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ה ֹזאת  יט  רביעי יתָּ ה ֻצו ֵּ ָּ זה היה לכבוד מלכות שמים, כי כבר הסכימה מלכות הטומאה להכנע ֲעׂשו   המלכותְוַאת 

לֹות ...תחת גבירתה ולכבדה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעגָּ ֶכם מֵּ ֶכם  מרכבות מארץ מצרים להמשכת המוחין ְקחו  לָּ ְ ְלַטפ 

אֶתם אֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ו בָּ ְנׂשָּ יֶכם ו  ֵּ , כדי יוסף נתן את המרכבה שהוא רכב עליה ביום שמלך על מצרים ְוִלְנש 

ֶכם  כ ׃להביא עליה את יעקב... ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים לָּ ָּ י טו ב כ  יֶכם כ ִ לֵּ ֹחס ַעל כ ְ ָּ יְנֶכם ַאל ת  ְועֵּ

לכא ׃!!!ים אלא להיות לכלים אל הקדושהבירורים שנעשים בתוך הקליפה אינם ראויה הו א אֵּ רָּ י ִיׂשְ נֵּ ן ב ְ ֲעׂשו  כֵּ ולא  ַוי ַ

שעכשיו יש לכבד את התפארת ולהביא אותו אצל היסוד... ועל ידי זה יחזרו ליעקב המוחין דגדלות כתוב בני יעקב או אחי יוסף, כדי לרמוז 

י ַפְרֹעה  שנקראים ישראל... ִ לֹות ַעל פ  ף ֲעגָּ ֶהם יֹוסֵּ ן לָּ ֵּ ת  ן  כדי להשבית את הקטרוגים של המצריםַוי ִ ֵּ ת  ַוי ִ

ה  דָּ ֶהם צֵּ ֶרְך׃לָּ לֹת כב ַלד ָּ מָּ ִאיש  ֲחִלפֹות ׂשְ ַתן לָּ ם נָּ ָּ להודיע להם שעיקר הגרות בתוך הקליפה  ְלֻכל 

ִמן כדי לעשות לבושים אל הקדושה ְלִבְניָּ לֹש   מהיסוד של הזכרבחינת היסוד דנוקבא שנוטל את כל חמש החסדים  ו  ַתן ש ְ נָּ

ֶסף ֶ אֹות כ  לֹת כנגד החסדים מֵּ מָּ ש  ֲחִלֹפת ׂשְ מֵּ ִביו כג ׃כנגד הלבושים ְוחָּ ֹזאת   ו ְלאָּ ַלח כ ְ ָּ ש 

ִים ו ב ִמְצרָּ ִאים ִמט  ה ֲחֹמִרים ֹנׂשְ רָּ !!! ועשר להודיע ליעקב שיוסף כבר הכניע את כל הדרגות של הטומאה ֲעׂשָּ

ר ֲאֹתֹנת  חמורים כנגד עשר דרגות הזכר של הטומאה הטומאה כנגד עשר דרגות הנוקבא של הטומאה, וכנגד הנוקבא של ְוֶעׂשֶ

ר ם: בר, לחם, ומזון...נזכרו ג׳ הדברי ָּ ֹאת ב  רומז אל השפע הנמשך מז״א מריבוע הוי״ה פשוט, וריבוע מילוי אלפין ששניהם  ֹנׂשְ

ֶלֶחם  ביחד עולים ב״ר זֹון ממזל הדיקנא שיש בו ג׳ הויו״ת שעולים כמניין לח״ם –רומז אל השפע הנמשך מעתיק וָּ רומז אל  ו מָּ

ֶרךְ  והמילוי הוא מ״ו, וזה סוד המזון!!! מזון אותיות מ״ו ז״ן!!! – ממילוי ע״ב שלוהשפע הנמשך מאבא  ִביו ַלד ָּ הדרך הוא מקום  ְלאָּ

ֶרךְ  כד ׃הס״א משוטטת כדי להזיק סכנה... ד ָּ ַ זו  ב  ְרג ְ ֶהם ַאל ת ִ כו  ַוי ֹאֶמר ֲאלֵּ לֵּ יו ַוי ֵּ ח ֶאת ֶאחָּ ַ ל  ַ  ַוְיש 
ואם הפלפול בדרך, אז יש מקום לאחיזת הקליפה, מה שאין כן בבית המדרש...  .כי הפלפול גורם את הרוגז –בדבר הלכה  יעסקושלא 

