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 אברהם ושרה  לששינוי השם  – לך לךפרשת 

יָּה ִשְמָך  שנאמר " " ובכוח זה לזכות לפריה ורביהַאְבָרָהם" ל"ַאְבָרם ם לשנות את שמו מ"את אברה ציוה ה'  ם ְוהָּ ֵרא עֹוד ֶאת ִשְמָך ַאְברָּ ְולֹא ִיקָּ
ִכים ִמְמָך ֵיצֵ  ם ִכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתיָך: ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ִבְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתִתיָך ְלגֹוִים ּוְמלָּ הָּ   לשנות את שמה ציוה    וכן ה' יתברך  .ו(  -)בראשית יז, ה    "אּוַאְברָּ

ה  ים  ִק ֱאל   ַויֹאֶמרשנאמר "  תזכה בפרי בטן  ואחרי כן"  ָשָרה" ל" ָשַרימ"   של אשת אברהם רָּ י ִכי שָּ רָּ ּה שָּ א ֶאת ְשמָּ ַרי ִאְשְתָך לֹא ִתְקרָּ ם שָּ הָּ ֶאל ַאְברָּ
ּה:   ה ִיְהיּוְשמָּ ה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִמים ִמֶמנָּ ְיתָּ ה ְלָך ֵבן ּוֵבַרְכִתיהָּ ְוהָּ ַתִתי ִמֶמנָּ ּה ְוַגם נָּ  .טז( -)בראשית יז, טו  "ּוֵבַרְכִתי ֹאתָּ

 לשמם?   ? ומדוע דווקא בתוספת האות ה'בבנם יצחק  אברהם ושרה את שמם הם זכו להיפקד, מדוע על ידי ששינו  להתבונןויש  

 לא היו יכולים להוליד שכך ם ושרי היו בתחילתם עקרים אבר

עקריםהיו    ריושם  אבר הזכרּו  בראשיתם  איבר  שלכאשר  שרי  םאבר  ת  של  הנקבּות  בעֹור  ואיבר  מכוסה  רבותינו  ו  היה  נקראו  בלשון  הם 
ה ְתחֹוֶלְלֶכם ַהִביטּו ֶאל צּור ֻחַצְבֶתם ְוֶאל ַמֶקֶבת בֹור נַֻקְרֶתם: ועל זה אמר הנביא " ים'.ִמ טּוְמ טּו'  רָּ ם ֲאִביֶכם ְוֶאל שָּ הָּ ב(    -  )ישעיה נא, א  "ַהִביטּו ֶאל ַאְברָּ

שה כמו שהיה קשה לאברם  והוא ק  הזכרר יש לו בליטות כמו  , כי הצּוכנגד אברםהוא  "  צּור"כאשר    ,תעג(רמז ישעיה ספר  'ילקוט שמעוני'ע"א,  סד דף יבמות גמ' )
  שכיסה   רנקרע מעליהם העֹו  אברם ושרישאו  יאחרי שנו.  )'מדרש תלפיות' ענף אברהם ד"ה 'מפרשים ז"ל' עיי"ש(  אשתורי  הוא כנגד ש"  ַמֶקֶבת בֹור, ו"להוליד

"  נַֻקְרֶתם "ו אברהם אבינו שנעשה לו חלק של ִזְכרּות,    על  –  "ֻחַצְבֶתם"  ועל זה נאמר בפסוק  .סד ע"א ד"ה אברהם נמי עקור היה(דף  )תוספות בגמ' יבמות    הם התרפאוו
 .)רש"י בגמ' יבמות דף סד תחילת ע"ב( שנעשה לה חלק של ִנְקבּותאמנו  שרה    על  –

ידע הוא    ,ישמעאל מהגר  בנו  הביא אתגם  ו ' בראשית יא, ל ד"ה ונראה לפרש( הקדוש  )'אור החיים הולידל  היה יכולוהוא כבר    םשל אבר  מּוטּוְמ ִט ועל אף שנקרע  
ר  שא רי את עיקר מזלו שהוא יצחק יכול ללדת מבת זוגו שכי הוא לא   ,)ראה גמ' שבת דף קנו סוף ע"א(  'מוליד אינונקרא 'י לפי מזלו הוא כ ברוח קודשו

לך לך פרשת )ראה 'בראשית רבה'  ' לדאינו יֹו' נקרא    הואואמר ש ה' הסכים עמו  אכן  . ושלו שהוא ישמעאל  'הפסולת'את    רק  ְוָיַלד,  צריך לצאת לעולםהיה  

לפי שלא    ללדת  כלל  לא יכלה  סד ע"א ד"ה אברהם נמי עקור היה(דף  )תוספות בגמ' יבמות    רי שנרפאה מטמטומהשו  .' בראשית יז, ה ד"ה ונראה(הקדוש  )'אור החיים  פרשה מד, י(
ה  שנאמר "   רחם בגופהה  היה ל רָּ ַרי ֲעקָּ דַוְתִהי שָּ לָּ ּה וָּ כבר מראשית יצירתה, ובזה    )גמ' יבמות דף סד ע"ב(  בית ולדכלומר שלא היה לה    )בראשית יא, ל(  "ֵאין לָּ

 .ד( )'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק א סימן  היתה חסרה את כלי הקיבול שהוולד יכול להיווצר בתוכויא  ה

ִרי היו עקרים, הם היו מולידים נשמות של    בשעה שאברם ושרי , 'אור החיים )'אור החמה' על זוהר פרשת שלח לך דף קסח עא ד"ה 'כסא דעבדין' ממהרח"ו  ם על ידי זיווגםגֵּ

ובכוח    )'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ו(  חודים שלהםיית הבכוונֹוך דף קסח ע"א ד"ה רב מתיבתא אמר(  הקדוש' פרשת תזריע יב, ב ד"ה אשה כי תזריע. וראה זוהר פרשת שלח ל
לדת הנשמות מתייחסות לעולם  והֹו  )ישעיה כו, ד(  "צּור עֹוָלִמים  ּה ה'ְביָ אות י' שהיה בשמה של 'שרי'. כי עולם הבא נברא באות הזאת שנאמר "ִכי  

בגשמיּות, הרי שבכל זיקה וזיקה היא ואברהם כן היו אז לא היתה יולדת  ששרי כך שעל אף  .)'אור תורה' למגיד ממעזריטש פרשת לך לך ד"ה איתא אברם(  הבא
  על מנת שאלו יתווספו לגרים כשיבואו להידבק בעם ישראל   )'אור החיים הקדוש' פרשת תזריע יב, ב ד"ה 'אשה כי תזריע' עיי"ש(   מולידים 'נשמות' בלי גוף גשמי

