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ב"ה.

פתח דבר
לקראת יום כ"ף מנחם אב ,יום ההילולא הע"ה של כ"ק הרה"ק הגאון
המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן ז"ל ,אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ,הננו מוציאים
לאור את רשימתו שכתב אודות מאסרו עם לקט ביאורים מכ"ק אדמו"ר זי"ע
(נעתקו מסדרת הספרים תורת מנחם ,והם הנחות בלתי מוגהות) ,ואחריהם באו
הערות ופיענוחים בדרך אפשר שנערך על ידי הרה"ת ר' דוד שי' דובאוו ,שליח
כ"ק אדמו"ר זי"ע לפרינסטון ניו דזשערזי.

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

ב"ה.

הקדמה
רשימתו המפורסמת של כ"ק רבי לוי יצחק נ"ע הפותחת במילים "אני לוי
יצחק בן זעלדא רחל" ,בה הוא מפליא לכתוב כיצד פרטי המאורעות שהתחרשו
עמו בעת מאסרו הינן השתקפות גשמית למהותם ותוכנם הרוחני ,היא אחת
מרשימותיו המיוחדות ביותר.
את גודל חשיבותה ,והיוקר שכ"ק אדמו"ר זי"ע העניק לה ,ניתן ללמוד מכך
שרשימה זו פותחת את ספרי תורתו "לקוטי לוי יצחק" ,איתה בחר כ"ק אדמו"ר
זי"ע לפתוח את הספר "לקוטי לוי יצחק  -הערות לספר הזהר  -בראשית" ,וכ"ק
אדמו"ר זי"ע אף התייחס לא פעם בפומבי ,בהתוועדויות ,לתוכנה ,והדברים
מופיעים עלי ספר בפתח הספר "תורת מנחם תפארת לוי יצחק" לחומש בראשית
(מובא לקמן).
לא פעם הזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע בהתוועדות על גדולי ישראל שהיו לומדים
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
הינם בהשגחה פרטית והכל מכוון ומתאים כמין חומר.
הדברים מרעישים במיוחד ,כאשר מעיינים ולומדים היטב את הרשימה הזו,
כיצד כל המימדים של העולם ,עולם שנה ונפש ,המקומות בו הוא היה ,הזמנים
בהם התרחשו הדברים ,שמו ושם אמו ,וכל הפרטים יחד ,משלימים עצמם מכל
צד למהות ותוכן אחד.
כפי הנראה ,רשימה זו היא הרשימה הראשונה שרבי לוי יצחק כתב בהגיעו
לגלות קזחסטן ,וכאשר מעיינים באופן כתיבתה ,נראה שאחר שסיים כתיבתה,

הוא הוסיף עוד שלושה הערות בצידי הגיליון ,ובאותם מילים ספורות שהוסיף
בצידי הדף ,ישנו ביאור עמוק ונפלא.
בשל עומק המושג ,וקוצר המשיג ,רשימה זו דורשת עיון רב ,הכרת מושגים
רבים בקבלה ,שאינם כה שגרתיים ומוכרים ,מה עוד שהיא כתובה בקיצור,
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
לזה ניתן לראות שברשימה קצרה זו הוא כותב חמש פעמים "כידוע".
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.
כיהודה ועוד לקרא הוספנו ביאור שוטף ,דבר דבור על אופנו ,לבאר כל פרט
בפני עצמו ,ואיך שכל הפרטים כולם משולבים זה בזה ויוצרים יצירה נפלאה
מקשה אחת.
בהיות ש"דברי תורה עניים  . .ועשירים" ,הוספנו ״מילואים״ ומראה
מקומות לדברי הרב כאן בספרים האחרים של הרב המחבר ,כך שהרוצה ללמוד
ולהתעמק יותר ,ימצא המקום בנקל ,ובודאי יוסיף בהבנת רשימה נפלאה זו.
לחביבותא דמילתא באה פקסימיליא מרשימה זו כפי שנכתבה על ידו.
ויהי רצון ,שעל ידי לימוד תורתו של בעל ההילולא ,נזכה למלא את רצונו
של כ"ק אדמו"ר זי"ע ,שכתב "ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' -
ללמוד בההתוועדות מתורתו".
דוד בן הרה"ח ר' יהודה ליב ז"ל דובאוו
פרינסטון ,ניו דשערזי
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תמונת כ"ק הרה"ג הרה"ח והמקובל וכו'
מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל שניאורסאהן
(בעת שנלקח למאסר – בשנת תרצ"ט)

תמונת כ"ק הרה"ג הרה"ח והמקובל וכו'
מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל שניאורסאהן
(בגלות ציאלי)

פאקסימיליא מהרשימה בגוכתי"ק כ"ק הרה"ק ר' לוי יצחק ז"ל

הוספה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר זי"ע
למכתב כללי-פרטי
מוצאי תשעה באב ה'תשד״מ

נ.ב .הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א ,יום היא"צ וההילולא של
אאמו"ר לוי יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה.
ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו ,ולנדב
ביומא דין לז"נ ,שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי בנ"י "מאחורי מסך הברזל",
והי' חבוש בבית האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ ,זכותו יגן עלינו ועכ"י –
שליט"א.
__________
ארבעים

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

ואילך).
והזכות גדול :עיין זח"ג ס"פ בחוקותי.
מתורתו :בס' ליקוטי לוי"צ ,תורת לוי"צ :על הזהר ,הש"ס ,התניא וכו'.
שמסר נפשו :ראה הקדמתו לס' הערות על התניא ,ההוספה בסופו.
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d¯e
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
הפעם בדניּפרָאּפעטרָאווסק ,ואח"כ בחַארקָאוו ואח"כ באלמא-אטא),
היינו משך ש"ג ימים כמספר שב"א .ואימתי הודיעו לי שמשפטי נמסר
להאסָאבָא-סָאוועשצַאניע דנ' ק' ו' ד' סס"ר .בליל הושענא רבה קרוב
לאשמורת הבוקר בבית האסורים בדניּפרָאּפעטרָאווסק ,והם שפטו אותי
על גלות ה' שנים הנ"ל .ומובן שכל זה הוא בהשגחה פרטית מלמעלה על
__________
הרב הגאון  . .לוי יצחק :בנו של הרה"ג והרה"ח וכו' ר' ברוך שניאור בנו של הרה"ג והרה"ח
וכו' ר' לוי יצחק בנו של הרה"ג והרה"ח וכו' ר' ברוך שלום בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח
צדק.

רשימת אאמו"ר
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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
לאשתי ולזרעי יחיו ואהי' עמהם יחד במנוחה שלוה והשקט על התורה ועל
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
שניהם יחד שהוא מספר נד"ר ,הנה נד"ר הוא בבינה מקור הגבורות וכן
בהצטרף לזה מה שאני בן זעלדא רחל .הנה יעלה ביחד מספר תרנ"ו.
שהמספר הזה רומז על שמות אלקים במילוי יודי"ן ש' .וברבוע ר' ,ופשוט
פ"ו ,והנקודות דשם אלקים הם ע' ביחד הוא תרנ"ו ,מספר שוש"ן( .ש"ו
מספר לו"י יצח"ק ב"ן ,ש"ן מספר זעלדא רחל)( .שושן הוא אדום כמו
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
כידוע .הנה בפורים הי' כל המעשה בשושן הבירה .וי"ל שושן הבירה
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.
כמ"ש בפרש"י בחומש בפ' בהעלותך בפסוק זאת אשר ללוים כו' ע"ש .כי
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'
שנים למקרא ,כדי שידע מתחלה כל הכ"ז אותיות( .להעיר ג"כ מענין
האלף ושבע מאות ושבעים וחמשה שקל שמהם נעשה ווים לעמודים
כו' כמ"ש בפ' פקודי) .וישבתי בה' בתי אסורים (דניּפרָאּפעטרָאווסק.
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קיוב .דניּפרָאּפעטרָאווסק .חַארקָאוו .אלמא-אטא) .לנגד הה"ג( .ואם כי
עיירות הם ד' ,אך בדניּפרָאּפעטרָאווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים,
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
הה' ערבות מיתוק הה' גבורות ,ובליל הו"ר אז הוא הצל הבבואה דבבואה
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,
ועם י"ט הוא כ"א מספר אהי' (ע"ד כמו הו"ר שהוא כ"א בתשרי) .גם
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
רביעית דתפילין שהם המוחין השמאלים בינה גבורה .וכתיב אני בינה לי
גבורה) .ויהי רצון שבמהרה בימינו יומתקו כל הגבורות והדינים ויהפך הצל
לאורה וטובה נגלית ואשוב לביתי שלום בב"א.

d¯e
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תורת מנחם – תפארת לוי יצחק
–א–
תכלית הביטול ,ומציאות אמיתית
א .ברשימה הנ"ל רואים ב' קצוות:
מחד גיסא – נכתבה רשימה זו (אודות ריבוי התלאות כו') בלב נשבר
ורוח נמוכה ,ומתוך ענוה גדולה ,בכתבו שהמאסר והגלות הו"ע של כפרת
עון כו'.
ולאידך גיסא – בתוכנה של הרשימה מודגש עילוי גדול ביותר השייך
ליחידי סגולה בלבד – שמאורעות בדברי ימי חייו מתאימים ומכוונים
ע"פ קבלה.
ותמיהה זו מתחזקת עוד יותר – שהתחלת הרשימה (לאחרי ההקדמה
"בס"ד") היא בתיבת "אני" ,תואר המדגיש ענין של מציאות ,בה בשעה
שנכתבה בלב נשבר ומתוך ענוה ,כנ"ל.
ב .ויש לומר הביאור בזה:
"אני" – קאי על ספירת המלכות ,1דאף ש"לית לה מגרמה כלום"
(שמקבלת מהספירות שלמעלה ממנה) ,תכלית הביטול ,נקראת "אני",
המורה על המציאות ,כי ,להיותה בתכלית הביטול ,עד כדי כך ,שכל
מציאותה היא המציאות דלמעלה ,ה"ה מציאות אמיתית.
וזהו גם מ"ש" 2ואני תפלה" (שספירת המלכות ("אני") היא בחי'
תפלה – )3שמחד גיסא מודגש תכלית הביטול ,שבנוגע לכל דבר צריך
__________
 )1ראה ספר הליקוטים (דא"ח להצ"צ) ערך אני (ע' א'שמא ואילך) .וש"נ.
 )2תהלים קט ,ד.
 )3לקו"ת שה"ש ב ,ג .ובכ"מ.
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"ואני

להתפלל להקב"ה שיתן לו ,ולאידך גיסא ,מודגשת גם מציאותו,
תפלה" ,שהוא המתפלל ,ובטוח שתפלתו תתקבל כו' ,שכן ,להיותו
בתכלית הביטול נעשית מציאותו המציאות דלמעלה ,ועד שתפלתו היא
באופן ד"אדנ-י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך".4
וכפי שמצינו אצל הלל הזקן – שהי' ענוותן" ,לעולם יהא אדם ענוותן
כהלל" .5וביחד עם זה" ,אמרו עליו על הלל הזקן כשהי' שמח בשמחת
בית השואבה אמר אם אני כאן הכל כאן" ,6תוקף המציאות .וההסברה בזה,
כאמור ,שמצד גודל הביטול ,שאינו מציאות לעצמו ,וכל מציאותו היא
המציאות דלמעלה ,ה"ה מציאות אמיתית.
ועפ"ז יש לבאר פתיחת הרשימה בתיבת "אני" – שלא זו בלבד
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.
ג .ויש להוסיף בזה בפרטיות יותר – ע"פ הביאור במאמרו של הלל
"אם אני כאן הכל כאן":
רש"י מפרש שהי' הלל אומר "בשמו של הקב"ה" .אבל בתוס' איתא
"בירושלמי 7משמע שהי' אומר על עצמו ,דפריך ולקילוסיו הוא צריך,
כלומר וכי הי' צריך לשבחו ,והכתיב 8אלף אלפים ישמשוני' ,ומשני דכנגד
ישראל הי' אומר ,וחביב עליו קילוסן של ישראל מן הכל ,שנאמר 9ונעים
זמירות ישראל ,וכתיב 10ואתה קדוש יושב תהלות ישראל".
__________
 )4תהלים נא ,יז.
 )5שבת ל ,סע"ב.
 )6סוכה נג ,א.
 )7שם פ"ה ה"ד.
 )8דניאל ז ,יו"ד.
 )9שמואל-ב כג ,א.
 )10תהלים כב ,ד.
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ויש לומר התיווך בזה ("בשמו של הקב"ה"" ,כנגד ישראל" ,ו"על
עצמו") – שלאמיתתו של דבר מציאותם של כל בנ"י היא המציאות
דלמעלה ,אלא ,שאצל הלל הי' זה באופן גלוי ,מצד גודל ביטולו שהי'
ענוותן ,עד כדי כך ,שאינו מציאות לעצמו ,וכל מציאותו אינה אלא
המציאות דלמעלה ,ע"ד מאמרו של רשב"י "אנא סימנא בעלמא" ,11שכל
מציאותו היא סימן על המציאות דלמעלה.
ועד"ז י"ל בנדו"ד – שלאמיתתו של דבר הרי כל פרטי ענינים של כל
בנ"י הם מתאימים ומכוונים ע"פ קבלה ,אלא ,שאצל אאמו"ר הי' זה
באופן גלוי ,כיון שנרגש אצלו הביטול בתכלית ,עד שכל מציאותו אינה
אלא המציאות דלמעלה.
ד .ועפ"ז י"ל שענין זה רומז אאמו"ר בהקדמתו ש"מובן שכל זה הוא
בהשגחה פרטית מלמעלה":
בהקדמה זו מבהיר אאמו"ר שתוכן רשימתו ע"ד ההתאמה דדברי ימי
חייו להמבואר בקבלה הו"ע השייך (לא רק ליחידי סגולה ,אלא גם)
לכאו"א מישראל – דכיון שכל הענינים שבעולם ,ועאכו"כ עניניהם של
בנ"י ,הם בהשגחה פרטית ,הרי מובן ,שדברי ימי חייו של כאו"א מישראל
מכוונים ומתאימים ע"פ תורה ופנימיות התורה ,במכ"ש וק"ו מעניני
העולם שנשתלשלו מהתורה ,כמאמר" 12קוב"ה אסתכל באורייתא וברא
עלמא" ,ועאכו"כ בנוגע לישראל ,שמציאותם היא תורה ,כמרומז גם בשם
"ישראל" ,ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות לתורה" ,13כנגד ס"ר נש"י.14
אמנם ,מובן וגם פשוט ,שכדי לראות זה יש צורך לעיין ולהתבונן
בדבר ,וע"ד מ"ש" 15שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" ,היינו ,שצריך
להסתכל ולהתבונן כדי לראות גדלות הבורא בבריאת העולם ,עניני
__________
 )11זח"א רכה ,א.
 )12זהר ח"א קלד ,סע"א .ח"ב קסא ,רע"ב .ח"ג קעח ,א.
 )13מגלה עמוקות אופן קפו.
 )14ראה תניא פל"ז (מח ,א).
 )15ישעי' מ ,כו.
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השגחה פרטית וכו' ,ועד"ז בנוגע להאדם – "מבשרי אחזה אלקה",16
שע"י ההתבוננות בפרטי הענינים שבאדם התחתון שנשתלשלו מהענינים
דלמעלה באדם העליון ,ובפרט שנשמתו של כאו"א מישראל היא "חלק
אלקה ממעל ממש" ,17יכולים להבין ולידע עניני אלקות ,ועאכו"כ שיש
צורך בעיון והתבוננות בשביל למצוא ההתאמה בתורה ,ובפרט ברזין
דתורה ,תורת הקבלה ,נוסף על הכרח הקדמת הידיעה והבקיאות בתורת
הקבלה ,כפשוט.
ומזה למדים הוראה נפלאה בעבודת כאו"א מישראל – שצריך לידע
שכל פרטי הענינים דימי חייו ,גם בעניני הרשות ,הם [לא רק באופן ד"כל
מעשיך יהיו לשם שמים" 18ו"בכל דרכיך דעהו" ,19אלא יתירה מזה,
שהם] מתאימים ומכוונים ע"פ תורה ,עד לפנימיות התורה ,רזין דרזין
שבתורה.
(משיחות כ"ף מנ"א תשכ"ה .תשל"ה)

d¯e

__________
 )16איוב יט ,כו .וראה תניא אגה"ק רסט"ו.
 )17תניא רפ"ב.
 )18אבות פ"ב מי"ב.
 )19משלי ג ,ו.
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–ב–
ההסתלקות בעשרים באב
א .בהמשך לתוכן הרשימה ע"ד השייכות לענין הגבורות ,שתכליתם
ומטרתם שיומתקו לטוב (כמ"ש בסיום הרשימה) – יש להוסיף ולבאר גם
רמז בנוגע ליום הסתלקותו (גמר ושלימות והסך-הכל ד"כל מעשיו
ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו" )1בעשרים באב:
עשרים באב שייך לראש השנה – כידוע שיש נוהגים לעשות התרת
נדרים בכ"ף אב שהוא ארבעים יום לפני ר"ה ,2ויש לומר שענינו ע"ד
ובדוגמת ארבעים יום קודם יצירת הולד ,3ודוגמתו בנוגע ללידת אדה"ר
בר"ה ,שההתחלה בזה היא ארבעים יום לפנ"ז ,בעשרים באב ,שאז
מתחילה כבר העבודה דר"ה.4
ועשרים באב שייך גם ליום הכפורים – כמרומז בקביעותו בימי
השבוע שהיא לעולם באותו יום שבו חל יוהכ"פ.5
__________
 )1ראה תניא אגה"ק סז"ך וכ"ח.
 )2ראה מנהגי הק"ק בית א-ל יכבץ (נדפסו בהקדמת ספר דברי שלום (להרא"ש מזרחי)
סלאטקי ,ירושלים תשכ"ג) מע' מנהגים) .הובא בלקו"ש
סימן סד .בס' יד אליהו (להרב ָ
חי"ט ע'  391הערה .3
 )3סוטה ב ,א.
 )4ולהעיר גם שר"ח אלול הוא ארבעים יום לפני יוהכ"פ ,שנקרא ג"כ בשם ר"ה
(יחזקאל מ ,א .וראה לקו"ת דרושי ר"ה נח ,א).
 )5ע"פ הסימן א"ת ב"ש כו' ה"צ – ביום חמישי דפסח* (ה') חל צום הכיפורים (צ')
שלאחריו (טושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ג).
__________
*) הטעם שסימנים אלה נקבעו על סדר ימי הפסח (א' דפסח ,ב' דפסח וכו') – יש לומר
בפשטות ,כיון שחג הפסח הוא "ראש השנה לרגלים" (ר"ה בתחלתה .שם ד ,א) ,שכולל כל
הרגלים.
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והרי ר"ה ויוהכ"פ קשורים עם עבודת התשובה [התחלת וסיום עשרת
ימי תשובה ,]6שהיא ע"ד ובדוגמת מיתוק הגבורות 7בעבודת האדם.
ב .ויש להוסיף בזה בפרטיות יותר:
עשרים באב הובא במשנה 8בנוגע לקרבן העצים – "זמן עצי כהנים
והעם  . .בעשרים בו (באב) בני פחת מואב בן יהודה" .ובגמרא" :9תנא
בני פחת מואב בן יהודה ,הן הן בני דוד בן יהודה ,דברי ר' מאיר .ר' יוסי
אומר הן הן בני יואב בן צרוי'" .ונתבאר במק"א 10התיווך בזה (שהרי לא
יתכן פלוגתא במציאות – )11שמשפחה זו היתה מזרע דוד ויואב
(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:
החילוק שבין דוד ליואב ,הוא ,שדוד עסק בתורה ויואב יצא למלחמה,
כדאיתא בגמרא" 12אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ,ואילמלא יואב
לא עסק דוד בתורה" ,היינו ,שדוד ויואב מסמלים ב' הענינים הכלליים
שבעבודת ה' – עבודה בעניני קדושה (תורה) ,ועבודה בבירור העולם
(מלחמה).
__________
 )6ומודגש גם בענינם הפרטי (נוסף על כללות הענין דעשי"ת) :ראש השנה – מצות
היום בשופר (ר"ה כו ,ב) ,ש"רמז יש בו  . .עורו ישנים כו' וחזרו בתשובה" (רמב"ם הל'
תשובה פ"ג ה"ד) ,ויוהכ"פ – "זמן תשובה לכל  . .קץ מחילה וסליחה לישראל" (שם פ"ב
ה"ז).
 )7להעיר ,שענין זה מודגש גם בתוכנו של החודש (מנחם-אב) – "עלה ארי' במזל
ארי' והחריב את אריאל  . .על מנת שיבוא ארי' במזל ארי' ויבנה אריאל" (יל"ש ירמי'
בתחלתו (רמז רנט)).
 )8תענית כו ,א.
 )9שם כח ,א.
 )10לקו"ש ח"ד ע'  1104ואילך .ח"ט ע'  86ואילך.
 )11ראה שד"ח מע' כללים מע' המ"ם כלל קסד.
 )12סנהדרין מט ,א.
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ויש לומר דוגמתם בעבודת התשובה – שענינו של יואב ,מלחמה,
קאי על תיקון העבר שבתשובה ,חרטה על העבר ,שענין זה נעשה באופן
של מלחמה; וענינו של דוד ,תורה ,קאי על שלימות התשובה ,ש"יעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם" ,13ומובן ,שבהיותו
במעמד ומצב כזה אינו זקוק למלחמה עם הרע ,אלא עבודתו היא באופן
של הליכה מחיל אל חיל בקדושה גופא.
*
ג .ע"פ האמור בנוגע לקרבן העצים בעשרים באב – יש לבאר ענין
נוסף בנוגע לכללות עבודתו של אאמו"ר:
נתבאר במק"א 10שיש עילוי מיוחד בנדבת העצים לאחר חמשה עשר
באב – "בעשרים בו" – כיון ש"מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של
חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין" ,14ואעפ"כ ,עמדו
משפחות אלה והתנדבו עצים למזבח ,למרות שלא יוכלו להשלים זה ע"י
כריתת עצים (טובים) חדשים.
כלומר ,בנדבת העצים "בעשרים בו" 15מודגשת מעלתם של
המשפחות שהתנדבו – שויתרו על טובתם הפרטית לטובת כלל ישראל,
לצורך קרבנותיהם של כל ישראל ,ולא רק קרבנות ציבור ,אלא גם קרבנות
יחיד( 16גם זה שנמצא במעמד ומצב ירוד שצריך להביא קרבן חטאת
וכיו"ב).
ויש לומר ,שהסתלקות אאמו"ר בעשרים באב (שמסמל הויתור על
הטובה הפרטית בשביל כלל ישראל) מדגישה ענין עיקרי בעבודתו כל
ימי חייו – מסירת נפש לטובת כלל ישראל ,שויתר על טובתו הפרטית
__________
 )13רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב.
 )14תענית לא ,א.
 )15משא"כ בחמשה עשר באב עצמו – שעדיין היו יכולים לכרות עצים ,כמובן מלשון
הרשב"ם (ב"ב קכא ,ב) "שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה".
 )16שהרי "אין היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו" (מנחות כא ,ב .רמב"ם הל'
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.
(משיחת כ"ף מנחם-אב תשכ"ח .ועוד)

d¯e
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–ג–
בן חמש שנים למקרא
ברשימה הנ"ל מבאר אאמו"ר הטעם ש"בן חמש שנים למקרא"– 1
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
שהם בחי' ה' גבורות כידוע ,ולכן בן 2ה' שנים למקרא ,כדי שידע מתחלה
כל הכ"ז אותיות".
ועפ"ז יש להוסיף ביאור בלשון רבינו הזקן בריש הל' תלמוד תורה
"בן חמש שנים  . .שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט":
מדיוק הלשון "שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט" ,משמע,
שעד עתה( :א) קריאה – לא ידע כלל( ,ב) כל המוכרח לדעת לצורך
הקריאה (ידיעת האותיות) – יודע לפנ"ז.
וההסברה בזה – ע"פ דברי אאמו"ר שה' שנים קשורים עם האותיות,
שלכן ,במשך ה' שנים הראשונות צ"ל (רק) לימוד האותיות ,ולאחר
שלמד ויודע כל האותיות ,בהיותו בן חמש שנים" ,מלמדו לקרות תורה
שבכתב מעט מעט".
(לקו"ש ח"ט ע'  135הערה )8

d¯e

__________
 )1אבות ספ"ה.
 )2ברשימה המודפסת – "מן ה' שנים למקרא" ,והוא (לכאורה) טעות הדפוס ,וצ"ל
"בן" (וראה רשימה זו בכת"י המחבר – בפאקסימיליא שבסוף ספר לקוטי לוי"צ לזהר
בראשית (ע' רעג)) .המו"ל.
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חלק משיחת כ"ף מנחם-אב ,ה'תשכ"ה
ה"יארצייט" של אאמו"ר
א ... .בנוגע לעניננו – שעשרים באב הוא ָ
– כבר דובר בשבת 1אודות מה שאירע בהשגחה פרטית ביום חמשה עשר
באב  ...שהגיעו כמה "ביכלאַך" חסידות ,וביניהם היו מונחים כמה דפים
היארצייט ,2ועד כמה
וחוברות ,וביניהם גם חוברות מאאמו"ר ,בעל ָ
3
שהספקתי לעיין – הרי הם ביאורים ע"ד הקבלה על משנה וגמרא וזהר .
ונוסף לזה ,ישנו גם דף בפני עצמו 4שבו מתחיל – לאחרי הקדמת
"בס"ד" – "אני כו'" ,בכתבו שמו ושם אמו ,ומבאר פרטי הענינים בנוגע
לגלותו וישיבתו בבית האסורים כו' ,כפי שיתבאר לקמן (ס"ב).
*
*
*
ב .כמוזכר לעיל – ישנה רשימת אאמו"ר שהתחלתה "בס"ד אני לוי
יצחק בן זעלדא רחל" ,ושם מספר:
"ישבתי בבית האסורים ,מן ט' ניסן ה'תרצ"ט עד ט"ו בשבט שנת
ּפעטראווסק,
ָ
בדניּפרא
ָ
שת"ה (בס"ה בחמשה בית האסורים ,בתחלה
ּפעטראווסק ,ואח"כ
ָ
בדניּפרא
ָ
ואח"כ בקיוב ,ואח"כ עוד הפעם
ַרקאוו ,ואח"כ ב ַאלמ ַא-אַט ַא (ששם "הגלתי על משך ה' שנים")),
בחא ָ
היינו משך ש"ג ימים" ,ו"בליל הושענא רבה קרוב לאשמורת הבוקר
ּפעטראווסק"" ,הודיעו לי שמשפטי נמסר
ָ
בדניּפרא
ָ
בבית האסורים
סאוועשצאַניע דנ'ק'ו'ד' סס"ר .. 5והם שפטו אותי על גלות ה'
באָ -
להאסא ָ
ָ
שנים".
__________
 )1שיחת ש"פ ואתחנן ס"ו (תורת מנחם כרך מד ע' .)184
 )2כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף ואמר :אינני יודע אם השולח ידע של מי הם .ובכל
אופן ,הגיעו גם הם ביום חמשה עשר באב.
 )3נדפסו לאח"ז בסדרת הספרים לקוטי ותורת לוי יצחק.
 )4נדפס לאח"ז בהקדמת לקוטי לוי"צ הערות לתניא וזהר .וראה גם אג"ק חכ"ו ע'
תמה.
 )5ועידה המיוחדת של שירותי הביטחון בברית המועצות (מדינת רוסיא).
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וממשיך" ,שכל זה הוא בהשגחה פרטית מלמעלה" ,ומבאר:
"שמי רומז על גבורות ,הן לוי והן יצחק  ..כידוע",
– כמבואר בספרי קבלה ,ובארוכה ע"פ חסידות ,בלקוטי תורה דרושי
פ' נשא ,6ש"לוי" הו"ע של גבורות ,ונחלק לג' בחי' :גרשון קהת ומררי.
וכן יצחק הו"ע הגבורות ,כמ"ש" 7ופחד יצחק הי' לי" –
"וכן מספר שניהם (לוי יצחק) יחד ,שהוא מספר נד"ר ,הנה נד"ר הוא
בבינה ,8מקור הגבורות.
וכן בהצטרף לזה מה שאני בן זעלדא רחל ,הנה יעלה ביחד מספר
תרנ"ו ,שהמספר הזה רומז על שמות אלקים במילוי יודי"ן ש' ,9וברבוע
ר' ,10ופשוט פ"ו ,והנקודות דשם אלקים הם ע' ,11ביחד הוא תרנ"ו ,מספר
שוש"ן  ..שושן הוא אדום ,כמו שושנה אדומה ,והיינו בינה מקור
הגבורות .ולכן ביום הכפורים ,בחי' בינה ,12מתחיל הפייט דתפילת מוסף
בתיבת שושן ,שושן עמק איומה,
וזהו שישבתי בבית האסורים משך שב"א (ש"ג) ימים ,נקודת שב"א
(שב"א בב' ,כפי שצריך לכתוב ע"פ קבלה )13הוא בגבורה כידוע (כי
ניקוד השב"א הו"ע של שחרות ,ללא הברה ,שזהו"ע ספירת הגבורה
והמלכות).14
__________
 )6כב ,ב .וש"נ.
 )7ויצא לא ,מב.
 )8ראה פרדס שער כג (שער ערכי הכינויים) בערכו .ובכ"מ.
 )9כלומר :אל"ף ( ,)111למ"ד ( ,)74ה"י ( ,)15יו"ד ( ,)20מ"ם ( – )80עולה שלש
מאות.
 )10כלומר :א' ( ,)1אל' ( ,)31אלה' ( ,)36אלקי' ( ,)46אלקים ( – )86עולה מאתיים.
 )11כלומר :כל נקודה היא עשר – חטף-סגול (שיש בו ה' נקודות –  ,)50חולם (,)10
חיריק ( – )10עולה שבעים.
 )12ראה פע"ח שער יוהכ"פ פ"א .וראה גם תו"מ חי"ח ע'  .84וש"נ.
 )13ראה אג"ק חט"ז ס"ע רצו ואילך .וש"נ.
 )14ראה פרדס שער לב (שער הכוונה) פ"ב .שערי זהר לנדרים לז ,א (עח ,ד ואילך).
וש"נ .וראה גם לקוטי לוי"צ לקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל ע' נט.

