
ְלָעד לך לךפרשת          חומש בראשית  יבנה ַהגִּ
 

 

YavneHagilhad.co.il                                2מתוך  1עמוד 

פנים ואחור. שהאורות שלהם עלו  אברהם אבינו הוא בחינת שם מ״ה החדש המחיה את המלכים שנישברו

למאציל, והכלים שלהם נפלו לעולם הבריאה. ואברהם מציל את השברים שהם הניצוצות, מיד הקליפה, ועל זה 

 :ֶמֶלְך ְסֹדםאומר לו מלאך דומה, שהוא 

כשראה ועם אברהם  שרו של גיהנם, והוא הס״מ, והוא מלך בלהות שאורב לנפש, ולכן רצה להתקוטטַוי ֹּאֶמר ֶמֶלְך ְסדֹּם  כא

ֶפֶ ז״א ֶאל ַאְבָרם  שכולם מסכימים להמליך את אברהם, הוכרח גם הוא להכנע בפניו ולבקש ממנו דרך פשרה ן ִלי ַהנ  ֶ ׁש ת 

ְסדֹּם  ַוי ֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלךְ  כב ַקח ָלְך׃ הכלים שלהםְוָהְרֻכׁש  האורות של שבעה מלכין קדמאין

ַמִים ָוָאֶרץ׃ ֲהִרימִֹּתי ן קֵֹּנה ׁשָ ְך ִאם ִמחו   כג ָיִדי ֶאל ְיהָוה ֵאל ֶעְליוֹּ רוֹּ ט ְוַעד ש ְ

ר ָלְך  ל ֲאׁשֶ ָ ח ִמכ  ְרת ִ  שהכל מצד הרעַנַעל ְוִאם ֶאק ַ אַמר ֲאִני ֶהֱעׁשַ י ֶאת ַאְבָרם ְולֹּא תֹּ

  ׃ולא לרווח להפסד, כי הוא גורם להתרחק מגזל הגוימכאן אנו לומדים 
, ואינו חפץ בשליטתו! ולכן לא רצה לקבל הנפשות תחת כנפי השכינה, ועל אברהם לא מחפש טובות מהס״מ

 . שנה במצרים 400השתעבדו בני ישראל זה 

 

ר ָהלְ  כד ים ֲאׁשֶ ָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנׁשִ ר ָאְכלו  ַהנ ְ ְלָעַדי ַרק ֲאׁשֶ ֹּל ב ִ כ  י ָעֵנר ֶאׁשְ כו  ִאת ִ

הדין, כי  הצדיק אינו מכריח את האחרים להיות וותרים כנגד שורותֵהם ִיְקחו  ֶחְלָקם  נוקבאאלו הם חג״ת דו ַמְמֵרא 

  ׃ }ס{הבחירה בידם
 

גן ל, להביא אותה אברהם לוקח את הנפש, אכלו את המותרות ולקחו חלקם, ָעֵנר ֶאְשֹכל ּוַמְמֵרארק אחרי ש

 . להקריב אותה לקורבן לפני הבורא, ומקבל הנפש כהן לאל עליון, שהוא מיכאל שר ישראלעדן. ואז יוצא 

 

 עם הכולל. מיכא״לגימטרייה  מלכ״ימלכי צדק.... 

 

 

 ? הם סוד האבות!מי הם ָעֵנר ֶאְשֹכל ּוַמְמֵרא

 הוא אברהם ָעֵנר

 כ״ל... אש זה גבורה! כ״ל גימטרייה נ׳ שערי בינה... א״שהוא יצחק...  ֶאְשֹכל

ובסוד:  .ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב, בסוד: ב׳ פעמים קולועם הכולל גימטרייה  281גימטרייה  ממר״אהוא יעקב...  ַמְמֵרא

לֹות מִּ   .ממר"אראשי תיבות  –ִּיִרים ַאדִבים ַר ִים מַ קֹּ

 