רק על  שהכוונה בזה היא לא, )בראשית לך לך יב, ה(  "ָעשּו ְבָחָרן"ְוֶאת ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר   ה מה שנאמר על אברם ושריוז. חלק ג סימן ו(   )'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו
)'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג    אשר קיבלו עליהם לא לעבוד עבודה זרה  )'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ו(  בדורם  הגשמיים שהם גיירו  הגרים

)'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו    ת 'גרי צדק'אלא גם על כל באי עולם שעתידים להתגייר לגמרי ולהיו ,סימן ו, ופירוש 'יד יהודה' על 'מאמר אם כל חי' חלק ג סימן ו אות יח(

'מגלה עמוקות'    ,אות מ ד"ה  'מאריך הרבה' מהרמ"ע מפאנו, 'מגלה עמוקות' פרשת ויצא ד"ה ויצא יעקב מבאר שבע  'אברהם וכל הדורות שבימיו'בחלק  )'ילקוט חדש'    עד ימות המשיח,  חלק ג סימן ו(

 . (''מקור נשמות הגרים –)להרחבה על נשמות הגרים ראה מאמרינו לפרשת עקב  פרשת וישב ד"ה וישב יעקב בארץ(

 עולם הזה שב לדהכוח היצירה וההֹו  טמון  אות ה'תוך הב

ֶרץ  שנאמר "  הוא השתמש באות ה'   כאשר רצה הקב"ה לברוא את העולם אָּ ַמִים ְוהָּ םֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהשָּ ְראָּ ִים ִק ְביֹום ֲעשֹות ה' ֱאל  ְבִהבָּ מָּ  " ים ֶאֶרץ ְושָּ
ם"  ,)בראשית ב, ד( ְראָּ ם-' הב"נדרש כאילו נכתב    –"  ְבִהבָּ ְראָּ לעומת האות י'  וזה    ע"ב(  כטדף  מנחות  גמ'  )  באות ה'   הזה  כלומר הקב"ה ברא את העולם  ",בָּ

יב ע")שבה נברא העולם הבא   יובן הטעם('זרע שמשון' פרשת לך לך דף  ובזה    וכן קיומם  ,את כוח היצירה של העולםהוא הטמין    האות ה'  בתוך ו  . ב טור ב ד"ה 
בה תלוי  והארץ  השמים  של  ה)  התמידי  דברי  פשט  עלמאד"ה    ע"א  קכגדף  נשא  פרשת  זוהר  עפ"י  על  אתברי  זה  ו  .(בה  הזרע,    גם  בה  ישמטעם  כוח  לדה ההֹואת 

שבה נברא העולם מסוגלת להביא תולדות    האות ה'כך גם  שבו בבני אדם, והעולם נברא על מנת לייכי    .)'מגן דוד' להרדב"ז תחילת האות ה(  תוההתפשטּו
 .)'כלי יקר' בראשית יז, טו(  ליישוב העולם

והוא    .)'זוהר חדש' שיר השירים דף פח בסוף ע"ב ד"ה ובגין כך אברם, 'רבינו בחיי' בראשית יז, ה(  לדהמסוגל להֹוהרי זה  תוך שם האיש או האישהלכן כאשר יש אות ה' ב
)'סמיכת חכמים' מסכת ברכות פרק ראשון דף לז ע"ב אופן    שהיא כלי ההֹולדה  כי באות ה'  )'דבק מא"ח' לר' אברהם חמוי מערכת ה אות כא בשם הרמ"ע מפאנו בספרו 'כנפי יונה'(  מזל לבנים

)'מעשה רוקח' על המשניות    לדהוממנה באה ההֹו  (בראשית יז, ה  'רבינו בחיי',  ובגין כך אברםד"ה    בסוף ע"ב  שיר השירים דף פחחדש'  זוהר  ')  יש כוח להביא תולדותיא ד"ה נ"ל לתרץ לפי(  

א  וכפי שנרמז בפסוק ")'זוהר חדש' שיר השירים דף פח ע"ב ד"ה ומנא לן דההוא( ואין בכל האותיות אות המתוקנת להוליד חוץ מאות ה'    .מסכת יבמות דף נו ע"א טור ב( הֵּ
'מעשה רוקח' על המשניות   ,אופן יא ד"ה נ"ל לתרץ לפי  )'פירוש הטור על התורה' בראשית ל, ג, 'כלי יקר' בראשית יז, טו, 'סמיכת חכמים' מסכת ברכות פרק ראשון דף לז ע"ב  )בראשית מז, כג(  "ָלֶכם ֶזַרע

א "   שמהאות  כלומר  (, 'אור תורה' למגיד ממעזריטש פרשת לך לך ד"ה איתא אברם מסכת יבמות דף נו ע"א טור ב )'זכר דוד' זכות מאמר ג פרק ג דף מה ע"א ד"ה וטעם    "ָלֶכם ֶזַרע"" יהיה  הֵּ

 .שנצטוינו(

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו 
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ויש לזה רמז גם בצורת האות, לפי שהאות ה'    .)'זוהר חדש' שיר השירים דף פח ע"ב ד"ה ומנא לן דההוא( אות ה' מתוקנת לעשות פירות יותר מכל שאר האותיות
ראת  פתוחה מלמטה להורות שבכוח האות הזאת יכולה האישה לקבל את הזרע וללדת   ֻעבָּ וכן האות    .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויצא בפסוק 'וירא ה''(   הָּ

ך האות ה' קרוב אך בנפרד, בעוד אחת תלויה ומובלעת  ה' זו האות היחידה הבנויה משתי אותיות נפרדות, שהן אות ד' ואות ו' הנכתבות בתו
)'מגן   אך הוא לא חלק מגופה ממש  ם בא מתוך האישה ונקרא 'ירך אמו'מנו, שהוא אָהֻעָברודבר זה הוא בחינת  בתוך השניה אך לא דבוקה בה.  

