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ֹּאֶמר  א י  בא ֶשה  שעולה התפארתשהוא  ז״אְידָוד  וכאן כל אמירה היא לשון עליה!ַוי ֹּא  הבינהאל ֶאל מֹּ ... כי ג׳גימטרייה ב

 מכות כדי להרוס את כל בניין הזכר של הטומאה שלושמשה חשב שהמכה השביעית היא האחרונה, והקב״ה מודיע למשה שנשארו עוד 
ה  נקודה פנימית בנפש שאליה , שהוא נותן רצונות שעושים רע לאדם, וזו פה רעוהוא אותיות  עתיק דקליפהשהוא בחינת ֶאל ַפְרעֹּ

הולכן:  רק עם סיוע מה׳יכול להגיע, וגם אז  משה רקכי הוא לא יוכל להתמודד אלא  אסור לאדם להגיע י ... בֹּא ֶאל ַפְרעֹּ נסת כנוטריקון כִּ

י  הנקראת: השכינהשראל שהיא י ְכַבְדתִּ י הִּ אינו בולע ... הכבד בשעת הבישול לב פרעה מהכבד. הקב״ה עשה את כבדמלשון ֲאנִּ

בֹו  הולך ונעשה קשה יותר ויותרכל שמבשלים אותו הוא , אלא כמשקים ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו  כתר דקליפהשל פרעה שהוא ֶאת לִּ
ַתי  שהם הבחינות היוצאות מכתר דקליפה תֹּ י אֹּ תִּ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם אלהדֵאֶלה  של האורות הכליםהאותיות הם ְלַמַען שִּ י״ם בסוד: שְׂ

אּו  יּורְׂ ְרבֹו  ֵאֶלהָבָרא  מִּ שרוצה לברר כל הניצוצות ממצרים, שלשם נפלו משבירת הכלים,  הקב״ה בעצמוהמכות האחרונות מאת  ג׳ְבקִּ

ְנָך  יציאת מצריםבסיפור  שם ה׳ את , כלומר לייקרספירמלשון ּוְלַמַען ְתַסֵפר  ב׃ בירור הניצוצות!וזה עניין  ְנָך ּוֶבן בִּ ְבָאְזֵני בִּ
י  עשר מכותשהם  דצ״ך עד״ש באח״בגימטרייה  501גימטרייה ֵאת ֲאֶשר  ַתי ֲאֶשר ַשְמתִּ תֹּ ם ְוֶאת אֹּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ הִּ

י ְידָוד׃  הגבורה שםשהוא  מ״באותיות ָבם  י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ן  גוִּ ֶשה ְוַאֲהרֹּ  הוא העיקר משהכי  יחידכתוב בלשון  ַוָיבֹּאַוָיבֹּא מֹּ
ֹּאְמרּו ֵאָליו  ה ַוי ֹּאְמרּומדבר ולכן כתוב  אהרןֶאל ַפְרעֹּ ה ָאַמר ְידָוד  רביםבלשון  ַוי שבע המכות היו על ידי לרמוז שעד עתה כֹּ

ים  שהיא: כֹּההנקראת  השכינה ְברִּ המשגיח תמיד על ישראל. ומעתה ואילך, שלושת המכות האחרונות באים מהקב״ה ֱאֹלֵהי ָהעִּ

י׃  בעצמו י ְוַיַעְבֻדנִּ ָפָני ַשַלח ַעמִּ ת מִּ ם ָמֵאן אַ  דַעד ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָענֹּ י אִּ יא כִּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ָתה ְלַשֵלַח ֶאת ַעמִּ
ְצָחק, בסוד: הגבורהוממנו  חסדשהוא  אברהםשבגימטרייה  רמ״חאותיות ָמָחר  יד ֶאת יִּ  של . וזה רומז לנו שכל המכותַאְבָרָהם הֹולִּ

ספירת שהוא מרכבה של  קיצחגימטרייה  208גימטרייה ח״ר  מ ח״ר!שהוא שורש הגבורה,  מהגבורה ומחסד... כלומר ָמָחר היועמלק 

ְגֻבֶלָך  ד׳ פעמים ב״ןשגימטרייה ַאְרֶבה  וגם גימטרייה: הגבורה המלכות הנבנית הוא המשפיע אל  גבורהשהוא  יצחקשבִּ

ָסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ  ה׃ מהגבורות ֹּא יּוַכל היא מלכות  והארץהם סוד חכמה,  העיניים, כי חכמה דמלכותְוכִּ ת  סמא״לְול ְראֹּ לִּ
ְשֶאֶרת ָלֶכם מִּ  ליל״יֶאת ָהָאֶרץ  ן ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְפֵלָטה ַהנִּ ֵמַח ָלֶכם מִּ ן ַהָבָרד ְוָאַכל ֶאת ָכל ָהֵעץ ַהצֹּ

שהשאיר התבואות  –בגבורה של מכת ארבה הסמוכה אל העיניים, מאבד הזכר של הטומאה את החסד הגדול שעשה לו הקב״ה ַהָשֶדה 

ם  חג״תיָך ּוָבֵתי ָכל ֲעָבדֶ  ג״רָבֶתיָך  בעשר ספירותיה ארבהלרמוז על מכת ּוָמְלאּו  ו׃ אחר מכת הברד ְצַריִּ ּוָבֵתי ָכל מִּ
ֹּא ָראּו  נהי״מ יֹום ֱהיֹוָתם ַעל  חכמת מצרים, וכאן רומז על חכמההיא סוד  הראיהֲאֶשר ל ֶתיָך מִּ ֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֹּ ֲאבֹּ

ה׃  ם ַפְרעֹּ ֶפן ַוֵיֵצא ֵמעִּ ה ֵאָליו ַעד מָ  זָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַויִּ ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּ ְהֶיה ֶזה ָלנּו ַוי ַתי יִּ
הוממנו פחדו  דין קשה... שהוא מותגימטרייה  מֹוֵקשְלמֹוֵקש  אלהי״םגימטרייה  ים ְוַיַעְבדּו ֶאת  ַעְבֵדי ַפְרעֹּ ַשַלח ֶאת ָהֲאָנשִּ

ם׃  ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ ן ֶאל ַפְר  חְידָוד ֱאֹלֵהיֶהם ֲהֶטֶרם ֵתַדע כִּ ֶשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַויּוַשב ֶאת מֹּ ה ַוי עֹּ
י  י ָומִּ ְבדּו ֶאת ְידָוד ֱאֹלֵהיֶכם מִּ י היא בינה!ְלכּו עִּ יוגם  מִּ ועל ידיהם יצאו  חמישים שערי בינהלרמוז שנפתחו  - 50גימטרייה  מִּ

ְצָריִּםישראל מעבדות לחירות, בסוד:  ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִּ ים ָעלּו ְבֵני יִּ י. ַוֲחֻמשִּ  –י בינה שנפתחו בשורשם... והשני ראשון רומז לחמישים שער מִּ

י ים׃ לצורך הגאולה  התפשטו בו״ק של הז״ארומז שאחר כך  ו׳, עם תוספת האות ָומִּ ְלכִּ ְנָעֵרינּו  טַההֹּ ֶשה בִּ ֹּאֶמר מֹּ ַוי
י ַחג ְידָוד ָלנּו  ְבָקֵרנּו ֵנֵלְך כִּ ְבנֹוֵתנּו ְבצֹּאֵננּו ּובִּ ְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְבָבֵנינּו ּובִּ , כי על ידי הכללות של חילראשי תיבות ּובִּ

ֶשנּו ֵאל, בסוד: הניצוצות שנטלו מהקדושההולכים להוציא מיד החיצונים את  החסדים והגבורות ְטנֹו יֹורִּ בִּ ֶאנּו מִּ ל ָבַלע ַוְיקִּ ֹּאֶמר  י׃ ַחיִּ ַוי
י ָרָעה ֶנֶגד ְפֵניֶכם ָמֶכם ַכֲאֶשר ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ְראּו כִּ י ֵכן ְידָוד עִּ פרעה ראה באיצטגננות  ֲאֵלֶהם ְיהִּ

ֹּא ֵכן לְ  יא׃ חטא העגלשלו את  ים ל  בחינת הקבלהמסמלות את  והנשיםשבאדם,  בחינת ההשפעהשמסמלים את כּו ָנא ַהְגָברִּ

, ופרעה היה מעוניין להשאיר אותו המוציא את הרצון לקבל לעיני כל בפרהסיהשל האדם, שפרעה ראה שבעזרת הנשים בנו את העגל, 

ָתּה ַאֶתם  הוא עובד בשביל פרעהבחשאי, שלא ידעו האנשים שהם פועלים לפי הרצון לקבל, שהוא רע, וש י אֹּ ְבדּו ֶאת ְידָוד כִּ ְועִּ
ים  ה׃ }פ{ וקשה יהיה לעבוד בלי כלי...ְמַבְקשִּ ָתם ֵמֵאת ְפֵני ַפְרעֹּ  ַוְיָגֶרש אֹּ
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