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m בנפשו. קשוחז וגפש״ו t h ונפשיח אונקלוס 
 אי ממש קשר כי כנפשיה. ליח חביבא

 חקוק האדם על החביב הדבר אבל לומר, אפשר
 הנשמה, משכן לשם אשר ולב במחשבה תמיד

בנפש; קשורה מיקרי

 אנא בלישנכון ארי מתרנם אליכם. המדבר פי מ
המדרש: בדברי מ״ש עיץ עמכון. ממלל

 יש כפרעה. כמוך כי בעבדך אפך יחר ואל
 כי אפו יחר שלא לזה טעם הנתינת להתבונן

 אמר פרעה דהנה י״ל פשוטו פי על כפרעה. הוא
 בו אלקים רוח אשר איש כזה הנמצא עבדיו אל

 גזר הנה וכר. ביה נבואה רוח די נבר לח), m (בראשית
 בעולם נמצא ואין נביא הוא שיוסף עבדיו אל אומר
 סתם, כמוך ונבון חכם אין אמר וליוסף כזה, נביא

 וחנה כמודזו. בעולם אין נדול וחכם גבון שהוא
 הוא נביא אם הכועס, כל p«s ס״ו לן(פסחים קיימא

 וכר. חכמתו הוא חכם ואם ממנו, מסתלקת נבואתו
 יוסף וחנה החלום, פתרון ידע שלא פרעה והנה

חג אם שידע  אינו כי ידע לאו ופרעה בנבואה, י
 נבואתו. תסתלק כי כפרעח יהיה בכעסו הנה נביא,
 חכם אינו ידע שלא פרעה חנה בחכמה, יתנו ואם

כפרעה: ויהיה חכמתו תסתלק בכעסו הנה כמוהו,

 יוסף ברם יונתן תרטם עיניך. על ידו ישית מוסף
 עמך איחות כתב לזה קודם הנה וכר.

 בניך. צער אראה דבנך סיגופיהון ואיחזי למצרים,
 סיים כך ואחר בכתוב. מבואר אינו זה הנה
 על ידו ישיח כשיוסף רק משמע וכר, יוסף ברם

 דהנה ונראה תליא. בהא דהא מנ״ל והא עיניך,
 הוא ממצרים, ישראל את שיעלה ההבטחה לו

^ שיעלה הבטחה  וכר ישית יוסף והבטחת רב, ז
 ונם המוקדם. איחר ולמה זמן, בקירוב הבטחה הוא
 בצער אראה הוסיף כן על לזה. זה מקושר איך

n\ רק בניך, w r ידו ישית יוסף שלמעלה דוגמא 
 הרחמים מדות י״ג לעורר דוגמא לעשות עיניך, על

 חויות, ר ויוסף הויוח ר יעקב דהנה עליהם, לרחם
 יתעורר זה יT על עיניך, על וT ישית יוסף וכאשר
 בי״ג תראה הגה מדות, י״ג כביכו״ל עליונים בעינים
 מדת 0 לי (שמיתואמ״ח עד הם הראשונות הד מדות
 חס״ד. נוצר מתחילין האחרונות הר כך ואחר יעקב,

 ורב ואמת, אחר למעלה ממטח תחשבם אם וכן
 כן על של״ח, בגימטריא הדות י״ג תתבונן חס״ד.
 הכוונה והנה פרעה. בשלח ויחי )r יג (שם נאמר

 ראה זה ידי על רחמים, של מדוח י״ג חויות בי״ג
 פדיה, פעמים י״ג כן על ז), ג עמי(שם עני את ראיתי

 נקוה כן ל3נ בימינו במהרה וכן לראדת, גימטריא
וכר*. מהרה לרארת אלקינו ד לך

 לו היה דלכאורה יהודא. אליו רנ״ש לפרש ויש
 זה כל וגם אליו. ויאמר יהודא ויגש לומר

 בי יוזודא אליו ויאמר סתם לומר לו דחיה מיותר,
 כשרואים הצדיקים דרך דמשמיענו ונראה אדוני.

m ח״ו שהייחוד יודעים אזי צער, באתה שומם 
 שלים יחודא בכוונתם מייחדים אזי למעלה, נפסק

 הטבגג בעסקי פעולתם עושים כך ואחר מקודם,
 נעש יהודא יהודא, אלי״ו וינ״ש בכאן הנרצה הה

 לתלת מרמזים אי״ו אתוק כי »תוון»^י״ו, וקירב
 לרגל רמז והל׳ דעקב, יצחק אברהם המרכבה תלי
 מעלות(«ות כל׳ וניקניח ליהודא הניתן מלכות חד׳

td ro,( ׳«דוני, יבי ויאכמ־ אלי״ו אתוון כךרב הנה 
 יה* ועל דמלכותא, דינא אדני הרביעי* רגל נרמז בי

המרכבה: נשלמת

 אינו פשוטו לפי ״הי. ״אגי ״העוד וכר יוסף ראט־
חי, שאביו ידע לא השתא עד וכי מובן,

 חנה עד יחודא ומאמר מאביהם ספרו הכל והרי
 יוסף אני להם שאמר הוא אך מאביו. הכל חיה

 בטומאת נטמאתי שלא בחזקתי היום עד כמאז
 מדת נקרא עוד ״חי, ״אבי ״העוד הארץ, ערות

 לאלקי אזמרה בחיי י״י אהללה מסוד כנוחג יסרד,
 כחושבנא דדין חושבנא וכן ,p קפו (תהלים בעודי
 אתם הלא להם אמד ״חי, ״אבי ״העוד ה״ש דדץ.

 אבי של עו״ד אם וראו נא הביטו ע*ינין, פקיחי
 Tשהול קומה השיעור של יסוד בחינת דהיינו ח״י,
 והבן: ח״י, במדריגת דהיינו ח״י עדיץ הוא אם אבי,
 נבהלו »סר לא מפניו. נבהלו כי וכר יכלו ולא ומהו

השכל, בעין פניו אל שהביטו מפני״ו. רק מנזנו,


