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יו  כג חָּ ל אֶׁ א יֹוֵסף אֶׁ ָּ ר ב  ֶׁ ֲאש  ַ יטו   לתקנם ולהעלותםַוְיִהי כ  ְפש ִ לרמוז שהתחברו רק אל החיצוניות שלו, ַוי ַ

ת  היינו: וֹ  עטרת היסודומלכות של היסוד נקראת  יֹוֵסף המלכות של היסוד הנקרא:אֶׁ ְנת  ָּ ת  ֻּ ת כ  כתוב עם ו׳ כשהיא  אֶׁ

יו׃ בלי אות ו׳: מחוברת אל יוסף, וכשלא מחוברת אל יוסף כתובה לָּ ר עָּ ֶׁ ים ֲאש  ס ִ ַ ֹתנֶׁת ַהפ  ת כ ְ הו   כד אֶׁ חֻּ ק ָּ ַוי ִ

ִלכו  ֹאתֹו  ה״ולקחו את התיקון של חיבור זו״ן הרמוז באותיות  ש ְ ה  את החיבור של המלכות עם היסוד הרמוז באות ו׳ַוי ַ ֹרָּ ַהב 

ֹור ֵרק  שור שנפל לבור... שכתוב על יוסף: ״בכור שורו הדר לו״ ִיםְוַהב  ֹו מָּ   ׃כי אין לאחים חסדים ומוחין דגדלות ֵאין ב 

בו   כה , והם סבורים שהם יכולים לעלות לתפארת כי אין בהם קימה, שהרי אין להם מוחין דגדלות שהם אורות נשמה חיה ויחידהַוי ֵש ְ

ם  לבד חֶׁ ל לֶׁ ֱאכָּ וזה לרמוז שהאחים לא דאגו שיוסף ימשיך ויטול את כל  –לח״ם גימטריה ג׳ פעמים הוי״ה  לחמה של תורה!לֶׁ

. כאשר לא עולה ביד האחים לעלות לתפארת עכשיו האחים יטלו את ההשפעות של יוסף ושלהם יחד מהמזל העליון –ההשפעות, ולהיפך 

ם  הם: או  ֵעיֵניהֶׁ ש ְ ְראו   ראיהמנסים להמשיך אור החכמה הנקרא ַוי ִ ללא תיקון מתאים  שהמשיכו אור החכמה אבלַוי ִ

ְמֵעאִלים ובמקום להתחבר ליסוד הנקרא אורח התחברו לאורח אחר... ֵה ֹאְרַחת ִיש ְ ישמעאל הוא פסולת החסדים,  ְוִהנ 

כדי  –חיצונים היונקים מצד החסד. הישמעאלים רגילים להעביר נפט שריחו רע, וכאן הם העבירו בשמים . בבחינת אבץ כלפי הכסף

ד  שהצדיק יתענג מהריח שלהם ולא מהריח של הנפט... ְלעָּ ה ִמג ִ אָּ ָּ  הגלעד רומז לשכינה, בסוד: ״עד הגל הזה״!ב 

ם יהֶׁ ֵ ְגַמל  ִאים ְנֹכאת ו ְצִרי גמל גימטרייה ס״ג ו   צרי גימטרייה ש׳ שהוא שם אלקים במילוי יודין המורה על גבורות ֹנש ְ

לֹט  כנגד ג׳ קווים של הקדושה שהיסוד מושך מהם וכלול מהם, והם . לרמוז שלוט הוא פרא אדםאותיות לוט וגימטרייה אד״ם, וָּ

ה התעוררו עכשיו לרדת עם יוסף למצרים ְימָּ גימטרייה שכינה, שהרי השכינה ירדה עם  הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצרָּ

ה  כו ׃יוסף ר ְיהו דָּ יהודה מקנא ביוסף יותר מכל השבטים ... יהודה הוא תפארת שבמלכות, כי בשמו יש הוי״ה שלימהַוי ֹאמֶׁ

