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ֵני הַ  נג ַבע ש ְ ֶ ְכֶליָנה ש  ם׃ַות ִּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ ר ָהָיה ב ְ ֶ ָבע ֲאש  ָ ֵני  נד ש   ַבע ש ְ ֶ יָנה ש  ֶ ל  חִּ ַות ְ

י  ת הרעשליטבהם , כי היתה ולותחנכנסו  נות הרעבשאותן ָהָרָעב ָלבֹוא  ר ָאַמר יֹוֵסף ַוְיהִּ ֶ ֲאש  ַ לשון צער כי כ 

ָכל ָהֲאָרצֹות  דהיינו זו״ן חוזרים לבחינת אחורייםָרָעב  יש: ְבָכל ֶאֶרץ  מחמת סילוק היסוד מהמלכותב ְ ו 

ם ָהָיה ָלֶחם  ְצַריִּ ם  נה ׃לחם הוא סוד ייחוד זו״ןזהו הלחם הגנוז באוצרות! מִּ ְצַריִּ ל ֶאֶרץ מִּ ָ ְרַעב כ  ַות ִּ

ר  ֶ ם ְלכו  ֶאל יֹוֵסף ֲאש  ְצַריִּ ְרֹעה ְלָכל מִּ ַ ֶחם ַוי ֹאֶמר פ  ָ ְרֹעה ַלל  ַ ְצַעק ָהָעם ֶאל פ  ַוי ִּ

ו  ֹיאַמר ָלֶכם ת ַ  שיוסף קיים את הבטחתו... יוסף אמר למצרים שימולו, כי  לרמוז – אמ״ת היגימטרישבאיל״ת ראשי תיבות ֲעש 

ֵני ָהָאֶרץ  נו ׃, ופרעה קיים גזרתו של יוסףשר האדםבבהחתום  אמתהמילה היא אות  ְ ל פ  ָ אלו ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל כ 

ח יֹוֵסף  העשירים ַ ְפת  ל  היסוד פותח השערים להשפיע אל המלכות הנקראת:ַוי ִּ ָ ר  השפע מהבינה הנקראת:ֶאת כ  ֶ ֲאש 

ֶהם  ָ ם  היסוד נקרא צדיק! –וכאשר יש זרימת שפע מהבינה למלכות ב  ְצַריִּ ֹר ְלמִּ ב  ש ְ הקליפה נשברה כשהמצרים סלקו ַוי ִּ

ם  העורלה! ואז היה מקום אל יציאת ההשפעות מהיסוד ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ ֱחַזק ָהָרָעב ב ְ כשהיסוד משפיע, הרעב היה אמור ַוי ֶ

את האוצרות זה היה כנגד שליטת הרע, ואז הרע  להפסק... אך מכיוון שהרע שולט הוא מתחזק כשרואים שמתנגדים אליו... וכשיוסף פתח

ְצַרְיָמה  נז ׃התגבר בכל כוחו, שהרי האוצרות התקלקלו... או  מִּ ָ ... כי כדי לקבל את שכינהגימטרייה ְוָכל ָהָאֶרץ ב 

ָכל  השפע היו צריכים להתחבר אל השכינה, וגם אל היסוד: י ָחַזק ָהָרָעב ב ְ ֹר ֶאל יֹוֵסף כ ִּ ב  ש ְ לִּ

ְרא ַיֲעֹקב  א מב ָהָאֶרץ׃ ברוח הקודש, ויעקב הוא סוד התפארת והראיה היא אור החכמה, והיא חכמה תתאה הנקראת ַוי ַ

י ֶיש   חכמת שלמה עולמות! שהם ניצוצות הקדושות של אדם הראשון שנפלו לקליפת  ש״י, לרמוז על קר״יגימטרייה ו י"שאותיות כ ִּ

ֶבר  מצרים ֶ ושבירה, שרומז על גלותם של ישראל במצרים ואת זה ראה יעקב על ידי האורות המעורבבים של היסוד לשון ערבוב ש 

ם ַוי ֹאֶמר ַיֲעֹקב  דקטנות ְצָריִּ מִּ שהם אברי ְלָבָניו  שהוא סוד התפארת הרוצה להעלות אליו את בניו לעולם הזכרב ְ

