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ה ח  שלישי ָּ י  דיבור יוסף מתמלא ברוח הקודשתוך כדי  ְוַעת  ם ֹאִתי ֵהנ ָּה כ ִ ֶּ ַלְחת  ם ש ְ ֶּ לֹא ַאת 

ֱאלִֹהים ב  הרי כעת יוסף שולט בכל מצריםש והאחים הם זכאים... מגלגלים זכות על ידי זכאי! הָּ יֵמִני ְלאָּ ַוְיש ִ

ֶמךָ שפרעה אמר ליוסף:  !ר"וגמוחין זה סוד  ְלַפְרֹעה א ֶאְגַדל מִּ סֵּ ל  כלומר גם פרעה תחת יוסף... – ַרק ַהכִּ דֹון ְלכָּ ו ְלאָּ

יתֹו  ֵ ִים ת"חגב  ץ ִמְצרָּ רֶּ ל אֶּ כָּ ל ב ְ ֵ יו  ט ׃מ"נהי ו ֹמש  ם ֵאלָּ ֶּ ִבי ַוֲאַמְרת  ל אָּ ַמֲהרו  ַוֲעלו  אֶּ

ֹה ה סוד השכינה כ  ִים ְרדָּ ל ִמְצרָּ דֹון ְלכָּ ַמִני ֱאלִֹהים ְלאָּ ְנךָּ יֹוֵסף ש ָּ ַמר ב ִ לרמוז אל  ה׳תוספת  אָּ

ויוסף הצדיק המתין לשכינה הקדושה שתרד עם אביו כדי  יוסף... השכינה העליונה שיורדת עם יעקב, כי השכינה התחתונה כבר ירדה עם

ֲעֹמד שיושלם הזיווג וייחוד של כל הדרגות הקדושות ַ אסור לצדיק להתעכב מלהשלים את הייחוד של הדרגות  ֵאַלי ַאל ת 

ן י ׃הקדושות, שמא יקפוץ קטרוג למנוע את החיבור... ֶּ ש  ֹ ץ ג  רֶּ ָּ ְבאֶּ ְבת  ַ ש  כי אין  – לשון הגשה... גש״ן גימטריה שמח״ה ְויָּ

ה  שמחה לדרגות הקדושות כמו ההגשה להשלים את הייחוד כראוי ָּ רֹוב ֵאַלי ַאת  ִייתָּ קָּ לרמוז אל התועלת הנמשך אל ְוהָּ

נֶּיךָּ  אליוהיסוד כשהתפארת קרובה  נֶּיךָּ  שהם מלכותו בָּ ְבֵני בָּ  מלכות דיצירהְוֹצאְנךָּ  שהם מלכות דבריאה ו 

ְרךָּ  ךְ  מלכות דעשייהו ְבקָּ ר לָּ ֶּ ל ֲאש  וכל שכן כשקרובים אל היסוד בחינת העצמות ובחינת הלבושים של  ְוכָּ

ם יא ׃התפארת ָּ י ֹאְתךָּ ש  ְלת ִ ַ ן  התועלת של היסוד ושל התפארת!!! ְוִכְלכ  ֶּ ב פ  עָּ ִנים רָּ ָּ ֵמש  ש  י עֹוד חָּ כ ִ

ֵרש   ו ָּ ה ו ֵביְתךָּ  ללרמוז שהעיכוב יכול להפוך את מצבו של יעקב ולקלק –אותיות בסדר הפוך: הת׳ קודמת לר׳ ולש׳  ת ִ ָּ ַאת 

ְך׃ ר לָּ ֶּ ל ֲאש  ם יב ְוכָּ ר ֲאֵליכֶּ ֵ י ִפי ַהְמַדב  ִמין כ ִ ִחי ִבְניָּ ם ֹראֹות ְוֵעיֵני אָּ ֵה ֵעיֵניכֶּ  ְוִהנ 

בֹוִדי יג ׃א נושקת לכתר הנוקבא"מלכות דיסוד דז ל כ ְ ָּ ת כ  ִבי אֶּ ם ְלאָּ ֶּ ְדת  ַ ִמְצַרִים השכינה נקראת כבוד ְוִהג   ב ְ

ם זה סימן ליעקב שיוסף עמד בצדקו ולא פגם את קדושתו... –ארץ טמאה יותר משאר הארצות  ר ְרִאיתֶּ ֶּ ל ֲאש  ָּ יוסף  ְוֵאת כ 

ִבי ֵהנ ָּה׃ ״כלהראה לאחים שהוא מהול, והיסוד נקרא ״ ת אָּ ם אֶּ ֶּ ם ְוהֹוַרְדת  ֶּ ֹל ַעל  יד ו ִמַהְרת  פ  ַוי ִ

אֵרי  ִמןַצו ְ ערה נטנה ק :ג' שלבים יש דעת זושב , אקבנוד סדיוד עתד :אהוין ימבנל ש ארוצווה, עתל דע מזרור ואצוה ִבְניָּ

ןבגימטרייה ש ב"נק :וגרת, שהם נוטריקוןב ְנָימִּ יו בִּ ארָּ ה ַעל ַצו ָּ כָּ ָּ ִמן ב  ִבְניָּ ְבך ְ ו  ִחיו ַוי ֵ אין  !א"דזד סודית דע אָּ

