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  בס"ד 

 אהבת שלום המבואר   
 פרשת וירא

  הסתפקות בגשמיות וברוחניות והרשימו קדישאמידת  
 

 .(יח, א) אליו ד' באלוני ממרא וירא

 השראת השכינה ואות יו"ד על ידי המילה

הקדוש ייםהחר באוואיתא 
א

קדישא רשימולה בבשרו יוד גדאחר המילה נת 
ב
וזהו וירא  ,

אליו ד'
ג
דושקר ההווזהו מאמר הז ,

ד
שכינתא השריא בי ארשימ הכל מי דשריא בי 

ה
 

עכ"ל
ו
. 

                                                           
 .]עוד ירצה[ ד"ה ויראפסוק זה  א

שהוא על ידי עשיית מצוה במקום מסוים או זמן מיוחד וכדומה,  בספה"ק מובא ישאדענין רשימא ק ב

נשאר על המקום והזמן רושם של קדושה לעולם, וכן בזה על ידי ברית מילה בעשיית מצות השם במסי"נ 

 נשאר חקוק במקומו רושם של קדושה.

כי הקב"ה הוא ׂשם  : ולא עוד אלא שכל ישראל נימולין באין בגן עדן,וז"ל ,עי' תנחומא פר' צו סוף סי' יד

ם באף, והדל"ת ביד, ם בהם, הוא שד"י. השי"ן שׂ שׂ ם והחותם ש  שמו בישראל כדי שיכנסו בגן עדן, ומה הש  

והיו"ד במילה, ולפיכך בעת שישראל הולך לבית עולמו, יש מלאך ממונה בגן עדן, שלוקח לכל בר ישראל 

 כב סו א, וע"ע תנחומא תזריע סי' ה.עי' תיקו"ז תיקון וע"כ.  שהוא מהול ומביאו בגן עדן וכו'
, היינו שהשם יתברך נראה ונחקק בבשרו של 'וירא אליו ה''האור החיים הקדוש מבאר הפסוק שלפנינו  ג

 אברהם אבינו אחר מילתו, כי נחקק בו אות יו"ד דשד"י בחינת רשימו קדישא. 
 .צה ב – ח"א צה א ד
ויאמר אליו אני א"ל  כואמר עוד לפרש מש"מדבש'[: ן הזוה"ק שם ]עם ביאור הנפלא 'מתוק לשו נעתיק ה

מה הטעם שעד עתה לא אמר לו הקב"ה אני  מאי משמע דעד השתא לא קאמר אני א"ל שד"יושואל  שד"י

קדישין  אבריך הוא כתרין תתאין דל אלא הכי תאנא, עבד קדשאוכדי לתרץ מקדים לומר  ,א"ל שד"י

והיינו של הסטרא אחרא, כי זה  ,אלא כך למדנו שעשה הקב"ה ספירות תחתונות שאינם קדושות לתתא

וכל אנון דלא אתגזרו יסתאבון בהון ורשימין לעומת זה עשה האלהי"ם, וכולם נרשמות בב' אותיות ש' ד', 

 יש בהם, ואיזה רושם ומאי רשומא אית בהוןלכן כל אלו שלא נמולו נטמאים בהם ונרשמים בהם,  בהון

שנראית בהם רק ב' אותיות ש' ד' וחסרה מהם אות י' דשם שד"י, והם  דאתחזי בהו שי"ן דל"ת ולא יתיר

לכן הם נמטאים בהם ומתדבקים  ובגין כך אסתאבון בהו ואתדבקון בהובצל ש"ד יחסיון, ולא בצל שד"י, 

וצאים מאלו הספירות של ואחר שנמולו  י מאלין ועאלין בגדפוי דשכינתאבתר דאתגזרו נפקין בהם, 



 ב
 

 ברוחניות כל צדיק יאחז דרכואפילו מידת ההסתפקות בגשמיות ו

הצמצום ומדת  נתדהנה ידוע דשם שד"י מורה על בחי ,נין הוא כךהעדבריו  ולהבין

רךדל ע ת,הסתפקו
ז

שד"י שאמר לעולמו די 
ח
 נה,וראוי לו לאדם לאחוז בזאת הבחי ,

ממותרות רדהיינו ליזה
ט
לא מיבעיא בדבר הרשות כגון אכילה ושתיה וכיוצא בכל  ,

וכיוצא בדבר הנוגע  וביםטשים כמו תורה ותפלה ומע חניותובר לואלא אפי ,התאוות

                                                                                                                                                                                                   
 ואתגליא בהו יו"ד רשימא קדישא את קיימא שליםהסטרא אחרא סוד ש' ד', ונכנסים תחת השכינה, 

ואתרשים  בהו שד"י ואשתלים בקיומא ומתגלה בהם אות י' שהיא רושם הקדוש של אות ברית השלם, 

לכן כתיב כאן  ני א"ל שד"יאדא כתיב בהאי  ועלונרשם בהם השם שד"י ונשלם האדם בקיום שלם,  שלים

 שליםפירושו   התהלך לפני והיה תמיםבאברהם כשהיה מוכן למול את עצמו אני אל שדי, ומש"כ 

כי עד עתה אתה חסר ויש בך רק הרושם של  דהשתא את חסר ברשימא דשי"ן ודל"תשמעתה תהיה שלם, 

 .ושם של אות י'. )רמ"ק ומפרשים(מול עצמך ותהיה שלם גם בר גזר גרמך והוי שלים ברשימא דיו"דש' ד', 

ומי שהוא רשום ברושם זה ראוי להתברך בשם זה,  ומאן דאיהו ברשומא דא אתחזי לאתברכא בשמא דא

 ההוא דברכאן נפקן מניהעל מה רומז שם זה, ואמר  מהו א"ל שד"יומפרש  דכתיב וא"ל שד"י יברך אותך

וצאות ונמשכות דרך המלכות אל התחתונים, ר"ל שרומז על היסוד שכל הברכות אליו נאספות וממנו י

זה השם הוא השולט על כל כתרין תתאין זה  הוא דשליט על כל  כתרין תתאיןוהנמולים מתברכים ממנו. 