ְתָראו   המלכות ה ת ִּ ָ ... יהודה המתין לראובן שהוא הבכור והוא יעורר היראהיא סוד דהיינו למה אתם אחוזים רק במלכות שהָלמ 

את האחים לרדת למצרים, וראובן המתין ליהודה כי הוא הגיבור... יעקב אמר לבניו שלא יראו עצמם שבעים ולא יתהלכו בקומה זקופה 

ֵה  יעקב רוצה להעלות השבטים אל התפארת ומשם יעלו עד הבינה שהיא סוד השמיעה:ַוי ֹאֶמר  ב ׃כשכל העולם בצער! נ  הִּ

ֶבר  ֶ י ֶיש  ש  י כ ִּ ַמְעת ִּ ָ אסף בר במצרים!!! השבר רומז למידת הדין הקשה, ולתיקון רפ״ח  לכן יוסף –חל ר ןבם שנוטריקון ש 

ם ְרדו   ניצוצין שנפלו למלכות שהיא סוד: ְצָריִּ מִּ שנים! לכן אנו פותחים את ההגדה של פסח  רד״וישראל היו בגלות מצרים ב ְ

ְברו   היה משה רבינו שהוא אותיות:במילים: הא לחמא עניא! כי לחמא עניא גימטרייה רד״ו! והגואל של ישראל  ה ְוש ִּ ָ מ  ָ דהיינו ש 

כי השבר רומז לתיקון רפ״ח הניצוצין ָלנו   שבצער הגלות תקנו את ארץ ישראל, שהיא סוד המלכות שיש בה שם אלהי״ם שבגימטרייה:

ְחֶיה  שבזה יוצאים מארור המן לברוך מרדכי ם ְונִּ ָ ש   ְולֹא ָנמו ת  ום תורה ומצוותאת הניצוצות, והתחייה בארץ ישראל בקימִּ

ְרדו   ג ׃כי לא ידח ממנו נדח!!! וכמו שדינה יצאה  לתקן ניצוץ של משיח בן דוד! –לצורך תיקון ניצוצות הקדושות כמו שיהודה ירד ַוי ֵ

ָרה  במלכות שהיא השכינה השורה על עשרה, ולכן האחים הם:האחוזים ֲאֵחי יֹוֵסף  לתקן ניצוץ רבי חנינא בן תרדיון! – ֲעש ָ

ם  לרמוז שהתגלגלו בעשרת המרגלים... שהם עשרת הרוגי מלכות ְצָריִּ מ ִּ ר מִּ ָ ֹר ב  ב  ש ְ ְוֶאת  ד ׃לב"םראשי תיבות לִּ

ין  ְנָימִּ י יֹוֵסף  יסוד דנוקבא, והוא סוד נקודת ציון, ובנימין הוא:ב ִּ ַלח ַיֲעֹקב  אח של יסוד דז״אֲאחִּ ָ כדי לֹא ש 

ו  ָאסֹון  שהתפארת לא תתמוטט בלי תומכים! ְקָרֶאנ  ן יִּ ֶ י ָאַמר פ  בקליפה הקשה של ֶאת ֶאָחיו כ ִּ

ים  ה ׃מצרים אִּ ָ תֹוְך ַהב  ֹר ב ְ ב  ש ְ ָרֵאל לִּ ש ְ ֵני יִּ ֹבאו  ב ְ י  להשתתף בצער הכללי ולא לצאת מהכללַוי ָ כ ִּ

אֶ  ָנַען׃ָהָיה ָהָרָעב ב ְ הו א  יוסף הואיסוד דז״א, ואות ו׳ רומזת על יעקב שהוא התפארתְויֹוֵסף  ו  ֶרץ כ ְ

יט ַעל ָהָאֶרץ  ל ִּ ַ יר ְלכָ  כי הוא זן ומפרנס לכל!שהיא המלכות, וזה סוד: ַהש   ב ִּ ש ְ ַ ל ַעם ָהָאֶרץ הו א ַהמ 
לכל דרגות המלכות, וידוע שיוסף הוא מעולם הזכר ושאר השבטים מעולם הנוקבא, ולכן הם מוכרחים לבוא אל יוסף כדי לקבל את השפע 

