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 "ר ֵ ה ֶאל ֱאלִֹהים ַוְיַדב  ֶ   ( " )ו', בְיהָוה ֲאִני ֵאָליו ַוי ֹאֶמר מֹש 

 ר ה ֶאל ֱאלִֹהים ַוְיַדב ֵּ ֶ , 'למה הרעותה לעם הזה': )שמות ה, כב(הקב"ה פונה למשה בגלל שאמר בסוף הפרשה הקודמת  :ֹמש 

 לפרעה, פרעה הכביד את העבודה על בני ישראל!( משה ואהרוןכלומר משה מתלונן בפני הקב"ה שבגלל ששלח אותם )את 

 )נחל קדומים(. יהושעלא יכניס את ישראל לארץ, אלא  משהרמז ש .כניסןמהושע י-רעותההמה למרת א -נוטריקון: אלהים

 פיתוחי חותם(                  . )אני ה'( הרחמים...הפכה למידת )אלוקים( הדין. לרמוז שמידת )ע"ה( בגימט' 87=ה"יהו אני=ֱאלִֹהים( 

 "ֵאל ַיֲעקֹב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא י ב ְ ד ָ ַ ִמי ש  ְ י לֹא ְיהָוה ו ש   ("  )ו', גָלֶהם נֹוַדְעת ִ

 ָרא  (.3=באמכות ) 3יש  'בא'מכות; בפרשת  7' יש וארא. רמז שבפרשת 'בגימט' 7=וא: ָואֵּ

 ָרא   .בותאאיתי רלוקים אאני ו. הקב"ה הוא אל יחיד!; חרוןאאני ואשון רני א-נוטריקון: ָואֵּ

  ָר  )בעה"ט(   ואתה כן!-רהרו אחר ִמידֹוָתייעשו עצמם אילמים ולא ה תבוֹ אָ שה משה. הקב"ה רומז לםלֶ אֶ : ס"ת םַאְבָרהָ  לאֶ  אָואֵּ

 ָרא לקח את הנשמות  אברהם איזה חידוש יש כאן?  הרי כולנו יודעים שהם האבות?. 'וארא, אל האבות' -פירש"י  :ָואֵּ

עברו אליו כל הנשמות ולאברהם נישאר רק שורש  יצחקישראל העתידים להיוולד עד סוף הדורות; כשנולד עם של כל 

, הנשמות השבטים 12עברו אליו כל הנשמות וליצחק נישאר רק שורש נשמתו שלו;  וכשנולדו  יעקבנשמתו שלו; כשנולד 

את האבות הקדושים כיוון שהם כללו  משהלכן הקב"ה מזכיר ל נישמתו שלו... וליעקב נישאר רק שורש ,ניתחלקו בין כולם

 )בני ציון(                  בתוכם את כל נשמות ישראל! 

 ל אֵּ י ב ְ ד ָ ַ י=ב"מקס"ת  :ביעק קיצח םאברה -של האבות זה רמוז בס"ת: ש  ד ָ ַ  גלהינרבינו ש משהל רמז וגם. ש"א"ת ב בגימט', ש 

ל' , כילאבות י אֵּ ד ָ ַ  )פני דוד(                 '. בגימט, משה='ש 

 ָרא  )נזר יוסף( שנה.  210לאחר או יצו ,1המכות נמשכו שנה עשר .209 בשנתמשה נשלח להוציאם ממצרים . בגימט' ע"ה 209=ָואֵּ

 "ִריִתי ֶאת ֲהִקמִֹתי ְוַגם ם ב ְ ר ְמֻגֵריֶהם ֶאֶרץ ֵאת ָנַעןכ ְ  ֶאֶרץ ֶאת ָלֶהם ָלֵתת ִאת ָ ֶ רו   ֲאש  " )ו, ד(  ג ָ   ָבה 

 ת  )בעה"ט(      (                      420=שני, בית 410=ראשוןשנה. )בית  830שעמדו  לשני בתי המקדש. רמז ת"ך+ת"י=830=ָלתֵּ

 ָנַען  (wv)                      .לעם ישראל ן(ע  נָ )כ    השעבוד והבטחת הקב"ה את ארץ ישראל ץקֵּ כאן רמוז . ץקֵּ =190=כ ְ

 "י ֲאִני וַגם ַמְעת ִ ָ ֵני ַנֲאַקת ֶאת ש  ָרֵאל ב  ר ִיש ְ ֶ ֹר אָֹתם ַמֲעִבִדים ִמְצַרִים ֲאש  ִריִתי" )ו, ה( ֶאת ָוֶאְזכ     ב ְ

