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ַבע  י כח  ראשון ָׁ ר ש  אֵּ א ַיֲעֹקב ִמב ְּ צֵּ נָׁה מקום הקדושהַוי ֵּ רָׁ ֶלךְּ חָׁ מקום הקליפה ששולט בו חרון אף של  ַוי ֵּ

ע  יא ׃, יעקב יוצא לברר את הניצוצות שנפלו בשבירת הכליםהדינים הקשים ַ ג  פְּ קֹוםַוי ִ ָׁ מ  ַ בהר המוריה, שעליו נבנה בית  ב 

ם המקדש, ושם נגלה על יעקב שם הוי״ה בכל אורותיו ָׁ ֶלן ש  ֶמש   להזדווג עם המלכות, כדי לגרום לזיווג עליון ַוי ָׁ ֶ א ַהש   י בָׁ כ ִ

קֹום  ָׁ י ַהמ  נֵּ ַאבְּ ח מֵּ ק ַ ם  י״ב אבנים שמתחת הנוקבא –מהאבנים שעליהם נעקד יצחק יעקב לקח ַוי ִ ש ֶ ַוי ָׁ

יו  ֹתָׁ ַרֲאש  , ועל אבניםהזיווג על ידי האורות העליונים שנכנסים בסוד מוחין דז״א, האורות העליונים והאותיות הקדושות נקראות מְּ

ב כ״ב אותיות כנגד הכללות של כל האורות העליונים –ידם נברא העולם  ַ כ  ש ְּ קֹום ַההו א׃ וי״ש כ״באותיות  ַוי ִ ָׁ מ  ַ   ב 

ֲחלֹם יב ם  ַוי ַ ָׁ ֵּה ֻסל  ִהנ  קול  – סול״ם גימטריה קו״ללרמוז עליה וירידה לעושר ולעוני, וגם  –גימטריה ענ״י  130גימטריה וְּ

כל הבריאה כמו סולם, שהרי יש יכולת באדם להכיר  – סל״ם גימטריה סינ״י. הצדיקים בתפילה הוא הסולם של המלאכים לעלות ולרדת בו

ב מתוך הבריאה את האלוקות  הֻמצ ָׁ צָׁ יַע  שאינו זז מהמלכות שהיא סוד הארץ היסודזהו  ַארְּ ֹו ַמג ִ ֹראש  וְּ

ה מָׁ יְּ מָׁ ָׁ י  שהיא סוד השמים התפארתהיסוד דבוק עם  ַהש   ֲאכֵּ ֵּה ַמלְּ ִהנ  ֱאלִֹהים ֹעִלים  אל״ו הכהני״םאותיות וְּ

ֹו׃ ִדים ב  ֹירְּ ֵּה  יג וְּ ִהנ  הוְּ הוָׁ יו  יְּ לָׁ ב עָׁ על מי ניצב . העליונים והתחתונים הסולם רומז אל הקשר שאינו פוסק ביןִנצ ָׁ

הַוי ֹאַמר ֲאִני  על יעקב!? לא!!! על הסולםהקב״ה?  הוָׁ ק  יְּ חָׁ י ִיצְּ אלֹהֵּ ִביךָׁ וֵּ ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ ֱאלֹהֵּ

ֶעךָׁ  ַזרְּ לְּ ה ו  ָׁ ֶננ  ךָׁ ֶאת ְּ ֶליהָׁ לְּ ב עָׁ ֹכֵּ ה ש  ָׁ ר ַאת  ֶ ֶרץ ֲאש  אָׁ בחיר בזאת ההבטחה הודיע ה׳ ליעקב שהוא  הָׁ

אברהם הוא  –, בסוד: ״שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני״ היה להכין את הזיווג ליעקבהם עשו את שלהם וכל מה שעשו  , כםהאבות

זרוע הימין בבחינת החסדים, ויצחק זרוע שמאל בבחינת הגבורות, ויעקב הוא הגוף שבאמצע שנוטל את הכל ומעביר בסוד הזיווג אל 

ֶרץ  יד ׃המלכות אָׁ ֲעַפר הָׁ ַ ֲעךָׁ כ  ה ַזרְּ יָׁ הָׁ ה נשמות ישראל הם האיברים של השכינהוְּ ָׁ מ  ָׁ יָׁ ת  ַרצְּ צריך לפרוץ  ו פָׁ

ה  הקליפות שמתאחזות במלכות, והמלכות היא סוד הים מָׁ דְּ קֵּ ה תפארתוָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה  גבורה וְּ ָׁ ב  ֶנגְּ ךָׁ  חסדוָׁ ֲרכו  בְּ ִנבְּ וְּ

׃ ֶעךָׁ ַזרְּ ה ו בְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ ְּ פ  ל ִמש ְּ ָׁ ֵּ  טו כ  ִהנ  ךְּ וְּ לֵּ ֵּ ר ת  ֶ ֹכל ֲאש  יךָׁ ב ְּ ת ִ ַמרְּ ךְּ ו ש ְּ ָׁ ֹנִכי ִעמ  ה אָׁ

ךָׁ ַעד  כי יעקב יוצא מהקדושה אל הטומאה – ברכת הדרך י לֹא ֶאֱעזָׁבְּ ה ַהז ֹאת כ ִ מָׁ ֲאדָׁ ֹבִתיךָׁ ֶאל הָׁ ַוֲהש ִ