יתנו מקום אל  לאו לקלא תקנא הס״א ולא תקפוץ לק, כדי שלבדרך בתיקון המלכות יעסקושלא יוסף רמז לאחים  – הכל״האותיות  הלכ״ה

ַנַען ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם׃ כה ׃הרוגז של הקליפה ֹבאו  ֶאֶרץ כ ְ ִים ַוי ָּ ְצרָּ ֲעלו  ִממ ִ   ַוי ַ

 
 בתורה: פעמיים שרח בת אשר נזכרת

 ַרח ֲאֹחָתם יָעה ְושֶׂ י ּוְברִּ ְשוִּ ְשָוה ְויִּ ְמָנה ְויִּ  (בראשית מו) ּוְבֵני ָאֵשר יִּ
 (במדבר כו) ְוֵשם ַבת ָאֵשר ָשַרח 

 קצת מעט בשביל מישהי שעוזרת לנו כל יום ויום...

מסר  אשר, ושבטים, שמסר ליוסף, שמסר ליעקב, שמסר ליצחק, שמסר לאברהםסודות הגאולה נמסרו ל
 ביתו... שרחל

  ובזכותה –שרח סיפרה ליעקב שיוסף חי דרך ניגון ושירה י רּוַח ַיֲעֹקב :  ם ַוְתחִּ יהֶׂ ֲאבִּ ! 
 והשלימה את מספר בני ישראל לשבעים ,שרח היתה עם היורדים ממצרים. 

 ובזכותה העם האמין במשה – שמשה עתיד לגאול אותם ממצרים שרח אמרה לישראל 
 בזכותה קיים משה הבטחתו להעלות עצמותיו של  – היכן קבור ארונו של יוסף שרח סיפרה למשה

 משה ממצרים
 יצאה ממצרים עם ישראל שרח  

 נכנסה עם ישראל לארץ כנען שרח  
 שלא להחריב את העיר אבלה בית מעכה משכנעת את יואב בן צרויה שרח ומשכנעת את אנשי  ,

שרח מלמדת איך לעשות שלום –שהכריז מרד על דוד המלך  העיר להסגיר את שבע בן בכרי ! 
 ה עד היוםיעקב אבינו גם שרח חי כמו - שרח נכנסה בחייה לגן עדן ! 

ד : חנוך בן ירד, ואליהו, ומשיח, ואליעזר עבד אברהם, וחירם מילך צור, ועבעשרה נכנסו לגן עדן בחייהם
 , רבי יהושע בן לוי.וסרח בת אשר מלך הכושי, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, ובתיה בת פרה,
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שהם חמשת  הגאולה!האישה שמחזיקה את סודות  עכשיו מתחילים להבין יותר טוב את הדמות של
והחושך הגדול ביותר הוא  ... שמופיע דקווא בחושך,האור הגנוז , שהםמנצפ״ך האותיות הסופיות:

 !שרח אותיות שחר ...בשחר

, ובחצות הלילה יש זיווג זו״ן שהוא הזמן בו יורד הקב״ה להשתעשע עם הלילה הוא בשליטת המלכות
׳ ספירות ראשונות, היא נעשית כמו לאה נשמות הצדיקים... כאשר המלכות נוטלת בחזרה ט

 .שחר הנקראת

, אבל השחר קודם אל הבוקר, וקודם אל אור אור השמש הבוקר הוא סוד האור הגמור שאז רואים את
 !שרח אותיות שחר , ושוב...עמוד השחר היום, ואף על פי שבזמן זה מתרחש זיווג עליון, הוא נקרא:

מֹו ָקָפה כְׁ ָבָנה ָבָרה ַכַחָמה ָשַחר כתוב בשיר השירים פרק ו׳: ִמי זֹאת ַהִנשְׁ ָגלֹות. ָיָפה ַכלְׁ  ֲאיָֻמה ַכִנדְׁ

... ושוב, אברהם של החסד והוא תולדה של ימין , שהוא בקונצח השחר הוא תחילת הגאולה והוא בחינת
והחסד הוא  ואז חזרה הנבואה ליעקב שהיא רוח חכמה,שרח סיפרה ליעקב שיוסף חי על ידי שירה וניגון, 

