
ְלָעד שמותפרשת          שמותחומש   יבנה ַהגִּ
 

 

YavneHagilhad.co.il                                2מתוך  1עמוד 

ָבר ַהזֶּה יח  שני יֶתן ַהּדָ ֹדת ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעש ִּ ם ַלְמַיּלְ ְצַריִּ ְקָרא ֶמֶלְך מִּ גימטרייה  ַוּיִּ

ין ָ  נקרא טובוהיסוד , לרמוז אל הייחוד הקדוש שנשלם על ידי המיילדות כשהיו את הזכרים, טוב ַחּיֶ  היסוד נקרא גם ח״י ַוּתְ

ים׃ ּיֹת  יט ֶאת ַהְיָלדִּ ְצרִּ ים ַהּמִּ ש ִּ י לֹא ַכּנָ ְרֹעה ּכִּ ֹדת ֶאל ּפַ ַוּתֹאַמְרןָ  ַהְמַיּלְ

ֶדת ְוָיָלדּו׃ בֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ ֶטֶרם ּתָ ה ּבְ י ָחיֹות ֵהּנָ ּיֹת ּכִּ ְברִּ ים  כ ָהעִּ יֶטב ֱאלֹהִּ ַוּיֵ

ֹדת ַעְצמּו ְמֹאד לפקודה של פרעהכי סרבו  ַלְמַיּלְ ֶרב ָהָעם ַוּיַ י  כא ׃העם התרבה וממילא השפע גדל ַוּיִּ ַוְיהִּ

ים החסדשהוא מאיר בספירת  א״לגימטרייה ויה״י לשון שמחה, כי  ֹדת ֶאת ָהֱאלֹהִּ י ָיְראּו ַהְמַיּלְ  מידת הדין ּכִּ

ים׃ ּתִּ ַעש  ָלֶהם ּבָ ְרֹעה ְלָכל ַעּמוֹ  כב ַוּיַ ן  שרואה שלא נעשתה עצתו לאחר ַוְיַצו ּפַ ל ַהּבֵ ֵלאֹמר ּכָ

ַחּיּון ת ּתְ יֻכהּו ְוָכל ַהּבַ לִּ ש ְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ   ׃ }ס{פרעה שוב רוצה להעביר הנהגת ז״א לרשותו ַהּיִּ

י א ב ית ֵלוִּ ּבֵ יש  מִּ ֶלְך אִּ י הקב״ה ַוּיֵ ת ֵלוִּ ח ֶאת ּבַ ּקַ ַהר ב ׃השכינה ַוּיִּ ה אותיות תורה! ַוּתַ ָ ש ּ  ָהאִּ

י טֹוב הּוא ֶרא ֹאתֹו ּכִּ ן ַוּתֵ ֶלד ּבֵ אור השכינה את כל ומילא ב מהולנולד ש טֹובנקשר ביסוד ולכן נקרא משה  ַוּתֵ

 כ״י טו״בייה גימטרשב הוי״ה אהי״הזיווג  –, ונשמתו כלולה מהזיווג שאינו פוסק משה שורשו מיסוד אבאביתו של עמרם, שהרי 

ים ה ְיָרחִּ ָ לֹש  ֵנהּו ש ְ ְצּפְ כדי להגיע אל המקום  ג׳ מדרגותכשיסוד אבא יוצא מיסוד אמא המלובש בדעת דז״א, הוא עובר  ַוּתִּ

ים :של ההריון לכן השביעי... והיות ומשה נולד בחודש חסד, גבורה, ותפארתהמגולה, שהם:  ְצְפֵנהּו ְשֹלָשה ְיָרחִּ ְולֹא ָיְכָלה  ג ׃ַותִּ

ַבת ח לֹו ּתֵ ּקַ ינֹו ַוּתִּ פִּ ֶמא  עֹוד ַהּצְ , שהיא תיב״הואותיות  הבי״תשהיא סוד  מהתפארת ולמטה זה מקום המלכותּגֹ

