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ל  לט ָ ְתָך ֶאת כ  ִדיַע ֱאלִֹּהים אוֹּ ֵסף ַאֲחֵרי הוֹּ ְרעֹּה ֶאל יוֹּ ַ רומז אל היסוד הנקרא כל, ַוי ֹּאֶמר פ 

רומז אל המלכות שממנה נמשכת הבינה, לפי זה שניתן בינה יתרה לאישה יותר מהאיש, שכתוב:  זֹּאת והחכמה באה מצד היסוד

ן  כתרֵאין  ״ויבן ה׳ אלקים את הצלע״ ךָ  חכמהְוָחָכם  בינהָנבוֹּ מוֹּ ָ ה  מ ׃להנהיג את מצרים כ  ָ  היסודַאת 

יִתי ֵ ְהֶיה ַעל ב  פרעה הוא דוגמת התפארת, ויוסף דוגמת היסוד שעומד על המלכות שהיא סוד הבית של התפארת, שכתוב:  ת ִ

י  במדרגה הראויה לו...התיישב , ויוסף זכה ל״כתפארת אדם לשבת בית״ ל ַעמ ִ ָ ק כ  ַ יָך ִיש   ִ יוסף זכה לסוד ְוַעל פ 

בזמנים טובים מתהפך שק״י  – ״פתחת שקי ותאזרני שמחה״, כי שמר עצמו מהחטא, בסוד: הנשיקים העליונים הבאים מתיקון

א  לאותיות יש״ק!!! ֵ ס  ך ָ  ם"אלהיגימטרייה ַרק ַהכ ִ ֶ ל ִממ  המדרגה פרע״ה גימטריה מחשב״ה! והמחשבה היא  ֶאְגד ַ

ְרעֹּה ֶאל  מא ׃, והיא מתמלאת מהיסוד שמביא אליה את כל ההשפעותוהכסא הוא סוד המלכות העליונה... ַ ַוי ֹּאֶמר פ 

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָ ְתָך ַעל כ  י אֹּ ֵסף ְרֵאה ָנַתת ִ וֹּ  מב ׃המלכות יוֹּ ְעת  ַ ְרעֹּה ֶאת ַטב  ַ ַסר פ  ַוי ָ

ֵסף ן אָֹּתה  ַעל ַיד יוֹּ ֵ ת  ״שימני כאילו המלך הקדוש מסר ליוסף את המלכות שהיא סוד החותם, שכתוב:  ֵמַעל ָידוֹּ ַוי ִ

ש   זרועך״ כחותם על ליבך כחותם על ֵ ְגֵדי ש  ש  אֹּתוֹּ ב ִ ֵ ְלב  הגוף הוא  –הלבושים של כל הו׳ קצוות שהיסוד כולל את כולם  ַוי ַ

ם ְרִבד ו׳ קצוות!סוד  ש ֶ ׃ דבר היא סוד המלכות – אותיות דב״ר ַוי ָ ארוֹּ ב אֹּתוֹּ  מג ַהז ָָהב ַעל ַצו ָ ֵ ְרכ  ַוי ַ

ֶבת  ֶ ִמְרכ  ֶנהב ְ ש ְ מאחוריים של אות ו׳ כי הוא נוכרי פרעה  –פרעה דוגמת התפארת ויוסף דוגמת היסוד, ושניהם סוד אות ו׳  ַהמ ִ

ר לוֹּ  ושורשו מהחיצוניות, ויוסף בפנים והוא בחינת היסוד של הקדושה! ֶ ְקְראו  ְלָפָניו ַאְבֵרךְ  לאות ו׳ !!! ֲאש  אותיות  ַוי ִ

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים אב בחכמה ורך בשנים... –א״ב ר״ך  ָ ן אֹּתוֹּ ַעל כ  היסוד הוא הצדיק המושל מצד המלכות  ְוָנתוֹּ

ֵסף ֲאִני ַפְרעֹּה מד ׃״ומלכותו בכל משלה״המזדווגת עימו, שעליה כתוב:  ְרעֹּה ֶאל יוֹּ ַ נתן ליוסף  ַוי ֹּאֶמר פ 

 יד ורגל שמאליים שהם גבורה והודו ִבְלָעֶדיָך לֹּא ָיִרים ִאיש  ֶאת ָידוֹּ ְוֶאת ַרְגלוֹּ  הכל חוץ משמו של המלך

