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ֹּאֶמר  ח  רביעי ֶשה  מעלה אבאשהוא ְידָוד  , וכאןעליההיא לשון  אמירהכל ַוי ן  נצח דאבא ואמא אתֶאל מֹּ  ואתְוֶאל ַאֲהרֹּ

ר ואמא אהוד דאב ר ְתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָת ֶאל  ט׃ חג״ת דאבא ואמא אל ֵלאמֹּ ה ֵלאמֹּ י ְיַדֵבר ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּ כִּ
ן ַקח ֶאת ַמְטָך  ה  שושבין המלכות, ואהרן הוא במלכותהמטה הוא ַאֲהרֹּ ְפֵני ַפְרעֹּ יןְוַהְשֵלְך לִּ י ְלַתנִּ ַוָיבֹּא  י׃ נחש ְיהִּ

ן  מד אותנו ש:, לליחידכתוב בלשון  ֶשה ְוַאֲהרֹּ ה ַוַיַעׂשּו  התאחדו בעיצה אחת ובאומֹּ , כי רביםכאן במעשה כתוב לשון ֶאל ַפְרעֹּ

ְפֵני ֲעָבָדיו  משה ציווה ואהרן השליך ה ְולִּ ְפֵני ַפְרעֹּ ן ֶאת ַמֵטהּו לִּ ָּוה ְידָוד ַוַיְשֵלְך ַאֲהרֹּ בפומבי, שלא ֵכן ַכֲאֶשר צִּ

ין עינייםיאמרו שהיתה אחיזת  י ְלַתנִּ ה  יא׃ נחש ַוְיהִּ ְקָרא ַגם ַפְרעֹּ תה שקולה שהי אשתו של פרעהבאה לרבות  ַגםהמילה ַויִּ

ם ְבַלֲהֵטיֶהם ֵכן׃  כל החכמים והמכשפיםכנגד  ְצַריִּ ים ַוַיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵמי מִּ ים ְוַלְמַכְשפִּ יכּו  יבַלֲחָכמִּ ַוַיְשלִּ
הְ  יש ַמֵטהּו ַויִּ ָתםאִּ ן ֶאת ַמטֹּ ְבַלע ַמֵטה ַאֲהרֹּ ם ַויִּ ינִּ  גבורות ודינים מקו שמאלעל ידי  ַוֶיֱחַזק יג׃ נס בתוך נס יּו ְלַתנִּ

ה  ֶבר ְידָוד׃ }פ{  פ״ה ר״ע אותיותֵלב ַפְרעֹּ ֶשה ָכבֵ  ידְולֹּא ָשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִּ ֹּאֶמר ְידָוד ֶאל מֹּ ד ֵלב ַוי
ה  ֵמֵאן ְלַשַלח  , התלבש בליבו של פרעה, ולכן פרעהעשו הרשע ליבו של פרעה הפך לכבד, דהיינו שסמא״ל שהוא שרו שלַפְרעֹּ

כדי שפרעה יקבל את כל  עשה רצון הקדושה! –, ואדרבא להכעיס את הקדושהסמא״ל החזיק בליבו של פרעה דינים קשים, וחשב  ָהָעם

ל ָפַעל ְיהָוה ַלַמֲעֵנהּו ְוַגם ָרָשע ְליֹום ָרָעההמכות שעתידות לבוא עליו, וזה סוד:  ֵצא ַהַמְיָמה טו׃ כֹּ ֵנה יֹּ ֶקר הִּ ה ַבבֹּ  ֵלְך ֶאל ַפְרעֹּ
בזמן שפרעה משה, שדווקא  פרעה היה רגיל בעבודה זרה, והיה רגיל לצאת בכל בוקר להשתחוות אל היאור, ולכן הקבה אומר אל

ר ְוַהַמֶטה ֲאֶשר ֶנְהַפְך  ולכן:ויכה את היאור,  !בקומה זקופהד ושמתחווה, משה יעמ ְקָראתֹו ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹּ ַצְבָת לִּ ְונִּ
ַקח ְבָיֶדָך  טז׃ מידה כנגד מידה –כי פרעה ביזה את המטה, ועכשיו משה מבזה את האלקים של מצרים שהוא היאור  ְלָנָחש תִּ

יםְוָאַמְרָת אֵ  ְברִּ  יהיה קשה באוזני פרעה לשמוע את השם המיוחד, וזה כדי להרבות צער על ביזוי אלוקותו ָליו ְידָוד ֱאֹלֵהי ָהעִּ
ה ֹּא ָשַמְעָת ַעד כֹּ ֵנה ל ְדָבר ְוהִּ י ַבמִּ י ְוַיַעְבֻדנִּ ר ַשַלח ֶאת ַעמִּ י ֵאֶליָך ֵלאמֹּ ד שפרעה יתעורר ע ,כלומר ְשָלַחנִּ

