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ְהיו   א כג ה  הב״לגימטרייה  37. העקידה בעתכמנין שנותיו של יצחק  37גימטריה  ַוי ִּ נָׂ ָׂ ה ש  אָׂ ה מֵּ רָׂ י ש ָׂ ַחי ֵּ

ה רָׂ י ש ָׂ י ַחי ֵּ נֵּ ים ש ְ נִּ ָׂ ַבע ש  ֶ ה ְוש  נָׂ ָׂ ים ש  רִּ יולמה שניים? לפני שנולד יצחק ואחרי שנולד יצחק.  ְוֶעש ְ ה ַחיֵּ רָׂ הם  שָׂ

  ׃חיי המלכות!

שרה אמנו, היא היחידה מכל הצדיקות שהתורה מזכירה את שנות חייה, כי זכתה לתקן את הקלקול שלה 

שהוא סוד  קיןשהרי מחוה נולד  – תיקנה את הקלקול של חוה והחזירה את הרע לטוב שרהבגלגול הקודם. 

 !ומשרה נולד יצחק שהוא סוד הגבורה המתוקנתהגבורה המקולקלת, 

 

 .127 שהיתה בתעד  ,כשהולידה את יצחק 90מגיל  – השנים בהם היה יצחק חי הם החיים של שרה 37

 !רבקה היא גלגול שרה – 3רבקה היתה בת  שנים אחרי מות שרה, שאז 3, 40יצחק התחתן עם רבקה בגיל 

 

 .מדינות 127אסתר המלכה זכתה לשלוט על שנה ובזכותה  127שרה חיה 

 

וא ֶחְברֹון ב ע הִּ ַ ְרַית ַאְרב  קִּ ה ב ְ רָׂ ת ש ָׂ מָׂ ָׂ  הוי״העם שם  נ״יאדמתחבר שם , כי בחברון חיבורלשון  ַות 

ם הָׂ ֹבא ַאְברָׂ ַען ַוי ָׂ נָׂ ֶאֶרץ כ ְ ה וְ  ששם התעכב אחר העקידהמבאר שבע  ב ְ רָׂ ֹד ְלש ָׂ ְספ  ה  לִּ ֹתָׂ ְבכ  אחרי  לִּ

  ׃הנשמה ומרחפת מעל הגוף!שהגוף מת באה 
 , וגם שם עתידים להקבר האבות עם האמהות. בחברון נמצאת מערת המכפלה ששם קבורים אדם וחוה

! לכן האבות חמדו את המקום, כדי מתחבר העולם הזה עם העולם הבאכי שם ? ֶחְברֹוןלמה נקרא המקום 

 ! כיסא הכבוד, אל המלכות, אל גן העדן, אל לשורשםשמשם נשמותיהם זוכות להתחבר 

 

 !127, שעם הכולל עולה ריבוע של שם אדנ״י, נמצא בספירת הכתר של הנוקבא

שיש  האותיות ארבע, בסוד בקריית ארבע, כלומר, ֶחְברֹוןבהיא הנוקבא, מתה ש שרה

 .חיבורמלשון  ֶחְברֹון – יחדמתחברים ונקשרים שמצתרפים ו, שם אדנ״יב

 

 באחוריים של שם אדנ״י, נאחזים כל הדינים... שאותם מתקנת שרה במניין שנותיה!

 

 כ׳ רומזת על בינה ומלכות.האות 

 שמתפשטת תוך ז״א! בינהרומזת על פשוטה ך׳ 

 !שלא יתאחזו בה החיצונים –שכופפת ואוספת רגליה  המלכותרומזת על  כפופהכ׳ 

 

מספר  – 127, ועם הכולל 126! והיא סוד ריבוע של שם אדנ״י, שהוא בגמטרייה כ׳ היא סוד הכתרהאות 

 ! ועכשיו כשמתה שרה אין כתר...הכתר, שהיא בחינת שרהשנותיה של 

 

ם ג הָׂ ם ַאְברָׂ קָׂ ת  לותדמוחין דגאברהם מקבל  ַוי ָׂ נֵּי חֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ תֹו ַוְיַדב  נֵּי מֵּ ְ ַעל פ   ְבֵניו, 8ח׳ גימטרייה מֵּ

 אוי לרשע ואוי לשכנו. והם צדיקים שמתו ופוחדים שיקברו לצד רשעים. הודיונקים מהדרגה השמינית ממעלה למטה, שהיא  ֵחת
אֹמר׃ ב  ד לֵּ ָׂ ר ְותֹוש  ֵּ י  )שרה( גופוהוא המקום שנקבר שם )אברהם(  נפש האדםההתיישבות העיקרית של ג  ֹנכִּ אָׂ