ַצע  מפני שורש המלוכה! ועל ידי יהודה רצה הקב״ה את הצלת יוסף מהצרה הגדולה של הבור ֶׁ יו ַמה ב  חָּ ל אֶׁ אותיות בצ״ע אֶׁ

מֹו׃ בזמן שיעקב שמע שיוסף מת –הפכו לעצ״ב  ת ד ָּ ינו  אֶׁ ִ ִחינו  ְוִכס  ת אָּ י ַנֲהֹרג אֶׁ ו  ְלכו   כז כ ִ נ  רֶׁ ְוִנְמכ ְ

ְמֵעאִלים ש ְ וכך זה יהיה כהכנעה גמורה יותר ממיתה של יוסף... ועוד כך האחים  –שיוסף יהיה לעבד ולא למלך כמו שחלם  ַלי ִ

ֵרנו  הו א  ניצלים מקטרוג של הריגה... ִחינו  ְבש ָּ י אָּ ִהי בֹו כ ִ ֵדנו  ַאל ת ְ הקטרוג על ההרוגים הוא גדול מאוד ְויָּ

ואת זה  –י הבשר נמשך מצד הס״א, והס״א רוצה לשלוט בבשר ולא אחרים! וכשהורגים מישהו שולטים על הבשר שלו כ –מצד הס״א 

יו׃ הס״א לא אוהבת!!! חָּ ְמעו  אֶׁ ש ְ ִנים  כח ַוי ִ ים ִמְדיָּ ש ִ ַעְברו  ֲאנָּ והיא סוד הנוקבא  –הכוחות של אשת מדנים ַוי ַ

ֹור של הטומאה שיוסף נמסר בידה עד שיתוקן ת יֹוֵסף ִמן ַהב  ֲעלו  אֶׁ כו  ַוי ַ ְמש ְ הנוקבא של הטומאה  ֹסֲחִרים ַוי ִ

ובמצרים המקום  –לא דאגה להעלות את יוסף מהבור שהוא סוד סוף כל הדרגות שלה... אלא שיורידו אותו למצרים שנקרא: ״ערוות הארץ״ 

ת  של שליטתה! ובמצרים עתיד הצדיק לשלוט עליה ולהכניעה... רו  אֶׁ ְמכ ְ כי המלכות לא  –לרמוז על המלכות שנמכרה עם יוסף ַוי ִ

יֹוֵסף  זזה מעליו בשום מקום, לא כדי להזדווג עימו אלא כדי להשגיח עליו עד שיתוקן, וכשיתוקן ויגיע לגדלותו תוכל להזדווג עימו

ף  סֶׁ ָּ ִרים כ  ש ְ עֶׁ ְמֵעאִלים ב ְ ש ְ ! והסוד הוא שיוסף 20כ׳ גימטריה  –תיבות כ״ף שהם ראשי  –כנגד כ״ף של כתנת פסים ַלי ִ

ת יֹוֵסף  20וביחד הם  –הוא מדרגת היסוד הכולל עשר דרגות הזכר, ואיתו המלכות וכל עשר מדרגותיה  ִביאו  אֶׁ ַוי ָּ

ה׃ ְימָּ ב ְראו ֵבן  כט ִמְצרָּ ָּ ש  ֹור  ב״ןאל המלכות הנקראת  אורשכל ימיו המשיך ַוי ָּ ל ַהב  כשהמלכות בקטנות ללא אֶׁ

ֹור  היא בדינים ובקטנות ונקראת צדק. בו״ר גימטרייה יצח״ק! –אור  ב  ַ ֵה ֵאין יֹוֵסף ב  שהיסוד אינו במלכות וכאן רואה ְוִהנ 

יו׃ ולכן:כי אין אור במלכות, ראובן שלא מילא את תפקידו  דָּ גָּ ת ב ְ ְקַרע אֶׁ יו ַוי ֹאַמר  ל ַוי ִ חָּ ל אֶׁ ב אֶׁ ָּ ש  ַוי ָּ