 מנחת כהן(.  'הקימותי בריתי לתת להם ארץ כנען', שערי טומאה 49-. הקב"ה אומר למשה, למרות שהגיעו לבגימט' 49=וָגם( 

   יש ָ  ִניא  (wv)            . בני ישראל)זעקת( ת קָ א  הקב"ה שמע נ  לומר ש-=כינויו של הקב"ה(צור). רהצו  =301=אש"ת ר: ַמְעת ִ

 ַקת  )בעה"ט(         ים( את השיעבוד. בִ אָ ים )כוֹ ִק נ  א  רמז שהאבות נ   (את= ,דק= ,תא= ,טנ=) (.ש"ב-ת"א)בגימט'  414=האבות=ַנא 

 ל ָראֵּ  )בני ציון( כל אות היא כנגד אחת מהנשמות של עם ישראל.  .תורהלותיות אאלף(  600יבוא )רישים שש י-נוטריקון :ִיש ְ

 ר ֶ ש   המכות שיקבלו. 10-. רמז לבגימט' 501: ר"ת כורותבושך חרבה ארד בחין, שבר דרוב עינים, כפרדע צם ד;  501=א 

 ר ֶ ש   (פני דוד)  .מכות 501 מצרים ולקו יצאו רבינו משה ובזכות ,עבד היה אשר הצדיק יוסף בזכותש '.בגימט, יוסף משה=501=א 

  ַםיִ ַר צְ מ י הודֵּ י י ו  יכ  ִד  ב ֶר עֶ ב ד ער קֵּ וֹ ב  מ -נוטריקון :יםִד בִ ע  מ.                   (wv) 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

 )שנה ד'(  166 עלון             ָוֵאָרא לפרשת וגימטריות אותפרפר                              

  אין מצוות תרי"ג ואראבפרשת. 

 משהמצטרף ל אהרון*.פרעהעל התראתו ל-'העם  משהויכוח * .גאולתם-להודיע לבנ"י  משה' להדברי * ]]פרק ו  וארא פרשת ענייני 
 .איתמר -אלעזר-אביהוא-נדבובניו:  אהרוןתולדות *שנה.  137-עמרםו לויחיי *.'הן אני ערל שפתיים' משהטענת *. פרעהבשליחות ל

 . כיניםמכת *. צפרדעמכת ו-התראה* ]]פרק ח. דםמכת *.התניןאות *. פרעהבדברם אל  83בן -אהרון, 80בן -משה* ]]פרק ז
 .משהותשובת -על חטאיו פרעההתוודות *.והתראתה-ברדמכת *. שחיןמכת *. והתראתה-דברמכת * ]]פרק טוהתראתה. -ערובמכת *

 ו"שעת טבת "חכ .'בקבצי' ה אמר כה' :הפטרה .17.55-ת"ר; 17.33-ק"מוצש ;16.30-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

משה נישלח ביחד עם  • .פותחת בכך שהקב"ה מודיע למשה שגאולת בני ישראל קרבה הפרשה •: הפרשה תמצית
הקב"ה מכביד את לב פרעה ופרעה  •. אהרון אל פרעה ומבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל משיעבוד מצרים

, דםמכות:  7מוזכרים  'וארא'בפרשת  •. מכות 10הקב"ה מביא על המצרים  •. מסרב לשחרר את בני ישראל
                        .  מכת בכורות, חושך, ארבהמכות:  3מוזכרים עוד  'בא'. ופרשת ברד, שחין, דבר, ערוב, כינים, צפרדע

 ז, כה(-)רש"י   שלם נימשכה כל מכה בפועל. שבועשבועות הפחדה ואיומים על פרעה, ו 3: חודשכל מכה נימשכה  •
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 סיפור עם מוסר השכל  ?כמה שוקלת כוס מים: 

'                               כבדה כוס המים?כמה ': ו ושאל את הסטודנטיםכוס מים ביד םפסיכולוג המלמד התמודדות והתנהלות מול לחץ, הרי
המשקל המוחלט של הכוס ': השיב ואה ..היושבים בחדר זרקו לאוויר כל מיני תשובות המנסות לאמוד את משקל הכוס.
, זוהי איננה בעיה. אם אחזיק אותה דקהלא משנה. הכל תלוי בכמה זמן אצטרך להחזיק את הכוס. אם אחזיק אותה ל

, ארגיש את ידי רדומה ומשותקת. בכל מקרה, משקל הכוס יום שלםיש כאב בידי. אם אחזיק אותה למשך , ארגשעהל
                                                                                    .'לא משנה, ככל שאחזיק אותה, היא הופכת להיות כבדה יותר

כמו כוס המים. הרהרו בהם לזמן קצר ושום דבר לא יקרה. אם תחשבו עליהם לזמן המתח ודאגות חיינו הם ' :הנימשל
זכרו לכן  .'יותר ארוך הם יתחילו להכאיב. ואם תחשבו עליהם לאורך כל היום, תרגישו משותקים לא מסוגלים לבצע דבר

 להניח את כוס המים...

