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בֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה לשון צער ַוְיִהי יד יש ג׳ שרים:  ובגרון ג׳ מוחין דקטנות שהם סוד, המצר של הגרוןמצרים הם  ּכְ

 שכינ״הגימטרייה מצרימ״ה . אברהם ירד לתקן את השכינה! קנה, ושט, והוורידיםהם סוד:  – שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים

ְראּו  י ָיָפה ִהוא  לשון יראה, שמבינים שעלולים לאבד את השכינה לאברהםַוּיִ ה ּכִ ָ ְצִרים ֶאת ָהִאׁשּ ַהּמִ
ְראּו  טו  ְמֹאד׃ ֵרי ַפְרֹעה לשון ראיהַוּיִ  שבתוך הגרון גבורות הבינההשרים הפנימיים ראו את  ֹאָתּה ׂשָ

ְרֹעה  פרעה שנמצא מבחוץ שהם פנימים הם יכולים לראות, אבל , כי השרים הגוף חוץשמ העורףאל ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל ּפַ

ְרֹעה לא יכול לראות ית ּפַ ה ּבֵ ָ ח ָהִאׁשּ ּקַ לביתו של גוי. המצרים נלקחה באונס, שהרי צדקת כמו שרה לא תלך ברצונה  ַוּתֻ

   ׃י הקליפות של התנין הגדול הרובץ בין יאוריו כדי להמשיך את יניקת השפע מהשיכנההורידו את השכינה באונס אל מדור
  

  .יהו״ה -, ווהי״השני שמות של הקב״ה שמרו על שרה במצרים, והם: 
  .תשרי, ושם זה שולט בחודש והי״הסופי תיבות  – הַפְרעֹ  יָׂשֵר  ּהֹאתָ  ּוַוִּיְרא
  .ניסן, ושם זה שולט בחודש יהו״הסופי תיבות  – ּהֹאתָ  ּוַוְיַהְלל הַפְרעֹ  יָׂשרֵ 

  .נברא העולם: בתשרי עלה במחשבה , ובניסן נברא העולםאלו שני החודשים שבהם 
  

ֲעבּוָרהּ  טז א שווה ערך תמורת ללשון צער, כי שום דבר  ַוְיִהי בעבו״ר ה׳, שהיא השכינה! ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ּבַ

י השכינה ָפֹחת ַוֲאֹתֹנת ּוְגַמּלִ אלו הניצוצות  םלֹו ֹצאן ּוָבָקר ַוֲחֹמִרים ַוֲעָבִדים ּוׁשְ

ע  יז ׃שנבררו ֹדִלים  ְיהָוהַוְיַנּגַ ְרֹעה ְנָגִעים ּגְ  –הכות את פרעה והוא הוכה לשרה היתה אומרת למלאך ֶאת ּפַ

יתֹו ַעל ּדְ  נקראים כך כי באים מהחסד הנקרא גדולה ְּגֹדִלים ְנָגִעים. פרעה לקה בצרעת, שהרי למכות מצריםרמז  ַבר ְוֶאת ּבֵ
ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ְקָרא ַפְרֹעה לְ  יח ׃ולא אחותו אשת אברםרק לאחר מעשה נודע לפרעה ששרה  ׂשָ ַאְבָרם ַוּיִ

ךָ  ּתְ י ִאׁשְ י ּכִ ְדּתָ ּלִ ה לֹא ִהּגַ י ָלּמָ יָת ּלִ שעושה מעשה של  שהיה סבור  ִהואַוּיֹאֶמר ַמה זֹּאת ָעׂשִ

ה וְ  יט ׃היתר ולא של איסור ָ ח ֹאָתּה ִלי ְלִאׁשּ ה ִהּנֵה ָלָמה ָאַמְרּתָ ֲאֹחִתי ִהוא ָוֶאּקַ ַעּתָ
ָך ַקח ָוֵלְך׃ ּתְ חּו אֹ  כ ִאׁשְ ּלְ ים ַוְיׁשַ ְרֹעה ֲאָנׁשִ ל ַוְיַצו ָעָליו ּפַ ּתֹו ְוֶאת ּכָ תֹו ְוֶאת ִאׁשְ

ר לוֹ     ׃גימטרייה לא״ה ֲאׁשֶ
  

  אבינו עמד בנסיון נוסף, הוא ירד אל הקליפה, תיקן את השכינה, יצא מהקליפה, ולא ניזוק!אברהם 
  בנוסף אברהם זכה לנשמה, שהיא הבינה, שהיא סוד סוד לאה.

  
  .אדם הראשון, נח, אברהם אבינו, נדב ואביהואבחן ארבעה אנשים, לראות אם יעמדו ביצר: הקב״ה 

  הביא מיתה לעולם–הראשון אדם 
  שתכרה –נח 

  הקריבו אש זרה –נדב ואביהוא 
  , בכלל עמד בכל עשרת הנסיונות!עמד בניסיון –אבינו אברהם 

  

ַעל  א יג ּתוֹ  מבין הקליפותַוּיַ ְצַרִים הּוא ְוִאׁשְ ר לוֹ  מלכות ַאְבָרם ִמּמִ גימטרייה לא״ה שהיא  ְוָכל ֲאׁשֶ

ה יצר הרעְולֹוט  בינה ְגּבָ  הנגב״ה. ולנטות עם אברהם אל הימיןמהשמאל  להיפרד, והוכרח יצר הרעהוא סוד  לֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ

, היה שה׳ השכר של אברהם שהתעסק בתיקון של לוטאחר שיצאו מתוך הקליפה.  השכינהלרמוז על הדבקות עם  – אדנ״יגימטריה 
בין בבחינת שר לאברהם המשיך מהאורות העליונים של השם הקדוש הוי״ה, בין מצד הפשוט ובין מצד המילוי שלו, והתפשטו בכל א

ֵבד ב ׃העצמות ובין בבחינת הלבושים , הוי״ה במילוי אלפיןשם  – 45גימטריה  ְמֹאד הוי״השם  – 26גימטריה  ְוַאְבָרם ּכָ

ְקֶנה לו״טגימטריה  ּמִ ֶסף ּוַבזָָּהב . בסוד קנה חכמה. והלבושים הם סוד נה״יהלבושיםהתפשטות האורות בבחינת  ּבַ ּכֶ  ּבַ
ָעיו  ג ׃חסד וגבורה :, שהםהעצמותהתפשטות האורות בבחינת  ֶלְך ְלַמּסָ  לשון רבים: מסע למטה ומסע למעלה בספירותַוּיֵ

ית ֵאל  שבצד דרום שהוא צד החסד ִמּנֶֶגב ם (אהלה)  מלכותְוַעד ּבֵ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ַעד ַהּמָ
ית ֵאל ּוֵבין ָהָעי ין ּבֵ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ רוצה לצאת ממנה חזרה אל הקדושה, צריך ומי שיורד לתוך הקליפה  [ָאֳהלֹו] ּבַ
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ם  ד ׃שיילך באותם הדרכים שהלך בירידתו עד שחוזר לשורשו כבהתחלה ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ֶאל ְמקֹום ַהּמִ
ִראׁשָֹנה ם  כשקיבל עליה לחג״ת, מחזה ולמעלה דז״א ּבָ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ְקָרא ׁשָ   ׃התחתון התעוררותְיהָוה ַוּיִ

  