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים לכן פרע״ה גימטריה מחשב״ה, ויוסף יהיה  –פרעה רוצה להיות בחינת הראש, והמחשבה תלויה בראש  ב ְ

ְקָרא מה ׃הידיים והרגלייםבבחינת הגוף שיוצאים ומתחלקים ממנו  ֵסף ָצְפַנת  ַוי ִ ם יוֹּ ֵ  כתרגימטרייה  ַפְרעֹּה ש 

ְעֵנחַ  ַ יכירו את , כי שינוי שם שינוי מזל!!! ויש בזה סיבה נוספת... שהאחים של יוסף לא גם זה היה מהשמיים לשינוי מזלו של יוסף פ 

ן ... והכל בעצת הקב״היוסף ֵֹּהן אֹּ ִטי ֶפַרע כ  וֹּ ת פ  ַ ן לוֹּ ֶאת ָאְסַנת ב  ֶ ת  ה כהן לעבודה זרה ַוי ִ ָ  ְלִאש  
כך תכנע הס״א אל הקדושה! מאחר שכהן הגדול שלה נתן את ביתו ליוסף  – הקב״ה סובב שפרעה יתן ליוסף את ביתו של פוטיפר לאישה

ֵסף ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים׃ הקב״ה סובב שיוסף יהיה נשוי בתחילה, ואחר כך ישלוט על מצרים הצדיק...   ַוי ֵֵצא יוֹּ

ָעְמדוֹּ  מו ָנה ב ְ ָ ים ש  לֹּש ִ ן ש ְ ֶ ֵסף ב  ְרעֹּה  יעמוד...שלושים שנה היו צריכים לעבור כדי שיוסף  ְויוֹּ ַ ִלְפֵני פ 

שיצליח את יוסף , והקב״ה ציווה אל השר שלא ימנע גדולתו של יוסף! אלא אדרבא לרמוז אל השר העליון של מצרים ֶמֶלְך ִמְצָרִים

ר  ויתן חן יוסף בעיני כל מצרים... ְעבֹּ ְפֵני ַפְרעֹּה ַוי ַ ֵסף ִמל ִ ֵצא יוֹּ כאשר נכנע השר העליון אל  –אותיות ע״ב רי״ו ַוי ֵ

ינהג שליטתו בארץ מצרים... ע״ב , ואז יוסף ״דודי צח ואדום״רצון ה׳, אז היסוד נגלה בכל אורותיו: שהם חסדים וגבורות, בסוד: 

ָכל  , ואת החסדים והגבורות היסוד המשיך אל המלכות שבה מאיר שם ב״ן שבגימטרייה:גימטריה חס״ד, רי״ו גימטריה גבור״ה ב ְ

לקבל את השפע, ולהביא את כאשר היה גלוי היסוד בכל אורותיו, גם המלכות שהיא סוד הארץ העליונה התקשטה  ץ ִמְצָרִיםֶאֶר 

  ׃שבע שנות השובע מיד אחרי הגילוי של היסוד...
 שנים! 18הרי  –כשנמכר לעבד, ושנה אחת היה בבית פוטיפר  17יוסף היה בן 

 שנים! 28הרי  –יוסף היה עשר שנים בבית האסורים כעונש על עשר הטיפות זרע 

אל שר המשקים: יוסף התעכב עוד שנתיים בבית הסוהר כעונש על ב׳ לשונות של זכירה שאמר 

 שנים!!! 30הרי  –״כי אם זכרתני אתך, והזכרתני אל פרעה״ 

ליוסף ובלעדי הדרגות האלו אין , בשלושים השנים האלו השלים יוסף ג׳ דרגות נה״י

הנצח והוד הם המבשלים  שהרי נצח והוד הם התומכים של היסוד הקדוש!!!העמדה כלל!!! 