וכל החיצונים מפחדו  וכלא מדחלתיה דחלין ומזדעזעיןהשם הוא השולט על כל ספירות התחתונות, 

לכן כל מי  דלא קדישין אתרחקן מניה ולא שלטין ביה בגין כך מאן דאתגזר כל אנוןומזעדעים,  מפחדים

ולא עוד אלא דלא שנמול כל אלו החיצונים שאינם קדושים מתרחקים ממנו ואינם שולטים בו להזיקו, 

פי' כל בני ישראל הנמולים נקראים  דכתיב ועמך כלם צדיקים וגו', אם לא טימא בריתו, נחית לגיהנם

 .מ"ק ומפרשים(צדיקים, ואינם יורדים לגיהנם )ר

נתגלה רושם הקדושה עליו, על בשרו ממש,  ביאור: וירא אליו ה', על ידי מילת אברהם אבינו במצות השם ו

 בחינת אות יו"ד בחינת השכינה הק', וזהו וירא אליו ה'.
 ., וכ"ה בזוה"ק ח"ג יא בחגיגה יב א ז

ולמו די שיעמוד על מעמדו, דהיינו מבואר שם, שבבריאת העולם על ידי שם שד"י אמר לע עניןהביאור  ח

בחינת גבול וצמצום לבל יתפשט יותר, וידוע )עי' להלן, ובארוכה בעץ חיים שער לט סוף דרוש ה, שערי 

אורה שער ב( שהשם שד"י מקנן במידת היסוד, כמו שהיסוד לוקח ומצמצם כל השפע ונותן לו גבול 

 וקצבה מסוים כדי להשפיע למידת המלכות. 
קדושת הרשות,  ,קדש עצמך במותר לךק וספרי חסידות בפרט הענין של "בזה טובא בספההאריכו  ט

 לכם שובו יאמר אוראה דברי רבינו להלן בפר' ואתחנן ד"ה א"י וז"ל:  עבודה בענינים גשמיים ועוד,

 ה"הקב שאמר ופירוש ,הגשמיות לתאוות רומז ם"ולכ, כנודע צמצום בחינת הוא ל"אה פירוש. לאהליכם

 לצמצם במהרה נזכה כה, ם"לכ בתיבת הנרמזין גשמיות תאוות מיני כל ושיצמצמ לישראל שיאמר למשה

]עי' בדברי רבינו פר' יתרו ד"ה וכל העם רואים  .אמן שלם ובלב באמת ולעבדו הגשמיות תאוות מיני כל

 את הקולות[.



 ג
 

יק דרכודויאחז צ ,וצמצום תראוי לו לאדם לאחוז במדת הסתפקו תברך,ים הש לעבדות
י
 

ולא דרך הגבוה משורש נשמתו
יא
כנודע ,

יב
 

יג
. 

 ל ידי שבת ויו"ט ברית מילה ותפיליןעבחינת הצמצום וההסתפקות 

דשד"י המתגלה באדם בשבת ויו"ט רשימות זוכה לזה באמצעו והאדם
יד
ובאמצעות  ,

לאדם באות ברית קודש הדשד"י המתגל רשימו
טו
דשד"י המתגלה  רשימוובאמצעות  ,

לאדם בהנחת תפילין
טז
אות ותנכי שם שד"י הוא מתגלה בכל בחי ,

יז
ום היינו בשבת וי ,

שנקראים אות כנודע ובט
יח
אות ראוגם נתגלה אחר המילה בברית קודש שנק ,

יט
וגם  ,

נתגלה בהנחת תפילין הנקראים אות
כ

כידוע 
כא
ודל"ת  ן,עצמ ןלייכי השי"ן הוא בתפ ,

של יד תויו"ד ברצועו ,ברצועות של ראש
כב
.  

                                                           
 לשון הפסוק איוב יז, ט. פ"ע י

לבאר מקרא קודש )שמות כ, כג( ולא תעלו  (תולדות יעקב יוסף ר"פ משפטים)וכן האריכו בספה"ק  יא

ות רמות יותר מכפי כוחותיו ויכולתו של האדם, על מזבחי הכוונה במעלות על מזבחי, לא לעלות במעל

 לענינים רוחניים.
עי' ליקוטי תורה ישעיה ו, תולדות הק' פר' שלח ופר' כי תצא, צפנת פענח פר' בא ועי' לעיל הערה יא,  יב

בהעלותך  עי' בדברי רבינו פר' בראשית ד"ה ויכל, להלן פר' ויצא ד"ה ויעקב נסע סכותה, פר'וופר' יתרו, 

 ד"ה האנכי הריתי.
 סיכום א': יג

להתדבק בענין שם שד"י המורה על צמצום וגבול, כן יעבוד  ךהדבק במידותיו ללכת בדרכי השי"ת, וצרי

במידת הצמצום וההסתפקות בעיניני עוה"ז אכילה ושתיה, ואף מן העבודה לא יוסיף יותר מכפי שורש 

 נשמתו.
 ., עיי"ש בהרחבה איך מרומז בשבת ויום טוב ענין שם שד"י בחילוף אתווןב-אסו  תיקון כב תיקו"ז יד

