע רע עי"ש(.

יצא עשו סוספיתא דדהבא, ולכן צריך להיות זהב  –בחי' גבורה  –( ע' שצח )מיצחק 5
התנופה, שצריך להניפו שלא יהי' יניקה ללעו"ז, משא"כ בכסף לא כתיב תנופה בזהר 

ע"ב, וכמו שמאברהם בחי' חסד יצא ישמעאל שעשה תשובה  הקדוש פ' פקודי דף רכד,
 משא"כ עשו כדאיתא בבא בתרא דף טז, א עי"ש(.

( ע' ת )טעם דהי' הנפת הלוים ]בהעלותך ח, יא[, וכן זהב התנופה ]פקודי פקודי לח, כד 6
 כמ"ש בזהר פ' פקודי דף רכד, ב[, דגבורה צריך הרמה עי"ש(.

את הלוים תנופה לפני ה', מניפין את הלוים דמדת הגבורה, ( ע' תסה )וז"ל: והניף אהרן 7
 ע"ד שבזהב כתוב תנופה, זהב התנופה ועיין זהר בפ' פקודי דף רכד, ב(.

 
 תורת לוי יצחק:

( ע' לו )וז"ל: ידוע שמהגבורות בהסתעפותם למטה נמשך מהם יניקה ללעומת כמ"ש לב 1
קה ללעומת זה וכמו שבזהב כתיב כסיל לשמאלו, וצריך לרומם אותם שלא יהי' מהם יני

 תנופה ]פקודי לח, כד[ ועיין בזהר הקדוש פ' פקודי דף רכד, ב(.
( ע' נד )מהגבורות יש יניקה ללעומת זה כמ"ש מצפון תפתח הרעה וכמו עשו שיצא מיצחק 2

הונפו ע"י הכהנים בחי' חסד, ע"ד זהב  –בחי' גבורה  –סוספיתא דדהבא, והלוים 
 התנופה בזוהר הקדוש פ' פקודי דף רכד, ב. עי"ש(.

. בא ועמד בשער נקנור, שער  . ( ע' שסב )ביאור המשנה ]נגעים פי"ד מ"ז[ והמצורע .3
נקנור הי' של נחושת כדאיתא במס' מדות פ"ב סוף משנה ג' ובמס' יומא עי"ש. והי' 

"ש שם, זהב הוא בינה, ו"נחשת" ר"ת נובלות חכמה נחשתן מצהיב כמו זהב כמ
 תורה, נמשך בפנימיות בינה עי"ש(. –שלמעלה תורה, והיינו הנובלות חכמה 

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 ( ע' רלד )זהב הוא בינה כמ"ש בתניא פרק נ עי"ש(.1
של זהב בחי' בינה, והגורלות ( ע' שצא )ביאור הגמ' ]יומא לז, א[ בן גמלא דוקא עשאן 2

 דב' השעירים דיוהכ"פ הם מבינה עי"ש(.
 בינה(. –( ע' שצב )כל הכלים של יוהכ"פ של זהב 3
( ע' רנג )שרביט הזהב דאסתר בחי' בינה, זהב בחי' בינה כמבואר בתניא פרק נ', ולכן הוא 4

 דוקא בחי' מ"י עי"ש(. נבפ' 
דוקא כמו זהב התנופה, עיין בזהר פקודי דף רכד, ( ע' שפט )גבורות צריך להיות בהעלאה 5

 ב עי"ש(.
( ע' תג )כשהגבורות נמשכים למטה ונפרדים מהחסדים בלי מיתוק אז נעשה מזה עניות, 6

כי צריך שהגבורות יתמתקו בשרשן במקור הגבורות בינה, כמו בזהב שכתיב בו תנופה 
  רות עי"ש(.]פקודי לח, כד[ שצריך להניפו, ואז אדרבה נמשך מזה עשי
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 . רומז על בינה: עיר גדולה . (טז
 

 הערות לזהר בראשית:
 ( ע' קיא )קרית מלך רב בחי' בינה(.1
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 ב" פירושו שהיא גדולה בחי' בינה(.ר( ע' קה )הלשון "1
 בינה(. –( שם ע' קכה )היכל רב 2
 בחי' בינה( –( שם ע' קנד )אותות גדולים ורבים 3
 ע' ריב )ריבוי מצד בינה(. ( שם4
 

 תורת לוי יצחק:
 עיר גדולה, בחי' בינה(. –היא קרית מלך רב  –( ע' קכא )נינוה 1
 ( ע' דש )רחובות בנהר בחי' בינה(.2
 ( ע' שמ )בינה היא פלטרין גדולה, ה' רבתא, ה' גדולה(.3
 ( ע' שפא )יבנה ָשם סנהדרין הגדולה בחי' בינה(.4
 

 תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:ליקוטים על פסוקי 
 גדול בחי' בינה(.( ע' קעד )מ  1
 ( ע' תלה )פלטין גדולה הוא בחי' בינה(.2
 

 ב"א:שנקודות  (יז
 

 אות ח סעיף סד.ראה גם מאורי אור 
 

 הערות לזהר בראשית:
( ע' ריא )רמז מ"ש )עקב י, טו( "רק באבותיך חשק ה'", חש"ק ר"ת חל"ם שב"א קמ"ץ 1

 בחי' האבות(. –שהוא כנגד תפארת גבורה חסד 
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
 הרן", נדב ואביהוא בחי' גבורות(.אני בני ש( ע' נט )שב"א ר"ת "1

-הערות בראשית ע' רלה. רנד. הערות שמות בענין נקודות, לקוטי לוי יצחק, )וראה
 ב. תכו. אגרות סוף ע' שפח(.-דברים ע' תכא
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 הה' גבורות: (יח
 

 הערות לזהר בראשית:
אותיות בין "אלקים" שני בתחילת התורה עד השלישי, כנגד ה' גבורות  חמשהיב ) ( ע'1

 עי"ש(.
 עי"ש(.ם "אלקים" שֵׁ ( ע' עב. צ )ה' גבורות כנגד ה' אותיות ד2
 ה' גבורות(. –ב"ן  םשֵׁ ד המילוי( ע' עב )ה' אותיות 3
 ה, ה' גבורות דקליפה הקשות שבמלכות עי"ש(.-דשֵׁ ה" דלעומת זה, הוא נוט' דֶ ׂש( ע' פא )"4
( ע' פב )יש חמשה מיני מנחות ]מנחות קד, ב[ כנגד ה' גבורות, יצחק בחי' גבורות שתיקן 5

 ה' גבורות עי"ש(. –מים מנחה מנחה, רמז "יצחק רבקה" בגי' ה' פע
( ע' פח. קלז )יצחק בחי' גבורה בגי' ד' פעמים "בן", דיש ה' גבורות ג' מהם חג"ת נמתקים, 6

 ונעשים ג' בנים, ונו"ה לא נמתקו עי"ש(.
 גבורות דחג"ת נ"ה עי"ש(. –( ע' פט )ה' גבורות כנגד עיקרי המדות 7
 ה' גבורות עי"ש(. –ף" רומז על גבורות, נוט' "אלף פ", בגי' ה' פעמים גבורה ( ע' קטו )"אַ 8
ממתיק  "א"ה' גבורות, והאות  –בגי' מנצפ"ך  פ"ר( ע' קטו, קלד )תיבת "פאר", הוא 9

 "א"ה' גבורות, ואות  –הגבורות. וכן "תפארת" הוא "תפרת" בגי' ה' פעמים גבורה 
 ממתיקו עי"ש(.

משה לשונות על אומות העולם בזהר חלק א' ע' קעז, ב "וכלהו אשדין ( ע' קמג )ביאור ח10
 דמין, ומגיחין קרבא, גזלין, קפחין, ומנאפין" כנגד ה' גבורות עי"ש(.

גבורות,  "ה"רמז  "הנם"הנם", ואותיות -"גיהנם" נוט' "גי םשֵׁ ( ע' רלז )ביאור תיבות ו11
"ן דמנצפ"ך בחי' נצח והוד , רמז לאותיות מ"נם"והגבורות הקשים ביותר אותיות 

 עי"ש(.
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 ( ע' ט. שסח )ה' אצבעות דיד שמאל כנגד ה' גבורות עי"ש(.1
( ע' שט. רעג )יש ה' תיבות בהתחלת התורה, מ"אלקים" השני עד השלישי כנגד ה' גבורות 2

 ה' עלין דשושנה, ה' אצבעות עי"ש(. –
 גבורות ממותקות(.( ע' סח )בהושענא רבה נמשך ה' 3
( ע' צה )רמז מ"ש "נתנני שוממה כל היום דוה", דוה אותיות הוד, סוף קו השמאל דה' 4

 "נתנני" גימטריא ב"פ מנצפ"ך עי"ש(–גבורות 
 המדות חג"ת נו"ה עי"ש( עיקרי( ע' צז. רפו )ה' גבורות כנגד 5
ה זרה אקרי בורות ( ע' קעב )ביאור ה לשונות בזהר דהקב"ה אקרי באר מים חיים, ועבוד6

נשברים "דאינון מים המרים, מים עכורין, מכונסים, סרוחים ומטונפים" כנגד ה' 
 גבורות(.