26

כ"ף מנחם  -אב ה'תשע"ט

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,
וישבתי בה' בתי אסורים  ..לנגד הה' גבורות (ואם כי עיירות הם ד',
ּפעטראווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים ,שבתוך העיר
ָ
בדניּפרא
ָ
אך
ומחוץ לעיר).
והודיעו לי שמשפטי נמסר כו' בליל הושענא רבה ,שאז הוא גמר
הדין ,סיומא דדינא.15
ַילי ביום ב'  ..הוא לנגד מדת הגבורה .. 16גם הכתב17
ובאתי לציא
בציאַילי מנ' ק' ו' ד' נתנו לי  ..ביום ד' (שלאח"ז)  ..וסימנך ב"ד ,הרומז
על גבורות ,שלכן אין מתחילין בב"ד כידוע".18
[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
(שהרי לא הרשו לו לקחת עמו אפילו ספרים רגילים ,ועאכו"כ ספרים
בפורמט גדול כו') ,וכנראה שציין אליהם מתוך הזכרון בעלמא ,ואכן
מתאימים הדברים להמצויין בפנים].
ומסיים בתפלה" :ויהי רצון שבמהרה בימינו יומתקו כל הגבורות
והדינים  ..ואשוב לביתי שלום (וכמ"ש לפנ"ז :וה' הטוב  ..ישיבני לביתי
היינו לאשתי 19ולזרעי יחיו ואהי' עמהם יחד במנוחה שלוה והשקט ..
בתכי"א אכי"ר )20במהרה בימינו אמן".
__________
 )15ראה זח"ג לא ,ב.
 )16תניא שעהיוה"א ספ"י .לקו"ת שה"ש ל ,א.
 )17כלומר :מסירת הגזר-דין בכתב.
 )18זח"ג רפא ,ב (ברע"מ) .שו"ע יו"ד סקע"ט ס"ב.
 )19ראה שבת קיח ,ב .יומא בתחלתה.
 )20בתוך כל ישראל אחינו אמן כן יהי רצון.
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ג .ויש לבאר גודל ההפלאה שברשימה זו ,בביאור פרטי המאורעות
שבחייו איך שמכוונים ומתאימים ע"פ פנימיות התורה:
ובהקדם המדובר כמ"פ 21שמציאותו של כל איש ישראל היא –
תורה ,כידוע ש"ישראל" ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות לתורה" ,22כיון
שכל איש ישראל יש לו אות בתורה ,שהיא חיותו כו'.23
וזהו מה שמבארים ומסבירים כמ"פ בארוכה ,שלכל אחד מישראל
נוגע הנהגתו של כל איש ישראל ,אפילו מי שנמצא בקצוי תבל,
– לא רק בתור חיוב ,באופן ש"גזירה גזרתי" ,24שאפילו יהודי
שמעולם לא ראהו ולא שמע אודותיו ,צריך להתייחס אליו באופן של
"ואהבת לרעך כמוך"– 25
כפי שהדבר מתבטא בדיני ספר-תורה ,שהשלימות והכשרות של
הס"ת תלוי' בשלימות וכשרות כל אות ואות שבס"ת ,אפילו כאשר אות
אחת כתובה בקצה אחד של הס"ת ואות שני' כתובה בקצה השני של
הס"ת ,והיינו ,שהכשרות והשלימות של כל אות נוגעת לכשרות ושלימות
כל האותיות שלפניו ושלאחריו ,עם כל פרטי הענינים שבס"ת.26
אמנם ,אף שכל האותיות יחד הם שלימות אחת ,מ"מ ,הרי ישנם כ"ב
אותיות ,ואין אות אחת דומה לחברתה.
ונוסף על החילוקים בין אות לאות ,יש גם חילוק בין האותיות
הכתובות לאותיות שבאים ע"י הנקודות – כמבואר בלקו"ת 27בענין
מספר ששים ריבוא נשמות כנגד ששים ריבוא אותיות התורה ,ש"אף
__________
 )21ראה גם תו"מ חמ"ג ע'  .28ועוד.
 )22מג"ע אופן קפו.
 )23ראה זו"ח רות פח ,ד .מג"ע שם .סה"מ תש"ו ע'  .46תש"ט ע' ( 41נעתק ב"היום
יום" יג אדר שני) .תרפ"ט ע'  .69וש"נ.
 )24ראה במדב"ר ר"פ חוקת .תנחומא שם (ג .ח) .ועוד.
 )25קדושים יט ,יח .וראה כתר שם טוב בהוספות סקל"ג .וש"נ (נעתק ב"היום יום"
טו כסלו .וראה גם שם ג אדר א).
 )26ראה גם תו"מ שם ע'  .376וש"נ.
 )27בהר מא ,ב.
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שבתורה אין נמצא ס"ר אותיות ,היינו ,מפני (ה)אותיות  ..שבכלל
הנקודות שאינן בכתב אבל ישנן במחשבה כו'".
זאת ועוד:
גם כאשר מדובר אודות אותה האות ,כמו אות א' ,הרי אינו דומה אות
א' שבתיבת "בראשית" לאות א' שבתיבת "ברא" ,או בתיבת "אלקים" או
בתיבת "את" ,וכיו"ב בשאר האותיות שבתורה ,שהרי תוכן התיבות שונה
לגמרי ,ובהתאם לכך משתנה גם ענינה של האות א' שמשלימה כל א'
מתיבות אלו.
וכמובן גם מאופן כתיבת ס"ת – ששלימותה היא בכוונה "לשמה",
בפירוש המילות כו' – שצריך לחשוב לא רק אודות כל אות בפני עצמה,
אלא גם כפי שהאות היא חלק מתיבה שלימה ,שלכן אסור שיהי' הפסק
בין אות לאות כמו ההפסק שבין תיבה לתיבה.28
ובפרט ע"פ המבואר בשער היחוד והאמונה 29ש"כשנצטרפו אותיות
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
האותיות ועולה על גביהן" ,ומובן ,שה"אור העולה על כולנה" משתנה
מתיבה לתיבה ,בהתאם לשינוי האותיות שמהן מורכבת התיבה.
ומצד השינויים שבפרטי האותיות שבס"ת ,נעשים גם שינויים בין
בנ"י – כפשטות הענינים בנגלה" ,שאין דעתם דומה זה לזה ואין
פרצופיהן דומים זה לזה" ,30כי ,לא יתכן שיהיו דומים זל"ז ,כיון שהם
אותיות שונות בתורה.
ואלו שזוכים וממשיכים זאת בגלוי – אזי רואים באופן עבודתם
בלימוד התורה וקיום המצוות היכן הוא "מקומם" בתורה.31
__________
 )28ראה רמב"ם הל' ס"ת פ"ז ה"ד .טושו"ע יו"ד סרע"ד ס"ד.
 )29פי"ב.
 )30ברכות נח ,א.
 )31ראה גם תניא בהקדמה.
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ד .והנה ,תכלית השלימות שבתורה היא – כלשון הכתוב" – 32יגדיל
תורה ויאדיר" ,שמשמעותו בפשטות שזהו הענין היותר נעלה בתורה
שאין למעלה הימנו.
והענין ד"יגדיל תורה ויאדיר" מתבטא בשני קצוות:33
מחד גיסא – הרי זה ענין שאין בו נפק"מ להלכה (בגלוי) ,כי אם,
שעי"ז ניתוסף בתורה ,כפי שמצינו בגמרא במסכת חולין 34לענין סימני
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:
ההוספה דתיבת "סנפיר" נוגעת לא רק להלכות כשרות דגים ,אלא
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
מספר" 35שהם "מימרות האמוראים" 36שבשאר המסכתות שבתורה,
שכולם נעשים באופן אחר עי"ז שניתוספה עוד מימרא .וטעם הדבר –
לפי שכל התורה היא מציאות אחת ,תיבה אחת ,37וכאשר ניתוסף עוד אות
בתיבה ,אזי נעשה שינוי בכל קיבוץ האותיות ,ובאור העולה על כולנה.
וכפי שמצינו בענין המצוות ,שכיון שכל מצוה כלולה מכל שאר
המצוות ,38הנה כאשר ניתוספה מצוה אחת ,אזי ניתוסף בהתכללות
__________
 )32ישעי' מב ,כא.
 )33ראה גם תו"מ חל"ה ע'  .193וש"נ.
 )34סו ,ב .וש"נ.
 )35שה"ש ו ,ח.
 )36כ"ה בתו"א שמות מט ,סע"ג .לקו"ת שה"ש מ ,ריש ע"ב .וראה שהש"ר עה"פ.
 )37ראה תו"מ – רשימת היומן ע' תג .וש"נ.
 )38ראה תו"מ ח"מ ע'  .53וש"נ.
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שבמצוות ,שהם כלולים עם עוד מצוה .ועד"ז בנוגע לתורה – שממנה
באים המצוות" ,גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" – 39שכאשר ניתוסף
תיבה או מימרא בתורה ,הנה כל התיבות והמימרות שבתורה שכלולים
מכל התורה כולה ,כלולים עתה עם תיבה ומימרא נוספת.
וזהו הקצה היותר עליון ב"יגדיל תורה ויאדיר" – שזהו ענין
שלמעלה ממעשה ולמעלה מפועל ,ועד שבגלוי לא ניתוסף מאומה
בעולם ,כי אם הוספה בתורה עצמה.
ולאידך גיסא – הובא הענין ד"יגדיל תורה ויאדיר" בנוגע למלמדי
תינוקות ,כמ"ש הרמב"ם" 40מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד
תינוקות בצדו  ..אינו יכול למחות בידו (אף שבשאר ענינים ישנו האיסור
דהשגת גבול ,שזהו א' מי"א הענינים דהיפך הברכות ,)41שנאמר ה' חפץ
למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
והגע עצמך:
ענין זה הובא בתורה – בדיוק ,לא בדרך מקרה – בנוגע ל"מלמד
תינוקות" דוקא ,ולא בנוגע ללימוד בישיבה ,אף שלכאורה הרי זה שייך
יותר ללימוד בישיבה ,שלהיותו באופן של יגיעה בתורה ,בהבנה והשגה,
שקו"ט ופלפול ,שייך בזה הענין ד"קנאת סופרים תרבה חכמה",42
להתייגע יותר בהלימוד ,כדי לחדש סברא ולתרץ קושיא כו'; ואעפ"כ,
הובא דין זה בנוגע ל"מלמד תינוקות" ,שזה עתה לימדו אביו "מעט מעט
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
העליון ביותר – לימוד התורה באופן שלמעלה ממעשה בפועל; וקצה
התחתון ביותר – לימוד התורה של תינוקות.
__________
 )39קידושין מ ,ב .וש"נ.
 )40הל' ת"ת ספ"ב.
 )41תבוא כז ,יז.
 )42ב"ב כא ,סע"א .כב ,רע"א.
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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
לילך ל"חדר" ולומד אותיות התורה?! – הרי לא יעשה מהאל"ף ב'
אל"פין ,אלא ישאר אל"ף אחד ,ומלבד אל"ף – אינו לומד עמו?!
אך הענין הוא – שכיון שזהו אל"ף של תורה ,לא אלפא-ביתא של
לשונות אומות העולם (איי-בי-סי) ,להבדיל ,אלא אל"ף של "תורת
חיים" ,שכל פרט שבה הוא אין-סופי ,הנה גם כאשר לומדים אות אל"ף
עם תינוק שאינו יודע יותר מאל"ף ,הרי זה ענין אין-סופי ,ולכן ,כאשר
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
כולה – "יגדיל תורה ויאדיר"!
ה .וענין זה מתבטא גם בתורה גופא:
ישנו לימוד התורה כפי ששייך לפס"ד עבור תינוק בן יומו – גם אם
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.
ובהקדמה – שכל ענין שישנו בקבלה ,בהכרח שיומשך אח"כ בדרוש
ורמז ועד לפשט ,וכמו בסדר השתלשלות העולמות ,שכל העולמות הם
סדר השתלשלות אחד ,ומעולם האצילות (שהוא כנגד קבלה שבתורה)
נמשך עד לעולם העשי' (שהוא כנגד פשט שבתורה).43
אבל ,יש אופן כפי שעולם האצילות (ענין ע"פ קבלה) עומד בפני
עצמו ,ללא ביאור כיצד יתפרש הדבר בהלכה ,בעבודת האדם או בדרוש
כו';
ויש אופן כפי שהענין שבקבלה מתפרש ומתבאר בנוגע להלכה
בפועל – כפי שמצינו בכל ספרי הפוסקים ,ובריבוי גדול בשו"ע של רבינו
הזקן ,כמה הלכות שמקורם בדברי "חכמי האמת" (גם כאשר אינו מפרש
__________
 )43ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"א ע'  36הערה .57
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זאת) ,שזהו כפי שקבלה מתפרשת להלכה למעשה בנוגע לתינוק בן יומו,
ולדוגמא :בהלכות תלמוד תורה – שהתחלתם בנוגע לקטן" :אע"פ
שהקטן פטור מכל המצוות כו'" (כמשנת"ל בארוכה ,)44ובנוגע אליו
כותב רבינו הזקן" :45אמרו חכמי האמת שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק
בפרד"ס  ..עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת
התורה ,הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות" ,היינו ,שצריך
ללמוד כל התורה ,גם חלק הסוד שבתורה ,אבל גם נגלה דתורה ,החל
מ"קמץ א' ָא" ,וגם מה שנוגע להלכה למעשה בפועל – דין יבש (" ַא
טרוקענעם דין") כפשוטו (ללא העומק של כל שאר חלקי התורה) ,כפי
שפוסק רב מורה-הוראה.
ובענין זה רואים את איחוד שני הקצוות שב"יגדיל תורה ויאדיר" –
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:
כאשר רב מורה הוראה יושב במקומו ,הנה גם כאשר שואלים אותו
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,
ואילו שאר הענינים נשארים בעל-פה [שזהו אופן לימוד תורה שבעל-פה
מעיקר הדין ,שהרי רק מצד "עת לעשות לה' הפרו תורתך"( 46כמובא גם
בסיום מסכת ברכות ,)47התירו לכתוב תורה שבע"פ – ]48אזי רואים
בהדגשה יתירה את חיבור שני הקצוות ד"יגדיל תורה ויאדיר" (שלימות
התורה) ,שתוכן הענין כפי שהוא ע"ד הקבלה נמשך וחודר גם בהפס"ד
__________
 )44שיחת י"ב תמוז סכ"ג ואילך (תורת מנחם כרך מד ע'  91ואילך).
 )45פ"א ה"ד.
 )46תהלים קיט ,קכו.
 )47במשנה (נד ,א).
 )48ראה גיטין ס ,א.

תורת מנחם – תפארת לוי יצחק

33

בנוגע לפועל ,ועד שגם פרטי המאורעות שבחייו הגשמיים חדורים בתוכן
הדברים ע"פ קבלה ,כנ"ל.
ו .ונסיים בדברי אאמו"ר בהמשך לזה "שמשפטי נמסר כו' בליל
הושענא רבה ,שאז הוא גמר הדין ,סיומא דדינא" – ש"אז חובטין הה'
ערבות ,מיתוק הה' גבורות",
והיינו ,שישנו ענין של פסק-דין ,אבל הפס"ד הוא" :לחיים",
"לברכה" ו"לשובע",49
ובאופן שנמשך למטה מעשרה טפחים ,בטוב הנראה והנגלה ,ועד –
בבני חיי ומזוני ,לכל אחד ואחת ,ועד – בקצוי תבל.

d¯e

__________
 )49נוסח תפלת טל וגשם בסופה.
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C]QO PLS\ G M\Q OU L]OEG OJ[ CFOUI RD ZJYL  LHO LSC
JG[GH EG[G O\ HSD [HCLS\ MH[D [ HNH JG[GH EG[G O\ HSD WGVI IEL   OE@BD AXD
ZFY JQYG [HQFC ZN O\ H[HND HSD PHO\ MH[D [ HNH JG[GH EG[G O\ HSD ZJYL LHO [ HNH
RH\ONH [TCQGD PLZHLFH PLK[W YLYE MIXYR:Q []HL [CDQ HI GQL\[D    WGVI IEL IP@ 
DLRNLN ZIHXT DGBYDA @ED DF LKY OAENE: [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G

 YTP: ¤ [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G O\ P:GD
z
PLIQ[
IEL: P:D
z PLIQ[ C
WGVI: P:D
z PLIQ[ D
WGVI IEL: ]HQ\ VH[LY=D IQ[ E
LGX @CLRF: CHG [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G O\ HQC P:\
z IQ[ F
LGX @CLRF OA WGVI IEL: FJLD ]HQ\G ON VH[LY=D IQ[ G
DNIYXDY XE@IAD  R LIRL MB QTCP @ ONIQ ZIY@XA WGVI IEL ZX@TZ  MGPN ZXEZ D@X
WGVI IEL LSC: ZAIZA DLIGZN
XAGND LRA LVF VIELX AXD ]JCH PL\L\: IBA IP@ FNXD JXCA TKR XIRDL YI ILE@E
]JCH PL\L\:D ZPYA EPIID HVXZ OQIP H LIGZD DNIYXDA @AENK XQ@NDE GLXZ OQIP IG CLEP
OA ID ILI@IVL EZ@IA XG@L XVW ONF DNIYXD AZK M@A OKE XAGND LRA LVF VIELX AXD IIGL DPY
LSC XTQN EIIGL CT
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L]D\L H]OJ]D GIG M\QGQ HSLLG PGQH RCKTJCICZ
~
~ ~ ]SLFQD  LOLCLY
~
MLER:D ¤ PHZQ=D PLIQ[
DHLZ  ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
 ¤ CZHF MIXR DRAX@: D PL[HTCG ]LDD D\L H
CKC¢CQOC
~ ~ ~ ~  HHCZ[CJ
} ~ 
PUWG FHU  DHLZ  ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
 MIXEQ@ IZA DYNG: HLG I
CKC¢CQOC
~ ~ ~  HHCZ[CJ
} ~  ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
ZG@: [LUQ HLG PGQ MIPY: D\L\ PL[HTC L]D G\QJDF ZHLF J
L]D LS\D D\L ¤ DPEY@XA: D\L\ [LUG ¤ WQEE@XHR2@X2IPC:
n
n
[LUD Z[F ZHLF K
FJCD Z[ D\L CKC¢CQOCH
~ ~ ~ HHCZ[CJ
} ~ DHLZD NC\Q PL[HTC
HLG PL[HTC L]D LS\G GSH\C[D D\L\ [LUG ZTHHC[KU5C[5LSF=
}
}
[LUDF ZHLFH IQ[ L
[LUO UEGN: LS\GH  [LUG JEZA: FJC 
[LUD PL[HTC ]LDD D\L\ PLQUW LS\GF ZLLHFQ HI K[W PE  L ]HCO M\QGD CL
LG IPYD: PUWGH [LUG JEZA: LG DPEY@XD: PUWG GSG ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
ZLLHFQ GI XCQ PEF MWLGO COH [LUO UEGN:
ENY:D IQ[ ¤ ILI@IV: C]QO LG ]HOEG DL
@IXHNIB:D IQ[ ¤ ILI@IV: C]QO LG ]HOEG EL
 DPY: ¤ RQI=GD PLIQ[
DAX @PRYED: OLOD [TQS KW\QG RLF PHNLT FL
IRIAXD: PHLD LG ¤ KW\QG IC [TQS\ ¤ \] ]S\D GD[ CSU\HG O\ ]HULDZG HK
UHD\G O\
\FHJG O\ @K:G PHL CHG GD[ CSU\HG PHL OSGD IK
CZHF YNG: [WTQG ZHLF PLS\ YNG: PL[HTCG ]LDD D\L IL
CZHF MIPY: \QJ LG\ ZHLF MIPY: \QJ PL[HTCG ]LDD D\L JL
UHD\D IPY: PHLD LOLCLY=O CD KL
KD\ \FHJO HI: PHLD LOLCLY=O CD N
UHD\G O\ IRIAXD: PHLD GS]LS LOLCLYD FHZSQ D]NG CN
KD\ O\ @K: PHLD GS]LS LOLCLYD FHZSQ D]NG DN
CZHF PLQL BY PL[HTCG ]LDD D\L EN
IRIAXD: PHLD LG [TCQG ZLGZD PHL KY[] RTLS K PHL PEF IQH[QF [QHO \L FN
UHD\D
PHL PE [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G LD]ND [CHDQG LWU FN ]HC OSGO M\QGD GN
WIIECN RTLS \FHJD H: [TCQG ]OJ]G
PLOHEG HJO\S CKC¢CQOCQ=
~ ~ ~
 ]LFLCQ PHE[] G ][DHJ GU GSJ ]LSD[G ]QL\[D 
HY[ PLOHEG ON CF[C¢OLIZ IHJQ GLG LOUD JO\S HLOC\ IHJQG PLSH\G ]HIHJQG OC ]HYHDZD
CO [DFG POHC PLFHGL HOC¢LC PE GD HLG P]TG RQH \QQ O\ [LU G]LG\ IHJQG [LUD [C\LGO
UDKQH ]DN[ ][DHU GD\ GSJ]O JO\S PLOHEG RLD GLG\ FJC GS\Q¢VHOC Z[ PGO []HG
HG\ON JFLS [WNO PHZQD P\O JO\S\ MN OU FHCQ JQ\ CHG PL[DFG
]YHDZ MH]Q PLLS\ ¤ HJO\S RNQ¢[JCOH \LC ]HC[O LODQ FJC GOLO Z[ [LUD HSO PG
IHJQG [LUQ GULTS ]HU\ UD[C ZJ[Q LOLCLY [WNO ¤ VTHS GOHEH LOUD [LUO HULEG\ PLOHEG
]HU\  ]LSHNQD GULTSD PHLN@ CKC¢CQOCQ
~ ~ ~ ~ ]DN[D GULTS PLQL G\O\ CHG LOCLY [WN
>GZTWG COO

y u rq]~x |



ONG MTD  G]\ ]S\  KD\D HK FU KY[] G RTLS K RQ PL[HTCG ]LDD
NJCH DHLZD NJCH ZTHHC[KU5C[5LSFD
}
}
GOJ]D PL[HTCG ]LD G\QJD

NJCH ZTHHC[KU5C[5LSFD
PUWG FHU
CKC¢CQOCD
~ ~ ~ ~ NJCH HHCZ[CJD
} ~
}
}
CD\ [WTQN PLQL E\ M\Q HSLLG
O\ G[LDG [LUO GOLJ]D CDHG PL[LTCG JHO\Q=  P\ GU GSJ ]LSD[G ]QL\[D 
HKD GI GLG HO UDZS\ PHZQO FJC ON ]HYHDZ¢]HYHDZ HJO\S PG P\QH GLTC IN[QD RCKTJIZ
KD\D
[]HG ¤ PLL\WHJ U]WO H\LE[G\N PLOHEG D[ZD G[[]\G\ GJQ\G OU LOUD LO [WLT PLQLO
PHZQ ONO UHTSOH PSHY[D GOUL\ ]QLC ON ]LSH[LUG ]LOQ\JD D\LL]GO G[LQ\ COO UHSO PGO
HI G]LG GOCN\ ¤ PLQHLC [QHO VC []HQH ¤ PL\Z PL\FHJ [\U¢FJC [JCO P]UFD GOUL\
GLG CHG POHC HI GQLUS G\HJ] LG\ON M[FD RLLYO LOUD O\ HSHY[ GLG IU [C]O G\Z\ G\HJ]
PL[NHQ¢L]OD PLL\HSC PLTHWLK PLJCICZQ GDN[HG ]LQHZQG GLLTHONHCG PL[I RLD HFDO DH\
   MN OU GD\JQD ZW]TGO COC HO []HS COH HL]H\HJ] ]C ZHOJO LQ PU LOUDO GLG CO\ MN
LO [LNIG GI PHL KD\ HK GLG G]U GI=  ]LFLCQ PHE[] GO ][DHJ ]D]HN [JC PHZQDH
PLCDG PL[DFG ]C OI LOUD LO [WLT FYLN ][NHI LSC   OON PLJN\S PSLC ]HU[HCQG GD[G
GI GLG [TCQD PL\FHJ [\U¢FJC [JCO G[LQ\G ]C HLOUQ H[LTG\ GSH\C[G PUWD
]SLFQ PHJ]Q CYL CO\ FDODH GY[L\ RCO ]NOO H]H[\WCD\ HO H[QCH  CKC¢CQOCD
~ ~ ~ ¢D
\LC HD\ DYQ HQYUO [C]O GLG OHNL CO CHG H]QEHFN RLC\ \WHJ HLSLUD GI GLG ¤ RCKTJIZ
HG\LQ PU HI GJQ\ ZHOJO MN¢ON GZ\J H\WS HL\UQ ]C RJHD HSLC \LCH HL[JC DZHU HSLC
LFHGL HOLWC P\ GLG CO ODC GI RLLSUD ]LS[H] GJL\O PLD[ ]HSHLU[ HJHQD PLOHU HLG LCFHHDH
RWHCD LN¢PC HNH]D RHY[G ]C ZHSJO LOUD OU GLG DH\H G[H]¢[DF HO [QHO GLG R]LS\ FJC
GD[ GQYHUD \FJQ ]CI GHHJ IC PEH RNQ¢[JCO PLL\FJ ]CI LO [WLT CHG [JC
KD\D HK JO\D W\D ¤ \] KD\D HK GI PHL [JCO GS\ PL[\U ZHLFD\ XIRDLE ¤
¤ PJSQ ][H] GSH\C[G PUWD OI HLDC O\ HL]HQL\[ ]C ULI [HQFC ZN [LNIG ¤ N\] G
 MOLCH  U CJ N\] INJ ]HLHFUHH]G
PLQLO\ PLS\ L\C[ GUD[C GF [QCQ [QC  CO\] KD\D HK GS\ PL\O\ ]COQD RNH
HLDC L[DFQ [CDQ HDH  MOLCH CL] U KD\¢HOTN DJ KZHOQ QGT ¤ QH]D TWFSH GEHQ OL
 P\  G[UG RLLU
HI GQL\[ D]N LOLCLY=O CD\N IC\ \] G ]S\ HSLLG DZY ZPY 
]QL\[D WQEE@XHR2@X2IPCA
n
n
MRTD CER KG@E AEIWA KG@E WQEE@XHR2@X2IPCA
n
n
DLGZA 
¢C[5LSFD
}
[GHTG¢]LDO HGHCLDG HGH[TC\N\  ]LFLCQ PHE[] D ][DHJ GU GSJ ]LSD[G
VSHTQG CONG¢]LD LZTHHQHZ[CS= CONG¢]LD OC DHLZO HGH[LDUG [ZHDD ][JQOH ZTHHC[KU5
}
DHLZD PL\FJ G\QJN L[JC []HLD PLOHFEG PLU\HWG PU FJL P\ HGHDL\HGH  LQQUG [TLQHZO
ZTHHC[KU5C[5LSFO
}
}
HGH[LIJG OHOC \FHJ UYQCD
DPEY@XL LVF EIA@ ZEPEILB MR MIXTQD ERIBD F@ IK @ED KYZ EF DPYL ZEHYTA DAIQD
CER XIRDLE   LF XEN@@ LY XDFD IXTQ IAYDN ECTP DZR DF  : MY DGIYA YXETNA XN@Y ENKE
XDFD IXTQ   : MY  DXRDA D@AED F@N AZKNAK ]DK YCEG ZLGZA XAK ERIBD OK@ MIXTQDY
@WEC EIA@ ZECE@ DFA XACL XGA XENC@ WK E@KLE   ICIL E@A RF XY@   XEN@@ ZEDBD MR WD
EL ENCWY EKE HAY CEI ZECREEZDA E@ HAY GDAN ZAYA @LE HAYA HK A
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F H Z SF ULSCY\UHHCT¢CDCTCGO
~
} } }
[TQS LKW\Q\ LO HULFHG L]QLCH
PL[HTCG ]LDD [ZHDG ][HQ\CO DH[Z GD[ CSU\HG OLOD  [TT
 OSG PLS\ G ]HOE OU L]HC HKW\ PGH ZTHHC[KU5C[5LSFD
}
}
G\HO\ HS]LDO HULEG ]D\G PHL PYUD ZTHHC[KU5C[5LSFO
}
}
HGH[LIJG\ [JCO PLLUHD\N
PGLOU LOUD O\ HLD]NH HL[WT ON ]C ]C\ []LD PUWGH VTHS \HWLJ MH[UO LFN FHHZS L\SC
]HY[QSG LL]H\ZD [JCO P]LSHNQO PQU HOUG [DN PG  HO\ HLLJ OU [\CQ []HL FLQ] [Q\
[DF O\ HWHTDH PGLOU PLC[JCG PU ]LSHWOK HYULL]G PG ]LDD PL[WTG ]C [LC\GO PGLOC
   POLYGO L]OHNL CO [OKLG O\ HLFLQ Z[ LFLO PL[WTG ]C H[LIJG
GLGL R]LS\ LFN HG\ON VTHS [QHJ L]H\[D CHYQO GHHZ] MH]Q G]LG LS\G \HWLJG ][KQ
]UFHL LSSLC ¤ ZHLFD [QHJ GILC LOUD O\ HLCKJ ][QHJD []HL FHU ]HD[GO
USN\O ]HU\ [WTQ M\QD HTLS P\H FHHZSG GKQO GQYUD ]LSD[G GSQHI \HWLJG [JCO
L[\Z OU RNH H]C FUHHLGO PLCD HLG PL\SC\N PLDHK¢PLQLD LOUD [DLF GQ PGO [WTO L]HC
VC¢OU G\UQO GZL[QCQ RDG [ZLUD PLFOLG PLD]HN GQH GQHFNH X[CO¢XHJ PU HO\ PLD]NQG
GLG\ LWN []HS DYQGH [DF PGO HWLTHG CO LL]HDH\] ¤ L]HC FLJWGO ]HSHLTSG ON
MQTHG\ VHE ¤  CLTH[ ]SLFQ ]L[DG ]HYUHQD RHJKLDG L]H[L\ O\ ]FJHLQG GFLUH 
KW\Q COO ]HHQ \SHU VCH PL\SHU OLKGOH [K\QG FES ]H[LDUD RHFO
GQ¢RQI=  ]LFLCQ PHE[] E ][DHJ GU GSJ ]LSD[G ]QL\[DH GDZTHQD G]LG HI GFLUH
]FJHLQ GYUHQ= ][ETQD HSHFLLH GDZTHQO H[DUHL PLNQTQG\ MN OU ]HUHQ\ HYHWS RNQ¢[JCO
]HFTHQG O\ PLELYS GUD[C OOHNG DN[G LFL¢OU ZHFG JHZLW ]J] M[USG KW\Q= [QHON
GLOC\ GL[HEKZG OU KW\QG LSWO FHU \C[Q PLKLOJQ PGH PLGHDEG PLLCDYGH PLLJ[ICG
RHWOKG ]HJL\ ON [JCOH [LUD L]\EG\ G\ZDG¢LD]NQ ON [JCO ¤ ]CI ON PLQ\CSG PLNLL\
XHJSG [QHJ=G ON LN LO HULFHGH L[JC HOOG HJO\ ]CI ON [JCO [ZHJGH UDH]G PU L]QLLZ\
VC PG PLFJHLQ PLFLZW]O GZOJQO GDZTHQO HGHJO\ PG LNH P]H\[D CYQS [DN LOUD OU PGO
GDZTHQO FJHLQD HO\ ZL]G ]C PLJOH\ HSC ¤ MOUD CHG DH\J GQN FU LC[= ]HLT[CD HWLTHG
   G[LDG [LU
MQTQ L]ODLZ HOTN \FHJ VHTD  ]LFLCQ PHE[] F ][DHJ GU GSJ ]LSD[G ]QL\[D 
[JCO [ZHDD U\] GU\D PLLHTQ LS\ PHLD P\O ULEGO LOU\ [QCS HDH FHHZSD ]HZOJQG ]JCQ
RDHQ  HNH PLDH\J PLL]O\QQ PLSNHTQ HULEG\ ]HJKDG [WTQ [JCOH ]HSOF]\G ]HOHUW ON
[H\LCG ]C ODZO R]LS GFZWQD H][LTQ [JCO\ K[HWTWG ]C LQU L]JZO DHZSG FUHQD L]UEG\
[JCOH LOUD ]C L]LC[ CO PGD\ HOCN\ PL\FHJ GU\] [JCO\ L][DT GQLSW TSNLGO
HOUSH GTLSNG [H\LC ]C PE LSQQ HJZO OUHWD MC H]HC ]HC[O LO HJLSL ¤ HOCN\ PLLJ¢]HNHWG]
   RLKHOJO P]H\[D GSH]S L]LLG\ MN ]OFG ]C L[HJCQ
FJC PLFQ¢L\DHO PL\SC GUD[C HD\L HD\ [FJO TSNLGO LO HC[Z GU\ O\ GS]QG [JCO
PG IHJQD PL[LTCG LJHO\Q ON OU LC[JCG GLG ¤ RNQ¢[JCO LO UFHS MN ¤ PGD\ [LNDG PGQ
GLTC IN[QD ]HOE ]HS\ \QJ HLOU H[IESH GDZTHQD KW\S LOUD\ LO HULFHG
HP@BAEILW
o
XQI@ DENL CLYZD FENZ YCEG ZLIGZN RIF XENC@ WK AZKNN XIRDL
KQ[HW GD[ \[FQ T CDZTHQD OI HLJC OYC GFLZWG OYI LQC= @VW R HKG YCEWZEXB@
G\USG [[DO RWHC \LG OYI [HQCC O\ ZEAX ]H[UG HLG PGO\ RHLOEG OU\ PLN[N D OHFE
MGPN ZXEZ CQ AQ PYZ IXYZ E@E ZGIY D@XE  HNH HNH UEHS OSG\ GQN FU RDHQ " HNH P]C
JLI@E  R JLI@E  R @G PYZ ZEIECREEZD
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L]HSHUH L]CKJ ON OU GOUQOQ ]LK[W GJE\GD CHG GI ON\ RDHQH
PJ[L HLQJ[ HON CO [\C DHKG GH RHU ][WN LO GI LGLH PLDH[QG LU\WH
US PL\HFZG L]HDC ]HNID OC[\L OON MH]D HLJL\ L]LD LSD OUH LOU
HSLLG L]LDO LSDL\LH DJ[QO [YQG RQ LSCLYHL G[GQDH ULI GGOOZHYI
G[H]G OU KZ\GH GHO\ GJHSQD FJL  PGQU LGCH HLJL LU[IOH  L]\CO
PLQLUSH PLDHK PLS\H PLQL M[HCO PLFTJ ]HOLQE OUH GFHDUG OUH
[LNC  CLN]D
RLLUH  ZJYL RGH  LHO RG  ]H[HDE OU IQH[  LQ\  GSGH
LHO RLSUD LSC FLTJ LN L\WS G[Q\ FHFO  WU  OI[CQ OU  GQL\[D
 UHFLN ZJYLH
COC   L]\C L]\CO L]L[Z CO LQLQ LTHL [C= D JLZ ]D\ GC[ IZY@ EPIID IZIAL 
MOLCH  U IL ZOJ ¢ U E ZOJ ]HJL\ LKHZO GC[H L]LD L]\CO
FHQUO PLQLD CDH \HOJ GN PFC ONHL FYLN L]OC\\N=  P\ GU GSJ ]LSD[G ]QL\[D 
LWN OLE[ J[IC [C\LL LOUDH FHCQ PLDHK PG ]HOEG PHZQD PLCS]G\ LO HDL\G PG ¤ GIN\ \SHUD
LOU H]H\[D [C\L] G[LJDG ]HNI HOLWC HL[HEQ PHZQ ]C ]HS\O CHG HSQQ \[FS\ GQ ONH GLG\
LO [HTQO OKHG HLOUH LFHGL GLG GFUHHG L[DJQ FJC GULTSG M[HYO \ZDL\ GQ H[HDU RLNGO Z[
[LNQ CHGH [FJ=O MOG FHU H]HFOLD\ GI LFHGL LO [WLT HL[DF ]OLJ]D FLQ LOUD O\ HL]H\ZD ]C
RLOLW]H ]LOK ¤ \C[O¢ONO >XLDHSQOI ZLHO @ IO= HO [TQ\ Z]WD PLQH\[G PLKL[WG ON ]C
P\D HG\Q ¤ HGQ UFHL HSLC FJC [DF Z[ FJC M[ND G[H] L\QHJ G\LQJH PLOLG] [WT [HFLT RNH
G[H\D= ]ODZ [JCO   KSDC PE LOUD \ZLD MNO VTHSD    POHUQ UQ\ CO CHG HLOU\ CLS]=
HI G\LEWO PHL UDZSH ]HOEO H]ULTS LSWO HSQQ F[WLGOH LOUD PU \EWLGO [H\LC LO R]LS HI
RHY[ LGL RN RQC HSLJC OC[\L ON MH]D

