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 במצרים  בני ישראל ת עבדּו   –  שמותפרשת 

ָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם  "  אברהם אבינוה' יתברך ל  שאמרכפי    ,ם נגזרה עליהם ב'ברית בין הבתרים'במצרי  של בני ישראל  גלותם ׁש ָלבֹוא ְוַתְרדֵּ מֶּׁ ַוְיִהי ַהשֶּׁ
ת ָעָליו: לֶּׁ ָכה ְגֹדָלה ֹנפֶּׁ יָמה ֲחׁשֵּ ה אֵּ ֹּאֶמר ְלַא  ְוִהנֵּ אֹות ָשָנה  ְבָרםַוי ּנּו אָֹּתם ַאְרַבע מֵּ ֹּא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ל ר יִּ י גֵּ ַדע כִּ ר  ָידַֹּע תֵּ ת ַהּגֹוי ֲאׁשֶּׁ : ְוַגם אֶּׁ
ְצאּו ִבְרֻכׁש  ן יֵּ י כֵּ ַוַיֲעִבדּו  , כפי שנאמר "בחומר ובלבנים  בעבודות פרך קשות ישראל    שיעבדה את בניאכן  מצרים    .יד(  –יב    ,)בראשית טו"   ָּגדֹולַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי ְוַאֲחרֵּ

ְך:  ל ְבָפרֶּׁ י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה   ִמְצַרִים אֶּׁ ר ּוִבְלבֵּ ם ַבֲעֹבָדה ָקָׁשה ְבֹחמֶּׁ ת ַחיֵּיהֶּׁ ְךַוְיָמְררּו אֶּׁ ם ְבָפרֶּׁ ר ָעְבדּו ָבהֶּׁ ת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶּׁ ה אֵּ .  יד(  –)שמות א, יג  "  ַבָשדֶּׁ
הקדוש' אלשיך  עפ"י 'ה)ללא פשע  וכל השבטים היו קדושים  הרי  ש  (כך ישראל בנויד"ה    ע"אבסוף  כי תשא דף קפט  פרשת  )זוהר  לא סיבה של חטא  כאורה לזה היה להד  ַהִשְעבּוכל    אמנם 

 .והנה לבוא אל הענין( פרשת שמות ד"התחילת 

 רבות? כל כך שנים במשך   ובני בניהם הם ובניהם ,מצרים ארץתוך ב  ומפרכת קשה תבעבדּו ישראל להיות   בנימדוע נגזר על  ויש להבין, 

 רש אדם הראשון אבדו נשמות קדושות במשך מאה ושלושים שנה שפ

נה ע"א ד"ה ואמר רבי   -ב )זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף נד ע"  מאשתו חוה למשך מאה ושלשים שנה   אחרי שאדם הראשון גורש מגן עדן, הוא פרש

היה יוצא מהאדם הראשון טיפות קרי    (םדרוש א ד"ה בענין פסח ויציאת מצרי  חילתת  דרושי הפסח  להאר"י ז"ל  'שער הכוונות')  בכל אותם השנים  .תנולד שֵּ ר  עד אש  יצחק וד"ה בתר מאה(
)עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף עו ע"ב    בשעה שהיה ישן בלילה   ותרין רוחין' וכן בזוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה 'ואף על גב'("ה ')גמ' עירובין דף יח ע"ב. ראה זוהר פרשת אחרי מות דף עו ע"ב ד  לאונסו

'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל )  נשמות רמות וקדושות  עם  ם(סח ויציאת מצרידרוש א ד"ה בענין פ  חילתת  דרושי הפסח  להאר"י ז"ל  )'שער הכוונות'בות מאוד  חשו  תפוטיוהן היו    ,ד"ה 'כולא בשבע' מהרמ"ק(

ציאת  בענין פסח וידרוש א ד"ה   חילתת דרושי הפסח להאר"י ז"ל 'שער הכוונות') ' קליפות'ב אחר כך  התערבבו ש  ('י' דורות מנח עד אברהם'"י ז"ל ד"ה ר'ליקוטי הש"ס' להא ,פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה נמצא

 . 'שמירת ברית קודש'( –'נגעי בני האדם' ראה מאמרינו לפרשת וישב  על)להרחבה  ('י' דורות מנח עד אברהם'"י ז"ל ד"ה ר'ליקוטי הש"ס' להא ,'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה נמצא ,םמצרי

ֹּאבדו חס וחלילה, הוא רצה לתקנן  לבל   וללה גודל רחמנותו של ה' יתברך על הנשמותמ   הנשמות הללו היו על כן ו.  )'תפארת שלמה' פרשת וירא ד"ה וישכם אברהם בבוקר(  י
נין פסח דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בע'שער הכוונות' להאר"י ז"ל  )  בירור אחר בירור  , פעם אחר פעם)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה נמצא(    גלגולים רבים  ות צריכ

)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א' ד"ה    ןפרד מהיי  'פתהטינו'ו  'הסיגים' זיכוך אחר זיכוך לאט לאט, עד שכל    (דורות עד אברהם'  'ליקוטי הש"ס' להאר"י ז"ל ד"ה 'י'  ,ויציאת מצרים

אים  י שמוצ  'זהב 'דומה לדבר זה  ו.  ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה נמצא( )'שער הפסוקים' להאר"י  החלאה מהןכל    ותיתֹוםו  ויתלבנ  ְיצְֹּרפּוהם  אז  ו,  בענין פסח ויציאת מצרים(
יגים  מכל הס לזככו פעם ועוד פעם ולהתחכם    צריך  הצורף ו  .ולא הדרהב זתואר  לו  אין עד ש  ,ערישּושלא פי  כ כולו מלא טינוף  כאשר הואמבטן האדמה  

 .'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בענין פסח ויציאת מצרים() זהבויתגלה המנו מ  יפרדו י עד שו בש

 הפלגה דור  ו המבולדור אנוש  בדור התגלגלוהקדושות  הנשמות  

בני האדם  ואז  ,  (בעל שו"ת 'בית דוד' חלק א פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה' והלאה'ח דוד' לעפ"י 'צמ,  )עפ"י 'שפה אחת' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה שמצאתי   שנֹובדור אֶ   הללונשמות  התחילה התגלגלו 
וזה    .)רש"י בראשית ד, כו(אלילים  ועושים אותם  הקב"ה  היו קוראים לבני האדם ולחפצים שונים בשמות של  לעבוד עבודה זרה. הם  לה' והחלו    היו חוטאים

ת ַּגם הּוא יַֻלד שנאמר "מה   ת ְׁשמ  ּוְלׁשֵּ ַוִיְקָרא אֶּׁ ן  ם ה ֹו ֱאנֹוׁש  בֵּ ד, כו("  'ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְבׁשֵּ הציף עליהם ה' יתברך שליש    הרעים  מעשיהםועל    .)בראשית 
 .('מגלה עמוקות' פרשת לך לך בנושא 'שייך להתחלת הסדרה') מהעולם במים

עיקר  גם  ו  , היו מורדים וכופרים בה' יתברךהם  כן  , לפגם הבריתא  טח המר ההוא של  , וכיון שהיו מהשורש  בדור המבולהנשמות  אחר כך התגלגלו  
ה  ִק ַוַיְרא ֱאל " שנאמר    פגם הברית חטאם היה   ץ ְוִהנֵּ ת ָהָארֶּׁ ת ַדְרכֹו ַעל ָהאָ   ָכל   ִהְׁשִחית ִכי    ִנְׁשָחָתהים אֶּׁ ץָבָשר אֶּׁ )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על    )בראשית ו, יב("  רֶּׁ