ק  טו  ׃ועניינם הוצאת הדינים לחוץ, כך שישאר בפנים רק החסד לבדו... – הבכי והחיבוק והנשיקהסימן לאהבה כמו  ֵ ג' ַוְיַנש  

ם  רים על זיווג דנשיקיןכעט מדב. , וייחוד דיסודות..ןחיבוק, ייחוד דנשיקי :שלבים בייחוד ְבך ְ ֲעֵליהֶּ יו ַוי ֵ חָּ ל אֶּ וזו ְלכָּ

וֹ  !מעלה את האחים אל היסודסוף סוף הבכיה ש יו ִאת  חָּ רו  אֶּ ב ְ יוסף בכה גם על אחיו שעתידים לסבול  ְוַאֲחֵרי ֵכן ד ִ

ְרֹעה טז ׃כמה צרות וגלויות... ורצה שישמחו על ההווה ולא יתאבלו על העתיד ַ ית פ  ֵ ַמע ב  ֹל ִנש ְ לרמוז אל המלכות  ְוַהק 

לשהקדימה להוציא את הקול החוצא... שהרי הקול הוא סוד הדיבור: זכר ונוקבא... וכתוב  לרמוז על המלכות לבדה, כי ידוע  – ו׳חסר אות  קֹּ

שנשמע ממנה הקול של מלכות  דקליפהבית פרעה רומזת אל מלכות  קל לנשים להשיג את הדעת!!!כלומר,  שנשים דעתן קלה...

דהיינו מלכות  ֵלאֹמר , ומלכות של הטומאה נכנעה והסכימה לרצון המלכות של הקדושה לגילוי התיקון והכבוד אל הצדיקים...הקדושה

או  ֲאֵחי יֹוֵסף :דקליפה עולה, כי ָּ יַטב וַ  :לכןו ..שהם מלכות דאצילות שירדו מצרימה, ודבר זה גורם נחת רוח לפרעה. ב  י ִ

ֵעיֵני ַפְרֹעה  יוב ְ דָּ ְרֹעה  יז  ׃!השפע מהמלכות םלהה היכי עכשיו י ו ְבֵעיֵני ֲעבָּ ַ ר פ   עולהראש הקליפה ַוי ֹאמֶּ

ל יֹוֵסף :, דהיינוא"אל יסוד דז יךָּ ֹזאת ..וכעת ראש הקליפה רוצה לכבוש את התפארת ואת המלכות. אֶּ ל ַאחֶּ  ֱאֹמר אֶּ

ו   המלכות , ואמר ליוסף שיגיד לאחים מלכות שמים, כי כבר נכנעה שפחה בישא תחת גבירתהפרעה הוכרח להסכים אל תיקון  ֲעש 

ם  זֹּאתשיחזרו לקומת נפש ומלכות הנקראת  ִעיְרכֶּ ת ב ְ המלכות נקראת עיר והיא בתוך דהיינו  – ם"ר בכ"יעאותיות ַטֲענו  אֶּ

ַען דהיינו שתלכו למקום שממנו באתם ו ְלכו  ֹבאו   השבטים נָּ ה כ ְ ת  יח ׃ק"צדגימטרייה  ַאְרצָּ ו ְקחו  אֶּ

ם  ת תפארתה ביעקב שהוא עיקר תיקון המלכות תלויֲאִביכֶּ ם  ְואֶּ יכֶּ ֵ ת  ָּ י  מלכותב   אל קליפת מצריםו ֹבאו  ֵאלָּ

ץ׃ רֶּ אָּ ב הָּ ת ֵחלֶּ ץ ִמְצַרִים ְוִאְכלו  אֶּ רֶּ ת טו ב אֶּ ם אֶּ כֶּ נָּה לָּ ת ְ  ְואֶּ
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 !דעתן קלהנשים 

מילדה קטנה לנערה עד שנעשית  ,מתפתחתעצמאית ו , אבל האישהילד של אמא נשארהגבר 

 !האישה של התפתחותמפת הנקודות ציון של אלו . ..לבוגרת

 

לא אומר שהן זה  !דעתן קלהנשים שוזה הסיבה .. .ב"נק :תיבותראשי  –וגרת בערה נטנה ק

ג "ב ס"ע :, שהריבינהומ חכמההשפעות מהכולל  !שקל להם להשיג דעתזה אומר משוגעות... 

, כדי שלא תהיה יניקה מהדעת אל לנשים להשיג דעת צריך להגן עליהם, והיות וקל ה"ה קלגימטריי

ה גם יהוד מצרים, שהרישהרעידו את כל  עדווכחו והת !ניגש ליוסף וזה הסיבה שיהודההחיצונים... 

 !נשים דעתן קלה :אחתכל אחד מהסיבות שלו, והסיבה של שניהם היא מגינים על בנימין,  וגם יוסף

 

 א"של זיסוד הוא סוד  יוסף

  ציון :הנקרא נוקבאיסוד של ההוא סוד  בנימין

 

 על התפתחות, גדילה וצמיחה...הרומז  !ב"נקגימטרייה  נימןב

מתפתחת בשלבים, אישה שהכלומר כמו  ,למעלהער והפתח של השפע שיורד אלינו מהשהוא נימין ב

שבבית קודש הקודשים ש וזה בדיוק הסיבה, מתפתח בשלבים כך גם העולם שהוא סוד הנוקבא

 ...היה בחלקו של בנימיןהמקדש 
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