OIH JL[ U HO\ \FHZ ]H[EC [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G RH\O GC[     INY DPDE 
\HFZGH RHCEG [HQFC ZN RH\C[G HSLDC ]H[LJO CYL HD\  G G\U PHLG GI   HOTN KL E PHL
LR FNEXE D@XN @TEB YECWD ENYY CULI GGOOZHYI I\[GHQ RZIG HSLD[ H]HLQLSWH PL\FZG \FZ
\LU  @NYA WIIC IDY XI@N X LR LFX@NKE   EIZEPIGAE EIPIPR
GGOOZHYI QEDS LUYQCG [HQICC ZNF CD[ COHOG PHL HOTN K OIH P\ IN\ FHQUDH
\LU  @NYA WIIC DED NX LFX@NK EZEDNE EZPIGA LR D@XN YECWD ENY DPD   CULI
PLSWDN ZJYL=H LHO= HQ\D ZLLFQ RCN IFUH
IQH[Q CHG PFCG O\ ]HLJG OIH L\ U PL[DF¢]HQ\ [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO GC[H
LON CHG \FHZG RH\OD HO HC[ZL [\C HQ\ GIH C Z[W GSHQCGH FHJLG [U\ CLS]D RLLUH HQ\D
\FJQ PLLJ HO M\QHL\ [JC P\ HO RLS]HS O[ ]HQO HLOU [HIEL\ GOHJQ LC[GH \LU HN ]HLJGO
\LU [JC VH[LYD
PGH PLK[W DYNGA ]H[HDE OU IQH[ LQ\=F IQ[QH [CDQ 
  G[UG GC[ G[HDEO IQ[Q IEL: P:G
z
C
  G[UG GC[ G[HDEO IQ[Q WGVI: P:G
z
D
G[HDEO IQ[Q WGVI IEL: ]HQ\G SEXIV E
LGX @CLRF: HQC O\ P:GD
z
IQ[ F
LGX @CLRF OA WGVI IEL: FJLD ]HQ\G ON SEXIV G
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PUKGH   WGVI ODE IEL OD ZEXEAB LR FNEX INY 
P\ L\[WH PGL][NQ TQJ LON PLJC LHOH RHUQ\= G KQ LJLH GC[ DXEAB IGA @ED IEL
RHUQ\ OIH D GWZ VF C ZOJ [GIDH VTHL OUH PN\ OU ]JC GYUD PLJC LHOH RHUQ\= J ZHTW
RQZO  FHQU JL ZOJ ]HJL\ LKHZO RLLUH ]H[HDE LJD ¤ RHSLC CL\Z RHGOLF C]HW]H\ LHOH
\LU ETZ RQLT [GID \Q KOZ RQLT FN RQLT EJ ]GU ZJYL LHO KHZOL C ]HC PLCHOLQ
PLLHSLNG EN [U\ TF[W GC[ G[HDE LJD ZJYL FTJ LJD PG[DC UHFLN DXEAB IGA WGVI
]L\C[D PLLJ ][H] P\ RQTSGDH WZ] FHQU DJ G[H]G ]HL\[W OU RZIG [HQFC L[QCQ EW
PLCHOLQ RQZO MOLCH  FHQU N ZOJ MOLCH  FHQU G ZOJ ]HJL\ LKHZO F E IQZ FHQU
D ]HC
PGH PLK[W G\QJ= LU G[HDEG RLSU IQH[Q IEL: P\DF [CDQ 
G[HDE PSLSU PLHO C
G[HDE LJD PLZOC= @IXHNIB:D PLHO D
]H[HDE D: FESN ¤ PLS\ D PLHOG ]FHDU FHQLO RQI E
OFH MIPY D ZELB LR IZE@ EHTY MDE: IQ[Q MIPY D: OSG LWU F
]HL]HCG PU ]LD VOCF ]HL]HC DNG ON [WTQ ]H[HDEO IQ[Q ¤ MIPY G OSGD G
RQZOFN ]H[HDEG RLSU OU G[HQG ¤ MWYSQ
G[HDE LJD LHOQ= ]HL]HC PLHO=  G[UG RQZO PE GC[ H
PGH PLK[W GQN LU G[HDEG RLSU IQH[Q WGVI: P\DF [CDQ 
G[HDE HSLSU ZJYL C
RQZOFN ZJYLD \QN CSLFF CQHLT ¤ GD[ CSU\HG OLOD [TQS KW\QG D
RLFDCF OU ODJH HI GQL\[ HSLFLO ULEG CO G]U ]UO 
PGH [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G LD]ND PLQUW GQN [NIS HI GQL\[ GSGH
MOLCH FQ[ U \FHZ ]H[EC ZJYL LHO LKHZO GC[ C
N[ U \FHZ ]H[EC P\ D
FS U ]L\C[D [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO E
F[ FHQU P\ F
JS[ U PL[DF¢]HQ\ [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO G
IZ U P\ ZJYL LHO LKHZO H
  FHF [QC MN [QC FJ ZJYL D[H LHO LSC FLTJ LN L\WS G[Q\ FHFO= C F ]HN[D 
WGVI AXE: IEL: PG PL[QCQG LOUDH \LU    FHF [QC MN MFLCH
D HW PLOG] 
ZOJ KQ\] ]HLHFUHH]G PJSQ ][H] GC[ RECIK   WGVI ODE IEL OD ZEXEAB LR FNEX INY 
¤ FHUH H]OJ]D CLS]O YLHO LKHZOD GTWFS ¤ HQ\O UEHSD [HQCC ]QL\[ GC[ OIH  U F
PLFTJ PL\DO]Q ]H[HDED CZHF ODC ]HOEG RLSU \[\ ]H[HDE OU G[HQ ZJYL LHO= HQ\
LOC L\LC GHOL PUWG= \U ¤ LHO= G\US ILUH PLLHOEG PLFTJQ GOUQO PG\ PL[]TSG
LJD PE PLSLLSUG ON O\ ]H[DJ]GH GDZG GI L\LC PU ]H[DJ]G RH\OQ GHOL G\US\
RD= G\US [JC= LJDQ PE\ [JC RD LO G VTHL \U  ZJYL VTHL=D \H[LWG FU  ]H[HDEG
RH\OQ ¤ WGVI: O\ RWHCDH MH][\LH MLOC HHOL LOC L\LC GHOL LHO ]E[FD CHG\ RD=O FU  GO
CH] GC[ C[HGSO CNH\J CNWG]C ]FHDU LU CZHF GCDG GJQ\H ZHJYG PLZOC LO G\U ZHJY
 MOLCH F IL ]HFOH] E CN CYLH
OIH DC¢PJSQ EN DZU W\ ]HJL\  U G ZOJ GQ\] ]HLHFUHH]G PJSQ ][H] GC[H
LQ\= HQ\ FU GUHFLG H]QL\[D COHOLGG OUD [CDQ\ LWN ]H[HDEG RLSU PU [H\Z ¤ LHO=
 HN GFL[L O\ UHG ]H[HDEG RLSU L[GH  HN ZJYL RGH LHO RG ]H[HDE OU IQH[
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PGLS\ [WTQ RNH
 ]H[HDEG [HZQ

P\G L[G\ ¤ GOHFE LNG LOUO FU  LOU M[HY GFL[L LOU O\ RLSU PE HS\L GI PU FJLDH
CH] LTSN PU GDZGF FHJLGH [HDLJG HSLLG  FO KN CYLH LOC L\LC GHOL= \U CHG LHO=
LULD[G PHLO ]C\LS GOH]D=F RLCH\LSG RLSU ]QEHFDH FU  QNDH MOLCH DUT GQ LJLH W[
FHL DZU  HE H]OJS CHG G   H][\O G LSWO FHQUO   LHOG KD\ ]C G OLFDG= ZHTWG RH\ODH
\LU LHOLUG ]LON]  K¢J
 G[UG VHT RQZO D C ]HC PLCHOLQ RLLUH
[FS [WTQ   ZJYL   LHO 
UHFL OIH  U FL\] PL[QCQG [WT PJSQ ][H]D [HCLDG GC[ DPIAA @ED XCP 
 LHG ]FHDUD GI RDHLH  HN MWLGG OU TUNG UHG\ GWHTD HSLLGH  RL[U]Q RLSLF GSLQ GSLD\
PSLC\ HOC OU ]H[HDEH RLSLFD CHG LIC \C LW\[N ]HDGO]GO CDH LHG ]OHFED RSHD]Q [\CN\
OLJL PLU\[ \C[ OU CYHL [HSLF [GS ]HLJG O\ R]ULIQ D EL GELEJ OIJ H[QC\ FUH HI LJDD
UHGI\ MWLGG OU TUNG G\US  HN \C LW\[D \FHZG ]HLJ O\ ]HDGO]GG PYHU LSWQ\ HSLLG
GSLDG ][LWT FYQH  HN PSGLED OLJL PLU\[ \C[ OU CYHL [HSLF [GS HGI\ PGO\ ]OHTWGH GULIG
[QCQNH P]LLJFH POHU LSLSUQ ]H\L[WG UHG\ PL[FSG RLSU G\US GWHTD RLSLF RL[U]Q GSLQ\
GOUQO CLG GQNJG ][LWT PSQC GSLD LJD HGI\ MOQG LLJD [FHS HOLCN [FHSG ON C GS[ EJI
FYQ COC PL[FSG UHG\ ]H\L[WG RLSU HOLWC MLL\ CO GQNJG FYQH  HNH GSLDG ][LWTQ PE
\LU C[HGSO CNH\J CNWG]C G\US GQNJG
CHG\ ]H[HDE LJD CHG [FS C[ U T\D PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]D HSH\O GIH
\[\\ UHFLNH PLSLFH ]H[HDE GI L[GH P][L]G G[H]G\ PL[DFQ HOLWC \[HWH HQYU OU [LQJQ
[FSG ]C [L]Q\ GQNJ LJD PNJ CHG [FSG ]C [L]QGH    ]H[HDEG [HZQ GSLDD CHG PL[FSG
TSNS CHG GSLDD ULEQG [FS [FHS\ LQH PL[U\ S \L GSLDD LN GSLDF PL[U\ J]HW GQNJ\ GSLD
S [FS ]DL] HGIH P\Q ]CYO OHNL HSLC\ PL[U\G PL[ETSH GSLDO TSNS\ CHGH HOOG PL[U\GD
J]W LO J]W [L]QG PNJG GSG    P\Q ]CYO OHNL HSLC\ HQC RKDD [HET FOHG\ HQN CHGH [F
UFHL LG HOLC HSLLG L][FS CO RN ]UFO [QHOH GSLDQ ¤ P\Q
} ]CYO [FHSG ONHL\ [FSGD GK[J
\LU GSLDF PL[U\G J]HW GQNJ\ [FHS LG CO CHG RN\
CJ KO[] OCHQ\ ][H] I¢HN\ C HU[ C P\ G[H]G [HC E EW ]HKQ G[H] LKHZO PE GC[H
PJSQ ][H] MOLCH  U F ZOJ ]HJL\ LKHZO E ]HC PLCHOLQ RQZO P\ RQTSGDH IO U
ZJYL LHO KHZOL  G[UG  FHQU F ZOJ JQ\] G MOLCH  U D ZOJ DN\] G ]HLHFUHH]G
FHUH ILZ IKZ RQLT E ZOJ ]GU
 G[UG RQZO [HCLDG GC[ DXEABD XEWN DPIAA 
RLSUG GQL\[GD PLQUW DYLY: CLDQ [DJQG OUD OYI YLHO[ D[GF GC[L RQZO RLLUQG
PGH PLK[W G\O\=O IQ[QH ]H[HDEG [HZQ GSLD=
]H[HDEG [HZQ GSLD LJD CLG\ [FS= CHG ZJYL LHO= O\ @IXHNIB:G C
R\H\= [WTQ CHG OJ[ CFOUI= O\ P\G SEXIV:D ZJYL LHO= ]HQ\GF CL[KQLE=G D
]H[HDEG [HZQ GSLD LJDO IQ[QG
CI XRY GT @@ XRY BI XRY MIIG UR @ DQ JLI@E ARQ I BG @ @PW @G XDF D@X
CERE C DNW ;DRYZD ZDW= IRVN@D XENC@L FDE@IA AT @E@ XRY
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 [WTQ

FJLD GOUL GSG OJ[ CFOUI RD LSC\ GQ GIO V[KYGD RNH
 \  RLFHL  LHOLQD  PLZOC ]HQ\ OU IQH[ GIG [WTQG\ HS[]
CHG FJLD  U PG PLZOC P\F  ]HFHZSGH   HW  KH\WH [  UHD[DH
R\H\  [WTQ  HS[]

PHLDH UHD\D A PHLD LOLCLY [LUO CDH RCKTJCICZO JO\S [DJQG OUD YLHO[ D[G E
FESN UHD\D F PHLH GSLD FESN UHD\D D PHL RQZOFN D]NG HO HS]S UHD\D C
]H[HDE=G [HZQ GSLD=F  G[HDE
  CFOUI   RD ]DL] PE PLW[YQ\NH  CHG ZJYL  LHO  G[UG OSN 
HS[]   OJ[
LHOQ OIH DW[ U T\O PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]D \Q [LUGO IELINA MIWL@ 
\LU ]H[HDE LJD PLHO ]DL] CHG LHOQ RNH EW MSC [U\ PLLJ XUD \QN ]H[HDE LJD CHG
PLZOC XTQN PLHO= GQL\[GD PLSWD RQZOH
[WT ¤ PJSQ ][H] P\ RQTSGDH  FHQU KW[] PL[QCQG [WT ¤ ]HQ\G RLSUD GC[
 FL[ FHQU F VLUT L[CN DN\ U[N GF IK\] G PL[QCQG
]DL]Q G= ]HCG GSGF PLZOC P:z LHOLQ= LSWHC G\O\ \L \H[LW IELINA MIWL@ ZENY 
GG GIN D: ]HCD LHOLQ \L CLG= ]HL]HC G\O\D IQH[QG LHOLQ LSWHC G\O\ HD \L PLZOC=
 G[UG PE GC[ CG GIN @: ]HCD LHOLQ \LH LG GIN I: ]HCD LHOLQ \L
  VOC MN CHG ¤ L ]HCD HSLLG ¤ RLFHL LHOLQD PLZOC= ]DL] OICEI IELINA 
 G[UG GC[ \   PQ   FHL   LG   FQO
 LGOC   GOC   OC   C MN CHG UHD[D PLZOC= \H[LW X REAXAE 
 G[UG GC[  [   PLZOC 
 G[UG GC[  HW  [WTQ CHG LHOLQ LOD RQYU PLZOC= ]HL]HC HSLLG ET HEYTE 
CLS]G [WTO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO GC[ HEYTE   REAXAE   OICEI IELINA MIWL@ ZENY 
]HNOQD KH\WH  ]HFQG CI LJD UHDL[D GSLD LJD CHG RLFHL LHOLQD PLZOC ]HQ\GF HQ U
 G\UQ LJD
RCN IQ[Q\ OLH
ZSHL\ GWLOZF ON\ DPIA: LJD CHG GU[G P]QIHLH FHZSG O\ P]D\JQH P]YU C
RLFHL LHOLQD PLZOC= LJDQ
]HFQG CI LJD UHD[D PLZOC= LJDQ ZSHL GU[G PDOD\ P]CS\H ]HU[ ]HFQ=G D
 DOD\
KH\W PLZOC= LJDQ ZSHL ¤ PLS\ G M\QD LOLCLYO JO\HL\ ¤ P]KOJGH PSLF ZTW E
OUHWD P]YU CD\ LWN ]HNOQ LJD
F ]HC PLCHOLQ RQZO GC[H
UD\ \LF PLZOC=
{ t v [\U [WTQD CHG GFHZS ON UHFLNH  CHG PLZOC= P\F ]HFHZSG 
H ]HC PLCHOLQ RQZO GC[  LED ]HFHZS
[WTQ RNH OJ[ CFOUI RD ZJYL LHO= [WTQN EPXZ         ONG MT 
I ]HC PLCHOLQ RQZO GC[ R\H\=
ONWL D@X DXEAB  CQG   MIZYL WLGPD ZRC IGAE DPIA  DNKG  ZEXITQD XCQ ITL
  ZEXRD
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 H\

]H[HDEG [HZQ GSLD= LJD OU G[HQF ¤ PLK[W DYY R\H\= ]DL]D IQ[QH [CDQ 
R\H\= ]DL] O\ ILLKD: CL[KQLEG C
OY: ]HL]HCH EY: ]HL]HC OYEY: ]HL]HCH ]DL]F IHXTD: CL[KQLEG D
PHFC ¤ R\H\= O\ OEEB:GD IQ[ E
]DL]D VTHQ ]OLW] KLLWG OLJ]Q ¤ G[LDG OYEY: PL[HW HQN CHG\ ¤ [HWLN PHLD F
GQHLC ZQU R\H\= ¤ OYEY:
DLECB [LU G]LG\ ¤ G[LDG OYEY =F RLSUG RNH] G
DKELND [LU G]LG\ ¤ G[LDG OYEY=F RLSUG RNH] H
RD ZJYL LHO= LED CHG R\H\= ]DL]F ILLK:G [WTQF Z[ COF IQ[QH [CDQ OYEY 
LED H\= ]HL]HCF PLSHHNQ ]HL]HCG IHXT: PEF COC  ]H[HDE PLZOC ]HQ\ [WTQ OJ[ CFOUI
 G[UG RQZO PE GC[ OJ[ CFOUI= ZHLFD LED R\= ]HL]HCH RD ZJYL LHO= [WTQ ZHLFD
RLFHL LHOLQD PLZOC LED H\ ]HL]HCF KL VLUT \ ]HC [HC L[HCQ GC[     XTQN EY 
]H[HDE PG H\ [WTQ ES[]] U CHD] W G[H]G [HCDH \LU GU PLZOC P:z ]HL]HC \QJ PU
D[G ]QL\[Q J ]HC PLCHOLQ RQZO RLLUH \LU RLDZHS ]H[HDE PG MWYSQ ]HL]HCH RL[NHF
\LU EY: CL[KQLEGD ]H[HDE LJD IQH[QF [DJQG OUDG YLHO[
H\ ]HL]HC   RD   ZJYL   LHO 
 G[UG GC[ R\   OJ[   CFOUI RNH   R\ 
YLHO[ D[G ]H[UGGH LD]ND ]HQHZQ GQND [CHDQG K ]HC PLCHOLQ GC[     XTQ N OY 
OU RCN IQ[QF WZNEIE CHCF PLL[HJC= LJD OU G[HQ OY: O\ @IXHNIB:GF [DJQG OUD OYI
GSLDH GQNJF PLL[HJC= OIH JT U ZJYL LHO ][H]D [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G RH\ONH PCG
z
CLS] POUGH ]H[HDE CHG MIIXEG@: LJDH \LU HW PLEHHIG [U\ JUD RLLUH HD\JL GSLD P\ OU
 G[UG GC[H  >C JNZ@ KL LT \FHZG ][EC ¤
FHL ]HC PLCHOLQ GC[ 
D[GF ]HQ\G [WTQ CHGF PYEY: R\H\= ]DL]D IQ[QF GSHHNG WCFD [QHO \L 
CHG GSLDH GQNJF  E Z[W CLS]D [CHDQN GSLD LJD CHG PCGH
z HQCH [DJQG OUD OYI YLHO[
z DC~
LJDQ GFOH]=G HQN CHG G[HDE LJDF HSLLG ]H[HDE=G [HZQ CHG GSLD LJDH  \LU PCH
z [DJQG OUD OYI YLHO[ D[GD IQH[Q RQYU ]H[HDEF HSLLGH GSLD
HQ\D IQH[QH GFOH]G¢R$G
OFH GSLD LJDO IQ[Q OJ[ CFOUI= PCGH
z ZJYL LHO=
LHO= LED H\= ]HL]HCH R\H\F R\= ]HL]HC LED OJ[ CFOUI= HQCF  LEG PE Z]QHL GIDH
PCG
z ¤ GSLD LJD R\=Q CYHLG   G[UG OSN G[HDE ¤ H\= [WTQ RD=G HQN CHGH RD ZJYL
R\H\= LED CHG ¤ ]H[HDEG [HZQ GSLD ¤ PCGH
z R$G
z CGIAE
ID CEI BQ M7k @ED DPIA IGAE ID EIE ID CEI AR M7k @ED DNKG IGAC RECI DPD
  EQW IBA MIIXEG@:A BQ M7E
k   CTW XTQN @ED MIIXEG@:A AR M7E
k ID E@E
PY  EQW CTW CGIAE
ID CEI  EIE ID CEI  ID CEI  CEI @ED PLL[HJC=A AR M7k [HCLDGE
CTW    ID EIE
ID E@E ID CEI  E@E ID CEI  ID CEI  CEI @ED PLL[HJC=A BQ M7E
k
EQW   
B WLG DXEZD LR WGVI IEL HEWLI CERE AIW CENR ZIY@XA XDFL ZEXRD WGVI IEL IHEWL D@X
HW GW GN ONIQ C WLG BNW ONIQ SEQ
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[HZQ

 GSLD  HSLLGH

 GQHFC GS\H\ HQN

 PHFC

CHG

 R\H\

]TSN\ UHFLN= OIH  G[UG  U D ZOJ DS\] G ]HLHFUHH]G PJSQ ][H] GC[ 
GC[H D D \G\ ]HSDG RLD L]LU[ RN PLJHJG RLD GS\H\N= ¤ GS\H\= P\D ]C[ZS OC[\L
RQID GDZGH  S\H  MOLCH HYZ U GS\H\ M[U YYGO JCF PLKHZOG [WT WGU [\G\
 FQ U DJIO YLHO LKHZO GC[ R\H\= P\D C[ZS ]HOEG
PHFC= RHHED PLK[W LS\ IQ[QH [CDQ MEC@ @ED OYEY 
PHFC CHG R\H\= C
CHG\ DGI O\ G]LG ][HKZF G]JQG ¤ G[LDG R\H\ ¤ PL[HW FU CHG\ [HWLN PHL D
PHFC RHHE
POHU [U\ PLLJ XU L[W EW L\ PLSHHEG [U\ TF[W GC[ ]H[HDE OU G[HQ PHFC GC[Q
F U VHT H\ U GQH[] PLLJ ][H] E DO D CO U VHT GC[ W G[H] LKHZO EW G [U\ LL\UG
CL ]HC PLCHOLQ  G[UG RQZO GC[H FHUH MOLCH
DY[] U D ZOJ Y FHQU C ZOJ JTZ] PL[QCQG [WT NELLUH  G[UGD [HCLDG GC[ 
CQ\] G PL[QCQG [WT MOLCH C FW MO MO ]\[W HK] D JU\ D FHQU []TC ]OLEQ G[H]G [HC
G[HC G]LG PLFHGLO GF
RLSUD PLK[W XYR: IQ[QH [CDQ GQL\[GDF GC[L RLLUQG ZEXEABD XEWN DPIA EPIIDE 
PGH  ]H[HDEG [HZQ= CHG\ DPIA:
GSLD LJD [FS= LED ZJYL LHO= ]HQ\G C
GSLD LJDO IQ[Q R\H\ R\H\= LED OJ[ CFOUI RD ZJYL LHO= ]HQ\G D
OYEY: ]DL]D KLLWG OLJ]Q ¤ GSLD LJD ¤ PL[HWLNG PHL E
GSLD LJD ¤ ZXEHW O\ WNGHL O\ G]JQG OSGD F
GSLD LJD ¤ ADF O\ G]LG G]JQG OSGD G
GSLD LJD ¤ DLECB: [LU R\H\= H
GSLD LJD DKELN: O\ [LU CLG R\H\= I
¤ GLGC P:z LED GD[ CSU\HG PHL ¤ L[\] \FHJO @K PHLD [TQS KW\QGF IQ[ J
GSLD LJD
GSLDF GLGC P\O LED IQ[QG LOLCLY= [LUO JO\SF IQ[ K
IQ[Q D PHLH [WTQ UHD\D C PHLD [TQS D]NGH UHD\D A PHLD LOLCLYO CDF IQ[ L
]H[HDEG [HZQ GSLD HSLLGH ¤ G[HDEO IQ[Q F PHLH [WTQH GSLDO
EL ]HC PLCHOLQDH RQZOF ]H[UGG GC[H
]HLGO UHFL PL[DFG [HCLDH OIH D [ FHQU JCF PU [HFLT GC[ ZEXEABD XEWN DPIA 
UHFLN HN GC[LH GDGC ]HFQG HFOHS CZHF GSQQ\ ON\G ]E\G LJD CHGH PLSDG PC ZS GSLDG\
LJDD ]HFQG HFOHS GIQH JHQD ]\E[HQ GSDGGH GE\GG LN GQ [DFH \L LJD CLG GE\GG GSGH
LJD NE PGQ CYHL ]HFQG ]Q\EGD\ UHFLH ]HCLYQD PL\E[HQ GQG []HL ]HFQG LN []HL \L
[HC CLG\ FTJG ]FQD GID CYHLNH \C LW\[D ]HDGO]GG RQ VU]TQ\ TUNG HQN [HQE ]OHTW
CYHLNH GU[ GHC]G HQN [HQE ]OHTW NE GSQQ VU]TL GSG LOND GQ\EGD GCD [\CN GDGCG
FTJG \LC PG[DCF LZOCG FTJG LJDQ HSLLGF OCUQ\L HSQQ CYL PG[DCF UHFLG RLSUNH
FLD\ PLS[WYG LJDQ Z[ ZSHL OCUQ\L RLC PSQCH OCUQ\LF GWLOZG CHGH PLFTJG L[]HQ CYL
RGH ]H[]HQG LCYHL FLG VHTDH CSLQL CUH[F ZS\ FTJ LJD CHG FLG\ LWO LKS RLSUD UHFLNH
HSQQ CYLH ]LZOCG G\HFZF RLFG LJD ZJYL GSG ZJYLQ CYL\ H\U IFUH CQD \QN LS[WYG
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VTHQ ]OLW]F KLLWG OLJ]Q  GSLD LJD PL[HWNG PHLD RNOH ]H[HDEG
O\ G]LLG NGHL O\  ][KZF G]JQGH GQHLC ZQU  R\H\ R\H\ ]DL]D
TUNG RHLQFN CHG\ ULDD [HQE RLFO \[\ G\USH UHFLN CDGFF C]LWTHT ZSG DGIG L[]HQ
 HN LHG VC G[JH \QNH
\L ]SLJDD ]HFQG GSQQ PLFOHSH \L ]SLJDD GCD G]HLGO\ GSLDF \L LJD FYQ CHG INH
CYHLNH OCUQ\LH H\U HQN L[QEO FH[LWG LJDD CD CHG\ [HQE \LG LJD VU]TGO ONHL NU []HL
PL[\ UG OND RGD
]OO\HQ CLG GSLDG [HC ]HQYU\ WUC LW RL[U]Q RLSLF GSLQ GSLDF L]NHF GQND \IH
RLSLFO [HZQH \[H\ GSQQ VU]TQ ODC GJQ\ PLSDG PC [QCS L[G\ G[HDEGH RLSLFG ]SLJDQ
\LU
]HNOQ ]FQ GOU]Q NHLD OIH E KQ[ U JCF PU [HFLT GC[ CN RHZL] [GI LSHZL] 
LJD CHG\ ]HFQG [HZQ LJDQ ]ODZQ COC ]HFQG LJDQ OON ]ODZQ GSSLCH CI LJDQ GOUQO
CO HD RLC\ LHG \HFZ ZS NUH HN CODHL C[ZS\ NHL LJD \[\ GSLDGH PLSDG PC C[ZS\ GSLD
CIF PLSHYLJG PLONG LJDQ   LN  HN GL]\H GOLNC HD RLC\ DGUG HQN HN GL]\ COH GOLNC
OND CHG MNH  HN   GL\UG POHUD PLLQ\E PLSLSU ]HHG]G ]HLGO ONHL GL\UF \WS LJD G\US\
NHLD POHNH LQ\E ESHU PSLSU POHN\ HN GNLTH GYLJ[H ONCQ HQN GEHSF PLLQ\EG PLSLSU
GOUQO\ GSLD LJD PHZQD HSLLGF OSN CIF ]HFQG LJDQ GOUQO GOHU ]HNOQG\ LWO PL[HTC
HGIH OFH CYHLNH ONCQN ]CIG UW\G ]HLSHYLJ ]HHG]GO OON \[\H PHZQ RLC P\\ CIF EHJQ
P]LSUH \QN PLLHSU G RG OON M[FDH LQ\E ESHU ON GSQQ K\WHQ LGL\ ML[Y   NHLD CZHF
LSD OC[\L ON [QCQN ]HNOQ C[ZS\ L\S ]HOON CHG\ HN GSHLOU \WS OU LCZF PNL]H\WS ]C
OFH OSN HN GOHU RGD\ EG FES PLLHSU GH UHFLN RG PLNOQ
P\ LSWO HSLLGF H[GK] GLHG LSWO CZHF NHLD LW H[GK] LHG LSWO ZHTWG LW RDHQ INQH
PLSWOF PH\Q PUKGH  HN GLGC P\D P\[\ GSLDG LJD LN OOND LHG P\ C[ZS\ CIF ]HFQF LHG
G \HFZ ZS NUH GSLD LJDD CHG NHL LJD \[\ LN NHLD ]HNOQG GOHU CIF LHG P\G GOUQOH
OFH OSN GOLNC CO HD RLC\ DGUG HQNH
U JL ZOJ ]HLHFUHH]G PJSQ ][H] P\ ]H[UGDH HT U E ZOJ KZHOQ PL[QCQG [WT GC[H
FL ]HC PLCHOLQ RQZO 
L]JOH\ PNSUQO [QCS\ PGQU GSLN\ ODDO HOE OI[C OIH E IKZ [HC G[H] GC[ 
OCLSF [WTD \QN R\H\ HSLLG POLUH POLUD LCTN L]Q\H [QCS\ PGQU GSLN\ POLUO HOE GODD
G[LDG R\H\D GSLN\G ]H\DO]G \H[H\JC RQID GLG NCH GSLFQG POLUD [\C G[LDG R\H\D
CLG\ GQHLC ZQU R\H\ RH\OQ R\H\ RLSU HGIH LFQ O\ [\G H]HC LU UW\G HODLZ LSN\ LWO
]L\C[D W[ [GID \QN GS\H\O RL[JTF RLOU [TLO] \L GS\H\D GSGH PLJHJG RLD GS\H\N LJD
\CG LU MC PYUD GQHFC GS\H\GH ]HFU R\H\ OU JYSQO WU TJSW WDH \U HN GS\H\N WU
PLS\N PNLCKJ HLGL PC \QNH L\S H[[D]S LFQ ]HOE LU\ HSLLGH ]HQ\ [GHID \QNH ]SDO]Q
HNZ GQH[] W[ [GID \QNH PLSHYLJG RQ PGLOU REGO VZH] RH\O GQHLC ]C[ZSH HSLDOL EO\N
]ODZQ PLJHJG RLD\ GS\H\ MNH GCOLU CQOUQ COLJ COKSH HN COHN OU CSECO CWLZ] GQHLC D
\LU L]LU[ LJD GCOLU GS\H\Q
GSLN\G ]HOE OU IQH[ CHG\ GOLEQG G\UQ OIH GS[ U []TC ]OEQ G[H]G [HC GC[H
GS\H\N \QN CHGH GQHLC ZQU R\H\ R\H\ ZS LSN LN R\H\ ZS RNOH ULDD GKQO ]L H]HNOQ
GQHFC CLG GS\H\G GSGH  HN LSN VHC GO RL[JTF RLOU [TLO] GO ]LC GS\H\ GQ PLJHJG RLD
ODD O\ [\D ]HOED GKQO ]OW\S\ PLJHJG RLD CLG\ LSND CHG IN MNH \CG LU ]SDO]QH
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ON LG PL[HWD GSG UHFLN  PL[HW HQN CHG PL[HWNG PHLH PHFC  DGI
GNHOQG [LU  GOHFE [LU G]LG\ G[LDG R\H\ OLH G[LDG R\H\D G\UQG
 OFH GSLD OU IQH[
]L\QN ]H[HDE LJD LU CHG HI GFL[L LN ]H[HDE LJD CF[HHN CZQHT PYUD GQHFC CLG RNOH
LU HSLLGH ]SDO]Q\ GQ CHGH LOU L\US HI GFL[L LU NJCH HN POHUO [HDE G]C LWD RQZO
RH\O GQHLC ]C[ZSH HN H[HZQO ]HOUO OC[\LQ XHYLS OND \C LW\[ ]H[[HU]G LJD CHG\ \CG
CWLZ] GQHLC ]HOEFSN GQHLC RLSUD GQH[] W[ [GID \QNH UFHSN PLSHYLJG RQ RLEGO VZH]
LSHECO ODC LQLSW LJDD GSLQ CZSLO HSLLG GSLN\G ]HOE]G RLC\ OJD HOLWCH COHN OU CSECO
\LU MO W [GID \QN CSELQ
RQZO MOLCH HSZ U VHT IL\] G PL[QCQG [WT PJSQ ][H] I¢HW[ D U P\ G[H]G [HC RLLUH
DL ]HC PLCHOLQ
]SHHN G]U [CDSH GF C[ZLH W OIL[CGO G[H] LKHZO GC[ GSLD LJDO IQ[Q ][HKZ 
]HFOH] W G[H]G [HC DO JQ\L ][HKZH RQ\= K IN LO\Q WGU PLZHTWG [U\ CHGLDCH DFS
FHUH FY[ U L[JC T\] C U GHY]  U
LJD CHG DGI FW WNGHL [U\ JUW GC[H GG GW PL[HWLNG PHL ]FHDU OG PDQ[ 
F GO F DO M]HOUGD W G[H] LKHZO F HN [HC G[H] S Z[W CLS] GC[ GSLDQ H\[\\ G[HDE
DS\] G ]HLHFUHH]G PJSQ ][H]  FHQU H ZOJ ]HJL\ LKHZO D ES[ FHQU D\LH G[H]G [HC
HK ]HC PLCHOLQ RQZO  FHQU D ZOJ
C[DS GQOH DGID \Q]\GO LCFN POHUG LG CO O[C OIH EL[] C FHQU GHY] G[H]G [HC
\U FTJ LJDQ H\[\ VTNG\ VTNG OU DGIG ]OUQ RLSUD UHFLN HSLLGH HN \FZQG ]LD OLD\D
GSLDGQ H\[\ DGIG ODC FTJ HSLLG GDGCH GDGC O G]WTNS VHTNS O CO ]L\C[D GC[
LHC[ POHUG LG CO\ HGIH  HN DGIQ PLFQJSG CL KL PLOG] G[H]D [QCS RNOH ]HFQGQ GOUQO\
GSDL FTJ POHU E KW PLOG] FTJG P]L\C[H ]HJH[ FH GKQH GOUQ ZHQ H\[\ POHU LN DGIO
GSLDGQ H\[\H VTNGQ GOUS CHG\ DGIG COH FTJGQ H\[\\ VTND Z[ \Q]\GO LHC[ HSLC RNOH
COC DGIG C[DS COH DGHU NE ZSH OON E\HQ HSLC\ LJD GOC C[D LQ HN Q LU\L ZS GSLDGH
G[H] LKHZOD GIQ \QN HN GSLD GCOLU G LJDQ H\[\ \FZQG ]LD LN \FZQG ]LD OLD\D
\LU ]D\D ]HLGO OJ\ G[ O\ KHL GFD >D IS G[O PL\H[F@
FUT GY EUT EY F DY []TC ]OLEQ [HC G[H]  D IS CN RHZL] [GI LSHZL] GC[ 
KZHOQ PL[QCQG [WT ¤ PJSQ ][H] F IN MOLCH E HN L[JC G[H] LKHZO C CNZ MOLCH CUT Z
L VLUT VHT [DFQD W\   U J VLUT VHT [HQC W\ KQ\] G ]HJL\G [WT HT U E ZOJ ¤
FHUH MOLCH INZ U IO\] G PL[QCQG [WT   U
]LD ONH PL]D GQNH GQN O\ VH[LY \L\N C[ZS [LU \H[LW DPIA LR FNEX   DLECB XIR 
[HC D HS [HC G[H] PL]D LS\ ]HSHD PLSDC LS\F PLSDC ZS ]HL]HCF UHFLH PLSDC VH[LY LU
FHUH  U JS G[H]G
[GIG L[HCLD GC[ ]HDJ[]GDH ]HK\W]GD GSLD LJD FUH ]HDJ[]G UHG DLECB [LUH
]HL]HCH CID LSHSLD ]HL]HCH GSLD LJDD RG ]HOHFE ]HL]HCF UHFL OIH ITZ] U ZFY JQYGO
GDJ[GD ]K\W]Q\ [GSG ]HDHJ[ ZS\ [HCG LHDL[ CHG GSLDD\ LWO HSLLGH ]HNOQD PLSKZG
GSLDF ]HL]HCG PE NUH DGHU C[ZS RNOH GSLDD CHG ZL]U ]HOE]G\ LSWQ [ZLUGH ]HK\W]GH
D]ND\ GSHQ]D RD[D[ GQG RNO GDJ[GH ]HK\W]GD PG PLL[HJC LJD PG\
OSN ZL]UH CCQ ]ODZQ\ GSLD HQN COH RLWSC [LUIQ ]ODZQ\ ]HNOQD\ ]HL]HCG NC\Q
G[HC KUQ]S\ GSDO LJD CLG PEH DU HNZF GQH[] W[ [GI U G]HJCD OJ[ CSZ]H UHGIH
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CHG  CD\ ]FHZS PLQL CD\ M\Q PL[HTCG ]LDD L]D\L\ HGIH
UHFLN G[HDED