 תולדה של החכמה

הניגון קשור בדוד המלך שמנסה דוד המלך להסביר לנו איך לתקן את המלכות לקראת גילוי האור, שכתוב 
יָרה ָשַחר בתהילים נז: נֹור ָאעִּ ל ְוכִּ י עּוָרה ַהֵנבֶׂ דורות הופיעה שכמה ש! האישה שרח אותיות– עּוָרה ְכבֹודִּ

שונים, שהיא נכנסה למצרים, ויצאה, ונכנסה לארץ ישראל, ומוזכרת עד תקופת דוד המלך... זו היא 
האישה שמחזיקה את סודות ההגאולה, והיא קשורה לחסד כמו שהיה קשור עוג מלך הבשן שגם כן 

 התפרס על כמה דורות, שהיה בדור המבול והיה עבד של אברהם, והוא נכנס בחייו לגן עדן.

 חייבים להבין ולזכור ששרח היא סוד הזיכרון! ואחרי שהבנו שרח אותיות שחר,

הגלות אל  ... ביןהחושך לאור , ביןאתמול להיום , ביןהעבר לעתיד הוא הדבר היחיד שמקשר בין הזכרון
 !הגאולה

, כלומר הקשר של העולם הרוחני עם העולם הגשמי... הרי שרח היא הזכרון הוא הקשר של לאה ורחל
 ! והוא הבינה שנקראת גם לאה ושרה.ראש אותיות אשרבת אשר, ו

 לרח ...שרח ה...שר

בסוף  , והיות והשחר הוא בסוף הלילה, כך זמן המשיח וזמן התיקון חושך הגלות שהוא בלילה היום כולנו
 ,חכמים הביאו לנו דרכים ועצות איך להתמודד עם יצר הרע ת, ועד אזהגלות... וזה מצב על כלל האנושו

י ָעָלה ַהָשַחר שכתוב במלחמה של יעקב עם שרו של עשו: י כִּ  , וכתוב בזוהר פרשת מקץ:ַשְלֵחנִּ

ר ָהָרע ר טֹוב ַעל ֵיצֶׂ יז ָאָדם ֵיצֶׂ ה -וישתדל ַאֲחָריו. ִאם הֹוֵלְך ִמֶמנּו  ְלעֹוָלם ַיְרגִּ ִאם ָלא ,ָיפֶׂ , הַבתֹוָר  ישתדל -ו וְׁ
ֹבר ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶאָלא ַהּתֹוָרה. ִאם הֹוֵלְך  ָך ָּדָבר ִלשְׁ ִאם לֹא מּוָטב -ֶשִהֵנה ֵאין לְׁ יר לֹו  -, וְׁ , ת יֹום ַהָּמוֶׂתאֶׂ ַיְזכִּ

ֹבר אֹותֹו. ֵדי ִלשְׁ  כְׁ

, וסוד הגאולה הזכרון יכולה לעזור! שהיא סוד שרח אם יצר הרע לא הולך לדרכו אחר לימוד התורה... רק
ועוזרת לנו  להעלות עצמות יוסף, לקיים הבטחתו , ועזרה למשהרוח החיים שהיא החזירה ליעקב את

שם נמצא האור  איפה שנמצא החושך הגדול ביותר, ית... כישחר ... לפני תפילתשחר, בבכל יום ויום
 הגדול ביותר!

ל ֶאֶרץ מִ  כו כָּ ל ב ְ ֵּ ף ַחי ְוִכי הו א ֹמש  אֹמר עֹוד יֹוסֵּ דו  לֹו לֵּ ג ִ ג ַוי ַ פָּ ִים ַוי ָּ  לשון שקיטה...ְצרָּ

ֶהם׃ י לֹא ֶהֱאִמין לָּ ֹו כ ִ ת  כז ִלב  יו אֵּ לָּ רו  אֵּ י יוֹ ַוְיַדב ְ ְברֵּ ל ד ִ ָּ ר כ  ֶ ב  ר ד ִ ֶ ף ֲאש  סֵּ

ֶהם את ֹאתוֹ   ֲאלֵּ ׂשֵּ ף לָּ ַלח יֹוסֵּ ָּ ר ש  ֶ לֹות ֲאש  ֲעגָּ ְרא ֶאת הָּ  וררות התחתון מתעורר העליון!!!בהתע ַוי ַ

ַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ִחי רו   ׃המוחין דגדלות חזרו לשרות ביעקב ַות ְ
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