ֶכם  ָׂ מ  י ֲאֻחז ַת ֶקֶבר עִּ נו  לִּ ֶכם ת ְ ָׂ מ  יעִּ נָׂ פָׂ ל ְ י מִּ תִּ ה מֵּ רָׂ אברהם מיהר לקבור את שרה, כי הלנת  ְוֶאְקב ְ

אֹמר לֹו׃ ה ׃המת גורמת שרוחות רעות יתאחזו בגוף ם לֵּ הָׂ ת ֶאת ַאְברָׂ ֲענו  ְבנֵּי חֵּ י  ו ַוי ַ נו  ֲאֹדנִּ עֵּ מָׂ ש ְ

נו   תֹוכֵּ ה ב ְ ָׂ ים ַאת  יא ֱאלֹהִּ ינו   , כי רצו לקבור את שרה הצדיקה בשטחםהתחנפו לאברהם ְנש ִּ רֵּ ְבַחר ְקבָׂ מִּ ב ְ

׃ ֶתךָׂ ֹבר מֵּ ק ְ ךָׂ מִּ מ ְ ְכֶלה מִּ ְברֹו לֹא יִּ ו  ֶאת קִּ נ  ֶ מ  יש  מִּ ֶתךָׂ אִּ ם  ז ְקֹבר ֶאת מֵּ קָׂ ַוי ָׂ

ם  הָׂ חו   מוחין דגדלות על הכבוד והנדיבות של בני חתַאְברָׂ ַ ת  ש ְ ְלַעם  אברהם קם והשתחווה לפני כל אחד ואחד ַוי ִּ

ֶרץ אָׂ ת׃ איהו בנצח ואיהי בהוד, בסוד: ָהָאֶרץלפי שיניקת החיצונים מן המלכות שהיא סוד  הָׂ ְבנֵּי חֵּ   לִּ

 ? הכל סודות עליונים! איך אברהם הצדיק השתחווה לפני בני חת

ולתפוס באותה  הרשעים. לכן היה צריך להתחנף אל מערת המכפלה שהיתה בשדה עפרוןרצה את אברהם 

 . שהם יעזרו לו בעניין עפרוןכדי  – ך אברהם התחנף אליהםככמו שהם התחנפו אל אברהם  –מידה שלהם 
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ם יֵּש   ח אֹמר אִּ ם לֵּ ָׂ ת  ר אִּ ֵּ פעמים א״ל  י׳. וא״לם שהוא ש החסדרומזת אל  ֵיׁשהמילה  .מייםשראת י :נוטריקון ֵיׁש  ַוְיַדב 

ֹר אֶ  !אין עדה פחות מעשרהאותו! וזה סוד:  וממתקיםמכל צד,  הדיןשסובבים את , י״שגימטריה  ְקב  ֶכם לִּ ת ֶאת ַנְפש ְ

י נִּ עו  מָׂ ַני ש ְ פָׂ ל ְ י מִּ תִּ ן ֹצַחר הבנהלשון  מֵּ ֶ ֶעְפרֹון ב  י ב ְ ְגעו  לִּ ן  ט ׃!החסד, שהוא גוון לובןשון ל ו פִּ ֶ ת  ְויִּ

הו   דֵּ ה ש ָׂ ְקצֵּ ר ב ִּ ֶ ר לֹו ֲאש  ֶ ה ֲאש  לָׂ ֵּ ְכפ  ַ ַרת ַהמ  י ֶאת ְמעָׂ עפרון לא היה מקפיד על המערה שלהורות  לִּ

תֹוְכֶכם כל כך ולכן היתה בקצה השדה י ב ְ ה לִּ ֶננ ָׂ ת ְ א יִּ לֵּ ֶכֶסף מָׂ י זו הסיבה שהתחנף , כבהסכמת כל בני חת ב ְ

ֶבר׃ אליהם אברהם והשתחווה  ַלֲאֻחז ַת קָׂ

י ַׁשע  , שדרכה עוברות נשמות הצדיקים לגן העדן. שכתוב: השער לה׳היא ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה  ְתחּו לִּ ֶזה . ֵרי ֶצֶדקפִּ

 בינה, והם: הוי״השבשם אותיות ה׳  ב׳שהם כנגד  ב׳ נוקביןעליונים, והם סוד  ב׳ שעריםוהם  ַהַּׁשַער ַלה',

ַרת זה הסיבה שנקראת:. ומלכות  . מערה בתוך מערההיא מערה כפולה: . שַהַמְכֵפָלה ְמעָׂ