האחורים של שם , שהוא סוד ד״םוגימטרייה  יל״דגימטרייה  גמ״א .מחזה דז״א ולמטה –סוד המלכות שמתחילה מהמקום המגולה 

! בעצם כל העלם הוא מצד הדין... ולכן צריך להשוות צורה כי בשעה שיש צרה לישראל ויש הסתרת פנים, כמו דין... ואחוריים הם אהי״ה

ֶמאולכן שמה יוכבד את משה בתוך  צריך להשתוות אל צורת הקטנות של ז״א שהוא בחינת דין! -הגזירה של פרעה  שהיא סוד  ֵתַבת גֹּ

ְחְמָרה ַבֵחמָ  המלכות שמחזה דז״א ולמטה אף על פי שהיתה  איברים! המלכות נבנית בכל רמ״ח רמ״חאותיות  חמ״ר  רַוּתַ

אלא שהיו מושחרים פניה של המלכות מפני ההנהגה של דין , כמו ילד ששלם בכל איבריו ולא חסר לו כלום, באותו הזמן בבחינת הקטנות

י ועל זה כתוב:  מבחוץ!ּוַבזֶָּפת  לכן החימר מבפנים .המתריס ַאל שחורה מבחוץ ונאוה מבפנים... וזה סוד:  – ְוָנאָוהְשחֹוָרה ֲאנִּ

י ַהָשֶמש ָזַפְתנִּ ֶרת ֶששֱּׁ י ְשַחְרחֹּ י ֶשֲאנִּ ְראּונִּ ֶלד  תִּ ּה ֶאת ַהּיֶ ם ּבָ ש ֶ כך , וכמו שנח היה בתיבה, משה רבינו הוא גלגול של נחַוּתָ

ּסּוף  משה בתיבה! כך כלומר משה במלכות! ם ּבַ ש ֶ שה היה מגן שלא יתגבר כנגדה הדין הקשה של הקליפה הדין של הקדוַוּתָ

ַפת ַהְיֹאר שאוחז ברגלי המלכות שנמצאת בסוף הדרגות ב  ד :המלכות שהיא סוד  ירא״האותיות  ַעל ש ְ ַתּצַ ַוּתֵ

ה לוֹ  ָעש ֶ ְרֹעה ה ׃!שהוא ז״א כל התיקונים על ידי שם מ״ה ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ ת ּפַ ֶרד ּבַ  ַוּתֵ

ְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר באה מצד שמאל של הדין הקשהבתיה  והיאור הוא דין קשה של צד הים רומז אל המלכות של הקדושה,  לִּ

ֶרא , ולכן המצרים עשו את היאור לעבודה זרה שלהםהשמאל בתיה בלבד,  ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוּתֵ

תֹוְך הַ  ולא הנערות ָבה ּבְ ַלח ֶאת ֲאָמָתּה ּסּוף ַוּתִּ ֶאת ַהּתֵ  ולא את שפחתה את היד שלה!ש ְ

ֶחהָ  ּקָ ְרֵאהוּ  ו :ַוּתִּ ח ַוּתִּ ְפּתַ שהיה עם הילד, וזה הוכחה  הייחוד הקדוש, לרמוז שבתיה ראתה ותר״א ו״האותיות  ַוּתִּ

ּנֵה ַנַער שהרי היא אחת מאותם עשרה שנכנסו לגן עדן בחייםשבתיה היתה צדיקה,  ֶלד ְוהִּ ואחר כך  ֶיֶלדקודם  ֶאת ַהּיֶ

ְחֹמל דינים שגרמו למשה צער ובכי כדי להסתיר ולכבות את האור הגדול איתו נולד משה ש״ך גימטריה  נע״ר... ַנַער ּבֶֹכה ַוּתַ

