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ְרא יֹוֵסף  יז  שלישי יו , והוא רואה היפוך:היסוד מקבל חסדים וגבורות מנצח והודַוי ַ ית ָאבִּ י ָיש ִּ ַיד  תפארת כ ִּ

ינֹו  ם  חסדיםְימִּ ְתֹמְך ַיד  הודַעל ֹראש  ֶאְפַריִּ ֵעיָניו ַוי ִּ ַרע ב ְ יר ֹאָתה  ֵמַעל ַוי ֵ יו ְלָהסִּ ָאבִּ

ה׃ ֶ ם ַעל ֹראש  ְמַנש   י זֶה  יח ֹראש  ֶאְפַריִּ י כ ִּ יו לֹא ֵכן ָאבִּ ַוי ֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאבִּ

ֹו׃ יְנָך ַעל ֹראש  ים ְימִּ ֹכר ש ִּ י יט ַהב ְ י ָיַדְעת ִּ י ְבנִּ יו ַוי ֹאֶמר ָיַדְעת ִּ  דעת כפולה! ַוְיָמֵאן ָאבִּ

ל דעת הקטנות ודעת הגדלות ְגד ָ ָעם ְוַגם הו א יִּ ְהֶיה ל ְ ם הו א יִּ ַ שיעשה תשועה  גדעוןמשבט מנשה יצא ממנו  ג 

ו   גדולה לישראל נ  ֶ מ  ל מִּ ְגד ַ ֹטן יִּ יו ַהק ָ  – יהושעשבט אפרים חשוב משבט מנשה, כי משבטו של אפרים יצא ְואו ָלם ָאחִּ

ְוַזְרעֹו  החסד והיד הגדולהשהוא סוד  מהימיןלפי ששורשו  – לא״גימטריה  31מלכים...  31משרתו של משה רבינו... ויהושע יכבוש 

ם ֹויִּ ְהֶיה ְמלֹא ַהג  הזרע המתבשל בביצה הימנית, הוא הזרע שניתן אל המלכות, ומהמלכות נמשך לכל התחתונים ואפילו  יִּ

י ֹום ַההו א כ ׃לאומות העולם ַ  חסד, והוא סוד הַההּוא ַבּיֹוםשהוא: להמשיך אליהם את השפע מהשורש העליון  ַוְיָבֲרֵכם ב 

ָך ְיָבֵרְך  , לרמוז על משה רבינו שיברך השבטיםהב"ל. וראשי תיבות זר״עה יגימטרי ֵלאמֹור מקור הברכותשהוא  ב ְ

ה ֶ ְמַנש   ם ְוכִּ ֶאְפַריִּ ים כ ְ ְמָך ֱאלֹהִּ ָרֵאל ֵלאֹמר ְיש ִּ ש ְ הימין הוא עיקר ההמשכה, אבל גם השמאל משתתף  יִּ

ה׃ לבישול הזרע... עימו ֶ ְפֵני ְמַנש   ם לִּ ם ֶאת ֶאְפַריִּ ש ֶ ָרֵאל  כא ַוי ָ ש ְ התפארת עולה אל הבינה, ַוי ֹאֶמר יִּ

ֵה  וממנה משפיע אל היסוד, דהיינו: נ  י  על עליית היסוד אל התפארת!לרמוז על ו״ק, דהיינו  60גימטרייה ֶאל יֹוֵסף הִּ ָאֹנכִּ

ים הוי״האותיות ְוָהָיה  תםאותיות  ֵמת יב ֶאְתֶכם ֶאל  הוי״ה אלהי״ם!שלמות...  ֱאלֹהִּ ֶכם ְוֵהש ִּ ָ מ  עִּ

י  מסיים דבריו ואומר:שכל חייו היה מתאמץ לחבר תפארת עם המלכות יעקב  כב ׃ארץ ישראל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם אותיות ַוֲאנִּ

ֶכם המלכותרומזת אל  אניוהמילה  תפארתרומזת אל  ו׳האות  – ו׳ אנ״י י ְלָך ש ְ התפארת ממשיך כוח אל היסוד  ָנַתת ִּ

מקום מנוחתו של היסוד הקדוש להזדווג עם המלכות שבשכם קבורים עצמותיו של  ְשֶכםלהמשיך העבודה של ייחוד תפארת ומלכות, שהרי 

שהרי יוסף הוא מעולם הזכר, והשבטים מעולם  ַעל ַאֶחיךָ  ַאַחד !שכ״םראשי תיבות  –לכותו מבוד כם שיוסף, והמלכות היא: 

ד  ולכן עבודת הבירור מוטלת על היסוד, שמעבודה זו גורמים הוצאת ניצוצות הקדושות מהקליפה! הנוקבא... י ַ י מִּ ר ָלַקְחת ִּ ֶ ֲאש 

י י  !הארמ״יאותיות  האמר״י... לרמוז מה שלקח יעקב מלבן הארמי ָהֱאֹמרִּ ַחְרב ִּ , חרב נוקמת בריתנקראת  המלכותב ְ

י ולכן כתוב: קשתשנקרא גם  היסודוהברית הוא  ת ִּ שבתיקון היסוד והמלכות נתתקן ייחוד הקב״ה  וזה סוד תיקון היסוד! ו ְבַקש ְ

 }פ{  ׃ושכינתו! והרי שמעון ולוי נלחמו באנשי שכם ומלו אותם, ולקחו את הארץ מידם...
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