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יו א לח ה ֵמֵאת ֶאחָּ ֶרד ְיהּודָּ ֵעת ַהִהוא ַוּיֵ כדי להסיר מליבו את יהודה יעץ לאחים למכור את יוסף  ַוְיִהי ּבָּ

וזה למרות  האחים התחרטו כשראו את יעקב בצער, והורידו את יהודה מגדולתו! –קנאת המלוכה, וזה היה ליהודה נזק גדול מאוד 

מֹו  שהשכינה הסכימה עם יהודה על המעשה, אלא שיהודה עשה הכל בקנאה ושנאה... ִמי ּוׁשְ ַוּיֵט ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָּ

ה מידה כנגד מידה! יהודה רצה לגרום  –מה שלא היה לפי כבודו של יהודה  –איש הדיוט מעדולם, ויהודה עשה עימו חברותא  ִחירָּ

ֶחהָּ  ב ׃ירידה ליוסף, ויהודה גרם לעצמו ירידה! ּקָּ מֹו ׁשּוַע ַוּיִ ַנֲעִני ּוׁשְ ת ִאיׁש ּכְ ה ּבַ ם ְיהּודָּ ְרא ׁשָּ ַוּיַ

׃ ֹבא ֵאֶליהָּ ַהר  ג ַוּיָּ מֹו ֵער׃ַוּתַ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ ן  ד ַוּתֵ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ ַוּתַ

ן׃ מֹו אֹונָּ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ה ה ַוּתִ יָּ ה ְוהָּ לָּ מֹו ׁשֵ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ֶסף עֹוד ַוּתֵ אותיות  ַוּתֹ

ּה ֹאתוֹ  כדי להוציאו מתוקן! שם הוי״ה הופיע ליהודה באותו המקום ועל אותו הוולד –הוי״ה  ִלְדּתָּ לרמוז על שינוי  ִבְכִזיב ּבְ

ושינוי מקום משנה מזל! כי שני הבנים הראשונים נולדו במקום שלא היו ראויים להתקיים בהם, ובבן השלישי השתנה המזל  –מקום הלידה 

כי ן היא קראה לו בשם: שלה! , ולככי הרע שבאם יצא ממנה בשני הבנים הראשונים והוא לא היה רע כמו שני אחיו בשינוי מקום לידתו!

ה ְלֵער  ו ׃ידעה שבכוח תיקונה הבן השלישי יהיה שלה ולא של הס״א כמו שני הבנים הראשונים... ָּ ה ִאׁשּ ח ְיהּודָּ ּקַ ַוּיִ

כֹורוֹ  ר יהודה ראה שטבעו של ער רע ולכן לקח לו אישה כשרה והגונה ּבְ מָּ ּה ּתָּ מָּ הרי תמר  שמה מעיד עליה שהיא צדקת ּוׁשְ

ה ַרע ז ׃״צדיק כתמר יפרח״כתוב: ועליה ! היא בת שם בן נח כֹור ְיהּודָּ כדי  –דש מבפנים וזורה מבחוץ  ַוְיִהי ֵער ּבְ

ֵעיֵני  שתמר לא תתעבר! היְ ּבְ הַוְיִמֵתהּו ולא בעיני הבריות  הוָּ ן ּבֹא ֶאל  ח ׃ְיהוָּ ה ְלאֹונָּ ַוּיֹאֶמר ְיהּודָּ

׃ ִחיךָּ ֵקם זֶַרע ְלאָּ ּה ְוהָּ ם ֹאתָּ ִחיךָּ ְוַיּבֵ ת אָּ י ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהזַָּּרע  ט ֵאׁשֶ ן ּכִ ַדע אֹונָּ ַוּיֵ

ִחיו׃ ן זֶַרע ְלאָּ י ְנתָּ ה ְלִבְלּתִ ֵחת ַאְרצָּ ִחיו ְוׁשִ ת אָּ א ֶאל ֵאׁשֶ ה ִאם ּבָּ יָּ ַרע  י ְוהָּ ַוּיֵ

ֵעיֵני  הּבְ ם ֹאתֹו׃ ְיהוָּ ֶמת ּגַ ה ַוּיָּ ש ָּ ר עָּ ִבי  יא ֲאׁשֶ תֹו ׁשְ ּלָּ ר ּכַ מָּ ה ְלתָּ ַוּיֹאֶמר ְיהּודָּ

ה נָּ ִביךְ  בסוד השכינה שהולכת איתנו בגלות – אלמנה בגלותכצריך שתהיה  ַאְלמָּ ה הקב״ה ֵבית אָּ לָּ ל ׁשֵ  ַעד ִיְגּדַ

ְבִני  שכתוב: ״לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים״ כשיגדל יהיה מלא, והוא המשיח, והוא משה...