 ה' גבורות, עי"ש(. להמתיק( ע' רעג )כוס של ברכה על ה' אצבעות כדי 7
 ( ע' רפ. רפו )ה' מיני מרור ]פסחים לט, א[, כנגד ה' גבורות, וביאורו(.8
 פסוקים כג, כד, כה[, כנגד ה' גבורות(. –ים" ]שמות פרק ג' ( ע' רצו )ה' פעמים "אלק9

גבורה, ה' נרות כנגד -( ע' שלו )הטבות הנרות של המנורה ה' נרות וב' נרות, מנורה, אש10
 ה' גבורות, וב' נרות יסוד ומלכות, עי"ש(.

 אותיות עי"ש(. הבגי' מנצפ"ך, עם  פרה, -( ע' שפה )"פרה" פר11
 הכ"ב אותיות וה' אותיות מנצפ"ך, מלכות ענינה מלכות עי"ש( –ות ( ע' שפח )ה' גבור12
 –( ע' תד )רמז מ"ש "שמרו משפט ועשו צדקה", "משפט" ע"ה בגי' ה' פעמים אלקים 13

 ה' גבורות(.
 

 תורת לוי יצחק:
( ע' ו. כז )יוסף משה דוד בגי' ה' פעמים מנחה כנגד ה' גבורות, ונסתלקו בזמן מנחה דשבת 1

 הה' גבורות עי"ש(. להמתיק
( ע' ז. כז )יש ה' מיני מנחות ]מנחות קד, ב[, כנגד ה' גבורות, ה' פעמים "מנחה" בגי' 2
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 "יצחק רבקה", דיצחק בחי' גבורה תיקן מנחה עי"ש.

 ה' גבורות עי"ש(. –( ע' כד. רלד )מספר "קל" הוא כנגד ה' פעמים הוי' 3
 ( ע' כח )יש ה' מיני מרור כנגד ה' גבורות(.4
 עי"ש(. "פר"אותיות מנצפ"ך, בגי'  ה'ה, היינו -( ע' לד )פרה הוא פר5
( ע' מב. קמו. תמח )גבורת החסד, גבורת הגבורה, גבורת התפארת, גבורת הנצח, גבורת 6

 ההוד, עי"ש(.
( ע' ע. קלב. קעב )ה' גבורות, ג' חג"ת שנמתקין, וב' נו"ה אינם נמתקין, כנגד ד' בנים 7

 עי"ש(.
 קלג )ה' גבורות כנגד ה' אותיות מנצפ"ך(.( ע' קלב/8
 ( ע' קלב ואילך )ה' בנות צלפחד כנגד ה' גבורות עי"ש(.9

( ע' קלב ואילך )ביאור המשנה והגמ' ]קידושין נ:[ ומעשה בחמשה נשים וכו', כנגד ה' 10
 גבורות עי"ש(.

גי' ה' פעמים איגרא" מלשון שבירה, ב מרפסן( ע' קנו )ביאור לשון חז"ל ]קידושין סג:[ "11
 ה' גבורות עי"ש(. –אלקים 

 ( ע' קסה )מנצפ"ך הם ה' מוצאות הפה מקור הכ"ב אותיות עי"ש(.12
 ( ע' קעג )עשו עבר על ה' עבירות ביום שמת אברהם ]ב"ב טו.[, כנגד ה' גבורות עי"ש(.13
 ( ע' קעט )ע' גבורות המגולים, וס' נעלמים, כנגד מילה ופריעה עי"ש(.14
 הה"ג דיצחק עי"ש(. שממתיקים)אברהם יעקב בגי' ה' פעמים אלקים,  ( ע' ריח15
( ע' רכד ואילך )ביאור המשנה "ששה דברים היתה משמשת קרן מערבית דרומית", 16

 "משמשת" בגי' ה' פעמים גבורה, הקרן בחי' מלכות המקבלת מששה ספירות עי"ש(.
 להמתיק' ה' פעמים גבורה, רלד )רמז בתענית בה"ב, "שני חמישי שני" בגי-( ע' רלג17

 הגבורות עי"ש(.
 ( ע' רסב. תלט )ה' אצבעות יד השמאל כנגד ה' גבורות עי"ש(.18
( ע' שיז )ביאור סיפור הגמ' ]שבת כה:[ ר' יהודה ב"ר אלעאי הי' רוחץ ערב שבת, פניו, 19

 ב' ידיו, וב' רגליו, כדי להעביר הזוהמא לרחוץ הפסולת מהה' גבורות עי"ש(.
חצר ואילך )ביאור המשנה ]כלים פט"ו מ"א[ ר' יהודה אומר חמשה כלים מקבלים  ( ע'20

 טומאה, כנגד הה' גבורות עי"ש(.
 ה' גבורות(. –ף", נוט' אלף פ' בגי' ה"פ גבורה, א( ע' שפז )רמז בתיבת "21
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
 ה' גבורות(. –"חמש" ( ע' יג )"חשם מארץ התימני", "חשם" אותיות 1
ה'  –( ע' קלא )רמז "נשים דעתן קלה" ]שבת לג:[, אותיות "קל" בגי' ה' פעמים הוי' 2

 גבורות עי"ש(.
ם אדנ"י, שֵׁ( ע' קסה )ה' זמנים דקריאת המגילה ]מגילה פ"א מ"א[ כנגד ה' גבורות, בגי' 3

 הגבורות עי"ש(. להמתיקאסתר בגי' שושנה, ה' עלין 
( ע' קסו )רמז בהברכה אחר קריאת המגילה הרב את רבנו וכו', ה' פעמים נ"ו מספר 4

 להמתיק הה' גבורות עי"ש(. –מנצפ"ך 
כנגד נצח והוד  "מן"כנגד ה' גבורות, והגבורות הקשות אותיות  הן" נוט', מָ ( ע' קסז )"הָ 5

 עי"ש(.
 .(פ"רגבורות שבגי' מנצפ"ך, מספר  ה'ה, ה-( ע' קעג )פרה, פר6
 – "צ"חסד וגבורה,  – "פך"נצח והוד,  – "מן"( ע' קעה )אותיות מנצפ"ך כנגד, אותיות 7

 תפארת עי"ש(.
", כנגד הה' תרי תלתאשדו  . ריא )ביאור הגמ' ]ערכין יט.[ "באתרא דתקלי שכמי .-( ע' רי8

 גבורות עי"ש(.
ים, ובכל עבודה ( ע' רכח )חמשה דברים בפסוק ]שמות א, יד[ "עבודה קשה, בחמר, ובלבנ9

 ם "אלקים" עי"ש(.שֵׁ כנגד ה' אותיות  –בשדה, את כל עבודתם" ה' גבורות 
 רכט )ה' דמים טמאים באשה ]נדה יט.[ כנגד ה' גבורות עי"ש(.-( רכח10
( ע' שלד )רמז וביאור בגמ' ]קידושין ע:[ ה' סימנים דפרסיים, אוכלין ושותין כדוב, 11

 דוב, ואין להם מנוחה כדוב, כנגד ה' גבורות עי"ש(.ומסורבלין כדוב, ומגדלין שיער כ
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כנגד ה' גבורות  –( ע' שמו )חמשה תיבות בהתחלת התורה מן האלקים שני עד השלישי 12

 עי"ש(.
הה'  להמתיק( ע' שמז )כוס ישועות ביד ימין, הה' אצבעות בחי' חסדים, המושיעים 13

 גבורות, ה' עלין תקיפין דשושנה וכו' עי"ש(.
שהי' מבדיל בין חצר  –ביאור הענין דמחיצת חצר המשכן הקלעים והעמודים שפח ) ( ע'14

המשכן, ובין  –המשכן לרשות הרבים, מרמז ומורה על המחיצה בין סטרא דקדושה 
סטרא דלעומת זה. ומבאר בכמה פרטים דרומזת על גבורות, דשיעור היקף הקלעים היו 

' גבורות עי"ש פ"ר בגי' אותיות מנצפ"ך. וגובה העמודים ה' אמות כנגד ה –פ"ר אמות 
 כל הרמזים והפרטים(.