ֵרא ל ּוַממְׁ כֹּ  !ודיבר עם עצמאלא  –, ואברהם לא דיבר איתם כוחות הגוף הנמצאים בתוך אברהם, הם ָעֵנר ֶאשְׁ

, שעדיין מסרב לקבל את הקדושה כמו שהיא... ל״ב ואבן, אלו ש״ך ניצוצים שבגוף, שבהם ש״ךגימטרייה  ענ״ר

 מוח - הדעתאלה רוצה לשנות... סוד 

 לב - הרצון לקבל... מה יצא לי מזה... סוד אשקולמלשון  אשכ״ל

 ! אמונה מעל לדעתלא זה ולא זה... הוא למעלה משניהם...  – ממרא

 

 ...שלוש גישות פנימיות ושונות, שיש בכל אחד מאיתנו

 !באלוני ממרא, ולכן הקב״ה התגלה לאברהם המילהממרא הביא לאברהם עצה על 

 

 !ַבַמֲחֶזהלפי שאברהם אבינו תיקן חטא אדם הראשון, בא לו הדיבור, 

ה  א טו ֶ ָבִרים ָהֵאל  שם מ״ה אברהם על המלכים. אברהם עלה למדרגת  אחרי תיקון חטא אדם הראשון, ונצחוןַאַחר ַהד ְ

ָהָיה ְדַבר ְיהָוה  ַבַמֲחֶזה. ומתוך מדרגה זו דיבר ה׳ אל אברם מ״ה עם ד׳ אותיותגימטרייה  האל״ה! עולם התיקון, שזה החדש

ֲחֶזה  ַ מ  ַ יָרא ֵלאמֹּר ַאל ת ִ  מחזה ולמטה, הנשמה שהיא אברהם, נמצא בגילוי, ושם יש אחיזת הרעֶאל ַאְבָרם ב 

אברהם חשש שלקח שכרו בעולם הזה בעת שניצח את המלכים, או שמא ייענש על שהרג הנפש במלחמה, ולכן הקב״ה אמר   ַאְבָרם

ִכי ! שעובד באהבה ולא ביראה בתפארת, ואברהם הוא היראה היא במלכותלו אל תירא, כי   ג' פעמים א"לָמֵגן ָלְך  זו שריָאנֹּ

נוטריקון:  מג״ן. שמגנים עליו מן הקטרוג, והם שהאירו לאברהם במלמחת המלכים וגרמו שינצח, והם מג"ןשל הפנים העליונים גימטריה 

ָכְרָך ! מגן אברהם, ואת כולם הבטיח ה׳ לאברהם. וזה סוד מה שאנו מברכים בתפילה: בנים, חיים ומזונותכנגד:  –פש נוף גמון, מ ש ְ

ה ְמאֹּד  ֵ ַוי ֹּאֶמר  ב ׃מא"דשגימטריה  מ"הן מצד התיקון שלהם שמאיר על שם בין מצד ריבוי האורות שלו וביַהְרב 
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ִכי  גימטרייה אד״ם, שהוא שם מ״ה בז״אַאְבָרם ֲאדָֹּני יֱדִוד ַמה  ן ִלי ְוָאנֹּ ֶ ת  ֵלְך ֲעִריִרי  זו שרית ִ הוֹּ

ק  ומילוי המילוי ב״ןגימטרייה שם  עריר״יאברהם אמר איך אפשר שה' יתן לו שם מ"ה, אם אברהם ערירי וללא בנים.  ֶבן ֶמׁשֶ ו 

ק ֱאִליֶעֶזר  ש ֶ ֶ מ  יִתי הו א ד ַ ֵ  בכלל ארורדמשק רומז אל הקליפה בכל כוחותיה שהיו שולטים על אליעזר שהיה עדיין ב 

עוג מלך הבשן שנמלט . אליעזר עבד אברהם הוא שהקליפה שולטת עליוולכן הקדים את שם עירו לשמו, כדי לרמוז  –מפני ששורשו טמא 

ה ָזַרע  ג ׃!מבולמה ָ ֵה ֶבן  חס״דשבגימטרייה  ע״בשהוא שם ַוי ֹּאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹּא ָנַתת  ְוִהנ 

ֵרׁש אִֹּתי׃ יִתי יוֹּ ֵ   ב 

 

 אחרי שאברהם העלה מ״ן על ידי תפילה ובקשה, יורד מ״ד!