, ע"ב  קחדף  סנהדרין  גמ'  )הם נדונו רותחים של מי המבול  הבמים  והם קלקלו בעבירה   כי 'ברותחים'  את המבול,הביא עליהם  ה' לכן  .  הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה והנה התחלת(

ץ  ָרַעת ָהָאָדם ַוַיְרא ה' ִכי ַרָבה  נאמר "ש  "ָאָדםָרַעת  בשם "  דור נקראהאותו  .  (ע"א  יבדף  ראש השנה  גמ'   ו,    "ָבָארֶּׁ של אדם' כלומר    רעתו '  היו   שהםלפי    ( ה)בראשית 
ת  "  נאמר  לכן גם  ממש.  אדם הראשוןשל  ו  מהשחתת  ם ה' ִכי ָעָשה אֶּׁ ת    ָהָאָדםַוִיָנחֶּׁ ה אֶּׁ ְמחֶּׁ ר ה' אֶּׁ ל ִלבֹו: ַויֹאמֶּׁ ב אֶּׁ ץ ַוִיְתַעצֵּ ַעל    ָהָאָדםָבָארֶּׁ ר ָבָראִתי מֵּ ֲאׁשֶּׁ

י ָהֲאָדָמה מאה שלושים שנה    ן באות  בפגם בריתו יצאו  ש  הנשמותהם  הם  שו   כפיו של הקב"ה, יציר    אשון הר  אדם הלרמוז שהם בני    ז(   – )בראשית ו, ה  "  ְפנֵּ
דור המבול ראה מאמרינו   )להרחבה על מעשיהם הרעים של  ('שער הכוונות' דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בענין פסח ויציאת מצרים  ,)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה והנה התחלת  שפרש מאשתו

 .'דור המבול'( –שת נח לפר

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך בריתם  השחיתו  לא שבעליון רק  ומרדווהם הרעו שוב כמו אבותם , התגלגלו הנשמות בדור הפלגה לאחר מכן

שהתירו להם עבודה זרה וגילוי עריות    'החיצונים' ונכנסו תחת ממשלת    הם בנו עיר ומגדל  .(בענין פסח ויציאת מצרים 'שער הכוונות' דרושי הפסח דרוש א' ד"ה ,חדש' ד"ה אח"כ נתגלגלו
  עליהםנאמר    מזרעו של אדם הראשון לכן ומחמת שהיו    .)'חסד לאברהם' מעין שני נו ד"ה אמנם סיבת גלות(  את הס"מ ואשתו הלילי'  מעליהםכרצונם, והשליטו    ולהרשיע

ד הַויֵּ " ת ַהִמְגָדל  רֶּׁ ת ָהִעיר ְואֶּׁ ר ָבנּו  ' ִלְרֹאת אֶּׁ י ָהָאָדםֲאׁשֶּׁ י ָהָאָדםבְ , ")בראשית יא, ה("  ְבנֵּ   בריתוהשחתת  בעת  ממש, שיצאו    אדם הראשון בניו של  כלומר    –"  נֵּ
שנאמר  הפיץ אותם כמו  שה' יתברך    וחוץ ממה  .דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בענין פסח ויציאת מצרים(  להאר"י ז"ל  )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה אח"כ נתגלגלו, 'שער הכוונות'

ץ" ץ ַוַיְחְדלּו ִלְבֹנת ָהִעירה'   ַוָיפֶּׁ י ָכל ָהָארֶּׁ לך לך בנושא    ות' פרשת'מגלה עמוקפרק לח אות י,    'בראשית רבה')  מות מתוכםעל שלושים אומים  עוד הציף    )בראשית יא, ח("  ֹאָתם ִמָשם ַעל ְפנֵּ

  .מגדל בבל'(דור ' –)להרחבה על כוונותיהם ומעשיהם של דור הפלגה ראה מאמרינו לפרשת נח  ('שייך להתחלת הסדרה'

ידי דוד המלך הללו  כל שלושת הדורות   ַבֲעַצת  " נאמר  ש  כפיתהלים  בספר השבמזמור הראשון    נרמזו על  ָהַלְך  ר לֹא  ָהִאיׁש ֲאׁשֶּׁ י  ְך    יםְרָׁשעִ ַאְׁשרֵּ רֶּׁ ּוְבדֶּׁ
ִציםלֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב    ַחָטִאים ה יֹוָמם ָוָלְיָלה: לֹא ָיָׁשב:  לֵּ ְהּגֶּׁ ְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו יֶּׁ ן ְבעִ  ִכי ִאם ְבתֹוַרת ה' חֶּׁ ר ִפְריֹו ִיתֵּ י ָמִים ֲאׁשֶּׁ ץ ָׁשתּול ַעל ַפְלגֵּ הּו  ְוָהָיה ְכעֵּ תֹו ְוָעלֵּ

ה יַ  ר ַיֲעשֶּׁ ִציםהמבול, "  הם דור  –"  ַחָטִאיםהם דור אנוש, "  –"  ְרָׁשִעים, "ג(  –)תהלים א, א  "  ְצִליחַ לֹא ִיבֹול ְוֹכל ֲאׁשֶּׁ וכולם לקו  .  כו, א(  'בראשית רבה')  דור הפלגה  הם  –"  לֵּ
םנאמר " במים ש י ָמיִּ ץ ָשתּול ַעל ַפְלגֵּ  .('שייך להתחלת הסדרה' פרשת לך לך בנושא 'על התורה  עמוקות'מגלה ) " ְוָהָיה ְכעֵּ

 מטעמי תורת חיים 
 עמ"י  עש"ו  בינ"ו 
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 חזרו והתגלגלו באנשי העיר סדום שאבדו הקדושותהנשמות  

ונרמז גלגולם של דור הפלגה בתוך   .)'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה אח"כ נתגלגלו( חזרו והתגלגלו בדור סדום בימיו של אברהם אבינונשמות ה אותן
י ְסדֹּם"אנשי סדום בפסוק   יר ַאְנשֵּ י ָהעִּ יראנשי "" היו ממש אותם  ְסדֹּם"אנשי  כלומר  ,  ת יט, ד(אשי)בר  " ְוַאְנשֵּ יר " אשר בנו "ָהעִּ ם  עִּ ֹּאשֹו ַבָשַמיִּ ְגָדל ְור   "ּומִּ

אמנם    (עמוקות' פרשת בראשיתתיבה 'סדום' בשם 'המגלה  , 'קהלת יעקב' ערך 'סד'  קוב פרשת קרח ד"ה על דברי הילקוטלר' מדזי  גלה עמוקות, 'אמרי נועם')'לב אריה' פרשת קרח אות כג בשם המ  דור הפלגהזמן  ב)בראשית יא, ד(  
י ְסֹדם ָרִעיםעליהם "  עד שנאמרהם הרשיעו והחטיאו    בגלגול סדוםגם     את   לפי שהיו משחיתים  "ָרִעיםנקראו "ו  .)בראשית יג, יג("  לה' ְמֹאדְוַחָטִאים    ְוַאְנׁשֵּ

ר  "שנאמר  כפי    נקרא בשם 'רע'  בריתוכל מי שמשחית את  ו  וק 'ויקם מלך חדש' ד"ה אח"כ נתגלגלו( )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפס  בריתם ְיהּוָדה  ַוְיִהי עֵּ י ה'    ַרעְבכֹור  ינֵּ ְבעֵּ
הּו ה'  . ים(ש א' ד"ה בענין פסח ויציאת מצר'שער הכוונות' דרושי הפסח דרו ,ות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה והנה התחלת )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שמ .)בראשית לח, ז( )ראה רש"י בראשית לח, ז("  ַוְיִמתֵּ

