
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

                     

י ְבאֶ " בפרשת שמות כתוב לגבי בנו של משה רבנו: י ָאַמר גֵּר ָהיִּיתִּ ן ַויְִּקָרא ֶאת ְשמֹו גְֵּרשֹׁם כִּ ֶלד בֵּ ָיַּותֵּ רִּ ְְ ָָ  "ֶר  
ָיּ"מהי המעלה בשם גרשום, הרי זה זהו מלשון  ויש להבין )שמות ב' כ"ב(. רִּ ְְ ָָ י ְבֶאֶר   , היינו גירות "גֵּר ָהיִּיתִּ

 מה המעלה בזה? ", ומה טוב בגירוש?ְי גירשוָי מהסתפח בָחלת ה'" כמו שכתוב: וזרות, וכמו כן מלשון גירוש,
קודם כל להכיר  היא שהפסיעה הראשונה של האדם בעניין עבדות ה' התורה אלא שיש להסביר על פי פנימיות

דות ה', והוא גר בעבדות ה'. צריך להכיר בזה, כי אם האדם לא מכיר במחלה שלו, אז לא בזה שהוא מגורש מעב
והוא רואה  שייך שיתרפא לעולם. והאדם מכיר בזה רק כשהוא מנסה ללכת בדרך של "ואהבת לרעך כמוך", 

לצדקה,  לעשות טובה קטנה לחבר, לפעמים לתת שני שקלים מבחינתו אמנם שהגוף שלו מתנגד לזה באופן נחרץ.
זה בסדר, אבל כשהאדם מתחיל לבקש יותר מדי מגופו,  וכל זמן שזה לא לוחץ יותר מדי על האהבה העצמית של

נחלת ה' בפשטות אין בה פשרות, נחלת  "כי גרשוני מהסתפח בנחלת ה'". -אז האדם, אם הוא אדם אמתי, רואה 
ך כמוך". וכשהאדם מנסה ללכת בדרך זו, שלך. זה הקריטריון של "ואהבת לרע-שלך ושלך-שלי -ה' משמעותה 

"גירשוני מהסתפח בנחלת ה'". ואז מתחילה להתרקם בליבו תביעה גדולה -ורואה שהוא רחוק, אז הוא רואה ש
 שאדם יתפלל לה' שיקרב אותו. -לעזרת ה', וזהו מצב רצוי 

 
סידור, סידרו אנשי הכנסת כי מה שכתוב ב .לא מה שאנו אומרים כל יום בסידורהפירוש הפנימי של תפילה היא 

הגדולה בכדי שאדם יאמר, ויראה מה צריכה להיות תפילה. אבל זה שאנו אומרים זאת, זה לא אומר שאנו 
לדוגמא: אם אני אומר "ובנה ירושלים עיר הקודש", וזה לא  מתפללים. כי תפילה משמעותה כאב פנימי של האדם.

ת, כי כך נצטווינו, ואנו כמובן מחויבים לעשות זאת, אבל בתור מעניין אותי בכלל, האם התפללתי? אנו עושים זא
"סלח לנו אבינו כי  -לעורר בנו כאב על הערכים האמתיים שצריכים להיות בנו. למשל: כאשר אדם אומר  סגולה

"סלח לנו", זה  -האם אני מרגיש שחטאתי במשהו? ודבר שני -חטאנו", אז הוא צריך לשאול את עצמו קודם כל 
שפגעתי במישהו, האם זה מעניין אותי בכלל אם פגעתי במישהו? כאשר האדם מתחיל לשאול את עצמו  אומר

אדם שנמצא בדרך הזאת של עבדות ה', מתרקמת אצלו לאט  שאלות, נמצא שהסגולה של סידור התפילה פועלת.
לצעוק לה': האם לאט התביעה שהקב"ה יקרב אותו. אם אני מגורש אז אני מבקש שיקרבו אותי. האדם צריך 

 בראת אותי בעולם בכדי להיות מגורש?
 

הקדוש ש"בא" משמעותו ביחד,  ספר הזוהרב , ומסביר"בא אל פרעה"וזהו גם מה שהקב"ה אומר למשה בהמשך: 
א לא יכול להתמודד עם הפרעה הזה, שהוא הרצון לקבל של אני הולך איתך ביחד. כי משה רבנו מרגיש שהו

האדם. כי הרצון לקבל כל כך שולט, עד שעבודת ה' נראית זרה ונכריה, מלשון "גר הייתי בארץ נכריה", והקב"ה 
 אומר לו: נכון, באמת לבד אתה לא יכול להתמודד, אבל אני הולך איתך.

