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ר ב  וארא , שהרי בפרשה הקודמת )שמות( משה התריס שלא כהוגן כלפי לשון קשהלרמוז על  – גבורהגימטרייה  ידבר ַוְיַדבֵּ

ל ְיהָוה ַויֹאַמר ֲאֹדָני ָלָמה השכינה, שכתוב:  ה אֶׁ יַוָיָשב ֹמשֶׁ ה ְשַלְחָתנִּ ה ָלָמה זֶׁ ֹעָתה ָלָעם ַהזֶׁ י . ודיבור הוא במלכות שנקראת:ֲהרֵּ  םֱאֹלהִּ

ה , שמשה אמר:למ״ה סופי תיבות הֹמשֶׁ  לאֶׁ  ֹעָתה ָלָעם ַהזֶׁ ר  ָלָמה ֲהרֵּ י  לשון רכהאמירה היא ַויֹאמֶׁ ָליו ֲאנִּ  ְיהָוהאֵּ

 ג׃ מרחמים עליו מן השמיים –כל המרחם על הבריות מתוחה על משה, כי  שקפצה לדחות את מידת הדין שהיתה מידת הרחמיםשם 

ָרא  ָרא... הדין והרחמיםוממידתו באים  הגבורההוא מידת , שיצח״קה יגימטריָואֵּ פעמים נראה ו׳ לרמוז שהקב״ה  ו׳ אר״אאותיות  ָואֵּ

ל ַאְבָרָהםאבות: אל ה ְצָחק פעמים ג׳ אֶׁ ל יִּ ל ַיֲעֹקב  פעמיים אֶׁ ל ַשָדי  אחתפעם ְואֶׁ  – ביעק קיצח םאברהְבאֵּ

 אי״יראשי תיבות  –עקב יצחק יברהם אשהם:  שדי לקב״ה באבות בעולמו!לרמוז  – שד״ישבחילוף אותיות א״ת ב״ש  מק״בסופי תיבות 

י  שהקב״ה נמצא עם מי שרוצה שהקב״ה יהיה עימולרמוז  – אהי״הגימטרייה שב ם ְיהָוהּוְשמִּ י ָלהֶׁ שם  לֹא נֹוַדְעתִּ

ומשה רבנו זכה למדרגת נבואה מהמראה המאירה שהיא , ואליה זכו האבות, מדרגה שאינה מאירההוא מדרגת נבואה הנקראת  שד״י

ָתם  ד׃ שם הוי״ה י אִּ יתִּ ת ְברִּ י אֶׁ ֹמתִּ  היתה קימה אל היסודעל ידי המעשים הטובים של האבות הקדושים ְוַגם ֲהקִּ

ץ ְכָנַען ... והברית שכרת הקב״ה עם האבות היה ברית עולםשהוא סוד  רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ת ָלהֶׁ , והיא א״ל שד״ישהיא בָלתֵּ

תהנקראת  מלכותבחינת  ץ, ונקראת: אֶׁ רֶׁ ץ , היא נקראתדיןשהוא מצב של  המלכות במצב של צדק... כאשר אֶׁ רֶׁ עם ד׳  ְכָנַען, שהרי ְכָנַען אֶׁ

ם  צדקאותיות גימטרייה  יהֶׁ ץ ְמֻגרֵּ רֶׁ ת אֶׁ י , כמו שכתוב: דינים של , שהרי המלכות במצבמגור ופחדלשון  אֵּ ְפנֵּ ם מִּ גּורּו ָלכֶׁ

ב רֶׁ שפוגם בעריות או בשכבת זרע היינו  – יסודשהוא  בבריתלהסתכל על מי שמשקר  עומדת, שבריתחרב נוקמת שהיא  המלכותשזו . חֶׁ

ר ָגרּו   לבטלה י  ה׃ , והרבו רחמים בארץאת הדינים של צדק האבות מיתקו ָבּה ג״ררומז על ֲאשֶׁ  שם השכינהְוַגם ֲאנִּ

י  ת ַנֲאַקת  ששמעה הבינההשמיעה היא סוד ָשַמְעתִּ  נאקתמפני כי קנאת ה׳ צבאות תעשה למהר את הקץ  ,קנאתאותיות אֶׁ