 זוה"ק ח"ג רפג א, תיקו"ז קכג א. ,ב -צה א  וה"ק ח"אועי' ז, שםתיקו"ז  טו

 ., עי' פרי עץ חיים תפילות ר"ה פרק וזוה"ק ח"ג רנח א טז

 כט א. עי' זוה"ק פר' צו ח"ג  יז

 ., ועי' רמ"ק ח"ג עמ' מיא א בהקדמה תיקו"זפר' צו שם,  עי' שמות לא, יז, זוה"ק יח
 ותיקו"ז שם. ,בראשית יז, יא יט

 שמות יג, ט. כ

 שם. זוה"קבתיקו"ז שם וב כא

(, סב א, עירובין צז א, מנחות לה ב. וזה לשון רש"י ש"הכח ב )עיי"ש במסו שבתעי' רש"י ברכות כג א,  כב

 באותו נראה ד"ויו, בקשר נראה ת"ודל, ן"שי כעין הקלף שכפל חיצונה בית בקמט נראה ן"דשימנחות שם: 

 . ד"יו כעין מעט כפוף וראשה קטנה רצועה כמין יד של



 ד
 

 אות יו"ד עיקרןרומז לג' הבחינות ו 'ש'ב'ת

ליןיפ'רית ת'בת ב'כי שבת הוא ר"ת ש ,שדבשבת קו ןכל שלשתן נרמזי והנה
כג
והעיקר  ,

הקדוש הנ"ל ייםהחר כבאו ,הוא היו"ד של השם הנ"ל
כד
 

כה
.  

  והרפואה / גודל מעלת נתינת צדקה והשפע על ידה החיות מקור יו"ד בחינת חכמה הוא

ידוע שמן היו"ד נמשך חיים לעולם והנה
כו
כי יו"ד רומז לחכמה ,

כז
הוחכמה תחי 

כח
, 

ולהיפך ח"ו כתיב
כט

הימותו ולא בחכמ 
ל
בריאה חדשה ,רפואה ךומהיו"ד נמש .

לא
ל ע ,

רושלמיירגום הת רךד
לב

בראה בראשית ברא בחכמ 
לג
ולהיפך ח"ו נהפך עש"ר  .

לער"ש
לד
ויו"ד לדו"י ,

לה
ורהתוטי קיהל ו שכתבכמ ,

לו
סוקבפ 

לז
ד' יסעדנו על ער"ש  

                                                           
כג
 .והובא בהרבה ספה"ק עי' אבודרהם 

רבינו מבאר עתה, שאע"פ שהאריך לעיל ששם שד"י נמצא בברית בשבת ובתפילין, אעפ"כ העיקר הוא  כד

 הרשימו הנחתם בבשר הנימול.האות יו"ד של שם שד"י, שזהו 
 סיכום ב': כה

האדם יכול לזכות לשם שד"י מידת הצמצום וההסתפקות על ידי הג' אותות שבהם נמצא שם שד"י שבת 

 . ברית תפילין ר"ת שב"ת, והעיקר בכל זה הוא אות י'
כל חיות העולם עי' בספר שפתי צדיקים פר' שמות )ד"ה וירא( שביאר בארוכה ענין אות יו"ד, ומבאר ש כו

 נקודה זו נרמזת באות יו"ד שאף היא נקודה קטנה, עיי"ש בהרחבה.ווחיות הנבראים נמשך מנקודה קטנה, 
, זוה"ק ח"ב קנג ב. ומבואר כי שם הוי"ה מתחלק לה' פרצופים, א. קוצו של י' רומז לב אתיקון יח תיקו"ז  כז

בינה, ד. הו' רומז לספירות חג"ת רומז לספירת  חכמה, ג. הה' הראשונהכתר, ב. הי' רומז לספירת לספירת 

נמצא שאות יו"ד מכוון  .חסד גבורה תפארת נצח הוד ויסוד[, ה. הה' האחרונה רומז לספירת מלכות-נה"י ]

 נגד ספירת החכמה המחיה את העולם.
 ., שהחכמה מחיה את כל הנבראיםקהלת ז, יב כח

 איוב ד, כא. כט

 י ימותו כי לא בחכמה.כי כשאין את בחינת החכמה המחיה, אז ל
, כי החולי חלף ועבר בבריאה חוליל מקום תו איןאזי  ,בריאה חדשהעל ידי אות יו"ד נעשה היות וכי  לא

 תרפאים החולים.מהישנה, וכשמתחדש על ידי אות יו"ד בריאה אזי 
 ברא ה'. בחוכמאבראשית ומתרגם הירושלמי ב בראשית א, א. כתו לב

, נמצא שאות יו"ד ד"אות יו , וחכמה הואבחכמה השהבריאה תלויהרי לנו מדברי התרגום ירושלמי  לג

 .משפיע בריאה חדשה על ידי החכמה, וממילא מתרפאים כל החולים
 ]כשמונים ממטה למעלה, בצירוף ספירת הדעת[. עשיריתהמידה והוא  ,ד"עשר היינו חכמה בחינת יו לד

, שעל ידי ענין הצירופים (ורבינו מביא ענין זה הרבה פעמים ,ועוד ידוע בספה"ק )דגל מחנה אפרים

המצוות ומעשים טובים שלנו אנו מצרפים צירופי אותיות בבחינת אמרת ה' צרופה, וצריכים להפך 

וכותב רבינו כאן שמעשר מיו"ד  ספר יצירה.וכמבואר ב מצרה לרצה וכדומה ענגלנגע לצירופים טובים מ



 ה
 

דו"י
לח
וזה פירש הפסוק .