\QN GSKZ G GSKZG ]C[ZS RNOH OHDE LOUD PLC[DSO [HZQ ]HLGO RLE[F ON VHTH ]LON] CLGH
PE RNO  HN GCO GOHFE G NC\Q C[LUI G PC[DGD RLSU HGIH HOTND GND GFT >F KN@ CH]D
 HNH ]HSKZH PHYQYD RL[LUI RHH]C PG GO\ ]HL]HCG
]HNOQG LDEO\ RL[LUI RHH]C RLDH RLD[D[ RHH]C RLD UYHQQ CHG\ CID PG PLSHSLD ]HL]HCH
HQN D\JS CI L[G ZUF RLD[D[ RHH]C LDEOH GCOLU CFHJL RLSU HGI LN PLOHFE ]HL]HCG L[G
GDH\ WU [HCLDD >C HT ]\O PL\H[F ]HZO@ \QN DH\J PLZOCN CZL]U LDEO CI LN ]HJL
\LU OC[\L
IK ]HC PLCHOLQ RQZO GC[H
CW ]HFHZSG L\H[F J [U\ PLLJ XUD [CHDQ \H[LW RECIK DXEABA @ED @AY ZCEWP 
XHDZ Z[LJ{ Z[(\ PO)J CD:| OHETy L[LYz J]5~ XQZ} PG\ [WTQD K PG ]LD VOCD ]HFHZSGF
   G[HDE ¤ CD:=
| FTJ ¤ OHET=
y GSLD ¤ L[LY=
z GQNJ ¤ J]W= []N ¤ XQZ=
} FESN PGH
]HC HQN PG GFHZS ONH ]HFHZS XEIV:D Z[ PG PLSH[JCG ZECEWP: G UD\ ON GSG XE@IADE
CHG XQZF
}  L ]HCH H ]HC PLQUW D [HLY FJLD PG\ J]5H
~ XQZ} XHJ ]JC GFHZS HQN CHG\ FHL
]HC   H PLQUW DH  DJH[O H ]HC [HLY Z[ CHG J]5H
~ UYQCD L ]HC PEH DJH[O H ]HC [HLY
]HFHZS= [HLYD Z[ PG ]HFHZSG ON [C\ NC\Q ]LD VOCF ]HL]HC DN FESN DN LED  L
Z[LJ Z[H\ POHJ CD\ OHET L[LY HSLLG PLSH]J] ]HFHZS IG LN UFHS\ OIH P\ [CDQH
CLG G[LD\G LJD LN UFHSH H]Q CO J]5H
~ XQZ} PLSH\C[G ODC H]Q\ PLNOQ I FESN PG XHDHZ
]HFHZSG LJD CHG\ HFDO [HC Z[ LON COD H[C\S ]H[JC ]HFHZS IG RNO LONG ][LD\
XQZD PLIHQ[G ]HL]HC DNG PG\   PGO\ PLONG PU H[C\SH H]Q CO\ PLSH\C[G ODC
\U ISN J]WH
LJD @AY: FTJ LJD OHETy  GSLD LJD L[LYz GQNJH []N LJD CHG J<WH
~ XQZF [CHDQH
EQZ RQLT E ZOJ ]GU ZJYL LHO KHZOL EL ]HC PLCHOLQ RQZO GC[ G[HDE
WU DH]NO ML[Y\ LWN DD CA\ CD\ ]FHZS OIH  U FQ ZOJ PJSQ ][H] GC[H
CD\G FHZLS LN UHFLN G[HDED CHG S\H MOLCH HY[ U VHT IK ZOJ \FHZ ]H[EC GC[ GODZ
[U\ TF[W GC[ P\ RLLHYQH \LU ]HNOQGH G[HDEG ][LWT UHGI\ G[DG COO ]H[J\ O\ UHG
 MOLCH F JU C IO PL[FSO [GI L[U\ D Z[W GSHHNG [U\ DO
CHG\ CD\ ]FHZS OIH KS U OIJCQH MS] LZHTW OU PLKHZO ZJYL LHO LKHZO NELLUH
\LU G[HDED CHG\ GI ]J] GI ]HFHZS D
IL ]HC PLCHOLQ RQZO GC[H
FD CBPK @EDE EXAYPY EDZC MIKLN F CBPK MD HL WXT GLYIE MEC@C MIKLN FDC RECIK
MILK PE MDL YI GZTE UNWC ZECEWPDC EDFE MILK ILA XE@ IEAIX CVN @ED DXIAYD ZAIQE ZERX ZECN
MIFNEX MD KRE ILK ILA XE@  GFHZS : XEIVA WX MD ZECEWPD X@Y K@YN ]HL]HC AKD @EDY
A EX CENR WLA ;DRYZD ZDW= IRVN@D XENC@L XDFD IXE@IA D@X EZNY MIKLN FC DXIAYD LR
CERE DLX CENR ZIY@XA XDFL ZEXRD WGVI IEL IHEWL
X@EAND CR @EDY ZRCE DPIA:N EXAYPY EDZC IKLN FD OPIAYEGY MRHD XE@IA MY D@X
CENR QYL MIXE@IAE MIYECIG WGVI IEL ZXEZ D@X YIR ZEXEABD [HZQ @ID DPIA:Y  DXRD LIRL
CERE HLX GVW R ZIY@XA XDFL ZEXRD WGVI IEL IHEWL R
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 ]H[HDE GG  FESO PLS\ G M\Q OU L]OEGH
 L\[WD
 [WTQ

\QN PLS\ G CHG PLHOG ]FHDUF FHQLOG RQI M\QH
PLHO LN \U HN PLHOO [\C ]CI ZHTWD M]HOUGD WD \QHJD
 ]H[HDE  G FESO CHG PLS\ GH ]H[HDE LJD PG PLZOC

]HL]HC PU  ]HL]HC DNG ON  [WTQ CHG GS\ PLQUW G\  UFH
ZEXEAB DD CBPL 
PGH ]H[HDE G ¤ D: [WTQD PLK[W DXYR YLY: IQ[QH [CDQ
]H[HDE D: FESN ¤ PLS\ D: GN\QS ]HOEG C
PLS\ D: PLHOG ]FHDUF LHO= P:GD
z
IQ[ D
 G[UG GC[ ]H[HDE G FESN ]HL]HC D: HD \LF PLZOC= [WTQ PLHO= IQ[ E
GWG ]HCYHQ D R\[\ ]HL]HCGH ]LD VOCG ]HL]HC ON LED CZHF MIPY G= [WTQ F
G[HDE LJD ¤ JTVPN: ]HLWHTG ]HL]HCG D: OOHN ]LD VOC [WTQG OSGD G
C[ZQO PLS\ D: RD GS\QGO IQ[ H
]HD[U D: PLJZHO IC\ ¤ ZJYL= P\GD IQ[H ¤ GD[ CSU\HG OLOD [TQS KW\QG I
]H[HDE D: ZL]QGO LFN
]H[HDE D: ZL]QGO LFN UZ[ZD ]HKDJ D: ]HD[UG RLKDHJ OSGD J
PL[HTC L]D D: HLG K
GFHGL P:F
z GSH[JC D: ]HCG FESN L
RD P\ LHOLQF ]HL]HC D: FESN CL
D: ]HC LHOLQD LGC P:O
z IQ[ OY= LJD GD[ CSU\HG OLO DL
D: ]HC LHOLQD LGC P:z @IXHNIBA LOLCLY [LUO ]HOEG EL
RQZO ONG [CHDL\ LWNH
RNH FHGH JYS ]EJD\ ]H[HDE ]HFQG IXWIR: FESN PG ]H[HDE G\QJG ZEXEAB DD 
JL ]HC PLCHOLQ   ]H[UG RQZO GC[ MWYSQ ]HL]HC GH PLZOC= ]HL]HC G FESN
[DFQD GS\ PL\O\ RDQ= [QHC [JC PHZQDH MIXYRE YNG OAN L\[WH FN J M]HOUGD 
FDHU PL\HO\ RDH PLS\ \QJ FQHOH GFHDU ]HNOG FHQOO CD PL[\UH \QJ RDQ FYLN CG E F
GCH[ HSLC DH\\ PLS\ \QJD H]S\QD GWL RQLT GC[ CO\ FLQO]O RCNQ
]HC PLCHOLQ  G[UG RQZO M]HOUGD W ]HHYQG LQUK ¤ OIL[CGO G[H] LKHZO GC[ 
PLZOC CL[KQLED PLHO= M[U C
]HL]HC GG FESO ]H[HDE GG OIH DU U ]L\C[D [GIO ]H[UG GC[  ZEXEAB D CBPL 
G[H] LKHZOD \QN >  ]H[UG RQZO GC[@ RD P:F
z LHOLQG ]HL]HC G RNH PLZOC P:F
z
PE GC[H \LU E Z[W MSC [U\ PLLJ XUD RLLU PLZOC LED LHOQ GSG MO ]\[W OIL[CGO
Y U P\ [GIO ]H[UG
]H[HDE LJD PG PLHO OIH JW\ U PL[DF¢]HQ\ [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO PE GC[ 
FHQLOO GS\ G CHG\ GS\ PL[\UH \QJ RDQ DL]N PLHOO [\C ]CI ZHTWDH PLZOC [WTQ PLHO
GH ]HL]HC DNG CHGH PGQ ]LSDS OQG\ EGG FESO CHG GS\ G [WTQG P\ L\[LWD \QN
D IQ C WLG ZDR WGVI IEL HEWLI D@X
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G LJD PG\  GWG ]HCYHQ G R\[\ ]HL]HCG LN PLOHWNG  MWYSQ
 ING ON GOJ]Q UFL\ LFN C[ZQO PLS\ G  RD RNOH UHFLN  ]H[HDE
[WTQ CHG GU\] VOC CHG FJL P[WTQH UHFLN ]HL]HC GSLSU OQ LN  OQD\ MWYSQ ]HL]HC
RQZO ]H[UGD [HCLDG GC[ \LU RHHNQD GS\ WG
]HL]HC GIN ]LD VOC=G ]HL]HCG ONF CL[KQLE RNH   ;  GS\ PLQUW G 
KL ]HC PLCHOLQ RQZO GC[   MWYSQ   ]¢Z   Y¢L   K FU C
PGH PLK[W \QJ RCN IQ[QH [CDQ JTVPN ZEIZE@ MR ZEIZE@ AKD 
GWG ]HCYHQ D:Q R\[\\ G[HDE OU IQ[Q PG PQYU ]LD VOCGF ZEIZE@: DNG C
]H[HDE D FESN RQZOFN
GC[ ]H[HDE OU G[HQ PSNH]H R]HGQ JTVPN ¤ ]LD VOCF ZEITEQ:G ¤ ]HL]HCG D
 G[UG
 G[UG GC[ G[HDEO IQ[Q @IXHNIB:D MWYSQ ]HL]HCG E
GS\ PLQUW G CL[KQLE=D MWYSQ  ]HL]HC DNG ¤ FJLD ]HL]HCG LK F
]HL]HC GSLSU ]HNOQ=  G[UG OLUO GC[ G
[C\Q RQYU LSWD EHTD PLFJHLQ PG MWYSQ= ]HL]HCG \H[LW MILETKD JTVPN ZEIZE@ 
NC\Q VHTD HC UYQCD GDL]G \C[D PLCD ]HL]HCG ON [C\F ]LD VOCGF ]HL]HCG ON
GDL]G VHTD WX PLCD PG  M  V  X  R  P= ]HLWHTG ]HL]HCG HSLLG ¤ MWYSQ= ]HL]HCG
]]O GDL]G VHTD PLCD PG RNOH ]H[HDE G PG MWYSQ= OIH MWYSQ U [HC L[HCQD GC[H
OIH Q\ FHQU PL[DF¢]HQ\ [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZODH ]H[HDEG UDK RN LN GFQH OHDE
COH CHD] GW FU\ GDL]G VHTD PLCDG MWYSQ ]HL]HC G HQNH ]H[HDEG FYQ PG OHDEH GFQ=
]H[HDEG FYQ OHDEH GFQ ONH []HL
G[HDE CL[KQLED MWYSQ IN[ FHQU T\D PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]D PE GC[H
\LU RLF
PLZOJQH PLFL[WQ PG\ MWYSQ ]HL]HC G OIH K¢JQ\] FHQU JTWO PL\H[F G[H]G [HCDH
HNH WQHD RH[EGQ ]HCYHQ GO ZOJ]Q OHZG ]HLGOH GQGD OHZN KH\W CHG OHZG LN OHZG ]C
\LU ]H[HDE G LU CHG
PG HOC ]HL]HCH@ FT FHQU P\ [ZLUDH MOLCH C FHQU ]HL]HC FDJ¢PLN[UG [WT GC[H
>]LD VOCGD PLOHWN
ODGG\ LU ]H[YHS [HDLFG ]HL]HCF  E DW G[LYL [WT GWG ]HCYHQ G \LF YEXIT 
PLL]W\GQ ¤ WQHD RH[EGQ ¤ UGJC ]HL]HC PGH GWG ]HCYHQ G\QJQ FJCD GNQ OHZGH
]HL]HC FDJ¢PLN[UG [WT GC[ PLLSL\GQ ¤ X[\TI RH\OGQ ¤ ]SKOF MLJGQ ¤ ZNLE
MOLCH EO FHQU JDKC¢VOC
>CU\] G ]GZ@ KS[] PL[QCQG [WT  F Z[W VHT GSHQCGH FHJLG [U\ ¤ CLS] GC[ 
FHUH P\ RQTSGDH DU¢CU U
DN GS\Q G Z[W ]HDC 
ZJYL LHO ][CW] ¤ PJSQ ][H]D PE CDHQ  G[UG  FHQU K ZOJ ]HJL\ LKHZO GC[ 
G[H] FHQO] OG RZIG [HQFC RH\OD [HCLD VTH]L [CHDQG LW OUH OIH E RQLT ]L\C[D
MY ONQPDAE JLI@E GN R ;@RYZD ZDW= HPXZ MIXN@ND XTQ D@X
EPA Z@ CNLL A@D LR DXEZD ON DYR ZEVN   : LFE @ DKLD @ WXT DXEZ CENLZ ZEKLD
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PGQ\ OZ\ G\QJH PLUD\H ]HCQ UD\H VOCG RLSUQ NE [LUGO ]HL]HC
 LFHZW  WD \QN HN PLFHQUO PLHH G\US
¢C[5LSF
}
DHLZ ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
PL[HTC L]D GD L]D\LH
]H[HDE GG FESO  CKC¢CQOC
~ ~ ~ ~ HHCZ[CJ
} ~ ZTHHC[KU5
}
L]D DD L]D\L ZTHHC[KU5C[5LSFD
}
}
MC  F PG ]H[LLU LN PCH



P\  GFHGLF G F FU PE  [LUO XHJQH [LUG MH]D\ PLSH\ PL[HTC
 CQD  \QNH  G LHOQG ]HL]HCH  F PLKH\WG ]HL]HC  RD
LLK UFL CO GCL[Z C G]U FU\ UQ\Q ¤ HRN HRN D]ND\ G[H] ZEXWL HFQOQ IC\= H]OJ]D
GI LSWO ]UFO J[NHQG ON UFHL D
N KL ]HC PLCHOLQ GC[  [WTQ ZHLFD CHGH JN JO 
PC XEXA: HSLC [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G O\ RH\OGQ XIRL UEGNE XIRD JEZAY: 
VC MWLGO HC [LUO UEGN: LS\GH [LUG JEZA: LG ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
[LUD OEY@XD: [TCQG
[LUO XHJQ LS\GH [LUG MH]D LG RH\C[G RH\OG XCQ ]HK\W LWU\
[QC GN\] G DC PJSQ N ]HFUHH]GD [TCQG ]QL\[ RNH]Q [IJ ULI [HQFC ZN\N GSG
GI K[W ZHLF  G[UG RQZO GC[H [LUO UEGN: LS\GH [LUG JEZA: LG RH\C[G=\ \H[LWD IC
]HL]HCF MOLCH  U D M[N ]L\C[D LJLH W G[H]G [HC GC[ DCEDIC D C CR MB 
]HNOQG OU ]IQH[ F ]HC OIH ODZQG ¤ ]HNOQ LJD PG G F ]HCH ULW\QG LJD PG HGL
CQ[EQ GO ]LO C[GLTF ]HSNTQH ]HOF RH\O HSLLGF LSHU LJDD RLLFU CLG\ HQN C[GLT CLG\
UW\H [HC GODZH GFJLL]S\N ]HNOQD GI G ]HC LJDH     UW\GQ [HCG GODZ\ PFHZ HGIH PHON
[HCLDG ON \LU
]HNOQD M\QSH CD\ LWN ]H[HDEG FESO D: PL[HTC L]DGH C: PG ]H[LLU=G RCN FCR H
LQ\EG POHUD M\QS\ LWN G=H F=G HSLLGH ¤ G¢F= ]HL]HCD PLIQH[QG PLK[W LS\ FESN
MOLCH  U ]HFOH] ]\[W G[H]G [HC NELLUH
PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H] ¤ GFHGL RLSUD NELLUH   ]H[UG RQZO PE GC[ 
JW U ]L\C[D [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO G\ U T\O
LHOLQH VH[LYH ¤ RD  LED GG HH GG FHL GIN LHOLQD LHG P:z CHG OA M7k 
]HQQHU PLOJE RH\OQ PU COD MOQ RLC L[GF ]H[HDEH ]HNOQ LJD OU G[HQ GIN RWHCD ]HL]HCG
HSLCH POUGD LZOC ]HLJGF F[WS [DFH \L LJDD POHU HSLLGF  IW GSHQCGH FHJLG [U\ ¤ CLS]
C[DSGD \E[S
GHGL P:G
z O\ ]HL]HCGF GG HH GG FHL CHG RD P:z L[GF CHG PL[HCLDG FJCH
 D ]HC RNH  [WTQ CHG CE LHOLQG RNH  [WTQ CHG I HSLLG [WTQD GH\D PG IELIN:GH
OEY@X WEQTE EBE DYN EPL DEV DXEZ ECNLN XACL LIGZIYN ECNLL AIIG EIA@ IZNI@NE   DXEZ OHWD
ZPYA EPIIDC @XWNL YNG OA @DIY CR DT LRA MIWEQT MIWEQT HRN HRN ECNLN KG@E RNY ZYXTN
EKE RAY OA E@ YY OA IDIY CR EZIAA HRN HRN AZKAY DXEZ ZEXWL ECNLN F@Y ZIYING
ZEKLD LR MIPEIVE ZEXRD N CENR CIG GTX CENR AIG RIF XENC@ WKN YCEW ZEXB@ D@XE=
;A @G FDENC@ REY DXEZ CENLZ
EIA@ @XWNL YNG OA: EZEIDA F@ ]HL]HCD LK RCEIE CNLY XG@LE ZEIZE@D ZRICI: EPIID
HRN HRN AZKAY DXEZ ]H[ZO ECNLN:
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[NLS RLC LQ\EG [DFDF ]HNOQ LJD OU IQ[ CHGH DD RNH  E LHOLQGH  E RNH  D: CHG LHOLQGH
OFH ]HLQLSWGH GSHYLJG G[HYG RLD ZHOLJ PH\ GC[SH
CHG RNOH ]HNOQD CHG RD P\H OIH EZ U N\] G PL[QCQG [WT ¤ PJSQ ][H] GC[H
]HNOQG LJDD [HCG KHULQH PHYQY OU G[HQ GI\ ]HCG PYU HQN CHG LHOLQG\ RLGG LHOLQD
]C ULW\QH GOEQ\N GSG ON\G ZQHU ]C UFHL\ OHFE FLQO]\ ON\G ]UW\GD QFU HQNH
OHNL COC ON\G ]C ODLZ PGD\ CZHF HOC ]HL]HCD HO ULW\GO J[NHQ HSLC H]OHIO ON\G
[\CN PE GSG HZQHUO ON\G ]C UFHL HSLC\ RKZ FLQO] NC\Q PL[JC ]HL]HCD PE ULW\GO
IFUH CZHF ODLZ\ ]HL]HCG P]HCD ULW\GO J[NHQ CHG L[G H]OHIO GUW\GGH LHOLEG JN HO \L
H]HCD CLG ]HNOQG LJDF GUW\GG RNOH KHULQG ]LON]D CHG P\ [HCG\ ]HNOQG LJDD RDHL
PYU HQN CHG LHOLQG\ HSLLGF CG ]HC CHG LHOLQG\ HGI\ GQYU ]HNOQD CHG\ HQN RWHCG
\LU ]HCG
IQ[QH [CDQ D IELIND ZEIZE@E C MIHEYTD ZEIZE@ OA MY: ]DL]DF OL WCFD GSG 
PGH PLK[W \\=O
"CZHF PL[U C HLG GQO C
"CZHF PL[HTC L]D D HLG GQO D
"ZG@ XIRN HLG PL[HTCG L]D LS\= GSG PL[HTC L]D G\QJGD E
CZHF LG GOWNGGF HSLLG WQEE@XHR2@X2IPC:
n
n
[LUD HLG PL[HTC L]D LS\G OSGD F
PL[HTC L]D LS\ HLGL\ G]Y[ GSHLOUG GJE\GG PCF [TCQG LIGZD: HSQQ\ [LUGD
LG\ GI CKC¢CQOC
~ ~ ~ HC DHLZ HC DHZ[J [LUQ GOWNGG ]HLGO OHNL LG ]JC [LUQ
HGQH GSHLOUG GSHHND GI L[G DPEY@XD [LUG ¤ ZTHHC[KU5C[5LSF=
}
}
[LUD CZHF
"GID PUKG
XIRL UEGNE XIRD JEZAY: ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
¤ [LUD PL[HTC L]D D HSH\OD ZLLFQ G
"UEGA FJCH JEZA FJC PL[HTC L]D LS\ HLG GQOH
PL[HTC L]D LS\ HLG\ Z[ CO\ G\U GSHLOUG GJE\GG ZLLHFQ PE OSGO M\QGD H
LS\GH [LUG JEZA: CZHF LG RH\C[G\= ZLLHFQ GI K[W PE COC RH\C[G [LUD
"MH]D LS\GH [LUO XHJQ RH\C[G MWLGO ]HLGO OHNL LGF [LUO UEGN:
PUKG RCN IQ[QF WCFD OL [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G LD]N [C\D \Q LWU I
CZHF K= PHLD OLJ]G [TCQG\
[HCLDGH
 CI GQ  GSLD ET  GQNJ LJD DU  LHG P:z LHOLQ LSWHC F \LF ]HFLTJD [CHDQ
FHL RD P\ NC\Q ]HL]HC L LHOLQH P\G ]HL]HC F \L GQ ET DU ]HQ\D GSGH  ]HNOQ RD
CERE JLI@E NX R MIPIPR ZDE@ JLI@E ATW R MIPIPR OWFD XENC@ IXN@N D@X
YEXIT
»#¼»ÀtÄRºtÄÀÀ¼ÃÀÅt·Ã¸¿
8
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CYQS D G E H D G CE L PGH  IELIND ]HL]HC G=H GHGL ¤ P\G ]HL]HC F= \L GG HH GG
D: [WTQH C: [WTQ \L RD P:DF
z
 HNH []TGH POUG LJDD CD\ ]HZOC LJD CHG RD P\F  G[UG OSN [CHDQH
¤ RD P:z HQN ZHLFD PL[HTC L]D D:H PL[U C: CZHF LGF PLIQ[G ON [CHDQ ILWUH
LHOLQGH P:G
z ]HL]HCG
RD P:=F
z GHGL ]HL]HC C:G FESN PG PL[U C:G
DG EH DG CEL LHOLQG ]HL]HC G\QJ=G FESN PG PL[HTC L]D D:G
G]LG RNOH CE ]HL]HC HSLLG ¤ LHOLQG ]HL]HC LS\= \L L ]HCG HSLLG RH\C[= ]HCD GSGH
CE
LHOLQG ]HL]HCG LS\ FESN OEY@XD: PL[HTC ]LDD CZHF GOWNGG
]HL]HCG UYQCDH MH]D= CHG\ E: ]HCG HQN ZHLFD [LUG JEZA: RH\C[G\ ZLLHFQ PEH
HL[JCO F ]HCH HLSWOQ L ]HC \L\ F EL
CHG\ C: ]HCG FESN CHG [LUO UEGN: LG ZTHHC[KU5C[5LSF
}
}
O\ IPYD: PL[HTC ]LDGH
OFH LHOLQG O\ VHTDH XHJDQ= CHGH C HL LHOLQG O\ IPYD: ]HCG
DHZ[J DHLZ= PL[HTC L]D G\O\G FESN PG DG EH DG ]HL]HCQ LHOLQ=G ]HL]HC [C\H
CKC¢CQOC
~ ~ ~
K= ONG MTD \LF IQ[G PLQUW GD[G [CDQH ZLLFQ OYI YLHO[G LD]NDH ][H]D GSGH
PLCHOLQ RQZO GC[ 
HGH]G POHUO IQ[QG FJLD LHOLQGH P\G ]HL]HCG RD P\D ]HL]HC
CZHF K= PHLD OLJ]G [TCQG\ GID IQH[Q LOHCH EN ]HC
D:H C: RLSUD PLK[W GQN IQ[QH [CDQ CYQS  G[UGO M\QGD 
PL[HTC L]D D:H PL[U C: HLG C
GFHGL P:D\
z
D: C: ]HL]HC FESN D
RD P:D
z LHOLQ=G ]HL]HC D:H P:G
z ]HL]HC C: FESN E
IEL OD ZEXEAB LR FNEX INY DPDE: [CDO OLJ]Q\NF GC[L GQL\[GD RLLUQGF XIRDL F
PLHO¢LHO= P:z [LNIQH PLQUW C: ZJYL= P:z [LNIQ [HCLDG M\QGD GSG WGVI ODE
OFH PLQUW D:
ZEIZE@ G[\U CGIA EA YIE AR   ID EIE ID CEI DFK OICEI IELINA IED M7k @ED DU
ZEIZE@ G[\U CGIA EA YIE BQ   ID E@E ID CEI DFK IELINA M7k @ED ET
ZEIZE@ G[\U CGIA EA YIE DN   @D E@E @D CEI DFK OITL@ IELINA IED M7k @ED GQ
ZEIZE@ GU\] EA YIE OA   DD EE DD CEI DFK OIDD IELINA IED M7k @ED RD
MIZYA MI@ELIND ZENY X@YN OA M7k DPEYC EPIIDE
MIEY MPI@ MI@ELIND ZEIZE@DE M7D
k ZEIZE@D DN BQ AR ZENYC MIIELINDA @
DXRD LPKE MIPTA X@EANK DEYA MD @IXHNIBD OA M7A
k K@YN MDLY @IXHNIBDA

