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ייז בשלח   ֶאת  ללות הגוףכשהוא ַפְרֹעה  מיצרגימטרייה  340גימטרייה  ְבַשַלח לשון צער ַוְיהִּ
ים  יהיו להקב"ה הרצונות המחשבות והמעשיםשכל ָהָעם  הקב״ה לא התנחם ְולֹא ָנָחם ֱאֹלהִּ

שהיא להטביע את המצרים  11 -המכה הבפורענות שהביא על פרעה בעשר מכות, כי נשאר עוד מכה אחת... 

י ָקרֹוב הּוא  בים סוף ים כִּ ְשתִּ ניצוצות הקדושה שיוצאים החיצונים פוגעים בכל ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפלִּ

היוצאים ממצרים היו צריכים להילחם עם  – ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץוטרם שמגיעים אל שורשם, בסוד:  מהקליפה
היו בוחרים שהיא הדרך הקרובה יותר, הם  םואם היו נלחמים דרך פלישתי יצונים לפני שיכנסו לארץ ישראל,הח

לטביעת המצרים בים וההליכה בדרך הרחוקה מכוונת  ,ד המיתה גדול מפחד השעבודכי פח לחזור לשעבוד

י ָאַמר   ואל סביבתולחסום את הדרך חזרה לחטא מתוך מטרה  , שהרי ההליכה בדרך רחוקהסוף כִּ
ְצָרְיָמה׃  ְלָחָמה ְוָשבּו מִּ ְרֹאָתם מִּ ָנֵחם ָהָעם בִּ ים ֶפן יִּ ים ֶאת  יחֱאֹלהִּ ַוַיֵסב ֱאֹלהִּ

. כי היו ישראל אז לשון שבחהוא  ישראלוכל מקום שנאמר  לשון גנאיהוא  העםכל מקום שנאמר  ָהָעם

ים  םראוייבלא זכות ומעשים טובים ולא היו  קטנות בבחינת  ְדָבר ַים סּוף ַוֲחֻמשִּ אחד ֶדֶרְך ַהמִּ

... בני ישראל התמעטו והחיצונים חשבו להתגבר ארבעה מתו בשלושת ימי האפילהמחמש יצאו ממצרים, 

ְשָרֵאל  כדי להוציאם מהקליפה ולהכניסם אל הקדושהחמישים שערי בינה ונפתחו להם . עליהם ָעלּו ְבֵני יִּ
ם ְצָריִּ  אמא עלאהשהיא  לבינההגבורות של הבינה העלו אותם מדרגות הקדושה עד שהגיעו  ֵמֶאֶרץ מִּ

א ֶאְתֶכם ֵאָליָוֶאשָ : שכתוב, מתן תורהביום  ים, ָוָאבִּ ׃ בינה שהיא א״ם הגימטריי ֵאָלי – א ֶאְתֶכם ַעל־ַכְנֵפי ְנָשרִּ
ַקח ֹמֶשה  יט מֹו  יסוד דז"אשהוא  ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף הדעתשהוא סוד ַויִּ בזמן שישראל הוציאו עִּ

... כי ה׳ דברים עצמות יוסף ... משה הוציא אתצאן, בקר, כלי כסף, וכלי זהב, ושמלותממצרים ה׳ דברים: 
שערי  חמישיםשהוציאו ישראל ממצרים הם כנגד ה׳ ספירות הבינה מחסד ועד הוד, וכל אחד כלול מעשר, והם 

י  הנקראת: הדעת לקח את היסוד כדי שיוכל להתחבר אל המלכות... דהיינו בינה  שראלינסת כנוטריקון כִּ
ְשָראֵ  יַע ֶאת ְבֵני יִּ ְשבִּ יֶתם ֶאת ַהְשֵבַע הִּ ים ֶאְתֶכם ְוַהֲעלִּ ְפֹקד ֱאֹלהִּ ל ֵלאֹמר ָפֹקד יִּ

ְתֶכם ֶזה אִּ יוסף הצדיק ידע שהקליפה תתגבר להשאירו במצרים, כי ממנו היה להם ריבוי  ַעְצֹמַתי מִּ

שאז יתבטל כוח הקליפה ולא יוכלו לעכב את הוצאתו  –השפעה, לכן יוסף ציווה שבועתו ביום הפקידה והגאולה 

ְסעּוכ  ׃ממצרים ֻסֹכת ַוַיֲחנּו ְבֵאָתםַויִּ ... והאות מ׳ היא סופית וסתומה כי אמ״תאותיות  את״ם  מִּ