 
 הערות לספר התניא:

( ע' ז' )ביאור דיוק לשון התניא פרק כז )לד, ב( "ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות 1
' ה' , דיש "תתרף" חלקים בשעה בגי"שעה או פחות"ועוסק בתורה באותה שעה", דיוק 

 פעמים "גבורה", או פחות מקצת ה' גבורות עכ"פ עי"ש(.
( ע' ט )דיוק החמשה לשונות בתניא פרק כט )לז, א( על היצה"ר "אתה רע ורשע ומשוקץ 2

 ומתועב ומנוול" כנגד ה' גבורות עי"ש(.
( ע' טו )דיוק לשון התניא סוף פרק לו )מו, ב(, מביא חמשה ראיות דמיתרון הארה לישראל 3

יגיה חשך האומות, חשך האומות הוא מהה' גבורות, וע"י התגלות קץ  –תיד לבוא לע –
 ימין", דהיינו ה' חסדים שימתיקו את הה' גבורות עי"ש(. הנוט' " –הימין 

 ( ע' לד )בשעה יש תתר"פ חלקים, רומז על גבורה, מספר ה' פעמים גבורה עי"ש(.4
)קיב, א( "לא נצרכה אלא להעדפה, וזהירות, ( ע' לט )דיוק לשון התניא, אגרות הקדש סי' ז 5

 וזריזות יתירה, ביתר שאת, ויש עז, כנגד הה' גבורות עי"ש(.
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 מספר כל הכ"ב אותיות עם אותיות מנצפ"ך: (יט
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 .58( מובא לעיל בפנים הערה 1
 

 תורת לוי יצחק:
דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים ( ע' שסד )ביאור הגמ' סוכה נב, ב "מי שלא ראה 1

והיו בה ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א של סנהדרי  . לא ראה בכבודן של ישראל .
 גדולה, כל אחת ואחת אינו פחותה מעשרים אחד רבוא ככרי זהב".

וז"ל: והיו שם ע"א קתדראות של זהב וכאו"א אינה פחותה מכ"ה רבוא דינרי זהב, 
וע"א עם כ"ה הוא מספר אל אד', וביחד הוא מספר אלף תשע"ה  הכל מזהב בחי' גבורות.

 רבוא דינרי זהב כמספר הכ"ב אותיות עם ה' אותיות מנצפ"ך הכפולות עי"ש(.
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
ם הוי', דרומז על יחוד ז"א ונוקבא. כי הכ"ז אותיות שֵׁ ( ע' רטו )"שבת" בגי' כ"ז פעמים 1

 (.הוי' הוא בז"א עי"ש םשֵׁ כות, והם במל
( ע' שצד )וז"ל: הג' נשיאים דדגל מזרח, יהודה יששכר זבולון, והר"ת יהודה יששכר 2

זבולון הוא כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך הכפולות. ומספר שמות נשיאהם, נחשון בן 
 עמינדב, נתנאל בן צוער, אליאב בן חלן, הוא מספר הכ"ז אותיות שהם אלף תשע"ה,
שיתכן לומר בהם שכחה, כי משה שכח על האלף תשע"ה שקל, ויש בהם זכרון, כי הרי 

 נזכרו אח"כ, יהודה יששכר זבולון הוא מספר זכו"ר תשכ"ח במכוון עי"ש(.
 

 להעיר ג"כ מענין האלף ושבע מאות ושבעים וחמש: (כ
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 (.58( ע' שפח )מובא בפנים הערה 1
 

 חק:תורת לוי יצ
( ע' שצב )ביאור הגמ' ]בכורות ה, א[ "שאל קונטריקוס השר את רבי יוחנן בן זכאי", שלא 1

הזכיר מהאלף תשע"ה שקלים, וגם משה שכח עליהם כמ"ש במדרש רבה פ' פקודי 
 עי"ש(.
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היינו יו"ד, ה"ה, )ם ב"ן אותיות הפשוטים ד' ואותיות המילוי ה' ש (כא
 :(ו"ו, ה"ה, בגי' ב"ן

 
 דברים:-לזהר שמותהערות 

ָבנ-( ע' שכז1 יר ל  ּפ  ָלה ָאֶרץ ֶהח  ל  ן ֹון ָקַמל ָהָיה ַהָשרֹושכח )ביאור הפסוק ישעי' לג, ט "ָאַבל א מ 
ֶמל"נָֹכֲעָרָבה ו   ומבאר שם, דבפסוק זה המדבר על השממון והחורבן, יש ה'  עֵׁר ָבָשן ו ַכר 

"החפיר לבנון קמל", ג( "הי'  פרטים והחלוקות הם ד', והם: א( "אבל אמללה ארץ", ב(
השרון כערבה", ד וה( "ונער בשן וכרמל" )מצרף כאן שני פרטים ביחד "בשן וכרמל"(, 

ם ב"ן, וז"ל: "ומפני שבב"ן האותיות הפשוטות הם ד', ואותיות המילוי הם נוהם כ גד שֵׁ
 ה', זהו שבהה' שבפסוק, נקט ד' חלוקות והפרטים הם ה' עי"ש.

כוונת הפסוק על חורבן ארץ ישראל. ראה פרש"י ומצודת ציון. ועוד.  ( ופירשו המפרשים
ם ה'  –" אומללהענין השחתם כמו תאבל הארץ )הושע ד, ג(. " –" אבל" ענין כריתה כמו בשֵׁ

ם יער בארץ ישראל.  –" לבנוןענין בושה ומיאוס. " –" החפירכי אמילם )תהלים קיח, י(. " שֵׁ
ן וֶָדֶשן וכן  –" השרוןוף קמלו )ישעי' יט, ו(. "ענין כריתה כמו קנה וס –" קמל" הוא מקום ָשמֵׁ

ענינו כמו מדבר וכן ארץ ציה וערבה )ירמי'  –" כערבהחבצלת השרון )שיר השירים ב, א(. "
" בשןענין הפלה הבאה מתנועה חזקה, וכן גם חצני נערתי )נחמי' ה, יג(. " –" ונוערנא, מג(. "

הוא מקום  –" וכרמלהוא מקום מרעה שמן כמ"ש שמעו וגו' פרות הבשן )עמוס ד, א(. " –
 שדות וכרמים.

 
 תורת לוי יצחק:

( ע' קלב )ביאור המשנה קידושין נ, ב "ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אדם 1
הן אחד כלכלה של תאנים וכו', ואמר הרי כולכם מקודשת לי בכלכלה זו, וקיבלה אחת מ

 ע"י כולן ואמרו חכמים אין אחיות מקודשת עי"ש.
ם וז"ל: יש לפרש החמש נשים, הנה אשה בחי' מלכות נבנית מהגבורות  ומבאר שָׁ

ם ב"ן דמלכות הוא  . . . זהו מה שיש ה' נשים הוא לנגד הה' גבורות, והוא ג"כ מה ששֵׁ
 . . . במלוי ההי"ן

הן הם אחיות שמחוברות זו לזו, ובאמת גם אלו הה' נשים הם ע"ד ד', כי שתים מ
ם ב"ן, וה' הוא לנגד ה' אותיות המלוי,  וי"ל ד' נשים הוא לנגד ד' אותיות הפשוטות דשֵׁ
ושתים מהן אחיות הוא לנגד ו"ד דמלוי הי', זהו שהם אחיות, כי הרי הן מלוי דאות אחד, 

שתיהן,  שמאות אחד יצאו ב' אותיות ו"ד, והיינו כמו ב' אחיות, שממקור אחד יצאו
 משא"כ שארי הג' אותיות הו"ה, יצאה כל אחת מאות בפני עצמו, כמובן עי"ש(.