 "ָרֵאל ִלְבֵני ֱאמֹר ָלֵכן י ...ְוהֹוֵצאִתיְיהָוה  ֲאִני ִיש ְ ְלת ִ י ...ְוִהצ ַ י ...ְוָגַאְלת ִ    ז( -" )ו', וְוָלַקְחת ִ

 אִתי י ;ממצרים םשיוציא מבטיחקב"ה ה :ְוהֹוצֵּ ְלת ִ יבכם כלל;  שלא ימשלו עבודתם,מ : אתכםְוִהצ ַ ם שפטים, בה יעשה כי :ְוָגַאְלת ִ

י עד שהמצרים ישחררו אותם;  )נזר יוסף( סגולה' לי 'והייתםאכם להר סיני ותקבלו שם את התורה: : אתכם לי לעם, בבוְוָלַקְחת ִ

  גלות מצרים הייתה גלות כי  חז"ל לא הזכירו את גלות מצרים: האריז"לאומר   מלכויות שנישתעבדו בהם ישראל: 4כנגד

 וגם כתוב'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה' : )שמות א, א(הגלויות. כ"ש  4כללית ושֹורִשית והכילה בתוכה את כל 

ןי   ,דּוםאֶ  ,ֶבלב   -נוטריקון: יםאִ ב ָ  תהום'. פני על וחושך ובהו תהו 'והארץ הייתה ד( ב, רבה )בראשית ימ   ,ו   )נזר יוסף, בני ציון(       ; ד 

ןי   ;תהום פני על<דּוםאֶ  ;ֹתהו  <ֶבלב   ך<ו  ימ   ;חֹושֵּ  !      מלכויות 4 כנגד-גלות מצריםהיו כלולות ב הגלויות 4-שרמז  ֹבהו  <ד 

  לשונות גאולה 4כוסות כנגד  4: חז"ל תיקנו לשתות גזירות שגזר עליהם פרעה 4כנגד. 

 "ר ֵ ה ַוְיַדב  ֶ ן מֹש  ֵ ֵני ֶאל כ  ָרֵאל ב ְ ְמעו   ְולֹא ִיש ְ ָ ה ֶאל ש  ֶ ֶֹצר מֹש  ה" )ו', ט(  ו ֵמֲעבָֹדה רו חַ  ִמק  ָ    ָקש 

 (א )210ת תהיה רק לו  שהגָ  הקב"ה הבטיח לאברהם, )בראשית: וירא יח', יח( .'יהיה לגוי גדול ועצום ָהיוֹ ואברהם ' :עפ"י הפסוק 

        .    X 42 =210 5 <<<( 22יו=ו, 20וד=י)  5=ה -בגימט' מלאה: היוֹ לכך:  מזשנה. ר

ר רו חמִ  (ב) תֹוך אם ניקצור -'קוצר רוח' במילים ותנירמז' היו' אותיות: קֹוצֵּ ח  ָקֶצר( את אותיות \)נ   : ֶאתנקצור  אם: 'היו' ' נקבלרוח'נ 

 (הבן איש חי)         שנים. 210' שמרמזים שהגלות תהיה היוקיבלנו אותיות '='(ה<נקבל ח תאֶ '; י<נקבל ו תאֶ '; ו<נקבל ר

 ֹח הבטחה זו, יעקב אומר לבניו                 ':....שמה רד"וכי יש שבר במצרים  שמעתי'הנה : )בראשית: מקץ מב', ב( מכ 

 שנה. 210הוא שיוציא את בנ"י ממצרים לאחר  משה. רמז שמשה'=שמה', 210'=רדו', )רש"י(': ָשָמע ברוח הקודש. שמעתי'

 לא יכלו לשמוע את דברי משה י"אין דעתו פנויה לשמוע דיבורים על העתיד כך בנ קשהו מר אדם שגורלו ,רמָ  "תר: חוֹ ר רצֵּ וֹ קמ. 

