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ַער לא  שני י ֵאין ַהנ ַ ְראֹותֹו כ ִּ המחברת את כל האחים  יסוד המלכותשהוא  קודת ציוןנוהיא  בנימיןשהוא  ְוָהָיה כ ִּ

ֹאָלה׃ לאחד ָיגֹון ש ְ ינו  ב ְ ָך ָאבִּ יַבת ַעְבד ְ ידו  ֲעָבֶדיָך ֶאת ש ֵ ָך  לב ָוֵמת ְוהֹורִּ י ַעְבד ְ כ ִּ

י  ם ָאבִּ ַער ֵמעִּ ל ָעַרב ֶאת ַהנ ַ ָ י כ  י ְלָאבִּ ו  ֵאֶליָך ְוָחָטאתִּ יֶאנ  ם לֹא ֲאבִּ ֵלאֹמר אִּ

ים מִּ  אתכי אין , בתפארת –אין חטא אלא חיסרון, כי הצדיק הוא שלם!!! בנימין היה בחינת היסוד, ונמצא חסרון בדרגות הגוף  ַהי ָ

ה  לג ׃היסוד המקשר והמחבר ָ ַחת  ן אל הבינה"מעלה מיהודה  !אלא לשון תשובהְוַעָתה אין ְוַעת  ַ ָך ת  ב ָנא ַעְבד ְ ֶ ֵיש 

ם ֶאָחיו ַער ַיַעל עִּ י ְוַהנ ַ ַער ֶעֶבד ַלאֹדנִּ יהודה כיוון לקבל עונשו על שיעץ את מכירת יוסף.  – מידה כנגד מידה ַהנ ַ

י ֵאיְך ֶאֱעֶלה  לד ׃עס עד ששאג כאריה וצעק בקול גדולכשיהודה ראה שיוסף לא רוצה לקבל את דבריו, כ מהמלכות את כ ִּ

ַער ֶאל  :יעקבהתפארת שהוא  י ְוַהנ ַ ן ויסוד דמלכות בנימיןשהוא ָאבִּ ֶ י פ  ת ִּ ו  אִּ ה' גימטרייה  130גימטרייה  ֵאיֶננ 

ר  !ואים אין יסוד אין אפשרות להשפיעהמלכות, המושפעים מהתפארת אל שהם חמישה חסדים   הויות ֶ ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאש 

ְמָצא י׃ התפארתובין  ֶאת :דד, ואין חיבור בין המלכות הנקראתבשבה ייכה א :נוטריקון י"באראשי תיבות  יִּ  ָאבִּ

והבינה ְולֹא  :שבגימטרייה ל"הבן שהם מעלים אל הבינה הנקראת "את התשובה של האחים ואת המכאשר יוסף רואה  א מה 

ק ה"גבורגימטרייה יֹוֵסף  ָיֹכל מורידה את אורותיה אל הגבורה ֵ ְתַאפ  להתאפק ולא  תוהעליונים שהיו דוחקים אוהאורות  ְלהִּ

ְלֹכל   :גימטרייה 100 :ך ש, והם מלאו את כל עשר הספירות שלו כלגלות לאחים שהוא יוסף, הם האורות שעכשיו דוחקים בו לגלות

ים ָעָליו  בִּ צ ָ יש  ֵמָעָלי אלו אותם האורותַהנ ִּ יאו  ָכל אִּ ְקָרא הֹוצִּ שלא יהיה איש טמא וערל בשעת  כדי ַוי ִּ

וֹ  גילוי הקדושה ת  יש  אִּ כדי  התרחקלומדים שכאשר עושים זיווג באורות העליונים מוכרחים החיצונים למכאן  ְולֹא ָעַמד אִּ

ע  מלהתוודע אל אחיוושום כח מהס״א לא עמד להפריע ליוסף  – ... אתו רומז לכנסת ישראל שהיא הנוקבאשלא יהנו מהגילוי ְתַוד ַ הִּ ב ְ

