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לרמוז על מאה ברכות שעתידים בניו של אברהם  – 100לך לך גימטריה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך  ְיהָוהַוּיֹאֶמר  א יב 

, והלך והחזיר את תרח בתשובה שנכנס בבית בין הבתרים ומשם חזר לחרן – 70הלך פעמיים לארץ כנען: בגיל . אברהם לברך בכל יום

על ידי הכנסת אורחים, שאברהם היה מלמד אותם ברכת המזון והגדיל את שמו של  –להנאתך  ֵמַאְרְצךָ  75בגיל פעם נוספת 

ךָ  הקב״ה ר ַאְרֶאךָּ  אר״ם נהרי״ם גימטריה 546גימטריה  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ּוִמּבֵ
   ׃החסד הוא סוד היד הגדולה שהשפע יוצא ממנה –. ואברם רומז לחסד בארץ זו אין הנהגה של שרי האומות המונעים גילוי החסד בעולם

 
  . אבל היא לא ההליכה הראשונה...בתורה ההליכה של אברהם היא ההליכה הנורמאלית הראשונה

ַוִּיְׁשְמעּו ה: יהשניליכה הה .רְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאּׁשּובתורה היא: ההליכה הראשונה 
: חנוך, וגם על ְנָך ֵתֵלְךַעל ְּגחֹ : הנחש. הליכה גם נאמרה על ֶאת קֹול ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום

  .ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶּלְך ֹנחַ : נח, וגם על ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים
שמר על את העולם קדימה אלא רק  הצעיד וקידםנח לא  .לא בלי עזרה מלמעלהנח לא ידע ללכת לבד, 
וכך היה עד  !מתמדת התדרדרותישנה  ,במצב סטטי תנמצא וכשהבריאה, החונמב המדרגה הסטטית שלו,

  !להצעיד את העולם קדימה -לעשות משהו חדש שהיתה מסוגלת  אבינו נשמתו של אברהםשהופיעה 
  

ונכללים זה בזה, בסוד פה של אדם קדמון, ואחר כך יצאו  עקודיםו כל עשר הספירות בתחילת הבריאה הי
, ומהסיבה שכל נקודיםמהעיניים של אדם קדמון עשר נקודות, שהן עשר ספירות נפרדות דרך קווים, וזה נקרא 

שבירת ירות התחתונות, שזה סוד להם מיתוק, נשברו הכלים של ז׳ ספספירה היתה בפני עצמה, ולא היה 
! שהכלים התלבשו זה התיקוןעולם  , והוא:ברודיםהנקרא לעולם חדש  שברי הכלים! ואחר כך נעשו הכלים

, וזה סוד עולם אדםמלביש את חברו, וכל פרצוף מקושר בכל ספירותיו בסוד בזה ונעשה פרצופים בהם כל אחד 
  הברודים.

  
שהוא כתר של נח עד  ,עשרה דורותעשרה ספירות שהן , שכלל העקודיםהראשון הוא כתר של עולם אדם 

  .שהוא הכתר של עולם התיקון אבינו אברהםעד  ,עשרה דורות, שכלל עשרה ספירות שהן עולם הנקודים
  

  ! אברהם אבינו הואכאשר אדם מגלה את עצמו, 
  .סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּוואז מתחיל שלב התיקון שכולל: 

  

  . ָאִביָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּביתֵמַאְרְצָך ֶלְך ְלָך  וכך עשה אברהם: ,סּור ֵמָרעהראשון הוא: השלב 
, צריך לבצע הליכה אבל זה לא הסוף. אחרי שאדם ניתק את עצמו מהרע, ת את האדם מהרעהליכה זו מנתק

ָך ֲאֶׁשר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְד , להידבק בבורא בכל דרך אפשרית, וכך עשה אברהם: ַוֲעֵׂשה טֹובנוספת: 

  . ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוֶלְך ְלָךָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק 
  

