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יםבסוף הפרשה הקודמת בא עניין המילה, שבכולו מוזכר שם  , הרומז אל הדין שהתעורר כדי לסלק את ֱאֹלהִּ

העורלה מהיסוד הקדוש למעלה ולמטה, ואומנם אחר הדין צריך התעוררות חסד ורחמים, ולכן התגלה שם 

י , שכתוב: ולרפאו להמתיק את הדיןעכשיו לאברהם ביום השלישי למילתו, כדי  הוי״ה ישִּ י ַבּיֹום ַהְשלִּ ַוְיהִּ

ים ֲאבִּ ְהיֹוָתם כֹּ  .בִּ

יםממתיק את הדין שנעשה בשם  הוי״הגילוי  עץ כי ממרא י ,ְבֵאֹלֵני ַמְמֵראהזה היה . והגילוי הקדוש ֱאֹלהִּ

 ! שגם הוא יקבל מהאורות הקדושים. ועשה את ממרא לסנדק אותו,זיכה לאברהם על המילה, והקב״ה 

 

, לעורר הזיווג הקדוש של מידת יום במידת לילהאבינו לא היה שלם עד שמל את עצמו, ועכשיו יכול אברהם 

ל: כתוב בעניין שמעון ולוי בהריגת אנשי שכםה בסוד הֶּ ַתח ָהאֹּ ֵשב פֶּ ם ַהּיֹום ְוהּוא יֹּ כם היו כואבים לא שש .ְכחֹּ

 .שמעון ולוי היו כואבים על מה שעשו לדינהמהמילה, אלא 

 

 . לגילוי בהקיץ. וכאן זוכה אברהם במחזה –בברית בין הבתרים אברהם קיבל נבואה בתרדמה 

 . , את שבירת הכליםשם מ״ה החדש המתקן את העולםבעולם, והוא  ז״אמייצג את הנהגת אברהם 

 

ָרא  א יח  וירא ָליו , הרומזים על אור אין סוף המתגלה אל ז״אאור י׳אותיות ַוי ֵּ צריך לבקר את שמכאן לומדים  ְיהָוה אֵּ

א  החולה ביום השלישי שהוא כנגד הקו האמצעי י ַמְמרֵּ לֹנֵּ אֵּ . יםתוקף הדינעם הכולל המורים על  מנצפ״ךממרא גימטרייה  ב ְ

ם שיש ש ֵאֹלֵני ַמְמֵרא. במקום שנקרא ז״א,  שהוא התפארתמכאן אנו לומדים שכדי להתקשר עם הבורא אנו יכולים לעשות זאת רק על ידי 

. אברהם זכה לברר הטוב מהרע, ודווקא שם נגלה ה׳ אל אברהם, כי היכלות התמורותשם אחיזת ש, עץ החיים ועץ המוותב׳ אילנות: 

ל  האורפאלו אילנות שנותנים  – רפ״אגימטריה  281 גימטרייה ממר״א ַתח ָהֹאהֶּ ֶּ ב פ  ֵּ  זוכים דרכופתח המלכות שְוהו א ֹיש 

ֹחם ַהי ֹום  ו"ק דז״א, שהם סוד וללאה יש שישה בנים לא״האותיות  אה״ללהשיג את כל שאר הפתחים.    ׃בצהריםכ ְ
 

  .א׳ רי״ו, באותיות ַוֵּיָראלכן כתוב:  – לעינייםאור החסד הוא אור החכמה שיורד ואברהם הוא מידת החסד, 

 .גבור״הגימטרייה  ראי״ה

 

ָרא וַ  אבְ הָוה יְ ָליו אֵ יֵּ ֹלנֵּי ַמְמרֵּ ֹלנֵּי בְ הָוה יְ , איו״בראשי תיבות , אֵּ אמַ אֵּ  .יב״ם ראשי תיבות ,ְמרֵּ

נשמתו הוציאה את תרח אברהם, שנימול  יאיוב הוא בן יבמה. ואחרשהרי ! תרח התגלגל באיובכאן רמוז לנו ש

 . להיתקן כדי שיתגלגל אחר כך באיוב

 

 יש כמה עורלות:ולכן אנו עושים מילה. , עם השכינה לנו לדבוקהעורלה מפריעה 

 תאוות  – עורלת הברית .1

 הרהורים – עורלת הלב .2

 דברים היוצאים מהפה – עורלת הפה .3

 בבוראדבקות  – עורלת המחשבה .4

 

 אברה״ם גימטריה רמ״ח

 

 

מקבל ג׳ קווים, שהם ג׳ הגוונים של הקשת, אבל אין גילוי הקווים אלא לאחר סילוק העורלה החופפת על היסוד 

 הברית, וזה סוד ג׳ מלאכים שראה אברהם.