׃ ךְּ י לָׁ ת ִ רְּ ַ ב  ר ד ִ ֶ ת ֲאש  יִתי אֵּ ש ִ ר ִאם עָׁ ֶ תֹו ַוי ֹאֶמר  טז ֲאש  נָׁ ְּ יַקץ ַיֲעֹקב ִמש   סופי תיבות ַוי ִ

ן יֵּש   כי אין תפילה נשמעת אלא עם הציבור –צבו״ר  כֵּ האָׁ הוָׁ ֹנִכי יְּ אָׁ קֹום ַהז ֶה וְּ ָׁ מ  ַ לֹא  שם השכינה ב 

י ת ִ עְּ דָׁ אם יעקב היה יודע את קדושת המקום הוא לא היה ישן שם. כשיצא יעקב מבית אביו היו לו מוחין דקטנות, וידוע שבמוחין  יָׁ

א  יז ׃חוסר זיווג ודבקות. לא ידעתי מלשון הגורמים לחושך ובלבול דקטנות מתחזים החצונים ירָׁ  ראה ירושלים בחרבונהַוי ִ

א  מאיר במקום מ״השם ַוי ֹאַמר ַמה  ֹורָׁ המלאך המשמש לתפארת נקרא  .דול גיבור ונוראג, שכתוב: לתפארתשם תואר נ 

קֹום ...נוריא״ל ָׁ ית ֱאלִֹהים  הנוקבאשם  ַהמ  ֵּ י ִאם ב  ין ֶזה כ ִ היות ונגלה ליעקב בחלום שם הוי״ה, יעקב ַהז ֶה אֵּ

ֶזה שהוא המקום של השכינה – אלקי״םידע שהמקום הוא שם  ותפארת נקרא שהוא השער לכל הגוף, והגוף הוא תפארת,  היסודשם  וְּ

ִים שמיים מָׁ ָׁ ַער ַהש   ַ ח ֶאת  יח ׃השכינה הקדושה היא סוד מלכות שמים ש  ק ַ ֶקר ַוי ִ ֹ ב  ַ ם ַיֲעֹקב ב  ֵּ כ  ש ְּ ַוי ַ

ֶאֶבן  ה  סימן אל הייחוד העליון –אבנים נהפכו לאבן אחת י״ב הָׁ בָׁ ה  ַמצ ֵּ ם ֹאתָׁ ש ֶ יו ַוי ָׁ ֹתָׁ ַרֲאש  ם מְּ ר ש ָׁ ֶ ֲאש 

ֹצק  מצב אל השכינה, וסימן לכל העוברים ושבים על אותו מקום לנהוג בו כבוד כראוי –מצ״ב ה׳ אותיות  ה  ַוי ִ ָׁ ֶמן ַעל ֹראש  ֶ  ש 
מקדשים אותו בשמן שהוא סוד כל מה שראוי להתקדש, . יסוד אבא שהוא המקור העליון של הקדושה, לרמוז על ראשי תיבות שע"ר

ה׃ יט ׃אבא ֹנָׁ ִראש  ִעיר לָׁ ם הָׁ ֵּ ם לו ז ש  או לָׁ ל וְּ ית אֵּ ֵּ קֹום ַההו א ב  ָׁ ם ַהמ  ֵּ א ֶאת ש  רָׁ קְּ  ַוי ִ

אֹמר כ ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר לֵּ ד ַ ִדי  ַוי ִ ָׁ ֶיה ֱאלִֹהים ִעמ  אם יעקב ראה בחלום את שם  אלקיםלמה כתוב ִאם ִיהְּ

 ? כי שם אלקים מכוון לשכינה הקדושה שלא זזה מהצדיק, ואילו שם הוי״ה אינו שורה עליו אלא כפי מעשיו וכפי הזמן והמקוםהוי״ה
ךְּ  ֹנִכי הֹולֵּ ר אָׁ ֶ ֶרךְּ ַהז ֶה ֲאש  ד ֶ ַ ַרִני ב  מָׁ ׃ ו ש ְּ ֹש  ב  ֶבֶגד ִללְּ ַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ו  נָׁ  וְּ

ִבי  כא ית אָׁ ֵּ לֹום ֶאל ב  ָׁ ש  י בְּ ת ִ בְּ ַ ש  , שהרי יעקב נפרד מהימין אל השמאל שהוא סוד אמא כדי ראשי תיבות אב״אוְּ

ה  שהוא מקום השלוה והמנוחהלחזור אל הימין להשלים את התיקון המוטל עליו, וכל מגמתו  יָׁ הָׁ הוְּ הוָׁ אלִֹהיםִלי  יְּ יעקב  לֵּ

ית  כב ׃אל המלכותהשפעות ממידת התפארת ימשיך  ֵּ ֶיה ב  ה ִיהְּ בָׁ י ַמצ ֵּ ת ִ מְּ ר ש ַ ֶ ֶאֶבן ַהז ֹאת ֲאש  הָׁ וְּ
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ן  זה המקום יהיה מקום קבע אל המלכות, להמשיך לה את ההשפעות שמקבל יעקב מצד התפארת ֱאלִֹהים ֶ ת  ר ת ִ ֶ ֹכל ֲאש  וְּ

ךְּ  ו  לָׁ ֶרנ  ְּ ר ֲאַעש   ֵּ  ׃את החלק העשירי מכל מה שמקבלהיות והמלכות היא דרגה עשירית לכן ימשיך אליה יעקב  ִלי ַעש  
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