ה"  "  על שרה אמנו  נאמרלכן    .להרדב"ז תחילת אות ה(  על האותיות  דוד' רָּ ַרי ֲעקָּ ַרי" גרם לה להיות עקרה, כי היה חסר    )בראשית יא, ל( ַוְתִהי שָּ את לה  ששם "שָּ
 . ר הקודש' על בראשית רבה לח, כ סוף ד"ה שנה לעבורה()'נז האות ה' שהיא אות מוצלחת להוליד זרע

גבירתה לא    יואילו שר  פרשת וישלח דף לד ע"ב ד"ה מדרש רבה(  שמשון נחמנילר'    )'זרע שמשון'  ראתה שהיא עצמה התעברה מאברם  של שרי  שפחתה  כאשר הגרו
פרשת וישלח דף לד ע"ב ד"ה    לר' שמשון נחמני  )'זרע שמשון'  היתה מבזה אותההיא  ו  )'תרגום יונתן' על בראשית טז, ד(  מזולזל בעיניה  ירנעשה כבודה של שאז  התעברה,  

ר ַוַתַהר ַוֵתֶראשנאמר "   על שלא זכתה להריון כמותה  (מדרש רבה גָּ ּה ְבֵעיֶניהָּ   ַויָּבֹא ֶאל הָּ ה ַוֵתַקל ְּגִבְרתָּ תָּ רָּ ון  לר' שמש)'זרע שמשון'    )ראה רש"י בראשית טז, ד(  "ִכי הָּ

ֵאַקל ְבֵעיֶניהָּ ִיְש ואמרה "  בעלה  רי פנתה לאברםלכן ש  .פרשת וישלח דף לד ע"ב ד"ה מדרש רבה(נחמני   ה וָּ תָּ רָּ ִתי ְבֵחיֶקָך ַוֵתֶרא ִכי הָּ ַתִתי ִשְפחָּ ֹנִכי נָּ ֶליָך אָּ ִסי עָּ ֹפט  ֲחמָּ
ֵתְך ְביֵָּדְך ֲעִשי  שנאמר " לעשות בה הטוב בעיניה. בעקבות כך אברם נתן לשרה רשות )בראשית טז, ה(  "ה' ֵביִני ּוֵביֶניָך ַרי ִהֵנה ִשְפחָּ ם ֶאל שָּ ַויֹאֶמר ַאְברָּ

ֶניהָּ  ַרי ַוִתְבַרח ִמפָּ ִיְך ַוְתַעֶנהָּ שָּ ּה ַהּטֹוב ְבֵעינָּ  . ()בראשית טז, ו "לָּ

'אשד  פירוש  )  "ַוִיְמָצָאּה בתיבה "הרמוזים    ר' יוסי בר חנינא(  בשיטת'בראשית רבה' מה, ז  ,  רב חמא בר חנינא  בשיטת)'בראשית רבה' עה, ד   חמשה מלאכים  בדרך  ופגשההגר ברחה  

ַרי "שבפסוקים  "ויאמרובתיבות " מה, ז ד"ה חמשה( 'בראשית רבה'הנחלים' על  :ַוְתַעֶנהָּ שָּ ֶניהָּ ַעִין  ַוִיְמָצָאּה ַוִתְבַרח ִמפָּ ר ַעל הָּ ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין ַהַמִים ַבִמְדבָּ
ֹּאַמר ְבֶדֶרְך שּור: ֹנִכי ֹבַרַחת:   ַוי ַרי ְּגִבְרִתי אָּ ה ֵתֵלִכי ַותֹאֶמר ִמְפֵני שָּ נָּ את ְואָּ ַרי ֵאי ִמֶזה בָּ ר ִשְפַחת שָּ גָּ ֹּאֶמר הָּ ּה ַמְלַאְך ה'    ַוי שּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵתְך ְוִהְתַעִני  לָּ

  : ֹּאֶמרַתַחת יֶָּדיהָּ ֵפר ֵמֹרב:  ַוי ה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיסָּ ּה ַמְלַאְך ה' ַהְרבָּ ֹּאֶמר לָּ ַמע ה'   ַוי ֵעאל ִכי שָּ את ְשמֹו ִיְשמָּ רָּ ה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוקָּ רָּ ְך הָּ ּה ַמְלַאְך ה' ִהנָּ לָּ
ְנֵיְך:  יו ִיְשֹכןְוהּוא   ֶאל עָּ ל ֶאחָּ ם יָּדֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו ְוַעל ְפֵני כָּ דָּ   על   וראה פירוש 'אשד הנחלים'  .'בראשית רבה' מה, ז בשם ר' יוסי בר חנינא),  יב(   –)בראשית טז, ו    "ִיְהֶיה ֶפֶרא אָּ

' בשמה, ולכשהשתנה  הרי אינה ראויה להריון משום שאין לה אות  שמלאכים כדי לרמוז לה ׁש  חמשהובאו דווקא    .(ד"ה חמשה 'בראשית רבה' מה, ז  
 . פרשת וישלח דף לד ע"ב ד"ה מדרש רבה( לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' לכן שלא תשוב לבזותה  תהיה בהריון,שמה אף היא  

 שיפרו וירבו על מנת האות ה' נוספה לשמם של אברם ושרי 

הקב"ה היה מוכרח לסלק את האות י' משמה של 'שרי' ולהחליפה באות ה' וכן להוסיף את האות ה' לשמו  כדי שאברם ושרי יוכלו להוליד, 
 פרשת לך לך דף יז ע"א טור א ד"ה ילקוט מהלי' ע"פ(  לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון'  כי מתחילה בכל ביאה וביאה שהיו עושים היו מולידים נפשות של גרים .'אברם'של 

על זוהר פרשת שלח לך דף קסח עא ד"ה 'כסא דעבדין' ממהרח"ו, 'אור החיים הקדוש' פרשת תזריע יב, ב ד"ה אשה כי תזריע.   ולאי זקנו של החיד"אלר' אברהם אז  )'אור החמה'  םכל זמן שהיו עקרי

די האות וכל זה היה על י  להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ו(  ותעשרה מאמרמתוך    )'מאמר אם כל חי'  בכוונֹות היחודים שלהםוראה זוהר פרשת שלח לך דף קסח ע"א ד"ה רב מתיבתא אמר(  
את האות י' והכניס  הקב"ה  הוציאוכאשר  נברא באות ה'.  העולם הזכי האך לא היה בהם כוח להוליד בגוף ממש  י' שהוא מצד העולם הבא,

)'זרע    נברא באות ה' שלהוליד מעין העולם הזה   כבר  יכלו שניהם  אז  –  'אברהם' ו'שרה'   כך שנקראו  רי' אות ה' בשמותיהם של 'אברם' ו'שאת ה

 .פרשת לך לך דף יז ע"א טור א ד"ה ילקוט מהלי' ע"פ(לר' שמשון נחמני שמשון' 