 את הזרע לפני שמגיע אל היסוד... ובלעדיהם אין ליסוד כוח אל הזיווג...
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ָבע ִלְקָמִצים מז ָ ֵני ַהש   ַבע ש ְ ֶ ש  ַעש  ָהָאֶרץ ב ְ ַ את כל הכתרים של הז״ת, כי ליה דהיינו הארץ קיבלה א ַות 

ֹּץ  מח ׃הניקוד של הכתר הוא קמץ! ְקב  ל  יוסף הוא היסוד המקבץ את כל האורות, ומרומז בניקוד קובוץַוי ִ ָ ֶאת כ 

ר היסוד לא רצה לבזבז כלום מההשפעות של השנים הטובות, וגנז את הכל בדרגות של המלכות... אֶֹּכל ֶ ִנים ֲאש  ָ ַבע ש  ֶ  ש 

ָעִרים  ֶ ן אֶֹּכל ב  ֶ ת  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוי ִ ראשי  ֵדה ָהִעיראֶֹּכל ש ְ  הדרגות של המלכות נקראים עריםָהיו  ב ְ

 , וכאשר המלכות מחוברת עם היסוד, אז יוכלו להתחבר אל הבינה הנקראת:כי כל אחיזת החיצונים בעולם הנוקבא –תיבות אש״ה 
ר ֶ ֶתיָה  ממתקת את הדינים של המלכות, על ידי זה שנותנת אור מקיף לזו״ן:והבינה  ֲאש  ות אור והאור מקיף הופך להיְסִביבֹּ

׃ פנימי: ָכה  תוֹּ ר מט ָנַתן ב ְ ָ ֵסף ב  ֹּר יוֹּ ְצב  העליונה, וכאן היה  רצה להשתוות אל ההנהגה שהוא היסוד יוסף ַוי ִ

 , והם סוד ו״ק... והיסוד משפיע גם ג״ר בסוד:הפרש... כי למעלה כל האוכל נגנז, ולמטה יוסף גנז את את המזון המובחר שנקרא ״בר״
ל  חוֹּ ם  ... ואת כל השפע היסוד נותן אל המלכות הנקראת:בינה -ל דעת -ו חכמה -חכתר  – ככ ְ ה ְמאֹּדַהי ָ ֵ י הכל כ ַהְרב 

ֹּר  נמשך מהחסד העליון, ואין מספר לכל ההשפעות של החסד, כי החסד העליון הוא סוד אור אין סוף!!! י ָחַדל ִלְספ  ַעד כ ִ

ר :והשפע שהיסוד מביא אל המלכות כל כך גדול עד ָ י ֵאין ִמְספ  ֵסף ֻיל ַ  נ ׃דהיינו שמלכות עולה לעתיק כ ִ ְליוֹּ ֵני ו  ד ש ְ

ר יָ  המלכות!שהם השפעות חסד וגבורה של היסוד אל  ָבִנים ֶ ַנת ָהָרָעב ֲאש  א ש ְ בוֹּ ָ ֶטֶרם ת  וֹּ ב ְ ְלָדה ל 

ן לרמוז שהבנים היו דומים ליוסף ֵֹּהן אוֹּ ִטי ֶפַרע כ  וֹּ ת פ  ַ דקטנות המתפשטת עד  ... והיא סוד לאהבן אחירם ָאְסַנת ב 

ה נא ׃רחל במקום היסוד ֶ ר ְמַנש   כוֹּ ם ַהב ְ ֵ ֵסף ֶאת ש  ְקָרא יוֹּ בסוד  זה שם היסוד דמלכות, שציוןשהוא נקודת  ַוי ִ

י  שראל שזה ראשי תיבות:ינסת כ, הנקראת נקב הזרע שביסוד! ִני  ונקודת ציון היא מקום השיכחהכ ִ ַ  שם: ובה מקנןַנש  

ל ֲעָמִלי  והיא מקום העמלֶאת  היא נקראת: –וכאשר נקודת ציון מקבלת מהצינור השמאלי ֱאלִֹּהים  ָ צדיק הודאה של הכ 

ית ָאִבי׃ אל הקב״ה שהוציאו מהבור ֵ ל ב  ָ ִני ָקָרא ֶאְפָריִ  נב ְוֵאת כ  ֵ ם ַהש   ֵ שהוא סוד עטרת ם ְוֵאת ש 

י  יסוד דז״א, וזו בחינת מלכות דז״א והיא בחינת: ִהְפַרִני  שממנה נמשך השפע למלכות ואז: שראלינסת כראשי תיבות כ ִ

ֶאֶרץ ָעְנִיי  ׃ואז המלכות מתעברת ויולדת ֱאלִֹּהים ב ְ
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