חומש בראשית

פרשת חיי שרה

כג א וַ ִּי ְהיו
ש ָׂרה
שנִּ ים ְשנֵּי חַ יֵּי ָׂ
שבַ ע ָׂ
שנָׂה וְ ֶ
וְ עֶ ְש ִּרים ָׂ
חיי המלכות!׃

גימטריה  37כמנין שנותיו של יצחק בעת העקידה 37 .גימטרייה הב״ל

יבנה ַהגִּ ְלעָ ד

שנָׂה
ש ָׂרה מֵּ ָׂאה ָׂ
חַ יֵּי ָׂ

ולמה שניים? לפני שנולד יצחק ואחרי שנולד יצחק .חַ יֵּי ָׂש ָׂרה הם

שרה אמנו ,היא היחידה מכל הצדיקות שהתורה מזכירה את שנות חייה ,כי זכתה לתקן את הקלקול שלה
בגלגול הקודם .שרה תיקנה את הקלקול של חוה והחזירה את הרע לטוב – שהרי מחוה נולד קין שהוא סוד
הגבורה המקולקלת ,ומשרה נולד יצחק שהוא סוד הגבורה המתוקנת!
 37השנים בהם היה יצחק חי הם החיים של שרה – מגיל  90כשהולידה את יצחק ,עד שהיתה בת .127
יצחק התחתן עם רבקה בגיל  3 ,40שנים אחרי מות שרה ,שאז רבקה היתה בת  – 3רבקה היא גלגול שרה!
שרה חיה  127שנה ובזכותה אסתר המלכה זכתה לשלוט על  127מדינות.

ש ָׂרה ְב ִּק ְריַת ַא ְר ַבע ִּהוא חֶ ְברוֹ ן
ב וַ ָׂת ָׂמת ָׂ
ש ָׂרה וְ לִּ ְבכ ָֹׂתה
ְב ֶא ֶרץ ְכנָׂעַ ן וַ ָׂיבֹא ַא ְב ָׂרהָׂ ם מבאר שבע ששם התעכב אחר העקידה לִּ ְספֹד לְ ָׂ
שהגוף מת באה הנשמה ומרחפת מעל הגוף!׃

לשון חיבור ,כי בחברון מתחבר שם אדנ״י עם שם הוי״ה
אחרי

בחברון נמצאת מערת המכפלה ששם קבורים אדם וחוה ,וגם שם עתידים להקבר האבות עם האמהות.
למה נקרא המקום חֶ ְברֹון? כי שם מתחבר העולם הזה עם העולם הבא! לכן האבות חמדו את המקום ,כדי
שמשם נשמותיהם זוכות להתחבר לשורשם ,אל גן העדן ,אל המלכות ,אל כיסא הכבוד!
בספירת הכתר של הנוקבא ,נמצא ריבוע של שם אדנ״י ,שעם הכולל עולה !127
שרה שהיא הנוקבא ,מתה בחֶ ְברֹון ,כלומר ,בקריית ארבע ,בסוד ארבע האותיות שיש
בשם אדנ״י ,שמצתרפים ומתחברים ונקשרים יחד – חֶ ְברֹון מלשון חיבור.
באחוריים של שם אדנ״י ,נאחזים כל הדינים ...שאותם מתקנת שרה במניין שנותיה!
האות כ׳ רומזת על בינה ומלכות.
ך׳ פשוטה רומזת על בינה שמתפשטת תוך ז״א!
כ׳ כפופה רומזת על המלכות שכופפת ואוספת רגליה – שלא יתאחזו בה החיצונים!
האות כ׳ היא סוד הכתר! והיא סוד ריבוע של שם אדנ״י ,שהוא בגמטרייה  ,126ועם הכולל  – 127מספר
שנותיה של שרה ,שהיא בחינת הכתר! ועכשיו כשמתה שרה אין כתר...

ג

וַ י ָָׂׂקם ַא ְב ָׂרהָׂ ם

אברהם מקבל מוחין דגדלות

מֵּ עַ ל ְפנֵּי מֵּ תוֹ וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ְבנֵּי חֵּ ת

ח׳ גימטרייה  ,8ו ְבנֵי

ֵחת יונקים מהדרגה השמינית ממעלה למטה ,שהיא הוד .והם צדיקים שמתו ופוחדים שיקברו לצד רשעים .אוי לרשע ואוי לשכנו