תת שפע אל לבשבילם היסוד הזדווג עם הנוקבא, כדי  ֶאָחיויֹוֵסף ֶאל  !הזיווג מכונה ידיעהבעת הזיווג של יוסף עם האחים, כי 

  ׃האחים
 !בשמיני עצרת יוסף התגלה לאחים שלו

. בשבעת ימי חג הסוכות החגיגה פתוחה גם לכל שמיני עצרת זהו היום האחרון של חג הסוכות

 ... אומות עולם 70מכוונים כנגד שמקריבים על המזבח  שבעים הפרים... כי אומות העולם

היום שהקב״ה מוציא את האומות ומייחד את השמחה זה  –ביום השמיני והאחרון של חג הסוכות 

ֶיה ... לכן כתוב: לעם ישראל בלבד ִמיִני ֲעֶצֶרת ִתהְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ  !ָלֶכםבַּ

שנה  22שנה כנגד  22  יעקב התאבל על יוסףשמכרו אותו...  שנה אחרי 22יוסף נגלה אל אחיו 

 ...בתשרי כ״בשיעקב נפרד מהוריו ועבד בבית לבן... שמיני עצרת חל בתאריך 

היא , שהבינה בעצמה ספירות התחתונות של הבינהז' הם סוד שב אותיות "כרומזים על  22

 ...ממטה מלמעלה שמיניתספירה ה

 

זה המלך שמתקן את עולם ... השמיני, שהוא המלך הדרוהוא משורש המלך , הוא סוד היסודיוסף 

 .. .ע"בעולמות בי הכלים השבורים שנפלואת  , שאוסףהתוהו

ֶהם וִַּּישְּׁ  :ליקט בר במצרים, שכתוביוסף  ל ֲאֶשר בָּ ח יֹוֵסף ֶאת כָּ תַּ יִ  בֹּרוִַּּיפְּׁ רַּ ִמצְּׁ ֶאֶרץ לְּׁ ב בְּׁ עָּ רָּ ם וֶַּּיֱחזַּק הָּ

ִים. רָּ ר  :האחים, שעליהם כתובגם ו ִמצְּׁ בֹּ ה ִלשְּׁ רָּ דּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעשָּ רָּ  ָברוֵַּּירְּׁ  ִים.ִמִמצְּׁ

  !סוד בירור הניצוצותזה 
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יוסף שהוא בחינת המלך השמיני, והוא שמנסה כל פעם ... מעל לדעת ללכתאומרים אצלנו תמיד 

והאמונה ל ישראל במצרים, לתקן האחים, ולהשיב אותם בתשובה, ובכלל יוסף חיזק את האמונה ש

 !מגיעה אלינו מיוסףוהיא  – דעתהיא מעל ל

 

י  ב ְבכִּ ן ֶאת ֹקלֹו ב ִּ ֵ ת  ם לרמוז אל גילוי הדיןַוי ִּ ְצַריִּ ְמעו  מִּ ש ְ ְרֹעה יהשיהעם ולע ַוי ִּ ַ ית פ  ֵ ַמע ב  ש ְ  ַוי ִּ

ף ַוי ֹאֶמר יֹוסֵ  ג ׃מהחיצוניות... רקל אב, נטלו חלקם הראוי להםם וה. אהריהבם ולע ואוהה פ סרח ומעצב עהפרו ...היריצה לםעו

 :והוא יוסף, והמלכות נקראת הואזכר והוא עולם האל היסוד שֶאל ֶאָחיו  :האחים כל המטרה של יוסף להרים את המלכות שהיא

י יֹוֵסף  ת רמוזה והמלכו ,ד"עויגמטרייה  יסוד הריש !חיבור יסוד ומלכותוזה  – גילוי היסוד הקדוש לעשות חסד עם השבטיםזה ֲאנִּ

י ָחי :את המילהיוצרים  , וביחד הםה'באות  אחד. כ חשוביםכי הגוף והברית  –  שהוא יעקב תפארתבתלוי היסוד  ַהעֹוד ָאבִּ