לט
כי מהיו"ד  ,יו"ד תירפאם ר"ת יד"ו אותיו'ברו ו'שלח ד'י 

נמשך רפואה כנ"ל
מ

על נתינת צדקה ןכם ג ומורה. 
מא
 תהוא ר"ת יד"ו אותיו ןכל וע ,

ואזי נעשה  ,חכמה נתי פתיחת יד הנותנת צדקה נתעורר היו"ד בחיל ידלרמוז שע ,יו"ד

אדני "ההב' יודין של הוי יחוד בין
מב
דושקר ההוהז רךדל ע ,

מג
את  תחופ יקריתל א 

                                                                                                                                                                                                   
ו "ד יכול להיות ח", ומיולהיות בחינה הפוכה בחינת ער"ש היינו ערש דוי חולי ח"וחכמה ומחיה יכול ח"ו 

 . י"דו
 

 , יו"ד היינו חכמה, וכשהצירופים מתהפכים לרעה אזי מיו"ד חכמה ומחיה נהפך ח"ו לדוי.כנ"ל לה

)עי' תיקו"ז לה ב, שער מאמרי רשב"י דף ז, שער המצות פר'  ביקור חולים , מצותותומצהטעמי פרשתן  לו

 .מא(ויחי, שער הפסוקים תהלים 
 תהלים מא, ד. לז

 ,ט"מ משם נמשך החולה :חולים ביקור מצות :סוף פרשתן בטעמי המצוות לשון הליקוטי תורהנעתיק  לח

 והכוונה .החולי לו אירע ולזה ,'הנ שער ממנו שחסר לפי ,להוח כמנין ט"מ והם ,אותיות' וד ה"מ שם שהוא

 פלקין א"הר) ,שערים' נ הם ז"יוע ,ה"מ של כללות והוא ,החולה יתרפא ז"ועי ,'הנ שער לו להמשיך תהיה

 (.ה"זללה מורי משם

 היפוך מחמת לו בא החולי סוד כי והוא ,דוי ערש על יסעדנו' ה בפסוק הוא ,אני ששמעתי מה אמנם

 ירוה ,דוי ערש להיות חוזר עשר זה והוא "ר,עש הוא במספרה דו"י גם ,יו"ד היתה דו"הי וסוד ,לדין רחמים

 אבא חכמה שאור לפי חולה שהוא דע ,הדברים וביאור .ל"הנ היפוכים' ב סוד ו,בחלי הפכת משכבו כל

 בא החולה מזון כי ל"משרז ס"וז ,ולהחזיקו לסעדו כדי משם מזון לו להמשיך צריך ולכן ו,ממנ נסתלק

 חולה הוא ואז ,יו"ד ונעשית זו ד"היו מתהפכת חולה הוא וכאשר ,שבשם י' הוא חכמה כי ,והענין ,מחכמה

 ה', שיסעדנו צריך אז ולכן, דוי ערש הנקרא המטה על שוכב שהוא ,לערש נהפך עשר י'ג' י גם .לבב ודוי

 ,שבשם י' מאבא שהוא והזנה הסעדה אותו י"ע ואז וי,ל שיש דוי הערש מציאות על אותו שקהוי תו,או ויזון

 חוזר תוטמ על לשכב שגרם חליו וגם ,ל"הנ ערש הוא ששכב המשכב רושפי ו,בחלי הפכת משכבו כל אז

 סיבת כי מו שכתבנווכ ,מתרפא הוא כ"ועי ,בחליו הפכת משכבו כל וזהו ,ד"יו להיות חוזר ודוי ,עשר להיות

 .מהחכמה השפע בהסתלקות הוא חליו
 שם קז, כ. לט

לרמוז שעל ידי היו"ד בחינת החכמה בחינת מחיה ובריאה חדשה,  ,דהיינו ישלח דברו וירפאם ר"ת יו"ד מ

 על ידי זה וירפאם נמשך חיות ורפואה לעולם.
תנת ליד, מיחדים אות , דעל ידי מצות צדקה הניתנת מיד וניירפאם'ברו ו'שלח ד'י היינו הרמז של הר"ת מא

 יו"ד והוא בחינת רפואה וחיים כנ"ל.
, מתייחדים היודי"ן תחילתה וסופה יחד, ואזי משפיע החכמה יאהדונהי –כי בשילוב הוי"ה ואדנ"י כזה  מב

שהיא היו"ד של שם הוי"ה היינו היו"ד הראשונה של היחוד, המחיה את השפע אל המלכות שהוא סופיה 

 אדנ"י בחינת דין ומלכות, ולזה רומז היו"ד האחרונה שבשם אדנ"י שרומז למלכות.דכל דרגין, בחינת 



 ו
 

ידיך
מד

אדני "השני יודין של הוי ,א יודיךלא 
מה
 תהברכו מקור נפתח ובהתייחדם אזי ,

פעות טובות ורפואה וחייםומקור הש
מו
רךדל ע ,

מז
וצדקה תציל ממות 

מח
. 

כוונת אמרם ז"ל וזהו
מט

 רושופי ,יו"ד תיד"ו אותיו רושפי ,ידו היהב לי ,הב לן ידא 

ונמשך רפואה  ,חכמה נתהיוד בחי י נתינת צדקה הניתנת מיד ליד מעורריןל ידשע

וחיים לעולם
נ
וד"ל 

נא
. 