יָניו  ב א עֵּ ָ ש   ֵּה  הביט בחכמתוַוי ִּ נ  ְרא ְוהִּ ים  לשון גילויַוי ַ ה ֲאָנש ִּ ָ לֹש   אין מלאך אחד עושה שתי שליחויותי כש ְ

ים  בִּ צ ָ ְראנִּ ָרץ כאן אברהם מבין שהם מלאכים ָעָליו ַוי ַ  קבלת פני שכינהשגדולה הכנסת אורחים ממכאן לומדים  ַוי ָ

ל  ַתח ָהֹאהֶּ ֶּ פ  ְקָראָתם מִּ חו  ָאְרָצה  אדנ״יזו השכינה שהיא שם לִּ ַ ת  ש ְ בחינת ביטול. בשכינה להשתחווה ַוי ִּ

 ׃בונה את המושב לכיסא, וכשאברהם משתטח ארצה הוא בעצם שלושת הרגליים של הכסאשלושת המלאכים מרמזים על 
 

. בסילוק העורלה , כלומר:שאין גילוי להם אלא בתיקון הברית מילה הקשתג׳ גווני , והם ימין שמאל ואמצעהיסוד מקבל מכל ג׳ הקווים: 

 ובא לבשר לשרה שהיא יולדת בן  – מיכאל הוא חסד

 בא להחריב את סדום ועמורה  – גבריאל הוא דין

  ובא לרפא את אברהם אחר ברית המילה – רפאל הוא רחמים

 

 . הצלת לוט, והשליחות השנייה היא בזכות אברהם היה למלאך רפאל כח לבצע שתי שליחויות
 

 .קודם היפרדו ממנה לקבל אל האורחים, כדי שלא תסתלק מעליו אברהם נוטל רשות מהשכינה
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ינֶּיָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר מֵּ  השכינהַוי ֹאַמר ֲאֹדָני  ג עֵּ ן ב ְ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ָך אִּ ַעל ַעְבד ֶּ

  ׃שהשכינה לא תסתלק בזמן שאברהם יוצא לקבל את האורחים
 

ם ד ח ָנא ְמַעט ַמיִּ אותיות ש בו שיזה כוח הגבורות  ַוֵּיָרא? כי אברהם הוא מקור החסד והמיםמעט מים אם  למה. חסד ֻיק ַ

ם , ובגבורות אין הרבה מיםרי״ו יכֶּ ֲענו  ת ַ  בסיום הגוף הםש נצח והודלטהר דרגות  ְוַרֲחצו  ַרְגלֵּ ָ ש   ץְוהִּ עץ  ַחת ָהעֵּ

  ׃עץ החייםזה  –עם ה׳ הידיעה 
 

 , והאדמה מקוללת. המלכות היא הקליפה, כי סיום הגוף הוא מקום הקליפה

! זה המוות זה הקליפה –בעולם? ברגע שכלי המלכות באין סוף עשה צמצום על כל האור  איך נוצר הטומאה

 . בינהבכלי הגבורה של יצחק שהיא  בבחינה ב׳!!! וזה קרה אין בו אור? כי למהוהטומאה. 

שזה שם הכלי  יצחקשהיא הקליפה של  הגר, ובמצב זה קוראים לו ברגלייםכשהכלי ריק מהאור, זה נרמז 

 !יצח"קגימטרייה  הג"ראור. ה לאכשמתחבר 

 

ם  ה חֶּ ְקָחה ַפת לֶּ ג׳ גד כנו, ג׳ קוויםכנגד והם , החיים שבעולמות . והם בחינתהוי״הפעמים  ג׳ שזה: 78 גימטרייהְואֶּ

םה. המלאכים שהגיעו לאברהם חֶּ ם  כשהיא עם ז״א בעלה! ַפתהשכינה נקראת  ,אור החסדיםהוא  לֶּ כֶּ ב ְ , לבבכםא ולְוַסֲעדו  לִּ