יו  ֶאחָּ ם הּוא ּכְ מּות ּגַ ן יָּ ַמר ּפֶ י אָּ מלך המשיח, ולכן יעקב אמר לתמר שלא תזדווג עם שלה עד בכל דור ודור בא ּכִ

׃ שיגדל ויבוא ברצון הקב״ה לגאול את ישראל ִביהָּ ית אָּ ב ּבֵ ׁשֶ ר ַוּתֵ מָּ ֶלְך ּתָּ ִמים  יב ַוּתֵ ְרּבּו ַהּיָּ ַוּיִ

ת ׁשּוַע  ת ּבַ מָּ ה ַוּתָּ זֲזֵי ֹצאנֹו הּוא ְוִחירָּ ַעל ַעל ּגֹ ה ַוּיַ ֶחם ְיהּודָּ ּנָּ ה ַוּיִ ת ְיהּודָּ ֵאׁשֶ

ה ְמנָּתָּ ִמי ּתִ ֲעֻדּלָּ ר ֵלאֹמר ִהּנֵה יג ׃שכתוב: ״תמונת ה׳ יביט״ ֵרֵעהּו הָּ מָּ ד ְלתָּ לשון הזמנה, וזה הזמן  ַוּיֻּגַ

ִמיךְ  ... והמוחין הם חכמהלעלות לקבל מוחין ה ה החכמ״היגימטרי חָּ לזעיר אנפין, שהרי יעקב נקרא: ״איש תם  ֹעֶלה ִתְמנָּתָּ

ֹגז ֹצאנֹו׃ , ויעקב מעלה את תמר לקבל המוחיןיושב אוהלים״ ֶליהָּ  יד לָּ ּה ֵמעָּ ְגֵדי ַאְלְמנּותָּ ַסר ּבִ אחרי  ַוּתָּ

ֶפַתח ֵעיַנִים שקיבלה המוחין ב ּבְ ׁשֶ ף ַוּתֵ ְתַעּלָּ ִעיף ַוּתִ ּצָּ ַכס ּבַ , והשכינה היא היה לתמר סיוע של השכינה ַוּתְ

ה השכינה עלתה למלכות של חכמה!. העיניים הם סוד החכמה... סוד פתח עיניים תָּ ְמנָּ ֶרְך ּתִ ר ַעל ּדֶ גם כן רומזת אל  ֲאׁשֶ

, ותמנתה היא פתחו של אברהם אבינו ואליה מתגלגל החסד ויורד אליה כדי להמתיק את הדינים שבה, ותמונת ה׳ יביט״השכינה, בסוד: ״

נָּה לֹו  ותמר הצדקת היתה מצפה לזה החסד ה ְוִהוא לֹא ִנּתְ לָּ ַדל ׁשֵ י גָּ ה ּכִ ֲאתָּ י רָּ ּכִ

ה׃ ָּ ֶבהָּ  טו ְלִאׁשּ ְחׁשְ ה ַוּיַ ְרֶאהָּ ְיהּודָּ ֶניהָּ ַוּיִ ה ּפָּ תָּ י ִכּסְ ה ּכִ ג״ר שבה הנקראים פנים היו מכוסים,  ְלזֹונָּ

ַוּיֵט ֵאֶליהָּ ֶאל  טז ׃להורות שהשכינה לא במקומה, אלא בעולם הבריאה! ונחשב שזו ביאת ו״ק... והמקום היה בדרך!

ֶרךְ  ה המלכות בסוד נקודה, ועתה הז״א הטה לה את הדרך שתבוא לפניו ַהּדֶ בָּ שהמלכות תהיה  – לשון הזמנה ַוּיֹאֶמר הָּ

בֹוא ֵאַלִיְך  בסוד פרצוף ולא בסוד נקודה י   גימטריה ב״ןאנ״א , וראשי תיבות פנים בפניםּנָּא אָּ ַדע ּכִ י לֹא יָּ ּכִ

תוֹ  שם מ״ה, כי על יהודה הצדיק היתה השראתו של  ִהוא ַוּתֹאֶמר ַמה המלכות היא הכלה של ז״א –אותיות כל״ת ו׳  ַכּלָּ