פרשת יתרו   אחצירולר' יעקב אב  'מחשף הלבן')לא נתקנו ואדרבא הוסיפו זוהמא לזוהמתן  יתקן אך  כדי לה הקדושות באו בדור המבול דור הפלגה ודור סדום  הנשמות  

  על הפיכת סדום גילה לאברהם אבינו  הוא  סדום,  תוך אנשי העיר  שהיו ב   הללועל הנשמות  של הקב"ה  רחמנותו הגדולה עד אין שיעור    בגלל  (דף לב ע"א טור א
על שלושת הדורות    הקב"ה גם סיפר לאברהם.  ים( )'תפארת שלמה' פרשת וירא ד"ה והנה על פי הדבר  דח ממנו נידחליהם ויוציאם מתוך הקליפות, לבל יתפלל עישעל מנת  
ה"בפסוק  , כפי שנרמז  שבסדום  קדושות השמות  הנאותן    תגלגלו בהןשכבר ה  ר ֲאִני ֹעשֶּׁ ַאְבָרָהם ֲאׁשֶּׁ ה ֲאִני מֵּ ראשי  כאשר  ,  )בראשית יח, יז(  "וה' ָאָמר ַהְמַכסֶּׁ
ה הַ "תיבות    .('שייך להתחלת הסדרה'מגלה עמוקות' פרשת לך לך בנושא ')בול  מנוש, א פלגה, ה רותיוצא ראשי תיבות של שלושת הדו" ַאְבָרָהםמֵּ ִני  אֲ ְמַכסֶּׁ

ֹ הוא  תפלל עליהם י הוא ש על ידי זה שו מות הגבוהות הללו המשוקעות בסדום,מה היה עניינם של הנש  נוה' גילה לאברהם אבי  אבדו.  יעלה אותם לבל י
  םעל סדורבה  ה התפלל  אברהם אבינו  ש  וזה הטעם  .()'תפארת שלמה' פרשת וירא ד"ה והנה על פי   ל לתיקונםמשיכו להתגלגישכך ל  והועילה תפילתו של אברהם אבינו

ה ַצִדיק ִעם ָרָׁשע: אּוַלי יֵּׁש ֲחִמִשים ַצִדיִקם ְבתֹוְך ָהִעיר ַהַאף  ַוִיַּגׁש" שנאמר כפי    וביקש עליהם רחמים  ה ְולֹא ִתָשא ַלָמקֹום   ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף ִתְספֶּׁ ִתְספֶּׁ
ְבִקְרָבּה ר  ֲאׁשֶּׁ ַהַצִדיִקם  ֲחִמִשים  לְ :  ְלַמַען  ֲעשָחִלָלה  מֵּ ַצִדיק  ָך  ְלָהִמית  ה  ַהזֶּׁ ַכָדָבר  ה  ת  ַיֲעשֶּׁ לֹא  ץ  ָהָארֶּׁ ָכל  ט  ֲהֹׁשפֵּ ָלְך  ָחִלָלה  ָכָרָׁשע  ַכַצִדיק  ְוָהָיה  ָרָׁשע  ִעם 

ר ה'   ִמְׁשָפט: ְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִשים ַצִדיִקם ְבתֹוְך ָהִעיר ְוָנָשאִתי ְלָכל ַהָמקֹום ַבֲעבּוָרםַויֹאמֶּׁ  . יח()ראה בראשית  בעבורםלהתפלל עוד והוסיף . (וכ –)בראשית יח, כג  "ִאם אֶּׁ

ִני ָכל, ועל זה אמר דוד המלך "הדורות הללו גרם ליצירת מזיקים רבים הריבוי העוונות בכל ארבע  ן סּורּו ִממֶּׁ י ָאוֶּׁ   זיקיםהם אותם המש )תהלים ו, ט("   ֹפֲעלֵּ
ִני ָכלִמ ּורּו  ס פסוק "באותו הרמוזים  ו  שנוצרו בעוון ארבעה דורות י  פֹ   מֶּׁ ןאָ ֲעלֵּ גם    ונוש. וכן נרמזאלגה  פבול, המדום,  ס  דורותה  " שהוא ראשי תיבותוֶּׁ

נִ   ּוסּור סופי התיבות " ב חיד"א )'יוסף תהילות' לה  נוש אבול,  מדום,  ספלגה,  ה  הדורותוהיא ראשי תיבות של    ' אמס"ה'   התיבה   גימטריא של  שזה  " ןָאוֶּׁ   יֹפֲעלֵּ   לכָ   י ִממֶּׁ

אֶּׁ נרמז בפסוק ", וזה  והחשיבם  ה'  יהםחס על  הקלקול של הדורות הללו  כלולמרות    .מזמור ו' ד"ה סורו ממני( ְגדֹו מֵּ ס ָוֹתהּו  ָכל ַהּגֹוִים ְכַאִין נֶּׁ ְחְׁשבּו לֹופֶּׁ ,  )ישעיה מ"  נֶּׁ

ס"שהתיבה  ,  יז( פֶּׁ אֶּׁ אמר דוד  גם    הללודורות  העל  ו  .מערכת ג, אות כא( ת' להחיד"א'מדבר קדמועפ"י )  דוםסלגה,  פהנוש,  אבול,  מ  דורותה  של ארבעת   ראשי תיבות  " היאמֵּ
ה ְבִדְמָעִתי ַעְרִשי המלך "  . ('שפה אחת' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה ,ז ותא מערכת ג א)'דבש לפי' להחיד"  )תהלים ו, ז("  ַאְמסֶּׁ

 בברית בין הבתרים התגלה לאברהם אבינו סיבת הגלות הקשה במצרים 

ָמה ָנְפָלה ַעל  שנאמר "  הנשמות ורות שבהן התגלגלו אותן  בעה הד על אר  ב'ברית בין הבתרים' לאברהם אבינו    סיפר ה' יתברך   ׁש ָלבֹוא ְוַתְרדֵּ מֶּׁ ַוְיִהי ַהשֶּׁ
ה ַאבְ  יָמה ָרם ְוִהנֵּ ָכה  אֵּ ת  ְגֹדָלה ֲחׁשֵּ לֶּׁ ם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם  ָעָליו: ֹנפֶּׁ ץ לֹא ָלהֶּׁ רֶּׁ ר ִיְהיֶּׁה ַזְרֲעָך ְבאֶּׁ ַדע ִכי גֵּ ר ְלַאְבָרם ָיֹדַע תֵּ אֹות ָׁשָנהַויֹאמֶּׁ ,  יג( -)בראשית טו יב "  ַאְרַבע מֵּ

יָמה" ָכה" שליש עולם במים. ה' זה דור אנוש שאז הציף  –" אֵּ זה דור הפלגה שגדל בו המרד   –" ְגֹדָלה" דור המבול שלא שמשו בו המאורות. זה  –  "ֲחׁשֵּ
ת"  .ן המגדלי בבני לֶּׁ שנאמר    במצריםיצטרכו לסבול הנשמות    הללום של הדורות  שאת כל עוונותיה  ואברהם אבינו התבשר זה מהפכת סדום.    –"  ֹנפֶּׁ