אין יצר הרע שולט במלאכים. אדם הראשון חטא באכילה ואברהם אבינו האכיל את המלאכים. אחר כך הביא להם שתיה כדי לתקן את כי 

ם  החטא של נח כֶּ ם ַעל ַעְבד ְ ֶּ ן ֲעַבְרת  ֵּ י ַעל כ  ֲעֹברו  כ ִּ ַ ברהם בסוד הג׳ קווים, כדי שעברו אצל אַאַחר ת 

עֲ  לעשות תיקון למלכות ַ ן ת  ֵּ ָ ַוי ֹאְמרו  כ  ְרת  ַ ב  ר ד ִּ ֶּ ֲאש  ַ ה כ  הם הכיר אותם המלאכים ידעו שאברש ֶּ

ר ַאְבָרָהם  ו ׃כמלאכים ם מ״ד, וצריך אברהם ידע שצריך לעלות מ״ן לשלושת הקווים כדי לקבל מה ָהֹאֱהָלה חסדַוְיַמהֵּ

ָרה  שלא יתעורר הקטרוג של הס״א לערבב את התיקוןלעשות הכל במהירות כדי  ל ש ָ י ש ְ  גבורהאֶּ ר ַמֲהרִּ לֹש  ַוי ֹאמֶּ

ים ַמח  מידת המלאכיםשהיא עם הכולל,  אדנ״יגימטרייה  סא״ה. ג׳ קוויםכנגד  ְסאִּ ת  נצ״חגימטרייה קֶּ  גימטרייהֹסלֶּ

י  מלכו״ת י ֻעגֹות יציאת מצרים בפסחלעם הכולל, רמז  מש״הגימטרייה לו ש ִּ רהם לא רצה , ואבפסחבאותו הזמן היה  ַוֲעש ִּ

ָקר ָרץ  ז ׃מבלי לתת לבצק לתפוחלערבב את הס״א שאוחזת בחמץ באכילת המלאכים, לכן שרה מיהרה להכין  ָ ל ַהב  ְואֶּ

, מהבעלי חייםג׳ קווים להעלות מ״ן אל ה ג׳ פריםגם אברהם מיהר לעשות את שלו כדי לעלות מ״ן בשלימות, ואברהם לקח  ַאְבָרָהם

ַער ושרה העלתה מהצומח ַ ל ַהנ  ן אֶּ ֵּ ת  ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוי ִּ ָ ן ב  ֶּ ח ב  ק ַ חכמה. מכי מנוער  ַנַערשנקרא  מעאלישזה  ַוי ִּ

ֹות ֹאתוֹ  דינים  ש״ךגימטריה  נע״ר ר ַלֲעש    ׃!וקיהבשר כדי למת את הפר הוא דין, ומבשלים ַוְיַמהֵּ
נמלט למערת המכפלה, ואחריו רץ אברהם, ושם ראה את אדם הראשון, וחמד את המקום לקבורה. אבהם הפר 

 .ופני השור אל השמאל... כתוב: הגבורה, שרץ אחר החסדהוא מידת 

 

ְמָאה ְוָחָלב  ח ח חֶּ ק ַ חסדים הנשפעים וזה המאכל הראוי לו. והם  מיכאלמצידו של  החסד הרומז על לבןשהצבע שלהם ַוי ִּ

ָקר  מהבינה ָ ן ַהב  ה הנשפעים מהבינה, הנקראת: גבורותו בֶּ ר ָעש ָ ֶּ  הממונה על הדין, והמאכל שראוי לו הוא גבריאל ֲאש 

ם  הדיןרומז שהוא מצד , שאדוםהבשר צבע הרי שהבשר,  ְפנֵּיהֶּ ן לִּ ֵּ ת  ם  פנים מוחין וג״רַוי ִּ יהֶּ ד ֲעלֵּ ְוהו א ֹעמֵּ

ץ ַחת ָהעֵּ ַ  אברהם גדול מהמלאכים, כי האבות הם המרכבה הקדושה. ַתַחת ָהֵעץ, ולכן הוא לעץ החייםאברהם הוא מרכבה  ת 

לו   והמלאכים משרתים את המרכבה   ׃עם הכולל, לרמוז על המדרגה שממנה המלאכים מקבליםאדנ״י גימטרייה  אכיל"ה ַוי ֹאכֵּ