ד  לֶׁ ו  ַוֲאִניַהי ֶׁ נ  א׃ שאות ו׳ של התפארת לא נמצאת במלכות ששמה אנילרמוז  ֵאינֶׁ נָּה ֲאִני בָּ ְקחו   לא אָּ ַוי ִ

ים  ִעיר ִעז ִ ֲחטו  ש ְ ש ְ ֹתנֶׁת יֹוֵסף ַוי ִ ת כ ְ ת  של יוסף  הלעומתשהוא  לרמוז אל הדין התקיףאֶׁ לו  אֶׁ ְטב ְ ַוי ִ

ם ד ָּ ַ נֶׁת ב  ֹ ת  ֻּ ֹתנֶׁת  לב ׃, דם גימטרייה אחוריים של שם אהי״ה שמאיר בבינההדיןהדם רומז אל  ַהכ  ת כ ְ חו  אֶׁ ל ְ ַ ַוְיש 

ים ס ִ ַ כתנת הפסים רומזת אל המלכות, והמלכות היא סוד השכינה שהשתתפה עם האחים בסודם ולכן שלחו אותה ליעקב שיאמין  ַהפ 

ם ַוי ֹאְמרו  ֹזאת לדברי בניו... ל ֲאִביהֶׁ ִביאו  אֶׁ ר זאת אלא המלכותאין  ַוי ָּ ֶׁ אנו  ַהכ  צָּ  –אותיות כ״ה ר׳  מָּ
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ְנךָּ ִהוא ִאם  לרמוז שהמלכות הנקראת כה באחוריים של שם אלוקים שהוא בגימטרייה ר׳ ֹתנֶׁת ב ִ נָּא ַהכ ְ

ה  לג לֹא׃ עָּ ה רָּ ִני ַחי ָּ ֹתנֶׁת ב ְ ר כ ְ ה  ַוי ֹאמֶׁ ירָּ כ ִ ְתהו   החיה מצד הקליפהַוי ַ לָּ יעקב ידע שכל מה  ֲאכָּ

ֹרף ליוסף שהוא בחינת היסוד למטה, קרה גם למעלה... לכן אמר:שקרה  חיה רעה מצד הקליפה  יֹוֵסף למטה ֹטַרף למעלה טָּ

יו  לד ׃החיות של היסוד!והם  ...טר״ףגימטריה  שעם הכולל הםניצוצות רפ״ח אכלה את ה ְמלֹתָּ ְקַרע ַיֲעֹקב ש ִ ַוי ִ
וכעת אין כלי להמשכת שפע  בסוד היסוד והגוף נחשבים כאחד! –כשהס״א אוחזת ביסוד, כאילו שנאחזה בכל הגוף שהוא התפארת 

ק התפארת אל המלכות ולכן יעקב קרע שמלותיו. הבגד הוא בחינת המלכות! ם ש ַ ש ֶׁ כוחות של  400לרמוז על  –ש״ק גימטריה ת׳  ַוי ָּ

יו הס״א שהתאחזו ביעקב מאחר שהם התאחזו ביוסף! ְתנָּ מָּ ששם דרגות נצח, הוד,  –למטה אחיזת הס״א ממותניו של התפארת ו ב ְ

ים יסוד! היוצאים לחוץ ויש בהם אחיזה לחיצונים ִמים ַרב ִ נֹו יָּ ל ַעל ב ְ ֵ ְתַאב    ׃ה יוסף בכלא מצריםבהם הי שנה 22 ַוי ִ
 

ם ַשק ְבָמְתָניו ין מים ! המבדילה בהפרסאסוד  והואהמזבח...  שעלרומז על חוט הסיקרא  – ַוָישֶׂ

מלמדת  אסתר המלכהש ! בסודיעקב לבש שק –... ומשום שאינו יכול להשפיע למלכות למים

ְלבּוש ָשק: אמרהש אותנו ְך בִּ לֶׂ ל ַשַער ַהמֶׂ י ֵאין ָלבֹוא אֶׂ  .כִּ

 

ם  ב"לשעם ) נקבצים לתוכהניצוצין  רפ"חשכל  בזמן שםלכות נקראת המ ...שם ישו :אותיות ַוָישֶׂ

 שם נקבל (288) רפ"חעם  (52) ב"ןשם  נחבר שם המלכות שהוא , ואם(עולמות י"שהאבן הם 

(340). 