ֹבאו  ֲאֵחי יֹוֵסף  מצידו ֲחוו  לֹו  האחוזים במלכותַוי ָ ַ ת  ש ְ ההתחוות לתכלית ההמשכה, וכך ידע יוסף שהתקיימו ַוי ִּ

ם ָאְרָצה  השיבוליםחלומותיו על  יִּ ַ ְרא  ז ׃האחים במדרגות הארץ, ויוסף ביסודַאפ   הראיה היא סוד המשכת החכמה מ:ַוי ַ
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כאשר היסוד והמלכות בקומה שווה  ֶאָחיו שבה מושרשים י״ב שבטים שהם:ֶאת  שהוא יסוד דז״א אל המלכות הנקראת:יֹוֵסף 

ֵרם  ופכיות הצורה, שהרי היסוד הופך פניו אל המלכות, בסוד:הם נקראים אחים, אך עדיין הם פנים באחור, דהיינו בה כ ִּ יוסף נמכר ַוי ַ

, אבל במצרים היה לו השיכחה על השבטים... ועכשיו הקב״ה הסיר השיכחה מיוסף... ולכן הפך פניו אל המלכות, אבל האחים 17בגיל 

ר פניהם אל המלכות ולא אל היסוד, ולכן:  ֵ ְתַנכ  י... זה מצב שליוסף היה רצון להשפיע כשאין כלי מתאים לכך! נעשה אליהם כנוכרַוי ִּ

ר  דהיינו ללא הכנה מצד הכלי... ומצב כזה מביא דין, ולכן: ֵ ֹות  בסוד גבורותֲאֵליֶהם ַוְיַדב  ם ָקש  ָ ת  לא כדי לגרום להם אִּ

מנסה להאלות אליו את האחים שיעשו דהיינו שהיסוד עדיין ַוי ֹאֶמר  צער ונקמה, אלה כדי שיקבלו את עונשם על שציערו אותו...

רומז על פרצוף ם׳ שהיא בינה,  לאהאותיות אל״ה ם׳, אלה אותיות ֲאֵלֶהם  בסוד: לאהתשובה מאהבה שהיא סוד הבינה הנקראת 

ן  תבונה... עכשיו יוסף מזכיר לאחים את השורש הגבוה שלהם ואומר: אֶתם  מאין סוף ברוך הואֵמַאיִּ ָ הקב״ה נתן בליבו של ב 

קודם להביא עליהם כל הדינים שהם בחינת הגבורות, ואחר כך מריק  –יוסף לנהוג עם השבטים כמנהגו של היסוד העליון עם ישראל 

ַנַען  האחים מתעוררים מעט אך הם עדיין בארציות בסוד:ַוי ֹאְמרו   עליהם ברכות שהם בחינת החסדים... שהיא ֵמֶאֶרץ כ ְ

ר ֹאֶכל  קראת צדק, שהרי כנען עם ד׳ אותיות גימטרייה צדק! וכל רצון האחים:מידת הדין הנ ָ ב  ש ְ דהיינו לקבל רק אור הנפש... לִּ

ֻרהו   ח ׃כשהאחים ענו מאיפה הם זה מוכיח שהם לא הכירו את יוסף! כ ִּ ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא הִּ ֵ כ  עדיין ַוי ַ

ֹר  ט ׃זכר ומקומו של יוסףשהוא סוד התפארת ועולם ה לא הכירו האות ו׳ ְזכ  ומהיסוד נמשך יֹוֵסף  כל זכירה היא ביסוד הנקרא:ַוי ִּ

כי החלום בא מנצח והוד של המלכות והנבואה ַהֲחלֹמֹות  ומהמלכות באים:ֵאת  שפע אל האחים האחוזים במלכות הנקראת:

ר  המשכה דקה מהבינה הנקראת: מנצח והוד של התפארת... והחלום הוא סוד ֶ  -ל חכמה -חָחַלם  הכוללת בתורה שפע חב״דֲאש 

ים  להאמיר ולהעלות אותם אליו!ַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם  לאחים האחוזים במלכותָלֶהם  , וכל השפע נמשךדעת -ם בינה לִּ ְמַרג ְ

ם  ֶ ְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ  בחינת הרגליים, ורמז להם שהם יתגלגלו בעשרת המרגליםַאת  מצרים נקראת כך, כי לִּ

