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ן  יד  רביעי ֶלְך ְראּובֵּ ים  והוא סוד חסד דמלכות המשוך על עוסקי תורה – או״ר ב״ן אותיותַוּיֵּ ּטִּ יר חִּ י ְקצִּ ימֵּ ּבִּ

ֶדה  זמן בו המלכות מעלה מ״ן לז״א ָ ש ּ ים ּבַ ְמָצא דּוָדאִּ בשדה אשר הדודאים גורמים לאהבה ולפוריות, והם נמצאים ַוּיִּ

ּמֹו  !דודאיםוגימטרייה  65שבגימטרייה  אדנ״י, שבה מאיר שם המלכות, שהיא ברכו ה׳ ָאה אִּ א ֹאָתם ֶאל לֵּ בֵּ העלה ַוּיָ

ל ַוּתֹאֶמר ָר  זקוקה לאהבה וחסד כדי להמתיק את הדינים שלה! שהיא חפץ חסד, שהיא הבינה! שהיא מ״ן אל לאה שהיא חֵּ

ָאה  עם המ״ן העולים המלכות דז"א שעולה להתמתק בבינה בינה, והמלכות מבקשת מהשפע של אבא עילאה שמקבלת ֶאל לֵּ

י  הבינה י ָנא לִּ נִּ ְך  ששם זה מאיר בבינה יא"י גימטרייה אהי"הסופי תיבות ּתְ נֵּ י ּבְ ּדּוָדאֵּ , מיתוק דיני המלכותלצורך מִּ

י  טו ׃שאין לה מעצמה כלום, עקרהשהיא  יש ִּ ְך ֶאת אִּ כלי המלכות נבנה מהארת ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחּתֵּ

 , ולמה המלכות צריכה:אור ישר וחסדים, וזה מה שלאה אומרת לרחל. כי רחל כבר קיבלה הארות מאבא עילאה שהם אבא ומוחין דאמא
י  נִּ י ּבְ ם ֶאת ּדּוָדאֵּ  אור חוזר שהוא דין, והדודאים הם סוד וקבאראובן שהוא חסד דנשאת הדודאים הביא ְוָלַקַחת ּגַ

ב  ּכַ ש ְ ן יִּ ל ָלכֵּ ְיָלה  יששכרהרומזים אל כללות התורה שהיה בשבטו של  –י״ש כ״ב אותיות ַוּתֹאֶמר ָרחֵּ ְך ַהּלַ ּמָ עִּ

ְך  י ְבנֵּ ַחת ּדּוָדאֵּ ֹבא ַיֲעֹקב  טז ׃רחל מעדיפה את האור החוזר העולה למ״ן אל לאה שמזדווגת עם ישראלּתַ  ז״אַוּיָ

ֶדה  ָ ן ַהש ּ א  מרחל שהיא המלכותמִּ צֵּ ֶעֶרב ַוּתֵּ שיעקב יצא מהמלכות ועלה עם הכולל, לרמוז  מלכותגימטרייה ּבָ

ֹכר  , שהיא:מלכות דבינה, שהיא לתבונה, שמשם עולה לתפארת י ש ָ בֹוא ּכִּ ַלי ּתָ ְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר אֵּ ָאה לִּ לֵּ

יָך  ַכְרּתִּ י  שכ״רוגימטריה  520שהם בגימטרייה  י׳ פעמים ב״ןנמשכו לרחל כל עשר דרגות הנוקבא העליונה, שהם ש ְ דּוָדאֵּ ּבְ

ב  ּכַ ש ְ י ַוּיִּ נִּ ְיָלה הּוא  הרומזים אל הכללות השפע וי״ש כ״באותיות ּבְ ּלַ ּה ּבַ ּמָ ייחוד עליון  שהםישראל ולאה, ייחוד עִּ

ַמע  יז ׃: ישראל סבא ותבונה, שהםישסו״ת הנקרא: ש ְ ָאה  אור הבינההשמיעה זה ַוּיִּ ים ֶאל לֵּ ראשי תיבות ֱאלֹהִּ

ַהר  נתיבות חכמה ל"בשמקבלת  א״ל לא״ה גימטרייה בינ״ה!. אא"ל גימטרייה ל"ב שמייצג את , הרומז לבן הנולד תורהאותיות ַוּתַ

י׃ !לומדי התורה יש ִּ ן ֲחמִּ ֶלד ְלַיֲעֹקב ּבֵּ ָאה ָנַתן אֱ יח  ַוּתֵּ ר ַוּתֹאֶמר לֵּ ֶ י ֲאש  ָכרִּ ים ש ְ לֹהִּ

שָכר  ָ ש ּ מֹו יִּ ְקָרא ש ְ י ַוּתִּ יש ִּ י ְלאִּ ְפָחתִּ י ש ִּ ֶלד  יט ׃נצח דמלכותָנַתּתִּ ָאה ַוּתֵּ ַהר עֹוד לֵּ ַוּתַ

ַיֲעֹקב׃ י ּלְ ִּ ש ּ ן ש ִּ י זֵֶּבד  כ ּבֵּ ים ֹאתִּ י ֱאלֹהִּ ָאה ְזָבַדנִּ  עש״קבחילוף אותיות א״ת ב״ש  זב״דַוּתֹאֶמר לֵּ

ַעם  י טֹוב ַהּפַ יש ִּ י אִּ נִּ לֵּ ְזּבְ ים  זבולהרקיע השלישי הוא התפארת והוא נקרא יִּ ה ָבנִּ ָ ש ּ י לֹו ש ִּ י ָיַלְדּתִּ ּכִּ