 "ר ֵ ה ַוְיַדב  ֶ ֵני ֵהן ֵלאמֹר ְיהָוה ִלְפֵני מֹש  ָרֵאל ב ְ ְמעו   לֹא ִיש ְ ָ ָמֵעִני ְוֵאיךְ  ֵאַלי ש  ְ   ַפְרעֹה..." )ו', יב(  ִיש 

 י נֵּ ל ב  ָראֵּ ְמעו   לֹא ִיש ְ ָ ַלי ש  יךְ  אֵּ ִני ואֵּ ָמעֵּ  בתורה.  'וחומר קל' של  : זהו אחד מתוך עשר פעמיםַפְרעֹה ִיש ְ

  ֵּיב ְ   ןהֵּ  אֹמרל ֶבל ר"ת :נֵּ  )חומת אנך(     . ןיִ קָ לא שמעו אלי; ואיך ישמעני פרעה שהוא  לבֶ הֵּ . כלומר ישראל שהם מבחינתי הֵּ

 "ֵני ו א ֲחנֹוךְ ראו ֵבן:  ב    התורה רומזת ומלמדת אותנו כיצד לחנך אותם.-עפ"י שמות הבנים" )ו', יד(: ְוַכְרִמי ֶחְצרֹון ו ַפל 

 נֹוך י -ֶחצרֹוןומהו לאלפו אם לא בדברי תורה; ...ואז הוא ישכון ב-וַאלפוֹ  אותיות=ו ַפלו א; פי דרכו'-'חנוך לנער על: ח  ל תקר  א 

רִמי;...ולבסוף הוא יהיה ַחצרֹות הֶשם'אלא ב ֶחצרֹוןב ְרמֹו של הקדוש ברוך הוא'-'וכרמידכתיב -כ ַ  )עפ"י שלמה לוי(      . וזהו כ 

 "ח ק ַ ַבע ֶאת ַאֲהרֹן ַוי ִ ֶ ת ֱאִליש  ַ יָנָדב ב  ֹון ֲאחֹות ַעמ ִ ה לוֹ  ַנְחש  ָ    " )ו', כג( ְלִאש  

 אחות , מה ת"ל אחות נחשוןאיני יודע שהיא  בת עמינדבנאמר אם בגמרא ב"ב ובמדרש איתא,  ?מדוע נאמר אחות נחשון

 הרב ג. שטיינברג(עפ"י )                       .מצאי י מ יל חשת א -נוטריקון: יםחִ אָ : באחיהשה צריך לבדוק י, מלמד שהנושא אנחשון

 חֹות ֹון א  ה לוֹ  ַנְחש  ָ  (ילקוט משה)       . באחיה בדוקצריך ל השָ אִ  אשֵּ הנוֹ  אדם=1201=ְלִאש  

 

  ! 10שאלו את פרעה 'איך היו הַמּכֹות? פרעה ענה: 

 "ה ַאֲהרֹן הו א ֶ ִרים ֵהם ...ו מֹש  ְרעֹה...הו א ֶאל ַהְמַדב ְ ַ ה פ  ֶ    כז( -" )ו', כוְוַאֲהרֹן מֹש 

 רֹן הו א ה ַאה  ֶ  .כאחד ששקו ִלין ולהיפך, לומר משהמקדים ל אהרוןיש מקומות ש-פירש"י. 'בגימט, דחָ אֶ כ ְ  יםלִ קו  שְ  הם הן=ו ֹמש 

 ה ֶ רֹ ֹמש   (חומת אנך)         מצוות.  "גיתרנצטוו ישראל  ידי שניהם-. שעל613="גיתר=ןוְוַאה 

 ל פרעה שיניח אותם לצאת מתחת ידו:צריך לפעול אצ שני שיפעל לישראל שירצו לצאת ממצרים; היה צריך-אחד 

הכיר יותר -משהלא הכירו;  פרעהמול בני ישראל, שהרי היו מכירים אותו שהיה חכם, צדיק, ישר ורודף שלום, ופעל -אהרון

 (אהבת חיים)          לא הכירו את משה. בני ישראלאת פרעה שמקטנותו גדל בביתו, ו

 ם ִרים הֵּ        ;אהרןושה ממם ש -נוטריקון :מוֹ שְ  .בגימט', מוֹ שְ =346=ַהְמַדב ְ

 ִרים  (wv)                          (.הקב"ה)הוא  רהצו  בשם  פרעהאל מדברים  אהרןו משה. רמז שרצו  ה=301=ַהְמַדב ְ