בתיה נתנה את משה למצריות שיניקו אותו, ומשה לא רצה לינוק מהם! חז״ל מתירים לתינוק לינוק משדיים של גוי, כי בתינוקות ָעָליו 

בתיה ראתה  , לכן משה לא ינק מהמצריות.בניגוד לתינוקות אחרים  –משה נולד טהור ומהול דושה ואין בהם עוד אחיזה לחיצונים... אין ק

ים  את האור שיוצא ממשה, וראתה שהוא לא יונק מהמצריות, ומיד הבינה שהוא ילד עברי, ולכן: ְברִּ ְלֵדי ָהעִּ ּיַ ַוּתֹאֶמר מִּ

ן ַוּתֹאֶמר ֲאֹחתוֹ  ז ֶזה׃ ה ֵמיֶנֶקת מִּ ָ ש ּ י ָלְך אִּ ְרֹעה ַהֵאֵלְך ְוָקָראתִּ ת ּפַ  ֶאל ּבַ

ֶלד׃ ק ָלְך ֶאת ַהּיָ ּיֹת ְוֵתינִּ ְברִּ ֶלְך ָהַעְלָמה  ח ָהעִּ י ַוּתֵ ְרֹעה ֵלכִּ ת ּפַ ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ

ְקָרא ֶאת ֵאם  פשוט, אהי״ה ובה מאיר שם  הבינה נקראת אם!. אמא עילאה להמתיק את הדינים שלמלהמשיך חסדים ַוּתִּ

ֶלד א״םאותיות שבגימטרייה  41מילוי, ומילוי המילוי, שבכולם  דין הגובר והוא  –יל״ד שבגימטרייה  האחוריים של אהי״הסוד  ַהּיָ
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י  ט ׃בבחינת הקטנות יכִּ ְרֹעה ֵהילִּ ת ּפַ ֶלד ַהזֶּה  נבואה נפלה בפי בתיהַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ ֶאת ַהּיֶ

הוּ  קִּ הְוֵהינִּ ָ ש ּ ח ָהאִּ ּקַ ָכֵרְך ַוּתִּ ן ֶאת ש ְ י ֶאּתֵ י ַוֲאנִּ שהניקה את  השכינהשהיא סוד  האישה העליונהזו   לִּ

יֵקהּו׃ משה באורות עליונים של הקדושה עד שהגיע לבחינת הגדלות נִּ ֶלד ַוּתְ ֵאהּו  י ַהּיֶ בִּ ֶלד ַוּתְ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַויִּ

י ָלּה ְלֵבן ְרֹעה ַוְיהִּ  שלהכאילו היה  –שמור לבתיה בת פרעה שכר גדול למעלה על שהצילה וגידלה את משה  ְלַבת ּפַ

ה ַוּתֹאֶמר  לילד שם הראוי לו כפי שורשוומשום אלו הדברים זכתה בתיה בת פרעה לקרוא  ממש! ֶ מֹו ֹמש  ְקָרא ש ְ ַוּתִּ

הוּ  יתִּ ם ְמש ִּ יִּ ן ַהּמַ י מִּ ירדה ו !פוסק שהוא מקור החסד וסוד המיםכי נעתקה נשמתו של משה מהזיווג העליון שלא  ּכִּ

, ומשה שורשו של משה מהחסד העליוןהוא מקום שליטת החיצונים... לכן שנה במדבר ש 40להנהיג את ישראל להתלבש בגוף חומרי כדי 

ולם שותים כ כך עשה משה כל חייו... המים מכבים את האש! ישראל ושל ערב רב שנטפל עימהם, כי היה ענו וסבל את כל הטירחה של

כֹון מִּ לכן כתוב:  שאר האומות,אפילו  מהמים של תורת משה! ּתֹו שִּ מְּ ג  הִּ בְּ ֶרץשְּ אָּ ֵבי הָּ ל ֹישְּ  ׃מש״הראשי תיבות  – יַח ֶאל כָּ
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