ר ִיְהיֶּׁה ַזְרֲעָך  " ַדע ִכי גֵּ רֶּׁ ָיֹדַע תֵּ ם  ץ לֹאְבאֶּׁ אֹות ָׁשָנה  ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם  ָלהֶּׁ מאה  כים להיות  צריכלומר  ,  )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק כב(  )בראשית טו, יג(  "ַאְרַבע מֵּ
אֹות ָׁשָנה" סך הכל ו  ורשנה לכל ד   .(' אהרן דרשן פרשת שמות דף א ע"א בספר שמות ד"ה ויאמר ה' אל משה לך'בגדי אהרן' לר)  "ַאְרַבע מֵּ

ָנה שנאמר "  שנה מאתים ועשר  בפועל רק יהיו שם  רים  גלגלו למציתשהנשמות  הגזירה הזאת,  מרות  ל כי    לאברהםהוסיף לגלות  ה'  ו   ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו הֵּ
ם   ָנהֲעֹון ָהֱאֹמִרי  ִכי לֹא ָׁשלֵּ בגלות מצרים.    עתידים להיותד מספר השנים שכנג  א 'מאתים ועשר'גימטרי  היא  "דֹור"כאשר התיבה  ,  )בראשית טו, טז("  ַעד הֵּ

ם  "ולם הוא  לגבת גסישלו  גילה  ה'  .'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה ודור רביעי ישובו() כבר ישובו לארץ " דֹור ְרִביִעיכאשר "  דורות ה שלושיהיו שם ובסך הכל  ֹּא ָשלֵּ י ל כִּ
י  ָּנהֲעֹון ָהֱאמֹּרִּ יָהֱאמֹּ "תיבה תחילת הברמוזים ה  לבומנוש  אגה פלה  ושת הדורותשל  קן את חטאם שלכלומר שצריכים לת"  ַעד הֵּ ת  כאשר האותיו   ,"רִּ

,  הקודמים  קן את הדורותלתכדי  בגלות מצרים   בפועל   שבו יישראל יש  ספר השניםמ  ורומזות על  עשרמאתים ו הם גמטריא בסוף התיבה    הנותרות   ר"י
ם"לפי שלא  ָנה"ד ע םעוונ "ָׁשלֵּ  . אחר ויתיישב( ' רחמים חורי מתוניס פרשת לך לך ד"ה באופן' לרקרית ארבע)'   "הֵּ

ַדע"  לאברהם אבינו  אמר ה' אז   ְהֶיה   ָידַֹּע תֵּ ר יִּ י גֵּ ֹּא ָלֶהם ַזְרֲעָך ְבֶאֶר   כִּ בדעתו    על מנת שיתיישב טוב  ידיעה אחר ידיעהשהוא צריך  כלומר  ,  )בראשית טו, יג(  "ץ ל
ביאר לאברהם אבינו את כל הסודות   שהקב"ה וכיוון. פרק טו על הפסוק 'ויאמר לאברם ידוע'()הרמ"ד וואלי בראשית   בניו במצרים היא לטובה ולא לפורענות שכל גלותם של

שראל ולהצלת  לטובתם של י  שהיאידע   כי, ה בראשית פרק טו()רא  הזאת  גלותהעל כן שתק אברהם אבינו ולא התפלל בכלל על וראים שיש בגלות מצרים, הנ
  בגלות מצרים   בינו רצה אברהם א  ,ואדרבא  .)'גליא רזיא' דף כ ע"א טור ב ד"ה 'תדע כי גלות מצרים'(מימות קדם  עוד  ידההיו תפוסים בהם  נפשם מיד הסטרא אחרא אשר  

כא( )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשות וישב  מד, 'בראשית רבה')ראה נום היו בגיסבל הם  על פני ש אחרא ותזכך אותם מכל זוהמא  הסטרא שהעדיף גלות שתרחיק אותם מ לפי

 .מקץ ויגש ד"ה זהו סוד(

ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאנֹ נאמר לאברהם אבינו "  וכן ת ַהּגֹוי ֲאׁשֶּׁ ְצאּו  ְוַגם אֶּׁ ן יֵּ י כֵּ ְרֻכש ָגדֹול ",  )בראשית טו, יד("  ִבְרֻכׁש ָּגדֹולִכי ְוַאֲחרֵּ   משםצריך להוציא  שאלו הנשמות    – "  בִּ
אֹו  "נאמר  וגם. דכלה' פרשת בא ד"ה ויש לפרש עוד( )'אגרא  יותר מהוצאת הנשמות השקועות בתוך הטומאהגדול  אין לך 'רכוש' ש, )'תפארת שלמה' פרשת וירא ד"ה וישכם אברהם בבקר(

ֱאל ָלבֹוא  ִק ֲהִנָסה  ּגֹוי ָלַקַחת לֹו  ים  ב  רֶּׁ ִמקֶּׁ ּוִבְזרֹועַ   גֹוי  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים  ְככֹ ְבַמֹסת  ְּגֹדִלים  ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים  אֲ   ם ה'  ל  ָלכֶּׁ ָעָשה  ר  ׁשֶּׁ
יקֵּ ֱאל ינֶּׁ ם ְבִמְצַרִים ְלעֵּ ב ּגֹוי  ָעם"שלקח לו  , לא נאמר  )דברים ד, לד(  "ָךיכֶּׁ רֶּׁ ב ּגֹוי  גֹוי" אלא "ִמקֶּׁ רֶּׁ ממש עד  קרבם של הקליפות  ב  שנשמותיהם היולפי    –"  ִמקֶּׁ

 . )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה וז"ס(נצרפו והתלבנו ונלקחו מקרב הגויים ההם ממש  ם. ואחר כך גוים כמותכדי שהיו 

ּנּו  ַוֲעָבדּום ם "קיים בהשה'  ובכדי שלא יגיד אברהם אבינו   אֹות ָשָנה   ְועִּ ן יְֵּצאּו  בגשמיות, אבל לא התקיים בהם "  )בראשית טו, יג(   "אָֹּתם ַאְרַבע מֵּ י כֵּ ְוַאֲחרֵּ
ְרֻכש ָגדֹו י שנאמר "  בני ישראל על ביזת מצרים  לכן הצטוּו   –  שמיות אלא רק ברוחניותבג   )בראשית טו, יד(  " לבִּ ר ָנא ְבָאְזנֵּ הּו    ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש  ַדבֶּׁ עֵּ ת רֵּ אֵּ מֵּ

י ָזָהבְוִאָשה   ף ּוְכלֵּ סֶּׁ י כֶּׁ ת ְרעּוָתּה ְכלֵּ אֵּ )'פה אחד' להחיד"א דף ק' ד"ה ורב כמו שנאמר, 'אגרא דכלה' פרשת בא סוף ד"ה ויש לפרש את ביזת הים    'רכוש קטן'   גם  ליהםוהוסיף ע  )שמות יא, ב("  מֵּ

ות  מנת לעשהכל על  ו  .פרשת נשא יג, כ(  'במדבר רבה')אחד כנגד ביזת מצרים ואחד כנגד ביזת הים    )יחזקאל יז, ז("  יםַוָתֹבִאי ַבֲעִדי ֲעָדיִ " לשון כפולה  נאמר    ועל זה  .עוד(
 .)'פה אחד' להחיד"א דף ק' ד"ה ורב כמו שנאמר(  נחת לאברהם אבינו עליו השלום
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  הקליפות תוך  מנשמות ישראל הקדושות   יצאומצרים   בעת גלות

  נשמות להתגלגל בבני ישראל, והתבררו ה  ןהתחילו אות  ת של גלות מצרים שבהם סבלו ישראל את שעבוד מצריםשונוהרא   שים שנהושל אה  מ משך  ב
  ן אות   .(קח. ראה 'עמק המלך' שער קרית ארבע תחילת פרק  ד"ה והנה אותם  )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש'  שים שנהושלמאה  בסוף  והתלבנו הטוב מן הרע עד שהושלמו  