בגימטריה מ״ה! והם נמשכים וניתנים לתמר בסוד הזיווג... ואין  ואו הא ושם הוי״ה במילוי: יוד הא –הוי״ה  –השם המיוחד בכל אורותיו 

י תיקון אלא בשם מ״ה!!! ן ּלִ ּתֶ ה׳ פעמים אלהי״ם  –אלו הגבורות הזקוקים למיתוק... והם חמישה גבורות  – ראשי תיבות ת״ל ּתִ

י גימטריה ת״ל בֹוא ֵאלָּ י תָּ ַוּיֹאֶמר  יז ׃והם יוצאים מהגלות שנקרא תמ״ר... –יעקב הוא מ״ה ותמר היא אדנ״י י כ ּכִ
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ֹנִכי  ח יעקב יתן למלכות את כסא המלוכה –גימטריה כס״א אָּ ּלַ ִדי ֲאׁשַ כי צדיק אפילו בעברות אינו מכוון גד״י גימטריה טו״ב!  ּגְ

בֹון אלא לעשות טוב! ן ֵערָּ ּתֵ ים ִמן ַהּצֹאן ַוּתֹאֶמר ִאם ּתִ שאם ישכח המעשה יבוא  –ערבו״ן גימטריה שכ״ח  ִעזִּ

׃ והערבון ויזכיר ְלֶחךָּ ה יח ַעד ׁשָּ ְך ַוּתֹאֶמר  אותיות מ״ה ַוּיֹאֶמר מָּ ן ּלָּ ר ֶאּתֶ בֹון ֲאׁשֶ ֵערָּ הָּ

ְמךָּ  ג׳ המוחין ירדו להתחבר במלכות... חות״ם עם אדנ״י גימטריה ּוְפִתיֶלךָּ  ג׳ מוחין... ג׳ פעמים אהי״ה גימטריה חות״ם ֹחתָּ

ֶדךָּ  שמיני כחותם על ליבך״...: ״הכתובוזה סוד פתי״ל...  יָּ ר ּבְ ךָּ ֲאׁשֶ ֹבא ֵאֶליהָּ  ּוַמּטְ ּה ַוּיָּ ן ּלָּ ּתֶ זיווג ז״א  ַוּיִ

ַהר לוֹ  ומלכות ם  יט ׃להחזיר הנשמות של ער ואונן שהתגלגלו בפרץ וזרח! –לטובתו  ַוּתַ קָּ כי  –היתה לתמר קימה ממש ַוּתָּ

ְגֵדי  נתעברה מזרעו של צדיק ׁש ּבִ ְלּבַ ֶליהָּ ַוּתִ ּה ֵמעָּ ַסר ְצִעיפָּ ֶלְך ַוּתָּ הּ ַוּתֵ אחרי הזיווג פנים  ַאְלְמנּותָּ

ְשָכבַוְתַגל ַמְרְגֹל: האמור ברות בסוד בפנים עם הז״א, המלכות חוזרת להיות נקודה... ִדי  כ ׃ָתיו ַותִּ ה ֶאת ּגְ ַלח ְיהּודָּ ׁשְ ַוּיִ

ים ִעזִּ ִמי הָּ ֲעֻדּלָּ ַיד ֵרֵעהּו הָּ וזה חירה ד! ולמ״י גימטריה ב׳ פעמים יסו״המלובש ביסוד אבא... עד הוא סוד היסוד דז״א ּבְ

ד  והם יסוד ומלכות... כי היסוד חיות שלה! – חיר״ה אותיות היר״ח, ואותיות ח״י ר״ה –העדולמי  בֹון ִמּיַ ֵערָּ ַקַחת הָּ לָּ

הּ  אָּ ה ְולֹא ְמצָּ ָּ ִאׁשּ ַאל ֶאת  כא ׃...בסוד נקודה הצדקת השלימה את כוונתה ומיד חזרה למקומהכי תמר  הָּ ׁשְ ַוּיִ

ה  ְיתָּ ֶרְך ַוּיֹאְמרּו לֹא הָּ ֵעיַנִים ַעל ַהּדָּ ה ִהוא בָּ ֵדׁשָּ ּה ֵלאֹמר ַאּיֵה ַהּקְ י ְמֹקמָּ ַאְנׁשֵ

ה׃ זֶה ְקֵדׁשָּ ה ַוּיֹאֶמר כב בָּ ב ֶאל ְיהּודָּ ׁשָּ ְמרּו  ַוּיָּ קֹום אָּ י ַהּמָּ אִתיהָּ ְוַגם ַאְנׁשֵ לֹא ְמצָּ