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

שהמלחמה וזהו ע' שטז )וז"ל: שרש ענין המלחמה היא בחי' גבורות ודינים וכו'. ( 1
החמשה, שקאי הראשונה שנזכרה בתורה הוא מלחמת אמרפל עם חביריו, ד' מלכים את 

 על מלכי תהו, הט' אותיות דשם ב"ן דתהו כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פ' לך עי"ש(.
ע' שצט )וז"ל: בענין מחנה ישראל שהי' ג' פרסי, י"ל ישראל הם מבחי' מלכות, ובמרובע ( 2

. והם ט'  . ה' ט' פרסי, הוא שם ב"ן דמלכות שיש בו ט' אותיות ד' הפשוטים וה' המלוי
ם ב"ן ד' וה' מלכים עי"ש(.פרסי במ  רובע, הוא תהו שהי' בסוד שֵׁ

ע' שלה )ביאור הגמ' קידושין עב, א במ"ש )דניאל ז, ה( וארו חיוא אחרי תנינא דמי' ( 3
לדוב, תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלים ושותין כדוב, ומסורבלין כדוב, ומגדלין שער 

 כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.
דברים, א( אכילה, ב( שתי', ג( מסורבלין, ד( מגדלין שיער, ה(  ובפרטיות יש כאן ה'

אין להם מנוחה, "יש לומר לנגד הה' גבורות, ונכללין בד' כי אכילה ושתי' קנקטן ביחד, 
ם ב"ן, ומלוי גימטריא אלקי"ם גבורה, הנה ב' אותיות וד' -הוא כמו ה' אותיות המלוי דשֵׁ

 עי"ש(.הם במלוי אות אחד י', לכן נכללין בד' 
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 הערות לספר התניא:

ם ב"ן, כי יש ד' אוירים וה' קשרים, לנגד ד' אותיות הפשוטים 1 ( ע' שט )וז"ל: ציצית הם שֵׁ
 וה' אותיות המלוי עי"ש(.
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 . ואותיות המלוי ה': . ם ב"ן .שֵׁ  (כב
 

 דשם ב"ן: יו"דראה עוד בביאור המילוי 
 

 הערות לזהר בראשית
 דחכמה, נעשה ו"ד הרומזים על זו"ן עי"ש(. י'דמלוי ה ו"ד( ע' מא )וז"ל: מ1
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
הוא  ד'הוא ז"א הכולל ו"ק,  ו'.  . . ו"דהוא  י'( ע' כו )וז"ל: חכמה הוא אות י', ומלוי ה1

 מלכות עי"ש(.
. ימי טומאה וטהרה דלידת  . ( ע' רפב )וז"ל: ובכלל ידוע שהגבורות כפליים כהחסדים .2

ה הוא כפליים דטומאה וטהרה בזכר, שנוקבא היא גבורות, ודכר הוא חסד, וכן נקב
ם. ובינה נוקבא הוא ב' אותיות ו"ד דמלוי  –בשרש, חכמה דכורא הוא אות אחת  י' של שֵׁ

, וכן יעקב הדכורא הוא אחד וכו', ונקבותיו הגבורות הם שתים רחל ולאה בב' גופים י'ה
 מחולקים עי"ש.

דעת עליון שבאמצע המחברם עי"ש(.  ו'בינה עלאה,  ד'הוא אבא,  י' –( ע' רצ )וז"ל: יו"ד 3
 ועיג"כ שם ע' שעט. תנח.

 (.י'דמלוי ה ו"ד( ע' כו. שלב )שרש זו"ן בחכמה, באותיות 4
( ע' שמו )אימא עלאה הוא כמו כפליים לגבי אבא, כי אבא הוא אות אחד י', ואימא עלאה 5

 "ד, ו"ד למפרע הוא ד"ו דהיינו שנים ]ראה קידושין מא, א[(.היא ב' אותיות ו
 י' נקודה, ו' קו, ד' שטח עי"ש(. –( ע' תנח )הג' אותיות יו"ד 6
 

 תורת לוי יצחק:
סדרים  ששה( ע' יט )ביאור המשנה מס' מדות פ"ג מ"ה "וטבעות היו לצפונו של מזבח, 1

", וצפונו של מזבח הוא בינה הנקראת צפון ועיין בזהר הקדוש פ' במדבר ארבע ארבעשל 
סדרים  ו'בחי' בינה עלאה שהוא ו"ד דמלוי הי', זהו הדעה ד –דף ק"כ ע"א עי"ש, ובבינה 

 דמלוי הי', שהו' קודם עי"ש(. ו"ד, הוא ד'ובכ"א 
רבעה ארבעה ( ע' פג )ביאור הגמ' גיטין נב, א "חמרי' דרבנא עוקבא יתמא משכוה בא2

היין שהוקר מד' לו', ד' שייך לתבונה ו' שייך לבינה עילאה,  –ואייקר וקם בשיתא שיתא" 
 עי"ש(. י'דמילוי ה ו"דאותיות 

ע' צח )ביאור מאחז"ל ]חולין קלט, ב[ אסתר מן התורה מנין שנא' )וילך לא, יח( ואנכי ( 3
כמה במכוון, שחכמה זו הסתר אסתיר פני ביום ההוא, וז"ל: יו"ם ההו"א הוא מספר ח

קאי על אבא, ואסתר שהיא אימא עילאה היא מוסתרת ונעלמה ביום ההוא דאבא, והוא 
ממש כמו שהאותיות ו"ד הם מוסתרים ונעלמים בתוך הי' דאבא, כי המלוי דהאות הוא 
מוסתר ונעלמת בתוך האות כמובן, והכפל דהסתרה הוא לנגד ב' האותיות ו"ד דמילוי 

 ך(.הי'. עי"ש ההמש
ם, דבשם ב"ן 4 ם וז"ל הפשוט הוא אות י'  –( ע' קטז )מבאר שָׁ בהאות י' ראשונה דהשֵׁ

 והמלוי הם אותיות ו"ד, והפשוט הוא אות אחד, והמלוי הוא ב' אותיות ו"ד עי"ש(.
 כנגד האות ו' דמילוי היו"ד עי"ש(. –( ע' קלט )הלכה כאביי בהלכות יע"ל קג"ם 5
נה ]קידושין סג, ב[ "קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתי' ( ע' קנב ואילך )ביאור המש6

ם, והבעל  –יש לפרש  –ובא אחד ואמר אני, נאמן". ומבאר  האב הוא חכמה י' של שֵׁ
 בחי' ז"א הוא כמו האות ו' דמלוי היו"ד, והבת בחי' מלכות האות ד' דמלוי היו"ד עי"ש(.

ם חכם שהי' מומחה  –לא ביבנה ( ע' רסח. שנז )ביאור המשנה בכורות פ"ד מ"ה "אי7 שֵׁ
איסרות בבהמה  ארבעההתירו לו חכמים להיות נוטל )שכר(  –בבדיקת מומי בכורות 

בגסה", ומבאר בכור הוא בחי' חכמה אות י', והשכר הוא כנגד האותיות ו"ד  וששה
 דחכמה" עי"ש(. י'דמלוי ה ו"דאיסרות היינו מ ו'איסרות  ד'המלוי, ו"זהו שהשכר שלו היו 

לשכות היו בעזרה". ובפ"ב מ"ה,  שש( ע' רפג )ביאור המשנה מדות פרק ה' משנה ג' "8
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לשכת היו בארבע מקצועותי', ולא היו מקורות. ומבאר, דעזרת נשים  וארבעעזרת נשים, 

הוא בחי' מלכות, בעזרת נשים דמלכות היו ד' לשכת כי מלכות היא בחי' אות ד', ובעזרה 
ו' מדות דז"א, כי ז"א הוא אות ו' ומלכות היא ד' "וכידוע בענין דז"א היו ו' לשכות לנגד 

 דמלוי היוד" עי"ש(. ו"דאותיות 
דמלוי  ו'( ע' שכא )ביאור ורמז בדין עבד עבד הנרצע באזנו ובדלת, דהמרצע הוא כמו ה9

 דמלוי היו"ד עי"ש(. "דלת"הוא ה והדלתהיו"ד, 
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
הוא שנים מחוברין יחדו כמו דו פרצופין טב  –מילוי האות יו"ד  –( ע' סג )וז"ל ופי' ד"ו 1

 למיתב טן דו, הוא חיבור יסוד ומלכות יחדיו(.
ם אדמו"ר הזקן "שניאור זלמן" וז"ל: בשניאור יש ו' אותיות ובזלמן יש 2 ( ע' ריח )ביאור שֵׁ

קול ודיבור, עיין בזהר שמות  י'דמלוי ה וד'ד' אותיות, ורומז על ז"א ומלכות שהם אותיות 
דף ג' ע"פ אתי מלבנון כלה, ובמקדש מלך, ובביאורי הזהר ]מאדמו"ר האמצעי[ שם 

 עי"ש(.
ם אדנ"י, נמשך מאותיות ו"ד דמלוי 3 ( ע' רנא )ביאור ענין דהאותיות ו"ד דמלוי היו"ד דשֵׁ

ם הוי' עי"ש(.  היו"ד דשֵׁ
 ( ע' שלה.4
 

 הערות לספר התניא:
 אות י' חכמה עצמה, ו' דעת, ד' בינה, עי"ש(. –ע' מג )יו"ד  (1
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 ם ב"ן אותיות הפשוטים ד' ואותיות המלוי ה' וכמ"ש במ"א:שֵׁ  (כג
 

ם ב"ן, האותיות וראה עוד בענין   אותיות: "ט"המילוי הוא שֵׁ
 

 הערות לזהר בראשית:
אותיות המלוי הם ביחד  ( ע' קכג )במלכות שם ב"ן האותיות הפשוט הם ד', ובצירוף גם ה'1

 ט' אותיות, ורמז בגמרא שבת )ט, א( עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים מכתפים עליו עי"ש(.
 

 תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס:
ע' של )שיעור בגד המטמא הוא ג' על ג' אצבעות, ג' על ג' הוא מספר ט', לנגד הט' ( 1

ם ב"ן, הפשוט אותיות דשם ב"ן וכמ"ש במאורי אור מע' בגד , בג"ד בגי' האותיות דשֵׁ
 והמלוי עי"ש(.

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

באדר  י"גבניסן, ואימתי לאבד בנ"י ג"כ ביום  יגע' פח )גזירת המ"ן לאבדם הי' ביום ( 1
וז"ל: שלשה עשר רומז על שם ב"ן דתהו, שאותיותיו הפשוטים הם ד' ומלוי הוא ט', 

]שבת ח, א[ עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים מכתפים עליו(, וביחד הוא יג, )וע"פ  )והיינו
 ]דברים ג, יא[ מטת עוג מלך הבשן( שבשם ב"ן הי' שבירה עי"ש(.

אמות רחבו אותיות י"ד מרמז לעולם  ד'טפחים גובה על  י'ע' רה )שיעור רשות היחיד הוא ( 2
אותיות יו"ד, ה"י, וי"ו,  י', ובצירוף עם המלוי הוא ד'התיקון רמז לשם יהו"ה, האותיות 

רמז  –הפשוט ד', ועם המלוי ט'  –ה"י, משא"כ בתהו הוא רק י"ג אותיות כנגד שם ב"ן 
 רשות הרבים עי"ש(. –]שבת ח, א[ להדין עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים דוקא מכתפין עליו 

יות ]ע"ב הוא יו"ד ה"י וי"ו ה"י, ס"ג ע' רנא )בהג' שמות ע"ב, ס"ג, מ"ה יש בכ"א י' אות( 3
ם ב"ן הוא רק ט'  הוא יו"ד ה"י וא"ו ה"י, מ"ה הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א[, משא"כ בשֵׁ

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. ומבאר שם שהוא החילוק וההפרש בין בולי לבוטי בגיטין  –אותיות 
ל'  –"ה פ' השולח )דף לו, ב(, בולי עם אות ל' הוא עשירים מהג' שמות ע"ב ס"ג מ

מרומז באות ט' כנגד שם  –הם עניים היינו מלכות הנקראת עני' ודלה  –אותיות, ובוטי 
 ב"ן עי"ש(.

)ביאור הגמ' ]גיטין נו, א[ תלתא עתירי בירושלים  –הנ"ל  3בהמשך להערה  –( ע' רנא 4
כנגד ע"ב, ס"ג, מ"ה, ואח"כ "מרתא בת  –משפיעים  –[, שהיו זכרים עשירים]שלשה 
 בחי' ב"ן עי"ש(. –נקבה  – בייתוס"

 ע' תיז )מטתו של עוג ]דברים ג, יא[ ארכה ט' ורחבה ד' עי"ש(.( 5
 

 הערות לספר התניא:
ע' יב )שם ב"ן הפשוטים הם ד' ובמלוי הוא ט', והוא עמוד בן ט' ורחבו ד' שרבים ( 1

 מכתפים עליו )שבת ח, א(.

           
. שם ב"ן אותיות  . דעפ"י כל הנ"ל, מ"ש בפנים "גם ע"ד ד' ה' . ואולי יש לומר,

הפשוטים ד' ואותיות המלוי ה' וכמ"ש במ"א", מרמז גם הטעם דהמאסר התחיל "ט" 
, "ה"+ האותיות המילוי  "ד"ניסן, מספר ט' כנגד האותיות הפשוטים דשם ב"ן שהם 

 וד"ל. "ט"היינו 
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יומא דדינא וישב יצחק ויחפור הושענא רבה שאז הוא גמר הדין ס (כד
 כו':
 

 ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש ע' שכט וז"ל:
 בחי' יצחק בשנה מתחיל מתחלת ראש השנה עד הושענא רבה, והוא בכלל.

 .1שבימים הללו יש ג' זמנים שהעולם והאדם נידון
 וביום ב' דינא רפיא. 2בראש השנה שאז הוא הכתיבה, ביום א' דינא קשיא

 3הכפורים שאז הוא החתימה ואז אין שום שליטה להשטן כמאמר רז"לוביום 
 שהשטן גימט' שס"ד מלבד יום הכפורים.

בצל,  4ובהושענא רבה שאז הוא הגמר חתימה, ובהושענא רבה יש סימן לזה בלילה
 והתיקון משנה תורה ותהלים אומרים בלילה.

רבה שאז הוא  אך ההושענות וחביטת הערבה בהושענא רבה, הוא ביום הושענא
 בכוונת ליל הושענא רבא ע"ש. 5סיומא דדינא, ועיין בפע"ח

 זהו הד' בארות, לפי פשוטו של מקרא, שחפרם יצחק.
ויהי היום כו' שקאי  6א'. הבאר דעשק, ביום א' דראש השנה, ורבו עלי' הוא כמ"ש

ביום  ה' יחתו מריבו שמפטירין זה 7על ראש השנה כתרגומו, ויבא גם השטן כו', וכתיב
 א' דראש השנה הרי שאז יש מריבה, והוא מצד הדינא קשיא.

ב'. הבאר דשטנה, ביום ב' דראש השנה רבו גם עלי' מצד הדינא רפיא, )ומפני שהוא 
 כי התעשקו כו'(. 8רפיא לא כתיב הטעם בהשטנו כו' כמו בעשק

 ג'. הבאר דרחבות שלא רבו עלי', הוא ביום הכפורים שאין להשטן שליטה, ונק'
בינה  10גימט' שם אהי' בד' מלואיו קס"א קס"א קמ"ג קנ"א, שהוא פנימיות 9רחבות

 .11שביום הכפורים
, וחפרו יצחק עצמו לא עבדיו, היינו שרשי הגבורות כמו ויעתקועל הבאר בזה כתיב 

עשה לי אלקים(, וביום הכפורים מקבלת המלכות  12שהם בעתיק )תענוג, יצחק, צחק
 באר הג' דעתיק.

__________ 
 ראה פרי עץ חיים שער לולב פרק ד'. (1
 זהר ח"ג )פרשת פנחס( דף רלא, ב.ראה  (2
יומא כ, א "אמר רמי בר חמא השטן בגימטריא תלת מאה ושיתין וארבעה, הוי תלת מאה ושיתין  (3

 וארבעה ימי אית לי רשותא לסטוני, ביומא דכיפורי לית לי רשותא לאסטוני".
 ראה זהר פרשת תרומה דף קמב, א. פרי עץ חיים לולב פרק ה )כמצויין כאן(. (4
 שם בפרי עץ חיים פרק ה. (5
איוב א, ו. "ויהי היום ויבאו בני האלקים להתיצב על ה' ויבא גם השטן בתוכם", ופי' התרגום "ַוֲהָוה  (6

יָנא ֳקָדם ה' וגו'". ד  קּום ב  מֵׁ ָאַכָיא ל  י ַמל  ּתֵׁ רֵׁיש ַשָּתא ַוֲאתוׂ כ  יָנא ב  ד  יוָׂמא ד   ב 
 עליו בשמים ירעם ה' ידין אפסי ארץ וגו'".א ב, י. "ה' יחתו מביבו -שמואל (7
"ויריבו רעי גרר וגו' ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו",  –תולדות כו, כ. דכתיב בהבאר ד"עשק"  (8

 משא"כ בהבאר דשטנה כתיב )פסוק כא( "ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה".
"ל עה"פ. ועיין מאורי אור ערך רחבות. )וטעם ד' מלואיו ולא בלקוטי תורה להאריז רחבות גימטריא וכו', (9

 אגרות קודש עמוד רצג(.דברים ע' יג. -הערות לזוהר שמותג', ראה לקוטי לוי יצחק 
 ואילך. 313ראה לקוטי שיחות חכ"ט עמוד  (10
העבודה "ויש לפרש מן המצר קראתי בראש השנה, ענני במרחב י"ה ביום הכפורים רחבות, והוא ע"י  (11

דהכהן הגדול ביום הכפורים שהכהן הגדול מתחיל מהתיקון ורב חסד כמ"ש באד"ר והתיקון הזה הוא במקום 
המרחב, והי' טובל ה' טבילות ומקדש י' קדושין לנגד י"ה שבמרחב בתיקון הזה, ועיין בשער א"א פי"א" 

 )לקוטי לוי יצחק כאן(.
. תורת 342. ח"כ עמוד 786. ח"ג עמוד 30חות ח"א עמוד וירא כא, ו. ראה תורה אור יז, ד. לקוטי שי (12

 מנחם סה"מ מלוקט ח"ד עמוד רצז. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קצז. קכז.
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ואח"כ  13, שביום הכפורים עצמו אסור תשמישהרחיב ה' לנו ופרינו בארץ כיוזהו 

מותר זהו ופרינו, כי מה שמותר אח"כ נמשך זה מיום הכפורים דוקא, והראי' כי הזיווגים 
שאז בנות ישראל יוצאות  14היו נעשים ביום הכפורים דוקא כמאמר רז"ל בשלהי תענית

ם שע"י הכהן הגדול מעכב שיהי' לו אשה וחולות בכרמים כו', ולהכפרה דיום הכפורי
את נפשותיכם שועיניתם  17, וכן יש פירוש בועיניתם16ובעד ביתו, וכמאמר רז"ל 15כמ"ש

הוא מלשון עונתה דהיינו יחוד, והוא מטעם האמור שהמקור להזיווג הוא דוקא יום 
 הכפורים אם שבו גופא אסור מפני דנטלא מבי אימא כמ"ש בזהר.