' וכן בהגהה שם ויגש ד"ה 'זהו סוד-מקץ-)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשות וישבסו  לאונ   והיה קלקולאדם הראשון מאשתו חוה    שפרׁש  שים שנהושלמאה  היו תיקון כנגד  שנים  ה

מו שהיתה בת  ליוכבד א  נולד משה רבינו גואלם של ישראל  שים שנהמאה ושל  שעברו  . לכן לאחרראה 'שער הכוונות' דרושי פסח דרוש א ד"ה בענין פסח ויציאת( בשם קונטרס האר"י. 
ד"ה והנה    הפסוק 'ויקם מלך חדש')'שער הפסוקים' פרשת שמות על    שכבר הושלמו כל הנשמות לבוא  היות  –השלכת הזכרים ליאור  ה גזירת  גם התבטלו,  שים שנהמאה ושל

 . אותם(

י  ותהיו מגולגל  הללו ובדגים    , על מנת שיאכלו אותם  דגים קטנים  להם  מביאה'  היה    ,השנים  ןבאותהיו שואבים מים בכדיהם  ישראל  כאשר   שִּ ם  שִּ
ץ  ָלֹרב  ְוִיְדּגּו"בברכותיו לשבטים  שאמר יעקב אבינו    מה   וזה  .להיתקן במצרים  צריכותנשמות שהיו  יבוא  ר ב ָהָארֶּׁ רֶּׁ   הדגים   כוחשמ   ,)בראשית מח, טז("  ְבקֶּׁ
גלות מצרים כבר לקחויומכ   .להחיד"א פרשת ויחי אות טו ד"ה וידו לרוב(  ')'פני דודהיו בארץ מצרים  י ש  בבני ישראל   "ֹרבאו לכלל "ובי את כל  ישראל  משם    וון שבסוף 

'יוסף תהלות' להחיד"א מזמור ח', מערכת י אות יד,  'דבש לפי' להחיד"א) ( קיח ע"א דף פסחיםגמ' )ראה  'דגיםכמצולה שאין בה ' על כן אמרו רבותינו שעשו אותה , הנקראות 'דגים'שמות הנ

 .מערכת ז אות יז ד"ה ועתה נבאר( להחיד"א )'מדבר קדמות'נשמות  בררו משם כל התלשוב למצרים כי כבר נ נאסרומאז   (ה וירא איש מצרי'שם משמואל' פרשת שמות תרע"ו ד"

ִיְש ּוְבנֵּ פסוק "נרמז בבמצרים  תיקון הנשמות   ִבְמֹאד  י  ַוַיַעְצמּו  ַוִיְרבּו  ַוִיְׁשְרצּו  ָפרּו  ל  ץ ֹאָתם  ְמֹאדָראֵּ ָהָארֶּׁ א  ז("  ַוִתָמלֵּ " היא  ְמֹאד"כאשר התיבה  ,  )שמות א, 
  שנאמר   פרים ורבים שלא כדרך הטבע  בני ישראל  היו  ועוד ניצוצות במצריםוככל שבאו עוד    ניצוצות שלו.הבררו  תשם נלרמוז ש  –  אותיות 'אדם'

ְרבּו ַוַיַעְצמּו " ְשְרצּו ַויִּ ת  "  בפסוקגם    שלהם  התיקון  נרמז   וכן.  )שמות א, ז( "ָפרּו ַויִּ ר אֶּׁ פֶּׁ הּו  ַוַיעֲ   ְמֹאדַעמֹו  ַויֶּׁ אותיות   היא"  ְמֹאד"שהתיבה  ,  )תהלים קה, כד( "ִמָצָריוִצמֵּ
ת  "  "אדם". ר אֶּׁ פֶּׁ הּו "כן וו   אשון.אדם הר  קרי של  שהפרה את עמו ישראל מאותם ניצוצות  –"  ַעמֹוַויֶּׁ שהצרו    הגוים  , שהם אותם"ָצָריו"על ידי  היה    "ַיֲעִצמֵּ

 . ההגדה להחיד"א ד"ה לגוי גדול ועצום( )'פה אחד' על מיםעצּוישראל עבוד כך גדל הבירור ונעשו שולפי קושי ה ועינו אותם,  לישראל במצרים

  .ד"ה לגוי גדול ועצום(  )'פה אחד' על ההגדה להחיד"א"  ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹולההגדה "   ברמח  כתב ראל, כפי שלאנשים מבני יש  ונעשובמצרים התבררו ניצוצות אדם הראשון  
ְפרֹּץ שנאמר " עינוייםהוצרות הנעשה על ידי  שם שה ניצוצות הקדּו  בירורכאשר   ן יִּ ְרֶבה ְוכֵּ ן יִּ  .א מערכת ג אות כא()'מדבר קדמות' להחיד")שמות א, יב(  "ְוַכֲאֶשר ְיַעּנּו אֹּתֹו כֵּ
עבדו דווקא במצרים  השתו   ָׁשבּוהם  ,  כי אם בערוהלא בקדושה  ם הראשון שעל ידי אדנשמות    ןאות   על מה שיצאושמדה,  ם מדה כנגד  בזה גוהיה  

ץהנקראת " ְרַות ָהָארֶּׁ ל ָעלּו ְבנֵּ ֲחֻמִׁשים  וַ "  הפסוק   והוא סוד   .ועלו משם  על מזמור תהלים א, ב ד"ה כי אם נמצא בדור(ֹון' לר' עמנואל חי ריקי  יצִ ה  זֵּ 'חֲ )  ()בראשית מב, ט "  עֶּׁ ץ ִמְצָר   י ִיְשָראֵּ רֶּׁ אֶּׁ "  ִיםמֵּ
' דוד זכות ממודינא מאמר ג' דף שב ע"א )'זכר דוד' לרהפלגה' ו'דור סדום'  ר 'דו מבול' ור ד 'ש' ור אנו'די ארבע דורות  אחר  יחמישעתה דור שהם לפי  –" ֲחֻמִׁשיםוַ , ")שמות יג, יח(

 . ו בענין(ה שקרינד"ה וממ

 במצרים  היסוריםלהם על ידי   באו על עונשם והתכפר  כל הדורות הקודמים 

ְעבּוד   ן גזר עליהונ  ן היו צריכים כפרה על כךכבדורות הקודמים, לוקלקלו  כיון שהנשמות הללו חטאו   )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל   שאין כמותובמצרים  קשה    שִּ

אותן    חזרוועתה    , איבד אותם מהעולםלא היה עונש אלא רק  זה  בגלגולים קודמים    צרות   באו עליהן שכבר  ומה    .ויציאת מצרים(דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בענין פסח  
נמעכו  חלקם    . אבדושלא יכלו להיתקן   והשאר   תוקנו במצריםלתקן  נשמות שהיה אפשר  ה  ן ותא  וכל .  ולהיתקן  בכדי לקבל את עונשםבגלגול    הנשמות 

של מאה וחמישים תינוקות בבוקר ומאה וחמישים    בדמםבכל יום  רוחץ  שוחט והיה  ש  פרעה   ידי  נשחטו על   חלקם  ,ה, כא(  'שמות רבה')ראה    שבנו   בנייניםתוך הב
  ו הישיצאו לבסוף ממצרים    ישראל עם  רבוא    ששיםב   וכך  .)'ערבי נחל' פרשת נח דרוש ב ד"ה ובתירוץ דבר(  בשאר המיתות  הלאהוכן  ,  א, לד(  'שמות רבה')ראה  תינוקות בערב  

