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רֹון יז  שני ֵדה ֶעפְׂ ם ש ְׂ קָּ קימה לשדה כי לאחר שהשדה והמערה בידיו של אברהם היתה  – לשם עפרו״ןחזרה האות ו׳  ַוי ָּ

ֵרא , להודיע השדה יצא מהקליפה ובא אל הקדושהולמערה ֵני ַממְׂ ר ִלפְׂ ֶ ה ֲאש  לָּ ֵ פ  כְׂ ַ מ  ַ ר ב  ֶ  לחברוןשם נוסף  ֲאש 

ֻבלֹו  ל ג ְׂ כָּ ר ב ְׂ ֶ ֶדה ֲאש  ָּ ש   ַ ר ב  ֶ ֵעץ ֲאש  ל הָּ כָּ ֹו וְׂ ר ב  ֶ ה ֲאש  רָּ עָּ ַהמ ְׂ ֶדה וְׂ ָּ ַהש  

ִביב׃ ַער ִעירֹו׃ יח סָּ ַ ֵאי ש  ָּ ֹכל ב  ֵני ֵחת ב ְׂ ֵעיֵני בְׂ נָּה לְׂ ִמקְׂ ם לְׂ הָּ רָּ ַאבְׂ ַאֲחֵרי ֵכן  יט לְׂ וְׂ

ַבר  הקָּ לָּ ֵ פ  כְׂ ַ ֵדה ַהמ  ַרת ש ְׂ עָּ ֹו ֶאל מְׂ ת  ה ִאש ְׂ רָּ ם ֶאת ש ָּ הָּ רָּ ובגימטרייה  מש״הראשי תיבות  ַאבְׂ

ֶאֶרץ  עולם הנשמות, שהיא עולם הבריאהלרמוז על קדושת  – א״ל שד״י רֹון ב ְׂ ֵרא ִהוא ֶחבְׂ ֵני ַממְׂ ְׂ ַעל פ 

ַען׃ נָּ   כ ְׂ

 אבל גם לא עלו בחזרה לגן עדן!  –, הם לא נקברו הם היו במערת המכפלהאחרי שאדם וחוה הורחקו מגן עדן, 

ששילם לעפרון,  ופדה את נפש אדם וחוה בארבע מאות שקלהטוב מהרע, את הפריד שעד שבא אברהם אבינו, 

 ! הנחש ממונה על הנפשות החוטאות. כי ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו, בסוד: דומהומלאך  הנחששהוא 

 

! שאיתה ירדו וכך יעלו לגן עדן בלי הבושהלקבור את אדם וחוה במקומם,  אברהם יכלרק אחרי קניין המערה 

! אפילו שהיה בצער גדול על מות אשתו הוא עושה חסד לאדם הראשון ולחוה וזה מעלה נוספת של אברהם

עכשיו הקב״ה נתן לאברהם את הכח להחליט מי ייכנס לגן  –ושחרר אותם ממאסר הנחש והכניסם לגן העדן 

ל ְכֹחם ַהּיֹום, שאחרי המילה, אברהם: וירא –תוב בפרשה הקודמת ! לכן כעדן ַתח ָהֹאהֶּ ב פֶּ  !!!ֹיׁשֵׁ

 

? כי למהפוגשים את אדם הראשון.  ושם .כל הנשמות עוברות במערת המכפלה לפני שנכנסים לעולם העליון

 ! חייב מיתהכל מי שמסתכל באדם הראשון 

 ! אברהם הוא גלגול אדם הראשוןאברהם הסתכל על אדם הראשון ונשאר חי... כי 

 

ֶבר  כ ם ַלֲאֻחז ַת קָּ הָּ רָּ ַאבְׂ ֹו לְׂ ר ב  ֶ ה ֲאש  רָּ עָּ ַהמ ְׂ ֶדה וְׂ ָּ ם ַהש   קָּ ֵני ֵחת׃ }ס{מֵ ַוי ָּ   ֵאת ב ְׂ
 

 שנים. 3שם ישב יצחק  – בבית שם ועברלאחר שעברו ימי הבכייה על שרה, אברהם שלח את יצחק ללמוד 

נחור, הוא קרא  עלם התאבל אחיו של אברהם. לאחר שאברה באותה תקופה מתו אבימלך ולוט, וגם נחור

 לאליעזר... לחפש אישה ליצחק!