אֶתם  עיקר זוהמת קליפת מצרים היא פגם הברית... ָ האחים האחוזים במלכות ַוי ֹאְמרו  ֵאָליו  י ׃)כמו בה אתם(ב 

י  מתעוררים קצת ועולים אל היסוד ואומרים לו: דהיינו לא באנו לגנוב שפע המלכות שהיא מצרים, שבה מאיר שם אדנ״י, לֹא ֲאֹדנִּ

ר ֹאֶכל  עדיין, אלא עדיין במדרגת המלכות בסוד עבדיםולא יכולים לעלות ליסוד  ָ ב  ש ְ או  לִּ ָ דהיינו לקבל אור ַוֲעָבֶדיָך ב 

יש  ֶאָחד ָנְחנו   יא ׃נפש בסוד הרצון לקבל לעצמו! ֵני אִּ נו  ב ְ ָ ל  ֻ כי האחים התחרטו על מכירת יוסף, ולכן  –חסר אות א׳ כ 

ים ֲאַנְחנו   את התפארת ואור הרוח, אבל עדיין אומרים:רצו לעשות רושם על האח שחסר מהם... האחים רואים  נִּ ֵ השבטים הם כ 

ים  ל"א הי"ו גימטריה כל״בלֹא ָהיו   מעולם הנוקבא, שהם בסיס וכן וכסא לעולם הזכר לִּ הכאה וביטוש לצורך ֲעָבֶדיָך ְמַרג ְ

יוסף מכה את האחים ומעורר אותם לעלות אל התפארת ואומר להם שלא ישארו ַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם  יב ׃חקיקת הכלי לקבלת האור

ְראֹות  שראל וזה סוד:ינסת כבמדרגת המלכות שהיא  אֶתם לִּ ָ י ֶעְרַות ָהָאֶרץ ב  הב״ל שהוא ראשי תיבות לֹא כ ִּ

כלומר, יוסף אומר לאחים שהם באו לגנוב השפע שמגיע אל המלכות מהתפארת  –מילוי שם ס״ג של הבינה, וגם הראייה היא סוד החכמה 

ים יג ׃ומהבינה ר ֲעָבֶדיָך ַאחִּ ֵנים ָעש ָ השבטים הם י״ב גבולי האלכסון שבמלכות, ועכשיו עולים אל  ַוי ֹאְמרו  ש ְ

נֵ  התפארת יש  ֲאַנְחנו  ב ְ ָנַען  יעקב נקרא אישי אִּ ֶאֶרץ כ ְ שעדיין י״ב השבטים במלכות שיש בה י״ב גבולי ֶאָחד ב ְ

ו   אלכסון ינו  ַהי ֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶננ  ֹטן ֶאת ָאבִּ ֵה ַהק ָ נ  כאן האחים מודים על קלקולם!!! כי האחד הוא יוסף ְוהִּ

כי יוסף רוצה להעלות את האחים  אל מ״ה!אותיות ֲאֵלֶהם לשון הרמה והעלאה ַוי ֹאֶמר  יד ׃המאחד את כולם! המאחד ו׳ לה׳

נה עצמה דהיינו ישסו״ת, והביהו א  ומהתפארת האחים יכולים לעלות אל הבינה הנקראת:יֹוֵסף  אל התפארת דרך היסוד שהוא:

ר  שהיא סוד חזרה בתשובה נקראת: ֶ י ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר  , ומהבינה אל החכמה בסוד:ראשואותיות ֲאש  ְרת ִּ ַ ב  ד ִּ

ם  ֶ ים ַאת  לִּ ֵחנו   טו ׃דהיינו מנצח והוד, שהם הרגלייםְמַרג ְ ָ ב  ֹזאת ת ִּ המלכות נקראת זאת, שהרי המלכות היא חרב ב ְ

יוסף נשבע לשקר ופרעה הרי עובד עבודה זרה, כי אם יתקשו אחיו להביא את בנימין... ֵחי ַפְרֹעה  נוקמת נקם ברית... היסוד נקרא:

וכך האחים רואים שיוסף נשבע במלך מצרים... שמקפיד על מלכותו ולכן השבועה הזו תחשב  מה אכפת ליוסף בחיי פרעה?

