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ׁש  יח  ויגש ַ ג  י בחינת המלכות ְיהו ָדה אל יוסף שהוא בבחינת היסוד ֵאָליוַוי ִּ  לרמוז על י״ב צירופי הוי״ה ַוי ֹּאֶמר ב ִּ

י  בשעות היום  גבר על השור, ומתגבר גם על החמורוהאריה מת!!! שורויוסף  אריהיהודה  –כגיבור המזמין גיבור אחר למלחמה ֲאדֹּנִּ

ָך  המזדווג עם המלכותהיא מידת המלכות הקשורה ביהודה, ויוסף הוא היסוד  אדנ״י ...פרעהשהוא  ר ָנא ַעְבד ְ ֶ המלכות ְיַדב 

 18שמגיע מהשמיים אז הארץ, מהתפארת עד המלכות, והם ולם ס !ם"סלגימטרייה  130גימטרייה ע "ינאשי תיבות ר ..ד.נאצלת מהיסו

י  !בין הדעת ליסודלמלכות,  א"זחוליות עמוד השדרה המקשר בין  ָאְזֵני ֲאדֹּנִּ עיקר ההמתקה הוא על ידי ... חשאיבָדָבר ב ְ

, ואור הבינה הוא סוד בספירת הבינההאוזניים של עולם הבריאה נמצאים  – והמלכות עולה עד לבינההדיבור, הדיבור הוא המלכות, 

ךָ  שמיעה ַעְבד ֶ ָך ב ְ ְ ַחר ַאפ  יה יגימטרש י״םהאלבעניין הגביע, כי הגביע רומז לבת זוגו של היסוד, והיא נקראת  ְוַאל יִּ

ַפְרעֹּה ! ויוסף הסתיר את הגביע תחת כנפיועם הכולל גבי״ע ָך כ ְ י ָכמוֹּ   ׃בינה - פרעה מסתתר בגרון כ ִּ
, וכל הצירופים מרמזים אדנ״ישונים של שם  צירופים 24יהודה הוא סוד המלכות, ובמלכות יש 

 ... המידת הדיןעל 

 

 ? דיןמה זה 

 !לי שכל ודעתב מוחין... בלי, קטנותמוחין דדין זה מצב 

 .כי אנחנו אחר צמצום ב'.. – שעות במצב של צמצום ודינים 24נמצא  אחד מאיתנוכל 

 

 ועושה מסךמלמעלה בו המלכות אומרת שהיא לא מוכנה לקבל את האור המצב  – א'צמצום 

רק אבל  –פיע לתחתונים, היא מוכרחה לקבל בו המלכות אומרת שכדי להשהמצב  – ב'צמצום 

עלתה להתמתק  ם דהשפעה, כלומר במצב בו שהמלכותבכלים של גלגלתא עיניים, המכונים כלי

אחר מצב וזה ה, טוב ורעזה מצב של שרחמים... ודין :תחברות ב' מידותשזה מצב בו מינה... בב

  !ים עד גמר התיקוןוזה המצב בו אנו נמצאשל עץ הדעת... החטא 

 

 המלכותד צירופים, של מידת "וביחד הם כ ...אדנ״יבכל שעה ביום שולט צירוף אחר של שם 

  !נידון האדםעה ושעה בכל ש, ולכן מידת הדיןשנקראת 

 הדין... למיתוקהגורמים  !פדיונות 24 בתי דין, וכנגדם 24 ישנם, י"צירופי אדנ ד"ככנגד 

 

 ...דין א'כולל אותיות  י"אדנהשם 

שהוא מידת  ה"הוישבגימטרייה  יוי :, והאות א' בנויה מג' אותיותלופו של עולםארומז על  'א

 י."הרחמים הממתק את הדין של שם אדנ

כל היום אנו צריכים להיות אחר חיפוש מתמיד אחרי אלופו של עולם שימתקין את מידת  לומר,כ

 הדין שבה אנו נמצאים.