שב
לֵּ אמֹר׃ ד גֵּר וְ תוֹ ָׂ
לפָׂ נָׂי אברהם מיהר לקבור את שרה ,כי הלנת
עִּ ָׂמכֶ ם ְתנו לִּ י אֲ חֻ זַת קֶ בֶ ר עִּ ָׂמכֶ ם וְ ֶא ְק ְב ָׂרה מֵּ ִּתי ִּמ ְ
המת גורמת שרוחות רעות יתאחזו בגוף׃ ה וַ ַיעֲנו ְבנֵּי חֵּ ת ֶאת ַא ְב ָׂרהָׂ ם לֵּ אמֹר לוֹ ׃ ו ְש ָׂמעֵּ נו אֲ דֹנִּ י
נְ ִּשיא אֱ ל ִֹּהים ַא ָׂתה ְבתוֹ כֵּ נו התחנפו לאברהם ,כי רצו לקבור את שרה הצדיקה בשטחם ְב ִּמ ְבחַ ר ְקבָׂ ֵּרינו
ְקבֹר ֶאת מֵּ ֶת ָׂך ִּאיש ִּמ ֶמנו ֶאת ִּק ְברוֹ לֹא יִּ ְכלֶ ה ִּמ ְמ ָׂך ִּמ ְקבֹר מֵּ ֶת ָׂך׃ ז וַ י ָָׂׂקם
ַא ְב ָׂרהָׂ ם מוחין דגדלות על הכבוד והנדיבות של בני חת וַ ִּי ְש ַתחו אברהם קם והשתחווה לפני כל אחד ואחד לְ עַ ם
הָׂ ָׂא ֶרץ לפי שיניקת החיצונים מן המלכות שהיא סוד ָהאָ ֶרץ ,בסוד :איהו בנצח ואיהי בהוד לִּ ְבנֵּי חֵּ ת׃
ההתיישבות העיקרית של נפש האדם (אברהם) הוא המקום שנקבר שם גופו (שרה)

ָׂאנ ִֹּכי

איך אברהם הצדיק השתחווה לפני בני חת? הכל סודות עליונים!
אברהם רצה את מערת המכפלה שהיתה בשדה עפרון .לכן היה צריך להתחנף אל הרשעים ולתפוס באותה
מידה שלהם – כמו שהם התחנפו אל אברהם כך אברהם התחנף אליהם – כדי שהם יעזרו לו בעניין עפרון.
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וַ יְ ַד ֵּבר ִּא ָׂתם לֵּ אמֹר ִּאם יֵּש

יבנה ַהגִּ ְלעָ ד

יֵׁש נוטריקון :יראת שמיים .המילה יֵׁש רומזת אל החסד שהוא שם א״ל .וי׳ פעמים א״ל

גימטריה י״ש ,שסובבים את הדין מכל צד ,וממתקים אותו! וזה סוד :אין עדה פחות מעשרה! ֶאת נ ְַפ ְשכֶ ם לִּ ְקבֹר ֶאת
מֵּ ִּתי ִּמ ְלפָׂ נַי ְש ָׂמעונִּ י לשון הבנה ו ִּפגְ עו לִּ י ְבעֶ ְפרוֹ ן ֶבן צֹחַ ר לשון לובן ,שהוא גוון החסד!׃ ט וְ יִּ ֶתן
ש ֵּדהו להורות שעפרון לא היה מקפיד על המערה
שר ִּב ְקצֵּ ה ָׂ
שר לוֹ אֲ ֶ
לִּ י ֶאת ְמעָׂ ַרת הַ ַמ ְכ ֵּפלָׂ ה אֲ ֶ
ככֶ ם בהסכמת כל בני חת ,כי זו הסיבה שהתחנף
כל כך ולכן היתה בקצה השדה ְבכֶ סֶ ף ָׂמלֵּ א יִּ ְתנֶנָׂה לִּ י ְבתוֹ ְ
אליהם אברהם והשתחווה לַ אֲ חֻ זַת ָׂקבֶ ר׃
ְמעָ ַרת ַה ַמכְ פֵ לָ ה היא השער לה׳ ,שדרכה עוברות נשמות הצדיקים לגן העדן .שכתובִּ :פ ְתחוּ ִּלי ַׁשע ֵרי צֶ ֶדק .זֶה
ַה ַשּׁעַ ר לַ ה' ,והם ב׳ שערים עליונים ,והם סוד ב׳ נוקבין שהם כנגד ב׳ אותיות ה׳ שבשם הוי״ה ,והם :בינה
ומלכות .זה הסיבה שנקראתְ :מעָׂ ַרת ַה ַמכְ פֵ לָ ה .שהיא מערה כפולה :מערה בתוך מערה.
מכפל״ה גימטריה  175כמניין שנותיו של אברהם ,המכפל״ה גימטריה  180כמניין שנותיו של יצחק.
גם בבינה וגם במלכות ,יש הוי״ה במילוי ההין :יוד הה וו הה ,שבגימטריה ב״ן – זו הוי״ה כפולה! כי אותיות
השורש וגם אותיות המילוי ,הם בגימטריה כ״ו ,וזה סוד ַה ַמכְ פֵ לָ ה.