ס ֻסֹכָתה  ַוִיְסעּו ְבנֵּ "  , ועליהם נאמראויכרטהר  יא נשמות שהצליחו להזדכך ולהרבוששים   ַרְעְמסֵּ ֵֽ ל מֵּ אֹות  י ִיְשָראֵּ ׁש מֵּ לֶּׁ ְכׁשֵּ כשכוונת  ,  )שמות יב, לז("  ַרְגִלי  ף אֶּׁ

 .(דף לב ע"א טור אפרשת יתרו ' יעקב אבוחצירא לרף הלבן' 'מחשֹ )צאו ונתקנו י לפני ש גליהםר בין  ונרמסו  יפותבין הקל ות נטמו היו  הנשמות ש היא" ַרְגִלי" התיבה 

)'מאמר   הפלגה בדור  ול הקודם בגלגת על מעשיו צריך למּו   ההי  כי  בניין במצריםתוך מעכו ב מאותם אלו שנ  והוא ,היכַ ִמ  מצרים היה ארץ ב  אחד הילדים 

  משה רבינו הציל אותו אך    ,)עפ"י 'צמח דוד' חלק א פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה' והלאה(  ומגדל בחומר ובאבנים  עיר  בנהשם  ש  (חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק כב. וראה ביאור 'יד יהודה' שם
עבודה  הבמלכות שמים על ידי    פילוג עשה  הוא    לישראל, כיצנינים  נעשה  מיכה  בסוף  . ו קא ע"ב ורש"י שם(דף  )ראה סנהדרין    תפילתועל ידי    במצרים  מתוך הבניין

עצמו  ב  שהיהאת מלכות בית דוד, כאשר שבע בן בכרי    לפלגניסה  הוא  וכן    .ילההיה מתערבב עם העשן של משכן ׁש  ההעשן שלר  שא  לושהיתה    זרה
  נקרא  אשרשל משה   של מיכה, בכך שבן בנו  משה רבינו נענש על הצלתו .)ראה שמואל ב' פרק כ( דוד המלך את כל ישראל נגד המריד  ע"ב(דף קא סנהדרין גמ' ראה ) מיכה
יב פוחוביצר דרוש חג הפסח ד"ה 'ובזה  . ראה 'קנה חכמה' לר' יהודה ליוראה ביאור 'יד יהודה' שם  .)'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק כבעה אחרי העבודה זרה של מיכה  ת  בן גרשום'  יהונתן '  בשם

 . (יתבאר למה צוה'

  , בפגם בריתם  בדור המבול וכן    שו"ת 'בית דוד' חלק א פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה' והלאה'( 'צמח דוד' לבעל  עפ"י  )  םבמעשיהם הרעי  דור אנוש גלגול  ב  הנשמות שחטאו    בעבור מהו
ן ַהִילֹודכָ נגזר עליהם בגלות מצרים " משון' על פרשת שמות דף , 'זרע ש)'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש ד"ה והנה אחר )שמות א, כב(" ַתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון ְיֹאָרההַ  ל ַהבֵּ

שער הכוונות'  )'  של דור המבולעונש  הדוגמת    (לך מצריםמד"ה פסוק ויקרא  פרשת שמות דף נב ע"א    'זרע שמשון')  מיםהמיתת חנק בתוך  טביעה בשהוא    (נב ע"א טור א ד"ה פסוק ויקרא מלך מצרים

של  והגזירה    .)'צמח דוד' לבעל שו"ת 'בית דוד' חלק א פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה' והלאה'(  יה במיםהוכן העונש של דור אנוש, שגם    ם(להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א' ד"ה בענין פסח ויציאת מצרי
' פרשת שמות על )'שער הפסוקיםבדור המבול    בפגם בריתםשחטאו אלו לפי שהזכרים הם  נקבות,  ה לא עלאבל    הזכריםדווקא על    השלכת התינוקות למים היתה 

ת  ּופריׁשבמצרים  יהם  עלגזר  נ  ובגין זה גם  .(וק ויקרא מלך מצריםד"ה פספרשת שמות דף נב ע"א    'זרע שמשון')  עונשם  חוב  לפרוע אתהשלימו    ועתה   ד"ה והנה אחר(  'הפסוק 'ויקם מלך חדש

 .(ה דף צח ד"ה ולדרכנו יתבארומאמר ג פרק כ  וד זכות ממודינאלר' ד 'זכר דוד')  'דרך ארץ מ'

  בניית על ידי    מלך חדש ד"ה והנה אחר(  )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקםולהילחם בו יתברך    'בעיקר'שרצו לעלות ולכפור    בגלגול דור הפלגההנשמות  שחטאו    ועל מה 
ם "שנאמר כפי עיר ומגדל מאבנים  ָנההַ ַוְתִהי ָלהֶּׁ ן  ְלבֵּ ָמרְלָאבֶּׁ ר ְוַהחֵּ ם ַלֹחמֶּׁ   ְבָנה ִנלְ  ָהָבה"  אמרושמה  וכן )'ערבי נחל' פרשת נח דרוש ב' סוף ד"ה ולכן נגד(  )בראשית יא, ג(  "ָהָיה ָלהֶּׁ

ִנים ים  ְבחֶֹּמר ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם ַבֲעבָֹּדה ָקָשה  "במצרים  נגזר עליהם    םכנגד  ,(א, ג)בראשית י  "ְלבֵּ נִּ ְלבֵּ ְתַחְכָמה לֹו  ָהָבה"  עליהם  נאמר כן  ושמות א, יד(  ) "  ּובִּ )שמות    " נִּ

ֹ "  וגם  פשר לרמוז מה שמצאתי(ד"ה וא "י 'שפה אחת' להחיד"אעפ, )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש ד"ה והנה אחרא, י(  ן ל בֶּׁ ן  ְוַעָתה ְלכּו ִעְבדּו ְותֶּׁ ם ְוֹתכֶּׁ ן ָלכֶּׁ ִניםא ִיָנתֵּ שמות ה,  )  "נּוִתתֵּ   ְלבֵּ

י" בבניית בגלות מצרים העבידו אותם, נּושהם בָ והמגדל  העירכנגד ו. (מאמר ג פרק כה דף צח ד"ה ולדרכנו יתבארו לר' דוד זכות ממודינא 'זכר דוד') יח( תֹּם    ָערֵּ ְסְכנֹות ְלַפְרעֹּה ֶאת פִּ מִּ
ס ץשנאמר "וכשם שהפיצם בדור הפלגה    .)'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש ד"ה והנה אחר( )שמות א, יא(   "ְוֶאת ַרַעְמסֵּ ץ ַוַיְחְדלּו    ַוָיפֶּׁ י ָכל ָהָארֶּׁ ה' ֹאָתם ִמָשם ַעל ְפנֵּ

ץ" נאמר  ש  ה' הפיצם במצרים לקושש תבןכך  ,  )בראשית יא, ח("  ִלְבֹנת ָהִעיר ן  ַוָיפֶּׁ בֶּׁ ׁש ַקׁש ַלתֶּׁ ץ ִמְצָרִים ְלֹקׁשֵּ רֶּׁ רנב אופנים' אופן רלו,    –)'מגלה עמוקות    )שמות ה, יב("  ָהָעם ְבָכל אֶּׁ