 :ָפַתִים ֲעַרל ֲאִני ֵהן " משה אומר לקב"ה יךָ  ְרֵאה" הקב"ה עונה לו:..." ) ו', ל( ש ְ  ְלַפְרעֹה" )ז', א(     ֱאלִֹהים ְנַתת ִ

 ה  ?ונעשית כבד פה דרגת שפתיים'מדוע נשבר אצלך ': הבן איש חיפירש '. הפָ שָ : ס"ת ה, הףאל ,שרי=בגימט' במילוי: ְראֵּ
ן אדנות על פרעה–משה ערל שפתייםכלומר:  .'נתתיך אלוהים לפרעה'ראו כי: כדי שכולם י  ]פניני הבן איש חי[        . כִסימ 



 הקיפודים ַמָשל  

 יחדיו להצטופף החליטו, המצב את שהבינו, הקיפודים .הקור בגלל מתו רבים חיים בעלי. מאוד קר ביום חורף היה זה
 .האחרים את פצעו מהם אחד כל של הקוצים אך, גופם חום על לשמור הצליחו הם זו בדרך. זה את זה לחמם כדי

 של הקוצים את לקבל: לבחור יה עליהםה ...וקפואים בודדים. למות והחלוזה מזה  להתרחק החליטו הם, מה זמן לאחר
 הקטנים הפצעים עם לחיות למדו הם...יחדיו ולהצטופף לחזור החליטו הם, בחכמתם...הארץ מכדור שייעלמו או, חבריהם
 .לשרוד הצליחו הם זו בדרך. מהם שהגיע החום את לקבל מנת על חבריהם עם הקרובה היחסים ממערכת להם שנגרמו
 הפגמים עם לחיות לומדים כאשר רק מתקיימים הם אלא, מושלמים אנשים עם לא הם ביותר הטובים היחסים-הנימשל

 שעולים והחיכוכים הריבים שלמרות, שלנו המשפחות.. וגם אצל .שבו הטובות מהתכונות להתפעל ויכולים האחר של
 .לעולם בזה זה יפגעו שלא השני על אחד ושומרים השני את אחד אוהבים  הם, פעם מדי ביניהם

 :ז, א(ְנִביֶאךָ  ִיְהֶיה ָאִחיךָ  וַאֲהרֹן" הקב"ה אומר למשה( " 

  ָז, ז(שמות )דכתיב  : המתורגמן שלך(,רש"י, )כ"ש מתורגָמנוֹ , הוא יהיה  83יהיה בן  אהרןכש משה. רמז לבגימט', 83=ְנִביֶאך :

 החמה( ור)א            . בדברם אל פרעה' 83'ואהרן בן 

 " ְְרעֹה ֶאל ֵלך ַ ֶֹקר פ  ב  ַ ְיָמה יֵֹצא ִהנ ֵה ב  ַ ְבת ָ  ַהמ    (, טו)ז ..."ַהְיאֹר ְשַפת ַעל ִלְקָראתוֹ  ְוִנצ ַ

 א ְיָמה יֹצֵּ ַ  (ז, ט בא,רת שמו)   יו.כָ צָר  שם ועושה סילו  לנִ  ויוצא יםכִ ש  ומָ , ִלְנָקָביו -המימה יצא-שפירש"יכמו . יובָ קָ נְ לִ  אב ָ =201=ַהמ 

  בוכתכמו שגדול. ר האוֹ י  ר את הצָ הוא זה שיָ משום שפרעה הכריז במצרים כי  ?הנילוסייתה דווקא על ה 1-המכה המדוע 

אנושית, עד שהוא -ר את תדמיתו כדמות על. פרעה מוכן להתאמץ מאד, בכדי לשמ  'לי יאורי, ואני עשיתיני' , ג(יחזקאל כ"ט)

 הָ לוֹ אֶ : הנה יוצא המיימה לנקביו, שהיה עושה עצמו לפירש"י. אפילו מתגנב בסתר אל הנהר, בכדי לעשות שם את צרכיו

 ים ויוצא לנילוס לעשות את צרכיו.שכ ִ ואומר שאינו צריך לנקביו, ומ  

 "ְקָרא ה ַפרעֹה ַוי ִ ֶ ירו   ַוי ֹאֶמר ו ְלַאֲהרֹן ְלמֹש  ִעים ְוָיֵסר ְיהָוה ֶאל ַהְעת ִ י ַהצַפְרד ְ נ ִ ֶ י" )ח, ד( ִממ     ו ֵמַעמ ִ

 ִנים, ָדם מכות: ארבעב . פרעה לא קרא למשה ואהרון כדי שיסירו ממנו את המכה. הסיבה: רק כאשר המכה ִחיןשְ , ֶדֶבר, כ ִ

 )הרב אבישי גלר(לא טרח לקרוא להם.  -שלו ניפגע עם! וכאשר רק ה'ממני'ויסר הצפרדעים סיכנה אותו אישית הוא קרא להם: 

 ע.א(               . קטנה בגימט', 4=פרעה=ש.ד.כ.ד ר"תחין: שבר, דנים, כם ד( 

  ָהלֶ טָ =44=םדָ היה האלוקים של המצרים, רמז לכך:  הלֶ טָ ? כי המדוע הדם היה המכה הראשונה :םד. 

