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ְלכּו  יב ֶכםַוּיֵּ ש ְ ַוּיֹאֶמר  יג ׃לכותומבוד כם שרוך בנוטריקון:  ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאִביֶהם ּבִ

ל  ָראֵּ ף  , ויאמר ישראל מורה על פרצוף המלכות שבחכמה! שמשם נמשכת השפעהישראל סבאִיש ְ  ,שהוא יסוד ז״אֶאל יֹוסֵּ

ֶכם  :שם מ״ב שהוא בגימטרייהוכל עלייה על ידי  ש ְ  שזה אותיות: כלהשהיא המלכות הנקראת ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרִעים ּבִ

יֶהם  ָלֲחָך ֲאלֵּ ִני׃ שהוא יעקב ותפארת ל ו׳לֹו  יוסף ַוּיֹאֶמר אלהי״םאותיות ְלָכה ְוֶאש ְ ַוּיֹאֶמר  יד ִהּנֵּ

ה כוללעם הָנא  ן שבגימטרייה:ב״שהוא שם היסוד כשמתחבר עם המלכות שבה שם  – כלאותיות לֹו ֶלְך  מוחין דחכמה  ְראֵּ

לֹום על ידי היסוד הנקרא: ֶאת הנמשכים אל המלכות הנקראת: עם אור הכתר, שהרי מלכות דעליון ַאֶחיָך  ואז האחים יהיו: ש ְ

ִני וממילא יעלו גם שאר המדרגות הכלולות במלכות, שהם: תחתון!היא כתר  בֵּ לֹום ַהּצֹאן ַוֲהש ִ בסוד אור חוזר  ְוֶאת ש ְ

ָבר  מהמלכות הנקראת:  המלכות נקראת דבר, והמלכות מתקשר את יוסף שהוא היסוד, ויוסף משיב אותה לאביו שהוא סוד התפארתּדָ

על ידי יוסף כאשר יעקב ירד למצרים וראה שיוסף וכך היה, המלכות התקשרה עם יוסף כשיצא מבית האסורים, ולבסוף הזדווגה עם יעקב  –

לאחר שתתקים העצה של הקב״ה לאברהם: ״כי גר יהיה זרעך בארץ לא . יעקב טעה וחשב שזה יקרה מיד ולא לאחר זמן רב... עודנו חי

הּו  להם״ ָלחֵּ ש ְ ֹבאַוּיִ ֶמק ֶחְברֹון ַוּיָ עֵּ ֶכָמה אביואותיות  מֵּ  ׃שהיא גוף לכלל הספירות סוד המלכות ש ְ

הּו ִאיש   טו ְמָצאֵּ וזה הדין מצד השעה של יוסף היתה זקוקה לדין, והמלאך גבריאל ממונה על הדין! כי  –גבריאל המלאך ַוּיִ

ֶדהְוִהּנֵּה ֹתֶעה  הקדושה, שכתוב: ״כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח״ ָ ש ּ שהיא  כשהצדיק עוד לא מתוקן מקומו בחיצוניות הקדושה ּבַ

. כל הזמן שהצדיק נמצא בבחינת החיצוניות אין לו התיישבות שם! ולכן הוא תועה סוד השדה, ואחר שהצדיק מתוקן הוא נכנס אל הפנימיות

הוּ  טעותוזה הסיוע שקיבל יוסף מהמלאך גבריאל, שלא הניח ליוסף ל –ושם הצדיק צריך סיוע מהקדושה  בשדה... ָאלֵּ ש ְ אותיות  ַוּיִ

אֹמר לרמוז שנשלח מכח הוי״ה – יהו שאלו ש   הנקרא: מהתפארתגבריאל נותן ליוסף מוחין המלאך  ָהִאיש  לֵּ ַבּקֵּ  ַמה ּתְ

ֶאת  ורוצה להעלות את האחים יוסף מקבל את המוחין מהתפארתַוּיֹאֶמר  טז ׃!התיקון הגמור תלוי בשם מ״ה שמתקן את הכל

ש   שהם במלכות הנקראת: ַאַחי יָדה ּנָאָאֹנִכי ְמַבּקֵּ  י׳ -לִלי  עם הכולל גימטרייה ב״ן שהוא מאיר במלכות ַהּגִ