  , בסוד מאה ברכות בכל יום!100בגימטרייה  ֶלְך ְלָך ?ֶלְך ְלָךמה הסוד של 
  .הרומז על יסוד הבינה ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ,הרומז על מלכות ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך

  ויהודה, משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף! יוסף  :שני מלכיםוהם סוד  רחל ולאה :מלכות ובינה הם סוד
  .ֶלְךמֶ  :מילוי של המילההוא  ֶלְך

  .יום רביעי, שליחגימטרייה , ףלמד כלמד כף במילוי:  ֶלְך ְלָך
  !ֶלְךמֶ ׳ של המילה מזו אותה ׳, ם-אבר ה, אותיות אברה״ם, גימטרייה ףכ מדל ףכ מד: לֶלְך ְלָךהמילוי של 

  .סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹובמצוות עשה, בסוד:  רמ״חגימטרייה  אברהם
  

, כי ז״א היה בבחינת היניקה ועדיין לא דורות מאדם הראשון עד אברהם אבינו, שבהם לא היה זיווג זו״ןעשרים 
  התעוררות הזיווג העליון.והתחיל קיבל מוחין דגדלות. עד שנולד אברם 

ל, ולכן אבל עדיין אין זיווג זו״ן בפוע .זיווג זו״ן, הרומזים על יסוד ומלכות! הרומזים על ם׳אבר אותיות  אברם
דווג ! כי על ידי הליכת אברהם לארץ כנען, ז״א יוכל לקבל מוחין דגדלות, ויוכל להזֶלְך ְלָךהקב״ה אמר לאברהם: 

  עם המלכות.
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שהיא בחינת  בחינת לאה נסתרתכל זמן שאברם מחוץ לארץ ישראל, 
, ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך, ולכן:  שהיא סוד הארץ , ורק בחינת רחל בגילויהמוחין

ם וכה אל המלכות, ומשם אבראת קו ימין וסמשהיא ספירת נצח המסיימת 
, בסוד: , שהיא ספירת החסד, ומשם אל החכמהּוִמּמֹוַלְדְּתָךיעלה אל: 

ורק אחר קבלת המוחין מה של ז״א, החכ. וכאן נעשה מוח ָאִביָך ּוִמֵּבית
 !לאההיא , שהיא הארץ העליונה, שַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאלללכת אפשר 

  ם.השהיא מוחין דגדלות! שהיא סוד תוספת אות ה׳ באבר
  
  
  

 :היא מתברכת בשבע ברכותשהנשמה יורדת לגוף, לפני 

ָך ְלגֹוי 1 ב דֹול מ״ה, שהוא המילוי של שם י״טגוי גימטרייה  ְוֶאֶעׂשְ שהיא הברכה  – הבינהאברם יזכה להשראת  ּגָ

, ולכן כשנקשרה עם אברם אבינו עלה שמו לחמש הבינה היא ה׳ עליונהַוֲאָבֶרְכָך  2 גדולההנקרא  העליונה ששורה על החסד

ָלה  3 אברהם גימטרייה רמ״ח אבריו. ח״רמם, ואז האורות הקדושים של הבינה עצמה התפשטו בכל האותיות: אבר ַוֲאַגּדְ

ֶמָך  כאן רמז ה׳ לאברהם כשהוא מתקשר עם בינה שהיא ה׳ עליונה, ממילא מתקשרים  – הוי״האחד מי״ב צירופי  ֶוְהֵיה 4ׁשְ

שזיווגם  אבא ואמא :שהםי״ה בסוד  –עליונה  ׳ה׳ לא פורשת מבינה שהיא אות יעימו כל ד׳ אותיות השם הקדוש של הוי״ה, שהרי האות 
. והי״הסופי תיבות  – הַפְרעֹ  יָׂשֵר  ּהֹאתָ ּו ַוִּיְרא, שכתוב: תשריוהי״ה הוא הצירוף של חודש . הם סוד זו״ן שיוצאים מהבינה ו״התדיר. ואותיות 