 

: יהודי דתי נכנס פעם לבית ספר של הרפורמים בארצות הברית והופתע לגלות כרזה על אחד הקירות כנגד כולם 
'לא  -את מצוות תלמוד תורה'. 'יפה', פנה למנהל 'אני רואה שגם אתם מוקירים  -'ותלמוד תורה כנגד כולם'. 

 הבנת', מגיב המנהל 'כאן זה אמריקה ואנו קוראים את המשפטים משמאל לימין: כולם כנגד תורה ותלמוד'...

 "  ים ַוי ֹאְמרו ְרעֹה ַהַחְרֻטמ ִ ַ ע לפ  ַ  היא? אצבע אלהיםאמרו  כיניםמדוע רק על מכת   ִהוא" )ח, טו( ֱאלִֹהים ֶאְצב 

 ע ה, אמרו החרטומים וָר עֹשֶ כפחות ִמ  ושהי םָת ו  מפני קטנ בגלל שתי  סיבות: )א( כיניםחרטומים לא יכלו לעשות ה :ֱאלִֹהים ֶאְצב ַ

כי המכשפים צריכים להיות על הארץ בשעת )ב(  וד.עדיקה בריך צין א ':אצבע' ן המילהיקוֹ ִר טָ בנוֹ ', זה מרומז השהכל מ

 (דעת זקנים) . מפני שלא יכלו לעמוד על הארץ יכלו לעשות כישוףולכן לא ' םנייכל עפר הארץ היה כ'  ובגלל הכישוף, 

 ע  )אתר סֹודֹות(           .כינים באו מאלהים=265=ִהוא ֱאלִֹהים ֶאְצב ַ

 ע ַמִים' :)ישעיה מ, יב( מהפסוק: ֱאלִֹהים ֶאְצב ַ ָ ז ֶֶרת ְוש  ַ ן ב  ֵּ כ  על ה מָ שכל העולם הוא חצי אָ -)עירובין כא(בגמרא  בותינורדרשו -'ת ִ

 ,אצבע 30האמה מכאן שקטנות.  חמש אצבעות הוא ים, וטפחחִ פָ שה ט  ה היא שִ מָ של הקב"ה. וא   תֶר שהוא זֶ  -ה מָ חצי א  

פרסה  400פרסה, ומצרים היא  400אצבע  ומכיון שכל העולם ששת אלפים פרסה, נמצא מגיע לכל אצבע. 15והעולם הוא 

החרטומים  לאור חשבון זה כתב בספר "דרוש שמואל", זהו מה שאמרו.. שהיא אצבע בדיוק נמרץ. נמצא ד("פסחים צמסכת )

 )עלון 'פחד דוד'(             .דתהימצרים היא באצבע של הקב"ה, כמ ת הדין שלָד ישִמ  ",אצבע אלהים היא"לפרעה 

 ע י( הקב"ה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. 'אצבע'( שהיו 83) אהרון( ו80) משהכמניין הגילאים של =163=ֶאְצב ַ  )שִליח 

 "י חַ מְ  ֵאיְנךָ  ִאם כ ִ ֵ ל  ַ י ֶאת ש  ְ מַ  ִהְנִני ַעמ ִ ךָ  ִליחַ ש  ךָ  ו ַבֲעָבֶדיךָ  ב ְ יךָ  ו ְבַעמ ְ ֶ    (יז )ח, ..."ֶהָערֹב ֶאת ו ְבָבת 

 חומת אנך(           . משיחשוב בימות העתיד לעשותם -מצריםשעשה הקב"ה ל אֹותֹותלרמוז כי כל ה. לָמִשיח אותיות=ַמשִליח( 

 ֶניֶהם וָטָפם.  רעב'כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים'( בא כשהוא  -פירש"י) ָערֹב. שהרעב=ָערֹב  )אור החמה(כדי לאכול את ב  