בשם ב״ן מופיעה אות ה׳  4פעמים ,כנגד ד׳ בחינות.
ה׳ ראשונה שהיא בינה ,נקראתְ :מעָ ַרה ,והמילוי שבה ,נקראַ :מכְ פֵ לָ ה ,וביחד הםְ :מעָ ַרת ַה ַמכְ פֵ לָ ה.
ה׳ אחורנה שהיא מלכות ,נקראתָ :שׂ ֶדה ,והמילוי שבה ,נקראַ :מכְ פֵ לָ ה ,וביחד הםְ :שׂ ֵדה ַה ַמכְ פֵ לָ ה.
ד׳ אותיות ה׳ האלו  ,הם סוד ד׳ חלקי הבינה! שנחלקים לשתי בינות ,ושתי תבונות ,וזהו שם ב״ן שמבינה!
וכנגדם יש ד׳ חלקים אחרים במלכות ,שבה יש ב״ן אחר ,שקשור בד׳ ספירות תחתונות שלה :נהי״מ.
ְתה לוֹ ְלאַ ְב ָׂרהָׂ ם וּבַ כּל ְשׁ ָׂמהּ .והיא סוד המלכות ,והיאְ :מעָ ַרת ַה ַמכְ פֵ לָ ה!
ב״ן גימטרייה בכ״ל ,בסוד :בַּ ת הָׂ י ָׂ

י וְ עֶ ְפרוֹ ן
ֹשב ְבתוֹ ְך ְבנֵּי חֵּ ת וַ יַעַ ן עֶ ְפרוֹ ן הַ ִּח ִּתי ֶאת ַא ְב ָׂרהָׂ ם ְב ָׂא ְזנֵּי ְבנֵּי חֵּ ת לְ כֹל
מות י ֵּ
שר בוֹ
ש ֶדה נ ַָׂת ִּתי לָׂ ְך וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ ֶ
שעַ ר עִּ ירוֹ לֵּ אמֹר׃ יא לֹא אֲ דֹנִּ י ְש ָׂמעֵּ נִּ י הַ ָׂ
ָׂב ֵּאי ַ
לְ ָׂך נְ ַת ִּתיהָׂ לְ עֵּ ינֵּי ְבנֵּי עַ ִּמי נְ ַת ִּתיהָׂ ָׂל ְך ְקבֹר מֵּ ֶ ָׂ
תך עפרון הציע לאברהם את השדה והמערה במתנה,
ואברהם יודע שהקב״ה שם את הדברים בפיו של עפרון ,ולכן מודה אברהם שהקב״ה ׃ יב וַ ִּי ְש ַתחו ַא ְב ָׂרהָׂ ם לִּ ְפנֵּי עַ ם
א ֶרץ לפני עם הארץ ,ולא לעם הארץ! כמו שהיה בפסוק ז׳ ...כי כאן אברהם משתווה אל הקב״ה שהביא את הקליפה לעשות
הָׂ ָׂ
רצונו׃ יג וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל עֶ ְפרוֹ ן בסודְ :ונ ָָחׁש עָ פָ ר לַ ְחמֹו ְב ָׂא ְזנֵּי עַ ם הָׂ ָׂא ֶרץ לֵּ אמֹר ַ ְ
אך למעט את המתנה...
ש ֶדה
אסור לקבל כלום מהקליפה בחינם! כי הקליפה תמיד מקטרגת ִּאם ַא ָׂתה לו ְש ָׂמעֵּ נִּ י נ ַָׂת ִּתי ֶכסֶ ף הַ ָׂ
מ ִּני אלו אותם אלף שקלים שקיבל אברהם מאבימלך לפני  37שנים על דבר שרה ,שכתוב :אֶ לֶ ף כּ ֶֶסף ְלאָ ִּחיְך ִּהנֵה הוּא לָ ְך
ַקח ִּמ ֶ
מה אותיות מש״ה ,וגימטרייה  345גימטרייה מכפלה במילוי :מם כף פה למד
ש ָׂ
כְּ סוּת עֵ י ַניִּם וְ ֶא ְק ְב ָׂרה ֶאת מֵּ ִּתי ָׂ
הא׃ יד וַ יַעַ ן עֶ ְפרוֹ ן ֶאת ַא ְב ָׂרהָׂ ם לֵּ אמֹר לוֹ ׃ טו אֲ דֹנִּ י ְש ָׂמעֵּ נִּ י ֶא ֶרץ ַא ְר ַבע מֵּ אֹת
שקֶ ל ֶכסֶ ף ֵּבינִּ י ובֵּ ינְ ָׂך מַ ה ִּהוא וְ ֶאת מֵּ ְת ָׂך ְקבֹר׃
ֶ
מלשון עפר! עפרון מסוד הנחש ,והוא המלאך דומה הממונה על שוכני עפר ,ושורשו מהוד דעשיה ,בסוד :רגליה יורדות
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יבנה ַהגִּ ְלעָ ד