YI OA M7A
k K@YN ZEIZE@ G[\U IELINDE M7DA
k
YI DN BQ AR ZENYC MIIELINDA A
ZEIZE@ GU\] WX
ONWL GU\] :E OEWIZD MLER LR DXEN G[\U :C XAGND LRA LVF VIELX AXD IAZKA X@EANE
ZEGIY D@X IC CIGID ZEYX XERIY LR DXEN DXYR XTQNC EDZD IGA LR DXEN BK ZE@ MI@ELIN
CERE HN SIRQ MIAVP T ZECREEZD HLYZ AL @I MITIRQ HAY I ZECREEZD FLYZ YCEW
LRA LVF VIELX AXD IAZKA DFL ZE@NBEC DNKE DNK AK @K ZEIZE@ MI@ELIN ONWL D@X
E SIRQ AVZ R A WLG HWELN MIXN@ND XTQ  MGPN ZXEZ XAGND
DXRD CQ IQ B WLG CLW HK IQ A WLG GN BR IQ @ WLG ZDR WGVI IEL HEWLI D@X
ZAH YCEG  Q ONIQ C WLG 
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[QE CHG IC\  GD[ CSU\HG OLOD HN [TQS LKW\Q\ LO HULFHGH
 ]HD[U GG RLKDHJ ICH  HN [HWJLH ZJYL  D\LH CSLFF  CQHLT RLFG
GCHDDF GCHDDG OYG CHG IC GD[ CSU\HG OLODH ]H[HDE GG ZH]LQ
OUD OYI YLHO[ D[G LD]NQ ]HQHZQ GC[Q EN DN CN ]HL]HC PLCHOLQD GC[ 
[DJQG
PGH DAX @PRYED:O [\ZD PLK[W DRYZ: IQ[QH [CDQ DAX @PRYED LILA 
RLFG [QE= CHG GD[ CSU\HG OLOD C
]HNLL\D CHG\ [GID DH]N [HWJLH WGVI D\LH= \Q\ ZJYL= HQ\O ]HNLL\H IQ[ D
GD[ CSU\HGO
]H[HDE D FESN ¤ ]HD[U D PLJZHO GD[ CSU\HGD E
]H[HDE D FESN ]HD[U D ¤ PLQUW D ¤ RLKDHJ GD[ CSU\HGD F
HD\ KD\ HI PHL VH[LY ¤ LED CHG @K [WTQH \FHJD @K PHLD CHG GD[ CSU\HG G
UHD\D A PHLD LGH  LOLCLYO ULEG
  LGC P:z LED \FHJO @K PHLD CHG GD[ CSU\HG H
ILI@IV: C]QO IQ[ ¤ LV:G LJD CHG GD[ CSU\HG I
ILI@IV: LED G ]HC LHOLQD LGC P:z LJD CHG GD[ CSU\HG J
G[HDE LJD UHD\D IRIAXD PHLD LG ¤ RLFG KW\Q ]S\ ¤ \] ]S\D GD[ CSU\HG K
GD[ CSU\HG O\ GIG PHL OU AIZK @NEI I@DA OIH C DO VF HY ]\[W EJ [GI GC[ 
[CD\ IQ[O E XQG AIZK ZX@A GSG MIND ZX@A XETGIE WGVI AYIE JL HN ]HFOH] \Q [QCS
COC @GXIC D@NCW @NEI @L@  []HLQ CHG\ GC[S LN AYIE EDN AYIE N\QH RHZL] G[TJ RLLFU
LG RLFG ]OJ]G @NLR LKA DED @PICC @ZEXIY  GS\G \C[ CHG\ L[\] \FJ O\ RH\C[G PHLD
]C RHFO RLFG CTND FQHU ZJYL O\ G[HDEG @NLR OCINL @IIQXEKL @NIIW WGVIE RNO POHUG OND
OIPIC @XRZ@L HSLLGF WGVI AYIE DL]N GD[ CSU\HG O\ PHLG GID @NEI I@DA ODC POHUG
\LU  PLSLFG ]C PLLTOH PLSLFG ]C [[HUO [IJ OIPIC @NIIQLE
LJD ZJYLF MOLCH KN\ U \FHZ ]H[EC ZJYL LHO LKHZOD [CHDQGQ FN ]HC PLCHOLQ GC[H
ZJYLF ]H[CD FG HGIH GD[ CSU\HG FU GS\G \C[ ]OJ]Q OLJ]Q GS\D ZJYL LJDH RLFH G[HDE
L\LO\G [CD E G[F D PHL FESN GSK\= LS\G [CD D G[F C PHL FESN Z\U= RH\C[G [CD C
FESN RAY [CD P\Q OULH= LULD[G [CD F IC GKLO\ RK\GO RLCF WNGHL FESN ]HDHJ[=
\LU ]HNHTF IRIAY:G PHL GD[ CSU\HG
JCF PU [HFLT JYZ]] U GTZ] RZIG [HQFC L[QCQ GC[ ¤ GD[ CSU\HGD P]HJG RLSUDH
FHUH FNZ]] U GNHSJ G[H]G [HC FQ[ EO[ U ]HQ\ PLLJ ][H] E DT U
C[ZLH HLDC PG[DC LQLD H[WJ [\C PLQG ][CD ]C [WJLH ZJYL D\LH= JL HN ]HFOH] 
HLDC RGO C[Z [\C ]Q\N ]HQ\ RGO
OUD OYI YLHO[ D[G NHQNH GD[ CSU\HGD CHG RLFG PHLT\ WGVI D\LH= \Q IQ[QH
GD[ CSU\HG OLOD LG HKW\Q PHLT WGVI: CHG LS\G HQ\\ [DJQG
KDHJH GD[UG HFLD OKHS NJCH OIH GD[ CSU\HGO D IT[ IGHQFC [HFLT GC[ 
]SLN\D R]] GIG PHLGH    MLSWOQ RHY[ LGL [QCLH ]H[HDE G Z]QO LFN UZ[ZD ]HKDJ G
GDGCG [[HU]]H PL\HFZG MLCLDS EGSQ GD[U GKLDJ LFL OU ]HZ]HQQ ]H[HDE G\QJ MIHU
CG FHL P\D MIHU ]SLN\O [LC]H RLSLFG ONH ]H[HDEG ON ]Z]QQ MLW ]ZL\SD HSZ\S]H
L[HQQ L]UQ\H OIH H Z[W DOHO [U\ PLLJ XU L[W GC[H \LU MOK ]H[HC OK CHG\ HCH
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HKW\\ HGI [HGF ]HSHHND  JUWD RLLUH  RLGGF



LGC  P\Q CHG\

LFD G FES ]H[HDE G LN MWYSQ ]HL]HC G FES PLQUW G UZ[ZD KHDJ]\ [QC\ >OIL[CG@
\LU ]HD[U
PGH GLGC P:O
z ]HNLL\D PLK[W G\QJ RCN IQ[QH [CDQ DID@ M7N
k @EDY 
GLGC P\ LJD CHGH GD[ CSU\HG PHLD LG KW\QGH RLFG C
  GLGC P:z [WTQ CHG\ \FHJGO @K PHL CHG GD[ CSU\HG D
  G[UGD [HCLDG GC[  G ]HC LHOLQD GLGC P:z LED CHG\ LOLCY= [LUO JO\S E
CHG\ @K LED HI  A FJLD KD\ \FHJO HI PHL LG\ UHD\D A PHLD LOLCLYO CD F
DID@ P:z [WTQ
  DID@ P:z LED CN KD\ \FHJO @K PHLD R]LS LOLCLYD D]NG G
PLLJ XUD PUKG GC[ GSLD LJDD CHG LGC P\F ]HFLTJDH GODZD [CHDQ ID@ M7N
k 
PL[QCQG [WT ¤ PJSQ ][H] C JSZ FHQU JCF PU [HFLT C \H[F POYG \H[F [U\ GN [U\
[ FHQU IK\] G
XE@IADE
[QHC GQ HQ\ GQ LO H[QCH= GDZGQ OC\ G\QF  FL¢EL E ]HQ\ G[H]D [NIS GLGC= P:G
z
GLGC [\C GLGC G\Q OC PLZOC [QCLH= PGLOC
CN\QCO RLQI= H\H[LWH FL]U RH\O  LGC=F C CL C[ZLH D GT VF L[JC W [GID [CHDQH
 ]HFQG ¤ RHI ]C FLOHGOH UW\G ]C ML\QGO ]SQHIQ  LGC= P:GF
z
CON CFOHCOH
LGC M[U C ZOJ PLN[UG [WT MOLCH IYZ FHQU PLSLSU G[H]G [HC GC[ ]HFLTJD [CHDQH
GSLD= LJD CHG LS\G LGCH  EHSU] []N= LJD CHG RH\C[G LGC P\GF  FHUH GQ[] FHQU
GE\GH GSDG LU CZHFF PFCG ON\D PLCH[\ HQNH EHSU]G ]HOE]G \L GSLD LJD LU CZHFF
 []N EHSU]=G ]HOE]G \L CZHF IC GSLD=
GSLD ¤  LGC= P:F
z CYQS EW CLS]D [CHDQN RHI ]HFQG FOHS IC ON\G GSLD= \L\NH
]HFQG ]FOHG \L GSLD LU D EHSU] ¤ []N=G ]HOE]G \L GSLD LU C PLSLSU LS\ \L
]HFQG ]FOHGH EHSU]G ¤ []NG ]HOE]G LG] DPIA LUF FL]U RH\O GSLD LGC HGIH
 SHI
RQLT C ZOJ ]GU ZJYL LHO KHZOLD CDHQ FLZ FHQU OIJCQ OU PLKHZLO ZJYL LHO LKHZOD
]HTJHLQ ]HJW\Q OU COC G[\Q RLC H]SLN\ G[\Q GDZG\N= D U RL\HFLZ QEQ LC[ CLDQ DO
LHG= [CDQH OC[\L ]HJW\Q ONO PLZOCO ID@ D PCS CLGG ]UD GN O LQ[L CS\ OC[\LD\
IQ[] FHQU CJ FDJ¢PLN[UG [WT \U PCH DC CHG\ GSLDH GQNJ CHG G¢LGC
GSLD ]HLQLSW CHG\ RLFHL LHOLQD LGC P\= OIH F I LFHZW ]\[W G[H] LKHZO GC[H
UHDL[D LGC P\ PEH GSLD LJDQ CHGH PL[DCG ONO LJQG CHGH \WSG CHG PFG GSG LN RLSUGH
\U  IW RLJHQG ][CG [U\ JUD \QN PF CL[KQLE
LSHZL] CDLO GSLDH DOD CHG PFGH  GLGC LGC GC  C GIN PF LED UHD[D LGC
]HFQG ZEIG CHG GSLD= RN VHEG ZEIG CHG PF=G\ HQN RNH  HGLOC J]W ¤ GQFZGD [GI
DID@ MYC RCEPE MC HNIBA REAIXA DID@ M7C
k LFE RY CENR @ WLG AXRZ JYND D@X
DPIAE @FC IXA@L MCD EDFY ZEIGDE XE@D ZKYND DPIA IGA MIIG IWL@ IGA @EDE DPIAA @ED
EPIID MC EZLIK@ DZY @LE LK@ @NKE EK MCD EHYTZD DYERD MIN IGA @EDY @A@ XE@N ZLAWN
YR EK MCD EHYTZD @ED @D IRY MC @ MC@ RFE EK IXA@DA HYTZN EPI@Y

y u rq]~x |
[WTQ OC OY

 H[WTQH



OY RH\OQ CHG\  LOLCLY
~ C]QO ]HOEO L]HC
RLGGF LGC

P\ LJD CN GOE]Q HSLC HL\NU OIH E¢DT\ C FHQU GS\G \C[O PL\H[F [HC G[H] GC[H
GI HGIH PGLOU MOQH RHFC CHG\ Z[ [DFH \L LJD ]HQOHUG PLTWH]H X[CG ON RHFC CHG\ LSFC
LJDD OUO M\QHL ILU QQH LSFC P:z MH]D POUSH []THQ LHG P\ LJD\ POUG RH\O POUO LQ\
DU GT VF L[JC ]\[W [GID \QN LGC P\ G[HQ IUH    GFLOG LGL [HDLUGQ\ HQN HN LHOLE
GIQ LGL\ O[ GCOLU CLQ\ CLLOE]COH HGOHN RLK[W CZWCO CSLQIH CQLC ][DU]CF LGC [\C
GFD >E GS@ C]D FJC HQ\H FJC LHG LGL CHGG PHLD FU ]L HL]HFQ ]HOE]G CHG\ CI ]FLO
\U PG[DC OC C[CH
CSZ         CL[KQLED GG FHL GG VOC HSLLG OIDDC ID@ 
LOLCLY= [WTQ CHGH
PLSWHC ED LHOLQD G ]HC DH]NO PLOHNLF PLCHOLQ LSWHC E HD \L LGC P:D
z XE@IADE
LHOLQD ZSG VOC ]HCD ¤ CG D RLFHL LHOLQ ZSG  L ]HCD ¤ LG C CLG= ]HL]HCD IQH[QG
G\O\F [DJQG OUD OYI YLHO[ D[G LD]ND [CHDQH RLGG LHOLQ ZSG  G ]HCD ¤ GG E RLWOC
MN CHG LHOLQG LSWHC
GSLD= LJDD LHOLEG CHG CTZ LED LG FHL LG VOC OICEI IELINA
CID ON\G GSLD LJD ]N\QGH LHOLE CHG EQZ LED CG FHL CG VOC OITL@ IELINA
 ]HFQGD
]HNOQD ON\G GSLD LJD ]N\QGH LHOLEG CHG CSZ LED GG FHL GG VOC OIDD IELINA
 OUHWD G\UQD
GN\QGG OU G[HQG RLGG LHOLQD LGC P:z [HCLDD [DJQG OUD OYI YLHO[G L[WTD GC[
GN ]HC PLCHOLQ RQZO ]HNOQ LJDD
PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]DH HO\ U PL[DF¢]HQ\ [GIO ]H[UG ZJYL LHO LKHZO GC[H
LJDF GJ\QG RQ\ ]HHYQ C\] LN W HJ[GO ]HHYQG LQUKO RLLYQ\ JYZ U T\D PL[HCLDH
]HNOQD CHG RLGGF LGC
HGI= RNH GD[ CSU\HG OLOD HN [TQS LKW\Q\ IL RICEDE = GQL\[GD D]N\ HGIF OLH
RN G\HFZF ON\ GSLD= LJD G\HFZD LGC P:z \L\ HQN GI ]QHUO GIF HSLLGH IZE@ EHTYY
GSLD= ON\ FHHZSG O\ GU[G P]D\JQH P]QIHL RFLF RFLSDH GWLOZF GSLD= GI ]QHUO \L
LWN G[HQ IELIN:GH HQYU KW\QG OU G[HQ GSLD= LJD HQYU LGC P\F HSLLGH GWLOZF
¤ OUHWD M\QSH CD\ LWN G[HQ RLGGF= G ]HCD LHOLQGH LHOLE=D CD GU[G PON\H P]D\JQ\
OFH DAX @PRYED LILA    IL RICEDE: OSN HGIH ¤ ]HNOQ LJD
CQ[Q ]HGEG N[ VF C ZOJ [GI RLLUH \LU H G Z[W DOHOG [U\ PLLJ XU L[W GC[ 
 FHUH CT FT[] LT UH\
P\G O\ @IXHNIB:G D OY OEYLN LOLCLY= C PLK[W LS\ IQ[QH [CDQ ILI@IV @ZNL 
LOLCLY=
PL[U ]HQ\ IQ[QH \[WQ\ OYI YLHO[G LD]ND ]HQHZQ LC[Q JN ]HC PLCHOLQ RQZO GC[
IUO RH\OD PEH  HNH PL[WNH
  OC=   OY= RNH  LED LOLCLY= 
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G[HDEG ]FQ FESO CHG  D PHL KD\ KL  D PHLD LOLCLYO
~
L]CDH
 L[\]D CN CHG\ [HG HQN FU  LGC [WTQ CN CHG KL PUH
HQN  F PHLD KD\ CND LO HS]S F H Z SQ LOLCLYD
~
D]NG PE

  F PHLD LGH L[\]D CND CHG\ [HG
UHFLN

 FDD

RLOLJ]Q RLC RNO\ ]H[HDE OU IQH[G

 FD

MSQLTH

PGH  A: [WTQD PLK[W GUD[C= IQ[QH [CDQ A MEIA 
G[HDE LJD FESN UHD\D A: PHL C
 G[UG RQZO GC[  D PHLD \FJ ZTU RLOLJ]Q RLC RNOH DHK RGD [QCS CO A: PHL D
]H[HDEG [HZQ GSLD LJD FESN A: E
]H[HDEG [HZQ GSLD LJD ¤ RLOLW]F LS\ G\[W FESN CHG A: F
G[H] LKHZO  L Z[W VHT GSHQCGH FHJLG [U\ ¤ CLS] GC[ DXEABD ZCN CBPL @ED A MEI 
]HLHFUHH]G PJSQ ][H] L¢K[ U RSJ]CH G[H]G [HC F J ]L\C[D PLLJ ][H] C O PL[L\G [L\
FHUH  U JN ZOJ
GLGC P:z [WTQ CHG\ @K LED HI \FHJG PHLH A PHL ¤ UHD\G PHL SEXIV HSLLG 
 LGC LJDQ M\QS ]HOE OIH GZ U T\D PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]Q [LUGO
\LU GSLDF LGCF PLL[HJC CL[KQLED GOHE  HN ]CIG G[YD PQU LGC D K ]HN[D [QCQN
> G¢LGC  LGC  GC  C GIN PLL[HJCD LGC RNH  LED GOHE HSLLGH@
KN ]HC PLCHOLQ RQZO GC[
PLK[W LS\ FYQ G[HDE LJD OU IQ[Q UHD\D C: PHLF [CDQ DXEAB LR FNEXD    C MEIA 
PGH
 G[UG [HCLDG GC[ ]H[HDE OU G[HQ HQYU LULD[G= PHL C
]H[HDEG XEWN GSLD LJD ¤ UHD\D C: PHLH UHD\D A: PHL [\ZQ D
UHD\D IRIAXD PHLD LG [TCQG ZLGZD PHL KY[] RTLS K PHL PE\ [LUGO
PHLQ D]NQ PHLT FY[ U \FHZ ]H[EC ZJYL LHO LKHZO PE GC[ IXYZA @KA @EDY XED 
[QED PE PNN[DQ LSSG GD[ CSU\HG OLOD [QES D]NQG\ ]HLGDH OIH EY[] G GS\G \C[ D[U
L\[\\ GS\G \C[F CSLFF CQHLT CHG HD\ GS\G \C[O CNG PHLG GIG PHLG\ GDHK GQL]J
OC[\LO DHK MC L[QEO PLSLFG HZ]Q]S\ CHG GSHHNGH CN H[WTQ\ LGC P:Q
z CHG PLSLFG
\LU H EN PLOG]
CA [WTQH ]HL]HCD PLIQ[ FHU O ]HC PLCHOLQ GC[ ZEXEAB LR FNEXD CA JPNIQE 
[DJQG OUD OYI YLHO[ D[G LD]ND ]HQHZQ [C\Q ]H[HDEO IQ[QG
]H\[ O\ \FJ ZTU GILC ]H\UO HOLJ]L CO LULD[G PHLD HC UHD\D LS\ PHLD HSLLG 
GC[
G[HDEG ]FQ FESO\ LS\ PHLD C[DS PSGLEG RNOH DHK RGD [QCS CO LS\G PHLD LN
]L\C[D [TJ ZX@N= [QCSH UHD\D LULD[G PHLD LG GSDOG KHULQH  H F G\[W GD[ ]L\C[D
DT KUZ LT GUF G[HL UH\  CSQLGQ CLU[D D CW[ VF EJ [GI GC[  FL C
AEH J@: IDIE ID@ M7N
k MIPICD HZ]QHL\ EPIIDE DID@ M7k IBA  XTQN @ED J@
L@XYIL
BI H ONIQ @ WLG ZDR WGVI IEL HEWLI D@X
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PG\  RLOLW]F ]LULD[ G\[WH LS\ W HQN G[HDE CHG F  GSLD CHG D
 G[HDE LO GSLD LSC  DL]NH G[HDE GSLD PLOCQ\G RLJHQG
 G[UG GC[ G[HDE F FTJ E GSLD D GQNJ C ]H[LWTG [FT LWU 
JCF PU [HFLTD [CHDQH D DT[ VF RSJ]CH [GI GC[ OILTZC ZIRIAX DYXTE IPY T ENK 
FHUH CO ]HC PLCHOLQ RQZO  U K ZOJ ]HJL\ LKHZO N U ML]HYQ M[F MOLCH D J
XE@IADE
FG FESN PG UHQ\ PC LGH= F ]DGCH= E MCLDL LN LGH= D \FZ= C ]HL\[W FG
G[HDE= F FTJ= E ¤ PLS\O ZOJSG ]UF LJDH GSLD= D GQNJ= C LJD
 [HYLZD [HCLDGH
PUKGH GQNJ FESN \FZ= ]\[W C
GQNJ LJD RNH OFDHQ RH\O \HFZ LN GQNJ LJD CHG \FZ= ONH LO YCW = DL]N 
OON E\HQ HSLCH TW]S HSLC\ GE\GG [FEQ GOUQO CHG
ON [KW= ZS CHGH LHOLEG ]L\C[ ¤ GQNJ LJD CHG [HNDH XEKA ON LO \FZ= DL]N 
 FHUH IS\ U ZJYL LHO ][H] PJ[
[HC GC[ GQNJ LJDQ G[LNI MLSLU RLD OEXKFLE=  HEH PHLG ]C XEKF= DH]N G\[WD 
CY[ U T\O PL[HCLDH PL\HFLJ ZJYL LHO ][H]   U ]L\C[D G[H]G
 FHUH
]ZWS GQNJQ C]LL[HCH MLWD G ][H] LG] RUQO= DH]N [WG VHTD 
FESN \FZ= GSH\C[ G\[WH GHGL P:F
z ]HL]HC FG FESN PL]D FG RNH ]HL\[W FG 
GQNJ LJD ¤ L ]HCG
PUKGH GSLD FESN MCLDL LN LGH= ]\[W D
CHGH [YQG RQ ]CYO HSLLG PL[YQ ]CLYL RLSUH PL[YQ ]CLYL GD [NIS GLS\ G\[W= 
 F HK P\ [HFLT GSLDF PL [YQ
GSLD L[U\ S FESN PL[YQ ]CLYL G[H]D PLQUW S [NIS 
 E HW CH] GOC\O CQLLZF ]HSSHD]G RLSU CHG\ ]CI GQ MSD MOC\L LN LS\ W 
GSLD LJD FESN P:GQ
z
G ]HC FESN LS\ G\[W 
PUKGH FTJ FESN ]DGCH= ]\[W E
FTJ LJD CHG GDGC ¤ ZAD@E: 
FYQ ]HYQ ¤ P][\ZH= NJCH G[H] ¤ P]SS\H= GOJ] DL]N ]DGCH= ]\[WD 
 JL U CLS]O ]H[UG MWLGO CHG LGH WD NC\Q GQNJ VSU FTJ
H[ZLUF ]HFQ G\\G ¤ CI LJD OU G[HQG P\GQ H= ]HC FESN ]DGCH= ]\[W 
GDGC ¤ FTJ=
PUKGH G[HDE LJD UHQ\ PC LGH= ]\[W F
]H[HDEH RLSLF LJD ¤  G VC G[JH PNDDO G]WL RW PNO H[Q\G= DH]N 
]HYQH L]HYQ OC HUQ\] UHQ\ PC LGH= ]HYQG ZTUD [DFQ UHQ\ PC LGH ]\[W 
GC[LD RLLHO]
P]FQOH= NJCH P][\ZH= GOJ]Q DH]N OSN LGH ]\[WD 
GC[L ¤ OHU ]ODZ ]HNOQ LJD FESN P:G
z O\ GSH[JC G= ]HCG FESN  LGH= ]\[W 
G[HDE FESN UHQ\ PC LGH= ¤ C: G\[WH GSLD FESN MCLDL LN LGH= ¤ A: G\[W CYQS
C PHLH A PHL RCN IQ[G IFUH ]H[HDEG [HZQ GSLDH
FL J LO\Q 



uzu vqzr

MWGLH PLSLFGH ]H[HDEG ON HZ]QHL HSLQLD G[GQD\ RHY[ LGLH
CDD  PHO\ L]LDO  DH\CH ]LOES GDHKH G[HCO  OYG

d¯e

PLSWD OSN OY= RH\OQ CHG\ LOLCLY= C]QO OSN LG KW\QGF LVD MWGLH= 
OFH G[HCO LVD MWGL GSG  GQL\[G
CHG\ PLQL @AY: [WTQO OSN LG KW\QGF IQ[QF OL [\WC M[FD IZIAL AEY@E: 
AY@: G\US @AY: ]HL]HCQ IC PLSLFGH ]H[HDEG ON JTDIE: ]HL]HCG PLNWGQ\NH G[HDE LJD
OYG JTDIE = OSN FU L]LDO DH\C= ¤
D[G\ GC[L GQL\[GD RLLUQG    AEY@E   JTDIE   ZEXEABD LK EWZNEI   OEVX IDIE 
PLK[W DYLY: [LNIQ FLQ] [DJQG OUD OYI YLHO[
G[HCO OYG MWGLH=  PLSLFGH ]H[HDEG ON HZ]QHL=    RHY[ LGLH RCN \QN C
PHO\ L]LDO DH\CH=  ]LOES GDHKH
 L]LD LSD OUH=  LOU PJ[L=  HLQJ[ HON CO [\C DHKG GH= D]N OLUO RNH D
OC[\L LSD MH]D=
LGCH=  L]LDO LSDL\LH=  DJ[QO [YQG RQ LSCLYHL G[GQDH=  ML\QQ P:} E
FJLD PGQU
KZ\GH=  GHO\=  GJHSQD=  ML\QQ P:} F
PLFTJ ]HOLQE OUH=  GFHDUG OUH=   G[H]G OU=  ML\QQ P:} G
PLQLUSH=  PLDHK PLS\H=  PLQL M[HCO=  ML\QQ P:} H
H[ZLU PLZOC= P:z  GSLD ¤ GLGC= P:z  GQL\[GD PL[CHDQG ]HQ\ EG FESN PG LOHCH
 G[UG OSG FUH ]HNOQ ¤ RD P:z  CI ¤ LJD
AEYC: ZEAIZ IY@X @ED YA@: ZEIZE@ DYRP @AY: ZEIZE@D JTDIE: MIKTDNYK OKE
MEL\ IZIDL
YIR EZCEARE EZXEZE EIYRN: XE@IAA @P R YIX @IPZL ZEXRD WGVI IEL IHEWL D@X
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מילואים
מראה מקומות לענינים בהרשימה,
המובאים בשאר כתבי ורשימות הרב רלוי"צ זצ"ל בעל המחבר
א) שמי רומז על גבורות – לוי:
הערות לזהר בראשית:

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

הערות לזהר שמות-דברים:

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

תורת לוי יצחק:

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

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

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

ג' חלוקות דהלוים – גרשון קהת מררי:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קטו (כנגד ג' בחי' גבורות שבמלכות ,בדעתה ,בגופה ,וברחמה).
 )2ע' קמב (כנ"ל).
 )3ע' קמג (ג' גבורות ,בני גרשון יד הגדולה ,בני קהת יד רמה ,בני מררי יד החזקה – כנגד
חג"ת עי"ש).
 )4ע' קמו (כנגד ג' בחי' גבורות שבמלכות ,בדעתה ,בגופה ,וברחמה).
 )5ע' קמט (ג' בחי' בגבורה – ג' בחי' אלקים).
 )6ע' רלו ("שדה" בחי' מלכות בגי' ג' פעמים "מנחה" – ג' בחי' גבורה ,ע"ד ג' חלוקות
דהלוים).
 )7ע' רמג (ג' חלוקות דהלוים ,ג' גבורות כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פ' נשא עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' תד (קהת גרשון מררי כנגד ג' בחי' גבורות ,ר"ת קג"ם ,הלכה כאביי – בחי' גבורה –
בהלכות יע"ל קג"ם עי"ש).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' רעט (ביאור המשנה [מדות פ"א מ"ב] "מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה" בגי' ג'
פעמים מנצפ"ך – ג' בחי' גבורה כנגד ג' בחי' בלוים).
 )2ע' רפט (ג' בחי' גבורות שבמלכות ,בדעתה בגופא ברחמה ,כנגד קהת גרשון מררי).

מילואים
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 )3ע' שצ (קה"ת גרשו"ן מרר"י בגי' א'תק  +יד ,יד כנגד יד שמאל גבורה ,ומספר
כנגד ה' גבורות בדעתה בגופה ברחמה).
 )4ע' שצא (ג' פרים – שהביאה חנה כשגמלה שמואל שהי' לוי – כנגד ג' חלוקות דהלוים,
קהת גרשון מררי עי"ש).
 )5ע' תב (ג' בני לוי קהת גרשון מררי ,כנגד ג' בחי' דגבורה בדעתה [דעת וחג"ת] ,בגופא
[בחי' נו"ה] ,ברחמה [יסוד ומלכות] ,גרשון בגי' ב' פעמים מנצפ"ך עי"ש).

א'ת"ק

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

 )1ע' לא (קהת גרשון מררי ר"ת קג"ם בגי' שם אהי' במלוי אלפי"ן – גבורה שבבינה ,הלכה
כאביי – ב"יעל קגם" – בחי' גבורה).
 )2ע' שפט (ג' פרים שהביאה חנה כשגמלה את שמואל שהי' לוי בחי' גבורה ,ג' פעמים פ"ר
– בגי' מנצפ"ך – כנגד ג' חלוקות דהלוים ,וכן תרדמ"ה תרגו"ם בגי' ג' פעמים גבורה).

הערות לספר התניא:

 )1ע' לב (ביאור הג' לשונות בתניא (צח ,ב) "יראה ,פחד ,בושה" כי במדת הגבורה ,מדת
הלוים יש ג' חלוקות קהת גרשון מררי עי"ש).
 )2ע' מה (ביאור הג' לשונות בתניא (קיח ,א) "הדין ,והגבורה ,והצמצום" לנגד ג' בחי'
גבורות שבמלכות ,כנגד הג' חלוקות דהלוים).

לוים בגי' אלקים
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' רכח (ביאור המשנה [ערכין פ"ב מ"ד] "ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר לוים היו",
שהמכים בכלי שיר היו לוים בגי' מספר ֵׁשם אלקים – בחי' גבורה).
 )2ע' שפח ("זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה" [במדבר ח ,כד] ,לוים הם בחי'
גבורות ,לוים מספר "אלקים").

תורת לוי יצחק:

 )1ע' רפב (מלוֹי שמות הוי' ע"ב ,ס"ג ,מ"ה הם בחי' גבורות" ,מלוי" אותיות "לוים" ,בגי'
ֵׁשם "אלקים").

הנפת הלויים
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' ת' (גבורה צריך הרמה ,וכמו זהב התנופה [פקודי לח ,כד] זהר הקדוש פ' פקודי דף
רכד ,ב .וכן הנפת הלוים [בהעלותך ח ,יא]).
 )2ע' תסה (והניף אהרן את הלוים ,גבורה הוא מדת הלוים ,והנפת הלוים הוא ע"ד שבזהב
כתוב תנופה ,זהב התנופה ועיין זהר בפ' פקודי דף רכד ,ב).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' לו (וז"ל :וידוע שמהגבורות בהסתעפותם למטה נמשך מהם יניקה ללעומת זה כמ"ש
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'
גבורות היו צריכים להניפם ,שאהרן איש החסד הניפם [ראה בהעלותך ח' יא]).
 )2ע' נד (וז"ל :והנה זמרה הוא מבחינת גבורות ,וכמו לוים שהם בחי' גבורות היו משוררים
ומזמרים בפה ובכלי ,וכמאמר יצחק ירנן ,יצחק הוא בחי' גבורות  ,. . .ומה שהלוים היו
משוררים ,זה הי' בזמן שבית המקדש קיים ,שאז נמתקו הגבורות בחסדים ,שהלוים היו
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כ"ף מנחם  -אב ה'תשע"ט
טפלים לכהנים חסדים ,כמ"ש וילוו עליך וישרתוך ,והונפו ע"י הכהנים ע"ד זהב התנופה
בזהר הקדוש פ' פקודי דף רכד ,ב עי"ש).
המצה האמצעי כנגד לוי בחי' גבורה מחלקים
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' נד (וז"ל :טבע הגבורות לחלק ,וכמו אך חלק בפ"ק דפסחים (ה ,).אך הוא מיעוט
שרומז על גבורות ,וכן יחץ הוא במצה אמצעית הנקראת לוי בחי' גבורות עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' נד (וז"ל :כל ענין גבורה הוא לחתך את הדבר ולחלקו  . .וכתיב פלג אלקים ,שב ֵׁשם
אלקים יש פלג דהיינו התחלקות לשנים ,ולכן אלקים לשון רבים  . .וכן המצה דלוי
שלנגד גבורה פורסין אותה לשנים ,שלכן הוא בחי' יח"ץ על שם שנחלקת לב' חצאין
עי"ש).
 )2ע' סה (וז"ל :הגבורות ענינם הוא לחתך ולחלק את הדבר  . .וכן בהג' מצות שבהגדה
שהם כהן לוי וישראל ,המצה דלוי שלנגד גבורה חולקים לשנים ,ונקרא יח"ץ שהוא
מספר חצי גבור"ה עי"ש).
 )3ע' רפ (וז"ל :עיקר מצות אכילת מצה הוא במצה האמצעית כנגד לוי בחי' גבורות . .
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:

 )1ע' רל (וז"ל :ועיקר אכילת מצה הוא המצה האמצעית הנק' לוי ,היינו ,כי לוי קאי על
גבורות  . .וזהו שנוטלין המצה האמצעית לוי דוקא ,וחולקין אותה לשנים עי"ש).
 )2ע' שלה (וז"ל :גבורות שענינם חיתוך שבירה ,כי טבע הגבורות לחלק ולפרר  . .וכן
בתקיעת שופר שברים הוא בגבורה ,וכן במצה המצה האמצעית לוי ,היא הנחלקת
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:

 )1ע' לו (כנ"ל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה .)1
 )2ע' נד (כנ"ל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה .)2
 )3ע' קצה (וז"ל :הלוים גבורות הם משרתים אל הכהנים כמ"ש וילוו עליך וישרתוך,
והכהנים חסדים הם המצוים להם מה שיעשו כמ"ש ושמו אותם איש איש על עבודתו
ועל משאו ,וכתיב על פי אהרן ובניו תהי' כל עבודת בני הגרשוני עי"ש).
 )4ע' רלח (וז"ל :הגבורות צריכים להיות משמשים אל החסדים וטפלים אליהם ,וכמו
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:

 )1ע' שלה (שערות הם מצד סיגי הגבורות כמו [תולדות כז ,יא] עשו איש שעיר ,ולכן בלוים
צ"ל [בהעלותך ח ,ז] והעבירו תער כו').
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הלוים בחי' גבורות היו נושאים המשכן במדבר
הערות לזהר שמות-דברים:

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

שמואל שהי' לוי בחי' גבורה
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' רלד (דוד המלך ָמ ַשח אותו שמואל שהי' לוי ,מפני שדוד הי' צריך ללחום מלחמות
ה' ,שמלחמה הוא מגבורה ,לכן משחו שמואל שהי' לוי מבחי' גבורות ,משא"כ שלמה
הי' איש מנוחה ,ושלום הי' בימיו כשמו שלמה ,לכן משחו כהן [מלכים א פרק א] בחי'
חסדים).
 )2ע' קכא (וז"ל :שמואל הי' לוי מבני קהת בחי' גבורה ,ושמו שמואל מלשון שׂמאל בחי'
גבורה ,ומספרו אלקים פשוט ואלקים דאלפי"ן עי"ש)[ ,היינו ,אלקים פשוט הוא ,86
אלקים דאלפי"ן :אל"ף ( + )111למ"ד ( + )74ה"א ( + )6יו"ד ( + )20מ"ם (= )80
 ,291ביחד  ,377 = 291 + 86כמספר "שמואל"].