ָרָכה׃ בתשרי נולדו האבותו    ּבְ
  

  .אה אוו אה וד: ימ״ההמילוי של שם והיא , שהיא המלכות רחל סודזה ו ,חו״הכמניין  י״טגימטריה  גו״י
  . קו האמצעיסוד היא הפרשה השלישית בספר בראשית, והיא פרשת לך לך 

  . בריאת העולם – , חסדסוד קו ימיןפרשת בראשית היא 
, הדורכל הנשמות המבול היה צריך לתקן את היה הרס וחורבן, ובה  – , גבורהפרשת נח היא סוד קו שמאל

כי לכן נח הוליד שלושה בנים,  .ימין ושמאלבלבד,  בב׳ קוויםפועלים כי היו  ,סוד שבעת מלכי אדום שמתושהם 
   העבודה שלנו רק בג׳ קוים, שהם ימין שמאל ואמצע.

ה במילוי ם הוישרומז על  מ״ה, אב״ר מ״האותיות אברהם  - , תפארתלך לך היא סוד קו האמצעיפרשת 
  .קו הרחמיםזהו סוד הקו האמצעי, שהוא  – יוד הא ואו האאלפין: 

  

ְלָך ָאֹאר 6 המברכים את ישראל לוירמז לאברהם שיעמוד ממנו שבט  ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיךָ  5 ג המקלל  ּוְמַקּלֶ

ֹחת ָהֲאָדָמה׃ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל  7 שהוא משורש הס״מ נמרוד הרשעיחיד, והוא ב כתוב ּפְ ֶלְך  ד ִמׁשְ ַוּיֵ
ר ֵאָליו  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ  היא יורדת לעולם הזה להתלבש בגוף בשבע ברכותלאחר שהנשמה התברכה  ְיהָוהַאְבָרם ּכַ

ֶלְך ִאּתֹו לֹוט היה בו קצת טוב שחפץ להיות מתוקן, וגם אברהם חפץ ולוט  –הרן אחיו של אברהם  אחיה של שרה ובנו של ַוּיֵ

, שהיא רח״ל, ראשי תיבות ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץוהוא מתלווה אל הנשמה בעולם הזה להסית, בסוד:  לוט הוא סוד הנחש. יתוקןשלוט 

ָנה המלכות ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן ָחֵמׁש ׁשָ מחרן, ונדבק במדרגת שתכף יצא אברהם  – כה״ןגימטריה  75 ְוַאְבָרם ּבֶ

בסוד  –ועל ידי החסד מתהפכת מצדק לצדקה  ממתק את דיניה של המלכותהחסד של אברהם החסד כדי להמשיך חסדים אל המלכות. 
יוצאת , שוהמת הנחשיוצאת הנשמה מז 12בגיל לרמוז ש – 12=  7+5 בגימטרייה קטנה 75 .׳ הרומזת לחמחשה חסדיםהתוספת אות 

ֵצאתֹו ֵמָחָרן חרןמ יצא מהם אברהם , ועכשיו ותג׳ מוחין דקטנסוד שהם דינים, והם  כמניין ג׳ אלקי״ם 258חר״ן גימטרייה  ּבְ

   ׃וסוד החסד הוי״הוזכה אל המוחין דגדלות שהם שמות 
  

. אז יורדים ג׳ מוחין דקטנות ע״ב ס״ג מ״המילוי , בג׳ פעמים הוי״ה :שהם ,מוחין דגדלותמקבל  ז״אכאשר 
  . , עד הגרון של הז״אג׳ פעמים אלקיםשהם 
דין כי כל אלקים הוא המוחין הם שמות אלקים, בקטנות ו .חר״ןגימטריה ) 86( ֱאֹלִהיםג׳ פעמים  גימטריה גרו״ן

