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א  א א ָ֖ ְקר  עד שעליה  גודלת... ועל ידי העבודה חכמה זעירהשהיא סוד הכלה שהיא סוד  המלכותלרמוז אל  א׳ זעירהַוי ִּ

י ַאֲחרֹוןנאמר:  אׁשֹון ַוֲאנִּ י רִּ ֶׁ֑ה מאין סוףהקריאה באה  ...ֲאנִּ ֶ ר  בינהשהוא  ֶאל־ֹמש  ֵּ֤ הַוְיַדב    חכמה ְיהו 
יו ל ָ֔ ד משה אל פנים אל פנים א  ָ֖ ֶהל מֹוע  ֹאֹ֥ גימטרייה  אהל מועד... אהלוהיא אותיות  לאהזו  בינהכי  מיסוד אמא! מ 

ר ... כל מטרת הדיבור אל משה הוא:יסודשהוא  !יוסףגימטרייה  156 אֹמֹֽ  ׃להעלות לרומם וליקר את בני ישראל ל 
ר ב ב  ֵּ֞ ֙ל  להמשיך גבורות ד ַ א  ר  ש ְ י יִּ ֵּ֤ נ  ַמְרת  ָּ֣  נצח והוד שהםֶאל־ב ְ  להמשיך חסדיםְוא 

ם ֶהָ֔ ם לאה!הנקראת  הבינה מדרגתו של משה שהיא , כלומרמלאהאותיות  ֲאל  ָ֗ ד  וְַיָבֶרְך ֹאָתם  ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאםבסוד:  א 

ְקָרא ֶאת ְשָמם  ָבְרָאם. ָאָדםַויִּ  סודהיא  והמלכות ,אדםהוא סוד  ז״א לפני הנסירה, ולאחר הנסירה: ז״א ומלכות הוא סוד אדם ..ְביֹום הִּ

יב  שהוא נוטריקון:כנסת ישראל  ֹ֥ י־ַיְקרִּ ֹֽ ִּ ד  לקרב בין ז״א לנוקבאכ  ֶׁ֑ ידו  ָ֖ן ַלֹֽ ְרב   ם ק  ֶּ֛ ֶ כ  הקורבנות מִּ

ה  ז״א שהוא הוי״השמעלים לן ״מעל ידי ה זו״ן זיווגמשלימים ומקיימים  מ ָ֗ ה  ן־ַהב ְ  ב״ןשבה מאיר שם  !הנוקבאמ״ן מִּ

֙ר  כולל: מהנוקבאמ״ן , הבהמהשבגימטרייה  ק  ן־ַהב   בנוסף למ״ן . החסד, שהוא סוד ְוֶאל ַהָבָקר ָרץ ַאְבָרָהם :בסוד חסדיםמִּ

אן  שהוא סוד: ,את מ״ן הנוקבא גםהכולל  מ״ן הז״אהנוקבא, יש גם את  ָֹ֔ ן־ַהצ   הבינהשאת המ״ן הז״א מעלה אל ו מִּ
ם ְנֶכֹֽ ַ ְרב  יבו  ֶאת־ק  ָ֖ ְקרִּ ַ נֹו֙  ג ׃מ״ד היורדיםכך ה מ״ן העוליםהכמו  ת  ְרב   ה ק  ֵּ֤ ם־ֹעל  קורבן אִּ

ין בּלֵ הַ בסוד  הבינההוא סוד  הלבעולה על הלב...  – עולה  !חכמהוהיא סוד  המחשבה נבחנת כזכר המחשבה!... ומעל הלב יש את ֵמבִּ

ן־ :חסדים, אז הקורבן הוא שפע לבינה עולה קובנוואם   המחשבה היא ראש הכל!כי  – בקורבן עולההתורה מתחילה ולכן  מִּ
ר ק ָ֔ ֹ֥ר :נקרא שהוא ספירות התפארתהכולל את כל  ַהב   ששם  בעולם הנוקבא, ולא המחשבהששם  התיקון בעולם הזכר ז כ 

ָ֖ים הוא נקרא: הזכר כלולוכאשר  ...המעשהבחינת  מִּ  לסלק את המום של המחשבה הפגומה לפני ההקרבה! ת  
ו   יֶבֶׁ֑נ  ד֙  הבינה מעלה את הקרבןַיְקרִּ ֶהל מֹוע  ַתח ֹאֵּ֤ ֶֶּ֝  החכמה תנסתר, שבתוכה יסוד אמאשהוא  ֶאל־פ 

ברצון היא החלק שיש לכל אחד מישראל  והמחשבה העליונה – שממנה עולים אל המחשבה העליונה המלכותסוד , וזה מתגלה ולא

ֹו  ברצון הפנימי, כלומר, העליון יב ֹאתָ֔ ָּ֣ תוך ביסוד אבא שנסתר שהוא סוד  החכמה, לרמוז אל נסתרכתוב בלשון  אותוַיְקרִּ