 בחינת חיים ומות ב' מילואי אות תי"ו

יובן מה שאמרו ז"ל ובזה
נב

קעל פסו 
נג

אמר לו הקב"ה  ,והתוית תיו על מצחות אנשים 

כי ידוע שהתיו יש לה שני  ,צחן של צדיקים תיו של דיומלגבריאל לך ורשום על 

                                                                                                                                                                                                   
, ותיקון סט קו א, ועי' בשער הכוונות דרושי התפילין סוף דרוש ז, ועי' בדברי רביה"ק ז ב הקדמה תיקו"ז מג

 .האהבת ישראל פר' ויצא בזה
 תהלים קמה, טז. מד

נשפע מספירת החכמה לספירת המלכות, ומשם הרומז להשפעה  תיקו"ז שם, כנ"ל שיחוד היודי"ן מה

 למלכות תתאה כנסת ישראל.
כי יו"ד היינו חכמה ונשפע על ידי נתינת צדקה, ונעשה  ,'הארפו' שפע של כמבואר לעיל במאמר זה מו

 .היינו היו"ד תחיה –' כי החכמה חייםוהשפעת ' בריאה חדשה ונשפע רפואה על ידי הבריאה חדשה,
 .עי' גמ' ראש השנה טז ב .יא, די, ב וכן שם  משלי מז

 פך בחינת מות, להלן בהמשך המאמר יתבאר עוד ענין צדקה תציל מ'מות'.יכי נשפע חיים ורפואה, ה מח
 ברכות ה ב. מט

כי שם מבואר שחכמים כשביקרו את החולה ביקשו מהחולה ליתן להם יד ובכך נתרפא החולה מחוליו,  נ

צדקה הניתנת מיד ליד נמשך חיות ורפואה, וזה מה שכתוב שם יהב ליה ידא,  ומבאר רבינו שעל ידי מצות

 שנתן צדקה ונעשה בחינת ידו בחינת יוד, ובזה המשיך חיות ורפואה לעולם, ונרפא.
 סיכום ג': נא

אות יו"ד רומז לחכמה המחיה וממשיך רפואה על ידי בריאה חדשה, והפך היו"ד הוא ח"ו דו"י והפך עש"ר 

, וכן המצות צדקה ממשיכים מב' היודין דהוי"ה אדנ"י שפע של חיות ורפואה, בבחינת וצדקה הוא ער"ש

 תציל ממות.
אמר ר' אחא בר' חנינא מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר , שבת נה א נב

שים הנאנחים זה, דכתיב ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנ

בתוכה, א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של  והנאנקים על כל התועבות הנעשות

 ,דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה וכו'

 ומאי שנא תיו, אמר רב תיו תחיה ]לצדיקים[ תיו תמות ]לרשעים[.
 ל ט, ד.יחזקא נג



 ז
 

ורהתוטי קיכדאיתא בל "ד,הוא ת"ו בלא יומילואים הא' הוא תי"ו והב' 
נד

על פסוק 
נה
 

עמיםפמה והבאנו לשונו כ ,ועתה יגדל נא כ"ח אדני
נו
ותורף דבריו כי עיקר הפגם  ,

מגיע ח"ו להיוד של התי"ו של מילוי דמילוי דשם אדני
נז
ביו"ד אזי  "וכי בהתמלא התי ,

הואזי הוא תי"ו תחי ,הוא ל"ה אותיות
נח
ד "אזי היא רק ל ,וכשהת"ו הוא בלא יו"ד ,

ד"ל ועני נתאותיות בחי
נט
כי עני חשוב כמת ,ואזי היא ח"ו ת"ו תמות ,

ס
 רושוזהו הפי .

                                                           
 למאת הככר. אדניםפר' פקודי ד"ה מאת  נד

 במדבר יד, יז. נה

תצוה ד"ה ואתה, פר' מצורע ד"ה זאת, פר' בהעלותך ד"ה ועתה, פר' שלח ד"ה פר' עי' בדברי רבינו ב נו

 .ועתה, פר' פינחס ד"ה פינחס
 הנקרא המלכות שם וןשבחכ הם .לאדן ככר הככר למאת אדנים מאת :לשון הליקוטי תורה שםעתיק נ נז

 ןו"נ "ו,ת מ"דל ת"דל "א,פ ד"למ ף"אל הוא ה,ז שם של ויילמהמילוי  כי ,זה פןבאו מאה' גימ זה םוש "י.אדנ

 בסוד ,ןואביו ל"ד נקרא המלכות שהיא אדני םש ולכן ,ל"ד כמנין תיואות "דל ,ת"דל וא"ו דו"י ,ן"נו ווי"

 ,ושלימה גדולה תהיה אז ד"ביו מלאה כשתהיה אך יו"ד, חסר ו"ת אות כי א,והו ,מאירה שאינה אספקלריא

 "ו,תי שבמלוי ד"יו עם אוהש ה"ל ויעשה ,ל"ד העולה מילויה ל"יגד ירוש,פ ,יגדל ס"וז ,הויבמיל הלבנה דובס

 .ז"ע לרמז דולהג לדדיג' י ולכן

 שכשהם י,המילו יוומיל וימיל :שהם ,המילוים הם אדני וכח ,הפשוט ואה אדני כי ,ל"ד ג"י ואה ,יגדל ענין גם

 ,המילוי לוידמי ה"ול ילוידמ ב"י הם כי ,יגדל כמנין אותיות זם מ"ה אז י"ו,ת באות היתירה י' בסוד גדולים

 במקומו, לד" חשבון נשאר לכן ,אות י' כנ"ל ניתוסף לפעמים אך ,ל"ד בסוד חסר תמיד ילויהמ וילידמ ולפי

' דיגדל י אות לכן ,ג"י הרי יוד אות ועם "ב,י אוה ויליהמ כי ,ג"י הווז ,לבדה ויבמיל ההושמ ףוסהנית ד"ווי

 המילוי וימיל ה"הוי בשם כי שידעת כמו ,אדני כח גדול נקרא ואז ,מחדש שניתוספו מה על להורות גדולה,

 אמנם ,זה לטעם חכ נקרא אדני דמילוי המילוי כ"ג לכן ,כנודע אותיות ח"כ שהם לפי ,כח נקרא שלו