  !ִנַחר ְּגרֹוִני, בסוד: קשה וחרון אף
  

שיש שם,  ג׳ אלקיםהם מתחברים שם עם  , ובגרוןדרך הגרון של ז״א ג׳ המוחין דגדלותיורדים  אחר כך
שזה סוד כוונת הברכות, שאומרים לפני , דושהקרכה בחוד י, בסוד: ג׳ ייחודים של יב״ק נעשים ומחיבור זה

  .ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּוהתפילה: 
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בחינת  . והוא עובר דרך הגרון, שהואחסדים המתפשטים בגוף החסד הכלול מחמישההוא אבינו אברהם 

 , ושםבצאתו מהגרון, כלומר .ֵמָחָרן ְּבֵצאתֹושהוא אברהם, לכן:  זרוע הימיןל, ומיד אחריה מתפשט הבינה
  עם הכולל. 75בגימטריה שהוא  אכדט״םבשם  ֱאֹלִהיםמתחלף שם 

  

ּתֹו  ה ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ אין אדם רשאי להוציא את אשתו ממדינה למדינה בלי לקחה בדברים, שהרי ַוּיִ

ן ָאִחיו . שרי היא הגוף ואברהם הנשמההסכמתה ל  ְבָחָרן ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁשהיה בין  לאלוט  ְוֶאת לֹוט ּבֶ ְוֶאת ּכָ
ר ָרָכׁשוּ  ם ֲאׁשֶ ר ָעׂשּו ְבָחָרן  מעשים טובים שאדם עושה בעולם הזה ְרכּוׁשָ הגרים ְוֶאת ַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶ

ְצאּו  שהיתה שותפה בדינים של הנחש ובתאוות שלו והגוף מתקנים את הנפש הנשמה. הנשמה מתקנת את הגוף, ואז שגויירו ַוּיֵ
ָנַען׃ ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען ַוּיָ    ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ

 הפניםהוא בבחינת  ,יםּיִ ֱאֹלִהים חַ  :נקראה, ואלוקים במילוי ֱאֹלִהים ת:שרה היא בחינת הנקבה הנקרא
׳ ר , והם אות200רה. והאחוריים של שם אלוקים הם בגימטריה ש׳ של ש אות, והוא 300ובגימטריה  והפנימיות,

  . ה׳ של שרהאות הם  ,ֱאֹלִהים :אותיות וחמשה. רשל ש

ֲעֹבר ו שמות  ע״בהם: , שגילוי החסד בכל אורותיוכנען מיד היה כשהגיע אברהם לארץ  - ע״ב רי״וותיות , ואעיבו״ראותיות  ַוּיַ

ֶכם ַאְבָרםאותיות  רי״ו שבהם ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ . כי מנוחתם יוסף עצמות נמצאיםם כשבו, היסודמקום מנוחתו של  ּבָ

, ְׁשֶכם ְמקֹוםחיצוניות היסוד היא סוד: , וגילוי החסד מן היסוד. שכ״םראשי תיבות  – ָוֶעד ָלםֹוְלע ֹותּוְלכמַ  דֹובּכְ  םׁשֵ : סוד אצל המלכות שהיא

סוד  – המו״ראותיות מֹוֶרה  נחמד מזהב ומפזהחסד הפנימי . פ״זגימטריה  ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ֵאלֹון ופנימיות היסוד, היא סוד:

ָאֶרץ החסד שיוצא מתוך היסוד אל המלכות ַנֲעִני ָאז ּבָ הקליפה בסוד  –האומה היותר גרועה שולטת בארץ כנען  ְוַהּכְ

והגוף בגוף, והוא נתקן בעל כורחו  יצר הרע נקרא כנעני. נח מימי, שנתנה להם הארץ כנען בנו של חם. והם צאצאי הקודמת אל הפרי

   ׃זו הנשמה שמאירה לאדם, והנחש עוד לא עזב את הגוף –. כשאברהם בא לארץ כנען נקרא ארץ
  

 היסוד רקמתגלים ואז . בינהלמעלה בהוא  ר״םכי  – ַאְבָרםנקרא אברהם , כאשר החסדים נמצאים בבינה
אבל כדי  אברהם היה ערל.בזמן שוכל זה  ׳.םוהיא סוד  ,העטרההיא ש ,היסודוהמלכות של , אב״רשהוא סוד 