 

ִמים א כד י ָּ ַ א ב  ָּ ם זֵָּקן ב  הָּ רָּ ַאבְׂ ים :עלה במדרגות שנקראות וְׂ ד  ם בלילות!ג – מואריםהם תמיד שמפני , ָּימִּ ַוידוָּ

ֹל כ  ַ ם ב  הָּ רָּ ַרךְׂ ֶאת ַאבְׂ ֵ ָלהְמעָ והיא סוד המלכות, והיא:  .ּהמָ ְׁש  לכֹ בַ ּוְלַאְבָרָהם  ֹוָהְיָתה ל תּבַ  ב    ׃!ַרת ַהַמְכפֵׁ

יםהאל מדרגת  . ללכת אחרי הפיתויים של יצר הרע! כשהגוף חלש ואין כבר כח , מגיעים בשלב הזיקנהָּימִּ

במקום שבעלי תשובה , כי: התשובהאבל לאותה מידה יכולים להגיע גם בשלב מוקדם יותר, וזה על ידי 

 .גמורים יכולים לעמוד בועומדים אין צדיקים 

 

, שהיא סוד יוד הה וו ההדההין:  הוי״ה, שהיא שם השכינה, שהיא המלכותהיא אחת מהשמות של  ַּבֹכל

ָלה שבירת היה  שבה !ובה היה הצמצום – . שהיא שולטת על הכלָלהׁשָ מָ  לַּבכֹ  ֹותּוַמְלכּו, שכתוב: ְמָעַרת ַהַמְכפֵׁ

את והיא מחייה . עשיה ,בריאה, יצירהויצרו את עולמות הנפרדים, שהם:  האצילות, שנשברו ונפלו תחת הכלים

ת ֻכָּלםכל התחתונים ממנה בסוד:  ה אֶּ ת להפריד א לכן אנחנו חייבים כולל הקליפות והטומאה. – ְוַאָּתה ְמַחּיֶּ

! ולכן אברהם אבינו קנה את כל! כי הקליפות מפרידים את המלכות מהיסוד דז״א שנקרא: המלכות מהקליפות

׳ רומז לשלושת ש – ש׳ מ״האותיות שהוא ! משההשכינה, וגם תיקן, והציל! וגם דאג לחתן את השכינה... עם 

 . אד״םרומז לאדם הראשון, כי מ״ה גימטרייה  מ״ההאבות, 

 

יתֹו  ב ֵ ַקן ב  ֹו זְׂ ד  ם ֶאל ַעבְׂ הָּ רָּ אליעזר , כך וגמת הז״אשאברהם הוא ד, וכמו זה שקנה חכמהזקן ַוי ֹאֶמר ַאבְׂ

ךָּ שר הפנים, שהנהגת התחתונים מסורה בידו  עבדו כדוגמת מט״ט דְׂ ים נָּא יָּ ר לֹו ש ִ ֶ ל ֲאש  כָּ ל ב ְׂ ֵ ֹש  ַחת ַהמ  ַ  ת 

ֵרִכי כי יש ערך הופכי בין אורות לרמוז על האורות הגבוהים שנמצאים בכלים הנמוכים,  – ר״םגימטרייה  יְׂ

ֶרץ ֲאש ֶ  ג ׃לכלים! אָּ ַמִים ֵואלֵֹהי הָּ ָּ ד ֱאלֵֹהי ַהש   ידוָּ ַ יֲעךָּ ב  ב ִ ַאש ְׂ ה וְׂ ָּ ח ִאש   ר לֹא ִתק ַ

ֹו׃ ב  ִקרְׂ ב ב ְׂ ֵ ֹנִכי יֹוש  ר אָּ ֶ ַנֲעִני ֲאש  נֹות ַהכ ְׂ ִני ִמב ְׂ   ִלבְׂ
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, הגוף, לחפש אישה ליצחק, שהיא סוד אליעזר שהוא סוד מט״ט עבדו שולח אתש, אברהם הוא סוד הנשמה