׃ זֹּאתהנקראת  המלכות, והכל על ידי כ״הכמניין  25, וביחד הם מחמששכל אחת כלולה  ה׳ גבורות!להתריס כנגד משה בגבורותיו, שהם 
ֹּאת יז ה ָאַמר ְידָוד ְבז י ְידָוד אל הפועל הגבורותמוציאה את ה מלכותה שם כֹּ י ֲאנִּ דהיינו שהקב״ה אינו מודיע לפרעה  ֵתַדע כִּ

, והלכה למלכות הרשעה מכף רגל שמכת דם יצאה ממלכות שבמלכות. וכל שכן סוד הדרגות שלושהיא  במלכותאת כוחו העליון, אלא 
י ָדן ָנָחש , בסוד:הנחש של הקדושההיא סוד  זֹּאתהמלכות הנקראת . הרי ועד ראש וא בסוף , והמאסף לכל המחנותהיה  דן, כי שבט ְיהִּ

״י נוטלים כח דנשל א ד״ן, כי אותיות ד״ןגימטרייה  מט״ה, כי המטה שנהפך לנחשהדרגות... וזה הטעם שמשה נצטווה לקחת בידו את 
שהמטה הפך סוד , וזה הנח״שעולים כמניין ד״ן , שעם דיודין ודאלפיםמב׳ המילואים העליונים שלה:  הבינההגבורות העליונות של 

י  לפיכך הקב״ה אמר למשה שיגיד לפרעה: לנחש! כִּ ֵנה ָאנֹּ האלוה של פרעה, שהוא  היאוראת  ַמֶכה ש: בשר ודם, שהוא משההיינו הִּ

ר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם גריעותו ופחיתותווזה שהוא נלקה על ידי בשר ודם, זה מורה על  ם ֲאֶשר ַבְיאֹּ י ַעל ַהַמיִּ  ַבַמֶטה ֲאֶשר ְבָידִּ
המלכות  שהוכתה על ידימלכות של הטומאה  ְוַהָדָגה יח׃ יהפוך לדיןעד עתה לארץ מצרים, שהחסד שנמשך בריבוי לרמוז לפרעה 

ר  של הקדושה ר ָתמּות ּוָבַאש ַהְיאֹּ  התקלקל! –להודיע למצרים שהצינור העליון שהיה מביא להם כל הטובות ֲאֶשר ַבְיאֹּ
ר׃ }ס{  ן ַהְיאֹּ ם מִּ ְשתֹות ַמיִּ ם לִּ ְצַריִּ ְלאּו מִּ ן ַקח ַמְטָך ּוְנֵטה ָיְדָך  יטְונִּ ר ֶאל ַאֲהרֹּ ֶשה ֱאמֹּ ֹּאֶמר ְידָוד ֶאל מֹּ ַוי

ְקֵוה ֵמיֵמיֶהם  ֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָכל מִּ ָתם ַעל ְיאֹּ ם ַעל ַנֲהרֹּ ְצַריִּ שהמצרים יינו כל הצינורות דהַעל ֵמיֵמי מִּ

ם  מהם היו מקווים להמשיך חסד ְצַריִּ ְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְבָכל ֶאֶרץ מִּ  , מכף רגל ועד ראשבכל הנוקבא של הטומאהְויִּ
ים׃  ים ּוָבֲאָבנִּ  ּוָבֵעצִּ

הראש , כי משם ההמשכה של כל האומות בהיותן הפנים של אהי״ההמצרים בזמן הצלחתם היו מושכים מן 

 .רק לישראלהוא , אך לא משם הוי״ה חס ושלום! שקו שמאל שכל יניקת החיצונים מצידושל 

 דין גמור!, והוא ד״םשבגימטרייה  מאחוריים של אהי״הנמשך להם רק  קלקולם של המצריםבזמן 

ן  כ ֶשה ְוַאֲהרֹּ שהיה הולך  ל הקדושהשהנוקבא בניין לרמוז על  – חס״דגימטרייה  ע״בגימטרייה  וכמ״וראשי תיבות ַוַיֲעׂשּו ֵכן מֹּ

ָּוה ְידָוד ַוָיֶרם  זמן שבניין הנוקבא של הטומאה היה הולך ומתלקלבדיוק באותו ה, החסדונשלם על ידי  אל  הרמהשון לַכֲאֶשר צִּ