הם    מאירים השמים הכוכבים וכל המזלות, אזשבה    הזאתנתן להם את האות    הקב"הוכאשר  ,  בשמם  האות ה'את    היה חסר  ריאברם ושל
שאמר הקב"ה לאברהם  כפי  ו  )'פירוש הטור על התורה' בראשית ל, ג(  כי האות ה' הוא סימן לזרע   (ד"ה תא חזי כל בריין  ע"ב  רטזדף  פנחס  פרשת  זוהר  )  יכלו לזכות לזרע יצחק

ם לֹא  "אבינו   םכלומר ש"  )'בראשית רבה' לך לך פרשה מד, י(  " מֹוִלידם  הָּ ַאְברָּ  מֹוִלידַאְברָּ )'נזר   " כןם הָּ ַאְברָּ אך "  כמו יצחק  " אינו מוליד בן שיירש אותוַאְברָּ

דוכן ". הקודש' בראשית רבה מד, י ד"ה והרמב"ן ז"ל( לֵּ ֹּא תֵּ ד  הָשָר   ,ָשַרי ל לֵּ היא לא יכולה להוליד ואילו בשם    "שרי "בשם    כלומר (, ימד פרשה  לך לך )'בראשית רבה'  "תֵּ
ה  ְוֶאֶעְשָךלאברהם אבינו "בהבטחתו  כפי שרמז הקב"ה    גםו  .)'זרע שמשון' פרשת לך לך דף יב ע"ב טור ב ד"ה ובזה יובן הטעם(  כן  "שרה" ֶרְכָך ַוֲאַגְדלָּ דֹול ַוֲאבָּ  ְלגֹוי ּגָּ

הְשֶמָך   כָּ ה"שהתיבה    ,)בראשית יב, ב(  "ֶוְהֵיה ְברָּ ֶאֶעְשָך  לשמך ואז "  שאגדל את שמך על ידי תוספת אות ה'  ", כלומרה–ַוֲאַגְדלָּ "מתחלקת ל  "ַוֲאַגְדלָּ
דֹול   .)'כלי יקר' בראשית יז, טו( "ְלגֹוי ּגָּ

א  "  לאברהם אבינו   הקב"הוכן אמר   נָּ הַהֶבט  ַמְימָּ ִלְספֹ   ַהשָּ ִבים ִאם תּוַכל  ַזְרעֶ ּוְסֹפר ַהכֹוכָּ ִיְהֶיה  ַויֹאֶמר לֹו ֹכה  ם  נָּא  ",  )בראשית טו, ה(   "ָךר ֹאתָּ ַהֶבט 
ה ַמְימָּ ַמִים"   נאמרלא    –"  ַהשָּ ַמְימָּ " אלא "ַלשָּ   הזאת ובאות    ברא את העולםהוא    לו הקב"ה כי באות ה'לפי שאמר  ,  " בתוספת האות ה' הַהשָּ

לר' יחיאל )'נזר הקודש'    זרע קדושכי יהיה נעשה בריה חדשה להיות לו כוח להוליד    לט אות יא(סימן  לך לך  פרשת  )'בראשית רבה'    שיוסיף לשמו הוא יפרה וירבה

ז  ֶרמֶ ועוד    .(זרע קודש  את יצחק  שהיה בן מאה שאז נתבטל יצרו ותאוותו והיה יכול להוליד  ידווקא אחר  לאברהם אבינו  שהאות ה' נוספה  . ועיי"שמד, י ד"ה והרמב"ן ז"לפרשה    'בראשית רבהמיכל על המדרש '
ִכים ִמְמָך ֵיֵצאּולדבר במה שנאמר לאברהם אבינו " אות"  ש"הכלומר    –"  ָךְת אֹוְוִהְפֵרִתי  "  )בראשית יז, ו(  " ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ִבְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתִתיָך ְלגֹוִים ּוְמלָּ

  טבעו כך הקב"ה שינה על ידה את  נברא על ידי האות ה'  שהטבעכפי ו ה.הי אכן כך ו ,לך לך יז, ו ד"ה והפרתי(פרשת  '  אגרא דכלה)'שלך היא זו שמפרה אותך 
י להוליד, למזל חדש  ָראּוהיה  שלא  יצא מהמזל  הוא  לשמו    לו האותנוספה וכש  ד ד"ה על דרך הקבלה(  ב פסוק  פרק  בראשיתפרשת    'רבינו בחיי')  של אברהם אבינו

)עפ"י 'פירוש הטור על התורה'   וכמו שקיבל אברהם את האות ה' כך קיבלה גם שרה את האות ה' על מנת לפרות ולרבות  .מד, י(  'בראשית רבה')  הראוי להוליד

 . בראשית ל, ג(

 רי'שבשם 'ש  י'אברהם ושרה התפצלה מהאות לשנוספה  האות ה'

ַריתה בשם  שהי  שרה אימנו, התפצלו מהאות י' לשנוספה    האות ה' שנוספה לאברהם אבינו ו  האות ה'  אלשיך הקדוש' פרשת לך לך פרק ה''בראשית רבה' מז, א, )  שָּ

, לשמו  קיבל אברהם את האות ה'שכבר  לכן אחרי  .  (, 'צמח דוד' פרשת לך לך ד"ה 'לא תקרא את שמה' בשם המדרשיז פסוק טו, 'באר מים חיים' פרשת לך לך סעיף טז ד"ה ואמנם לתרץ
ה  ים  ִק ֱאל  ַויֹאֶמר"  שנאמר  "ָשַרי"   לאשתו יותר בשםלקרוא    שלאציווה אותו    הקב"ה רָּ י ִכי שָּ רָּ ּה שָּ א ֶאת ְשמָּ ַרי ִאְשְתָך לֹא ִתְקרָּ ם שָּ הָּ ֶאל ַאְברָּ

ּה  ּה, ")בראשית יז, טו(  "ְשמָּ ה ְשמָּ רָּ ם שכבר מהעת שאמרתי "פירושו    –"  ִכי שָּ הָּ יָּה ִשְמָך ַאְברָּ   שבשם   האות ה' מתוך האות י'   החסרנ  )בראשית יז, ה("  ְוהָּ
ַרי'  ּהמאז  כבר    , לכן לה רק האות ה' ונשאר    ' שָּ ַרילא '   הוא  ְשמָּ ה' אלא    ' שָּ רָּ , 'מאיר בת עין' לר' מאיר בקייאם  'ויאמר אלקים אל אברהם')'חוט של חסד' פרשת לך לך על הפסוק    ' שָּ