 . ג' במסרה( ' פרשת נח ד"ה ויפץ'אגרא דכלה
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ִריםבַ " כּו והּוסדום  דורגלגול בהנשמות מה שחטאו  על ו תַ " שנאמר " כאשר ניסו לפגוע במלאכים ַסְנוֵּ ר פֶּׁ ת ָהֲאָנִׁשים ֲאׁשֶּׁ ִריםִהכּו בַ   ח ַהַבִיתְואֶּׁ ִמָקֹטן   ַסְנוֵּ
מאמר חיקור ',  אופנים' אופן רלו  רנב  –)'מגלה עמוקות    בשלושת ימי האפילה  חושךם במכת  מתו רבים מאנשי דור מצריכנגדם    ,)בראשית יט, יא("  ְוַעד ָּגדֹול ַוִיְלאּו ִלְמצֹא ַהָפַתח

)'שפה אחת' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה   )רש"י שמות יג, יח(  בה מתו    אחרים וארבעה    ממכת חושך   ניצלישראלים  חמישה  מכל  רק אחד  כאשר    (להרמ"ע מפאנו חלק ג' סוף פרק כב  'דין

בארץ    היהוגם חטאם    ,אל דור מצרים  משאר הדורות  יותר   היה קרוב  ם' דֹוְס   רדֹו' שמשום    היה  סדום באותם ימי אפילה  של אנשי   כבדה העונשו .שמצאתי(
  ְסֹדם ְוַעל   וה' ִהְמִטיר ַעלשנאמר "כפי  ביהם  ו הערים על יושבו נהפכ אנשי סדום שמה לעונש של  בדוו  .)'צמח דוד' חלק א פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה' והלאה(הקדושה  

ִמן ַהָשָמִים: ת ה'  אֵּ ׁש מֵּ ָואֵּ ָּגְפִרית  ָעִרים  ֲעֹמָרה  ת הֶּׁ ל    ַוַיֲהֹפְך אֶּׁ ַמח ָהֲאָדָמהָהאֵּ ָעִרים ְוצֶּׁ י הֶּׁ ֹיְׁשבֵּ ת ָכל  ְואֵּ ת ָכל ַהִכָכר  היו במצרים  כך  ,  (כה  -   ט, כד)בראשית י"  ְואֵּ

 .(מאמר ג פרק כה דף צח ד"ה ולדרכנו יתבארו אלר' דוד זכות ממודינ 'זכר דוד')בניין ה  תוךב  של ישראל משקיעים את בניהם

ם  נרמז בפסוק "הדורות    ארבעתכל  תיקון   יכֶּׁ ר ְסִביֹבתֵּ ת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶּׁ אֵּ דמֵּ בֶּׁ ם ִתְקנּו עֶּׁ הֶּׁ ת  מֵּ , ")ויקרא כה, מד("  ְוָאָמה  מֵּ ר  אֲ ּגֹוִים  הַ אֵּ םְס ׁשֶּׁ יכֶּׁ ראשי תיבות    "ִביֹבתֵּ
ד ְוָאָמהדום. ועתה בגלגול החמישי שבמצרים נאמר " ס  נוש,אה,  פלגהבול,  מ  ארבע הדורות שהתגלגלו למצרים  בֶּׁ ם ִתְקנּו עֶּׁ הֶּׁ הנשמות  אותן    ן הש  –"  מֵּ

וכנגד ארבעה דורות הללו שבהם התגלגלו אותן  .  ' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה שמצאתי, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ג אות ז()'שפה אחת  משםויצאו  במצרים  לעבדּות  נפלו  בסוף  ש
'זרע שמשון' פרשת    המגלה עמוקות  הב' איתא' בשם , 'זרע ברך' חלק ב תחילת פרשת שמות ד"ה 'הטעם  רנב אופנים' אופן רלו  -)'מגלה עמוקות    ע לשונות של גאולה ביציאת מצריםהנשמות אמר הקב"ה ארב

ל ֲאִני ה'  כפי שנאמר "  (שמות דף נב ע"א טור א ד"ה פסוק ויקרא מלך מצרים י ִיְשָראֵּ ן ֱאֹמר ִלְבנֵּ אִתיְוהָלכֵּ ם ִמַתַחת ִסְבלת ִמְצַרִים    ֹוצֵּ ְתכֶּׁ ֲעֹבָדָתם    ְוִהַצְלִתיאֶּׁ ם מֵּ ְתכֶּׁ   ְוָגַאְלִתי אֶּׁ
ם ִבְזרֹוַע נְ  ְתכֶּׁ ם לִ   ְוָלַקְחִתי ָפִטים ְּגֹדִלים:טּוָיה ּוִבְׁש אֶּׁ ְתכֶּׁ אלאֶּׁ ם לֵּ ם ִכי ֲאִני ה' ֱאלים  ִק י ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכֶּׁ ְתכֶּׁ קֵּ ִויַדְעתֶּׁ ם ַהמֹוִציא אֶּׁ "  ם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִיםיכֶּׁ

 . ז( –)שמות ו, ו 

ם לִ "  וכן נרמזו כל אותן הדורות שהתגלגלו בתוך הפסוק  ְתכֶּׁ אל  י ְלָעםְוָלַקְחִתי אֶּׁ ם לֵּ ם ִכי ֲאִני ה' ֱאלים  ִק ְוָהִייִתי ָלכֶּׁ ם ִמַתַחת  קֵּ ִויַדְעתֶּׁ ְתכֶּׁ ם ַהמֹוִציא אֶּׁ יכֶּׁ
ם  אֶּׁ יא  מֹוצִ הַ , ")שמות ו, ז("  ָרִיםִסְבלֹות ִמצְ    דוםסבול,  מנוש,  א פלגה,  ה  הראשונים  דורותהארבעה    ראשי תיבות אמס"ה שהם  –  "ְבלֹות ִמְצָרִיםִס ַתַחת  ִמ ְתכֶּׁ

, 'זרע שמשון' פרשת שמות דף נט ע"א טור א ד"ה פסוק  ז'שפה אחת' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה שמצאתי, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ג אות  ,  ת סוף ד"ה הטעים הק איתא בכוונת האר"י ז"ל' מהמגלה עמוקותחלק ב פרשת שמו  ')'זרע ברך

)'שפה אחת' להחיד"א ד"ה ואפשר לרמוז מה שמצאתי, 'דבש   " ִמְצָרִיםִסְבלֹות  " לתיהם נשמו התגלגלו בסוף לאשר  (דרכנו יתבארומאמר ג פרק כה דף צח ד"ה ול לר' דוד זכות ממודינא 'זכר דוד', ויקרא מלך מצרים

י  "ִמְתִחָלה  ואמר  בדבריו  של פסח  . ולהם רמז בעל ההגדהג אות ז( לפי' להחיד"א מערכת ינּו  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבדֵּ ְרָבנּו  ְוַעָתה  ֲאבֹותֵּ לפי שראשי    ַלֲעבֹוָדתֹו"  ָמקֹוםהַ   קֵּ
הנפש' על ההגדה להחיד"א ד"ה 'מתחילה עע"ז היו אבותינו' הספר הובא  )'בתי  לרמוז שכל הדורות הללו התבררו במצרים    –ה'  "יוצא בגמטריא התיבה 'אמס  ְרָבנּו"קֵּ  ַעָתהוְ התיבות "

   ואחר כך יצאו לעבודת "ַהָמקֹום" ברוך הוא. בסוף 'מראית העין'(

 היתה תיקון גדול ורפואה לנשמותיהם של ישראלהקשה  גלות מצרים 

ל העונשים  את כ   אז  לא יוכלו לסבולהם  ידע שחטאו, כי    אשר יהם  כפי מעלל  הפלגה ודור סדוםדור המבול דור    ולא נפרע מדור אנושהקב"ה האריך אפו  
  ישראל אף ש  לכן   .נשםק לסבול את עֹור ובמצֹוהיו שם במצֹום  וה  ,ממש  עם נפשותיהם  העמיד אחרים תחתיהם במצרים  והוא.  בעת ובעונה ההיא