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

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

לוים בחי' גבורה משוררים
הערות לזהר בראשית:

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

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' צד (שיר רומז על גבורה ,הלוים היו משוררים ,ולוים הם בחי' גבורות ,שיר בגי' אלקים
במילוי יודי"ן וברבוע ,וי' אותיות דב' פעמים אלקים כמ"ש במאורי אור מע' שי"ר
עי"ש).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' נד (מובא לעיל ערך הנפת הלוים/תורת לוי יצחק הערה .)2
 )2ע' נה (ביאור המשנה [תמיד פ"ז מ"ג] "באו ועמדו אצל בן ארזא  . .והקיש בן ארזא
בצלצל ודברו הלוים בשיר" ,בן ארזא הי' לוי בחי' גבורות ,ושמו ארז שהוא קשה בחי'
גבורות ,ארז בגי' יצחק – גבורה .ובן ארזא מקיש בצלצל ,צלצ"ל הוא ב' פעמים צ"ל
בגי' ב"פ ק"כ צירופי אלקים בחי' דינים וגבורות ,ומזה יוצא זמר שהוא מצד הגבורות
עי"ש).

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

 )1ע' רלב (טעם דבקצירת העומר הי' נקצר בלילה ובהמולה גדולה ,כי זהו ענין הגבורות
שהם בחי' לילה ,והם בהמולה ,כמו הלוים שענינם לרנן ולשורר עי"ש).
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ב) שמי מורה על בחי' גבורה – יצחק:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' י .רמה (וז"ל הגבורות הם בתוקף ובריבוי גדול ,וכמו ארב"ה גי' יצחק נק' חילי הגדול
עי"ש).
 )2ע' יב .קמח (כתוב "יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" ,הב' פעמים אברהם –
בחי' חסדים – הם סמוכים זל"ז ,משא"כ יצחק בחי' גבורה).
 )3ע' טו (עשרת ימי תשובה כנגד יצחק בחי' גבורה ,יעקב סוכות ,יוסף שמע"צ).
 )4ע' יט (יצחק כשהי' בן קכ"ג – בגי' פגם – כהו עיניו מראות ,מצד תוקף הגבורות).
 )5ע' מא (יצחק בחי' גבורה ,מתחלה נחשב ל ֶבן שרה ,ורק ע"י העקידה נחשב בן אברהם
עי"ש).
 )6ע' פו (ברכת "אתה גבור" לנגד יצחק" ,מי כמוך בעל גבורות" בחי' בינה).
 )7ע' פח (תורה היא מבחי' גבורה ,ניתנה בשבועות שהוא לנגד יצחק ,קול שופר מאילו של
יצחק עי"ש).
 )8ע' צב (ביאור מ"ש "אברהם (חסד) הוליד את יצחק" ,שגרם ופעל הולדה ביצחק – בחי'
גבורה עי"ש).
 )9ע' צד (תפילין של יד בשמאל כנגד יצחק – גבורה ,של ראש כנגד יעקב ,וטלית כנגד
אברהם עי"ש).
 )10ע' צח (ביאור מ"ש בזהר "ועל חרבך תחי'" ,אמר יצחק בחי' גבורה לעשו "אנא גרימנא
לך בגין דאנת בני" עי"ש).
 )11ע' קלא (טעם שיצחק חי ק"פ שנה ,בחי' גבורה – חצי דעת ,בגי' חצי שכ"ם עי"ש).
 )12ע' קמד (מדתו של יצחק גבורה ,והוא בחי' תפלה – בגי' יצחק רבקה).
 )13ע' קצא-קצב ("ולחשך קרא לילה" דא יצחק בחי' בחי' גבורה).
 )14ע' קצו .רכו .רלו (תפלת מנחה תיקנה יצחק בחי' גבורות).
 )15ע' קצט (הגבורות דיצחק נמשכים ליסוד – יצחק נוט' קץ חי ע"ש).
 )16ע' ר (יצחק הוא מדת הגבורה .גבורה הוא ענף בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה).
 )17ע' רלא (לח"ם ענ"י בגי' "יצחק" – בחי' גבורות).
 )18ע' רמד (גוון אדום דעשו בחי' גבורות – מדתו של יצחק).
 )19ע' רמו (יצחק תיקן תפלת מנחה ,יש ה' מיני מנחה [מנחות קד ,ב] ,ה' פעמים מנחה
גימטריא יצחק רבקה).
 )20ע' רעו (בתפילת מנחה שיצחק גבורה תיקנה ,אין סמיכת גאולה לתפלה).
 )21ע' רפב (יצחק בחי' גבורה ,אהב את עשו גבורה ,מפני שכל זיני אזיל לזיני' עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' ז (יצחק בחי' גבורות שרשם מבינה ,ביאור דיעקב זבח זבחים לאלקי אביו יצחק,
זבחים קו השמאל עי"ש).
 )2ע' מ (ביאור מאחז"ל [מגילה כא ,א] רכות מעומד קשות מיושב ,רכות – חסד ,קשות –
גבורה ,חילוק המספר בין קשות על רכות הוא מספר ק"פ ,שני חיי יצחק).
 )3ע' נה (ביאור ברכת יצחק – בחי' גבורה – ליעקב "ויתן לך" עי"ש).
 )4ע' נז (ביאור מ"ש ביעקב "אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק" ,דיצחק בחי' גבורה ,ויעקב
– תפארת נוטה לחסד – אברהם עי"ש).
 )5ע' סד .שנג (ביצחק כתוב "גור בארץ" ,גור לשון יראה – גבורות ,כמ"ש "מגור מסביב"
עי"ש).
 )6ע' קנג (יצחק נוט' קץ חי ,גבורות הנמשך ליסוד עי"ש).
 )7ע' רמח (רמז בתיבת "רחמים" ,אותיות "רח" בגי' יצחק בחי' גבורה ,ואותיות "מים" –
חסדים עי"ש).
 )8ע' רנז (יצחק הי' קרבן עולה ע"ג מזבח ,וכן ריח הקטורת שייך ליצחק – בחי' גבורה
עי"ש).
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 )9ע' רסט (יצחק בחי' גבורות ,בגי'
גבורות).
 )10ע' רפ (יצחק בחי' גבורות נולד בפסח ,כל עניני של פסח והסדר הם גבורות ממותקות
עי"ש).
 )11ע' רפח .שצח (עשו אחיזתו במדת הגבורה דיצחק – סוספיתא דדהבא).
 )12ע' שט (תקיעות שופר ד"שברים" כנגד יצחק בחי' גבורות ,שברים בגי' אלקים במילוי
י' ,ברבוע ,פשוט ,ומלוי דמלוי עי"ש).
 )13ע' שפד (יצחק בחי' גבורות ,וכן לויים ,וזהו שיצחק הפריש מעשר ששייך ללוויים).
 )14ע' תיט (רמ"ח מצות עשה בחי' חסדים בגי' אברהם ,שס"ה מצות ל"ת בחי' גבורות,
שס"ה בגי' "זקן יצחק" ,שנעשה סומא בחי' גבורות עי"ש).
 )15ע' תכג (יצחק בחי' גבורות הי' חופר בארות ,בור בגי' יצחק עי"ש).
ח'

פעמים הוי' ,ע"ד נדב אביהו ביום

השמיני

בחי'

תורת לוי יצחק:

 )1ע' א-ב (יצחק בן אברהם הוא מדת הגבורה ,יצחק תיקן תפילת מנחה – בזמן המנחה הוא
תוקף הדינין).
 )2ע' נו (זמרה הוא מצד הגבורות ,וזהו "יצחק ירנן" זמרה ורנה ,שיצחק בחי' גבורות).
 )3ע' ס .קעז (ביצחק כתוב "ותכהין עיניו מראות" שנעשה עיור בחי' גבורה).
 )4ע' קכו (יצחק בחי' גבורות עליונות דבינה עילאה ,מעלת הזהב על הכסף ,ולכן לא נשא
שפחה).
 )5ע' ריח (אילו של יצחק בחי' גבורה ,ו"שופר" ממתיק הגבורה" ,אברהם יעקב" בגי' ה'
פעמים "אלקים" ,להורות שממתיקין הה' גבורות דיצחק).
 )6שם ע' ריח (טל גשם רוח בחי' חסד גבורה תפארת ,כנגד אברהם יצחק יעקב – גבורות
גשמים).
 )7ע' רנב (ביאור – אכילה בחי' חסד ,שתי' בחי' גבורה ,ולכן ביצחק גבורה כתוב "ויעש
להם משתה" על שֵׁם השתי' עי"ש).
 )8ע' שכ (יצחק בגי' "חר" ,והוא הגבורות שביסוד העושה חור ביסוד דנוק' עי"ש).

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

 )1ע' רלד (יצחק בחי' גבורה ,וזהו שהקריאה בתורה ביום ראש השנה – יום הדין ,הכל הוא
ביצחק ,ביום א' לידת יצחק ,וביום ב' עקידתו עי"ש).
 )2שם רלד (כנ"ל תורת לוי יצחק הערה " 5אילו של יצחק").
 )3ע' ער (יצחק חיי ק"פ שנה ,מספר האותיות ד"אחוריים" – בחי' גבורה – דד' שמות ע"ב
ס"ג מ"ה ב"ן עי"ש).
ועוד בכ"מ.

הערות לספר התניא:

 )1ע' טז (וז"ל :תפל"ה הוא לנגד קו השמאל ,עבודה במקום הקרבנות ,תפל"ה מספרה
יצח"ק רבק"ה ,ה' פעמים אחוריים דס"ג בהסר הפשוטים שהוא גבורות ,תפלה הוא
אותיות ת"ל פ"ה ,ת"ל הוא ה"ה גבורות ה' פעמים אלקים עי"ש).
 )2ע' לב (וז"ל :ופחד בלב הוא במדת הגבורה ,פחד יצחק עי"ש).
 )3ע' מב (בהעקידה המתיקו החסדים דאברהם את הגבורות דיצחק ,יצחק בחי' חשך עי"ש).
 )4ע' מו (אלקים ברבוע בחי' דין ,מדת הגבורה דז"א – פחד יצחק).
 )5ע' נ (יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן ,דנמשך מהאבות בחי' חג"ת עי"ש).
 )6ע' נא (האבות הם בחי' חג"ת ,ורמז באותיות "רוח" עי"ש).
 )7ע' נג (רמז מ"ש "רוח אלקים" ,רוח בחי' יעקב תפארת ,הנמשך מ"אלקים" בחי' גבורה
דיצחק).
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ג) נדר הוא בבינה:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קיז .קלב (אהי' הוא בבינה מקור הגבורות ,והחיים לז"א הוא מבינה כידוע בענין נדרים
שכל הנודר כאלו נודר בחיי המלך ,ונדרים הם בבינה עי"ש) .וראה גם ע' קצ.

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' קנה( .וז"ל :החיים לז"א נמשכים מבינה כידוע בענין נדרים שהם בחיי המלך שהוא
החיים הנמשכים מבינה לז"א עי"ש) .ראה גם ע' רפז.

תורת לוי יצחק:

 )1ע' קכה (נדרים מגיעים בבינה ,הנה הם בדברים המותרים ,והוא אף שמצד בחי' ז"א הם
מותרים ,הנה מצד בינה שלמעלה מז"א ,גם הם אסורים עי"ש).
 )2ע' קצז (נדר הוא שמחמיר על עצמו ופורש אפי' מדברים שהתורה התירתם ,והרי זה בחי'
גבורות ודינים ,וכידוע ששרש הנדרים הוא בבינה מקור הגבורות עי"ש).
דהח ָכם – בחי' חכמה – מתיר את הנדר ,הנדר עצמו בחי' בינה ,בחי'
 )3ע' קצט (ביאורָ ,
דינין ,ובחי' חכמה ממתיק הדין "ימותו ולא בחכמה" עי"ש).
 )4ע' ר (בהמשך להנ"ל מספר  ,3הנדר בחי' בינה נ' שערי בינה ,והחכם – בחי' חכמה פותח
שערים ומתיר הנדר עי"ש).
 )5ע' רלו (ביאור [מנחות לו ,ב] ר' יוסי החורם אומר מצינו ימין שנק' יד ,וע"ד לע"ל
שהגבורות במעלה על חסדים ,חור"ם בגי' נדר שהוא בבינה עי"ש).
 )6ע' שנו (וז"ל :ביאור המשנה נגעים פ"ב מ"ה" .כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו,
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
בחי' מוחין דאבא כמ"ש בע"ח שער לאה ורחל פ"ז ובלקו"ת בד"ה קמפלגי במתיבתא
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
דינין מתערין מינה בסופה זהו שיכול להיות נגעים .והמטהרן הוא אבא חכ' ,שמחכ' אין
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:

 )1ע' תג (וז"ל :מפירין נדרים בשבת ,כי שבת בחי' חכמה מתיר את הנדר דבינה ,ע"ד שחכם
מתיר את הנדר דבינה ,וכמו פותח שערים דבינה .עי"ש הביאור דמס' נדרים בחי' מוחין
דאימא ,ומס' שבת מוחין דאבא).
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ד) אלקים במלוי יודי"ן ש ,רבוע ר ,פשוט פו ,נקודות ע:
הערות לזהר שמות דברים:

 )1ע' מד (וז"ל :שושן הוא אדום בחי' גבורות ,כי מספרו הוא אלקים דיודי"ן וברבוע ופשוט
והנקודות ד ֵׁשם אלקים שמספרם ע' ,ביחד הוא מספר שוש"ן).
 )2ע' שב (רמז – מ"ש על שעיר המשתלח – בסדר העבודה דיוהכ"פ .אתה כוננת כו' "אל
ארץ גזירה למדבר שמם"" ,למדבר שמם" בגי' מספר שמות אלקים ,במלוי יודי"ן,
וברבוע ,ופשוט ,והנקודות דשם אלקים ,שכ"ז הוא גבורות ודינים).
 )3ע' תא (רמז מ"ש [משפטים כב ,ח] "על כל דבר פשע"" ,דבר פשע" בגי' אלקים דיודי"ן
ואלקים ברבוע ,ואלקים פשוט ,והנקודות דשם אלקים עי"ש).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' יב (רמז מ"ש [ירמי' ג ,ג] "ומצח אשה זונה הי' לך מאנת הכלם"" – ,היה לך מאנת
הכלם" הוא מספר אלקים במלוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט [התיבות "מאנת הכלם"],
והנקודות שמספרם ע' [התיבות "היה לך"] ,שכ"ז הוא תוקף הגבורות והדינים עי"ש).
 )2ע' יב (רמז "תנור בוער" ,תנו"ר – אש גבורה – בגי' אלקים במילוי יודין ,וברבוע ,ופשוט,
והנקודות שמספרם ע).

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

 )1ע' רפא ("תנור" שבו בוער האש בחי' גבורות ,עולה מספר שמות אלקים ,במלוי יודי"ן
(בגי' ש) ,אלקים ברבוע (בגי' ר) ,אלקים פשוט (בגי' פו) ,הנקודות משם אלקים מספר
ע ,ביחד הוא מספר תנו"ר עי"ש).
 )2ע' תכג (רמז מ"ש בברכת אשר גאלנו בליל הסדר "על הזבחים ועל הפסחים אשר יגיע
דמם על קיר מזבחך לרצון" – הכוונה שע"י הזבחים והפסחים נמתקים כל הדינין
והגבורות" ,קיר רצון" בגי' שמות אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט ,והנקודות
מספר ע' עי"ש).

ה) אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' פו (לעת הגאולה יתוקן כל הפגמים ויבנה ירושלים" ,ירושלם" בגי' אלקים במלוי
יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט עי"ש).
 )2ע' קיד (בנין ירושלים וקיומה הוא ע"י התורה כמ"ש על מה אבדה הארץ על עזבם את
תורתי וכו'" .ירושלם" בגי' אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט עי"ש).
 )3ע' קסג .ריח (תיבת "תוקף" – המורה על גבורות – בגי' אלקים במלוי יודי"ן ,וברבוע,
ופשוט עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' קיט (ביאור לשון הזהר "ויהיב לון חילא ותוקפא" ,חילא הוא חסדים כמו שכח הוא
ביד ימין ,ותוקפא הוא הגבורות" ,תוקף" בגי' שמות אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע,
ופשוט עי"ש).
 )2ע' תט (המדות בחי' זו"ן נקראים "תקיפין" כשהם בתוקף והדינים" ,תוקף" בגי' שמות
אלקים במלוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט ,וג' שמות אלקים – גבורות ,מורה על מדות בבחי'
קטנות שאינו מאיר הג' מוחין דחב"ד).
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תורת לוי יצחק:

 )1ע' יד (כתוב בלקוטי תורה מהאריז"ל פ' ויצא "לאה" בחי' ירושלים .ורמז בגי' "לאה"
במילוי יודי"ן  +מילוי ההי"ן  +מילוי אלפי"ן בגי' ירושלם ,שהוא גם הגי' דאלקים
במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט עי"ש).
 )2ע' ריח (ה"שופר" דראש השנה הוא מאילו של יצחק – בחי' גבורה" .שופר" בגי' אלקים
במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט .וכן בגי' "אברהם יעקב יוסף" דהם ממתיקים הגבורות –
השופר דאילו של יצחק עי"ש).
 )3ע' רעט (רמז בקול ה"שברים" דתקיעת שופר" ,שברים" בגי' אלקים במילוי יודי"ן,
ברבוע ,ופשוט ,בצירוף האותיות דמלא ומלא דמלא – נ"ב עי"ש).
 )4ע' רפ (רמז בהמשנה [מדות פ"א מ"ב] אנשי ירושלים אומרים מה קול בעזרה "קול בן
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).
 )5ע' רפג (שר המשקים דיוסף חלם לו ג' "שריגים" שרומז על ג' מוחין דקטנות ,בגי' אלקים
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:

 )1ע' לו .קפ .רפז .שכג (ע"י תקיעת "שופר" נעשה המתקת הגבורות ,ורמז "שופר" בגי'
אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט עי"ש).
 )2ע' שכד (רמז בשם נשיא לשבט אשר "פגעיאל בן עכרן" בגי' אלקים במילוי יודי"ן,
וברבוע ,ופשוט – המתקת הדינים והגבורות עי"ש).

הערות לספר התניא:

 )1ע' מו ( ֵׁשם "אלקים" – שהוא ֵׁשם דגבורות – ישנו בג' מקומות כנגד עולמות בי"ע בחינת
בינה ,ז"א ,מלכות ,וזהו "אלקים במילוי יודי"ן בבינה – עולם הבריאה" ,אלקים ברבוע"
בז"א – עולם היצירה" ,אלקים פשוט" במלכות – עולם העשי' ,בגי' שופ"ר עי"ש).

ֵׁם אלֹקים בגי' ע':
ואו) נקודות מש
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קעא (רמז מ"ש [איוב כח ,ו] "מקום ספיר אבני'" ,ספיר הוא אותיות סי-פר ,פ"ר בגי'
אותיות מנצפ"ך ,ואותיות סי בגי' ע' מספר הנקודות מ ֵׁשם אלקים עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' כז .לא ("עוף" בגי' :אותיות פ"ו מספר אלקים ,ואות ע' בגי' הנקודות מ ֵׁשם אלקים
עי"ש).
 )2ע' רמה (יין בגי' האותיות ד ֵׁשם אלקים – ֵׁשם הוי' בניקוד אלקים עי"ש).
 )3ע' רפ (יין הוא בחי' גבורות ,ורמז "כוס" בגי' ֵׁשם אלקים בחי' גבורות ,ואותיות "יין"
משם אלקים ,ומראהו "אדום" – גבורה עי"ש).
הוא מספר נקודות ֵׁ

תורת לוי יצחק:

 )1ע' נה (רמז במשנה [תמיד פ"ז מ"ג] "הסגן עומד על הקרן והסודרים בידו וכו'" .ע"י
הכהנים בחי' חסדים נמתקו הגבורות של הלויים – סודר בגי' ,אלקים ברבוע האות "ר".
ונקודות מ ֵׁשם אלקים מספר ע האותיות "סוד" עי"ש).
ששם הוא
 )2ע' קכח (רמז בגמ' קידושין כא ,ב "יודן בריבי" ,בריבי מורה על בחי' בינהָ ,
הנקודות מ ֵׁשם אלקים מספר ע' בגי' "יודן" עי"ש).
 )3ע' קפז (רמז בגמ' [סנהדרין דף ח"י] נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא וכו' ,דיינים הם
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בשם אלקים הנקודות הם ז' יודי"ן ,שמספרם ע' ,לנגד זה
מבחי' גבורות מ ֵׁשם אלקיםֵׁ ,
הוא שבעת רבוא ,שמספרם ע' אלף עי"ש).
 )4ע' קצג (ביאור הגמ' [עירובין סד ,ב] "מעשה בר"ג שהי' רוכב על החמור והי' מהלך
מעכו לכזיב וכו'" ,ר"ג בחי' חסדים הלך להמתיק גבורות" ,עכו" הוא אותיות "ע" כנגד
הנקודות מ ֵׁשם אלקים ,ואותיות "כו" בגי' ֵׁשם הוי' עי"ש).
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

ושמם הוא קל"ע ,אותיות ק"ל
 )1ע' שפט (רמז בשיעור קלעי חצר המשכן ,דמרמז לגבורותָ ,
כמו דעת ק"ל דאשה ,וכן ע' הוא מספר הנקודות דאלקים ,והמספר יחד הוא ר' מספר
אלקים ברבוע עי"ש).
 )2ע' שצב (ביאור מאחז"ל [יומא לח ,א] "דלת ניקנור  . .כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה
מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה" ,למה דוקא "עכו" – אותיות "כו" ֵׁשם הוי' ,ואות
דשם "אלקים" מספר ע').
"ע" רמז ז' נקודות ֵׁ
 )3ע' תלב (רמז בעבודה זרה ד"פעור" ,אותיות פו"ר בגי' אלקים פשוט וברבוע ,והאות ע'
רומז על הנקודות ד ֵׁשם אלקים – שמספרם ע').
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ז) שושן:
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' מד (שושן בגי' אלקים במילוי יודי"ן ,וברבוע ,ופשוט ,ונקודות מ ֵׁשם אלקים מספר ע',
"שושן" לשון זכר" ,שושנה" לשון נקבה).
 )2ע' שפה (שושנה היא מראה אדום ,בחי' גבורה).

ח) אותיות "שו":
ראה פע"ח שער שופר פרק א .מאורי אור אות ר סעיף ח רבק"ה נק' מלכות בגי' ש"ו
עם הכולל ,ע"ד ש"ו דאותיות שופר (כנ"ל) ,לכן היא בת זוגו דיצחק דין עי"ש( .ראה גם
ערך ָמן).
וראה קהלת יעקב ערך שו (וערך ש"ך) וז"ל :ש"ו ,עיקר הש"ך דינים הוא ש"ו ,והוא
ש"ו דשופר ,היד הנשארים הוא ההמתקה ,שהוא סוד יד ,א' דהוי' פשוט ומלא זהר הרקיע
בפ' מאמר דויצא דף קנא אליהו לתתא מהאי באר ,ביאור הרמז בפ' פנחס דף רנט ,א
עי"ש.
[פירושֵׁ :שם הוי' הוא ד' אותיות והמילוי הוא י' אותיות כזה :יו"ד ה"י וי"ו יו"ד,
ביחד י"ד אותיות ,זהו י"ד הממתיק הדינים האותיות ש"ו].
תורת לוי יצחק:

 )1ע' שמז (טומאת "מושב" ,אותיות "מב" רומז על גבורות ֵׁשם "מב" ,וכן אותיות ש"ו).
 )2ע' תכג/תכד (רמז בהמשנה [מכשירין פ"א מ"ג] "המרעיד את האילן  . .ותחתיהן זרעים
או ירקות" דמרמז לבירורי ניצוצין" ,זרעים או ירקות" ס"ת מות" ,ירקות" אותיות
האמצעיות "רקו" בגי' שו ,המורה על גבורות ,שופר הוא "שו" – פ"ר עי"ש).

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

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

ט) אותיות שן:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קיב (מספר ש"ן אחוריים דחו"ב – שמות ע"ב ס"ג – מספר קפד+קסו וז"ל :אחוריים
דמוחין הוא מוחין דקטנות ...שהם בחי' גבורות שמות אלקים עי"ש).
 )2ע' רמב (שנים – ָשני ,מראה אדום ,גם לשון חרב וגבורה עי"ש).
 )3ע' רנד ( ָשני הוא מראה אדום הרומז על גבורה ,גם ָשני מלשון ֵׁשני כנגד מדת הגבורה
שהיא המדה השני' בז' ימי הבנין עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' קלד (וז"ל :שינה הוא בחי' מוחין דקטנות ,ומוחין דקטנות הוא בחי' אחוריים כידוע,
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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 )2ע' שא (ביאור הסיפור בזהר ח"ג דף סג ,ב בגוש חלבא הוה בר נשי דבכל אתר דמחי
בידוי הוה מית ,גו"ש חלב"א בגי' ש"נ והוא האחוריים דאו"א קפ"ד קפ"ו – בחי' גבורה
עי"ש).
 )3ע' רכו (אחורים דבחי' או"א גי' ערף).
 )4ע' שנג (מד"ר במדבר פ"ג סי"ב גרשון שהוא כשן חזק בחי' גבורות עי"ש).
 )5ע' שכה (גרשו"ן הוא גור ש"ן בחי' גבורות).
 )6ע' שכו (בש"ן הוא קפ"ד קס"ו עם הב' כוללים כמ"ש במאורי אור מע' בשן עי"ש).
 )7ע' שכז (גרשון – "גור שן" ,גבורות דמלכות).
תורת לוי יצחק:

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

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

 )1ע' רלו (אותיות ש"ן מ"שטן" ,הוא אחוריים דאו"א עי"ש).

יוד) זעלדא רחל:
להעיר מתשובת כ"ק אדמו"ר זי"ע (התפרסמה בכתי"ק ב'כפר חב"ד' גל'  .1103ומשם,
ל'תולדות לוי יצחק' ח"א [מהדו"ח תשע"ח] עמוד  ,)321במענה לא' ששאל ,שבלקולוי"צ
אגרות קודש [ע' רו] כתוב השם "זעלדע" עם אות ע' ,ואילו ברשימה כאן הוא "זעלדא" עם
אות א' ,ושאלתו ,איך צריכים לכתוב? וענה בזה הלשון :הרי מפורש שם שה"מספר שן".
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יא) שושן הוא אדום:
הערות לזהר בראשית:

(שני ,לבושים דמראה אדום גבורה).
 )1ע' רמב ָ
 )2ע' לח (וֶרֶד שהיא סומקא הוא מלכות ,שנמשלה לורד שושנה ,שבנינה מהגבורות שהיא
סומקא ,ורד ברבוע – בהסר הפשוט – בגי' רי"ב ,גבורה עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' שפה (פרה אדומה גוון סומקא בחי' גבורות כשושנה).
 )2ע' רפ (יין אדום ,מראה אדום ביחוד רומז על גבורות).
 )3ע' שנט (דם הוא אדום ,כמו מלכי אדום דתהו – גבורות).
 )4ע' מד (ושט ָלבָן בפנים אודם מבחוץ בחי' בינה דדינים מתערין מני' ,וזהו שהוא אודם
מבחוץ בחי' גבורה[ .ראה גם תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשט"ז ע' רטו]).

תורת לוי יצחק:

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

יב) שושנה אדומה:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' רמו (בשושנה ה' עלין תקיפין שיושבת עליהם כנגד ה' גבורות ,י"ג עלין כנגד י"ג
מדות הרחמים [הקדמת הזהר]).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' מד (שושן לשון זכר ,שושנה לשון נקבה ,שושן הוא אדום בחי' גבורות ,עי"ש).

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

 )1ע' קעב (וז"ל :מה שמלכות נעשית מקור לבי"ע הוא הבחי' דמלכות הנקראת שושנה,
והבחי' דפנימיות המלכות – יסוד דמלכות ,שהוא מה שמלכות היא כלי קיבול באצילות,
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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יג) בינה מקור הגבורות  . .כמ"ש אני בינה לי גבורות:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' סה .קצב (מדת הגבורה דז"א [המדות] נמשך מבינה [השכל] כמ"ש אני בינה לי גבורה,
ומשפיע למלכות [מעשה]).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' לח .סה .עב-ג (גבורה הוא "ענף" בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה – שגבורה הוא
דהיינו לבינה).
 )2ע' קנד (ביאור לשון הזהר ,שבנ"י כשיצאו ממצרים זכו ל"אתוון סגיאין" אותות גדולים
ורבים מבחי' בינה ,וממדת הגבורה דז"א .והכל אחד – דגבורה הוא ענף בינה כמ"ש אני
בינה לי גבורה – גבורות גדולים ורבים וכו' ,עי"ש).
 )3ע' קעט-קפ (מגבורות דאימא (בינה) בהתפשטותם למטה בבחי' מדות ז"א נעשה מהם
יניקה ללעומת זה ,ונעשה מהם קטטה ומחלוקת כמ"ש אני בינה לי גבורה).

לי

תורת לוי יצחק:

 )1ע' מח-מט (ביאור החילוק בין מדת גבורה והוד ,גבורה שייך לבינה כמ"ש "אני בינה לי
גבורה" ,והוד לבחי' מלכות עי"ש).
 )2ע' ס .קעז (ביאור מאחז"ל [גיטין ז ,א] "ר' עוירא זמנין אמר לה משמי' דר' אמי וזמנין
אמר לה משמי' דר' אסי" – "עוירא" מלשון עיור בחי' גבורה דז"א (ומרומז בשמו בחי'
גבורות בגי') ,וגבורה ענף בינה כמ"ש אני בינה לי גבורה ,וזהו ר' אמי ור' אסי – בינה
ותבונה עי"ש).
 )3ע' קכו (שמואל – בחי' גבורה – אסר עבד עברי כהן להנשא לשפחה כנענית ,שמואל
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).
 )4ע' קנב (ביאור פרש"י [קידושין סג ,ב] "מרפסן איגרי ,משברות גגין ועליות כלומר קשות
לשומעיהם וכו'" .שבירה מצד גבורה וזהו קשות" ,לשומעיהם" הוא בבינה ,באוזן כידוע
עי"ש).
 )5ע' קצג ( ֵׁשם הוי' בניקוד אלקים – הוא גבורה (אלקים) שהוא ענף בחי' בינה (הוי') ,כמ"ש
"אני בינה לי גבורה" ,עי"ש).
 )6ע' רפ (ביאור החילוק בין חסד וגבורה ,חסד הוא ענף חכמה ,וגבורה ענף בינה כמ"ש
"אני בינה לי גבורה" ,עי"ש).

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

 )1ע' סט (ביאור מסורה "מלפניו" – ח' פסוקים שיש בהם תיבת "מלפניו" ,נוט' "מלפני 'ו'",
ו' היינו ז"א (שש המדות) ,ו"מלפני" היינו קודם הוא בחי' בינה" ,מלפניו" בגי' "גבורה",
והיינו בינה (אחוריים דבינה) שהיא בחי' גבורה כמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש).
 )2ע' שלה (ביאור הגמ' [קידושין ע ,ב] "ר' אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא
ניידא" ,ר' אמי בחי' בינה מלשון ֵׁאם" ,דובא ניידא" היינו בעלות הגבורות לשורשן ,בינה
מקור הגבורה כמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש).
 )3ע' תצ (ביאור החילוק בין מסכת שבת ומס' נדרים ,בחי' חסד הוא ענף חכמה (שבת),
ובחי' גבורה הוא ענף בינה (נדרים) ,כמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש).

הערות לספר התניא:

 )1ע' ו (ביאור הלשון בתניא פכ"ו (ע' לג ,א) "חביון עוזו" ,הוא בחי' בינה עילאה הטמון
וחבוי בחכמה ,ונקרא "עוזו" ענין גבורה ,דבינה הוא מקור הגבורות ,עי"ש).
 )2ע לב (ביאור לשון התניא – אגרת התשובה פ' ט (ע' צח ,ב) "וכן ביראה ופחד או בושה
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וכו'" ,וז"ל :יראה הוא במוח ופחד הוא בלב כמ"ש בתניא פרק ט היראה במוחו ופחד
ה' בלבו ,והיינו במוח הוא בגבורות דבינה ,ופחד בלב הוא במדת הגבורה פחד יצחק,
והוא בחד חלוקה כי אני בינה לי גבורה ,ובושה הוא במלכות כי הכלה בושה כו' עי"ש).
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יד) יום הכיפורים בחי' בינה:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' סא (יוהכ"פ פנימיות הבינה ,נטלא מבי אימא).
 )2ע' רו (יום הכיפורים הוא יום תשובה עילאה המגיע בבינה).
 )3ע' רלד (כניסה לקדשי קדשים – בחי' בינה עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' לב .מב .קעט .רפח .שיג (יום כפורים לשון רבים ,בינה מאירה לבחי' מלכות ,זהר פ'
אמור דף ק ,ע"ב עי"ש).
 )2ע' קלח .שיב (ה' עינויים דיוהכ"פ כנגד ה' דבינה – פע"ח שער יוהכ"פ פ"ג).
 )3ע' קעט ואילך (תשובה עילאה ה' דבינה).
 )4ע' רפח (שופר דנעילה הוא שופר גדול – בינה עילאה).
 )5ע' שיב (הקריאה בס"ת של כה"ג ביום הכיפורים הי' בעזרת נשים דוקא – בחי' ה' עילאה
בינה עי"ש).
 )6ע' שיב (ראה הרמז בביאור המאחז"ל [ר"ה כו ,ב] כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין
לכלה נינפי).
 )7ע' תנ (הלשון של זהורית שהי' מלבין ביהכ"פ הוא בינה עי"ש).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' כא ([יומא פו,ב] הרואה קרי ביוהכ"פ ועלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן עוה"ב –
בחי' בינה ,שמאיר ביוהכ"פ).
 )2ע' כא (ביוהכ"פ עוונת מחולין בחי' בינה עי"ש).
 )3ע' סט (מל' מקבל מבינה ולא מז"א – פע"ח שער יוהכ"פ פ"א שער ר"ה פ"ה בד"ה יום
ט).
 )4ע' קכא (מפטירין ביוהכ"פ ביונה בענין עיר נינוה הרומז על בינה – עיר גדולה).
 )5ע' רמח .אגרות ע' שצד (התפלות ביוהכ"פ מתחיל ב"אור זרוע" אות "א" ,ומסיים עם
"לשנה הבאה בירושלים" אות "ם" ,היינו אֵׁם בחי' בינה).
) ראה גם הערות לזהר שמות-דברים ע' קיט .ועוד.