ְדָבר עד יום מתן תורהעדיין לא הגיע הגילוי  ְקֵצה ַהמִּ והקב״ה נתן את התורה במדבר כדי להכניע את  בִּ

ְפֵניֶהם יֹוָמם ְבַעמּוד ָעָנן זו"ןהוא ובית דינו, דהיינו  ַוידָוד כא׃ השקר במקום שליטתו  ֹהֵלְך לִּ
יר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם  הגבורהעטרת ַלְנֹחָתם ַהֶדֶרְך ְוַלְיָלה ְבַעמּוד ֵאש  החסדעטרת  ְלָהאִּ

ְפֵני ָהָעםכב ָוָלְיָלה׃  יש ַעמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעמּוד ָהֵאש ָלְיָלה לִּ אין הפרדה בין  לֹא ָימִּ

ַוְיַדֵבר ְיֹדָוד ֶאל ֹמֶשה א  יד׃ }פ{ עמוד הענן לעמוד האש כמו שאין הפרדה בין הלילה ליום
ְגֹדל ּוֵבין ַהָים ַדֵבר ֶאל ְבנֵ ב ֵלאֹמר׃  יֹרת ֵבין מִּ י ַהחִּ ְפֵני פִּ ְשָרֵאל ְוָיֻשבּו ְוַיֲחנּו לִּ י יִּ

ְפֵני ַבַעל ְצֹפן ְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים כי הוא לבדו נשאר מכל אלוקי מצרים לִּ הקדושה עומדת נכח  נִּ

את ישראל כדי להחזירם  הקליפה כדי להכניעה, וכך גם המצרים יטעו ויחשבו שכוחו של בעל צפון הוא שתפס
, והקב״ה יסיר מישראל את כל להכניע גם את הצפוני שהוא הקשה מכולם הלמצרים... אבל הכוונה היית

ְשָרֵאל  ג׃ םהמונעים, ואז ישראל יצאו לחירות עול ְבֵני יִּ ים ֵהם  לדותן ואבירםְוָאַמר ַפְרֹעה לִּ ְנֻבכִּ
ְדָבר׃  י ֶאת ֵלב ַפְרֹעה  דָבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהמִּ ַזְקתִּ הדעת בפרעה,  טרוףהקב״ה הביא ְוחִּ

כדי שפרעה והמצרים לא יבינו את הבחירה הרעה שלהם, ועל ידי מפלתם יתכבד שמו של הקב״ה אצל כל שאר 
 האומות, וגם על המצרים שעדיים חושבים שהבעל צפון הנשאר מכל האלוקות שלהם יהיה יותר חזק מהקב״ה

ָכְבָדה ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו וְ  י ְידָוד ַוַיֲעשּו ֵכן׃ ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְואִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ָיְדעּו מִּ
י ָבַרח ה ם כִּ ְצַריִּ נּו ... נאמר לאברהם בבית בין הבתרים: רד״ו הגימטריי ַוֻיַגד ְלֶמֶלְך מִּ ַוֲעָבדּום ְועִּ

ָהָעם ַוֵיָהֵפְך ְלַבב ַפְרֹעה  ברחשנים, כאילו  רד״ווישראל יצאו אחר  – ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה
ְשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו ַלְחנּו ֶאת יִּ י שִּ ינּו כִּ השר  ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַויֹאמרּו ַמה זֹאת ָעשִּ

הייחוד העליון של המצרים הודיע להם בליבם שבכך עשו תיקון גדול אל הקדושה... והתיקון אל הקדושה הוא 

ֹ שהם סוד השלם של זו״ן  מֹו׃ ו  ׃אתַמה ז ְכבֹו ְוֶאת ַעמֹו ָלַקח עִּ ַקח ֵשש  זַוֶיְאֹסר ֶאת רִּ ַויִּ
רגלי  אלף 600כנגד  600הם החיילות של ס״מ שסייע לשר העליון של מצרים... והם  ֵמאֹות ֶרֶכב ָבחּור

ם  ו״קהגברים של ישראל היוצאים ממצרים, כנגד  ְצָריִּ  בעצמואלו הכוחות של שר מצרים ְוֹכל ֶרֶכב מִּ
ם ַעל ֻכלֹו שִּ ְרֹדף ַאֲחֵרי  ח׃ ג"רכנגד  ְוָשלִּ ם ַויִּ ְצַריִּ ַוְיַחֵזק ְיֹדָוד ֶאת ֵלב ַפְרֹעה ֶמֶלְך מִּ

ים ְבָיד ָרָמה׃ ְשָרֵאל ֹיְצאִּ ְשָרֵאל ּוְבֵני יִּ  ְבֵני יִּ
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