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ב ַיֲעֹקב  א לז ֶׁ הפרשה הקודמת חתמה בעשו הרשע שהתיישב בארץ טמאה, ופרשה זו פותחת ביעקב הצדיק שהתיישב ַוי ֵּש 

י ָאִביו רחוק ממקום הרשעים... –בארץ הקדושה  גו רֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ לשון מגור מסביב, כי עדיין לא תמו צרותיו של יעקב... וארץ  ב ְּ

ָנַען שכל הדינים נמשכים משם –הוא סוד מידת הגבורה מגורי יצחק  ץ כ ְּ רֶׁ אֶׁ עשר  – 106יעקב נסע משכם לחברון, ויעקב בן  ב ְּ

  ׃שנים אחר שבא יעקב מפדן ארם
 

ב שֶׁ ְביֹואותיות  ַויֵּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ְיהוָ , שכתוב: שִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ְביֹוה ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך כִּ יָת שִּ  .ְוָשבִּ

מקום שהיה הולך, דהיינו שעל האדם להוציא את ניצוצות הקדושים מהס״א. כך עשה יעקב! בכל 

 מזמור כ״ט בתהילים:המוזכרים ב בכח שבע קולות

ים ָהבּו ַלה' ָכבֹוד ָועז:  א ד ָהבּו ַלה' ְבֵני ֵאלִּ ְזמֹור ְלָדוִּ ְשַתֲחוּו ַלה' ְבַהְדַרתָהבּו ַלה' ְכבֹו במִּ -ד ְשמֹו הִּ

ם-קֹול ה' ַעל גקֶדש:  ים ה' ַעל-ֵאל ַהָמיִּ ְרעִּ ים: -ַהָכבֹוד הִּ ם ַרבִּ ָהָדרה' בַ -קֹול דַמיִּ  ה: ּכַח קֹול ה' בֶׁ

ר ֲאָר  יםקֹול ה' שבֵּ יֵדם ְכמֹו וַאְרֵזי ַהְלָבנֹון: -ַוְיַשֵבר ה' ֶאת זִּ ְריֹון ְכמֹו ֶבןעֵ -ַוַיְרקִּ ים: -ֶגל ְלָבנֹון ְושִּ  זְרֵאמִּ

ש-קֹול ב ַלֲהבֹות אֵּ ְדָבר ח: ה' ֹחצֵּ יל מִּ ְדַבר ָקֵדש:  קֹול ה' ָיחִּ יל ה' מִּ ל ַאָילֹותק טָיחִּ  ֹול ה' ְיחֹולֵּ

ֵתן ה'  יא' ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: הה' ַלַמבּול ָיָשב ַוֵיֶשב  יַוֶיֱחשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו כֻּלֹו אֵמר ָכבֹוד:  ה' עז ְלַעמֹו יִּ

 ַעמֹו ַבָשלֹום.-ְיָבֵרְך ֶאת

ואלו הם התיקונים שיעקב עשה בארץ  !ז׳ פעמים הוי״ה גימטרייה יעקבאלו ז׳ קולות הוי״ה... 

ץרי אביו, שהרי ארץ גימטרייה אלקים במילוי אלפין, שבו יש תוקף הדין. ולכן כתוב: מגו רֶׁ  ְבאֶׁ

י יו ְמגּורֵּ  ! פחד יצחקמלשון , ָאבִּ

ץ רֶׁ י קודם שבאו בני ישראל לתוכה, שהיתה אז בשליטת קו שמאל, ובבחינת צדק, כ – ְּכָנַען ְבאֶׁ

 , כי היא ללא אור השמש שהוא ז״אעניאלחמא וגימטרייה  צדקכנען עם ד׳ אותיותיו גימטרייה 

 .יעקבשהוא 

 

ף  ב דֹות ַיֲעֹקב יֹוסֵּ לְּ ֹ ה ת  ֶׁ ל  יוסף נחשב כמו כל תולדותיו של יעקב, ויוסף הוא בחינת היסוד שממנו יוצאות כל התולדות, אֵּ

