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שנה שיעקב ירד  17שנה שיוסף היה עם יעקב עד מכירת יוסף... וכנגד  17כנגד  – ב׳ פעמים י״זכמניין  34גימטריה ַוְיִחי  כח  ויחי

שאלו המילים  ַיֲעֹקב ַוְיִחיכי הוא בגלות ולכן:  –. יעקב זכה לקומה שלימה ומוחין במצרים, אומנם לא מוחין גמורים למצרים אל יוסף

נָׁה  קומת יעקב עם חיות זו קומת ישראל, כלומר ישראלשקולות לשם  ָׁ ֵרה ש  ַבע ֶעש ְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ש ְ  17ב ְ

יו  התפארתשהוא  יעקבאליו היה מחובר  היסוד, שזה שם טו״בגימטריה  ֵני ַחי ָׁ הארת החכמה הוא ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ש ְ

יהָ החיים, שכתוב:  ה ְבָעלֶּ , וזה הקץ שרצה לספר לבניו... כל הנביאים ... ויעקב התנבא על אחרית הימיםנבואההחכמה היא  – ַהָחְכָמה ְתַחיֶּ

מטבור ולמעלה של ז״א... והם קיבלו מבחינת אחורים של  – מתפארתיעקב ומשה קיבלו מקבלים נבואתם מנצח והוד של הז״א... 

י ָהָאָדם ָוָחי: שכתובהתפארת,  ְרַאנִּ י לֹא יִּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַיֲעֹקב ַוְיִחי ....כִּ ַבע  יעקב הגיע אל הנבואה במצרים  ב ְ ֶ ש 

נָׁה ָׁ ִעים ו ְמַאת ש  ָׁ ִנים ְוַאְרב  ָׁ שנה שהם כנגד הזיווג העליון של אבא ואמא  47דרגות הז״א... ועוד שנה כנגד עשר  100 ש 

ֵאל  כט ׃מ״זשעולים בגימטריה  הוי״ה אהי״השהם סוד  – רָׁ ְקְרבו  ְיֵמי ִיש ְ מו ת ישראל סבאַוי ִ כלומר, הגיע הזמן  לָׁ

א ִלְבנֹו ְליֹוֵסף לתפארת לעלות אל ישראל סבא ְקרָׁ המשלים את הזיווג העליון... וכל זה כדי  כי יוסף הוא סוד היסוד ַוי ִ

שעליית התפארת אל הדעת ואל ישסו״ת זאת אומרת  ובו אין אחיזה לחיצונים! להבריח את החיצונים מיעקב, כי יעקב הוא סוד התפארת

, ומשם אל התפארתשהוא סוד  ו׳ל לֹו  התפארת מרים את היסוד: ַוי ֹאֶמר , כמו שאנו לומדים מנענועי הלולבנעשית על ידי היסוד

ֵעיֶניךָׁ  , לרמוז אל המלכותב״ןעם הכולל גימטרייה  ִאם נָׁא הנקראת: הבינה אִתי ֵחן ב ְ צָׁ , העיניים הם סוד החכמה מָׁ

לקשור את יוסף וכדי  מלכות דחכמה!התפארת העלה את היסוד אל התפארת ואל הבינה ואל  ,שאליה קשורה המלכות קודם, כלומר

ֵרִני  אמר: בשבועה ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל נָׁא ִתְקב ְ ָׁ יתָׁ ִעמ  ש ִ ַחת ְיֵרִכי ְועָׁ ַ ְדךָׁ ת  ים נָׁא יָׁ ש ִ

ִים ִמְצרָׁ . יעקב מבקש מהיסוד שלבושי חיצוניות התפארת לא ישארו כדי שלא תהיה אחיזה לחיצונים, כי מצרים היא מקום שליטתם ב ְ

י ִעם ֲאֹבַתי ל ׃שכינהשבגימטרייה  מצרימהנקראת במלכות ה ַכְבת ִ ָׁ , והאבות האבות הם מרכבה אל השכינה הקדושה ְוש 

ְצַרִים חסד וגבורה דז״אשל התפארת הם  אַתִני ִממ ִ ם  שיעלו את התפארת מהמלכות ו ְנש ָׁ תָׁ ְקֻברָׁ ִני ב ִ ַ ו ְקַבְרת 

ה  עם כתר דמלכות הנקראת: היסוד עולה אל התפארתַוי ֹאַמר  המכפלה בארץ ישראלבמערת  ֹנִכי ֶאֱעש ֶ אָׁ