 .על שלושה אבותבנויה מהם  אות ש'שה ג' אותיות ו'ם רומזת בסוד שבמילה  ש'האות 

 .החסדרומזת על  םבמילה ש מ'האות 

 

 שדעם  (36) לאהאם נחבר ו... י על ידי תפילין של ראש"ד משם שד"סוד לאה שלוקחת שזה 

 !האצילות השם הכללי של עולםשהוא ... (340) שםנקבל  (304)

י  :כתוב ְשמִּ ְקָרא בִּ ל ַהנִּ יו  אצילותעולם כֹּ י ְבָראתִּ ְכבֹודִּ יו ְיַצְר  הבריאהעולם ְולִּ ַאף  היצירהעולם תִּ

י יוֲעשִּ  .העשיהעולם  תִּ

 

 ?כל זה קשוראיך 

שהם נצח הוד של אבא עילאה, ... ב"שהם ד' פעמים עח ניצוצין אל המלכות, "שירדו רפאמרנו 

 כל אחד כלול ממאהחות שד' מושהם  א..."ים בדעת של זאעילאה, שנמצ ונצח הוד של אמא

שקלי כסף שאברהם קנה איתם את מערת המכפלה, אלו אותם  400אלו אותם ... 400ביחד הם ו

 400, אלו אותם שנותן הקדוש ברוך הוא לצדיק עולמות 400אלו אותם איש שהיו עם עשו,  400

, כלומר, א"שנמצאים בדעת ז אלו אותם המוחין של הקדושהוכן... שנה בשיעבוד מצרים, 

ם ַשק :ולכן !המוחיןאלו נמכר יוסף לעבד, יעקב איבד השכינה ואת וכאשר  !בדעת התורה  ַוָישֶׂ

 בין מים עליונים למים ומפסיקה המבדילהלפרסא  הרומז... 400ק גימטרייה "ש... ְבָמְתָניו

 !התחתונים

 

ְלבּוש ָשק :ש מלמדת אותנו אסתר המלכהלכן  ְך בִּ לֶׂ ל ַשַער ַהמֶׂ  אם יש הפרדה כי – ֵאין ָלבֹוא אֶׂ

ולהיכלל במים  לבוא אל שער המלך, אין אפשרות ומפסיקה המבדילהמרומזת בפרסא ה

 ...עליונים

 

 

ֵאן ְלִהְתַנֵחם לה יו ְלַנֲחמֹו ַוְימָּ ֹנתָּ ל ב ְ יו ְוכָּ נָּ ָּ ל ב  מו  כָּ קֻּ שאין בהם  –כי אין נחמה אלא במוחין דאבא  ַוי ָּ

ה  אחיזת החיצונים ֹאלָּ ֵבל ש ְ ִני אָּ ל ב ְ י ֵאֵרד אֶׁ ר כ ִ ְבך ְ  יעקב חשב שהמוחין דאבא יעזבו אותו כל חייוַוי ֹאמֶׁ ַוי ֵ

ִביו ִנים  לו ׃ידע שהוא חיכי  –בל לא בכה על יוסף עצמו א ..זהו יצחק שבכה על דאגת יעקב ליוסף בנו. ֹאתֹו אָּ דָּ לשון ְוַהמ ְ

ְכרו  ֹאתֹו  הכוחות של הנוקבא של הטומאהדין ומדון, והם  ִיםמָּ ל ִמְצרָּ ְלפֹוִטיַפר  מקום שליטתה של אשת מדנים אֶׁ
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ִחים ָּ ב  ַ ר ַהט  ְרֹעה ש ַ ַ ׃ שהוא סריס מלשון אל אחר אסתריס ולא עביד פירי, דהינו אל אחר סריס שלא נותן פירות ְסִריס פ 

 }פ{
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