מֹו ְזֻבלּון  ְקָרא ֶאת ש ְ קיבול לה׳ הסיפורת בית זבול הוא בית  –הוד דמלכות. זבולון מלשון: ״בנה בניתי בית זבול לך״ ַוּתִּ

ָמּה  כא ׃לימה את בניינה! כאן לאה השחג״ת נ״ה המגיעים עד הוד דמלכות ְקָרא ֶאת ש ְ ת ַוּתִּ ְוַאַחר ָיְלָדה ּבַ

יָנה  ְזּכֹר  כב ׃מלכות דמלכות שעליה רוכב צמצום א׳שהיא ּדִּ כוחה של רחל גדול עד שיכול להפוך את מידת הדין למידת ַוּיִּ

ַמע  הזכר, שהוא מידת הרחמים! ש ְ ל ַוּיִּ ים ֶאת ָרחֵּ , שהוא השמיעהששם אור  שהמלכות עלתה לבינהלרמוז ֱאלֹהִּ

ֶליָה  , שהוא בגימטרייה:המילוי של שם ע״באל הבינה, שהוא  השפעת אבא ואמא עלאין מ״ו הנמשך משם ע״ב אל גימטרייה אֵּ

ים  שהיא: הבינה ח ֶאת ַרְחָמּה  ומהתעוררות הבינה באה פתיחת הרחםֱאלֹהִּ ְפּתַ  2עכשיו הזמן הראוי שרחל תוציא ַוּיִּ

בחינת יסוד של הנוקבא, והיות והם סיום הגוף לכן הגיע  ובנימיןבחינת היסוד של הזכר,  יוסף, היסודשהם בחינת  ובנימיןיוסף צדיקים: 

ן  כג ׃זמנם להיוולד בסוף ֶלד ּבֵּ ַהר ַוּתֵּ על  ייחוד זו"ן, לרמוז על הוי"ה אדנ"יוגימטרייה  אמ"ןשבגימטרייה  91כשיעקב בן ַוּתַ

י  !היסודידי  תִּ ים ֶאת ֶחְרּפָ היו מחרפין את רחל ואומרים שאינה ראויה להיפקד, אבל הסוד ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלֹהִּ

 ׃, והיא נכנסה לקדושה כשילדה את יוסף שהוא היסוד המקשר את המלכות עם כל הדרגות הקדושותשנמנעה מרחל אחיזת הקליפההוא 

ף  כד מֹו יֹוסֵּ ְקָרא ֶאת ש ְ כי כתוב בפסוק  השבטים מנוקבא, חוץ מיוסף שהוא מעולם הזכר! כליסוד דמלכות... ַוּתִּ

ר הקודם:  ְזכֹּ  !וכאן יוסף יסוד דמלכות עד שיוולד בנימין שהוא נקודת ציון, ואז יוסף יעלה למקומו ליסוד דז״אֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל, ַויִּ
ר  ן ַאחֵּ י ּבֵּ ף ְיהָוה לִּ אֹמר ֹיסֵּ מיעקב י״ב שבטים, ולכן כשילדה את יוסף אמרה רחל הצדקת ידעה שהיו ראויים לצאת לֵּ

ל כה  ׃לכן נקרא יוסף כדי לרמוז על התוספת –שגם הבן האחרון יצא ממנה ולא מאישה אחרת  ר ָיְלָדה ָרחֵּ ֶ ֲאש  י ּכַ ַוְיהִּ

ף  י  כשנשלם בניין ז״ת דנוקבאֶאת יֹוסֵּ ְלָכה ֶאל ְמקֹומִּ י ְואֵּ נִּ חֵּ ּלְ ַ ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ש 
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י ּוְלאַ  כו  ׃שהתחיל ממות יוסף במצרים, וגאולת מצרים היתה תלויה בהסכמת פרעה לשלוח את העםכאן טמון שורש הגלות! ְרצִּ

י ְוֶאת ְיָלַדי  ַ ָנה ֶאת ָנש  , ויעקב לא רצה לריב שהקליפה מסרבת לשחרר מרשותה את הניצוצות הקדושותיעקב ידע ּתְ

ָכה  עם לבן ולכן ביקש ממנו שיתן אותם אליו ברצון לֵּ ן ְואֵּ הֵּ י ֹאְתָך ּבָ ר ָעַבְדּתִּ ֶ כל עבודתו של יעקב היתה ֲאש 

יָך׃ להוציא את הניצוצות מהקליפה –לתכלית הזו  ר ֲעַבְדּתִּ ֶ י ֲאש  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֲעֹבָדתִּ י ַאּתָ  ּכִּ

י  כז ּתִּ ַחש ְ יֶניָך נִּ עֵּ ן ּבְ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ָליו ָלָבן אִּ אומנותו של  האומנות של לבן היתהַוּיֹאֶמר אֵּ

, שהנחש העליון היה מתלבש בהם ומודיע ללבן מה ששמע מאחרי הפרגוד, בסוד:  שהם הכשפים והדיבור של התרפיםהנחש העליון 

ֵבץ ַתח ַחָטאת רֹּ ְגָלֶלָך  . ומניחים לנחש לשמוע מה שראוי לו והנחש מספר למי שנגרר אחריוַלפֶּ י ְיהָוה ּבִּ נִּ ראשי ַוְיָבֲרכֵּ

לבן הוא סוד הנחש, ויעקב הוא אדם הראשון, ויוסף הוא שהרי  מודה לבן שהשפע בגלל יעקב ויוסף!...כאן גימטרייה ח"יוי"ב תיבות 

 ׃!הדעתעולמים! ושלושתם קשורים בחטא עץ  ח"ישהוא צדיק  היסוד
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