ְזֹכר  הרוגי ים ֹאָתם ָואֶׁ דִּ ם ַמֲעבִּ ְצַריִּ ר מִּ ל ֲאשֶׁ ְשָראֵּ י יִּ מדרגות  השפע בריבויהמשכת הזכירה היא ְבנֵּ

י , הצריכים להשלים את הגאולהכל האורות הנמשכים אל היסוד, והם הזכר הקדוש יתִּ ת ְברִּ  זיכרון ביסוד וברית במלכות אֶׁ

ל  ו׃ שהגיע הזמן לחבר ולייחד אותם ְשָראֵּ י יִּ ְבנֵּ ן ֱאֹמר לִּ י  הנקראת: ייחוד השכינהשהיא  לגאולהשהגיע הזמן ָלכֵּ ֲאנִּ

י :פסחבארבעה כוסות , ולכן אנו שותים ארבע לשונות של גאולהמופיעים כאן  ְיהָוה שהוא:הקב״ה עם  אתִּ ם ְוהֹוצֵּ ְתכֶׁ  אֶׁ

ם  את בני ישראל והשכינה ְצַריִּ ְבֹלת מִּ ַתַחת סִּ המשא של המצרים היה מחשיך על שהיא  משליטת קליפת מצריםמִּ

, שבירת קליפת מצריםשהוא  ה השלב הראשון של הגאולה!וז, נשמתם של ישראל שלא יוכלו לקבל את האורות העליונים של הקדושה

ְפֹקד ְיהָוה ַעל ְצָבא ַהָמרֹום ַבָמרֹום בסוד: י הוא:  השני, והשלב ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא יִּ ַצְלתִּ ֲעֹבָדָתם  ְוהִּ ם מֵּ ְתכֶׁ שהוא אֶׁ

י גואל, ואחר כך יתעורר כח היסוד הנקרא שבירת כח אלילי מצרים ם ְוָגַאְלתִּ ְתכֶׁ  , שהם:חסדים וגבורותהיסוד מושך  אֶׁ

ְזרֹוַע ְנטּוָיה  ים שתכניע את האויבים העליונים והתחתונים ותשלים את גאולת ישראל הגבורהסוד בִּ ים ְגֹדלִּ ְשָפטִּ  ּובִּ

י , ולכן:התפארת, ניתן לעלות אל שהיסוד מתמלא בחסדים וגבורותאחרי  ז׃ החסדיםסוד  י ְלָעם  ְוָלַקְחתִּ ם לִּ ְתכֶׁ אֶׁ

ים  , בסוד:השראת שכינה בתחתוניםואז יש , יציאת מצריםבסוד  הגאולהשזה  אֹלהִּ ם לֵּ י ָלכֶׁ יתִּ גילוי השכינה בסוד ְוָהיִּ

כולם ה, ולא עשרה מאמרות שבהם נברא העולם צפונים בטבע הבריא... הגאולה הרוחניתשהיא סוד  הר סינימתן תורה בבמעמד 

המשנה את חוקי הטבע כרצונו...  עשר המכות הוכיחו לעולם כולו כי קיים בורא ומנהיג לעולם הטבע. בשביל זהמכירים את הבורא דרך 

י  עשר המכות סללו את הדרך להתגלות ה׳ על הר סיני ונתינת עשרת הדברות י ֲאנִּ ם כִּ יַדְעתֶׁ ם  ְיהָוהוִּ יכֶׁ שום ֱאֹלהֵּ

ית : בסודאנוש לא יכול להשיג את הבורא, בן  יָסא ָבְך ְכָלללֵּ  אור התורה והמצוות, ורק ישראל מגיעים להכרת הבורא על ידי ַמֲחָשָבא ְתפִּ
ם׃  ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ ם מִּ ְתכֶׁ יא אֶׁ י חַהמֹוצִּ אתִּ בֵּ הבטחת החסד , שהוא חמישילשון גאולה  ְוהֵּ

ץ  לישראל ל ָהָארֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ ר  ואותיות ראשהיא ובקביעות,  רוח הקודששממנה בא הארץ העליונה שהיא אֶׁ ֲאשֶׁ