ָליו ַאי ֵּה  ט ה ַאֵּיה ְמקֹום ַוי ֹאְמרו  אֵּ ה ָלזֶּ ים זֶּ יצֹוְמָשְרָתיו שֹוֲאלִּ כי מהמקום הזה תזכה שרה לבן הקדוש  ,ְכבֹודֹו ְלַהֲערִּ

ָך  ֶּ ת  ש ְ ָרה אִּ ל׃ המלאכים שואלים את הנשמה: היכן הגוף?ש ָ ֵּה ָבֹאהֶּ נ  ר הִּ ר י  ַוי ֹאמֶּ  המלאך מיכאלַוי ֹאמֶּ

יָך  מבשר על לידת יצחק לֶּ ו ב אֵּ ֹוב ָאש  ת  חוזרים למקומם ,שליחותם מסיימיםהמלאכים אחרי שכי  ,לעזור בלידהש  עֵּ ָ כ 

ה  שמה . בשעת הייחוד! היולדת נקראת חיה חי״ה, והיסוד משפיע למלכות ה׳ חסדים, והיא ח״י, והיסוד נקרא ע״תהמלכות נקראת ַחי ָ
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ָך  , והוא נהפך לחוה מפני זוהמת הנחשהראשון של חוה היה חיה ֶּ ת  ש ְ ָרה אִּ ן ְלש ָ ֵּה בֵּ נ  ָרה יצחק של שרה ְוהִּ ְוש ָ

ַֹמַעת  ל  שמיעה זה בינהש  ַתח ָהֹאהֶּ ֶּ לשהיא סוד  השכינהההשגה של שרה מצד פ  הֶּ ַתח ָהאֹּ   ְוהו א ַאֲחָריו׃ פֶּ

ֵנה ֵבןלכן: ותיקנה את כל הקלקולים שעשתה חוה, ו, שרה היא גלגול חוה  .ָכֵעת ַחָּיה ְוהִּ

 

ים  יא נִּ ָרה ְזקֵּ מִּ ! הנשמה, שהיא סוד אין זקן אלא זה שקנה חכמהְוַאְבָרָהם ְוש ָ י ָ ַ ים ב  אִּ ָ יום במלכות, ושנה ים ב 

יםבתפארת!  ש ִּ ָ נ  ַ ָרה ֹאַרח כ  ְהיֹות ְלש ָ  69ימטרייה ג, וביחד הם מ״חוסופי תיבות א״ך ראשי תיבות  ָחַדל לִּ

  ׃ניד״הגימטרייה 
, וכמו כי עלו למדרגות גבוהות בהן אין אחיזה לנחש הקדמוניכשהנשים מתבגרות נפסקת להם הנידה, 

כי שרה היתה  –. אברהם אמר לשרה להכין עוגות, אבל לא הגיש למלאכים הלידה, כך פוסקת הנידהשפוסקת 

 בנידה והעיסה נטמאה. 

 

ְדנָ  יב י עֶּ י ָהְיָתה ל ִּ י ְבלֹתִּ אֹמר ַאֲחרֵּ ה  לֵּ ָ ְרב  קִּ ָרה ב ְ ְצַחק ש ָ הם . אברהם ושרה סוד הבינהה ַות ִּ

ן  עדן ועדנהחכמה ובינה:  י ָזקֵּ ר יג  ׃הגרעון בבעלהתלתה ַואֹדנִּ ל ַאְבָרָהם לָ  ְיהָוהַוי ֹאמֶּ ה ז ֶּה אֶּ ָ מ 

י׃ י ָזַקְנת ִּ ד ַוֲאנִּ לֵּ אֹמר ַהַאף ֻאְמָנם אֵּ ָרה לֵּ א יד  ָצֲחָקה ש ָ לֵּ ָ פ  ָבר  ְיהָוהמֵּ ֲהיִּ ד ָ

ד  ֹועֵּ ה  רומז אל הזיווג העליוןַלמ  ת ַחי ָ עֵּ ָ יָך כ  לֶּ ו ב אֵּ אם הוא אינו פותח אין בידו של הקב״ה, ו חיההמפתח של ָאש 

יָךלידה. והמלאך מיכאל אמר:  ן׃ שֹוב ָאשּוב ֵאלֶּ ָרה בֵּ  ו ְלש ָ
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