 

 :מיום ולילה בנויהיום 

הממתק  ה הרומזים אל החסד"ב צירופי הוי"שעות היום, שבהם יש שליטה של י 12כולל  – יום

 .ביוםהשולטת  את מידת הדין

 ד.ליטת הדין בלבשעות בהם ש 12כולל  – לילה

 

 ?את הדינים בלילה מה ממתקהממתקים את הדין, שהם החסדים ה "בלילה אין צירופי הויאם 

  ביום ובלילה! - קר העבודה שלנו זה למצוא אלוקותעי !תורההימוד ל

 

ַגׁש ֵאָליו  :, וזה סודיהודה רומז למלכות שממנה הדינים תקרב אל רוצה להיהודה  – ְיהּוָדהַויִּ

 :ה"שהרי יהודה אותיות ד' הוי, שאין לו מעצמו כלוםהבורא, כי יהודה יודע 

 מורה על מידת המלכות שהיא דלה ועניה, ואין לה מעצמה כלום. ד'

 ה מורה על החסדים והרחמים הממתקים את הדינים."הוי

 

י  ֹּאֶמר בִּ יַוי נִּ י ֲאדֹּ נִּ ַחר  ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ עליית המלכות אל הבינה, זה סוד  – ַאְפָך ְבַעְבֶדָךְוַאל יִּ

 !הריחתפארת הוא סוד , והשמיעה, והבינה היא סוד הדיבורשהמלכות היא סוד 
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הבונים את  הבל קול ורוח :, והם סודמלכות יסוד ותפארת :ם סודהיהודה יוסף ויעקב  מר,כלו

 !לעלות את הבינה כלומר, –, כדי שיוכל לעלות ולהישמע הדיבור

 

ְדָבר :סודוזה  ן ַהמִּ ָלה מִּ ֹּאת עֹּ י ז  זֹּאתאת המידבר רומז אל הדיבור, ואל המלכות הנקרהרי ש, מִּ

יאל שעולה   !שערי בינה 50שבגימטרייה  מִּ

 

בצמצום א' המלכות התרוקנה מכל הרי ש !מהדינים להתמתקכדי  ?המלכות עולה לבינהלמה 

 שני מלכים, שאז מה שהוביל ליהודה לגשת אל יוסף וזה, ולכן היא חושך קליפות ודינים האור

, עולם התפארתועולם  המלכותעולם  :בניהם נפגשים שני עולמותנועדים זה עם זה, שאז 

 :וזה נקרא ...פלוס ומינוס :גישה בין, בגדול פהזכרועולם  הנקבהעולם  ,הרוחועולם  הנפש

 !המפץ הגדול

 

 

ַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹּר ֲהֵיׁש ָלֶכם  יט י ׁשָ  אוֹּ ָאח החכמהד אבא עילאה שהוא סולרמוז על  ָאבֲאדֹּנִּ

י ֶיׁש ָלנו  ָאב  כ ׃, כשהוא במדרגת אח אל הנוקבא שהשבטים קשורים אליהלרמוז על ז״א ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּנִּ ֵקן זָ ַונ 

ים ָקָטן עם הכולל! אהי״ה דיודיןגימטריה  א״ב זק״ן יו מ״העם הכולל גימטריה  יל״ד –תפארת  ְוֶיֶלד ְזֻקנִּ ֵמת  ְוָאחִּ

יו ֲאֵהבוֹּ  וֹּ ְוָאבִּ מ  וֹּ ְלאִּ ֵתר הו א ְלַבד  ו ָ חים... והאחים אמרו את אותם ביקש את הדברים האלו מהאיוסף לא  ַוי ִּ

. וגם עכשיו ראובן סובב את הדברים ליוסף כי לא רצה הדברים כי יוסף חשד בהם שהם מרגלים, ואמרו מה שאמרו כדי להוציא את החשד

ֻדהו   כא ׃שלא לעורר את הדינים –שיזכיר שוב עניין המרגלים  רִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך הוֹּ יָמה ֵאָלי ְואָ ַות  ש ִּ

י ָעָליו י לֹּא יו ַכל כב ׃, ואחר כך יוכל לחזור לבית אביובלבדשימת עין  ֵעינִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּנִּ ַער  ַונ  ראשי ַהנ ַ

ַלֲעזֹּב ֶאת  28באותו הזמן בנימין בן  ! פנחס הוא אליהו... ואמא של פנחס משבט בנימין...אליהו הנביאלרמוז על  – ה"יאלתיבות 