ם ֹרִעים יֹפה הֵּ   ׃דינים שבמלכות גימטרייה ש״ך אֵּ
ׁשֶאת ַאַחי  י ְמַבקֵּ תיות ב או"הכולל כ עם אור נפש בלבדכשהיא המלכות  ה שםז – ֶאת ...ָאֹנכִּ

כלומר  – עם התפארתחיבור פנים בפנים  ללא, שהיא מלכות חו״ה גימטרייהַאַחי  .מא' ועד ת'

 . ה"חוגימטרייה  19שבגימטרייה  מילוי שם מ״ההיא שהרי המלכות  ...ללא אור

 

הם מעולם הנוקבא, כלומר מעולם  אחיםא וה"יסוד דזיוסף הוא  :היה מבנה השבטיםוכך 

כדי  יר אותם!תיוסף לתת לאחים מוחין ולהכ התפקיד של ...אחיוגימטרייה  חוההמלכות שהיא 

תר יוצרת כשל המילה  כ׳עם אות  אנ״יולכן המלכות שנקראת ל עולם הזכר. להעלות אותם א

יהמילה   .אנו רוצים להגיעולשם ! ָאֹנכִּ

יָדה ָנא  יַהגִּ יוסף מבקש מהמלאך גבריאל שיתן לו שפע מוחין להמשיך לאחים האחוזים  – לִּ

יָדהאותיות כמניין  27ך, שביחד הם "אותיות מנצפ ה׳אותיות ו כ״בבמלכות שבה  וכמניין  ַהגִּ

, מוחבכלומר ... שמצוק על הראשתית למאור כזך אור החכמה שהוא שמן , לרמוז על ך"ז

הנקבה ולא רק  ,זכר ונקבהבסוד  שלםשל אדם מוחין  !ה"מוחין דכח ממה... דחכ מוחין בסוד

 ...ם"לוי גימטרייה אלהימהמילוי הוא דין, כי  הריש ...המלכות ומוחין דקטנותסוד ב מילוישהיא 
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שהוא ויוסף  !ביחד עם יצר הרעיצר הטוב, שיוכל לעבוד גלים את המשמן החכמה אנו דרך 

מקבל עזרה מהמלאך גבריאל הממונה על החלומות... והוא היסוד והפתח של העולם הרוחני, 

דרכם ניתן להבין איך מגיעים למראה אבל היות והם מראה... הם אספקלריה שאינה מאירה... ש

 ה."א שבו מאיר שם מ"בזא היש !שמאירה

 !התגברות על הרעאחת בלבד... דרך  ?משיגים את השמן של אור החכמהאיך 

 לעשות סדר בבלאגן, ולהאיר את החושך הפנימי, פרשת וישב מסייעת לנו... וכדי 

יוצאים התשובה, רך ד יכ .חג החנוכהלמופיעה תמיד סמוך  זו פרשה !תשובהלשון  ישבו

ירידת  ב,הבור, כלא, מכירת יוסף, הסתלקות השכינה, שקר ליוסף, שקר ליעק :מהחושך של

 ...ק עם יותר מודעותר !מחדשמאירים את עצמנו ו ...וכו' בלבול המיטותיהודה מהמלכות, 

 

יבור הנרמז כי היו , והאחים נסעו מהחלהורות על חיבור י״ב שבטים –ז״ה גימטריה י״ב  ַוּיֹאֶמר ָהִאיש  ָנְסעּו ִמזֶּה יז

י  המילה ״זה״ גם רומזת אל היסוד, והאחים נסעו ממנו ולא היו רוצים בחברתומבקשים להאביד את יוסף מהעולם...   נסתכנוטריקון ּכִ

י ֹאְמִרים שיכולה להיות רק אם תקבל אור הבינה שהוא סוד השמיעה, ולכן: שראלי ַמְעּתִ ָ הנקראת  מהמלכות לרמוז על עלייה ש 

ְלָכה ּדָֹתְיָנה  , שרמוזה במילה:כלה ף  ל התפארתהרומז אנֵּ ֶלְך יֹוסֵּ ֶלְךה למלא את שליחותו, והמילַוּיֵּ רומזת על יוסף  ַויֵּ