ְצאו   לאחים כחמורה... ֵ ם ת  ז ֶה  מדרגת המלכות ותעלו אל היסוד הנקרא:אִּ י  ואין שום דרך אחרת מהחזרה בתשובה!מִּ כ ִּ

ם  ֹטן  סוד הבינה הנקראת תשובהאִּ יֶכם ַהק ָ בֹוא ֲאחִּ  –שהוא בנימין והוא יסוד דנוקבא, דהיינו מוחין דקטנות, שהם ו״ק ב ְ
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ה  שבגימטרייה: 60ו׳ קצוות, שעם עשר ספירות הם  ם  טז ׃לעלייה מדרגת נפש לדרגת רוח!וזה רומז ֵהנ ָ ֶ כ  ְלחו  מִּ ש ִּ

ח אֶ  דהיינו ייחוד של קריאת שמעֶאָחד  ק ַ יֶכם ְויִּ ם והאחים בזכות התשובה יעלו לקומת התפארת ת ֲאחִּ ֶ ְוַאת 

אותיות הו״א ס״ר, שהבינה ֵהָאְסרו   , בסוד: תתן אמת ליעקב! ומהתפארת יעלו אל הבינה בסוד:אמתוהוא  ו׳התפארת סוד אות 

שישלחו את ראובן כי הוא הגדול שבאחים, ולא היה במכירת יוסף... ולכן נקראת הוא, ובה י׳ הויות שבגימטרייה ס״ר... יוסף רומז לאחים 

ֲחנו   ראובן לא היה ראוי להיות בצער בבית האסורים כמו שאר האחים, והעונש של בית האסורים יהיה לכפרת עוונם ָ ב  ְויִּ

ם לֹא  ֶכם ְואִּ ת ְ ְבֵריֶכם ַהֱאֶמת אִּ ים ַאת ֶ  תעשו תשובהד ִּ לִּ י ְמַרג ְ דהיינו שתשארו ם ֵחי ַפְרֹעה כ ִּ

ָמר  יז ׃בבחינת הרגליים ש ְ ֱאֹסף ֹאָתם ֶאל מִּ ים  המלכות נקראת משמרתַוי ֶ ת ָימִּ ֶ לֹש   לרמוז שהם משיגיםש ְ

ַוי ֹאֶמר  יח ׃כעת רק נה״י דמלכות שזו הארת נפש נמוכה... שלושה ימים כנגד: הפשטת הכתנת, השלכה אל הבור, והמכירה

י  י ֹוםֲאֵלֶהם יֹוֵסף ב ַ  יש ִּ לִּ ְ המלכות ֹזאת  לרמוז שעדיין יש ליוסף איבה לאחים על המכירה – איב״הראשי תיבות ַהש  

ואין לו קשר  רגליה יורדות מות!, ומי שאחוז בה נחשב למת, כי צדקנקראת זאת כאשר אינה מחוברת לתפארת! ואז המלכות נקראת 

ו   להם, שהם בבחינת עולם העשייה לתפארת, ולא לבינה הנקראת חיים! וזה מה שיוסף אומר ואם יתחברו אליו שהוא היסוד, אז ֲעש 

ְחיו   יזכו להתחבר לבינה את אור החיים מהיסוד הנקרא חי, והמלכות ֶאת  הנקראת: להמשיך אור החיים אל המלכותדהיינו וִּ

ים  נקראת: י  ונקראת:ָהֱאלֹהִּ  ׃בדינים... דהיינו שיוסף כבר זכה ליראה מאהבהשהיא מלאה ָיֵרא  ונקראת:ֲאנִּ
 

 

 – היום השלישי הוא היום שמשקיט את המחלוקת, ומכריע את ב׳ ההפכים

וכמו שאנו חוגגים את החנוכה שלושה חודשים אחר  ...כמו שהיה במעשה בראשית

 ...בריאת העולם

 אלולבה "כ :העולםבריאת 

 ה בכסלו"כ :חנוכה

 

, כי אין לה היום השלישי הוא סוד התפארת המתקן את המלכות ומביא לה חיים מלמעלה

המלכות  ןשתיקומעצמה כלום... וכבר ידוע שכל השבטים חוץ מיוסף הם מעולם הנוקבא, ונמצא 

ְחיּוזֹאת ֲעׂש... לכן אמר יוסף לאחים: הוא תיקונם של השבטים וחיותם  .ּו וִּ
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