משתנה ו חמשת החסדים מתפשטים ביסוד, ואזאברהם היה צריך למול את עצמו.  למטהלהמשיך את התיקון 
  שממנו יוצאים התולדות בעולם. ,םיִ ּגֹו ןֹוַאב ֲהמ :נקראהם האברשמו ל

  

ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ְיהָוהַוּיֵָרא  ז ה׳ המשיך לאברהם אורות  ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ

ַח  יחוד זו״ן, להשלים לבנות את בניין המלכות כדי שתוכל להזדווג עם בעלה יוכלקדושים שעל ידיהם  ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ַוּיִ
ְרֶאה ֵאָליו    ׃לתועלת ה׳ בלבד אלא, שהמשכת האורות הקדושים לא יהיה לחינם ַלידָוד ַהּנִ

  
  שהם ניצוצות קרי של אדם הראשון בק״ל שנים שפרש מחוה. !אברהם אבינו היה ראש הגרים

  .זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים עבודה: פעמים, ועבר על שלוש בשם מ״הפגם אדם הראשון 
  

  כדי לתקן את הקלקול!, אברהם יצחק ויעקבהראשון התגלגל באדם 



 יבנה ַהִּגְלָעד  לך לךפרשת          חומש בראשית
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 מ״התיקן והחזיר שם . הוא של אדם הראשון עבודה זרה קלקול:ותיקן את  ,שבר את הצלמיםאבינו אברהם 
שפיכות מתקן את  יצחק .ג״רגימטריה שב, אב״ר ישארו אותיות: ,אברה״ם מ: מ״האם נוריד אותיות ו למקומו,

  .גילוי עריותמתקן את  יעקב, ודמים
  

, בסוד: המתחבר אל הכתף פרק יד הימין, בסוד ז״אזרוע ימין של הוא  . אברהםאברה״ם אותיות אב״ר מ״ה
 ,מ״השהוא  חסדים לז״אשנותן  אבאיסוד הוא  אב״רכתף. קלעים ב 15, ויש 15 חכמה. י״ה גימטרייה י״ה

  .עיקר החסד דז״א הוא באברהםלכן ו
  

ם ָהָהָרה ח ָ ק ִמׁשּ ְעּתֵ הנקראים  האבותשהם סוד  חג״תששם  ז״א מעלה מחזהללעלות  אברהם, זכה ייחוד זו״ןבשכר  ַוּיַ

ֶדם הרים , וכשמקבלת יםהמלכות כשמקבלת חסדשם  ְלֵבית ֵאל התפארת המאיר אל המלכותשהוא סוד  מזרחצד  ִמּקֶ

ֶדם ֱאֹלִהים יתּבֵ נקראת:  גבורות ית ֵאל ִמּיָם ְוָהַעי ִמּקֶ  והתפארת ,ָּיםהששם  מערבב המלכות ַוּיֵט ָאֳהלֹה ּבֵ

ֶבן המזווג את תפארת ומלכותאברהם הוא חסד שבו יסוד אבא, , וֶּקֶדם הנקרא מזרחב חַ  הבנהו בינהלשון  ַוּיִ ם ִמְזּבֵ  ׁשָ
ם  :חדשמזיווג האת מעורר חזה דז״א, הוא מעל  לעלותזכה אחרי שאברהם גרם לייחוד זו״ן ו ַלידָוד ׁשֵ ְקָרא ּבְ  ָוהְיהַוּיִ
סוד: וזה  .אַוִּיְקָר  וכאן: ַוַּיֲעֹברכתוב: , כניסת החסד אל המלכותכאשר אברהם נכנס לכנען בפסוק ו׳, בסוד , הייחוד לכל העולםמכריז את 