 )6ע' רמח .תכ (יוהכ"פ בחי' תשובה ,וזהו רמז בהנ"ל "תבוא אֵׁם ותקנח" בחי' בינה).
 )7שם ע' רמח .תכ (אז נטלא מבי אימא).
 )8ע' ער (ענן הקטרת של יוהכ"פ מתייחס אל הכפרת דוקא ,כי בענן אראה על הכפרת –
בחי' בינה).
 )9ע' ער (הזיית דמים אחת למעלה ושבע למטה כנגד בינה).
 )10ע' תכא (עבודת יוהכ"פ קטרת בחי' בינה – הג' מנים יתרים וכן "המחתה" בחי' נה"י
דאימא) .ראה גם מאורי אור ערך מחתה.
 )11ע' תכא (מיתת נדב ואביהוא ביוהכ"פ – מבחי' נו"ה דאימא – שנכנסו לחצר הפנימית
– בחי' בינה ,ומיתתם ע"י שריפה בחי' בינה).
 )12ע' תכא (עבודת יוהכ"פ בבגדי לבן בחי' בינה).
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 )1ע' מד (יוהכ"פ יום סליחה ומחילה נמשך מבחי' פנימיות בינה – רחמים פשוטים).
 )2שם (ה' ענויים – ה' תפלות לנגד ה' עילאה בינה).
 )3שם (החתימה נעילתה ע"י שופר – תקיעת אחת כנגד פנימיות הבינה).
 )4ע' שצב (מונבז עשה כל ידות הכלים של יוהכ"פ של זהב – בחי' בינה).
 )5ע' שצב (בהנ"ל מונבז בחי' בינה ,מלכות עולה לבינה).
 )6ע' שצג (הארון והלוחות בחי' חכמה ,הכפרת בחי' בינה ,והקשר ליום כיפור).
 )7ע' שצד (יוהכ"פ יום תשובה – בינה).
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 )8ע' תלג (נמשל יוהכ"פ לנהר [ילקוט שמעוני בלק רמז תשעא] – נהר בחי' בינה) עי"ש.
הערות לספר התניא:

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

 )1ע' קפ (תשובה עלאה הוא מצד הגבורות מלמטה למעלה ,להחזיר הגבורות לשרשם
לבינה שאז הם נמתקין ,וכמו זהב התנופה ,שזהב גבורות צריך להניפו למעלה לשרשן
בינה עי"ש).
 )2ע' קפז (וז"ל :מהחסדים אין יניקה ללעומת זה בכלל ,ועי' בזהר הקדוש פ' פקודי דף
רכד ,ע"ב מה שבכסף לא נאמר תנופה ,ובזהב ובנחושת נאמר תנופה ליום כיפור).
 )3ע' רעז (ביאור הפ' משלי כה ,יא "תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו" ,תפוחי
זהב שהוא גבורות דבינה צריכה להיות במשכיות כסף דחכמה – בחי' יראה ואז "דבר
דבר על אפניו" ,שהדבר דמלכות הוא על אפניו שהוא מתוקן כראוי עי"ש).
 )4ע' שעט (ביאור הזהר [ח"ג דף קעו ,א] דעל התורה נאמר "הנחמדים מזהב ומפז רב",
דמבחי' בינה עצמה ולמטה יכול להיות יניקה ללעומת זה ,כי בינה מינה דינין מתערין
בסופה וכו' ,וע"י בחי' חכמה ינצל מכל פגע רע עי"ש).
 )5ע' שצח (מיצחק – בחי' גבורה – יצא עשו סוספיתא דדהבא ,ולכן צריך להיות זהב
התנופה ,שצריך להניפו שלא יהי' יניקה ללעו"ז ,משא"כ בכסף לא כתיב תנופה בזהר
הקדוש פ' פקודי דף רכד ,ע"ב ,וכמו שמאברהם בחי' חסד יצא ישמעאל שעשה תשובה
משא"כ עשו כדאיתא בבא בתרא דף טז ,א עי"ש).
 )6ע' ת (טעם דהי' הנפת הלוים [בהעלותך ח ,יא] ,וכן זהב התנופה [פקודי פקודי לח ,כד
כמ"ש בזהר פ' פקודי דף רכד ,ב] ,דגבורה צריך הרמה עי"ש).
 )7ע' תסה (וז"ל :והניף אהרן את הלוים תנופה לפני ה' ,מניפין את הלוים דמדת הגבורה,
ע"ד שבזהב כתוב תנופה ,זהב התנופה ועיין זהר בפ' פקודי דף רכד ,ב).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' לו (וז"ל :ידוע שמהגבורות בהסתעפותם למטה נמשך מהם יניקה ללעומת כמ"ש לב
כסיל לשמאלו ,וצריך לרומם אותם שלא יהי' מהם יניקה ללעומת זה וכמו שבזהב כתיב
תנופה [פקודי לח ,כד] ועיין בזהר הקדוש פ' פקודי דף רכד ,ב).
 )2ע' נד (מהגבורות יש יניקה ללעומת זה כמ"ש מצפון תפתח הרעה וכמו עשו שיצא מיצחק
סוספיתא דדהבא ,והלוים – בחי' גבורה – הונפו ע"י הכהנים בחי' חסד ,ע"ד זהב
התנופה בזוהר הקדוש פ' פקודי דף רכד ,ב .עי"ש).
 )3ע' שסב (ביאור המשנה [נגעים פי"ד מ"ז] והמצורע  . . .בא ועמד בשער נקנור ,שער
נקנור הי' של נחושת כדאיתא במס' מדות פ"ב סוף משנה ג' ובמס' יומא עי"ש .והי'
נחשתן מצהיב כמו זהב כמ"ש שם ,זהב הוא בינה ,ו"נחשת" ר"ת נובלות חכמה
שלמעלה תורה ,והיינו הנובלות חכמה – תורה ,נמשך בפנימיות בינה עי"ש).

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

 )1ע' רלד (זהב הוא בינה כמ"ש בתניא פרק נ עי"ש).
 )2ע' שצא (ביאור הגמ' [יומא לז ,א] בן גמלא דוקא עשאן של זהב בחי' בינה ,והגורלות
דב' השעירים דיוהכ"פ הם מבינה עי"ש).
 )3ע' שצב (כל הכלים של יוהכ"פ של זהב – בינה).
 )4ע' רנג (שרביט הזהב דאסתר בחי' בינה ,זהב בחי' בינה כמבואר בתניא פרק נ' ,ולכן הוא
בפ' נ דוקא בחי' מ"י עי"ש).
 )5ע' שפט (גבורות צריך להיות בהעלאה דוקא כמו זהב התנופה ,עיין בזהר פקודי דף רכד,
ב עי"ש).
 )6ע' תג (כשהגבורות נמשכים למטה ונפרדים מהחסדים בלי מיתוק אז נעשה מזה עניות,
כי צריך שהגבורות יתמתקו בשרשן במקור הגבורות בינה ,כמו בזהב שכתיב בו תנופה
[פקודי לח ,כד] שצריך להניפו ,ואז אדרבה נמשך מזה עשירות עי"ש).
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טז) עיר גדולה  . .רומז על בינה:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קיא (קרית מלך רב בחי' בינה).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' קה (הלשון "רב" פירושו שהיא גדולה בחי' בינה).
 )2שם ע' קכה (היכל רב – בינה).
 )3שם ע' קנד (אותות גדולים ורבים – בחי' בינה)
 )4שם ע' ריב (ריבוי מצד בינה).

תורת לוי יצחק:

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

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

 )1ע' קעד (מגדול בחי' בינה).
 )2ע' תלה (פלטין גדולה הוא בחי' בינה).

יז) נקודות שב"א:
ראה גם מאורי אור אות ח סעיף סד.
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' ריא (רמז מ"ש (עקב י ,טו) "רק באבותיך חשק ה'" ,חש"ק ר"ת חל"ם שב"א קמ"ץ
שהוא כנגד תפארת גבורה חסד – בחי' האבות).

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

 )1ע' נט (שב"א ר"ת "שני בני אהרן" ,נדב ואביהוא בחי' גבורות).
(וראה בענין נקודות ,לקוטי לוי יצחק ,הערות בראשית ע' רלה .רנד .הערות שמות-
דברים ע' תכא-ב .תכו .אגרות סוף ע' שפח).

מילואים

77

יח) הה' גבורות:
הערות לזהר בראשית:
(חמשה

אותיות בין "אלקים" שני בתחילת התורה עד השלישי ,כנגד ה' גבורות

 )1ע' יב
עי"ש).
 )2ע' עב .צ (ה' גבורות כנגד ה' אותיות ד ֵׁשם "אלקים" עי"ש).
 )3ע' עב (ה' אותיות המילוי ד ֵׁשם ב"ן – ה' גבורות).
 )4ע' פא ("שׂ ֶדה" דלעומת זה ,הוא נוט' ֵׁשד-ה ,ה' גבורות דקליפה הקשות שבמלכות עי"ש).
 )5ע' פב (יש חמשה מיני מנחות [מנחות קד ,ב] כנגד ה' גבורות ,יצחק בחי' גבורות שתיקן
מנחה ,רמז "יצחק רבקה" בגי' ה' פעמים מנחה – ה' גבורות עי"ש).
 )6ע' פח .קלז (יצחק בחי' גבורה בגי' ד' פעמים "בן" ,דיש ה' גבורות ג' מהם חג"ת נמתקים,
ונעשים ג' בנים ,ונו"ה לא נמתקו עי"ש).
 )7ע' פט (ה' גבורות כנגד עיקרי המדות – גבורות דחג"ת נ"ה עי"ש).
("אף" רומז על גבורות ,נוט' "אלף פ" ,בגי' ה' פעמים גבורה – ה' גבורות עי"ש).
 )8ע' קטו ַ
 )9ע' קטו ,קלד (תיבת "פאר" ,הוא פ"ר בגי' מנצפ"ך – ה' גבורות ,והאות "א" ממתיק
הגבורות .וכן "תפארת" הוא "תפרת" בגי' ה' פעמים גבורה – ה' גבורות ,ואות "א"
ממתיקו עי"ש).
 )10ע' קמג (ביאור חמשה לשונות על אומות העולם בזהר חלק א' ע' קעז ,ב "וכלהו אשדין
דמין ,ומגיחין קרבא ,גזלין ,קפחין ,ומנאפין" כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )11ע' רלז (ביאור תיבות ו ֵׁשם "גיהנם" נוט' "גי-הנם" ,ואותיות "הנם" רמז "ה" גבורות,
והגבורות הקשים ביותר אותיות "נם" ,רמז לאותיות מ"ן דמנצפ"ך בחי' נצח והוד
עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' ט .שסח (ה' אצבעות דיד שמאל כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )2ע' שט .רעג (יש ה' תיבות בהתחלת התורה ,מ"אלקים" השני עד השלישי כנגד ה' גבורות
– ה' עלין דשושנה ,ה' אצבעות עי"ש).
 )3ע' סח (בהושענא רבה נמשך ה' גבורות ממותקות).
 )4ע' צה (רמז מ"ש "נתנני שוממה כל היום דוה" ,דוה אותיות הוד ,סוף קו השמאל דה'
גבורות –"נתנני" גימטריא ב"פ מנצפ"ך עי"ש)
 )5ע' צז .רפו (ה' גבורות כנגד עיקרי המדות חג"ת נו"ה עי"ש)
 )6ע' קעב (ביאור ה לשונות בזהר דהקב"ה אקרי באר מים חיים ,ועבודה זרה אקרי בורות
נשברים "דאינון מים המרים ,מים עכורין ,מכונסים ,סרוחים ומטונפים" כנגד ה'
גבורות).
 )7ע' רעג (כוס של ברכה על ה' אצבעות כדי להמתיק ה' גבורות ,עי"ש).
 )8ע' רפ .רפו (ה' מיני מרור [פסחים לט ,א] ,כנגד ה' גבורות ,וביאורו).
 )9ע' רצו (ה' פעמים "אלקים" [שמות פרק ג' – פסוקים כג ,כד ,כה] ,כנגד ה' גבורות).
 )10ע' שלו (הטבות הנרות של המנורה ה' נרות וב' נרות ,מנורה ,אש-גבורה ,ה' נרות כנגד
ה' גבורות ,וב' נרות יסוד ומלכות ,עי"ש).
 )11ע' שפה ("פרה" פר-ה ,פר בגי' מנצפ"ך ,עם ה אותיות עי"ש).
 )12ע' שפח (ה' גבורות – הכ"ב אותיות וה' אותיות מנצפ"ך ,מלכות ענינה מלכות עי"ש)
 )13ע' תד (רמז מ"ש "שמרו משפט ועשו צדקה"" ,משפט" ע"ה בגי' ה' פעמים אלקים –
ה' גבורות).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' ו .כז (יוסף משה דוד בגי' ה' פעמים מנחה כנגד ה' גבורות ,ונסתלקו בזמן מנחה דשבת
להמתיק הה' גבורות עי"ש).
 )2ע' ז .כז (יש ה' מיני מנחות [מנחות קד ,ב] ,כנגד ה' גבורות ,ה' פעמים "מנחה" בגי'
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"יצחק רבקה" ,דיצחק בחי' גבורה תיקן מנחה עי"ש.
 )3ע' כד .רלד (מספר "קל" הוא כנגד ה' פעמים הוי' – ה' גבורות עי"ש).
 )4ע' כח (יש ה' מיני מרור כנגד ה' גבורות).
 )5ע' לד (פרה הוא פר-ה ,היינו ה' אותיות מנצפ"ך ,בגי' "פר" עי"ש).
 )6ע' מב .קמו .תמח (גבורת החסד ,גבורת הגבורה ,גבורת התפארת ,גבורת הנצח ,גבורת
ההוד ,עי"ש).
 )7ע' ע .קלב .קעב (ה' גבורות ,ג' חג"ת שנמתקין ,וב' נו"ה אינם נמתקין ,כנגד ד' בנים
עי"ש).
 )8ע' קלב/קלג (ה' גבורות כנגד ה' אותיות מנצפ"ך).
 )9ע' קלב ואילך (ה' בנות צלפחד כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )10ע' קלב ואילך (ביאור המשנה והגמ' [קידושין נ ]:ומעשה בחמשה נשים וכו' ,כנגד ה'
גבורות עי"ש).
 )11ע' קנו (ביאור לשון חז"ל [קידושין סג" ]:מרפסן איגרא" מלשון שבירה ,בגי' ה' פעמים
אלקים – ה' גבורות עי"ש).
 )12ע' קסה (מנצפ"ך הם ה' מוצאות הפה מקור הכ"ב אותיות עי"ש).
 )13ע' קעג (עשו עבר על ה' עבירות ביום שמת אברהם [ב"ב טו ,].כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )14ע' קעט (ע' גבורות המגולים ,וס' נעלמים ,כנגד מילה ופריעה עי"ש).
 )15ע' ריח (אברהם יעקב בגי' ה' פעמים אלקים ,שממתיקים הה"ג דיצחק עי"ש).
 )16ע' רכד ואילך (ביאור המשנה "ששה דברים היתה משמשת קרן מערבית דרומית",
"משמשת" בגי' ה' פעמים גבורה ,הקרן בחי' מלכות המקבלת מששה ספירות עי"ש).
 )17ע' רלג-רלד (רמז בתענית בה"ב" ,שני חמישי שני" בגי' ה' פעמים גבורה ,להמתיק
הגבורות עי"ש).
 )18ע' רסב .תלט (ה' אצבעות יד השמאל כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )19ע' שיז (ביאור סיפור הגמ' [שבת כה ]:ר' יהודה ב"ר אלעאי הי' רוחץ ערב שבת ,פניו,
ב' ידיו ,וב' רגליו ,כדי להעביר הזוהמא לרחוץ הפסולת מהה' גבורות עי"ש).
 )20ע' חצר ואילך (ביאור המשנה [כלים פט"ו מ"א] ר' יהודה אומר חמשה כלים מקבלים
טומאה ,כנגד הה' גבורות עי"ש).
 )21ע' שפז (רמז בתיבת "אף" ,נוט' אלף פ' בגי' ה"פ גבורה – ,ה' גבורות).
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 )1ע' יג ("חשם מארץ התימני"" ,חשם" אותיות "חמש" – ה' גבורות).
 )2ע' קלא (רמז "נשים דעתן קלה" [שבת לג ,]:אותיות "קל" בגי' ה' פעמים הוי' – ה'
גבורות עי"ש).
 )3ע' קסה (ה' זמנים דקריאת המגילה [מגילה פ"א מ"א] כנגד ה' גבורות ,בגי' שֵׁם אדנ"י,
אסתר בגי' שושנה ,ה' עלין להמתיק הגבורות עי"ש).
 )4ע' קסו (רמז בהברכה אחר קריאת המגילה הרב את רבנו וכו' ,ה' פעמים נ"ו מספר
מנצפ"ך – להמתיק הה' גבורות עי"ש).
("ה ָמן" נוט' ,ה כנגד ה' גבורות ,והגבורות הקשות אותיות "מן" כנגד נצח והוד
 )5ע' קסז ָ
עי"ש).
 )6ע' קעג (פרה ,פר-ה ,הה' גבורות שבגי' מנצפ"ך ,מספר פ"ר).
 )7ע' קעה (אותיות מנצפ"ך כנגד ,אותיות "מן" – נצח והוד" ,פך" – חסד וגבורה" ,צ" –
תפארת עי"ש).
 )8ע' רי-ריא (ביאור הגמ' [ערכין יט" ].באתרא דתקלי שכמי  . .שדו תרי תלתא" ,כנגד הה'
גבורות עי"ש).
 )9ע' רכח (חמשה דברים בפסוק [שמות א ,יד] "עבודה קשה ,בחמר ,ובלבנים ,ובכל עבודה
בשדה ,את כל עבודתם" ה' גבורות – כנגד ה' אותיות ֵׁשם "אלקים" עי"ש).
 )10רכח-רכט (ה' דמים טמאים באשה [נדה יט ].כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )11ע' שלד (רמז וביאור בגמ' [קידושין ע ]:ה' סימנים דפרסיים ,אוכלין ושותין כדוב,
ומסורבלין כדוב ,ומגדלין שיער כדוב ,ואין להם מנוחה כדוב ,כנגד ה' גבורות עי"ש).
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 )12ע' שמו (חמשה תיבות בהתחלת התורה מן האלקים שני עד השלישי – כנגד ה' גבורות
עי"ש).
 )13ע' שמז (כוס ישועות ביד ימין ,הה' אצבעות בחי' חסדים ,המושיעים להמתיק הה'
גבורות ,ה' עלין תקיפין דשושנה וכו' עי"ש).
 )14ע' שפח (ביאור הענין דמחיצת חצר המשכן הקלעים והעמודים – שהי' מבדיל בין חצר
המשכן לרשות הרבים ,מרמז ומורה על המחיצה בין סטרא דקדושה – המשכן ,ובין
סטרא דלעומת זה .ומבאר בכמה פרטים דרומזת על גבורות ,דשיעור היקף הקלעים היו
פ"ר אמות – פ"ר בגי' אותיות מנצפ"ך .וגובה העמודים ה' אמות כנגד ה' גבורות עי"ש
כל הרמזים והפרטים).
הערות לספר התניא:

 )1ע' ז' (ביאור דיוק לשון התניא פרק כז (לד ,ב) "ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות
ועוסק בתורה באותה שעה" ,דיוק "שעה או פחות" ,דיש "תתרף" חלקים בשעה בגי' ה'
פעמים "גבורה" ,או פחות מקצת ה' גבורות עכ"פ עי"ש).
 )2ע' ט (דיוק החמשה לשונות בתניא פרק כט (לז ,א) על היצה"ר "אתה רע ורשע ומשוקץ
ומתועב ומנוול" כנגד ה' גבורות עי"ש).
 )3ע' טו (דיוק לשון התניא סוף פרק לו (מו ,ב) ,מביא חמשה ראיות דמיתרון הארה לישראל
– לעתיד לבוא – יגיה חשך האומות ,חשך האומות הוא מהה' גבורות ,וע"י התגלות קץ
הימין – נוט' "ה ימין" ,דהיינו ה' חסדים שימתיקו את הה' גבורות עי"ש).
 )4ע' לד (בשעה יש תתר"פ חלקים ,רומז על גבורה ,מספר ה' פעמים גבורה עי"ש).
 )5ע' לט (דיוק לשון התניא ,אגרות הקדש סי' ז (קיב ,א) "לא נצרכה אלא להעדפה ,וזהירות,
וזריזות יתירה ,ביתר שאת ,ויש עז ,כנגד הה' גבורות עי"ש).

80

כ"ף מנחם  -אב ה'תשע"ט

יט) מספר כל הכ"ב אותיות עם אותיות מנצפ"ך:
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1מובא לעיל בפנים הערה .58

תורת לוי יצחק:

 )1ע' שסד (ביאור הגמ' סוכה נב ,ב "מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים
לא ראה בכבודן של ישראל  . .והיו בה ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א של סנהדרי
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,
הכל מזהב בחי' גבורות .וע"א עם כ"ה הוא מספר אל אד' ,וביחד הוא מספר אלף תשע"ה
רבוא דינרי זהב כמספר הכ"ב אותיות עם ה' אותיות מנצפ"ך הכפולות עי"ש).

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

 )1ע' רטו ("שבת" בגי' כ"ז פעמים ֵׁשם הוי' ,דרומז על יחוד ז"א ונוקבא .כי הכ"ז אותיות
הם במלכות ,ו ֵׁשם הוי' הוא בז"א עי"ש).
 )2ע' שצד (וז"ל :הג' נשיאים דדגל מזרח ,יהודה יששכר זבולון ,והר"ת יהודה יששכר
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).

כ) להעיר ג"כ מענין האלף ושבע מאות ושבעים וחמש:
הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' שפח (מובא בפנים הערה .)58

תורת לוי יצחק:

 )1ע' שצב (ביאור הגמ' [בכורות ה ,א] "שאל קונטריקוס השר את רבי יוחנן בן זכאי" ,שלא
הזכיר מהאלף תשע"ה שקלים ,וגם משה שכח עליהם כמ"ש במדרש רבה פ' פקודי
עי"ש).
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כא) שם ב"ן אותיות הפשוטים ד' ואותיות המילוי ה' (היינו יו"ד ,ה"ה,
ו"ו ,ה"ה ,בגי' ב"ן):
הערות לזהר שמות-דברים:

ַשרוֹן
ָמל ָהיָה ה ָ
"אבַל אמללָה ָארֶץ הֶחּפיר לבָנוֹן ק ַ
 )1ע' שכז-שכח (ביאור הפסוק ישעי' לג ,ט ָ
ָשן וכַר ֶמל" ומבאר שם ,דבפסוק זה המדבר על השממון והחורבן ,יש ה'
ָכֲע ָרבָה ונֹעֵׁר ב ָ
פרטים והחלוקות הם ד' ,והם :א) "אבל אמללה ארץ" ,ב) "החפיר לבנון קמל" ,ג) "הי'
השרון כערבה" ,ד וה) "ונער בשן וכרמל" (מצרף כאן שני פרטים ביחד "בשן וכרמל"),
והם כנגד ֵׁשם ב"ן ,וז"ל" :ומפני שבב"ן האותיות הפשוטות הם ד' ,ואותיות המילוי הם
ה' ,זהו שבהה' שבפסוק ,נקט ד' חלוקות והפרטים הם ה' עי"ש.
) ופירשו המפרשים כוונת הפסוק על חורבן ארץ ישראל .ראה פרש"י ומצודת ציון .ועוד.
בשם ה'
"אבל" – ענין השחתם כמו תאבל הארץ (הושע ד ,ג)" .אומללה" – ענין כריתה כמו ֵׁ
שם יער בארץ ישראל.
כי אמילם (תהלים קיח ,י)" .החפיר" – ענין בושה ומיאוס" .לבנון" – ֵׁ
שן וכן
ש ֵׁמן וָדֶ ֶ
"קמל" – ענין כריתה כמו קנה וסוף קמלו (ישעי' יט ,ו)" .השרון" – הוא מקום ָ
חבצלת השרון (שיר השירים ב ,א)" .כערבה" – ענינו כמו מדבר וכן ארץ ציה וערבה (ירמי'
נא ,מג)" .ונוער" – ענין הפלה הבאה מתנועה חזקה ,וכן גם חצני נערתי (נחמי' ה ,יג)" .בשן"
– הוא מקום מרעה שמן כמ"ש שמעו וגו' פרות הבשן (עמוס ד ,א)" .וכרמל" – הוא מקום
שדות וכרמים.

תורת לוי יצחק:

 )1ע' קלב (ביאור המשנה קידושין נ ,ב "ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אדם
אחד כלכלה של תאנים וכו' ,ואמר הרי כולכם מקודשת לי בכלכלה זו ,וקיבלה אחת מהן
ע"י כולן ואמרו חכמים אין אחיות מקודשת עי"ש.
ומבאר שָׁ ם וז"ל :יש לפרש החמש נשים ,הנה אשה בחי' מלכות נבנית מהגבורות
 . . .זהו מה שיש ה' נשים הוא לנגד הה' גבורות ,והוא ג"כ מה ששֵׁ ם ב"ן דמלכות הוא
במלוי ההי"ן . . .
ובאמת גם אלו הה' נשים הם ע"ד ד' ,כי שתים מהן הם אחיות שמחוברות זו לזו,
וי"ל ד' נשים הוא לנגד ד' אותיות הפשוטות דשֵׁ ם ב"ן ,וה' הוא לנגד ה' אותיות המלוי,
ושתים מהן אחיות הוא לנגד ו"ד דמלוי הי' ,זהו שהם אחיות ,כי הרי הן מלוי דאות אחד,
שמאות אחד יצאו ב' אותיות ו"ד ,והיינו כמו ב' אחיות ,שממקור אחד יצאו שתיהן,
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:

 )1ע' שטז (וז"ל :שרש ענין המלחמה היא בחי' גבורות ודינים וכו' .וזהו שהמלחמה
הראשונה שנזכרה בתורה הוא מלחמת אמרפל עם חביריו ,ד' מלכים את החמשה ,שקאי
על מלכי תהו ,הט' אותיות דשם ב"ן דתהו כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פ' לך עי"ש).
 )2ע' שצט (וז"ל :בענין מחנה ישראל שהי' ג' פרסי ,י"ל ישראל הם מבחי' מלכות ,ובמרובע
ה' ט' פרסי ,הוא שם ב"ן דמלכות שיש בו ט' אותיות ד' הפשוטים וה' המלוי  . .והם ט'
פרסי במרובע ,הוא תהו שהי' בסוד שֵׁ ם ב"ן ד' וה' מלכים עי"ש).
 )3ע' שלה (ביאור הגמ' קידושין עב ,א במ"ש (דניאל ז ,ה) וארו חיוא אחרי תנינא דמי'
לדוב ,תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלים ושותין כדוב ,ומסורבלין כדוב ,ומגדלין שער
כדוב ,ואין להם מנוחה כדוב.
ובפרטיות יש כאן ה' דברים ,א) אכילה ,ב) שתי' ,ג) מסורבלין ,ד) מגדלין שיער ,ה)
אין להם מנוחה" ,יש לומר לנגד הה' גבורות ,ונכללין בד' כי אכילה ושתי' קנקטן ביחד,
הוא כמו ה' אותיות המלוי דשֵׁ ם ב"ן ,ומלוי גימטריא אלקי"ם-גבורה ,הנה ב' אותיות וד'
הם במלוי אות אחד י' ,לכן נכללין בד' עי"ש).
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הערות לספר התניא:

 )1ע' שט (וז"ל :ציצית הם שֵׁ ם ב"ן ,כי יש ד' אוירים וה' קשרים ,לנגד ד' אותיות הפשוטים
וה' אותיות המלוי עי"ש).
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שם ב"ן  . . .ואותיות המלוי ה':
כב) ֵׁ
ראה עוד בביאור המילוי יו"ד דשם ב"ן:
הערות לזהר בראשית

 )1ע' מא (וז"ל :מו"ד דמלוי הי' דחכמה ,נעשה ו"ד הרומזים על זו"ן עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' כו (וז"ל :חכמה הוא אות י' ,ומלוי הי' הוא ו"ד  . . .ו' הוא ז"א הכולל ו"ק ,ד' הוא
מלכות עי"ש).
 )2ע' רפב (וז"ל :ובכלל ידוע שהגבורות כפליים כהחסדים  . . .ימי טומאה וטהרה דלידת
נקבה הוא כפליים דטומאה וטהרה בזכר ,שנוקבא היא גבורות ,ודכר הוא חסד ,וכן
בשרש ,חכמה דכורא הוא אות אחת – י' של שֵׁ ם .ובינה נוקבא הוא ב' אותיות ו"ד דמלוי
הי' ,וכן יעקב הדכורא הוא אחד וכו' ,ונקבותיו הגבורות הם שתים רחל ולאה בב' גופים
מחולקים עי"ש.
 )3ע' רצ (וז"ל :יו"ד – י' הוא אבא ,ד' בינה עלאה ,ו' דעת עליון שבאמצע המחברם עי"ש).
ועיג"כ שם ע' שעט .תנח.
 )4ע' כו .שלב (שרש זו"ן בחכמה ,באותיות ו"ד דמלוי הי').
 )5ע' שמו (אימא עלאה הוא כמו כפליים לגבי אבא ,כי אבא הוא אות אחד י' ,ואימא עלאה
היא ב' אותיות ו"ד ,ו"ד למפרע הוא ד"ו דהיינו שנים [ראה קידושין מא ,א]).
 )6ע' תנח (הג' אותיות יו"ד – י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח עי"ש).

תורת לוי יצחק:

 )1ע' יט (ביאור המשנה מס' מדות פ"ג מ"ה "וטבעות היו לצפונו של מזבח ,ששה סדרים
של ארבע ארבע" ,וצפונו של מזבח הוא בינה הנקראת צפון ועיין בזהר הקדוש פ' במדבר
דף ק"כ ע"א עי"ש ,ובבינה – בחי' בינה עלאה שהוא ו"ד דמלוי הי' ,זהו הדעה דו' סדרים
ובכ"א ד' ,הוא ו"ד דמלוי הי' ,שהו' קודם עי"ש).
 )2ע' פג (ביאור הגמ' גיטין נב ,א "חמרי' דרבנא עוקבא יתמא משכוה בארבעה ארבעה
ואייקר וקם בשיתא שיתא" – היין שהוקר מד' לו' ,ד' שייך לתבונה ו' שייך לבינה עילאה,
אותיות ו"ד דמילוי הי' עי"ש).
 )3ע' צח (ביאור מאחז"ל [חולין קלט ,ב] אסתר מן התורה מנין שנא' (וילך לא ,יח) ואנכי
הסתר אסתיר פני ביום ההוא ,וז"ל :יו"ם ההו"א הוא מספר חכמה במכוון ,שחכמה זו
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
הי' .עי"ש ההמשך).
 )4ע' קטז (מבאר שָׁ ם ,דבשם ב"ן – בהאות י' ראשונה דהשֵׁ ם וז"ל הפשוט הוא אות י'
והמלוי הם אותיות ו"ד ,והפשוט הוא אות אחד ,והמלוי הוא ב' אותיות ו"ד עי"ש).
 )5ע' קלט (הלכה כאביי בהלכות יע"ל קג"ם – כנגד האות ו' דמילוי היו"ד עי"ש).
 )6ע' קנב ואילך (ביאור המשנה [קידושין סג ,ב] "קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתי'
ובא אחד ואמר אני ,נאמן" .ומבאר – יש לפרש – האב הוא חכמה י' של שֵׁ ם ,והבעל
בחי' ז"א הוא כמו האות ו' דמלוי היו"ד ,והבת בחי' מלכות האות ד' דמלוי היו"ד עי"ש).
 )7ע' רסח .שנז (ביאור המשנה בכורות פ"ד מ"ה "אילא ביבנה – שֵׁ ם חכם שהי' מומחה
בבדיקת מומי בכורות – התירו לו חכמים להיות נוטל (שכר) ארבעה איסרות בבהמה
וששה בגסה" ,ומבאר בכור הוא בחי' חכמה אות י' ,והשכר הוא כנגד האותיות ו"ד
המלוי ,ו"זהו שהשכר שלו היו ד' איסרות ו' איסרות היינו מו"ד דמלוי הי' דחכמה" עי"ש).
 )8ע' רפג (ביאור המשנה מדות פרק ה' משנה ג' "שש לשכות היו בעזרה" .ובפ"ב מ"ה,
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עזרת נשים ,וארבע לשכת היו בארבע מקצועותי' ,ולא היו מקורות .ומבאר ,דעזרת נשים
הוא בחי' מלכות ,בעזרת נשים דמלכות היו ד' לשכת כי מלכות היא בחי' אות ד' ,ובעזרה
דז"א היו ו' לשכות לנגד ו' מדות דז"א ,כי ז"א הוא אות ו' ומלכות היא ד' "וכידוע בענין
אותיות ו"ד דמלוי היוד" עי"ש).
 )9ע' שכא (ביאור ורמז בדין עבד עבד הנרצע באזנו ובדלת ,דהמרצע הוא כמו הו' דמלוי
היו"ד ,והדלת הוא ה"דלת" דמלוי היו"ד עי"ש).
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 )1ע' סג (וז"ל ופי' ד"ו – מילוי האות יו"ד – הוא שנים מחוברין יחדו כמו דו פרצופין טב
למיתב טן דו ,הוא חיבור יסוד ומלכות יחדיו).
 )2ע' ריח (ביאור שֵׁ ם אדמו"ר הזקן "שניאור זלמן" וז"ל :בשניאור יש ו' אותיות ובזלמן יש
ד' אותיות ,ורומז על ז"א ומלכות שהם אותיות וד' דמלוי הי' קול ודיבור ,עיין בזהר שמות
דף ג' ע"פ אתי מלבנון כלה ,ובמקדש מלך ,ובביאורי הזהר [מאדמו"ר האמצעי] שם
עי"ש).
 )3ע' רנא (ביאור ענין דהאותיות ו"ד דמלוי היו"ד דשֵׁ ם אדנ"י ,נמשך מאותיות ו"ד דמלוי
היו"ד דשֵׁ ם הוי' עי"ש).
 )4ע' שלה.