לרמוז  ַאַחר ֶאָחיו שהוא שם היסוד, ונשאר אותיות ו״י, וכבר יודעים מה קרה בשכם ליוסף... כלשהם אותיות  לךבאותיות 

ֹדָתן עם הכולל גימטרייה יצח״ק ַאַחר, שהרי שהאחים במוחין דאחוריים שהם מוחין דקטנות עם גבורות בלבד ם ּבְ ְמָצאֵּ הדת  ַוּיִ

העליונים היו מסכימים עימם, אלא שכוונת העליונים היתה לקלקל על מנת  והם הצליחו כישל האחים היה לקלקל את יוסף בקלקול גמור! 

ָרֹחק  יח ׃לתקן... ְראּו ֹאתֹו מֵּ י שעדיין לא השיגו החכמה, בסוד:ַוּיִ ְרָאה לִּ ָרחֹוק ְיהָוה נִּ ם ִיְקַרב ּוְבֶטֶר  מֵּ

יֶהם לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו׃ כי אין להם יכולת לעלות אליו אל התפארת ולכן: ֲאלֵּ ְתַנּכְ אְמרּו ִאיש  ֶאל ַוּיֹ יט ַוּיִ

 , ולכן נתנו כח לדין הקשה של הכלבים להתאחז ביוסף בטרם שהתקרב אליהםשורשם מצד הדיןוהרי  – לוישמעון אמר לָאִחיו 

ַעל ַהֲחלֹמֹות ֶזה  המלאך הממונה על החלומותשהרי האחים מזהים את גבריאל  ִהּנֵּה ּבַ ימטריה הוי״ה גהלז״ה ַהּלָ

שהגיעו ליוסף בעת גדלותו במצרים, שאמר שהאירו והגנו על יוסף הצדיק שלא יוכלו להתגבר עליו הכלבים... ואלו הם השמות  –אהי״ה 

א׃ שם הוי״ה וחכם מצד החכמה שהוא סודנבון מצד בינה שהיא סוד שם אהי״ה,  –פרעה: ״אין נבון וחכם כמוך״  ה  כ ּבָ ְוַעּתָ

הּו  ִלכֵּ הּו ְוַנש ְ ַאַחד ַהּבֹרֹותְלכּו ְוַנַהְרגֵּ ְוָאַמְרנּו  לא הצליחו לעשות עכשיו האחים יעשו מה שהכלבים ּבְ

ְהיּו ֲחלֹֹמָתיו׃ ה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ּיִ ַמע  כא ַחּיָ ש ְ ן ְר ַוּיִ אור האח הבכור שיש בו אּובֵּ

ָדם ב״ן הּו ִמּיָ לֵּ ּצִ ּנוּ  ראובן מצד החסד, שהרי ראוב״ן אותיות או״ר ב״ן ַוּיַ  ָנֶפש   כי אנו במדרגת ַוּיֹאֶמר לֹא ַנּכֶ

יׁש ֲאֶׁשר רּוַח שהרי אמר עליו פרעה: , רוחויוסף במדרגת  ים ּבֹואִּ ן אַ  בכ ׃ֱאֹלהִּ ֶהם ְראּובֵּ כּו ַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ ּפְ ש ְ ל ּתִ

 גימטרייה דםב המאיר בבינה ומשם אל הבינה שאחוריים של שם אהי״השאם תהרגו את יוסף לא תוכלו לעלות לתפארת ָדם 

ִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ם את הניצוצות כדי שיוסף יברר משהבור הוא סוד הנוקבא של הטומאה, ולשם שולחים את יוסף,  ַהש ְ

ר  שלו ְדּבָ ּמִ ר ּבַ ֶ ְלחּו בֹו  המדבר הוא מקום שליטת הקליפהַהזֶּה ֲאש  ש ְ שאין לאחים רשות  – ו׳ בְוָיד ַאל ּתִ

יבֹו ֶאל ָאִביו׃ לגעת ביוסף שנמצא במדרגת התפארת ָדם ַלֲהש ִ יל ֹאתֹו ִמּיָ  ְלַמַען ַהּצִ
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