יו  יו ָוֵמת׃ָאבִּ ם לֹּא ֵיֵרד אֲ  כג ְוָעַזב ֶאת ָאבִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך אִּ טֹּן ַות  יֶכם ַהק ָ חִּ

ָני ָ ת פ  ְראוֹּ פו ן לִּ סִּ ֶכם לֹּא תֹּ ת ְ ו מלמעלה... לרמוז גם את אלו הדברים לא אמר יוסף, וכל דבריו של יהודה נתנו ל אִּ

י  כד ׃בנימין אהוהכלי ו –שלא יתכן זיווג פנים בפנים עם היסוד אלא אם כן יהיה כלי מוכן לקבל את השפעותיו  שכתוב  כל מקוםַוְיהִּ

ד  ויהי הוא לשון צער... ֶ ג  ַ י ַונ  ָך ָאבִּ ינו  ֶאל ַעְבד ְ י ָעלִּ ְבֵרי אֲ כ ִּ י׃לוֹּ ֵאת ד ִּ   דֹּנִּ

ייוסף מת עשר שנים לפני האחים שלו... למה? עשר פעמים אמרו האחים ליוסף:  ת וכשיוסף שמע א .ַעְבְדָך ָאבִּ

 לכן קצרו מחייו עשר שנים... –הדבר הוא שתק 

 

ְברו  ָלנו  ְמַעט אֶֹּכל׃ כה בו  ׁשִּ ינו  ׁשֻ ֹּאֶמר כו ַוי ֹּאֶמר ָאבִּ ם ֵיׁש לֹּא נו    ַונ  ַכל ָלֶרֶדת אִּ

ֵני ָהאִּ  ְ ת פ  ְראוֹּ י לֹּא נו ַכל לִּ נו  ְוָיַרְדנו  כ ִּ ָ ת  טֹּן אִּ ינו  ַהק ָ ו  ָאחִּ טֹּן ֵאיֶננ  ינו  ַהק ָ יׁש ְוָאחִּ

נו ׃ ָ ת  נַ  כז אִּ י ׁשְ ם כ ִּ ֶ ם ְיַדְעת  ֶ י ֵאֵלינו  ַאת  ָך ָאבִּ יַוי ֹּאֶמר ַעְבד ְ ת ִּ ׁשְ י אִּ ם ָיְלָדה ל ִּ כל  יִּ

י  כח ׃המלכות ועיקר ההנהגה מסורה בידההיא ש יעקב בבית לבן היה תמורת רחלעבודתו של  ת ִּ ֵצא ָהֶאָחד ֵמאִּ ַוי ֵ

יו ַעד ֵהנ ָ  כוונת יהודה להסתיר קלקולו שיעץ את מכירת יוסף ָואַֹּמר ַאְך ָטרֹּף טָֹּרף יתִּ ראשי  הְולֹּא ְראִּ

, וכשיעקב ראה שנפרד יוסף מיד לקח לרמוז אל הס״א, שהיא סוד הרעה שנדבקה עם היסוד כאשר הוא בפרוד מהתפארת – תיבות רע״ה

ם  כט ׃כדי שלא תהיה לו סכנה באחיזת החיצונים לכן בנימין צריך לדבוק ביעקב –את בנימין שישמש במקומו של יוסף  ֶ ו ְלַקְחת 

ַני ְוָקָרהו   ָ ם פ  ם ֶאת זֶה ֵמעִּ ַ ָר ג  י ב ְ יָבתִּ ם ֶאת ש ֵ ֶ ַרְדת  ן ְוהוֹּ אָֹּלהָאסוֹּ זו ירידה  ָעה ׁשְ

י  ל ׃לגיהנם ממש כדי להציל את בניו מידי הקליפה, והיא סוד הרעה... ָך ָאבִּ י ֶאל ַעְבד ְ אִּ בֹּ ה כ ְ ָ ַער וְ ְוַעת  ַהנ ַ

׃ נו  ְוַנְפׁשוֹּ ְקׁשו ָרה ְבַנְפׁשוֹּ ָ ת  ו  אִּ  ֵאיֶננ 
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