חומש בראשית
שני י

וְ עֵ ינֵי יִ ְש ָר ֵאל

פרשת ויחי
חכמה ובינה של התפארת

ּ ָכ ְבד ּו ִמזֹּּקֶ ן

יבנה ַהגִּ ְלעָ ד

כבדו ולא כהו כמו עיני יצחק ...כי יצחק היה כולו מצד

זֹּקן נוטריקון זה קנה
זֹּקןֶ ...
הדין .כבד״ו גימטריה ל״ב – לרמוז על ל״ב נתיבות חכמה שהתיישבו ביעקב אבינו בעת זקנתו ,והם כ ְָבדּו ִּמ ֶ

נ׳ ...דהיינו :זה קנה חכמה! וגם בינה שבה נ׳ שערים לֹּא יוּכַ ל לִ ְראוֹּ ת
ֵש היסוד מעלה את נצח והוד אל התפארת הנקרא אמת שזה
גם החושך – חושך מלראות את העניינים החומרים של העולם וַ ּי ַּג ׁ
בק זיווג דיסודות לָ הֶ ם לפייס אותם כי הם פחדו כאשר יעקב
שק זיווג שנשיקין לָ הֶ ם וַיְ חַ ּ ֵ
אותיות :א ָֹּתם ֵאלָ יו וַ ִ ּי ּ ׁ ַ
אל התפארת עולה
לא זיהה אותם ואמר ״מי אלה״ ...ואין רוח הקודש שורה מתוך כעס – אלא מתוך פיוס...׃ יא וַ ּיֹּאמֶ ר יִ ְש ָר ֵ
אל יוֹּ סֵ ף היסוד שזוכה למוחין דחכמה ,שהם סודְ :ראֹּה אורות החיה שהם אורות החכמה
אל הדעת ומעלה עימו גם אתֶ :
ואורת הפנים פָ נ ָ
נֵה גימטרייה  66שזה יסוד יעקב ויוסף ששניהם סוד ו״ו
ֶיך הארת פנים בפנים לֹּא ִפ ּ ָללְ ִּתי וְ ִה ּ
הֶ ְר ָאה א ִֹּתי אֱ ל ִֹּהים ּגַם ֶאת ז ְַרעֶ ָך׃ יב וַ יּוֹּ צֵ א יוֹּ סֵ ף א ָֹּתם מֵ עִ ם ִּב ְר ּ ָכיו וַ ִ ּי ְׁש ּ ַתח ּו
ימינוֹּ ִמ ּ ְשמֹּאל
לְ ַא ּ ָפיו ָא ְרצָ ה׃ יג וַ ִ ּי ַּקח יוֹּ סֵ ף ֶאת ְׁשנֵיהֶ ם ֶאת אֶ ְפ ַריִ ם הוד ִּב ִ
אלָ יו יעקב הוא
ֵש ֵ
ימין יִ ְש ָר ֵאל לפי סדר לידתם וַ ּי ַּג ׁ
ַשה נצח ִב ְשמֹּאלוֹּ ִמ ִ
יִ ְש ָר ֵאל וְ ֶאת ְמנ ּ ׁ ֶ
אל התפארת משפיע אל הנה״י
התפארת והוא מחובר לנצח והוד ,והוא יושב על המיטה שהיא סוד המלכות׃ יד וַ ִ ּי ְׁשלַ ח יִ ְש ָר ֵ
צעִ יר זו המשכת החסדים אל ההוד שהוא בקו שמאל וגבורה
ָשת עַ ל ר ׁ
ֶאת יְ ִמינוֹּ וַ ּי ׁ ֶ
ֹּאש ֶא ְפ ַריִ ם וְ הוּא הַ ָ ּ
ַשה זו המשכת דינים אל הנצח שבקו ימין וחסד ִש ּ ֵכל ֶאת י ָָדיו ִּכי
ֹּאש ְמנ ּ ׁ ֶ
וְ ֶאת ְשמֹּאלוֹּ עַ ל ר ׁ
ְ
בכוֹּ ר שהרי ממעלה למטה הנצח קודם אל ההוד׃טו וַ יְ בָ ֶרך ההמשכה כלולה מד׳ מילויים של שם הוי״ה
ַשה הַ ְּ
ְמנ ּ ׁ ֶ
את יוֹּ סֵ ף וַ ּיֹּאמַ ר גם התפארת בעצמו מתברך – כי המברך
שעולים כמניין יבר״ך ,וזו ההשפעה מהתאפרת אל היסוד ,דהיינוֶ :
שר בינה ,שאליה עלו חסד וגבורה ,דהיינוִ :ה ְתהַ ְּלכ ּו אֲ ב ַֹּתי לְ פָ נָיו
מתברך! הָ אֱ ל ִֹּהים השכינה אֲ ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם חסד וְ יִ ְצחָ ק גבורה הָ אֱ ל ִֹּהים הָ רֹּעֶ ה א ִֹּתי תפארת מֵ עוֹּ ִדי עַ ד הַ יּוֹּ ם
ֹּאל כנגד יוסף שהוא נכלל עם בניו .המלאך הגואל הוא היסוד שהגאולה תלויה בו! ועל ידי היסוד
הַ זֶּה׃ טז הַ ּ ַמלְ ָא ְך הַ ּג ֵ
נשלם הזיווג הקדוש של ב׳ שמות :הוי״ה אדנ״י שגימטריה אמ״ן וגימטרייה מלא״ך א ִֹּתי ִמ ּ ָכל ָרע מכל הקליפות יְ בָ ֵר ְך
ֶאת הַ ְּנעָ ִרים בסוד הכללות עם היסוד ,והנערים הם נצח והוד ,שהם בחינות :מטטרון וסנדלפון וְ יִ ָּק ֵרא בָ הֶ ם ְׁש ִמי
צחָ ק חסד וגבורה – כנגד אפרים ומנשה וְ יִ ְדגּ ּו שיהיו
שם אֲ ב ַֹּתי ַא ְב ָרהָ ם וְ יִ ְ
דהיינו אור התפארת המושפע אליהם וְ ׁ ֵ
ראשי תיבות לי״ל – כי כשבא אור גדול אז בא כנגדו

כדגים שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם כי המים מכסים אותם ,והיסוד הוא בחינת דג ...וזכה זרעו של יוסף להיות ניצולים מעין הרע,

בזכותו של יוסף שהעלים את רחל מעיניו של עשו הרשע ...לָ רֹּב
שם הוי״ה ְּבקֶ ֶרב הָ ָא ֶרץ כל המשכתם של אפרים ומנשה מהמילויים של שם הוי״ה לצורך המלכות שהיא סוד הארץ העליונה׃

גימטריה יבר״ך ,שרומז אל כללות ההשפעה הנמשכת מד׳ מילויים של

YavneHagilhad.co.il

עמוד  1מתוך 1