 . (על מסכת ברכות פרק ראשון דף טז ע"א ד"ה מעתה אפשר
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ם  "  נאמר  צל אברהםשא  יםמדויק בלשון הפסוקוזה   ֵרא עֹוד ֶאת ִשְמָך ַאְברָּ יָּה ִשְמָךְולֹא ִיקָּ ם  ְוהָּ הָּ ואילו    )בראשית יז, ה(  "ִכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתיָך  ַאְברָּ
ַרי ִאְשְתָך  ה נאמראצל שר  ם שָּ הָּ א"ַויֹאֶמר ֱאלִקים ֶאל ַאְברָּ י  לֹא ִתְקרָּ רָּ ּה שָּ ּה ֶאת ְשמָּ ה ְשמָּ רָּ   שמה שרה' לא נאמר 'והיה כלומר ש  )בראשית יז, טו(  "ִכי שָּ

רי' אלא רק עוד אות , ואז לא נשאר ב'שריאות ה' מן האות י' של שם ש לו  פה קרא בשמו משעה שנוסכי 'אברהם' נ ,כמו אצל אברהם אבינו
בשם  ל'אברהם'  לקרוא    ישראלעם  על    נאסרגם    ומשום כך  .מז, א ד"ה יו"ד שנטל הקב"ה(  'בראשית רבהלר' יחיאל מיכל על ')'נזר הקודש'    "ָשָרה ְׁשָמּהה' וממילא "

מראה   הקורא בשם זהכי    )'מאיר בת עין' לר' מאיר בקייאם על מסכת ברכות פרק ראשון דף טז ע"א ד"ה מעתה אפשר(  )ראה גמ' ברכות דף יג ע"א בשם תני בר קפרא ורבי אליעזר(  'אברם'
מסכת ברכות פרק ראשון דף לז ע"ב לר' נפתלי כ"ץ )'סמיכת חכמים'  לדהלידי הֹו  באהוא    שעל ידה  אות ה' מתוך האות י' של שרה,את ה שכביכול לא קיבל אברהם  

 . אופן יא ד"ה נ"ל לתרץ לפי(

פרשת חיי שרה ד"ה גם   מהדורא בתרא לר' נתן נטע שפירא )'מגלה עמוקות' םהוהשניה אבר  הרי' התפצלה לשתי אותיות ה', כאשר אחת לקחה לשרהאות י' של שם 'ש

ַתִתי  ּובֵ "  אבינו על שרה אשתו  לאברהם  הקב"ה  ולזה אמר  .רמז על סוד( ּה ְוַגם נָּ ה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִמים  ַרְכִתיהָּ ְוהָּ ְלָך ֵבן ּובֵ   ִמֶמנָּהַרְכִתי ֹאתָּ הְיתָּ  " ּו ִיְהי  ִמֶמנָּ
ן"    ִמֶמָנה"ָנַתִתי    )בראשית יז, טז(   'חוט של חסד')  וניתנה לך"  ָשַרילך הבן, על ידי האות ה' שנלקחה מתוך שמה "  יבואדווקא  "  ִמֶמָנה"כלומר    –ְלָך בֵּ

  ָנַתִתי "  לכן אמר  ,כבר ניתנה לשרה האות ה'שכאשר ה' הבטיח הבטחה זו לאברהם  וכיון    .('ויאמר אלקים אל אברהם'פרשת לך לך על הפסוק    למחבר 'שבט מוסר'
נָּה  ועל זה היה שמח אברהם אבינו ואמר בליבו "  .)'כלי יקר' בראשית יז, טו(  בלשון עברשהוא  "  ִמֶמָנה ה שָּ נָּה  ַהְלֶבן ֵמאָּ ה ֲהַבת ִתְשִעים שָּ רָּ ֵלד ְוִאם שָּ ִיּוָּ

פרשת לך לך )'באר מים חיים'    !בת תשעים תלד?  האם בזכות אות ה'   –"  ַבתהֲ "  !בן מאה יוליד?   ה' האם בזכות אות    –"  ְלֶבןהַ כלומר "  ,)בראשית יז, יז(  "ֵתֵלד

 .ד"ה ואמנם( סעיף טז

לא התקיים  בתחילה    כמו שנזכרו נישואי יצחק ורבקה ונישואי יעקב ורחל, כי   באריכותלא נזכרו בתורה    אברם ושרי  הם שלנישואיתיאור  
פרשת תולדות ד"ה  לר' לוי יצחק מברדיצ'ב  'קדושת לוי') זיווגםל היה קיום    שמם ל'אברהם ושרה' את  רק אחרי ששינו  ו  .גשמיים  הזיווג שהרי לא הביאו תולדות

)'נזר הקודש' בראשית רבה מז, א   יחד בןעלה יפה להוליד כך שנעשו שניהם גוף אחד וזיווגם אברהם נטל אות ה' מתוך האות י' של שם 'שרי' כי   ,ונבאר מה(

כפי שנאמר    קיומו  והיא  נברא העולם הזה  היה להם אות ה' בשמם אשר ממנהלפי שלא  לא עלה בתחילה    וזיווגם  .ד"ה 'נחלק חציו' בשם ה'יפה תואר'(
ֶרץ    בפסוקנרמז  גם  וכפי ש  .)ישעיה כו, ד(  "צּור עֹוָלִמיםה'    ּה"ִכי ְביָ  אָּ ַמִים ְוהָּ ם"ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהשָּ ְראָּ ם,  )בראשית ב, ד("  ְבִהבָּ ְראָּ " נדרש  שהתיבה "ְבִהבָּ

ם-בה' "כאילו נכתב   ְראָּ )'קדושת לוי' לר' לוי יצחק מברדיצ'ב    הם הביאו תולדות  עם האות ה' אז  אחרי שהשתנה שמם ל'אברהם ושרה'ו  .)גמ' מנחות דף כט ע"ב(  "בָּ

 . פרשת תולדות ד"ה ונבאר מה(

 אותיות ה' שנוספו לאברהם ושרה נתנו בהם את כוח ההולדה  

  ביניהן לא זכו אש אוכלתן"   זכו שכינה. לכן אמרו רבותינו "איש ואשה  האות י' שורשה במדרגת הזכר ואילו האות ה' שורשה במדרגת הנקבה
'. אך אם "לא זכו" אז  הש ואש יכי נשלם בהם יחד אותיות י"ה מתוך שמם 'א  –"  ביניהן   זכו שכינה"איש ואשה    )ראה גמ' סוטה יז ע"א בשם ר' עקיבא( 