 .יצחקכמניין שנותיו של  180גימטריה  המכפל״ה, אברהםכמניין שנותיו של  175גימטריה  מכפל״ה

 

 כי אותיות !ה כפולה״זו הוי –בגימטריה ב״ן , שיוד הה וו ההיש הוי״ה במילוי ההין:  ,במלכותוגם  בבינהגם 

 .ַהַמְכֵפָלה, וזה סוד הם בגימטריה כ״ו ,המילויהשורש וגם אותיות 

 

  .פעמים, כנגד ד׳ בחינות 4 מופיעה אות ה׳בשם ב״ן 

 .ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה, וביחד הם: ַמְכֵפָלה והמילוי שבה, נקרא:, הְמָעַר  :נקראת, בינהשהיא ה׳ ראשונה 

 .ַהַמְכֵפָלה ֵדהְׂש , וביחד הם: ַמְכֵפָלה , והמילוי שבה, נקרא:ֶדהׂשָ , נקראת: מלכותאחורנה שהיא ה׳ 

 

 !שם ב״ן שמבינה! שנחלקים לשתי בינות, ושתי תבונות, וזהו ד׳ חלקי הבינה, הם סוד  אותיות ה׳ האלוד׳ 

 יש ד׳ חלקים אחרים במלכות, שבה יש ב״ן אחר, שקשור בד׳ ספירות תחתונות שלה: נהי״מ.וכנגדם 

 

ה ל תּבַ , בסוד: בכ״לגימטרייה  ב״ן ְיתָׂ ם  ֹוהָׂ הָׂ  !ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלהוהיא סוד המלכות, והיא:  .ּהמָׂ ְׁש  לּכ  בַ ּוְלַאְברָׂ

 

רגליה יורדות הממונה על שוכני עפר, ושורשו מהוד דעשיה, בסוד:  דומה, והוא המלאך הנחש! עפרון מסוד עפרלשון מְוֶעְפרֹון  י

ַען ֶעְפרֹון מות ת ַוי ַ נֵּי חֵּ תֹוְך ב ְ ב ב ְ ֵּ י ֹיש  ת ִּ ת ְלֹכל  ַהחִּ ְזנֵּי ְבנֵּי חֵּ אָׂ ם ב ְ הָׂ ֶאת ַאְברָׂ

ירוֹ  ַער עִּ ַ י ש  אֵּ ָׂ אֹמר׃ ב  ֹו  יא לֵּ ר ב  ֶ ה ֲאש  רָׂ עָׂ ְך ְוַהמ ְ י לָׂ ַתת ִּ ֶדה נָׂ ָׂ י ַהש   נִּ עֵּ מָׂ י ש ְ לֹא ֲאֹדנִּ

ֶתךָׂ  ְך ְקֹבר מֵּ ָׂ יהָׂ ל  י ְנַתת ִּ י ְבנֵּי ַעמ ִּ ינֵּ יהָׂ ְלעֵּ , המערה במתנהולאברהם את השדה  עפרון הציע ְלךָׂ ְנַתת ִּ

ְפנֵּי ַעם  יב ׃שהקב״ה ואברהם יודע שהקב״ה שם את הדברים בפיו של עפרון, ולכן מודה אברהם  ם לִּ הָׂ חו  ַאְברָׂ ַ ת  ש ְ ַוי ִּ

ֶרץ אָׂ אברהם משתווה אל הקב״ה שהביא את הקליפה לעשות כי כאן כמו שהיה בפסוק ז׳... עם הארץ, ולא לעם הארץ! לפני  הָׂ

ר ֶאל ֶעְפרֹון  יג ׃רצונו ֵּ אֹמר ַאךְ  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹובסוד: ַוְיַדב  ֶרץ לֵּ אָׂ ְזנֵּי ַעם הָׂ אָׂ ... את המתנהלמעט  ב ְ

ֶדה  ! כי הקליפה תמיד מקטרגתהקליפה בחינםאסור לקבל כלום מ ָׂ ֶסף ַהש   ֶ י כ  ַתת ִּ י נָׂ נִּ עֵּ מָׂ ה לו  ש ְ ָׂ ם ַאת  אִּ

י נ ִּ ֶ מ  ֵנה הּוא ָלְך שנים על דבר שרה, שכתוב:  37לפני  אלו אותם אלף שקלים שקיבל אברהם מאבימלך ַקח מִּ יְך הִּ ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאחִּ

ם ה ְּכסּות ֵעיַניִּ ָׂ מ  ָׂ י ש  תִּ ה ֶאת מֵּ רָׂ מד לה פף כם מגימטרייה מכפלה במילוי:  345, וגימטרייה מש״האותיות  ְוֶאְקב ְ

אֹמר לֹו׃ יד ׃אה ם לֵּ הָׂ ַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְברָׂ י ֶאֶרץ  טו ַוי ַ נִּ עֵּ מָׂ י ש ְ ֹאת ֲאֹדנִּ ע מֵּ ַ ַאְרב 

ְתךָׂ ְקֹבר׃ וא ְוֶאת מֵּ יְנךָׂ ַמה הִּ י ו בֵּ ינִּ ֵּ ֶסף ב  ֶ ֶקל כ  ֶ   ש 
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וד ישקל אלו עוזרים לאברהם להשיג את החסד העליון של עתיק, שהוא שם ע״ב, והוא שם הוי״ה דיודין:  400

ת ַאְרַבעשבו ד׳ פעמים י׳! שהם סוד  – יו היו יה מערכת המכפלה. שהם , בהם אברהם קנה את ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמא 

 !400, וביחד הם 200, שבגימטרייה ר׳ון, שהרי האות האמצעית בשמותיהם היא רהם לבין עפרבין אב

 

 את הדינים!גם  –את הכל  ששורף׳, שהיא האות האחרונה בא״ב, והיא סוד המות תגימטרייה  400

 קשים.׳, שהוא סוד אחוריים של שם אלהי״ם, שהם סוד דינים רגימטרייה  200

  

ת ַאְרַבע אותם , ואת נשמות ישראל מהדינים לנקות –שנה של גלות מצרים  400אותם אלו  ,ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמא 

לנבל איש שהיו עם דוד המלך כשבא  400, ואותם עשו קינא ליעקבכי  –איש שהיו עם עשו הרשע  400

 !עפר״ןשבגימטרייה  400שבגימטרייה  עי״ן הכרמלי שהיה ר״ע

 

ת ַאְרַבע דעת הכולל ו, שהם ד׳ מוחין שבז״א, שהם: חכמה, בינה, נצח והוד של אבא ואמא, כנגד ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמא 

  !ונצח והוד דז״א הם המוחין של הנוקבאמוחין: חסדים מימין וגבורות משמאל.  2

 

 ! בעולםהעסק הראשון זה 
 !הר הבית, וקבר יוסףמערת המכפלה, מקומות בארץ ישראל:  3מציינת שרכשנו התורה 

 

 600שקל. נשארו לאברהם  400 -שקל מאבימלך, וקנה את מערת המפלה ב 1000אחרי שאברהם קיבל 

 .אלף 600, שהם שישים ריבוא נשמות ישראלשקלים! והם סוד 

 

ם ְלֶעְפֹרן  טז הָׂ ֹקל ַאְברָׂ ש ְ ם ֶאל ֶעְפרֹון ַוי ִּ הָׂ ַמע ַאְברָׂ ש ְ גימטרייה  עפר״ן –פרון כתוב חסר אות ו׳ עַוי ִּ

ר  , והכתוב החסיר ממנו את האות ו׳ כדי לרמוז שהתפשטות הקדושה עברה לאברהםר״ע עי״ןגימטרייה  400 ֶ ֶסף ֲאש  ֶ ֶאת ַהכ 

ר ֹחֵּ ר ַלס  ֶסף ֹעבֵּ ֶ ֶקל כ  ֶ אֹות ש  ע מֵּ ַ ת ַאְרב  י ְבנֵּי חֵּ ְזנֵּ אָׂ ר ב ְ ֶ ב  ברהם נתן הכסף החומרי לעפרון א ד ִּ

 ׃בינו למד יעקב אבינו שנתן לחם ונזיד עדשים לעשו ונטל ממנו הבכורהמאברהם א –ונטל הרוחני לעצמו 
 

מראה לדומה שהגוף ראוי  , והנשמהגוף על ידי דומהל לפני שהנשמה עולה לגן העדן היא נעשית אפטרופוס

ֵחר! בסוד: ארבע מאות עולמות, שהם: לקבל שכר ֵבר ַלס   ל המלכותא שמגיעים – ַאְרַבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ע 

יא ַלְחָמּה, בסוד: שנקראת סוחר ֶמְרָחק ָּתבִּ ּיֹות סֹוֵחר מִּ כות מוכשרת . ועל ידי הארה זו נעשית המלָהְיָתה ָּכֳאנִּ

 לקבל שלמותה בגמר התיקון.

 

https://yavnehagilhad.co.il/