ֹו  משםו ,ו״ק דחכמהאל  מעלה הבינה, כלומר את הקורבן יסוד אמא ְרֹצנָ֖ , ומשם הקורבן הרצון העליון שהוא ג״ר דחכמהאל לִּ

י עולה ֹ֥ ְפנ  ה , ומשם הקורבן עולה אלאריך אנפיןאל  לִּ האדם מתקן את חלקו, וחוזר  קורבן עולהעל ידי . עתיקשהוא  ְיהו 

כי אור  !בבוקרוזה קורה  ,ליסוד –המחשבה  לסיוםמתקרב של הקורבן  והמעשה, לחכמהעולה  המחשבה פנים!לבחינת  אחורמבחינת 

רמביאים וזה הסיבה שהבוקר רומז אל היסוד...  ךְ  ד ׃!ָבָקָ֔ ַמָּ֣ יםס בסוד: ס׳... אות סמך ְוס  וֹ  ֹוֵמְך ְיהוָה ְלָכל ַהֹנְפלִּ דָ֔  י 
השהוא הסומך:  הוי״השהוא  כתר!גימטרייה  עשרים... 20גימטרייה  ֶׁ֑ ֹעל  אש  ה  ל ֹרָּ֣ ֶזה סוד:  , וזההנוקבאראש על  ַעָ֖

י י ֶזה ַכָפָרתִּ י ֶזה ְתמּוָרתִּ יָפתִּ ֹו  !סמיכה קודם לשחיטהולכן  – ֲחלִּ ה לָ֖ ֹ֥ ְרצ  , מתעורר עתיקשהוא  הכתרמיכת סרק אחר ְונִּ

יו׃ הרצון העליון ֹֽ ל  ר ע  ֹ֥ ר ה ְלַכפ   ָ֖ ק  ֹ֥ן ַהב   ֶ ט ֶאת־ב  ַחֶּ֛ , וזה סוד או אדם מטעמובעל הקורבן  ְוש  

י עד: העלאת מ״ן ָּ֣ ְפנ  ֶׁ֑ד הנקרא: אריך אנפין ועתיק לִּ בחסד  , כיהחסדשהוא סוד  הכהןפועל  ומכאן, האדםן פועל עד כא ְידו 

ן  והחסד מקרב את הספירות!שהרי העוון הפריד בין הספירות,  יכופר העוון! י ַאֲהֹרֵּ֤ נ ֵ֨ יבו  ב ְ ְקרִּ הִּ ְוְ֠
י֙ם  ֲהנִּ ֹֹֽ כ   נקראת: המלכותולכן  ת׳ועד  א׳כוללת כל האותיות מ המלכותמקרבים את המלכות אל הבינה! אנשי החסד הַֹֽ
ם  ָ֔ דם דם! גימטרייה  44, שהוא בגימטרייה א אה אהי אהיה, שהוא: בבינהשמאיר אהי״ה של שם  אחורייםהוא  דםוֶאת־ַהד  

קבלת הדם, ולאחר  קבלת הדם רק על ידי כהן!אבל  – זראדם ב... השחיטה יכולה לעשות ״מזרקנכנס לתוך כלי שנקרא ״השחיטה 

https://yavnehagilhad.co.il/


ְלָעד ויקראפרשת              יקראוחומש   יבנה ַהגִּ
 

 

YavneHagilhad.co.il                                2מתוך  2עמוד 

ַח֙  למזבח החיצוןמוליכים הכהנים את הדם  ֙ ְזב   ם ַעל־ַהמ ִּ ֵּ֤ ו  ֶאת־ַהד   על להמתיק את דיני הנוקבא! ְוז ְרקֵ֨

יב מ:  האור המקיףידי מיתוק  בִָּ֔ של  צפון מזרחיתעד שהוא מגיע לפינה  במזרקסביב המזבח דם הקורבן מוליך את  הכהןס 

וזורק  תדרום מערבי לפינה... אחר כך הכהן הולך דרום ומערבך שהדם מתפשט לכיוון כ –וזורק את הדם מהכלי לפינת המזבח  ,המזבח
, שבא להפריד מן המלכות את החכמהאור שהוא  מקיף דחיה. האור המקיף הוא סוד צפון ומזרחלכיוון כך שהדם מתפשט  –הדם 

ֶהל  הנקראת: הבינה, וזה בעזרת אור ַהָחְכָמה ְתַחֶיה ְבָעֶליהָ  הקליפה שנדבקה בה, וזה סוד: ַתח ֹאֹ֥ ָ֖ ר־פ ֶ ֶ ֲאש 
ד ֹֽ ה  ו ׃יסוד אמא מֹוע  ֶׁ֑ ֹעל  ָ֖יט ֶאת־ה  ְפש ִּ ָ֖ה   והפריד הקליפה מן המלכות!ְוהִּ ֹ֥ח ֹאת  ַ ת  ְונִּ