ָנה  ות כל ההשפעות הבאים לאחיםוביסוד נכלל ָ ה ש  רֵּ ש ְּ ַבע עֶׁ ן ש ְּ ֶׁ  גימטריה טו״ב! להודיע שיוסף השלים את הכלי 17ב 

ֹאן צ  ַ ָחיו ב  ת אֶׁ ה אֶׁ  בחינת החסדים, והאחים כולם מעולם הנוקבא, ויוסף הוא היחיד שהגיע מעולם הזכר ָהָיה ֹרעֶׁ

הו א ַנַער  לכן  –לבטלה , והחיצונים היו רודפים אותו וגורמים לו להוציא זרע עדיין בבחינת הקטנות, שאז הדינים היו שולטים עליווְּ

לרמוז על הדינים שבתקופת  –נע"ר גימטריה ש"ך ולהחזירן לקדושה...  הוצרך יוסף לרדת לתוך הקליפה כדי לברר את הניצוצות שלו

ָהה  הנערות... נֵּי ִבלְּ ת ב ְּ ה  ב"מגימטרייה אֶׁ ָ פ  י ִזלְּ נֵּ ת ב ְּ אֶׁ על חיצוניות בינה רמוז ל – ב"ג כ"ל ס"הבגימטרייה וְּ

י ָאִביו  והמלכות ֵּ ש  ויוסף היה רגיל להיות אצלם ולכן  !בני השפחות הם מהחיצוניות של הקדושה, והם קרובים יותר אל החיצוניםנְּ

ם החיצונים היו מתגרים בו להחטיאו בברית המעור ל ֲאִביהֶׁ ָתם ָרָעה אֶׁ ָ ב  ת ד ִ ף אֶׁ א יֹוסֵּ בֵּ יוסף סיפר ליעקב  ַוי ָ

ל ג ׃שהאחים אוכלים אבר מן החי ָראֵּ ִיש ְּ אוהב את כתוב ישראל ולא יעקב, כדי לכלול את ישראל שלמעלה שהוא סוד ז״א, שהיה  וְּ

ן  והגוף והברית נחשבים כאחד! –יוסף יותר מכולם כי יוסף בבחינת היסוד שלו  י בֶׁ ָניו כ ִ ָ ל ב  ָ ף ִמכ  ת יֹוסֵּ ָאַהב אֶׁ

ים ס ִ ַ ֹתנֶׁת פ  ה לֹו כ ְּ ָעש ָ ֻקִנים הו א לֹו וְּ וכה ראויה לו! והכתנת היא לבוש של מלכים, כי יוסף הוא היסוד והמל זְּ

או  ֹאתֹו  ד ׃המלכות שמלבשת את היסוד! נְּ ש ְּ ָחיו ַוי ִ ל אֶׁ ָ ם ִמכ  י ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביהֶׁ ָחיו כ ִ או  אֶׁ רְּ ַוי ִ

לֹם ָ ש  רֹו לְּ ב ְּ לו  ד ַ לֹא ָיכְּ עם יוסף אחת בפה ואחת בלב... השנאה המוסתרת היא מצד  לא יכלו לדבר –לגנות ולשבח  וְּ

... לכן כתוב: ״ולא יכלו״! כי הפה והלב שלהם הס״א, והשבטים הם משורש הקדושה ולא היו יכולים לנהוג במידת הס״א

ֹנא ֹאתֹו׃ ה ׃שווים... ָחיו ַוי ֹוִספו  עֹוד ש ְּ אֶׁ ד לְּ ֵּ ג  ף ֲחלֹום ַוי ַ ֲחלֹם יֹוסֵּ ם  ו ַוי ַ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ַוי ֹאמֶׁ

עו  ָנא ַהֲחלֹום  מְּ י׃ ראשי תיבות שנא״הש ִ ת ִ ר ָחָלמְּ ֶׁ ִמים  ז ַהז ֶׁה ֲאש  ַאל ְּ נו  מְּ ֵּה ֲאַנחְּ ִהנ  וְּ

ה  דֶׁ ָ תֹוךְּ ַהש   ים ב ְּ , וכתוב בתוך השדה ולא עסק הצדיקים שמבררים לצורך המלכות שהיא סוד חקל תפוחין קדישיןֲאֻלמ ִ