אנשים הללו בלי עוון?"  ה   נענשו"למה   ויאמרו בני האדםוכדי שלא יהיה פתחון פה ל.  בדורות הקודמיםחטאה   כןנפשם  אבל    במצרים  לא חטאו   עצמם
השלכתם  על ידי  ו  ' במצריםהחומר והלבנים 'על ידי    דמים,מעשיהם הקו  מי הם ומה היו  של ישראל במצרים  תםלכן הקב"ה עשה שיכירו מתוך עבדּו

מה שלא    םוהם סבלו תחת   ,חטאו ואינם  רשעיםה  ' אבותיהם'הכל הוא אות ומופת שש   ,שאר העונשים  וכן הלאה   בתוך הבניינים   ומעיכתםר  ליאֹו
 .' וכן ד"ה והנה יש להקשות(בני ישראלמעתה אחד הרואה את 'דרוש ראשון סדר נח ד"ה ' שלמה שלם לר)'דברי שלמה' פרע מהם בימי קדם  נ

נמצא  ו .)'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט סימן ה ד"ה וזה שרימז המשורר( התערבו ברע ר  שאהקדושות   נשמותיהם עלו אשר  עד נצרפו צירוף אחר צירוף  ישראל שבמצרים
יםשחשבו    כנגד מהכי   ְצרִּ . ורמז לדבר  המכה היתה רפואה ממשו  עבוד היה למירוק רעתםחשבה לטובה, כי כל השלרעה על ישראל האלוקים    ַהמִּ

ת ַרַעְמ פסוק " ב ת ִפֹתם ְואֶּׁ י ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה אֶּׁ ן ָערֵּ י ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבלָתם ַוִיבֶּׁ סַוָיִשימּו ָעָליו ָשרֵּ ת  אֶּׁ וְ ֹתם  פִ ת  אֶּׁ "תיבות  הכאשר ראשי  ,  א, יא(  )שמות"  סֵּ
סַר  באמת היתה טובה לישראל  היא    ,אף שגלות מצרים היתה גלות מרה לכן    .)הרמ"ד וואלי פרשת שמות פרק א' על הפסוק 'ויבן ערי מסכנות לפרעה'(  'רופא'מפרע  ל  יוצא"  ַעְמסֵּ

ואינם קמים בתחיית  לק לעולם הבא  אנשי סדום שאין להם חוומה שנגזר על דור המבול ודור הפלגה    .שרימז המשורר()'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט סימן ה ד"ה וזה  
'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם )  בלו את התורה יבני ישראל שיצאו וק  ממש אבל נשמתם התגלגלה במצרים ושם נתקנה, כאשר הם    גופם,על    היה זה   , המתים

 .(על מסכת עירובין פרק ב ד"ה והנה להבין זה נקדים ' מאיר ביקייאםלר 'מאיר בת עין')חו ועתידים לזכות לחיי העולם הבא עם גופות שכן הצלי ,ה(פרשת בא ד"ה וכתב עוד הנ

ְלַעמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם    ְפדּות ָׁשַלחדורות הקודמים וזה "תוך מצרים היה אמת ומשפט כדי לתקן את ארבעת העם ישראל בכל העינויים הקשים שעברו  
לא היו יכולים  הם  ו  לצרף וללבן את נשמות ישראל  גלות מצרים היתה הכרחית, ש(מאמר ג פרק כה דף צח ד"ה ומעתה אתאן  לר' דוד זכות ממודינא  'זכר דוד')  , ט(ים קיא)תהל"  ְבִריתֹו

)'מאורי  פט ע"ב בשם ר' יוחנן(  דף ' שבת )ראה גמ  "של ברזל  שלשלאותראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים ב לכן אמרו רבותינו " .ין()'מאורי אור' פרשת וישב ד"ה נלע"ד שלהבין ענ  בלעדיה

)'מאורי אור' פרשת וישב ד"ה נלע"ד שלהבין  יוסףאלא שזכותו גרמה לו שירד בשביל פט ע"ב ד"ה בשלשלאות של ברזל( דף )רש"י גמ' שבת   ליםכדרכם של כל הגֹוין( אור' פרשת וישב ד"ה נלע"ד שלהבין ענ

חובה על ידי  "שמגלגלים    אך כיון  ,הרשע  אף בלעדי פרעה  שם  היו באים עליהםהן  במצרים ו  הגזירותאת    היו חייבים  שעברו  הדורות  אותםכל  ו  .ענין(
)'צמח דוד' חלק א פרשת בשלח סוף   שהיו ראויות לוולקבל מכות    להיענש עליהם  ואז הוא היה צריך  ,על ידי פרעה  דווקא  באו הגזירות  לכן  )ראה גמ' שבת דף לא ע"א(  "חייב

 .'גלגול נשמתו של פרעה הרשע'( –ינו לפרשת וארא )להרחבה מדוע פרעה היה צריך להיענש ולקבל את עשרת המכות ראה מאמר (ץ זה'ד"ה 'והנה תירו

לו  לכן בני ישראל נגא  ,מאה שלושים שנה של אדם הראשוןבאותם    'ברית קודש'ב  הראשון  קלקולהנה של מצרים היה לתקן את  יענישכל    ומשום
ערל לאכול  מי שהוא  נאסר על    וכן  הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה עוד רמזתי סודות()'של"ה  שמות יב, מח(  ראה )פסח  השעשו קודם קרבן    ' המילהברית  'ת דם  וממצרים על ידי מצ 

שיש בהם סגולה לקבל    'מי השובב"יםי'   גם עניין   וזה  .פרשת בא אות יז(  על טעמי המצוות  )'עיר מקלט'ו בו אפילו אם ליבו לשמים  רלתכל זמן שעֹ מקרבן הפסח  וליהנות  
מחמת התיקון שהיה לאדם הראשון    משפטיםומתחילים ימים אלו מפרשת שמות עד פרשת את תשובת האדם על עוון הקרי יותר מכל ימות השנה,  

התגלגלו בעם ישראל  מאה ושלושים שנה  ם  נו באותממנשמות הקדושות שנפלו  הכאשר כל  ,  דף סב ד"ה עניין השובבים(  הקודש' להאר"י ז"ל תיקון כז  )'שער רוחבעוון הקרי  
דף סב   )'שער רוח הקודש' להאר"י ז"ל תיקון כז מצריםבני ישראל ב  תעבדּו ו על ידי  בפרשיות אלותוקנו    ענין("א ד"ה וממה שקרינו בד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג' דף שב ע)'זכר דושבארץ מצרים  

   .ד"ה עניין השובבים(

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לרפואתו השלימה של

 הי"ו  אבישלום בן רות
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶּׁ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

. 052-7675933  ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'
וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
 משפחתהבני וכל 

יהודה בן העלון גם לעילוי נשמת 

ל חּוְמָשא יז ַמְרסֵּ  ז"ל   ָדנִּ

נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       

 ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
של ה' יתברך בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות 

לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ליצור קשר התורה ומצוותיה. 
 בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!

 לעילוי נפש רוח

 נשמה של ו

חיים בן  ר'

יָמה  ז"ל מִּ

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 העלון גם להצלחתהפצת  

שירה אושרת בת 

 הי"ומסעודה 
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