 19ויראהוא להושענא רבה שהוא יום הז' דסוכות,  שם באר שבעויעל מ 18ד'. אח"כ
שם עבדי  20ההוא הוא ליל הושענא רבה שאז הוא הדין והמשפט, וכרו אליו ה' בלילה

יצחק )ולא הוא עצמו שזהו ביום הכפורים דוקא, רק בחי' הארות ממנו( באר ומצאו מים 
 כמ"ש מצאנו מים וכו'.

בה שהוא יום הז' דסוכות, ובהושענא רבה שבעה ע"ש הושענא ר 21וקרא שם הבאר
הוא הגמר דחתימה, זהו שאז נגמר חפירת הבארות דיצחק ולא נאמר אח"ז שחפר עוד 

 בארות.
כשמת,  22וכמו כן לענין מה שחפר יצחק את הבארות דאברהם כו' וקרא להן שמות
בזהר פי'  23מלא ו' וחסר ו', ההתחלה הוא בראש השנה והגמר בהושענא רבה וכמ"ש

 וישב יצחק ויחפור כו' עי"ש.
וראה גם תורת חיים פ' בשלח ]קה"ת ה'תשס"ג[ ע' רלג. לקוטי לוי יצחק הערות 

 דברים ע' סח. אגרות ע' שפג.-לזהר בראשית ע' ריח. שמות
 

 אהי' דההי"ן: (כה
 

 דברים:-ראה הערות לזהר שמות
ם אהי' במילוי ההי"ן בגי' קנא ( 1  מלכות דבינה(. –ע' יח. כד )שֵׁ
 בגי' ע"ה אהי' דההי"ן עי"ש(. –כנף העוף  –ע' כט )כנ"ף ( 2
ע' קמח )בענין כנף הבגד, וז"ל: והכנ"ף ביחוד הוא הקנ"א שהוא ביסוד דאימא מספר ( 3

 כנ"ף ע"ה וכמ"ש בפע"ח שער הציצית פרק ה' עי"ש(. ועי' שם גם ע' קנב.
ין דאורייתא קדישא אינון, ( ע' קעו. רפז. שפו )ביאור במ"ש בזהר ח"ג דף קעט, ב 4 ל  "מ 

ם אהי' במלוי יודי"ן בחי' בינה  עלאין אינון", "קדישא" בחי' חכמה, "עלאין" בגי' שֵׁ
 עי"ש(.

ם אהי' דההי"ן בחי' יסוד אימא, המטהר ( 5 ע' שט )מקוה מים, מקו"ה בגי' קנ"א, מספר שֵׁ
 ומכפר עי"ש(.

ם אהי' דהה –עם הכולל  –ע' תסה )כעס ( 6 י"ן, ומבאר דכשהתינוק שהוא בחי' מוחין בגי' שֵׁ

__________ 
 יומא ריש פרק ה. (13
דף כו, ב "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות  (14

. ביום חתונתו זה מתן תורה  מרות בחור שא נא עניך וראה מה אתה בורר לך .וחולות בכרמים, ומה היו או
 , יום הכפורים שניתנו בו לוחות אחרונות[.זה מתן תורה]ובפרש"י: 

 אחרי טז, ו. (15
 יומא ב, א וע"ש הסוגיא יג. "וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו". (16
 אחרי טז, לא. (17
 תולדות כו, כג. (18
 כד.שם פסוק  (19
 שם פסוק כה "ויכרו שם עבדי יצחק באר". (20
 שם פסוק לג. (21
שם כו, יח. "וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויקרא להן שמות כשמת  (22

 (.2אשר קרא להן אביו" )ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן ריט הערה 
 ראה זהר ח"ג פרשת צו דף לב, א. (23
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 דקטנות כועס הוא על העדר אורות דאימא, כשאין מאיר בה בחי' בינה עי"ש(.

 
 תורת לוי יצחק:

 שבעת( ע' מט. קפז )רמז במספר דייני ישראל שעשה משה ]סנהדרין יח, א[ "דייני ישראל 1
ם אהי' בחי' בינה  וששאלפים  ושמונתריבוא   דיינים עי"ש(. –מאות", בגי' שֵׁ

( ע' קעו )ביאור הגמ' סנהדרין ז, א "ההוא דהוה קאמר ואזיל היא ניימא ודיקולא שפיל 2
כו'". דיקולא היא הסל שהאשה נותנת בו פילכה ומלאכת ידי' כדי לארוג לבושים וכו', 
ם אהי'  ם אהי' ]דבינה[ במלוי ההי"ן כפי שמאיר ונמשך במלכות, שֵׁ "דיקולא" בגי' שֵׁ

ן הוא במל' כמ"ש בטעמי מצות להרח"ו פ' כי תשא, והלבוש הוא בחי' תיקון דההי"
 להעולמות וכו'(.

ח )ביאור הגמ' עירובין "כלום שתינו רביעית יין האטלקי" יין הוא בחי' בינה, -( ע' קצז3
והיין הי' אטלק"י מספר אהי' דההי"ן ע"ה כי הליכתם ָשם מעכו לכזיב הוא להמתיק את 

 הוא אהי' דההי"ן עי"ש(. –"כזב"  –כזיב, והוא יין אטלק"י כי במלכות  –בחי' ָכָזב 
( ע' שסב )ביאור המשנה מדות פ"א מ"ד שתי לשכות היו לשער העזרה, לשכת פנחס 4

ם נקנור  אותיות נ"ק  –המלביש מימין וכו', אהי' דההין בחי' לבוש, עיין ָשם בביאור שֵׁ
 קנ"א עי"ש(. וראה גם ע' שצב. –ע"ה בגי' אהי' דההי"ן 

( ע' תב )ביאור ענין "מקוה" וז"ל: יש לפרש מקוה הוא יסוד דמלכות שהוא חלל שקוע 5
כלי קיבול כמו מקוה שהוא חלל שקוע וכלי קיבול להמים, מקוה הוא אהי' דההי"ן והוא 
במלכות כמ"ש בטעמי מצות להרח"ו ז"ל זיע"א פ' תשא במצות שמן המשחה. עי"ש 

 ביאור(. וראה שם ע' תי. תכב.כל ה
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
ם אהי' בההי"ן מספר קנ"א הוא בגי' מקו"ה הוא ביסוד אימא כמ"ש בפרי עץ 1 ( ע' נח )שֵׁ

ומקוה מים מטהר כי בחכמה ובינה לא הי' שבירה,  –חיים שער הציצית פרק ה' עי"ש 
 ואדרבה הם מטהרין עי"ש(.

 
 לספר התניא:הערות 

וז"ל: מה שנצרך "ליודעי  "ליודעי בינה"ע' מט )ביאור מ"ש בתניא ]קלח, ח[ בנוגע כעס ( 1
בינה" דוקא, להבין הטעם הוא, כי ע"י חטא הכעס, מגיע הפגם באהי' דההי"ן ועיין 

 במאורי אור מע' כעס. עי"ש כל הביאור(.
 

 אהי' במלוי אלפי"ן בחי' חג"ת: בהמשך להערות כה.כו( 
 

 תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס:
ם מ"ה דאד"ם דז"א הוא מקבל מאהי' דבינה דמלוי אלפי"ן, כי שם מ"ה 1 ( ע' רסא )וז"ל שֵׁ

 הוא הוי' במלוי אלפין, הוא מקבל מאהי' דבינה ג"כ שבמילוי אלפי"ן עי"ש(.
יעקב מע' קמג, ע' תיח )וז"ל: בחג"ת דאימא הוא השם קמ"ג אהי' דאלפין כמ"ש בקהלת ( 2

 דברים ע' שצט.-ד עי"ש(. וראה שם גם ע' שסד. הערות לזהר שמות
 ועוד.