ֵה ְדַבר ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹּר  ד י  מהמלכות הנקראת דבר ה׳ְוִהנ  ָך ֶזה כ ִ ר אִ לֹּא ִייָרׁשְ ם ֲאׁשֶ

ָך  ֶעיָך הו א ִייָרׁשֶ ֵ ש אותו אליעזר , לרמוז על השכר העיקרי של הדבקות עם הקדושה, לא שיירשכר"ךגימטריה ֵיֵצא ִממ 

  ׃עבדו שהוא משורש הקליפה, אלא כי צדיק כמותו שיצא ממעיו
 עתיד לקבל ה׳ חסדים!, כי אברהם שיביא את הגבורות שבו ליצחקהקב״ה אמר לאברהם 

 

ֵצא אֹּתוֹּ ַהחו ָצה ה  הם ה' הוציא את אברהם מין החצוניות של החכמות שהיה נדבק אלי –צא מהאצטגנינות שלך ַוי וֹּ

ַמְיָמה בתחילה, והכניס אותו אל החכמה האלוקית הפנימית  ָ ט ָנא ַהׁש  ֶ  מטהלמלמעלה ההבטה היא ַוי ֹּאֶמר ַהב 

ָכִבים  וֹּ ֹּר אָֹּתם , שהם מקור שורשו של אברהם החסדים המכוסיםאלו ו ְספֹּר ַהכ  ַכל ִלְספ  ו  י ֹּאֶמר וַ ִאם ת 

ֹּה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך׃   לוֹּ כ 

, הלבנה קטרגה, והקב״ה נזב בה, וירדה ממקומה, ונפלו ממנה ניצוצין שמהם ביום ד׳ של מעשה בראשית

! ולכן נקראים ים אינם מאיריםהכוכב! היות והלבנה נפלה מהאור שהיה לה בתחילה, גם הכוכביםנעשו 

 !כביםכוכבים, מלשון 

 אותיות היורדות מז״ת דבינה.כ״ב ו הוי״ה... כ״ו כ״בכוכ״ב אותיות 

 

 . החסדים שבדעת הם סוד: חכמה, בינה, חסד וגבורה שבדעתד׳ פרשיות שבתפילין הם סוד ד׳ מוחין: 

 .המזלות, והגבורות שבדעת הם סוד: הכוכבים

 

 !אברהם אבינו שהוא הז״א נבנה מהחסדים שבדעת

 

של  ו"הת שהם אותיו זו"ןמשולבים, שהם סוג הזיווג הקדוש של  הוי"ה אדנ"יכמניין  91גימטריה  אמ"ן. ו"ה אמ"ןאותיות ְוֶהֱאִמן  ו

. ואי אפשר להמתיק את הדינים של המלכות שהיא צדק אלא על ידי הזיווג, שאז המלכות מקבלת החסדים של הזכר שממתקים שם הוי"ה

וֹּ ְצָדָקה  ְצָדָקהאת הגבורות שלה, ועל ידם היא נעשית  ֶבָה ל  ְחׁשְ ְיהָוה ַוי ַ ַ תוק בא אל המלכות מתוך אף על פי שהמיב 

י ֹפַעל ָאָדם ְיַשֶלם לֹו: לו הוא היה שגרם אל הזיווג, בסוד, עם כל זה ה' חישב לאברהם כאיהזיווג המלכות הם ששרתה על אבר. לרמוז כִּ

 ׃המחשבהשהרי היא סוד  –במוחין והתלבשה אצלו הממותקת 
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