 נחזור והנה ,א"נ יגדל ועתה ש"וז ,אותיות א"נ יהיה ,המילוי ומילוי ,ומילוי ,פשוט ,שהוא הכל כשנצרף

 ם.אדני' ק הם המילוי מילוי אותיות ה"ל םוע ,ה"ס י'ג אדני שם כי ,לענינינו

דמילוי הוא: אלף למד פה, דלת למד תיו, נון ויו נון, דהיינו שם אדנ"י מילויו הוא: אלף דלת נון יוד, ומילוי 

ל"ה אותיות, אבל כשפוגמים ובחינת המלכות יוד ויו דלת, ובמנין זה יוצא מילוי דמילוי דשם אדנ"י 

בקטנותה ]כי אדנ"י הוא בחינת מלכות מלשון דינ"א דמלכותא דינ"א, וכשנפגם המילוי דמילוי מורה על 

ות יו"ד שבמילוי המילוי של התי"ו ונעשה מילויו ת"ו, כי פוגמים באות יו"ד הפגם במלכות[ נתקטן הא

 בחינת החכמה ]דהיינו אות יו"ד שבתי"ו הרומז לפרטות החכמה[.
דהיינו שהתי"ו שרשם גבריאל על מצחות הצדיקים לא היה אותו תי"ו שנרשם על מצחם של רשעים, כי  נח

חינת החכמה המחיה, משא"כ אצל הרשעים נפגם ונלקח מצחם של צדיקים נרשם בתי"ו מלא, עם יו"ד ב

 היו"ד מהתי"ו ונעשה ת"ו בחינת ימותו ולא בחכמה, ונעשה דל בחינת מיתה כדלקמן. 
אפשר ו נקראת דלה ועניה, כי לית לה מגרמה כלום רק מה שמקבלת מעבודת בני ישראל, כי מלכות נט

הוא ו אובמילוו של מקום נתקטן התי"ו ונעשה ת"ו , וח"ו להפך, ולכן כשאין עושים רצונלהאירה ולהעלותה

 בחינת ד"ל בחינת קטנות המוחין, וזה גורם מיתה כדלקמיה.ל"ד אותיות 



 ח
 

ולהיפך ח"ו הוא ת'  ,"דוהוא אותיות י כי די"ו ,רומז לתי"ו מלא ביו"ד ,די"ו תי"ו של

תמות
סא
. 

םבספרי דאיתא יובן מה ובזה
סב

 תשפרח אותיו ,לעולם אשוןהרם שהביא אד מיתה ענין 

"חמן ותק ]ו' ת'[( ות')
סג
כי  ,ונעשה מות ר"ל ,מפריו ותאכל ]המ'[( מ"ה)ונתחבר אל  ,

ת"ו בלא יו"ד וד"ל תו"ת הוא אותיו
סד
. 

 ביאור פנימיות העבודה הנלמדת מאברהם אבינו ע"ה

כשנתמלא התי"ו ביו"ד אזי  ,הנ"ל בסוד יגדל נא כח אדני ורהתוטי קימבואר בל והנה

והמילוי לבד הוא י"ב  ת,ה אותיו"כי המילוי דמילוי הוא ל ,י"ג ד"ל נתהוא בחי

ול"ה וי"ב עולה מ"זת, אותיו
סה
. 

                                                                                                                                                                                                   
 מיתהבחינת עני שחשיב כמת, ולכן גרם הת"ו  ל"דבחינת המלכות שנעשה  על הוא מליצהונדרים סד ב.  ס

 לרשעים.
א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של רבינו מבאר דיוק לשון הגמ' שבת שם,   סא

נצטווה גבריאל לכתוב על מצחם של צדיקים את התי"ו למה  ',דם', ועל מצחם של רשעים תיו של וכו' 'דיו'

ולא בדבר אחר, ומרמז רבינו להנ"ל, כי דיו אותיותיו כאותיות יו"ד, והכוונה שעל מצחות  'דיוב'דוקא 

ו עם יו"ד ואזי נעשה יו"ד חכמה בחינת חיות, ולהרשעים דם כי לא היה עם דיו אותיות הצדיקים יכתוב תי"

 יוד, כי התי"ו היה חסר בחינת ת"ו, ואזי ימותו ולא בחכמה. 
, עץ חיים זו"ח איכה קיח ב תיקו"ז תיקון סט, זו"ח פר' בראשית מדרש הנעלם דף יח, זוה"ק ח"ג רלז א, סב

 .שער כה דרוש א
 ו.בראשית ג,  סג

רבינו  מבארו לכאורה יש להבין למה באמת על ידי שפרח אותיות ו' ת' מ'ותקח' נגרם המיתה בעולם, סד

שהכוונה הוא כי היות ופרח מותקח אותיות ו' ת' שהיא אותיות ת"ו ללא המילוי של היו"ד לכן נגרם מיתה 

 ת וימותו ולא בחכמה.לעולם, כמו שנזכר כבר שת"ו ללא יו"ד הוא ד"ל אותיות והד"ל והעני חשיב כמ

 סיכום ד':

רבינו מבאר ב' סוגי מילוי אות תי"ו עם יו"ד ובלי יו"ד, והוא המילוי דמילוי דשם אדנ"י, וכשפוגמים 

פוגמים ביו"ד של התי"ו ונעשה ת"ו, ותי"ו עם יו"ד רומז לחיות, וכשאין יו"ד רומז למיתה בחינת ד"ל 

 –כמת, ולכן רשם גבריאל על מצחם של צדיקים תי"ו, ודוקא של די"ו אותיות יו"ד  אותיות ועני חשיב

היינו היו"ד של מילוי דמילוי דאדנ"י והוי תי"ו תחיה, ואדם הראשון בפגם גרם לת"ו ללא יו"ד ולכן נגרם 