את האות י' שנאחזת במדרגת זכר היא לא    'ָשַרי'בלכן בתחילה שהיה    מסתלק מהם שם י"ה ונשארות אותיות 'אש' ו'אש' שהיא "אוכלתן".
ומשום כך האות י' יצאה לגמרי משמה של שרה ולא נשארה    ת הנקבה אז היא ילדה.רגיכלה להוליד, אך כשנקבע בה אות ה' האוחזת במד

לא היה    . ואף שלאברהם נוספה אות ה' שהיא במדרגת נקבהדשקו   מניעה לזרעאיזה  יחד עם האות ה' שנוספה לה, כדי שלא תהיה לה ממנה  
 .)'נזר הקודש' לר' יחיאל מיכל בראשית רבה מז, א ד"ה נחלק חציו( בזה פגם כי אות זו היה שורשה מהאות י' שהיא נאחזת במדרגת הזכר, לכן אין קפידה בדבר

  )'נזר הקודש' על 'בראשית רבה' מז, א ד"ה היה טס ופורח(   למעלה  עלה  של האות הזאת  הרוחני  אז השורש  ,)'בראשית רבה' מז, א(יצאה משמה של שרה    האות י' ש ואחרי  
כדי להתרעם על מה שהוציאו אותו משרה הצדקת, לפי שהאותיות הקבועים בשמו של    )'בראשית רבה' מז, א(  היה טס ופורח לפני כסאו של הקב"הו

ואמרה לפניו האות י'    .ל 'בראשית רבה' מז, א ד"ה היה טס ופורח()'נזר הקודש' עצדיק מתעלים והולכים בשורשן העליון על ידי כשרון המעשה של הצדיק  כל  
אז הקב"ה ענה לה "לשעבר היית בשמה של נקבה ובסופן של    ."י משרה הצדקת?נרבון העולמים בשביל שאני קטנה שבאותיות הוצאת"

והיה   .)'בראשית רבה' מז, א בשם רשב"י(  ושע בן נוןהאותיות, עכשיו אני נותנך בשמו של זכר ובראשן של אותיות" והוא נתן אותה בתחילת שמו של יה
, וזה כפי הזכר  יהושע בן נון   אצל  נעקרה משרה הנקבה וניתנההיא  לאות י' ריצוי בכך על אף שלא זכתה להישאר אצל שרה הצדקת, לפי ש

 .ו('נזר הקודש' על 'בראשית רבה' מז, א ד"ה נחלק חציעפ"י ) אוחזת בו  האות י''מדרגת הזכר' אשר גם  

)'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם    משרה ואז היה יכול להוליד)'תפארת יהונתן' בראשית טז, ג(    נעשה לבריה חדשההוא אברהם על ידי הוספת האות ה' לשמו של 

לר' יהונתן    'תפארת יהונתן')  השפחה המצריתר גָ נימול, ומאז נאסר עליו להיות עוד עם הָ גם באותו מעמד הוא   .פרשת חיי שרה ד"ה 'וכן כתב עוד הרב' בשם האר"י ז"ל(

, עפ"י 'סמיכת חכמים' מסכת ברכות פרק ראשון דף לז ע"ב אופן יא  לך לך יז, טז ד"ה וברכתי  פרשת  'אגרא דכלה)'  ֶרֶחםלשרה נוצרה  כן על ידי הוספת האות ה'ו  .טז, ג(  בראשיתאייבשיץ  

)'מאורי אור' לר' מאיר    וגם נפתח רחמה  ,להרמ"ע מפאנו חלק א סימן ד(  'מאמר אם כל חי')  שרה  בעה שלבִט חידוש הבריאה    ית, שהיה בהבדרך פלא  (ד"ה נ"ל לתרץ לפי

ַקדוה' שנאמר "כפי , לך לך יז, טז ד"ה וברכתי(פרשת ' אגרא דכלה)'  יכלה להביא תולדותכך ש  ביקייאם פרשת חיי שרה ד"ה 'וכן כתב עוד הרב' בשם האר"י ז"ל( ה פָּ רָּ ַכֲאֶשר   ֶאת שָּ
ה ַכֲאֶשר ִדֵבר: רָּ ר ַוַיַעש ה' ְלשָּ מָּ יו אָּ ם ֵבן ִלְזֻקנָּ הָּ ה ְלַאְברָּ רָּ הנשים  וכאשר היא נפקדה, נפקדו עמה גם כל שאר    . ב(- )בראשית כא, א    "ַוַתַהר ַוֵתֶלד שָּ

 .(רמ"ע מפאנו א, גה'מאמר אם כל חי' ל  וכן ,ראה רש"י בראשית פרק כא פסוק ו .פרשת לך לך ד"ה ואתנה בריתי לר' מנחם ציוני 'ציוני'פר ס) שבעולם  ֹותהעקר

 לפרות ולרבות זכו  אות ה' בשמן מהות הקדושות שהיה יכל הא

, עפ"י 'מעשה ז"ל פרשת ויצא ד"ה וירא ה'  )עפ"י 'שער הפסוקים' להאר"י  זכו ללדת  ן אות ה'יהשמותהיה ב ש  הוזלפ   הה, בלה, לאהדווקא האמהות הקדושות כמו רבק

)ראה 'בראשית  שהיה בשמן התקבלה תפילתן להיפקד בכוח אות ה'  כי   , )'דבק מא"ח' לר' אברהם חמוי מערכת ה אות כא(  בנים( רוקח' על המשניות מסכת יבמות דף נו ע"א טור ב

 ת ִמֶלדֶ  תעכבוההאות ה' את שהיה חסר להן ורחל   ירש אך  ,בערך אבות אות ד ד"ה בצדקתם זכו(  דף ח ע"ב  בוש הכהןיי)'לקט שמואל' לר' שמואל פרבה' מה, ד בשם ר' חנינא בן פזי(  
 ִיָבנּו  ואברםבשביל שהיא    הגראת שפחתה    לכן נתנה לאברם,  האות ה'את  ידעה כי חסר לה    י רש  .'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויצא ד"ה וירא ה'(  )עפ"י

ֹ   ' ה ' ולי אין אות  האין לך אות    אתה"  שרי לאברםאמרה  ו  .ממנה שהיא האות הראשונה    ' הואני אקח ממנה את האות    הגרא אל שפחתי  ב
ֶנה  וְ   –  ' גרי האותיות האחרונות ' ת ש של  שהיא גימטריא קטנה   אות ה' את ה שבשמה, ואתה תיקח   פרשת   'על התורה  'שפתי כהן)  "ממנה לפריה ורביהִנבָּ