  י" לפרעה: אומרהקב"ה ְמת ִ ין ְפֻדת ְוש ַ ֵ י ב  ךָ  ו ֵבין ַעמ ִ ֶ    " )ח, יט(ַעמ 

 י ְמת ִ ַ  )ילקוט משה(     . שהם מבדילים בין ישראל למצרים.שראליורת תלאכים, מכינה, שהם ו-נוטריקון :ְוש 

 דו ת ְ , 6=ודגלים במדבר;  4-, שזכו ישראל ל4=ד, ִגילֹו של משה רבינו בשעה שבא לפדות את ָעם ישראל; 80=פ -נוטריקון: פ 
 )שם( לכל העולם.  פדות. שניתנה תורה ע"י הקב"ה שהוא ורהת=ת; 'שמע ישראל'תיבות של  6-שנתייחד שמו של הקב"ה ב

 י; רש"י() .עמךל עמיבן  להבדיל: ְפֻדת ךָ  ,120=ַעמ ִ ֶ  )אדרת אליהו(עומד לקבל. פרעה המכות ש 10-רמז ל-10הוא  ההבדל. 130=ַעמ 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 'מוסר השכל סיפור עם – 'העקבות של אלוקים 
ה טובה והגיע לעולם העליון, עם הגיעו הראו לו את כל חייו כרצועת חוף ארוכה, לאורך כל יב  נפטר מהעולם בש  אדם 

של הקב"ה -הזוג השניהפסיעות שלו והם  האלזוג אחד זוגות של פסיעות, לשאלתו מסבירים לו ש שניהדרך הוא רואה 
כל פעם שנהיה לו קצת קשה נשאר רק זוג אחד של פסיעות בשם לב שההולך לצידו, הוא מתחיל לעבור על המסלול ו

ריבונו של עולם, למה כשטוב 'ומיד כשנהיה לו טוב חוזר זוג הפסיעות השני ללכת ביחד איתו, הוא פונה לקב"ה ושואל 
 הידיים על ךמחזיק אני לך כשקשה יקירי,'בני  לו אומר והקב"ה 'לבד? אותי ומשאיר לי אתה איתי וכשרע לי אתה נעלם

 'הם שלי-רואה שאתה והפסיעות
לכל אחד מאיתנו יש מצבים בהם נראה לנו שהקב"ה השאיר אותנו לבד, עלינו לזכור שאין רע יורד : מוסר השכל

 עלינו לקחת כל מלמעלה והכל לטובה, הקב"ה יודע מה הטובה האמיתית עבור כל אדם כפרט ועבור עם ישראל כעם,
 וכל נפילה כהכנה להתרוממות ועלייה.אותו לאתגר  כאב ולהפוך

 "  ַעש ן ְיהָוה ַוי ַ ֵ ֵבד ָערֹב ַוי ָבֹא כ  יָתה כ ָ ֵ ֵחת ִמְצַרִים ֶאֶרץ ו ְבָכל ֲעָבָדיו ו ֵבית ַפְרעֹה ב  ָ ש   ֵני ָהָאֶרץ ת ִ ְ    " )ח, יט(ֶהָערֹב ִמפ 

 אור החמה(      . כדי לאכול את בניהם וטפם בעֵּ ָר בא כשהוא  ָערֹבשה. לרמוז בעֵּ ָר אותיות =ָערֹב :ָערֹב ַוי ָֹבא( 

 "ה ֶאל ְיהָוה ַוי ֹאֶמר ֶ ם מֹש  כ ֵ ְ ֶֹקר ַהש  ב  ַ ב ב   (יג )ט, "...ַפְרעֹה ִלְפֵני ְוִהְתַיצ ֵ

 ב י ְוִהְתַיצ ֵּ לשלום. לכן אומר לו הקב"ה  דה לפני כל אדם שברכהויָ ד ִק יו מכל אדם, רגיל היה לקו  נ  משה רבינו, הע  : ַפְרעֹה ִלְפנֵּ

  )מעיינה של תורה(            ואל תברכהו תוך כדי קידה... שחלילה לא תגלה בפניו אף שמץ של הכנעה... -התייצב לפני פרעה

 
 
 
 
 
 "ֲעבו ר ַ יךָ  זֹאת ב   טז( )ט, "ֶהֱעַמְדת ִ

  ַ בו רב יךָ הֶ  אתזֹ ע   )מעיינה של תורה(                                      . הוא המעמיד את האדם על רגליו מֹוןמָ רמז שה .בהָ זָ : ר"ת ֱעַמְדת ִ