ה ט ׃ ְקָראּיִ וַ  ָניוּפָ ה' ַעל  ֲעֹברּיַ וַ  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ ׃ של ז״א צד הימין והחסד , שהואדרוםצד ל ַוּיִ
ֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור  י  {פ} ָאֶרץ ַוּיֵ  ,למצרים שזה סוד הירידה. ְרֵיהאַ  רּגּומלשון ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

מעצמו, בגלל , כמו שעשו ישראל בגלות מצרים. אבל כאן אברהם הלך למצרים לטרוף את הניצוצות הקדושות ולהחזירם אל הקדושה

ָאֶרץ׃ בבית פרעהלכן היה המאורע של שרה , ָּבָאֶרץ ָרָעב שהיה י ָכֵבד ָהָרָעב ּבָ ם ּכִ    ׁשָ
  

 םׁשָ  רׁשֶ ה אֲ ֶאֶרץ ַהֲחִוילָ  לּכָ ֵאת  ֵבבּסֹ הַ  אּוה ןׁשֹויּפִ ָהֶאָחד  םׁשֵ : הנילוס, בסוד הנהר הראשון שיוצא מעדן הוא
  . חכמת מצרים חזקה בכל העולםולכן היתה , שבקו הימיןהחכמה נהר זה הוא סוד  .ָהבּזָ הַ 
  

  ! ָהבּזָ , והארה זו נקראת בשמאלהארת החכמה  שבההבינה אל נהר פישון סובב ומשפיע 
  .שהחכמה תהיה מכוסה בחסדים, למעלה למטהמכדי להמשיך הארת החכמה  – ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵּיֶרד :לכן

  

ר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה  יא ֲאׁשֶ   מתוך החושך ורשהא, וידוע חם המפוחםהמצרים הם בניו של ַוְיִהי ּכַ

ה ְיַפת ַמְר  ָ י ִאׁשּ י ּכִ ּתֹו ִהּנֵה ָנא ָיַדְעּתִ ַרי ִאׁשְ א ועד עכשיו אברהם ל ֶאה ָאּתְ ַוּיֹאֶמר ֶאל ׂשָ

למעלה  שהיופי של שרה היה. ואברהם עכשיו הכיר מתוך החושך של המצריםהסתכל על שרה? אלא עכשיו האור שלה הופיע מעצמו 

י הוי״האותיות ְוָהָיה  יב ׃ָאְּת הרמוזה במילה:  המלכותשהיא האישה העליונה,  כמו היופי של – יופי של קדושה, והוא מהטבע  ּכִ
ּתֹו ֹזאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָתךְ  ְצִרים ְוָאְמרּו ִאׁשְ של הניסיון הרביעי זה   ְיַחּיוּ ִיְראּו ֹאָתְך ַהּמִ

, אור החיה נקרא החכמהאור ֲאֹחִתי ָאּתְ ִאְמִרי ָנא  יג  ׃איהו בנצח ואיהי בהוד, בסוד: הודהיה לתיקון השאברהם, 

י ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחיְ  החסדשם שהוא  א״לגימטריה  ְלַמַען ִייַטב ְּת ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאֹחִתי אָ וכתוב:  ָתה ַנְפׁשִ
ְגָלֵלךְ  היה רהם אב .אימנו חוהשקיבלה את יופיה מ, עילאהאמא שרה היא סוד , וס״גגימטריה  גל״ל. כ״ב אותיות. גל״לאותיות כ״ב  ּבִ

  ׃עד שמל את עצמולשרה בעניין הנבואה טפל 
  
  . ב״ןה יבגימטריו אנ״אראשי תיבות , ֹחִתיאֲ  אנָ  ְמִריאִ 

  . אהי״הבגימטריה ו יא״יסופי תיבות  ,יֲאֹחִת  אנָ  יִאְמִר 
יגנו  – ב״ן אהי״השמות אלו: , שב׳ לשרהרומז אברהם 

   וגם על ישראל. ,עליהם במצרים
  !היתה הכנה לגלות ישראלירידת אברהם למצרים, 

 