ה׃ זֶה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ְיתָּ י  כג לֹא הָּ ַלְחּתִ בּוז ִהּנֵה ׁשָּ ן ִנְהֶיה לָּ ּה ּפֶ ח לָּ ּקַ ה ּתִ ַוּיֹאֶמר ְיהּודָּ

ִדי טוב אל הנשמות , וב׳ פעמים טוב לרמוז על הטוב של יהודה והטוב של תמר –הז״ה גימטריה טו״ב ַהזֶּה  גד״י גימטריה טו״ב ַהּגְ

ּה׃ המגולגלות ונפרדו מהרע! אתָּ ה לֹא ְמצָּ ה כד ְוַאּתָּ ד ִליהּודָּ ים ַוּיֻּגַ ׁשִ לֹׁש ֳחדָּ ִמׁשְ  ז״א ַוְיִהי ּכְ

ר  מָּ ה ּתָּ ה ִלְזנּוִנים שהשכינה ירדה לגלותֵלאֹמר זְָּנתָּ רָּ ֶתךָּ ְוַגם ִהּנֵה הָּ ּלָּ  שהשכינה משפיעה לקליפה ּכַ

ֵרף ָּ ה הֹוִציאּוהָּ ְוִתש ּ ה ֶאל  להשרף ִהוא מּוֵצאת כה ׃מהדינים ַוּיֹאֶמר ְיהּודָּ ְלחָּ ְוִהיא ׁשָּ

ר נָּא  ה ַוּתֹאֶמר ַהּכֶ רָּ ֹנִכי הָּ ה ּלֹו אָּ ר ֵאּלֶ ִמיהָּ ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ  –אין נא אלא לשון בקשה חָּ

ה בקשה שלא לאבד ג׳ נפשות! ֵאּלֶ ה הָּ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ שהם התיקונים שיש לשכינה  ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהּפְ

ה  כו ׃מז״א ְדקָּ ה ַוּיֹאֶמר צָּ ר ְיהּודָּ ּכֵ מצויה , והשכינה אינה היתה על תמר השראת השכינה, והשכינה נקראת צדקַוּיַ

יהָּ  והשכינה הפכה מצדק לצדקה! כי קיבלה משפע מז״א אלא על מי שכוונתו לשם שמים! ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ י ּכִ ּנִ ִמּמֶ

ה ַסף עֹוד ְלַדְעּתָּ ה ְבִני ְולֹא יָּ לָּ כבר פדה את הנשמות העשוקות מיד כי  –סופי תיבות פד״ה  ְלׁשֵ

ּה ְוִהּנֵה ְתאֹוִמים כז ׃החיצונים ֵעת ִלְדּתָּ כי אחד היה  –כתיב מלא, ואילו ביעקב ועשו היה כתוב תומים  ַוְיִהי ּבְ

ּה׃ שניהם היו צדיקים! –צדיק ואחד היה רשע, וכאן  ִבְטנָּ ֶדת  כח  ּבְ ח ַהְמַיּלֶ ּקַ ד ַוּתִ ן יָּ ּתֶ ּה ַוּיִ ַוְיִהי ְבִלְדּתָּ

ה׃ א ִראׁשֹנָּ צָּ ִני ֵלאֹמר זֶה יָּ דֹו ׁשָּ ְקׁשֹר ַעל יָּ דוֹ  כט ַוּתִ יב יָּ ֵמׁשִ לרמוז על התיקון של  ַוְיִהי ּכְ

ֶרץ עכן במיתתו ֶליךָּ ּפָּ ַרְצּתָּ עָּ ִחיו ַוּתֹאֶמר ַמה ּפָּ א אָּ צָּ ֶרץ לשון לגלוג ְוִהּנֵה יָּ מֹו ּפָּ א ׁשְ ְקרָּ  ַוּיִ

!!! פר״ץ גימטריה ש״ע כי המלך פורץ לעשות לו דרך! ואת זה ידע יהודה וקרא לו פרץ –המיילדת לגלגה ולא הבינה שהיה לו יתרון המלוכה 

המליך אות פ׳  :בספר היצירהכתוב עליה שלרמוז של ש״ע אורות של עתיק המאירים אל המלך, ומה האות הראשונה של פרץ? פ׳,  –

ִני  ל ׃בממשלה! ָּ דֹו ַהׁשּ ר ַעל יָּ ִחיו ֲאׁשֶ א אָּ צָּ מֹו זַָּרח׃ }ס{ְוַאַחר יָּ א ׁשְ ְקרָּ  ַוּיִ
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