 מיתה לעולם.  
ילוי כשנתמלא התי"ו של דהיינו המילוי של אדנ"י הוא י"ב אותיות כזה: אלף דלת נון יוד, והמילוי דמ סה

דל"ת עם יו"ד הרי ל"ה אותיות כזה: אלף למד פה, דלת למד תיו, נון ויו נון, יוד ויו דלת, ויגדל נא כח אדנ"י 

היינו שמידת המלכות בחינת אדנ"י יתמלא עם היו"ד, אזי נעשה יגדל כי גדל, ונעשה י"ג ועוד ד"ל יחד הם 



 ט
 

רומז שנתגלה  ,אלי"ו גימ' מ"ז ,וירא אלי''ו ד' ,רמז הרמוז במקרא קודש שלפנינו וזהו

 ל"הונתמלא התי"ו של שם אדני ביו"ד ונעשה , קדישא רשימובבשרו אחר המילה יו"ד 

וד"ל ,בגימ' י"ג ד"ל נא כח ,בגימ' מ"ז תי"ב אותיווהמילוי הוא  ת,אותיו
סו

 וזהו. 

 רשימוהיו"ד  תכי משם נמשך רפואה באמצעו רושפי ה,ש"י לבקר את החולש רשפיר

שאיקד
סז
.  

 על ידי דעת ואהבה זוכים למילוי אות תי"ו באות יו"ד

פירש הפסוק וזהו
סח

הדעת והחכמה  תשבאמצעו רושפי ,יד''ע תי"ו רושפי ,כי ידעתי"ו 

נעשה תי"ו במילוי יו"ד
סט
כי חכמה הוא  ה,וזהו שפירש"י ידעתיו לשון חיבה ואהב .

אהבה כנודע ודבס
ע
וזהו .

עא
 ,צדקה ומשפט תאשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לעשו 

כנודע אדני "ההוא יחוד צדק ומשפט הוי
עב

וכנ"ל 
עג
 "הוהיו"ד מורה על היחוד הוי ,

                                                                                                                                                                                                   
ה ]מילוי דמילוי דאדנ"י[ כי נתמלא התי"ו עם יו"ד, ואזי המילוי ומילוי מ"ז, כמנין י"ב ]מילוי דאדנ"י[ ועוד ל"

 דמילוי יחד עולים מ"ז, וזה רומז למילוי שם אדנ"י.
כנ"ל, שהאיר המלכות במילוי התי"ו ביו"ד ונתגדל למ"ז אותיות, ולכן אחר המילה שנשאר עליו ה' היינו  סו

 הגימ' של י"ב ועוד ל"ה, המורה לאדנ"י במילואו.רשימו קדישא אות יו"ד, אזי וירא אלי"ו גימ' מ"ז 
שאות יו"ד מורה על חיות ועל בריאה חדשה ענין של רפואה, ולכן אחר  כמו שכבר האריך רבינו לעיל סז

המילה שנגדל המילוי לל"ה אותיות ויחד עם המילוי נעשה מ"ז כהגימ' של וירא אלי"ו לכן נמשך רפואה 

 אל אברהם אבינו ע"ה.

 סיכום ה':

על ידי מצות מילה זכה אברהם אבינו ע"ה שיאיר עליו אות יו"ד, ונתמלא השם אדנ"י במילוי ל"ה אותיות 

 ועוד הי"ב נעשה מ"ז, וזהו אלי"ו, ולכן נמשך עליו רפואה על ידי האות יו"ד.
 להלן פסוק יט. סח

ו"ד ונעשה תי"ו רבינו מבאר ידעתיו נוטריקון ידע תי"ו, שעל ידי הדעת והחכמה ניתוסף לת"ו אות י סט

 מלא.
, כי ידוע שאות יו"ד של שם הוי"ה רומז לספירת החכמה, וכן מתחלק שם הוי"ה ב"ה לד' תיקו"ז כא ב ע

אצילות בריאה יצירה ועשיה[, י' מרמז לספירת החכמה ונגד עולם האצילות, ה' ראשונה -העולמות אבי"ע ]

-ו' קצוות[ היינו חג"ת נה"י ]-עיר אנפין[ ו"ק ]ז-מרמז לספירת הבינה ונגד עולם הבריאה, ו' מרמז לז"א ]

חסד גבורה תפארת נצח הוד ויסוד[ ונגד עולם היצירה, ה' אחרונה מרמז לספירת המלכות ונגד עולם 

העשיה, וידוע שבעולם האצילות אין שום רע כלל, כי שם נמצא הוד זיו כבודו ולא יגורך רע כתיב )תהלים 

 .חסד, וכן חכמה רומז לאהבה ראש קו ימין כידועה, ב(, ושם כולה אך ורק אהבה ו
 .שם פסוק יט עא

היינו סוד  'משפטו' ' רומז למידת ה'תפארת' סוד הרחמים הממזג בין החסדים והגבורות,צדקכי ' עב

ב(, ויחוד צדק ומשפט היינו  ' הדנה ושופטת את מעשי בני אדם )זוה"ק ח"ג קצח ב, תיקו"ז יזמלכותה'



 י
 

וד"ל יךפותח את יד אדני כמבואר לעיל על פסוק
עד

 ייםהחר יובן דברי האו ועתה. 

הנ"ל על נכון וד"ל דושהק
עה
. 

