
   משמעות   המספר  400-   מאת עזרא מרום  

 

 בפרשת וישלח מסופר  שעשו בא לקראת יעקב עם ארבע מאות איש עמו.  (ל"ב,7) 

:להלן מספר דוגמאות . ך"ל בתלמוד וגם בתנ"חוזר ונשנה בדברי חז 400המספר     . 1 

 בתלמוד:  האיש שהציק להלל בערב שבת בשאלות קנטרניות הפסיד 400 זוז.

)עיין ברכות כ ( זוז 400מתוך חשד שזה שעטנז ושילם לה  –אדא קרע בגד של אשה בשוק רב    

זוז במסיבת חופה כדי שלא יפריזו  400כוס  יקרה ששוייה  שרב אשי שבר מסופר דף  ל  במסכת ברכות 

 בשמחה 

).מכאן המנהג לשבור כוס בחופה(  

 בתנ"ך:  אברהם קנה את מערת המכפלה ב 400 שקל,  בפגישה עם יעקב בא עשו עם 400 איש

.מנביאי האשרה 400אליהו בכרמל  הרג   

 

 להלן מספר סיבות למשמעות וחשיבות  המספר 400.

.ומהווה ריבוי מכסימלי באותיות' הוא הגימטריא של האות ת 400    2.1  

:כאשר בכל אחת מהכפולות הללו מתבטאת שלימות הבריאה באופן הבא 100*4=400   2.2  

מציין  10כאשר ,  10בוע של ירההנו  100המספר .  מערב, מזרח, דרום,ת ארבע רוחות השמים צפוןמציין א 4

דהיינו בריה , 10אתה : מכאן המקור לכנוי השגור בפי הבריות (  .המאמרות שבהן נברא העולם 10את 

!)מושלמת   

י תפילות האבות הקבורים במערת המכפלה "אחרא  וניתן לבטלם ע טראיכוחות לס 400לפי הקבלה יש   2.3

.שקל 400שנקנתה ב   

זו אחת . (כוחות הסיטרא אחרא 400ולכן בכוחו לבטל את   400=בגימטריא  " אליהו הנביא זכור לטוב" 2.4

י השמימה ל  היות והוא עלה ח"זכור לטוב ראשי תיבות ז: הסיבה השניה .  הסיבות שאומרים עליו זכור לטוב

!)ל "לא ניתן להגיד עליו ז  

2.5 לפי הגמרא בבא מציעא פ"ה . אליהו הנביא מעיר את האבות לתפילה  ,נוטל להם את הידיים ואח"כ 

ולכן הוא קשור למערת המכפלה  400גימטריא = כאמור אליהו הנביא זכור לטוב). עיין שם(משכיב אותם שוב 

   השנקנת

..שקל כסף 400ב   

2.6 בגמרא שבת נ"ה. מובא הפסוק מיחזקאל פרק ט פסוק 4: " אמר לו הקב"ה למלאך גבריאל לך ורשום 

 על מצח



.  400=כידוע ת. בצבע אדום תבצבע כחול ועל מצחם של רשעים רשום אות  תהצדיקים את האות   

הגמרא שם מונה  מספר סיבות לרישום האות ת= 400: רב אמר ת=תחיה, ת=תמות.    שמואל אמר ת=תמה 

זכות אבות   ,רבי יוחנן אמר  ת= תזכור זכות אבות, ריש לקיש אמר:  ת היא בסוף המילה" אמת" שהיא 

!ימים את כל התורה מ  א  עד ת  יל הצדיקים שמקעושמואל בן נחמני אומר ת  מרמז .  ה"חותמו של הקב  

 

אברהם תיקן : לות בגלל שהאבות תיקנו את התפי( לפי הקבלה כל התפילות עוברות דרך מערת המכפלה  

תפקיד האבות להפוך את הזדונות לזכויות שהרי  .)יצחק תיקן תפילת מנחה ויעקב תיקן ערבית,  שחרית  

)בקשר לעקרות של רבקה " ' ויעתר יצחק אל ד"כמו שכתוב אצל יצחק (  ירהתפילה נקראת עת  

..ן לרחמיםכך התפילה הופכת את הדי,מהפך את האדמה ) קלשון(=כשם שעתר אומרת הגמרא   

 