 400שקל אלו עוזרים לאברהם להשיג את החסד העליון של עתיק ,שהוא שם ע״ב ,והוא שם הוי״ה דיודין :יוד
הי ויו הי – שבו ד׳ פעמים י׳! שהם סוד אַ ְרבַ ע ֵמאת ֶׁש ֶקל כּ ֶֶסף ,בהם אברהם קנה את מערכת המכפלה .שהם
בין אברהם לבין עפרון ,שהרי האות האמצעית בשמותיהם היא ר׳ ,שבגימטרייה  ,200וביחד הם !400
 400גימטרייה ת׳ ,שהיא האות האחרונה בא״ב ,והיא סוד המות ששורף את הכל – גם את הדינים!
 200גימטרייה ר׳ ,שהוא סוד אחוריים של שם אלהי״ם ,שהם סוד דינים קשים.
אַ ְרבַ ע ֵמאת ֶׁש ֶקל כּ ֶֶסף ,אלו אותם  400שנה של גלות מצרים – לנקות את נשמות ישראל מהדינים ,ואותם
 400איש שהיו עם עשו הרשע – כי עשו קינא ליעקב ,ואותם  400איש שהיו עם דוד המלך כשבא לנבל
הכרמלי שהיה ר״ע עי״ן שבגימטרייה  400שבגימטרייה עפר״ן!
אַ ְרבַ ע ֵמאת ֶׁש ֶקל כּ ֶֶסף ,כנגד נצח והוד של אבא ואמא ,שהם ד׳ מוחין שבז״א ,שהם :חכמה ,בינה ,ודעת הכולל
 2מוחין :חסדים מימין וגבורות משמאל .ונצח והוד דז״א הם המוחין של הנוקבא!

זה העסק הראשון בעולם!
התורה מציינת שרכשנו  3מקומות בארץ ישראל :מערת המכפלה ,הר הבית ,וקבר יוסף!
אחרי שאברהם קיבל  1000שקל מאבימלך ,וקנה את מערת המפלה ב 400 -שקל .נשארו לאברהם 600
שקלים! והם סוד שישים ריבוא נשמות ישראל ,שהם  600אלף.

טז

וַ ִּי ְשמַ ע ַא ְב ָׂרהָׂ ם ֶאל עֶ ְפרוֹ ן וַ ִּי ְשקֹל ַא ְב ָׂרהָׂ ם לְ עֶ ְפרֹן

עפרון כתוב חסר אות ו׳ – עפר״ן גימטרייה

 400גימטרייה ר״ע עי״ן ,והכתוב החסיר ממנו את האות ו׳ כדי לרמוז שהתפשטות הקדושה עברה לאברהם

שקֶ ל ֶכסֶ ף עֹבֵּ ר לַ סֹחֵּ ר
ִּד ֶבר ְב ָׂא ְזנֵּי ְבנֵּי חֵּ ת ַא ְר ַבע מֵּ אוֹ ת ֶ

שר
ֶאת הַ ֶכסֶ ף אֲ ֶ

אברהם נתן הכסף החומרי לעפרון

ונטל הרוחני לעצמו – מאברהם אבינו למד יעקב אבינו שנתן לחם ונזיד עדשים לעשו ונטל ממנו הבכורה׃
לפני שהנשמה עולה לגן העדן היא נעשית אפטרופוס לגוף על ידי דומה ,והנשמה מראה לדומה שהגוף ראוי
לקבל שכר ,שהם :ארבע מאות עולמות! בסוד :אַ ְרבַ ע ֵמאֹות ֶׁש ֶקל כּ ֶֶסף עבֵ ר לַ סחֵ ר – שמגיעים אל המלכות
ְתה כָּאֳ נִּ יֹּות סֹוחֵ ר ִּמ ֶמ ְרחָ ק ָתּ ִּביא לַ ְח ָמהּ .ועל ידי הארה זו נעשית המלכות מוכשרת
שנקראת סוחר ,בסודָ :הי ָ
לקבל שלמותה בגמר התיקון.
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