 

 בגי' קנ"א: –בהמשך להערה כה, בענין אהי' דההי"ן  (כז
 

 ראה גם:
 

 דברים:-לקוטי לוי יצחק שמות
ע' יב. יג. קיח. קכג. רכו. רפט. שיב. שצב )שתיבת חומ"ת תחו"ם חות"ם בגי' שם אהי' ( 1
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 ע"ה עי"ש(.במילואו 

ע' קלה. שעה )שתיבת כפר"ת כפת"ר ]בחי' יסוד[, הוא בגי' ד' פעמים אהי' + מילואיהן ( 2
 עי"ש(.

סוף ע' רפט )וז"ל: סל"ח מח"ל כפ"ר הוא מספר אהי' פשוט ובג' מילואיו קסא, קמג, ( 3
קנא. וידוע שם אהי' הוא בבינה עילאה, והסופי תיבות הוא רח"ל, כי ביוהכ"פ נמשך 

 ם עי"ש(.החות
 

 תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס:
ם אהי'  –בינה  –" איעצךשאמר "שמע בקלי  –ע' קפז )"יתרו" ( 1 למנות דיינים, בגי' שֵׁ

 במילואיו עי"ש(.
הארץ בכליכם" בגי' שמות הוי' ]ַאב[  מזמר"ת" וכן "קחו תזרי"עע' תמט )תיבת "אשה כי ( 2

יחוד או"א עם מלכות עי"ש(.  –אהי' ]אֵׁם[ + מילואיהם, כפי שנמשך ההשפעה בפועל 
 .3. 2ראה כאן לקמן אגרות קודש הערות 

ע' שנט )ביאור ענין טהרת המצורע, הכהן הי' נותן דם על תנוך אזן, תנו"ך הוא מספר ( 3
אזן הוא בבינה. ועי"ש שהטהרה הי'  –קמג שבבינה  אהי' פשוט ובג' מלואיו קסא, קנא,

"אזן" כנגד בינה, "יד" כנגד בחי' ז"א )כי ז"א עיקרו חג"ת שהם ידים(,  –בג' מקומות 
 ו"רגל" בחי' מלכות(.

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

הארץ" "כל  –( ע' עג )רמז מ"ש "חילו מלפניו כל הארץ" בגי' הד' שמות אהי' במילואם 1
 בחי' מלכות, "מלפניו" בחי' בינה עי"ש(.

ע' רה )"כסף שטר וביאה" בגי' שמות הוי' ]ַאב[ אהי' ]אֵׁם[ + מילואיהם, כפי שנמשך ( 2
 ההשפעה בפועל וכו'(.

יוסף" ע"ה[, בגי' שמות הוי' ]ַאב[ אהי'  פור"תצחק" ]וכן "בן י( ע' תכט )מ"ש "הגמל את 3
 מַאב ואֵׁם לבחי' יסוד וכו'(. ]אֵׁם[ + מילואיהן, ההמשכה
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 למתא ציאילי, שהוא מלשון צ"ל ומספרו צ"ל א"ל:כח( 
 

שמפרש ומרמז שמות  ,המחבררלוי"צ זצ"ל בעל מראה מקומות בכתבי הרב 
 ערים וכפרים, וכן בלשון לע"ז.

 
 הערות לזהר בראשית:

 ם "טורי דקרדו"(.שֵׁ ( ע' כה )ביאור ה1
 ם "מתא מחסיא"(.שֵׁ ( ע' לז. סא. סט )ביאור ה2
 ם "כפר חנין"(.שֵׁ נ )ביאור ה-( ע' מט3
 ם "כפר טרשא"(.שֵׁ ( ע' נו. סא. סט )ביאור ה4
 ם "לוד"(.שֵׁ ( ע' קכב. קפב. רכט. רס )ביאור ה5
 ם "קפוטקיא"(.שֵׁ ( ע' קכג. רמז )ביאור ה6
 ם "שכם"(.שֵׁ ( ע' קלא )ביאור ה7
 ם "בבל"(.שֵׁ ( ע' ריח )ביאור ה8
 ם "מידבא"(.שֵׁ )ביאור ה( ע' רלט 9
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
 ם "אושא"(.שֵׁ ( ע' ו )ביאור ה1
 ם "לוד"(.שֵׁ ( ע' ו. כו. קעז. קצו. רסז )ביאור ה2
 ם "אכיש מלך גת"(.שֵׁ ( ע' צח )ביאור ה3
 ם "כפתורא"(.שֵׁ ( ע' קלה )ביאור ה4
 ם "צפורי"(.שֵׁ ( ע' רכד )ביאור ה5
 עפריים"(. –רין ם "עפשֵׁ ( ע' רכה )ביאור ה6
 ם מלך פרס "איזגדר מלכא"(.שֵׁ ( ע' רמו ואילך )ביאור ה7
 ם "קפוטקיא"(.שֵׁ ( ע' רס. שה )ביאור ה8
 ם "הוצל" שבבבל(.שֵׁ ( ע' רסא )ביאור ה9

 ם "נהרדעא"(.שֵׁ ( ע' רסב )ביאור ה10
 ם "כפר ראמין"(.שֵׁ ( ע' רסט ואילך )ביאור ה11
 (.ם "גוש חלבא"שֵׁ ( ע' ש )ביאור ה12
 ם "סוריא"(.שֵׁ ( ע' שא )ביאור ה13
 ם "כפר סכנין"(.שֵׁ ( ע' שצד )ביאור ה14
 ם "פקיעין"(.שֵׁ ( ע' תיח )ביאור ה15
 ם "בקעתא דאונו"(.שֵׁ ( ע' תלז )ביאור ה16
 ם "מירון"(.שֵׁ ( ע' תסג )ביאור ה17
 

 תורת לוי יצחק:
 אדום לבן עי"ש(.( ע' מד )רמזים בשמות "אוכמא סומקא חיורא", תרגום שחור 1
 ם "כפר עכו"(.שֵׁ ( ע' נא )ביאור ה2
 ם "צרפתה אשר בצידון"(.שֵׁ ( ע' סו )ביאור ה3
 ם "טעייתא" ]ישמעאלית[(.שֵׁ ( ע' עא )ביאור ה4
 ם "אושא"(.שֵׁ ( ע' עו )ביאור ה5
 דירושלים"(. בריוניריש  אבא סיקראם "שֵׁ ( ע' פו )ביאור ה6
, ]מרדכי מן התורה מנין )חולין קלט, "מירא דכיא" – ם "מר דרור"תרגו( ע' צז )ביאור ה7

 ב([(.
 ם "צפורי"(.שֵׁ ( ע' קב. שז )ביאור ה8
 ם "נהרדעא"(.שֵׁ ( ע' קד )ביאור ה9

 ם האיש "גידול בר רעלאי"(.שֵׁ ( ע' קמא )ביאור 10
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 ם "מחוזא"(.שֵׁ ( ע' קס )ביאור ה11
 ם "עכו"(.שֵׁ ( ע' קצג )ביאור ה12
 ם "כזיב"(.שֵׁ ( שם קצג )ביאור ה13
 ם האיש "מבגאי"(.שֵׁ ( ע' קצה )ביאור 14
 ם "צור"(.שֵׁ ( ע' קצח )ביאור ה15
 ם "רומי"(.שֵׁ ( ע' ריא )ביאור ה16
 ם "יון"(.שֵׁ ( ע' ריב )ביאור ה17
 מלכות אדום"(. – קיסרם "שֵׁ ( ע' רטו )ביאור ה18
 ם "פומבדיתא"(.שֵׁ ( ע' רלב )ביאור ה19
 "כפר סגנה"(.ם שֵׁ ( ע' רצד )ביאור ה20
 ם המקל של עבדי מצרים "אלדבוס"(.שֵׁ ( ע' רצה )ביאור ה21
 ם "אלכסנדריא"(.שֵׁ ( ע' שה. שסד )ביאור ה22
 "(.בדאןם "רמוני שֵׁ ( ע' שיח )ביאור ה23
 ם "נקנור"(.שֵׁ ( ע' שלא. שסב )ביאור ה24
 ם "גרמני"(.שֵׁ ( ע' שנה )ביאור ה25
 ם "כושי"(.שֵׁ ( שם שנה )ביאור ה26
 ם האיש "קונטריקוס הגמון"(.שֵׁ ( ע' שצ )ביאור 27
 ם "אשמדאי"(.שֵׁ ( ע' תמב )ביאור ה28

