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ָרֵאל י  שני ְבדּו ִמזֶֹּּקן תפארתה לש חכמה ובינה ְוֵעיֵני ִיש ְ כי יצחק היה כולו מצד ולא כהו כמו עיני יצחק...  כבדו ּכָ

ֶקןוהם  ,לרמוז על ל״ב נתיבות חכמה שהתיישבו ביעקב אבינו בעת זקנתו – ל״בגימטריה כבד״ו הדין.  זֹּ ֶקן... ָכְבדּו מִּ נה קה זנוטריקון  זֹּ

ת  שערים נ׳שבה  בינהוגם  זה קנה חכמה!׳... דהיינו: נ כי כשבא אור גדול אז בא כנגדו  – לי״לראשי תיבות לֹּא יּוַכל ִלְראוֹּ

ׁש  חושך מלראות את העניינים החומרים של העולם –גם החושך  ּגֵ שזה  אמת הנקראהתפארת  אלנצח והוד  את מעלההיסוד ַוּיַ

ק  אותיות: ַ ׁשּ ק  שנשיקין זיווגאָֹּתם ֵאָליו ַוּיִ לפייס אותם כי הם פחדו כאשר יעקב  ָלֶהם דיסודותזיווג ָלֶהם ַוְיַחּבֵ

ָרֵאל  יא ׃...אלא מתוך פיוס –״... ואין רוח הקודש שורה מתוך כעס מי אלהלא זיהה אותם ואמר ״ התפארת עולה ַוּיֹּאֶמר ִיש ְ

ֵסף  אל הדעת ומעלה עימו גם את:  שהם אורות החכמה אורות החיה ְראֹּה דחכמה, שהם סוד: היסוד שזוכה למוחיןֶאל יוֹּ

י ְוִהּנֵה הארת פנים בפניםָפֶניָך  ואורת הפנים ְלּתִ  ו״וששניהם סוד  יעקב ויוסףשזה יסוד  66גימטרייה  לֹּא ִפּלָ

ם ֶאת ַזְרֶעָך׃ ִתי ֱאלִֹּהים ּגַ חּו  יב ֶהְרָאה אֹּ ּתַ ׁשְ יו ַוּיִ ְרּכָ ֵסף אָֹּתם ֵמִעם ּבִ ֵצא יוֹּ ַוּיוֹּ

יו  ֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים יג ָאְרָצה׃ְלַאּפָ ֵסף ֶאת ׁשְ ח יוֹּ ּקַ מֹּאל  הוד ַוּיִ ְ יִמינוֹּ ִמש ּ ּבִ

ה  ֶ ָרֵאל ְוֶאת ְמַנׁשּ ָרֵאל נצחִיש ְ מֹּאלוֹּ ִמיִמין ִיש ְ ׁש ֵאָליו לפי סדר לידתם ִבש ְ ּגֵ יעקב הוא  ַוּיַ

ָרֵאל  יד ׃התפארת והוא מחובר לנצח והוד, והוא יושב על המיטה שהיא סוד המלכות ַלח ִיש ְ ׁשְ  התפארת משפיע אל הנה״יַוּיִ

ִעיר  ת ַעל רֹּאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהּצָ ׁשֶ  וגבורה שהוא בקו שמאל ההודזו המשכת החסדים אל ֶאת ְיִמינוֹּ ַוּיָ

ה  ֶ מֹּאלוֹּ ַעל רֹּאׁש ְמַנׁשּ י  זו המשכת דינים אל הנצח שבקו ימין וחסדְוֶאת ש ְ ל ֶאת ָיָדיו ּכִ ּכֵ ש ִ

ר כוֹּ ה ַהּבְ ֶ ההמשכה כלולה מד׳ מילויים של שם הוי״ה  ַוְיָבֶרךְ  טו׃שהרי ממעלה למטה הנצח קודם אל ההוד ְמַנׁשּ

ֵסף ַוּיֹּאַמר  , וזו ההשפעה מהתאפרת אל היסוד, דהיינו:שעולים כמניין יבר״ך כי המברך  –גם התפארת בעצמו מתברך ֶאת יוֹּ

ר  השכינהָהֱאלִֹּהים  מתברך! ַתי ְלָפָניו  דהיינו:, שאליה עלו חסד וגבורה, בינהֲאׁשֶ כּו ֲאבֹּ ִהְתַהּלְ

ִתי  גבורה ְוִיְצָחק חסד ַאְבָרָהם ם  תפארתָהֱאלִֹּהים ָהרֶֹּעה אֹּ ִדי ַעד ַהּיוֹּ ֵמעוֹּ

ֵאל טז ַהזֶּה׃ ְלָאְך ַהּגֹּ ועל ידי היסוד  המלאך הגואל הוא היסוד שהגאולה תלויה בו!. כנגד יוסף שהוא נכלל עם בניו ַהּמַ

ל ָרע  מלא״ך וגימטרייה אמ״ן גימטריהש הוי״ה אדנ״ינשלם הזיווג הקדוש של ב׳ שמות:  ִתי ִמּכָ ְיָבֵרְך  מכל הקליפותאֹּ

ָעִרים ֶאת ִמי  מטטרון וסנדלפון, שהם בחינות: נצח והוד, והנערים הם בסוד הכללות עם היסוד ַהּנְ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ְוִיּקָ

ַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק דהיינו אור התפארת המושפע אליהם ם ֲאבֹּ שיהיו  ְוִיְדּגוּ  כנגד אפרים ומנשה –חסד וגבורה  ְוׁשֵ

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

, שרומז אל כללות ההשפעה הנמשכת מד׳ מילויים של יבר״ךגימטריה  ָלרֹּב... בזכותו של יוסף שהעלים את רחל מעיניו של עשו הרשע

ֶקֶרב ָהָאֶרץ שם הוי״ה  ׃לצורך המלכות שהיא סוד הארץ העליונהמהמילויים של שם הוי״ה כל המשכתם של אפרים ומנשה  ּבְ
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