׃ ֶרךָׁ ה ִלי לא ִכְדבָׁ ְבעָׁ ָׁ ל״י הם החיצוניות, ורא״ש הוא הפנימיות... ויעקב  – ל״י רא״שאותיות  ישרא״ל ַוי ֹאֶמר ִהש  

ָחדרוצה שיוסף יקרב אל המלכות בבחינת החיצוניות של יעקב... בסוד:  יעקב ימשיך אל המלכות טיפת ההזרעה , ואחר כך ְוָהיּו ְלָבָשר אֶּ

ַבע לֹו  ראש המיטה!דהיינו ... ראששהם אותיות  –מבחינת הפנימיות  ָׁ ש   כל הקטרוגים מתבטלים בשבועתו של הצדיק, כי גם ַוי ִ

חו   בו שבועהעל דבר שיש העליונים מסייעים  ַ ת  ש ְ יחלומו של יוסף, שחלם: לקיים ַוי ִ ים לִּ ְׁשַתֲחוִּ ים מִּ ׁש ְוַהָיֵרַח ְוַאַחד ָעָשר כֹוָכבִּ מֶּ  ...ַהשֶּ

ה הספירה מעל המלכות!, שהוא היסודהוא סוד  וראש המיטההיא סוד המלכות,  המיטהשהרי  ָׁ ט  ֵאל ַעל ֹראש  ַהמ ִ רָׁ  ִיש ְ
ְמָׁשל ָבְךהמיטה היא סוד השכינה, והמלך הקדוש נקרא ״ראש המיטה״, בסוד:  . יעקב רצה שיוסף התקרב אל המלכות כדי להזדווג ְוהּוא יִּ

 ׃ }פ{שבועהשביעית מלשון  – והמלכות היא הדרגה השביעיתעימה, 

ה א מח ֶ ֵאל  ִרים הָׁ בָׁ הקדושה, המתאחז באחוריים של )הס״א( הבשורות הרעות באות מכח החיצון  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהד ְ

ִביךָׁ  יסודהְליֹוֵסף  עלייתַוי ֹאֶמר  כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב... ֵה אָׁ ֹחֶלה  תפארתאל ה ִהנ 

ח ק ַ יו  עטרת היסוד!מלכות... דהיינו מלכות דיסוד... דהיינו שם הֶאת  היסוד ַוי ִ נָׁ ֵני בָׁ ֹו  נצח והודשל היסוד, שהם ש ְ ִעמ 

ה התפארת לקבל אור הבינה מעליית התפארת אליה כדי להעלותם עימו אל ֶ ִים נצח ֶאת ְמַנש   הם ו ...הוד ְוֶאת ֶאְפרָׁ

ד ְלַיֲעֹקב  ב ׃סוד הביצים המבשלים את הזרע הקדוש להשלים את הייחוד ֵ ג  ֵה אל יעקב נמשך מ״דַוי ַ  ַוי ֹאֶמר ִהנ 

ְנךָׁ יֹוֵסף  60גימטריה  א ֵאֶליךָׁ  יסודב ִ ָׁ ֵאל  אל התפארת, ואז:דהיינו היסוד עולה ב  רָׁ ְתַחז ֵק ִיש ְ יעקב שזה סוד ַוי ִ

ב שיעקב שלם במ״ד ומ״ןועליית היסוד נחשבת למ״ן אל התפארת, כך  עם מוחין שהם מ״ד הבינה! ֶ אבל עדיין הקומה לא  ַוי ֵש 

ה נפש רוחשהם אורות  הישיבה מורה על מוחין דז״תשלימה, שהרי  ָׁ ט  לפני ַוי ֹאֶמר ַיֲעֹקב  ג ׃59 גימטריה ַעל ַהמ ִ

י עליית יעקב אל הבינה שהיא עולם הבא הוא משפיע אל היסוד, כלומר, הוא משפיע: ד ַ ַ שמו של היסוד  ֶאל יֹוֵסף ֵאל ש 

ה  שהוא סוד הדעת אליו עלה יעקב א״ל שד״י גימטריה מש״ה! ...הקדוש, שהוא סוד הנהר שאינו פוסק שהוא  אהר״ןאותיות ִנְראָׁ

לו ז  הכהן הגדול, בסוד אבא עילאה כי מלאך המוות לא שולט בלוז שבו יש הארת אבא עילאה המסלקת  יעקב אבינו לא מת!ֵאַלי ב ְ
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ַען  כל המונעים נָׁ ֶאֶרץ כ ְ ֶרְך ֹאִתי׃ צדקעם ד׳ אותיות גימטרייה ב ְ כנגד  ַוי ֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרךָׁ  ד ַוְיבָׁ