ם ֲאֶשר ַבְיאֹּ  ״ידנשל א ד״ןגימטרייה  מט״השהרי  ַבַמֶטה שהיא סוד המלכות הקדושה ה ר ַוַיְך ֶאת ַהַמיִּ ְלֵעיֵני ַפְרעֹּ
ר ְלָדם ם ֲאֶשר ַבְיאֹּ על שפחה בישא, להכות ולהכניע  הורמהושה כי המלכות של הקד ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵיָהְפכּו ָכל ַהַמיִּ

ְבַאש מלכות של הטומאהְוַהָדָגה  כא׃ ולהוריד אותה ממדרגתה וממקום אחיזתה ר ֵמָתה ַויִּ ר  ֲאֶשר ַבְיאֹּ שכל מי ַהְיאֹּ

ר ַויְ  החסדים שלו התקלקלו ונהפכו לדינים גמורים ן ַהְיאֹּ ם מִּ ְשתֹות ַמיִּ ם לִּ ְצַריִּ ֹּא ָיְכלּו מִּ ם׃ ְול ְצָריִּ י ַהָדם ְבָכל ֶאֶרץ מִּ  הִּ
ה ְולֹּא שָ  כב ם ְבָלֵטיֶהם ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרעֹּ ְצַריִּ ֶבר ְידָוד׃ ַוַיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵמי מִּ פֶ  כגַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִּ ן ַויִּ

ה  ַוָיבֹּא  כי מתחילה התרכך וחשב בליבו שאולי זה היה מכח האלקות העליון, אבל כשראה שגם החרטומים הפכו מים לדם, אז:ַפְרעֹּ
בֹו ַגם ָלזֹּאתֶאל בֵ  ם ַויַ  כד׃ זֹּאתהנקראת  קדושההמלכות של האל דהיינו  השכינהאל  יתֹו ְולֹּא ָשת לִּ ְצַריִּ ְחְפרּו ָכל מִּ

ר׃  ֵמיֵמי ַהְיאֹּ ְשתֹּת מִּ ֹּא ָיְכלּו לִּ י ל ְשתֹות כִּ ם לִּ ר ַמיִּ ת ַהְיאֹּ יבֹּ ים ַאֲחֵרי ַהכֹות יְ וַ  כהְסבִּ ְבַעת ָימִּ ָמֵלא שִּ דָוד יִּ
ר׃ }פ{   ֶאת ַהְיאֹּ

 
ה ָאַמר ְידוָ  כו ה ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּ ֶשה בֹּא ֶאל ַפְרעֹּ ֹּאֶמר ְידָוד ֶאל מֹּ י׃ ַוי י ְוַיַעְבֻדנִּ ם  כזד ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְואִּ

ֵגף  י נֹּ כִּ ֵנה ָאנֹּ שהם  הפרי של הענביםת , המוציא אל מלכות הקדושההיסוד שסוד  שהוא גפןאותיות ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח הִּ

קדושה ורות הקשות שמלכות של ההגב, בסוד נג״ףנהפך אליהם ל גפ״ן, מה שאין כן לאומות העולם שההגבורות הממותקות לישראל

 ים׃ ַבְצַפְרְדעִּ  חוץ מגבול ישראל ומגבול שאר העמים אשר סביבות מצריםֶאת ָכל ְגבּוְלָך  מביאה עליהם בעת פקודתן
 

 צפרדעים יצאה מיסוד שבמלכות אל מוחין דמלכות הרשעה!מכת 
 ... צפרדעמקום הדעת של מלכות הרשעה נקרא 
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הצפרדעים המקרקרים רומזים אל המוחין של הנוקבא דטומאה שהתקלקלו? לפי שהנשים דעתן קלה והן איך 
הוא דומה יש ממשות בדבריהן! אבל אם יתקלקל  –פטפטניות לפי הטבע שלהן, ובהיות שהן עם שכל בריא 

 לקרקור הצפרדעים... כי כל הדיבור של אדם הוא לפי שכלו!
 

רומזת על דעתה של הנוקבא דטומאה שהתקלקל ועף ממנה כמו ציפור נודדת... לכן הצפרדע בעצמה הצפרדע 
 .רומזת בשמה... צפר דעה! כלומר, שדעתה הסתלק... ונשארה ריקנית ופטפטנית..