 !רבקה, שהוא אותיות הקברשממנה יוצאים מן , תחיית המתים! שממנה עצם הלוזוהיא סוד 

 

ִצי ד י ֶאל ַארְׂ ֵלךְׂ  ארץ ישראל כ ִ ֵ י ת  ת ִ ֶאל מֹוַלדְׂ ָּ  לאור כשדיםוְׂ ָּ ִאש   ת  ַקחְׂ לָּ ִני וְׂ ה ִלבְׂ

ק׃ חָּ ִיצְׂ ֶעֶבד או ַלי לֹא ֹתאֶבה ה לְׂ יו הָּ לשלוח לרמוז שיסרב  – בתוא״לל״א תאב״ה גימטריה  ַוי ֹאֶמר ֵאלָּ

יב ֶאת ב ִ  את רבקה ש ִ ב אָּ ֵ ש  ֶרץ ַהז ֹאת ֶההָּ אָּ ֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל הָּ ה לָּ ָּ ִאש   ֶרץ הָּ אָּ ךָּ ֶאל הָּ נְׂ

ם׃ ָּ אתָּ ִמש   צָּ ר יָּ ֶ ָּ  ו ֲאש  ן ת  ֶ ךָּ פ  ֶמר לְׂ ָּ ם ִהש   הָּ רָּ יו ַאבְׂ ִני ַוי ֹאֶמר ֵאלָּ יב ֶאת ב ְׂ ש ִ

ה׃ ָּ מ  ָּ חַ  ז ש  קָּ ר לְׂ ֶ ַמִים ֲאש  ָּ ד ֱאלֵֹהי ַהש   דוָּ ִבי יְׂ ית אָּ ֵ י  חרןִני ִמב  ת ִ  אור כשדיםו ֵמֶאֶרץ מֹוַלדְׂ

ע ִלי  ַ ב  ר ִנש ְׂ ֶ ר ִלי ַוֲאש  ֶ ב  ר ד ִ ֶ ֲעךָּ אֶ  בברית בין הבתריםַוֲאש  ַזרְׂ ֶרץ ֵלאֹמר לְׂ אָּ ן ֶאת הָּ ֵ ת 

כוֹ  אָּ ַלח ַמלְׂ קַ  ואליעזר עבד אברהם כדוגמתו למטההמלאך מט״ט זהו  ַהז ֹאת הו א ִיש ְׂ לָּ ֶניךָּ וְׂ פָּ ָּ לְׂ ת  חְׂ

ם׃ ָּ ִני ִמש   ה ִלבְׂ ָּ נִ  ח ִאש   ֶלֶכת ַאֲחֶריךָּ וְׂ ה לָּ ָּ ִאש   ִאם לֹא ֹתאֶבה הָּ ִתי וְׂ ֻבעָּ ְׂ יתָּ ִמש   ק ִ

ה לשון מיעוטֹזאת ַרק  ָּ מ  ָּ ב ש  ֵ ש  ִני לֹא תָּ  זתם בגבורותשמקום אחיכי יש פחד שיתאחזו ביצחק החיצונים,  ֶאת ב ְׂ

ם  ט ׃!החיצונים מסלקים ממנו! וזה בשונה מיעקב שהוא סוד הקו האמצעי, שיכל ללכת לבית לבן בלי חשש, כי שבקו שמאל ש ֶ ַוי ָּ

יו  ם ֲאֹדנָּ הָּ רָּ ַחת ֶיֶרךְׂ ַאבְׂ ַ דֹו ת  ֶעֶבד ֶאת יָּ , ללים בנה״י של אברהםכשהג״ר שלו נכאליעזר מקבל את אור הָּ

ַבע לוֹ  !סוד השבועהאלו הם: ג״ר  ואורות ָּ ש   ר ַהז ֶה׃ ַוי ִ בָּ  ַעל ַהד ָּ
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