 
 " ָֹוֵלל עֹוְדך י ִמְסת  ַעמ ִ י ב ְ ָחם" )ט, יז( ְלִבְלת ִ ל ְ ַ  ש 
 למִ  ֹוְדךָ ע ֹולֵּ יב ְ  ְסת  ילְ  ַעמ ִ  (בעה"ט)     .: בלעם, איוב, יתרועצה באותהשהיו שלושה -םחָ לָ שָ מ   אינך ידו שעל .םעָ לְ ב ִ ר"ת  :ִבְלת ִ

  לָעם (א)יועצים היו לפרעה:  3כתוב:  )מסכת סוטה יא(בגמרא         ;נהרג-לפרעה שלא לשלוח את ישראל ממצרים ָיַעץשֶ  ב ִ

י פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו לבתים' איוב רמוז בפסוק ; נידון בייסורים-שתקש ִאיֹוב (ב) .              )פרק ט', כ('מעבדֵּ

 בבית המקדש. ָגִזיתבלישכת השישבו  זכו בני בניו-ברחש ִיתרוֹ  )ג(. איוב: זהו 'מעבדי המלך' )'הזוהר', פירוש הסולם( כתוב

 "ל ֵהָמה ָהָאָדם כ ָ ר וַהב ְ ֶ ֵצא ֲאש  ָ ֶדה ִימ  ָ ְיָתה ֵיָאֵסף ְולֹא ַבש   ַ ָרד ֲעֵלֶהם ְוָיַרד ַהב  ָ  " )ט, יט(ָוֵמתו   ַהב 

  ְם .םב ָ ילִ  )אות שנייה(ר"ת  :תו  מֵּ וָ  ָרדב ָ הַ  ֶהםלֵּ ע   ַרדיָ ו  (ע.א)  . ומתמעמד ו ולא החזיק בשדה,היו יאשר  הבהמהו אדםשל כל  ִליב ָ

  ַעם ָחָטאִתי" למשה ואהרן: אומרפרעה ָ יק ְיהָוה ַהפ  ד ִ י ַוֲאִני ַהצ ַ ִעים ְוַעמ ִ ָ  " )ט, כז(ָהְרש 

  ְיקהַ  הָוהי ד ִ ִני( צ ַ יוְ  )ַוא  ִעיםהָ  ַעמ ִ ָ  )אור החמה(   .כדי להפריד משמו יתברך וה-יה' בין אותיות ואני'. פרעה הכניס ה"הויר"ת : ְרש 

 יק ְיהָוה ד ִ ִני ַהצ ַ י: פרעה רצה לומר: אני צדיק הנני; 'ַוא  ִעים ְוַעמ ִ ָ  )מעיינה של תורה(                         רק בנ י עמי הם רשעים. – 'ָהְרש 

 

 

 

 

 
 
  לשֵּ יו כוֹ טַ בָ שְ ין ב ִ אֵּ וְ ; תבוֹ וֹ טת רוֹ שוֹ ב ְ ע מָ שְ נִ ש; .םָר ה  טַ  םכָ ְר ב ָ  םָר מְ שָ  -נוטריקון טבָ שְ : שבטשבוע הבא חל ראש חודש. 
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הל  ה ק  יד  ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגוןלזיווג   .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש

  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

 ("טכ-"חכ פרקים )יחזקאל, "כה אמר ה'" להפטרה:' וארא' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 .מצרים ומפלת חורבן מסופר על בהפטרה ;מכות בעשר מצרים אובדן מסופר על בפרשה
 ן ֶ ים ָאָדם "ב  ֶניךָ  ש ִ ָ ְרעֹה ַעל פ  ַ א ִמְצָרִים ֶמֶלךְ  פ  בֵּ ה   ִמְצַרִים ְוַעל ָעָליו ְוִהנ ָ ל ָ ֻ  (ב כט,'' )כ 

 היתה ומפלתו רב ממשל ומשל הָ לוֹ אֶ  עצמו את עשה שפרעה מפני. ועמו מצרים מלך פרעה על פורענות נבואת זוהי 
 (ם''מלבי)              .מצרים כל על ידו ועל, עליו חזיונו השקפת ליחד הנביא יחזקאל את' ה והיצ לכן. בכלל האומה מפלת

            .הבלו שתהוא גלגול של משה ש רמזבל. הת ששה מ -נוטריקון: משה

 .פרעהיביא את עשר המכות על  משה מידהכנגד  מידהעשר נשיכות, כך  ֶהֶבלנשך את  קיןכמו ש. קין: גלגול של פרעה
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