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 , דודו.לבן! ואותה פגש יעקב אחרי שברח מעשו לבית האבות, ממש כמו רחל היתה רועת צאן
 

כן, רחל היתה רועת צאן, הערימה על יעקב, גנבה לאביה את הטרפים, ובכל זאת היא עקרת הבית, 

ָנֵחם ַעל ָבֶניָה כִּ ! והיא: הביתעיקר : היא כלומר בגלל . ולמה ֵאיֶנּנּו? י ֵאיֶננּוְמַבָכה ַעל ָבֶניָה ֵמֲאָנה ְלהִּ
ְגבּו! ובכל זאת רחל שומרת ומגינה עלינו, וממתינה על אם הדרך: מעשינו הרעים ים לִּ  .ָלםְוָשבּו ָבנִּ

 
א מצד אחור, ומצד פנים נמצא , היא נמצאת מחזה ולמטה דז״נוקבאהנקראת  המלכותרחל היא סוד 

יסוד אבא עובר דרך יסוד אמא ומתגלה בסיום  – יסוד אבא ויסוד אמארחל מבחינת  .יעקבפרצוף 
וד: . ובסְבָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ )משלי ג(החזה דז״א, שממנו ולמטה מתחיל יסוד אבא לבוא לגילוי, שכתוב: 

 .ֶאֶרץרחל, הנקראת  בא מתחיל בנין המלכותבמקום התגלות יסוד דא. כלומר: ַאָבא ָיַסד ְבַרָּתא
 

 ע״ב שבגימטרייה שם הוי״האחוריים של יסוד אבא הוא 
 קס״ושבגימטרייה  ס״גאחוריים של שם יסוד אמא הוא 

במילוי, שהגן על רחל מעין הרע של  יוסף, שזה יוד ואו סמך פהגימטרייה  רחלגימטרייה  ע״ב קס״ו
 עשו.

 .בית נון יוד מם יוד נוןבמילוי:  בנימיןגימטרייה  תשמ״ד, אותיות מדל תח שהמילוי של רחל: ר
 

  .סוד ייחוד תחתוןבמילוי שהוא  בנימין, ומילוי רחל הוא סוד יוסף במילוישהוא  עיקר רחל מהיסוד
 

הצאצאים של דור המדבר לכן . הר סיני :נבנית ונעשית במקום הנקרא ,המלכותרחל, שהיא 

 .נכנסו לארץ ישראל
 

, שהיא בחינת נוקבא דקדושה והיא אחורי ז״א מחזה ולמטה באחורי בלההלרחל היתה שפחה בשם 
! שקין קינא תאומה יתירה של הבל, והיא סוד הב״ל ה׳. בלהה אותיות בעולם העשיהרחל, והיא 

ובלבל יצועי אביו.  בבלההקינא  קיןהבכור שהוא גלגול  ראובןורצה אותה לעצמו ולכן הרגו, כך גם 
 ל מתחיל מההתחלה...הכ

 
 

 ! לאה ורחל. ועם הבל נולדו שתי תאומות, והן: נעמהעם קין הבכור נולדה תאומה ושמה: 
 .פ"רדינים וברחל  ש"ך, בלאה ו״ק דז״א דאצילותדינים כנגד  600לאה ורחל כוללות 

 
י ַכָלה ַגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום היא הספירה העשירית רחל, ו דינים יש במלכות שהיאפ״ר . ַגן ָנעּול ֲאֹחתִּ

ממנו יוצא שנים להתאחז ביסוד שלה, שהוא הפתח חיצועולם האצילות, ולכן יש יכולת לוהתחתונה ב
, כדי לשמור לתת ביסוד שבמלכות חותם. לכן צריך ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץהשפע לעולם, וזה סוד: 

, כלומר דרך נה״י חמותגיע דרך . החותם מתחום, שהוא אותיות חותםהמקום מהחיצונים. ולכן נקרא 
העיר שלא יכנסו בו זרים  חומתשל אמא, שהיא אמא של ז״א בעלה של רחל. החותם גם משמש כמו 

 .פ״רגימטרייה עי״ר  –

 !האור הגנוזוהם סוד: , מנצפ״ךדינים הם גימטרייה וסוד האותיות הסופיות שהם  פ״ר
 וכלי בלי אור זה דינים!, התרוקנה מכל האורשהרי המלכות שהיא בחינה ד׳ 

 
 לשמירה... חותם? ולמה היא צריכה ַמְלכּותעכשיו מתחילים להבין טוב יותר מה הסוד של ספירת 
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ְלבּוש ַמְלכּות ְּתֵכלֶ כתוב במגילת אסתר:  ְפֵני ַהֶמֶלְך בִּ לִּ ַכי ָיָצא מִּ פני . ת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְגדֹוָלהּוָמְרדֳּ
יוסף מאחשוורוש, וגם חותם המלך , קיבל ויהודה בנימיןהצדיק משושלת  ומרדכי !רחלהמלך היא 

 מפרעה!חותם המלך הצדיק קיבל 
 

יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹורכתוב:   . מעלהלנתקנת  , וכמו שאנו מתקנים את המלכות למטה כךרחלזו  - ְוָעשִּ
 

בדרך , ולכן רחל נקברה רתאפגימטרייה  אלף דלית נון יוד, ואדנ״י במילוי: במלכות מאיר שם אדנ״י
ַקח לֹו ָכֵלב ֶאת ֶאְפָרת ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת חּור. וזה סוד הכתוב בדברי הימים: אפרת  מרים הנביאה .ַויִּ

 .אפרת נקראדוד המלך , כך גם מלכותשהיא בחינת  ֶאְפָרתנקראת 
ַקח לֹו ָכֵלב  !ייחוד הוי״ה אדנ״י סוד, וזה במילוי אדנ״יגימטרייה ֶאת ֶאְפָרת  ב״ןגימטרייה  ַויִּ

 
 ...שיהודה ערב ליוסף על בנימין! והערבות הראשונה בתורה היא המלכות היא סוד הערבות

בן : , שנקראישראלהוא סוד  בנימין. ַמְלכּותהוא סוד  יהודה. ״אזשל  גוף וברית סוד הם ויוסף יעקב
ְשֵעיֶכם ישראל, ולכן:  ים שלה שהםבנ, על השהמלכות ערבה לז״א. והכל בסוד הערבות... ימין ּוְבפִּ

ְמֶכם  ...ֻשְלָחה אִּ
 

 . בפורים רחל יונקת אורותיה מההוד בעצמה. אבל בכל השנה יעקב יונק הארה לעצמו ולרחל
 

ם. וזה סוד: רג"ל ה'גימטרייה  רחל, ולכן היא רגל רביעית של הכסא המלכות ין  ְיהָוה ַבָשַמיִּ ֵהכִּ
ְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַבֹכל   . בכ"ל מקו"םגימטרייה  רחלולכן  .ָמָשָלהכִּ

 
 

רחל  מה שגזל ממנו, את: ! קין התגלגל בלבן שהחזיר ליעקב אתיעקב מתקן את המניע לרצח הבל
, , שהתרוקנה מהאורהמלכות. ורחל היא סוד בינהה. לאה היא סוד הרג את הבלבגללם ש, ולאה

 שאנו מחפשים!  האורזה אותו  .ויה"י או"רגימטרייה  רחל, ולכן ונגנזוהאור נאסף 

 
 

 . ולכן:הרצון היא:ו ,הנשמההיא סוד היסוד שלנו, והיא סוד שרחל בכלי של שהיה זה אותו האור 

 
 
 
 

 ...רועת צאןבכל זאת רחל היתה     !צוןר יח כלל נוטריקון: רחל
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