י כאשר יוסף בכה הדין היה מתפשט על עבר פניו שהבהיל את האחים  :וטריקוןנ ְולֹא ָיְכלו  ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו כ ִּ

ָניו :, ומשום שהחיבור של תפארת והאחים עדיין קשה אל האחים הםשראלינסת כ ָ פ  ְבֲהלו  מִּ ר ַוי ֹאמֶ  ד ׃על מה שעשו לו נִּ

ו  ָנא ש  ו  ֵאַלי וַ  יוסף לא מרפה מהאחים ומנסה שוב להעלותם אל התפארת ולזכות לאור הרוח יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ג ְ ש  ָ ג  י ִּ

ְצָרְיָמה י מִּ ם ֹאתִּ ֶ ר ְמַכְרת  ֶ יֶכם ֲאש  י יֹוֵסף ֲאחִּ , ומסביר הראה לאחים שהוא מהול יוסף ַוי ֹאֶמר ֲאנִּ

, דהיינו שמכרו את יוסף יםצרלמאת יוסף מכרו  –לעלות לתפארת להם שהוא יסוד ומעולם הזכר, ומשום שהאחים לא רצו ולא יכלו 

ה ה ׃!למלכות ָ ן "ריד מן ולהו"ף מבקש מהאחים לחזור בתשובה, ועל ידי כך יוכלו לעלות מיוסוכאן  !אין ועתה אלא לשות תשובה ְוַעת 

ַחר  :יוסף הזהיר את האחים, ולכן שגורמים שמחהדגלות המוחין  כדי לקבלזה  לוכ ָעְצבו  ְוַאל יִּ ֵ ֵעיֵניַאל ת  י ב ְ ֶכם כ ִּ

ְפֵניֶכם ים לִּ י ֱאלֹהִּ ָלַחנִּ ְחָיה ש ְ י ְלמִּ י ֵהנ ָה כ ִּ ם ֹאתִּ ֶ הפרנסה בכוח ריכת השולחן להכין את ע ְמַכְרת 

ְחָיהגימטריה  ס״ג –שמאיר בה שם ס״ג  אמא עילאה ם ָהָרָעב  ו ׃מִּ ָנַתיִּ י זֶה ש ְ , ודיןאחוריים ת קטנוהוא מצב של הרעב כ ִּ

ֶקֶרב  :וכאשר המלכות בקטנות יש רעב להמתיק  כדיהדינים נאחזים בפנימיות המלכות, ולכן יש צורך בגילויו של היסוד  ָהָאֶרץב ְ

יר את הדינים שלה!!! יש  ְוָקצ ִּ ר ֵאין ָחרִּ ֶ ים ֲאש  נִּ ָ  םימ״ד היורדים והמ״ן העולה חסרוןאלו סוד  ְועֹוד ָחֵמש  ש 

ו   ז ׃מפני הדינים הגוברים בפנימיות המלכות, שהיא סוד הארץ ְפֵניֶכם ָלש  ים לִּ י ֱאלֹהִּ ָלֵחנִּ ש ְ ם ָלֶכם ַוי ִּ

ָאֶרץ  ָ ית ב  ֵארִּ  שהיא שא״ר קדו״ש של הז״א, ותתקיים השראת השכינה בתחתונים על ידי השבטים לשכינהשארי״ת רומזת ש ְ

ֹדָלה הקדושים הדבקים עם הייחוד ְפֵליָטה ג ְ לקולים של הדורות מפני הק לברר הניצוצות מהקליפה ו ְלַהֲחיֹות ָלֶכם לִּ

א״ל הוא שם הבינה, משם ס״ג שבבינה  – הראשונים, ועכשיו הקליפה תפלוט כל מה שבלעה, בסוד: ״חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל״

 ׃חיות וכוח אל המבררים בתוך הקליפהבאים ייא״י... כי מהבינה נמשך 
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