 . ד"ה ותאמר שרי( לך לך
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'מראית העין'  ,  "פרשת ויצא בפסוק "וירא ה'  ז"ל  ג, 'שער הפסוקים' להאר"יהטור על התורה' פרשת ויצא פרק ל,  פירוש  )'  וכן רחל אמנו לא היה לה אות ה' בשמה ולא יכלה ללדת

'זכר דוד' זכות מאמר ג פרק ג ד מה ע"א ד"ה וטעם שנצטוינו    פרשת לך לך ד"ה איתא אברם,   'אור תורה' למגיד ממעזריטש  ,, 'מעשה רוקח' על המשניות מסכת יבמות דף נו ע"א טור בלהחיד"א סוטה כו ע"א

ִניםלכן אמרה רחל ליעקב אבינו "  .(דף מד ע"ב ד"ה ישפוט ה' ביני וביניך  בסוף ספר לקט שמואל לר' שמואל פיבוש הכהן  שמואל'דרוש  , 'להפריש ה ִלי בָּ בָּ ֹנִכי   הָּ ה אָּ  " ְוִאם ַאִין ֵמתָּ
בָּ " )בראשית ל, א( ִנים  ההָּ ֲהַתַחת  ענה לה יעקב אבינו " כך  על  ו .מאח' לר' אברהם חמוי מערכת ה אות כא()'דבק כלומר אם היה לי אות ה' בשמי היו לי בנים    –"  ִלי בָּ

ֶטןִק ֱאל ַנע ִמֵמְך ְפִרי בָּ ֹנִכי ֲאֶשר מָּ באות  הוא    לזה  הכוחאכן  ז לה כי  ורמל" בכדי  ַתַחת - הֲ ל"  מתחלקת"  ֲהַתַחת "כאשר התיבה    , ()בראשית ל, ב  "ים אָּ
  .בראשית יז, טו( 'כלי יקר') ה'

ִתי  ליעקב "ַותֹאֶמר    רחל  אמרה  מטעם זה ה"ִהֵנה ֲאמָּ ֹנִכי ִמֶמנָּ ֶנה ַגם אָּ ה בֹא ֵאֶליהָּ ְוֵתֵלד ַעל ִבְרַכי ְוִאבָּ   כי בשם   של רחל  וכוונתה  ,ל, ג(  )בראשית  ִבְלהָּ
של    אותיות ה'ותוכל ללדת על ידי אחת מִתָבֶנה    רחל" כלומר  ִאָבֶנה ַגם ָאנִֹּכי ִמֶמָנה"  קח אותהיעל ידי שיעקב י, וה'י אותיות  תיש ש  ההבל

, 'מעשה רוקח' על המשניות מסכת יבמות אע" כודף סוטה על גמ' א ת העין' להחיד"ראי, 'מ'וירא ה'להאר"י ז"ל, פרשת ויצא בפסוק ' 'שער הפסוקים''הטור על התורה' פרשת ויצא פרק ל פסוק ג, פירוש ) בלהה

ורחל לקחה דווקא ממנה את האות    .)'זכר דוד' זכות מאמר ג פרק ג ד מה ע"א ד"ה וטעם שנצטוינו להפריש(  לבלהה  השניה תישאראות  הו  ,להשתינתן    (דף נו ע"א טור ב
יתברך כי הוא צריך    הבוראוזאת הסיבה שכאשר רחל אמנו נפטרה קיבל יעקב אבינו מאת    .נשמתהצוצי שורש  נייתה מבלהה הה' לשמה, כי  
והוא  ניצוץ מנשמת רחלהיתה  בלההלפי ש , באוהל של בלהה ולא באוהל של לאה דווקא ,שלו קבועמקום השינה ה הואש  והלו,לתקוע את א

 . פרשת קרח ד"ה ועוד נראה השתוות( 'באר מים חיים') אל רחל  דווקאשייך  היה  

ֹאה ִתְרֶאה  נאמר עליהלכן , של האות ה' ידעה את הסוד הזה שהיתה עקרה  חנה אשת אלקנה אֹות ִאם רָּ ֶתָך "ַוִתֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר ה' ְצבָּ ֳעִני ֲאמָּ   בָּ
ה לַ  ַתתָּ ֶתָך ְונָּ ה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאשֹו"ּוְזַכְרַתִני ְולֹא ִתְשַכח ֶאת ֲאמָּ יו ּומֹורָּ ל ְיֵמי ַחיָּ ִשים ּוְנַתִתיו לה' כָּ ְתָך ֶזַרע ֲאנָּ ֹאה ִתְרֶאה  ,  )שמואל א' א, יא(  ֲאמָּ   ֳעִני בָּ "ִאם רָּ

ֶתָך "ְוִאם  הדין שנאמר בסוטה  אני הסתר לבעלי ואז יתקיים בילכן  מבנים, הֲעִניָּ ועדיין אני  מי את האות ה' בשכבר הרי יש אמרה חנה  –" ֲאמָּ
ה ִהוא   ה ּוְטֹהרָּ ִאשָּ ָֽ ה הָּ הלֹא ִנְטְמאָּ ה ְוִנְזְרעָּ כפי שנזכרה   טהורה וישרה אזי תועיל לי האות ה' על ידי שאני כישאז אפקד,   )במדבר ה, כח(  ַרע"זָּ  ְוִנְקתָּ

סוטה על גמ'  להחיד"א )'מראית העין'  ַרע"זָ שיהיה "  לפי שהאות הזאת גורמת  ,"ה-"ְוִנְזְרעָ   ה התיבה בחילוקוכאילו נאמר  "ַרעזָ   ְוִנְזְרָעהְוִנְקָתה  "הבטחה  ב

 . כו ע"א(דף 

 מסוגלת לזרע   אות ה'האות ה', מפני שהחרוט  לתלות על צוואר הילדים טס של מתכת ועליו  בישראל  היה מנהג    מעלתה של האות ה'ומסיבת  
חיים '  רוחיים' ל'ספר רפואה  )  מסוגלת לפריה ורביההיא  נעשית מכסף  כאשר  עצמה  ה'    אותה  וכן.  דף כד ע"א(  י'ערך יולדות אות    ' )'ספר המטעמים' לר' יצחק ליפיעץ מערכת י

האות  צורת  את    נישואין העשויה מכסףה  טבעתמנהג יפה לחקוק על    גם  נהגויש ש  ועל כן  ,(ערך בנים בתוספות אות ח  למוהר"ן  , 'ספר המידות'פאלאג'י פרק יב אות כא
 . שנה א' פרשת שופטים אות ח(  דאדבג מחיים לר' יוסף  'בן איש חי') ה'