 
 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 ם "רומי"(.שֵׁ ע' צ )ביאור ה( 1
 ם "בבל"(.שֵׁ ע' קטז )ביאור ה( 2
 ם "נהרדעא"(.שֵׁ ע' קטז )ביאור ה( 3
 ם "לוד"(.שֵׁ ע' קטז )ביאור ה( 4
 טבריא"(. –ם "חמתן שֵׁ קסח ואילך )ביאור ה ( ע'5
 טבריא"(. –ם "מגדל נוניא שֵׁ ( ע' קעד ואילך )ביאור ה6
 ם "נהר לברות"(.שֵׁ( ע' קעט ואילך )ביאור ה7
 ם "נהר גיחון"(.שֵׁ ( ע' קפה )ביאור ה8
 ם "אטלקי"(.שֵׁ ( ע' רד )ביאור ה9

 ן סוכר"(.בקעת עי –ם "גגות צריפין שֵׁ ( ע' רלב ואילך )ביאור ה10
 ם "ארץ שנער"(.שֵׁ ( ע' רמז )ביאור ה11
 ם "מידבא"(.שֵׁ ( ע' רנד )ביאור ה12
 ם "שכם"(.שֵׁ ( ע' רסג )ביאור ה13
 טבריא"(. –ם "צפורי שֵׁ ( ע' רסט )ביאור ה14
 ם "מודיעים"(.שֵׁ ( ע' שח )ביאור ה15
 ם "נציבין"(.שֵׁ ( ע' שכב )ביאור ה16
 מחסיא"(.ם "מתא שֵׁ ( ע' תיח )ביאור ה17
 ם "יון"(.שֵׁ ( ע' שם תיח )ביאור ה18
 ם "פרס"(.שֵׁ ( ע' שלד ואילך. שעה. ת )ביאור ה19
 ם "חקוקאה"(.שֵׁ ( ע' שסד ואילך )ביאור ה20
 ם "מחוזא"(.שֵׁ ( ע' שעז )ביאור ה21
 ם "חשמנאי"(.שֵׁ ( ע' שפו )ביאור ה22
 ם "עכו"(.שֵׁ ( ע' שצב )ביאור ה23
 "נקנור"(.ם שֵׁ ( ע' שצב )ביאור ה24
 ם "גלית הפלשתי"(.שֵׁ ( ע' שצט )ביאור ה25
 ם "מבית הישמת עד אבל השטים"(.שֵׁ ( ע' ת )ביאור ה26
 ם "טור מלכא"(.שֵׁ ( ע' תיב )ביאור ה27
 

 הערות לספר התניא:
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 (."ארם"ם לבן הארמי שֵׁ ( ע' כא )ביאור ה1

 . ועם י"ט הוא כ"א מספר אהי': ב' .כט( 
 

חידושים וביאורים בש"ס ע' קכו, מספר אהי' דבינה הוא  להעיר מתורת לוי יצחק,
א"ך ואך הוא מיעוט, שמיעוט הוא מצד הגבורה וכמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש. וראה 

 דברים ע' שלו.-גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות
 

 וסימנך ב"ד הרומז על גבורות שלכן אין מתחילין בב"ד כידוע: (ל
 

 ך ומאחז"ל/אגרות קודש:ליקוטים על פסוקי תנ"
וז"ל: פשתן רומז על גבורות ביחוד, ונקרא ב"ד שאותיות הללו רומזים ג"כ על )ע' שפח ( 1

השמאלים, בינה המוח הב' גבורות שהם קשות, שלכן אין מתחילין בב"ד. והם המוחין 
 ועטרא דגבורה המוח הד'.

תר חכמה בינה כ –ומספרם שש רומז על גבורה שהיא מדה הו', הן מלמעלה למטה 
מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה, ולכן שמות  –דעת חסד גבורה, והן מלמטה למעלה 

 דיצחק מלא ו', והיינו מה שפשתן הוא שש, ונקודת שש הוא ציר"י, בינה מקור הגבורות.
והמילוי דב"ד י"ת ל"ת מספר ג' פעמים מנצפ"ך, ג' פעמים פ"ר הרומזים על גבורות. 

ג' פעמים  –רות, ע"ד ג' חלוקות דהלוים, או כמו תרדמ"ה ]בגי'[ תרגו"ם ויש ג' בחי' גבו
 גבורה עי"ש(.
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 ב' הוא בינה ד' הוא גבורה כמו פ' שני' ופרשה רביעית דתפילין: (לא
 

 הערות לזהר בראשית:
( ע' קב )פרשיות קדש והי' כי יביאך בחי' אבא ואמא, והפרשיות שמע והי' אם שמוע הם 1

 חסד וגבורה(.
קמו )ביאור ד' לשונות בזהר כנגד הד' מוחין, חכמה בינה, וחסד וגבורה שבדעת, -( ע' קמה2

 כמו הד' פרשיות עי"ש(.
 ( ע' רמא )תפילין של ראש הם בחי' מוחין, חכמה בינה, חסד וגבורה שבדעת עי"ש(.3
 

 דברים:-הערות לזהר שמות
גבורה, ע"ד פרשה הרביעי והי' ( ע' קנו )האות ד' הראשון בשמו של "דוד", מרמז לבחי' 1

 בחי' גבורה(.
-( ע' קסד )פרשת שמע בחי' חסד, פ' והי' בחי' גבורה, וביאור ד"שמות" הפרשה "שמע2

 והי'" הוא להיפך עי"ש(.
 גבורה, עי"ש(. –חסד, ופ' והי'  –( ע' רנג )מחלוקת רש"י ור"ת, דפרשת שמע 3
 ב' וד' כנגד בחי' בינה וגבורה עי"ש(.רפא )הד' כוסות כנגד הד' מוחין, וכוס -( ע' רפ4
 ( ע' תלג )תפילין של ראש כנגד הד' מוחין(.5
חכמה ובינה, ותרין עטרין חסד  –( ע' תסב )ביאור הזהר, הד' לשונות כנגד הד' מוחין 6

 וגבורה דדעת עי"ש(.
 

 תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס:
מע חסד, פר' והי' גבורה, ושיטת ר"ת והי' קודם ( ע' נא )הד' פרשיות כנגד הד' מוחין, פ' ש1

 עי"ש(.
 עד )ד' פרשיות דתפילין הם המוחין חב"ד, שהדעת נחלק לחסד וגבורה(.-( ע' עג2
גבורה  –חסד, והי'  –( ע' צג )בבחי' דעת יש ב' עטרין חסד וגבורה, וזהו הב' פרשיות שמע 3

 שבדעת(.
שכת הד' מוחין חכמה בינה, חסד וגבורה תפארת, המ –קיט )תפילין נק' פאר -( ע' קיח4

 שבדעת, והוא גדר הענקה, ורמזים בזה עי"ש(.
ת באפרקי שתים כנגד בחי' חכמה ובינה, טט בכתפי שתים כנגד פרשיות שמע ּפ( ע' קכג )5

 שהם התרין עטרין דחסד וגבורה עי"ש(. –והי' 
נה, וחסד וגבורה דדעת ( ע' ער"ה תלד )מקלות דיעקב כנגד ד' פרשיות דתפילין, חכמה בי6

 עי"ש(.
( ע' תלד )ביאור אותיות "שין" בתפילין של ראש, א' של ד' ראשים וא' של ג' ראשים, 7

 הד' פרשיות עי"ש(. –כנגד המשכת המוחין חב"ד, ודעת הנחלק לשתים חסד וגבורה 
 

 ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:
מלך אגג ]מזרע עמלק[ לד' חתיכות ומתחו על ד'  רצז )טעם דשמואל הנביא חתך-( ע' רצו1

קונדיסין, דהוא מנגד לד' רבתי דאחד, כנגד הד' פרשיות לנגד מוחין דחכמה ובינה וחסד 
 וגבורה עי"ש(.

 ד'ו ב', אותיות אלו הם בבחי' גבורה, שלכן אין מתחילין ביום "בד"( ע' שפח )פשתן הוא 2
 כנגד המוחין השמאלים בינה ועטרא דגבורה עי"ש(. –

 
 הערות לספר התניא:

( ע' ז )וז"ל: וכידוע בענין הד' פרשיות דתפילין של ראש, שהם חכמה ובינה חסד וגבורה 1
 כי דעת כולל ב' עטרין דחסד וגבורה עי"ש(. –

שיות דתפילין, ( ע' יז. יח )וז"ל: ויש ד' מוחין חו"ב חסד וגבורה דדעת, כידוע בהד' פר2
 . ועוד יש ב' מוחי חו"ג דדעת עי"ש(. . עקרי המוחין הם חו"ב .
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( ע' לט )וז"ל: המוחין עליונים חכמה ובינה חסד וגבורה וכמו הד' פרשיות דתפילין של 3

 ראש(.
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