י  ת ָידִּ י אֶׁ י  שבועהנשיאת ידיים מורה על ָנָשאתִּ ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתתִּ ת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְליִּ ָלתֵּ

ם מֹוָרָשה  ! בניהם אלה... אותה ירשו לא למצרים היוצאים ישראל שבני לרמוז מֹוָרָשה כתוב זאת ובכל, ירושה לשוןֹאָתּה ָלכֶׁ

ה : שכתוב, התורה ועל, ישראל ארץ על מופיע מֹוָרָשה הביטוי ת יֲַּעֹקב מֹוָרָשהּתֹוָרה ִצָוה ָלנו ֹמשֶׁ  אם אלא ישראל ארץ זוכים לירושת – ְקִהלַּ

י  התורה חוקי לפי בה חיים ה ט׃ ְיהָוהֲאנִּ ר ֹמשֶׁ ה  ַוְיַדבֵּ ל ֹמשֶׁ ל ְולֹא ָשְמעּו אֶׁ ְשָראֵּ י יִּ ל ְבנֵּ ן אֶׁ כֵּ

ֲעֹבָדה ָקָשה׃ }פ{  ר רּוַח ּומֵּ ֹקצֶׁ ר ימִּ נמשכים ה׳ גבורות , וכאן ידברשבגימטרייה  גבורהכל דיבור הוא  ַוְיַדבֵּ

ה  ְיהָוה שהוא סוד: דאבא ל ֹמשֶׁ אֹמר הדעתשהוא סוד אֶׁ  יא׃ אל הכתר שהדעת עולה, לרמוז עלייההיא לשון  אמירה לֵּ

ר ם  תמשיך את הגבורות שקיבלת בֹא ַדבֵּ ְצָריִּ ְך מִּ לֶׁ ל ַפְרֹעה מֶׁ ְךאֶׁ לֶׁ פה אותיות  ַפְרֹעה, ופההנקראת  מלכותהוא ב מֶׁ

ַאְרצֹו׃  מלך זקן וכסיל שנקרא יצר הרע ! כלומר הוארע ל מֵּ ְשָראֵּ י יִּ ת ְבנֵּ יַשַלח אֶׁ ה  יבוִּ ר ֹמשֶׁ ַוְיַדבֵּ

י  ְפנֵּ אֹמר ְיהָוהלִּ ל לֹא ָשְמעּו  , ומשה טועןהעלאת אור חוזר מהדעת אל הכתרכאן יש  לֵּ ְשָראֵּ י יִּ ן ְבנֵּ הֵּ

ַלי  י ַפְרֹעה השמיעהשהיא סוד לא עלו אל הבינה שאם ישראל שרוצים להיגאל ולצאת מהקליפה אֵּ נִּ ְשָמעֵּ יְך יִּ שהוא  ְואֵּ
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ם ראש הקליפה י ֲעַרל ְשָפָתיִּ שהוא סוד  לא שייך לדיבור, כאן משה טוען שהוא מצרימהגימטרייה  שכינהגימטרייה  שפה ַוֲאנִּ

ר  יג׃ }פ{ המלכות ל ַאֲהֹרן ְיהָוהַוְיַדבֵּ ה ְואֶׁ ל ֹמשֶׁ , וגם בני ישראלשממנה  ומשה לא שייך אל המלכותהיות  אֶׁ

יָנאשּוְש שהוא  ַאֲהֹרןלכן בא ... פרעה יָתאֹוַמְטרְד  בִּ ם  נִּ שווים בחשיבותם לפני , ושניהם משורש אחדשהם  משה ואהרןחיבור ַוְיַצּוֵּ

ם  יכול משה להתחבר זה, שעל ידי המקום ְצָריִּ ְך מִּ לֶׁ ל ַפְרֹעה מֶׁ ל ְואֶׁ ְשָראֵּ י יִּ ל ְבנֵּ ! נראהאותיות  ַאֲהֹרןכי אֶׁ

ם׃ }ס , ואז יוכלורחל מלכות ודיבורשהיא סוד  עולם הנגלהבסוד  ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ל מֵּ ְשָראֵּ י יִּ ת ְבנֵּ יא אֶׁ  {ְלהֹוצִּ
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