שבטים הקדושים? ובכל זאת יוסף פנימי כי הצדיקים היותר חשובים עוסקים בבחינת הפנימיות! ואיפה יש צדיקים יותר חשובים מה –בשדה 

לכן יוס״ף גימטריה  –ציון יותר מכל האחים... וכל שאר השבטים סובבים אותו כי יוסף הוא היסוד המזדווג עם הנקודה הפנימית שהיא סוד 

ֵּה ָקמָ  ציו״ן! ִהנ  ִתי וְּ ָ , ולכן אין זיווג אין זיווג אל היסוד עם המלכות אלא בבחינת הקמה! שכתוב: ״מבשרי אחזה אלוק״ה ֲאֻלמ 
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ָבהשלם בזמן הגלות... כי אין הקמה אל היסוד!  ַגם ִנצ ָ לא זזה ממנו! והזדווגה עימו כשהתחבר היסוד עם המלכות, המלכות  וְּ

יָנה ונקרא יהוסף! – לכך נוספה האות ה׳ ליוסף להגדילו, ולא זזה ממנו כל ימי חייו, כהוכחה ֶׁ ֻסב  ֵּה תְּ ִהנ  לרמוז על החיצוניות של  וְּ

ין השבטים לגבי יוסף ֲחוֶׁ ַ ת  ש ְּ ם ַות ִ יכֶׁ ֹתֵּ ִתי׃ ֲאֻלמ  ָ לֹךְּ  ח ַלֲאֻלמ  מְּ ָחיו ֲהָמלֹךְּ ת ִ רו  לֹו אֶׁ ַוי ֹאמְּ

ֹל  ש  מְּ ֹול ת ִ ינו  ִאם ָמש  נו   כי הקב״ה הכריחם לעשות ליוסף הפתרון האמיתי של החלום –ראשי תיבות אמ״ת ָעלֵּ ָ ב 

ָבָריו ַעל ד ְּ ֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחלֹֹמָתיו וְּ לתכלית השנאה הנדרשת למכירת יוסף... ועדיין לא הגיעו  ַוי ֹוִספו  עֹוד ש ְּ

ֲחלֹם עֹוד ט ׃ולכן הקב״ה נתן ליוסף לחלום חלום נוסף... ר  יסודגימטרייה  ַוי ַ  כל החלומות מהמלכות!ֲחלֹום ַאחֵּ

ר  ֵּ ַספ  ר  ו׳אל היסוד שהוא אות  אתמהמלכות המרומזת במילה ֹאתֹו  כדי להרימם מאיר לאחיםַויְּ ָחיו ַוי ֹאמֶׁ אֶׁ לשון לְּ

ש   רכה מֶׁ ֶׁ ֵּה ַהש   ִהנ  י ֲחלֹום עֹוד וְּ ת ִ ֵּה ָחַלמְּ חַ  אביהם יעקבזה  ִהנ  רֵּ ַהי ָ ר  רחל וְּ ַאַחד ָעש ָ וְּ

ֹוָכִבים  ֲחִוים ִלי האחיםכ  ַ ת  ֹו ָאִביו  י ׃ליסוד ִמש ְּ ַער ב  גְּ ָחיו ַוי ִ ל אֶׁ אֶׁ ל ָאִביו וְּ ר אֶׁ ֵּ ַספ  ַויְּ

יָך  ַאחֶׁ ָך וְּ ִאמ ְּ ָ ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני וְּ ת  ר ָחָלמְּ ֶׁ ר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהז ֶׁה ֲאש  ַוי ֹאמֶׁ

ָצה׃ ָך ָארְּ ֲחֹות לְּ ַ ת  ִהש ְּ ָחיו  יא לְּ או  בֹו אֶׁ ַקנְּ גימטרייה ו׳  יסוד גימטרייה קנאהבגלל מידת היסוד שבו, שהרי ַויְּ

ָבר פעמים הוי״ה ת ַהד ָ ַמר אֶׁ ָ ָאִביו ש   ׃שכל עבודת יעקב לחבר שמים וארץ!שהיא המלכות,  וְּ
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