 שפע ורפואה וכ"ט על ידי שב"ק

יובן החרוז דאזמר בשבחין ובזה
עו
כסא ומדאני אסא לארוס וארוסא  גו בחמרא ,

להתקפא חלשין
עז
חול מצד חולי הנפש הזם של כי ששת ימי החול נקראים ע רושפי ,

עח
 ,

שמקדשין בשבת  ,וצריך להשיב נפש החולה ביין קידוש והדס ,שבתחולת אהבה של 

נמשך רפואה  "דהיו תובאמצעו ,שאיקדו כי בשבת קודש נתגלה היו"ד רשימ ,קודש

טובות עלינו ועל כל ישראל אמן תטוב והשפעו וחיים ורב
עט
. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
תפארת ומלכות, ותפארת רומז לשם הוי"ה ב"ה ]בחינת זעיר אנפין[, ומלכות רומז לאדנ"י מלשון דינ"א 

דמלכותא דינא, ולכן בהתייחדם תפארת ומלכות מתייחדים ומשתלבים הוי"ה עם אדנ"י, וזהו סוד יחוד 

 היודין הנזכר לעיל.
 עי' הערה מב. עג
 , ולכאורה לב' יודי"ן תחילה וסוף.ד מתכוין רבינו"לאיזה יו יל"ע עד

 רשימולה בבשרו יוד גהקדוש דאחר המילה נת ייםהחר ואיתא באומה שהתחיל רבינו בו וז"ל  דהיינו עה

 ופירוש .שכינתא הרשימא שריא בי הכל מי דשריא בי דושקר ההווזהו מאמר הז ,וזהו וירא אליו ד' ,קדישא

כי על ידי האות יו"ד של המילה נתגלה רושם קודש של שד"י ונתמלא וזהו וירא אלי"ו בחינת מ"ז, ושריא 

 שכינה היינו היחוד בין הוי"ה ואדנ"י בחינת השכינה הק', שנעשה על ידי היודי"ן.

 סיכום ו':

בה איקרי, נעשה תי"ו במילוי יו"ד, ונעשה חיבה כי חכמה אה –דעת, תיו  –כי ידעתיו היינו ידע 

 ומתייחדים היודין של הצדק ומשפט.

 מהאר"י הק'. קודש לליל שבתזמירות  עו

לארוס עם בדי ההדסים,  ומדאני אסאביין של קידוש שבתוך הכוס,  בחמרא גו כסאהכוונה  פשטות עז

 היינו לחזק כלל ישראל הנקראים חלשים. להתקפא חלשיןקוב"ה ושכינתיה,  וארוסה
 וי אבדה נפש, כידוע מדברי רבינו. בבחינת וינפש עח

רבינו מבאר שהיות וחולים אנו בני ישראל לקדושת השבת, צריכים להשיב את החולי ולרפאותו על ידי  עט

הרשימו קדישא אות יו"ד, וזהו על ידי הקידוש וההדסים, ואזי להתקפא חלשין זה מביא רפואה לחולי של 

 ששת ימי המעשה בחינת חול וחולי.

 סיכום ז':

 תיקון ורפואה לחולי ששת ימות החול על ידי הרשימו אות יו"ד שנמשך בקידוש וההדסים.
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 ללמוד על מנת לקיים
' בעל הצמח צדיק זיע"א כותב בנועם צוף אמריו הטהורים על מקרא קודש אשירה רבינו הק

לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שאשירה לה' בחיי כל עוד נשמתי באפי והנני חי, אזמרה 

לאלוקי בעודי, אזמר לאלוקי שאני בבחינת עוד, להתעלות ולעלות מעלה מעלה בדרכי 

השאיפות והגדלות לעבודתו ית', ובפרט במשנתו  התורה ויראה הטהורה, ברור לכל ענין

של רבינו ענין ההתלהבות וההתחדשות שהמה ענפי השאיפות והגדלות בבחינת ועיניך 

 לנוכח יביטו, וסולם מוצב ארצה אבל ראשו מגיע השמימה, 

אמנם מבאר רבינו במאמר הלז, שענין השאיפות וכח הרצון והגדלות, אין להשתמש בו 

ככלבין הצווחין הב הב, ויש לו מנה רוצה מאתיים להרבות הון ועושר  לענינים גשמיים

השמור לבעליו..., ואפי' בענינים רוחניים תורה תפילה מצוות ומעשים טובים אף בהם 

צריכים דעה בינה והשכל איך להשתמש בהם במידה נכונה, כי צריכים להתדבק בשם הק' 

ועט, כי ריבוי השמן גורם לפעמים לכיבוי שד"י המורה על ענין צמצום וגבול והסתפקות במ

הפתילה, ולא תעלה במעלות על מזבחי יותר משורש נשמתו, כי נכנס לפנים ממחיצתו, ולא 

 יהיה ח"ו אשר לא תגלה ערותך עליו,

לזכות לכך אפשר על ידי בחינת שב"ת, דהיינו ש'בת ב'רית ת'פילין, כל חסידישע יונגערמאן 

רענען אין שבת קודש הוא מיסודי החסידות, התלהבות ואש און חסידישע בוחער יודע שב

"די שבת איז טייער ס'ברענט ווי א פייער ממש מעין עולם הבא", וכן קדושת תפילין 

"לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו ית"ש" ותפילין מורה על דביקות בבורא ית' 

הווארט של הקוצקער  קדושה ידוע –ויתעלה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, וברית 

דמיהם בם, כדי לזכות למעלות הקדושה וטהרה "דארף זיך גיסען בלוט", ומזה נמשך חיות 

 לכל הבריאה ורפואות וישועות.

וכן נתינת צדקה, יש החושבים שכשנותנים אזי 'הם' 'נותנים' 'מכספם', ואינם יודעים 

דקה מקורות ואוצרות של שברגע הנתינה נעשה הוא הנותן 'מקבל', כי נפתחים לנותן הצ

השפעות טובות, מקורות ואוצרות של ברכות, השפעות חיות ורפואה, וכל מילי דמיטב, 

 אכיה"ר.   
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