 שה וכאשר נישאים איש ואבעם ישראל רק משפיעה   אות ה'ה

ן  א בעם ישראל אך לא ביודווק  אמר רבי שמעון(  ד"ה  ע"א  נאדף  בראשית  פרשת  זוהר  עפ"י  )  דווקא כאשר יש זכר ונקבה  לפריה ורביה  אות ה' מאירה ומועילה
לאחר שנהיה שלם  ואילו את יצחק הוא זכה ללדת    בזמן שנקרא "אברם" ולפני שנימול,  . לכן אברהם אבינו ילד את ישמעאל עודאומות העולם

ם,  מה  וזה    .ם שהיה שותף להזרעה ולהולדהה אבר  השםובכוח    לקדושה  בכוח ברית המילה ששייכֹו הָּ ק ֶבן ַאְברָּ ם שנאמר "ְוֵאֶלה תֹוְלֹדת ִיְצחָּ הָּ   ַאְברָּ
ק  .פרשת תולדות ד"ה אל אביו( ' לר' חיים ויטאלעץ הדעת טוב') ם" נולד יצחק אבינוהשם "אברהשבכוח    ללמד,  ()בראשית כה, יט "הֹוִליד ֶאת ִיְצחָּ

קוראים    ובכל אופן  ,'ההאות    ה אתחסרשהיא  כלומר    'נער'   באותיותרק  היא נכתבת  'נערה'    התיבה  בכל מקום בתורה שנזכרתכמעט  והנה  
ַעל"   ַנֲערָּ ְוהַ שנאמר "  . כך לגבי רבקה אמנו'נערה'  כאילו נכתב  את התיבה ּה ַותָּ ה ַוְתַמֵלא ַכדָּ ַעְינָּ ּה ַוֵתֶרד הָּ עָּ ה ְוִאיש לֹא ְידָּ   ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְבתּולָּ
ץ    )בראשית כד, טז( רָּ ֵאֶלה"  ַנֲערָּ הַ וכן "ַותָּ ִרים הָּ ּה ַכְדבָּ   ַנֲערָּ הַ ינָּה ַבת ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב ֶאת  שנאמר "ַוִתְדַבק ַנְפשֹו ְבִד   אצל דינה  וכן.  )בראשית כד, כח(  ַוַתֵּגד ְלֵבית ִאמָּ

ן ְואֶ  )בראשית לד, ג( "ַהַנֲערָּ ַוְיַדֵבר ַעל ֵלב   ַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמתָּ י ּוְתנּו ִלי ֶאת  וכן "ַהְרבּו עָּ ה ַכֲאֶשר תֹאְמרּו ֵאלָּ ה"  ַנֲערָּ הַ ְתנָּ בפרשת    הואוכך   )בראשית לד, יב( ְלִאשָּ
ּה  ַנֲערָּ ִכי ִיְהֶיה  שנאמר "  רסהנערה בתולה מאֹו ַכב ִעמָּ ִעיר ְושָּ ּה ִאיש בָּ אָּ ה ְלִאיש ּוְמצָּ שָּ ה ְמֹארָּ א ִאיש  וכן נאמר "  )דברים כב, כג(  "ְבתּולָּ ה    ַנֲערָּ ִכי ִיְמצָּ ְבתּולָּ

ּה שָּ ה ּוְתפָּ שָּ אּוֲאֶשר לֹא ֹארָּ ּה ְוִנְמצָּ ַכב ִעמָּ ' היא עדיין חסרה ונקראת  זכר'לא התחברה עם    ש'הנערה'שכל זמן  לפי  היא  והסיבה    .)דברים כב, כח(  " ְושָּ
אמר רבי ד"ה    ע"א  נאדף  פרשת בראשית  זוהר  זוהר פרשת בא דף לח ע"ב ד"ה אלא הכי תנינן,  )  שתאיר בה  היא מקבלת את תוספת האות ה'  זכרשתינשא לוברגע    ,"ַנֲעָר "רק  

 .(שמעון

ה " כתוב פעם אחת  שם    לנערה בתולה' הוצאת שם רע  ' בפרשת  הוא    בתורה  יוצא דופןההמקרה   ה  "  שנאמרכפי  ה  מלא בתיבה    "ַנֲערָּ ְנשּו ֹאתֹו ֵמאָּ ְועָּ
ְתנּו ַלֲאִבי   ה ֶכֶסף ְונָּ ם  לפי    והסיבה היא  )דברים כב, יט(  "ַהַנֲערָּ ה"התיבה  ֶששָּ כי תצא ד"ה  פרשת )'רקנאטי'   נחשבת בשלימותכן  לאביה ואז היא    תמתייחס  "ַנֲערָּ

מקבלת  היא    )עפ"י ספר 'הגירושין' להרמ"ק אות עח עפ"י הזוהר(  ונבעלת  ()עפ"י 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת שמיני ד"ה ואם נקבה תלד   שנישאתלאחר  כל אישה    אצל  וכך  .ואם בשדה(
לר' משה זכות   ', 'ערכי הכינויים)'ערכי הכינויים' לר' יעקב צמח מערכת נ אות קלט ערך 'נערה'  האישה  שמותיה שלשהוא ראשי תיבות    ' נקבהבשם ' . וזה נרמז  את האות ה'

  , מתחת לגיל שתים עשרה שהיא    ' טנהקכנגד '   –  ' ק,' ם עשרה וחצי  עד שתיגיל שתים עשרה  ב  ' שהיאֲערָּ נַ '   כנגד  –  ' נ'   .הגיללפי    (אות נו"ן סעיף תעו ד"ה נקבה
  עפ"י )  לאיש  שתינשאחלה על האישה לאחר  היא האות ש ש  –"  ה"והאחרונה היא האות    .מעל גיל שתים עשרה וחצי   ' שהיאוגרתב'   כנגד  –  ' ב' 

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן.   .(פרשת שמיני ד"ה ואם נקבה תלדלהחיד"א ' נחל קדומים'

 העלון גם לרפואה שלימה של 

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
רפואה שלימה ובריאות 

 !איתנה

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

גרשון רחל בת 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
לרפואה זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון
 הי"ו

אליהו בן 

ר   הי"וגֹוְבהָּ

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 לזיכוי הרבים:תרם והדפיס את העלון הזה 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה דבורה 
 בת רוז הי"ו

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 בנימין בן שרה
 הי"ו

 בקרוב ממש ובנחת!

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
וכן ניתן לקבל פרטים ולתרום דרך מייל   052-7675933

alon.torat.haim@gmail.com 
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