 

ים  כח ר ְצַפְרְדעִּ  מכות ב׳מצרים ה שלהם, ומשם באו על האלוקמאותו המקום שהיו באים אל המצרים כל הטוב, והוא ְוָשַרץ ַהְיאֹּ

בים שהיו גדלים בו ומתו במכת הדם הראשונה, ובמקום הדגים החשו שהאלוק שלהם הוא שלקה בתחילה!להודיע  –גדולות הראשונות 

ָטֶתָך ּוְבֵבית  הצפרדעיםצצו  ְשָכְבָך ְוַעל מִּ ָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך ּוְבַתנּוֶריָך עֲ ְוָעלּו ּוָבאּו ְבֵביֶתָך ּוַבֲחַדר מִּ
ְשֲארֹוֶתיָך׃  י כטּוְבמִּ   ם׃ּוְבָכה ּוְבַעְמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדעִּ

 
ָיַסד  אבָ אַ בסוד  שושבין המלכותשהוא  הכהןבסוד  שהבניין של הנוקבא של הקדושה הוא על ידי החסדכמו 

ולכן  י החסד!קלקול בניינה של הנוקבא של הטומאה הוא על יד, כך ְיהָוה ְבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ, שכתוב: אתָ ַר בְ 
 גם המכה של צפרדעים ידו של אהרן...

ן ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְבַמֶטָך ַעל הַ  א ח ר ֶאל ַאֲהרֹּ ֶשה ֱאמֹּ ֹּאֶמר ְידָוד ֶאל מֹּ יםַוי ים ְוַעל ָהֲאַגמִּ רִּ ת ַעל ַהְיאֹּ  ְנָהרֹּ

ם׃  ְצָריִּ ים ַעל ֶאֶרץ מִּ ן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמימֵ  בְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְדעִּ ם ַוַתַעל ַהְצַפְרֵדַע ַוֵיט ַאֲהרֹּ ְצָריִּ בלשון  כתובי מִּ

... כי החיצונים רצו לאבד את הצפרדע על ידי הדינים כללות המכה שיצאה מנרתיקה ואחר כך נתחלקה לכמה פרטים, לרמוז על חידי
 מצא מין את מינו ונעור, כי גם הצפרדע מצד הדין, שאז על ידי הדינים הצפרדע היתה הולכת ומתרבה שלהם, ואדרבא... הקשים

ם ְצָריִּ י ג׃ רות על כללות המכה בשורשה העליוןלהו ַוְתַכס ֶאת ֶאֶרץ מִּ ם ְבָלֵטיֶהם ַוַיֲעלּו ֶאת ַוַיֲעׂשּו ֵכן ַהֲחְרֻטמִּ
ם ְצָריִּ ים ַעל ֶאֶרץ מִּ י פרעה לא רצה ככמו שהיה במכת דם הקודמת, אבל הפעם לא הצליח להם,  כדי להקשות לב פרעה ַהְצַפְרְדעִּ

ֹּאֶמר ַהְעתִּ  ד׃ אלא להעלים אותם... ולכן –עוד צפרדים  ן ַוי ֶשה ּוְלַאֲהרֹּ ה ְלמֹּ ְקָרא ַפְרעֹּ ֶאל ְידָוד  ריבוי תפילה ירּוַויִּ
י י ּוֵמַעמִּ ֶמנִּ ים מִּ אין רחמים  ...ם על עצמודואג ומרחם קודעם שלו, אבל דואג למרחם ופרעה מלך מצרים  ְוָיֵסר ַהְצַפְרְדעִּ

ְזְבחּו ַליד בקליפה! ְת  הָוד׃ ַוֲאַשְלָחה ֶאת ָהָעם ְויִּ ה הִּ ֶשה ְלַפְרעֹּ ֹּאֶמר מֹּ י כדי להעביר כח הדין כ ָפֵאר ָעַלי ְלָמַתיַוי

שבגימטרייה  עשר שמות מ״הבכל עשר דרגותיו שהם  תפארתשהוא סוד  לעורר את מידת הרחמיםהקשה במכת הצפרדעים, היה צריך 
ְתָפֵאר ָעַלי... ומשה אומר מת״י , אלא ולא על פרעה חס ושלום אלו עשר דרגות התפארת על עצמו!שהמשיך את כי בתפילה זו הרוויח  הִּ

ית ַהצֲ  לבטל את המכהכדי שהתפשטה הארה מהם לפי שעה  יר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכרִּ ְמָך ַאְעתִּ ים מִּ ַפְרְדעִּ
ָשַאְרָנה ר תִּ ָבֶתיָך ַרק ַבְיאֹּ ֹּאֶמר  ו׃ לתכלית בזיון האלוק של המצרים ּומִּ ֹּאֶמר  ְלָמָחר פרעהַוי ְדָבְרָך ְלַמַען משהַוי  כִּ

י ֵאין ַכידָוד ֱאֹלֵהינּו  ׃שהוא שולט על כל השרים העליונים ועל כל אלקי העמים ֵתַדע כִּ
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