יִתךָׁ  ג״ר ים  כנגד חג״תְוִהְרב ִ יךָׁ ִלְקַהל ַעמ ִ ֶרץ ַהז ֹאת  כנגד נה״יו ְנַתת ִ אָׁ י ֶאת הָׁ ַתת ִ כנגד ְונָׁ

ם׃ המלכות ה  ה ְלַזְרֲעךָׁ ַאֲחֶריךָׁ ֲאֻחז ַת עֹולָׁ ָׁ ֶניךָׁ אין ועתה אלא לשון תשובה! ְוַעת  ֵני בָׁ  נצח והודש ְ

ִאי ֵאֶליךָׁ  ֹ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ב  ִדים ְלךָׁ ב ְ ֹולָׁ הַהנ  לרמוז על המלכות בגלות.  – שכינ״הגימטרייה  ִמְצַרְימָׁ

ה  נצח ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ליוסף נולדו עוד בנים במצרים, אך לא נחשבו כמו אפרים ומנשה ֶ ְראו ֵבן הודו ְמַנש    חסד כ ִ

ְמעֹון  !אח״דגימטריה ש 13נמצא שעתה מניין השבטים הוא  ִיְהיו  ִלי ושמעו״ן ראוב״ן גימטריה ומנש״ה אפרי״ם... גבורה ְוש ִ

ץלרמוז שכולם יצאו משורש הייחוד הקדוש, בסוד:  ָחד ָבָארֶּ ְשָרֵאל גֹוי אֶּ י ְכַעְמָך יִּ ָׁ  ו ׃ּומִּ ר הֹוַלְדת  ֶ ךָׁ ֲאש  ו מֹוַלְדת ְ

ְראו   שאר המדרגות הנשפעים מהיסודַאֲחֵריֶהם  ם ֲאֵחיֶהם ִיק ָׁ ֵ םְלךָׁ ִיְהיו  ַעל ש  תָׁ ַנֲחלָׁ כי אין להוסיף  ב ְ

ֶאֶרץ  ַוֲאִני ז  ׃על המספר המכוון אל סדר ההנהגה העליונה ֵחל ב ְ ַלי רָׁ ה עָׁ ן ֵמתָׁ ד ָׁ ַ ֹבִאי ִמפ  ראשי תיבות ב ְ

ת ַבְעָלּהמחתו של יעקב, ורחל היתה חשובה ליעקב, בסוד: שקעה שלרמוז שכאשר רחל מתה  – מער״ב רֶּ ל ֲעטֶּ ת ַחיִּ  ֵמָתה :לכן אמר – ֵאׁשֶּ

ֶרְך  בצד מערב!השכינה ומקום  ...ָעַלי ד ֶ ַ ַנַען ב  ה  דרךהמלכות נקראת כ ְ תָׁ ֹבא ֶאְפרָׁ ְבַרת ֶאֶרץ לָׁ עֹוד כ ִ ב ְ

ֶחם ית לָׁ ֵ ת ִהוא ב  ֶדֶרְך ֶאְפרָׁ ם ב ְ ָׁ ֶרהָׁ ש   ֶאְקב ְ עות העליונות, וזה סוד רחל היתה כלי מוכן לקבל את כל ההשפ וָׁ

ֵאל ח ׃בית לחם רָׁ ְרא ִיש ְ ֵני יֹוֵסף  אל:השפעת החכמה מהתפארת  ַוי ַ ה נצח והודֶאת ב ְ ֶ  ַוי ֹאֶמר ִמי ֵאל 

ַוי ֹאֶמר  ט ׃...מ״ייעקב ראה רע בבניו של יוסף, וחשב שהם משורש הקליפה של מצרים שהיתה יונקת מאותיות  – אלהי״םאותיות 

ַתן ִלי ֱאלִֹהים היסוד עולה אל התפארת, דהיינו:יֹוֵסף  ר נָׁ ֶ ַני ֵהם ֲאש  ָׁ ִביו ב  היא  השכינה הקדושה ֶאל אָׁ

ֶחם נָׁא  אפרים ומנשה, והיא הזדווגה עם היסוד הקדוש והוציאה את נשמותיהם הטהורות של אלהי״םסוד  זֶה ַוי ֹאַמר קָׁ ָׁ ב 

ֲרֵכם׃ ֵאַלי  ַוֲאבָׁ
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