יה   ֶחֹֽ ְנת  כך  – שהחסד אוחז בכל נתח הקורבן, וכמו התמורה של המקריבהוא  הקורבןכדי שיזכו בעולה הרבה כהנים... כי  לִּ

ְתנו   ז ׃החסד מתפשט בכל אברי המקריב! נ  ָ֖ש  ַעל־ פולינדרוםְוְ֠ ן א  ֶּ֛ ֹה  ן ַהכ  י ַאֲהֹרֹ֧ נ ֵ֨ ב ְ
ֶׁ֑חַ  ְזב   חסד אל האדם המקריב לכפר כי עושים  – מצד הדין, מכל מקום הכהנים נותנים האש על המזבח שהאשאף על פי  ַהמ ִּ

נועדה  האש !ה' יעַ תֹוׁשִּ  ְבֵהָמהּוָאָדם כתוב:  .תיקונהוזה  –הנקרבת שזוכה לעלות מ״ן אל הקדושה  הבהמהוגם עושים חסד אל  בעדו!

ים  לבער את הקליפה! –לצורך אחד  ָ֖ צִּ ו  ע  ְרכֹ֥  המזבחהיא סוד  והנוקבא, החייםעץ הוא סוד  ז״אשהרי  ייחוד זו״ן!ְוע 
ש   ֹֽ א  לסדר באופן נאה כמו שראוי אל שלא ישליכו הקרשים בערבוב כמשפט הס״א שהיא צלמות ולא סדרים, אלא  ַעל־ה 

ת  ח ׃הדינים של הנוקבא!היא סוד  האש... הקדושה ים א ֵ֚ ֲהנִָּ֔ ָֹּ֣ י ַאֲהֹר֙ן ַהכ  ֵּ֤ נ  ו  ב ְ ְרכָ֗ ְוע 
ים חִָּ֔ ת  , שהם בגימטרייה קמ״ג קנ״א קס״א: אהי״השל שם  שלשת המילוייםשהם  אורות הבינהאת  יםמחבר החסדאנשי  ַהנ ְ

אש   :מתקנים את ז״אואלו המילויים של בינה  נת״ח!ועם ג׳ כוללים גימטרייה תנ״ה  ֹרָ֖ ְוֶאת־ ג״ר דז״אאת  ֶאת־ה 
ֶדר ֶׁ֑ יונים לתחתונים, ולכן נקרא העל הקרבים, והוא מפריד בין הוא החלב שמכסה את אברי העיכול הפדר... חכמה ובינה דז״א ַהפ  

י֙ם  פדר צִּ ע  ש   תפארת דז״אַעל־ה  א ָ֔ ָּ֣ר ַעל־ה  ֶ הכופה , , כלומרהמלכותהכופה את הדין אשר על ֲאש 

ַח׃ את הדין ֹֽ ְזב   ָ֖ר ַעל־ַהמ ִּ ֶ הוא  תיקון הדיבור תיקון הדיבור ותיקון המחשבה! תיקונים כמו:ויש עוד  ט ֲאש 

וֹ  סוד: ֹ֥ ְרב   הוא סוד: ותיקון המחשבה ...אוכל שהבהמה אכלההאיברים הפנימיים של הקורבן שהיו מלוכלכים משאריות  ְוקִּ
יו  ָ֖ ע  ְכר  ם  החלק התחתון של רגל הבהמהו  יִּ ֶׁ֑ מ   ַ ץ ב  ְרַחָּ֣  לטהר את פגם החטא!כדי , בעל הקורבן או מישהו מטעמויִּ

ן  ֵּ֤ ֹה  יר ַהכ  ְקטִֵּ֨ ֹל֙  מייחד: החסדכי ְוהִּ  שהיא: המלכותעם  כלהנקרא  היסודשהוא ֶאת־ַהכ 
ה  ֶּ֛ ה ֹעל  ח  ְזב  ָ֔ ה  לתיקון בעולם העשיהַהמ ִּ ש   ֹ֥  המלכות עולה להתייחד עם התפארתוכך , לתיקון בעולם היצירהאִּ

ֹוחַ  :שהוא בחינת החוטם שהוא בחינת יחָ֖ יַח־נִּ ֹֽ  שהוא הכתר, ומהחכמה אל ניחוחוזה סוד  החכמההריח מז״א עולה אל  ר 

הַלֹֽ  :סוד  האצילותשלו עולה עד ... וההתעוררות החוטם המריחששם  הראששהוא בחינת  לתיקון בעולם הבריאה הואהריח  ְיהו 

  ׃ }ס{לה׳!זה סוד  – המלך הקדוש מתגלה בכל אותיותיוששם 
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