חומש בראשית

פרשת ויחי

יבנה ַהגִּ ְלעָ ד

ָשית ָא ִּביו תפארת יַד
שלישי יז וַ י ְַרא יוֹ סֵ ף היסוד מקבל חסדים וגבורות מנצח והוד ,והוא רואה היפוךִּ :כי י ִּ
יְ ִּמינוֹ חסדים עַ ל רֹאש אֶ ְפ ַריִּ ם הוד וַ י ֵַרע ְבעֵ ינָיו וַ ִּי ְתמ ְֹך יַד ָא ִּביו לְ הָ ִּסיר א ָֹתה מֵ עַ ל
ַשה׃ יח וַ יֹאמֶ ר יוֹ סֵ ף ֶאל ָא ִּביו לֹא כֵ ן ָא ִּבי ִּכי זֶה
רֹאש ֶא ְפ ַריִּ ם עַ ל רֹאש ְמנ ֶ
תי דעת כפולה!
הַ ְבכֹר ִּשים יְ ִּמינְ ָך עַ ל רֹאשוֹ ׃ יט וַ יְ מָ ֵאן ָא ִּביו וַ יֹאמֶ ר י ַָדעְ ִּתי ְבנִּ י י ַָדעְ ִּ
לעָ ם וְ גַם הוא יִּ גְ ָדל משבט מנשה יצא ממנו גדעון שיעשה תשועה
דעת הקטנות ודעת הגדלות גַם הוא יִּ ְהיֶה ְ
מנו שבט אפרים חשוב משבט מנשה ,כי משבטו של אפרים יצא יהושע –
גדולה לישראל וְ אולָ ם ָא ִּחיו הַ ָקטֹן יִּ גְ ַדל ִּמ ֶ
משרתו של משה רבינו ...ויהושע יכבוש  31מלכים 31 ...גימטריה א״ל – לפי ששורשו מהימין שהוא סוד החסד והיד הגדולה וְ ז ְַרעוֹ
מלֹא הַ גוֹ יִּ ם הזרע המתבשל בביצה הימנית ,הוא הזרע שניתן אל המלכות ,ומהמלכות נמשך לכל התחתונים ואפילו
יִּ ְהיֶה ְ
ביוֹ ם הַ הוא להמשיך אליהם את השפע מהשורש העליון שהוא :בַ ּיֹום ַההּוא ,והוא סוד החסד
לאומות העולם׃ כ וַ יְ בָ ֲרכֵ ם ַ
שהוא מקור הברכות לֵ אמוֹ ר גימטרייה זר״ע .וראשי תיבות הב"ל ,לרמוז על משה רבינו שיברך השבטים ְב ָך יְ בָ ֵר ְך
ַשה הימין הוא עיקר ההמשכה ,אבל גם השמאל משתתף
יִּ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר יְ ִּש ְמ ָך אֱ ל ִֹּהים ְכ ֶא ְפ ַריִּ ם וְ ִּכ ְמנ ֶ
אל התפארת עולה אל הבינה,
ַשה׃ כא וַ יֹאמֶ ר יִּ ְש ָר ֵ
ָשם ֶאת ֶא ְפ ַריִּ ם לִּ ְפנֵי ְמנ ֶ
עימו לבישול הזרע ...וַ י ֶ
וממנה משפיע אל היסוד ,דהיינוֶ :אל יוֹ סֵ ף ִּהנֵה גימטרייה  60לרמוז על ו״ק ,דהיינו על עליית היסוד אל התפארת! ָאנ ִֹּכי
מֵ ת אותיות תם וְ הָ יָה אותיות הוי״ה אֱ ל ִֹּהים שלמות ...הוי״ה אלהי״ם! עִּ ָמכֶ ם וְ הֵ ִּשיב ֶא ְתכֶ ם ֶאל
ֹתיכֶ ם ארץ ישראל׃ כב יעקב שכל חייו היה מתאמץ לחבר תפארת עם המלכות מסיים דבריו ואומר :וַאֲ נִּ י אותיות
ֶא ֶרץ אֲ ב ֵ
ָ
שכֶ ם התפארת ממשיך כוח אל היסוד
ו׳ אנ״י – האות ו׳ רומזת אל תפארת והמילה אני רומזת אל המלכות נ ַָת ִּתי לְ ך ְ
להמשיך העבודה של ייחוד תפארת ומלכות ,שהרי ְשכֶם מקום מנוחתו של היסוד הקדוש להזדווג עם המלכות שבשכם קבורים עצמותיו של
יוסף ,והמלכות היא :שם כבוד מלכותו – ראשי תיבות שכ״ם !

ַאחַ ד עַ ל ַאחֶ ָ
יך

שהרי יוסף הוא מעולם הזכר ,והשבטים מעולם

שר לָ ַק ְח ִּתי ִּמיַד
הנוקבא ...ולכן עבודת הבירור מוטלת על היסוד ,שמעבודה זו גורמים הוצאת ניצוצות הקדושות מהקליפה! אֲ ֶ
בי המלכות נקראת חרב נוקמת ברית,
הָ אֱ מ ִֹּרי לרמוז מה שלקח יעקב מלבן הארמי ...האמר״י אותיות הארמ״י! ְבחַ ְר ִּ
תי וזה סוד תיקון היסוד! שבתיקון היסוד והמלכות נתתקן ייחוד הקב״ה
והברית הוא היסוד שנקרא גם קשת ולכן כתוב :ו ְב ַק ְש ִּ
ושכינתו! והרי שמעון ולוי נלחמו באנשי שכם ומלו אותם ,ולקחו את הארץ מידם...׃ {פ}
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