הערות לספר התניא:

 )1ע' מג (יו"ד – אות י' חכמה עצמה ,ו' דעת ,ד' בינה ,עי"ש).
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שם ב"ן אותיות הפשוטים ד' ואותיות המלוי ה' וכמ"ש במ"א:
כג) ֵׁ
ראה עוד בענין שֵׁ ם ב"ן ,האותיות והמילוי הוא "ט" אותיות:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קכג (במלכות שם ב"ן האותיות הפשוט הם ד' ,ובצירוף גם ה' אותיות המלוי הם ביחד
ט' אותיות ,ורמז בגמרא שבת (ט ,א) עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים מכתפים עליו עי"ש).

תורת לוי יצחק ,חידושים וביאורים בש"ס:

 )1ע' של (שיעור בגד המטמא הוא ג' על ג' אצבעות ,ג' על ג' הוא מספר ט' ,לנגד הט'
דשם ב"ן ,הפשוט
אותיות דשם ב"ן וכמ"ש במאורי אור מע' בגד ,בג"ד בגי' האותיות ֵׁ
והמלוי עי"ש).

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

 )1ע' פח (גזירת המ"ן לאבדם הי' ביום יג בניסן ,ואימתי לאבד בנ"י ג"כ ביום י"ג באדר
וז"ל :שלשה עשר רומז על שם ב"ן דתהו ,שאותיותיו הפשוטים הם ד' ומלוי הוא ט',
(והיינו [שבת ח ,א] עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים מכתפים עליו) ,וביחד הוא יג( ,וע"פ
[דברים ג ,יא] מטת עוג מלך הבשן) שבשם ב"ן הי' שבירה עי"ש).
 )2ע' רה (שיעור רשות היחיד הוא י' טפחים גובה על ד' אמות רחבו אותיות י"ד מרמז לעולם
התיקון רמז לשם יהו"ה ,האותיות ד' ,ובצירוף עם המלוי הוא י' אותיות יו"ד ,ה"י ,וי"ו,
ה"י ,משא"כ בתהו הוא רק י"ג אותיות כנגד שם ב"ן – הפשוט ד' ,ועם המלוי ט' – רמז
[שבת ח ,א] להדין עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים דוקא מכתפין עליו – רשות הרבים עי"ש).
 )3ע' רנא (בהג' שמות ע"ב ,ס"ג ,מ"ה יש בכ"א י' אותיות [ע"ב הוא יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,ס"ג
בשם 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 ֵׁ
אותיות – יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה .ומבאר שם שהוא החילוק וההפרש בין בולי לבוטי בגיטין
פ' השולח (דף לו ,ב) ,בולי עם אות ל' הוא עשירים מהג' שמות ע"ב ס"ג מ"ה – ל'
אותיות ,ובוטי – הם עניים היינו מלכות הנקראת עני' ודלה – מרומז באות ט' כנגד שם
ב"ן עי"ש).
 )4ע' רנא – בהמשך להערה  3הנ"ל – (ביאור הגמ' [גיטין נו ,א] תלתא עתירי בירושלים
[שלשה עשירים] ,שהיו זכרים – משפיעים – כנגד ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ואח"כ "מרתא בת
בייתוס" – נקבה – בחי' ב"ן עי"ש).
 )5ע' תיז (מטתו של עוג [דברים ג ,יא] ארכה ט' ורחבה ד' עי"ש).

הערות לספר התניא:

 )1ע' יב (שם ב"ן הפשוטים הם ד' ובמלוי הוא ט' ,והוא עמוד בן ט' ורחבו ד' שרבים
מכתפים עליו (שבת ח ,א).
ואולי יש לומר ,דעפ"י כל הנ"ל ,מ"ש בפנים "גם ע"ד ד' ה'  . . .שם ב"ן אותיות
הפשוטים ד' ואותיות המלוי ה' וכמ"ש במ"א" ,מרמז גם הטעם דהמאסר התחיל "ט"
ניסן ,מספר ט' כנגד האותיות הפשוטים דשם ב"ן שהם "ד"  +האותיות המילוי "ה",
היינו "ט" וד"ל.
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כד) הושענא רבה שאז הוא גמר הדין סיומא דדינא וישב יצחק ויחפור
כו':
ראה לקוטי לוי יצחק ,אגרות קודש ע' שכט וז"ל:
בחי' יצחק בשנה מתחיל מתחלת ראש השנה עד הושענא רבה ,והוא בכלל.
שבימים הללו יש ג' זמנים שהעולם והאדם נידון.1
בראש השנה שאז הוא הכתיבה ,ביום א' דינא קשיא 2וביום ב' דינא רפיא.
וביום הכפורים שאז הוא החתימה ואז אין שום שליטה להשטן כמאמר רז"ל3
שהשטן גימט' שס"ד מלבד יום הכפורים.
ובהושענא רבה שאז הוא הגמר חתימה ,ובהושענא רבה יש סימן לזה בלילה 4בצל,
והתיקון משנה תורה ותהלים אומרים בלילה.
אך ההושענות וחביטת הערבה בהושענא רבה ,הוא ביום הושענא רבה שאז הוא
סיומא דדינא ,ועיין בפע"ח 5בכוונת ליל הושענא רבא ע"ש.
זהו הד' בארות ,לפי פשוטו של מקרא ,שחפרם יצחק.
א' .הבאר דעשק ,ביום א' דראש השנה ,ורבו עלי' הוא כמ"ש 6ויהי היום כו' שקאי
על ראש השנה כתרגומו ,ויבא גם השטן כו' ,וכתיב 7ה' יחתו מריבו שמפטירין זה ביום
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
רפיא לא כתיב הטעם בהשטנו כו' כמו בעשק 8כי התעשקו כו').
ג' .הבאר דרחבות שלא רבו עלי' ,הוא ביום הכפורים שאין להשטן שליטה ,ונק'
רחבות 9גימט' שם אהי' בד' מלואיו קס"א קס"א קמ"ג קנ"א ,שהוא פנימיות 10בינה
שביום הכפורים.11
ועל הבאר בזה כתיב ויעתק ,וחפרו יצחק עצמו לא עבדיו ,היינו שרשי הגבורות כמו
שהם בעתיק (תענוג ,יצחק ,צחק 12עשה לי אלקים) ,וביום הכפורים מקבלת המלכות
באר הג' דעתיק.

__________
 )1ראה פרי עץ חיים שער לולב פרק ד'.
 )2ראה זהר ח"ג (פרשת פנחס) דף רלא ,ב.
 )3יומא כ ,א "אמר רמי בר חמא השטן בגימטריא תלת מאה ושיתין וארבעה ,הוי תלת מאה ושיתין
וארבעה ימי אית לי רשותא לסטוני ,ביומא דכיפורי לית לי רשותא לאסטוני".
 )4ראה זהר פרשת תרומה דף קמב ,א .פרי עץ חיים לולב פרק ה (כמצויין כאן).
 )5שם בפרי עץ חיים פרק ה.
 )6איוב א ,ו" .ויהי היום ויבאו בני האלקים להתיצב על ה' ויבא גם השטן בתוכם" ,ופי' התרגום "וַ ֲהוָה
יוׂמא דדינָא ברֵׁיש ַש ָּתא וַאֲתוׂ כּתֵׁי ַמל ָא ַכיָא ל ֵׁמקוּם בדינָא ֳקדָם ה' וגו'".
ב ָ
 )7שמואל-א ב ,י" .ה' יחתו מביבו עליו בשמים ירעם ה' ידין אפסי ארץ וגו'".
 )8תולדות כו ,כ .דכתיב בהבאר ד"עשק" – "ויריבו רעי גרר וגו' ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו",
משא"כ בהבאר דשטנה כתיב (פסוק כא) "ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה".
 )9רחבות גימטריא וכו' ,בלקוטי תורה להאריז"ל עה"פ .ועיין מאורי אור ערך רחבות( .וטעם ד' מלואיו ולא
ג' ,ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים ע' יג .אגרות קודש עמוד רצג).
 )10ראה לקוטי שיחות חכ"ט עמוד  313ואילך.
" )11ויש לפרש מן המצר קראתי בראש השנה ,ענני במרחב י"ה ביום הכפורים רחבות ,והוא ע"י העבודה
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).
 )12וירא כא ,ו .ראה תורה אור יז ,ד .לקוטי שיחות ח"א עמוד  .30ח"ג עמוד  .786ח"כ עמוד  .342תורת
מנחם סה"מ מלוקט ח"ד עמוד רצז .ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קצז .קכז.

מילואים
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וזהו כי הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ ,שביום הכפורים עצמו אסור תשמיש 13ואח"כ
מותר זהו ופרינו ,כי מה שמותר אח"כ נמשך זה מיום הכפורים דוקא ,והראי' כי הזיווגים
היו נעשים ביום הכפורים דוקא כמאמר רז"ל בשלהי תענית 14שאז בנות ישראל יוצאות
וחולות בכרמים כו' ,ולהכפרה דיום הכפורים שע"י הכהן הגדול מעכב שיהי' לו אשה
כמ"ש 15ובעד ביתו ,וכמאמר רז"ל ,16וכן יש פירוש בועיניתם 17את נפשותיכם שועיניתם
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.
ד' .אח"כ 18ויעל משם באר שבע הוא להושענא רבה שהוא יום הז' דסוכות ,וירא19
אליו ה' בלילה ההוא הוא ליל הושענא רבה שאז הוא הדין והמשפט ,וכרו 20שם עבדי
יצחק (ולא הוא עצמו שזהו ביום הכפורים דוקא ,רק בחי' הארות ממנו) באר ומצאו מים
כמ"ש מצאנו מים וכו'.
וקרא שם הבאר 21שבעה ע"ש הושענא רבה שהוא יום הז' דסוכות ,ובהושענא רבה
הוא הגמר דחתימה ,זהו שאז נגמר חפירת הבארות דיצחק ולא נאמר אח"ז שחפר עוד
בארות.
וכמו כן לענין מה שחפר יצחק את הבארות דאברהם כו' וקרא להן שמות 22כשמת,
מלא ו' וחסר ו' ,ההתחלה הוא בראש השנה והגמר בהושענא רבה וכמ"ש 23בזהר פי'
וישב יצחק ויחפור כו' עי"ש.
וראה גם תורת חיים פ' בשלח [קה"ת ה'תשס"ג] ע' רלג .לקוטי לוי יצחק הערות
לזהר בראשית ע' ריח .שמות-דברים ע' סח .אגרות ע' שפג.

כה) אהי' דההי"ן:
ראה הערות לזהר שמות-דברים:

(שם אהי' במילוי ההי"ן בגי' קנא – מלכות דבינה).
 )1ע' יח .כד ֵׁ
 )2ע' כט (כנ"ף – כנף העוף – בגי' ע"ה אהי' דההי"ן עי"ש).
 )3ע' קמח (בענין כנף הבגד ,וז"ל :והכנ"ף ביחוד הוא הקנ"א שהוא ביסוד דאימא מספר
כנ"ף ע"ה וכמ"ש בפע"ח שער הציצית פרק ה' עי"ש) .ועי' שם גם ע' קנב.
 )4ע' קעו .רפז .שפו (ביאור במ"ש בזהר ח"ג דף קעט ,ב "מלין דאורייתא קדישא אינון,
עלאין אינון"" ,קדישא" בחי' חכמה" ,עלאין" בגי' ֵׁשם אהי' במלוי יודי"ן בחי' בינה
עי"ש).
 )5ע' שט (מקוה מים ,מקו"ה בגי' קנ"א ,מספר ֵׁשם אהי' דההי"ן בחי' יסוד אימא ,המטהר
ומכפר עי"ש).
 )6ע' תסה (כעס – עם הכולל – בגי' ֵׁשם אהי' דההי"ן ,ומבאר דכשהתינוק שהוא בחי' מוחין

__________
 )13יומא ריש פרק ה.
 )14דף כו ,ב "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות
וחולות בכרמים ,ומה היו אומרות בחור שא נא עניך וראה מה אתה בורר לך  . .ביום חתונתו זה מתן תורה
[ובפרש"י :זה מתן תורה ,יום הכפורים שניתנו בו לוחות אחרונות].
 )15אחרי טז ,ו.
 )16יומא ב ,א וע"ש הסוגיא יג" .וכפר בעדו ובעד ביתו ,ביתו זו אשתו".
 )17אחרי טז ,לא.
 )18תולדות כו ,כג.
 )19שם פסוק כד.
 )20שם פסוק כה "ויכרו שם עבדי יצחק באר".
 )21שם פסוק לג.
 )22שם כו ,יח" .וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויקרא להן שמות כשמת
אשר קרא להן אביו" (ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן ריט הערה .)2
 )23ראה זהר ח"ג פרשת צו דף לב ,א.
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דקטנות כועס הוא על העדר אורות דאימא ,כשאין מאיר בה בחי' בינה עי"ש).
תורת לוי יצחק:

 )1ע' מט .קפז (רמז במספר דייני ישראל שעשה משה [סנהדרין יח ,א] "דייני ישראל שבעת
ריבוא ושמונת אלפים ושש מאות" ,בגי' ֵׁשם אהי' בחי' בינה – דיינים עי"ש).

 )2ע' קעו (ביאור הגמ' סנהדרין ז ,א "ההוא דהוה קאמר ואזיל היא ניימא ודיקולא שפיל
כו'" .דיקולא היא הסל שהאשה נותנת בו פילכה ומלאכת ידי' כדי לארוג לבושים וכו',
"דיקולא" בגי' ֵׁשם אהי' [דבינה] במלוי ההי"ן כפי שמאיר ונמשך במלכותֵׁ ,שם אהי'
דההי"ן הוא במל' כמ"ש בטעמי מצות להרח"ו פ' כי תשא ,והלבוש הוא בחי' תיקון
להעולמות וכו').
 )3ע' קצז-ח (ביאור הגמ' עירובין "כלום שתינו רביעית יין האטלקי" יין הוא בחי' בינה,
והיין הי' אטלק"י מספר אהי' דההי"ן ע"ה כי הליכתם ָשם מעכו לכזיב הוא להמתיק את
בחי' ָכזָב – כזיב ,והוא יין אטלק"י כי במלכות – "כזב" – הוא אהי' דההי"ן עי"ש).
 )4ע' שסב (ביאור המשנה מדות פ"א מ"ד שתי לשכות היו לשער העזרה ,לשכת פנחס
המלביש מימין וכו' ,אהי' דההין בחי' לבוש ,עיין ָשם בביאור ֵׁשם נקנור – אותיות נ"ק
ע"ה בגי' אהי' דההי"ן – קנ"א עי"ש) .וראה גם ע' שצב.
 )5ע' תב (ביאור ענין "מקוה" וז"ל :יש לפרש מקוה הוא יסוד דמלכות שהוא חלל שקוע
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
כל הביאור) .וראה שם ע' תי .תכב.
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

(שם אהי' בההי"ן מספר קנ"א הוא בגי' מקו"ה הוא ביסוד אימא כמ"ש בפרי עץ
 )1ע' נח ֵׁ
חיים שער הציצית פרק ה' עי"ש – ומקוה מים מטהר כי בחכמה ובינה לא הי' שבירה,
ואדרבה הם מטהרין עי"ש).

הערות לספר התניא:

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

כו) בהמשך להערות כה .אהי' במלוי אלפי"ן בחי' חג"ת:
תורת לוי יצחק ,חידושים וביאורים בש"ס:

 )1ע' רסא (וז"ל ֵׁשם מ"ה דאד"ם דז"א הוא מקבל מאהי' דבינה דמלוי אלפי"ן ,כי שם מ"ה
הוא הוי' במלוי אלפין ,הוא מקבל מאהי' דבינה ג"כ שבמילוי אלפי"ן עי"ש).
 )2ע' תיח (וז"ל :בחג"ת דאימא הוא השם קמ"ג אהי' דאלפין כמ"ש בקהלת יעקב מע' קמג,
ד עי"ש) .וראה שם גם ע' שסד .הערות לזהר שמות-דברים ע' שצט.
ועוד.

כז) בהמשך להערה כה ,בענין אהי' דההי"ן – בגי' קנ"א:
ראה גם:
לקוטי לוי יצחק שמות-דברים:

 )1ע' יב .יג .קיח .קכג .רכו .רפט .שיב .שצב (שתיבת חומ"ת תחו"ם חות"ם בגי' שם אהי'
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במילואו ע"ה עי"ש).
 )2ע' קלה .שעה (שתיבת כפר"ת כפת"ר [בחי' יסוד] ,הוא בגי' ד' פעמים אהי'  +מילואיהן
עי"ש).
 )3סוף ע' רפט (וז"ל :סל"ח מח"ל כפ"ר הוא מספר אהי' פשוט ובג' מילואיו קסא ,קמג,
קנא .וידוע שם אהי' הוא בבינה עילאה ,והסופי תיבות הוא רח"ל ,כי ביוהכ"פ נמשך
החותם עי"ש).
תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס:

 )1ע' קפז ("יתרו" – שאמר "שמע בקלי איעצך" – בינה – למנות דיינים ,בגי' ֵׁשם אהי'
במילואיו עי"ש).
 )2ע' תמט (תיבת "אשה כי תזרי"ע" וכן "קחו מזמר"ת הארץ בכליכם" בגי' שמות הוי' [אַב]
אהי' [אֵׁם]  +מילואיהם ,כפי שנמשך ההשפעה בפועל – יחוד או"א עם מלכות עי"ש).
ראה כאן לקמן אגרות קודש הערות .3 .2
 )3ע' שנט (ביאור ענין טהרת המצורע ,הכהן הי' נותן דם על תנוך אזן ,תנו"ך הוא מספר
אהי' פשוט ובג' מלואיו קסא ,קנא ,קמג שבבינה – אזן הוא בבינה .ועי"ש שהטהרה הי'
בג' מקומות – "אזן" כנגד בינה" ,יד" כנגד בחי' ז"א (כי ז"א עיקרו חג"ת שהם ידים),
ו"רגל" בחי' מלכות).

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

 )1ע' עג (רמז מ"ש "חילו מלפניו כל הארץ" בגי' הד' שמות אהי' במילואם – "כל הארץ"
בחי' מלכות" ,מלפניו" בחי' בינה עי"ש).
 )2ע' רה ("כסף שטר וביאה" בגי' שמות הוי' [אַב] אהי' [אֵׁם]  +מילואיהם ,כפי שנמשך
ההשפעה בפועל וכו').
[אב] אהי'
 )3ע' תכט (מ"ש "הגמל את יצחק" [וכן "בן פור"ת יוסף" ע"ה] ,בגי' שמות הוי' ַ
[אֵׁם]  +מילואיהן ,ההמשכה מאַב ואֵׁם לבחי' יסוד וכו').
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כח) למתא ציאילי ,שהוא מלשון צ"ל ומספרו צ"ל א"ל:
מראה מקומות בכתבי הרב רלוי"צ זצ"ל בעל המחבר ,שמפרש ומרמז שמות
ערים וכפרים ,וכן בלשון לע"ז.
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' כה (ביאור ה ֵׁשם "טורי דקרדו").
 )2ע' לז .סא .סט (ביאור ה ֵׁשם "מתא מחסיא").
 )3ע' מט-נ (ביאור ה ֵׁשם "כפר חנין").
 )4ע' נו .סא .סט (ביאור ה ֵׁשם "כפר טרשא").
 )5ע' קכב .קפב .רכט .רס (ביאור ה ֵׁשם "לוד").
 )6ע' קכג .רמז (ביאור ה ֵׁשם "קפוטקיא").
 )7ע' קלא (ביאור ה ֵׁשם "שכם").
 )8ע' ריח (ביאור ה ֵׁשם "בבל").
 )9ע' רלט (ביאור ה ֵׁשם "מידבא").

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' ו (ביאור ה ֵׁשם "אושא").
 )2ע' ו .כו .קעז .קצו .רסז (ביאור ה ֵׁשם "לוד").
 )3ע' צח (ביאור ה ֵׁשם "אכיש מלך גת").
 )4ע' קלה (ביאור ה ֵׁשם "כפתורא").
 )5ע' רכד (ביאור ה ֵׁשם "צפורי").
 )6ע' רכה (ביאור ה ֵׁשם "עפרין – עפריים").
 )7ע' רמו ואילך (ביאור ה ֵׁשם מלך פרס "איזגדר מלכא").
 )8ע' רס .שה (ביאור ה ֵׁשם "קפוטקיא").
 )9ע' רסא (ביאור ה ֵׁשם "הוצל" שבבבל).
 )10ע' רסב (ביאור ה ֵׁשם "נהרדעא").
 )11ע' רסט ואילך (ביאור ה ֵׁשם "כפר ראמין").
 )12ע' ש (ביאור ה ֵׁשם "גוש חלבא").
 )13ע' שא (ביאור ה ֵׁשם "סוריא").
 )14ע' שצד (ביאור ה ֵׁשם "כפר סכנין").
 )15ע' תיח (ביאור ה ֵׁשם "פקיעין").
 )16ע' תלז (ביאור ה ֵׁשם "בקעתא דאונו").
 )17ע' תסג (ביאור ה ֵׁשם "מירון").

תורת לוי יצחק:

 )1ע' מד (רמזים בשמות "אוכמא סומקא חיורא" ,תרגום שחור אדום לבן עי"ש).
 )2ע' נא (ביאור ה ֵׁשם "כפר עכו").
 )3ע' סו (ביאור ה ֵׁשם "צרפתה אשר בצידון").
 )4ע' עא (ביאור ה ֵׁשם "טעייתא" [ישמעאלית]).
 )5ע' עו (ביאור ה ֵׁשם "אושא").
 )6ע' פו (ביאור ה ֵׁשם "אבא סיקרא ריש בריוני דירושלים").
 )7ע' צז (ביאור התרגום "מר דרור" – "מירא דכיא"[ ,מרדכי מן התורה מנין (חולין קלט,
ב)]).
 )8ע' קב .שז (ביאור ה ֵׁשם "צפורי").
 )9ע' קד (ביאור ה ֵׁשם "נהרדעא").
 )10ע' קמא (ביאור ֵׁשם האיש "גידול בר רעלאי").
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 )11ע' קס (ביאור ה ֵׁשם "מחוזא").
 )12ע' קצג (ביאור ה ֵׁשם "עכו").
 )13שם קצג (ביאור ה ֵׁשם "כזיב").
 )14ע' קצה (ביאור ֵׁשם האיש "מבגאי").
 )15ע' קצח (ביאור ה ֵׁשם "צור").
 )16ע' ריא (ביאור ה ֵׁשם "רומי").
 )17ע' ריב (ביאור ה ֵׁשם "יון").
 )18ע' רטו (ביאור ה ֵׁשם "קיסר – מלכות אדום").
 )19ע' רלב (ביאור ה ֵׁשם "פומבדיתא").
 )20ע' רצד (ביאור ה ֵׁשם "כפר סגנה").
 )21ע' רצה (ביאור ה ֵׁשם המקל של עבדי מצרים "אלדבוס").
 )22ע' שה .שסד (ביאור ה ֵׁשם "אלכסנדריא").
 )23ע' שיח (ביאור ה ֵׁשם "רמוני בדאן").
 )24ע' שלא .שסב (ביאור ה ֵׁשם "נקנור").
 )25ע' שנה (ביאור ה ֵׁשם "גרמני").
 )26שם שנה (ביאור ה ֵׁשם "כושי").
 )27ע' שצ (ביאור ֵׁשם האיש "קונטריקוס הגמון").
 )28ע' תמב (ביאור ה ֵׁשם "אשמדאי").
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 )1ע' צ (ביאור ה ֵׁשם "רומי").
 )2ע' קטז (ביאור ה ֵׁשם "בבל").
 )3ע' קטז (ביאור ה ֵׁשם "נהרדעא").
 )4ע' קטז (ביאור ה ֵׁשם "לוד").
 )5ע' קסח ואילך (ביאור ה ֵׁשם "חמתן – טבריא").
 )6ע' קעד ואילך (ביאור ה ֵׁשם "מגדל נוניא – טבריא").
 )7ע' קעט ואילך (ביאור השֵׁם "נהר לברות").
 )8ע' קפה (ביאור ה ֵׁשם "נהר גיחון").
 )9ע' רד (ביאור ה ֵׁשם "אטלקי").
 )10ע' רלב ואילך (ביאור ה ֵׁשם "גגות צריפין – בקעת עין סוכר").
 )11ע' רמז (ביאור ה ֵׁשם "ארץ שנער").
 )12ע' רנד (ביאור ה ֵׁשם "מידבא").
 )13ע' רסג (ביאור ה ֵׁשם "שכם").
 )14ע' רסט (ביאור ה ֵׁשם "צפורי – טבריא").
 )15ע' שח (ביאור ה ֵׁשם "מודיעים").
 )16ע' שכב (ביאור ה ֵׁשם "נציבין").
 )17ע' תיח (ביאור ה ֵׁשם "מתא מחסיא").
 )18ע' שם תיח (ביאור ה ֵׁשם "יון").
 )19ע' שלד ואילך .שעה .ת (ביאור ה ֵׁשם "פרס").
 )20ע' שסד ואילך (ביאור ה ֵׁשם "חקוקאה").
 )21ע' שעז (ביאור ה ֵׁשם "מחוזא").
 )22ע' שפו (ביאור ה ֵׁשם "חשמנאי").
 )23ע' שצב (ביאור ה ֵׁשם "עכו").
 )24ע' שצב (ביאור ה ֵׁשם "נקנור").
 )25ע' שצט (ביאור ה ֵׁשם "גלית הפלשתי").
 )26ע' ת (ביאור ה ֵׁשם "מבית הישמת עד אבל השטים").
 )27ע' תיב (ביאור ה ֵׁשם "טור מלכא").

הערות לספר התניא:
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 )1ע' כא (ביאור ה ֵׁשם לבן הארמי "ארם").

כט) ב'  . .ועם י"ט הוא כ"א מספר אהי':
להעיר מתורת לוי יצחק ,חידושים וביאורים בש"ס ע' קכו ,מספר אהי' דבינה הוא
א"ך ואך הוא מיעוט ,שמיעוט הוא מצד הגבורה וכמ"ש אני בינה לי גבורה עי"ש .וראה
גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים ע' שלו.

ל) וסימנך ב"ד הרומז על גבורות שלכן אין מתחילין בב"ד כידוע:
ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל/אגרות קודש:

 )1ע' שפח (וז"ל :פשתן רומז על גבורות ביחוד ,ונקרא ב"ד שאותיות הללו רומזים ג"כ על
גבורות שהם קשות ,שלכן אין מתחילין בב"ד .והם המוחין השמאלים ,בינה המוח הב'
ועטרא דגבורה המוח הד'.
ומספרם שש רומז על גבורה שהיא מדה הו' ,הן מלמעלה למטה – כתר חכמה בינה
דעת חסד גבורה ,והן מלמטה למעלה – מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה ,ולכן שמות
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.
ויש ג' בחי' גבורות ,ע"ד ג' חלוקות דהלוים ,או כמו תרדמ"ה [בגי'] תרגו"ם – ג' פעמים
גבורה עי"ש).
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לא) ב' הוא בינה ד' הוא גבורה כמו פ' שני' ופרשה רביעית דתפילין:
הערות לזהר בראשית:

 )1ע' קב (פרשיות קדש והי' כי יביאך בחי' אבא ואמא ,והפרשיות שמע והי' אם שמוע הם
חסד וגבורה).
 )2ע' קמה-קמו (ביאור ד' לשונות בזהר כנגד הד' מוחין ,חכמה בינה ,וחסד וגבורה שבדעת,
כמו הד' פרשיות עי"ש).
 )3ע' רמא (תפילין של ראש הם בחי' מוחין ,חכמה בינה ,חסד וגבורה שבדעת עי"ש).

הערות לזהר שמות-דברים:

 )1ע' קנו (האות ד' הראשון בשמו של "דוד" ,מרמז לבחי' גבורה ,ע"ד פרשה הרביעי והי'
בחי' גבורה).
 )2ע' קסד (פרשת שמע בחי' חסד ,פ' והי' בחי' גבורה ,וביאור ד"שמות" הפרשה "שמע-
והי'" הוא להיפך עי"ש).
 )3ע' רנג (מחלוקת רש"י ור"ת ,דפרשת שמע – חסד ,ופ' והי' – גבורה ,עי"ש).
 )4ע' רפ-רפא (הד' כוסות כנגד הד' מוחין ,וכוס ב' וד' כנגד בחי' בינה וגבורה עי"ש).
 )5ע' תלג (תפילין של ראש כנגד הד' מוחין).
 )6ע' תסב (ביאור הזהר ,הד' לשונות כנגד הד' מוחין – חכמה ובינה ,ותרין עטרין חסד
וגבורה דדעת עי"ש).

תורת לוי יצחק ,חידושים וביאורים בש"ס:

 )1ע' נא (הד' פרשיות כנגד הד' מוחין ,פ' שמע חסד ,פר' והי' גבורה ,ושיטת ר"ת והי' קודם
עי"ש).
 )2ע' עג-עד (ד' פרשיות דתפילין הם המוחין חב"ד ,שהדעת נחלק לחסד וגבורה).
 )3ע' צג (בבחי' דעת יש ב' עטרין חסד וגבורה ,וזהו הב' פרשיות שמע – חסד ,והי' – גבורה
שבדעת).
 )4ע' קיח-קיט (תפילין נק' פאר – תפארת ,המשכת הד' מוחין חכמה בינה ,חסד וגבורה
שבדעת ,והוא גדר הענקה ,ורמזים בזה עי"ש).
 )5ע' קכג (ּפת באפרקי שתים כנגד בחי' חכמה ובינה ,טט בכתפי שתים כנגד פרשיות שמע
והי' – שהם התרין עטרין דחסד וגבורה עי"ש).
 )6ע' ער"ה תלד (מקלות דיעקב כנגד ד' פרשיות דתפילין ,חכמה בינה ,וחסד וגבורה דדעת
עי"ש).
 )7ע' תלד (ביאור אותיות "שין" בתפילין של ראש ,א' של ד' ראשים וא' של ג' ראשים,
כנגד המשכת המוחין חב"ד ,ודעת הנחלק לשתים חסד וגבורה – הד' פרשיות עי"ש).

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

 )1ע' רצו-רצז (טעם דשמואל הנביא חתך מלך אגג [מזרע עמלק] לד' חתיכות ומתחו על ד'
קונדיסין ,דהוא מנגד לד' רבתי דאחד ,כנגד הד' פרשיות לנגד מוחין דחכמה ובינה וחסד
וגבורה עי"ש).
 )2ע' שפח (פשתן הוא "בד" ,אותיות אלו הם בבחי' גבורה ,שלכן אין מתחילין ביום ב' וד'
– כנגד המוחין השמאלים בינה ועטרא דגבורה עי"ש).

הערות לספר התניא:

 )1ע' ז (וז"ל :וכידוע בענין הד' פרשיות דתפילין של ראש ,שהם חכמה ובינה חסד וגבורה
– כי דעת כולל ב' עטרין דחסד וגבורה עי"ש).
 )2ע' יז .יח (וז"ל :ויש ד' מוחין חו"ב חסד וגבורה דדעת ,כידוע בהד' פרשיות דתפילין,
עקרי המוחין הם חו"ב  . . .ועוד יש ב' מוחי חו"ג דדעת עי"ש).
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 )3ע' לט (וז"ל :המוחין עליונים חכמה ובינה חסד וגבורה וכמו הד' פרשיות דתפילין של

ראש).
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