 
ם הבורא יתברך. כריתת ברית היא התחייבות בין שני צדדים ולכן האדם צריך בזמנים של עליה לכרות ברית ע

להתקשרות ביניהם, בכל מצב שלא יהיה. "ואהבת לרעך כמוך" הוא כריתת ברית בין אדם לחברו. "ואהבת את ה' 
 אלוקיך" זו כריתת ברית בין אדם לה'. אבל בכדי לבצע את זה, צריך את עזרת ה'.
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

  

 (יב-יא יםפסוק ,שמות פרק ב) :הפסוקים של הפרשה

ֵהם) ם ַוַיְרא יא( ַוְיִהי ַביִָּמים הָּ יו ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָּ חָּ ל אֶׁ ה ַוֵיֵצא אֶׁ יו: )יב( ַוִיפֶׁ  ַוִיְגַדל ֹמשֶׁ חָּ ה ִאיש ִעְבִרי ֵמאֶׁ ן ֹכה ִאיש ִמְצִרי ַמכֶׁ
ֹכה ת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול וָּ  :ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיש ַוַיְך אֶׁ

 :פשט הפסוק 

למקום בו מצרי מכה יהודי ורוצה להציל אותו.  מגיעהעבריים. הוא  בדיםמשה הצעיר יוצא לבקר את אחיו, הע
 .הוא הורג את המצרי וטומן אותו בחול  מוודא שהוא לבד, לאחר שהוא

  

 )ויקרא רבה פרשה לב)ים: הפסוק  האגדה על

ראה שאין מי  :ומרר' יהודה א  ורבנן ]יש לנו שלש דעות על פסוק זה[ א( וירא כי אין איש": ר' יהודה ור' נחמיה"
קידוש השם[ ויהרגהו.  איהצלת יהודי ה ,בזיון להקב"ה ם]סבל והשפלה ליהודי ה ויקנא לשמו של הקב"ה יעמוד

השם ]פרט ממשה לא היה אדם שידע את השם האלוקי  ראה שאין מי יעמוד ויזכיר עליו את :ר' נחמיה אומר  ב(
ראה שאין תוחלת עתידה לעמוד ממנו ולא  :מריםונן אתו[ ויהרגהו. ורבוא מריםוחו להרוג אם אוהמפורש, שבכ

 ."'ויך את המצרי'מבני בניו עד סוף כל הדורות, מיד  מבניו ולא

  

 :ָקודות למחשבה

לוודא שאף אחד לא רואה אותו, ואז יכול הוא להרוג את המצרי  על פי הפשט, נראה שמשה מסתכל מסביב כדי
 :חינותהיהודי. קריאה זאת בעייתית משתי ב ולהציל את

 ?האם יתכן שמשה הצדיק יהסס להציל את היהודי מחשש לחייו

מכונה כך על ידי העברי הרב עם  מתארת בדרך כלל אדם גדול וחשוב. למשל, משה בעצמו  המילה "איש" בתורה
ְמָך"חברו )בפסוק יד(:  ר ִמי שָּ ֵלינּו ַוֹיאמֶׁ ה, ְלִאיש ַשר ְוֹשֵפט עָּ ִאיש ֹמשֶׁ ץ ִמְצַרִים ְבֵעיֵני  גָּדֹול ְמֹאד ובהמשך: ַגם הָּ רֶׁ ְבאֶׁ

ם עָּ  .)ג )שמות יא "ַעְבֵדי ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני הָּ

מד משה את ה"איש" במ  לכן נראה יותר שמשה חיפש דווקא אדם בעל קומה, אמיץ וחכם. על פי המדרש חיפש
י להציל את היהודי? או אולי את נפשו לקידוש השם כד אולי ימצא "איש" המוכן להסתכן ולמסור המקום, בקרבתו:

ה' כדי להרוג את המצרי? אבל   היודע להשתמש בשם המפורש של יםכוחות נסתר ימצא בקרבתו "איש" בעל
צאצאי המצרי, "איש" ראוי  מד הזמן, בעתיד לבוא. הוא בוחן ברוח הקודש אם עשוי לצאת ביןמחפש גם במ משה

שום "איש" כאן ועכשיו ולא בדורות הבאים, הוא מחליט  מוצאשבזכותו יש להימנע מלפגוע בו. לאחר שמשה לא 
 .להרוג את המצרי בעצמו

לא עם הארץ חסיד, ולא ו ,אין בור ירא חטא"רוש זה מסביר יפה את המשנה במסכת אבות: )פרק ב משנה ה( יפ
 ."ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש ,מחכים הביישן למד, ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה

עקרון זה נכון בכל מצבי   מוטלת על כל אחד החובה להיות ה"איש" הזה! "במקום שאין אדם הראוי לשם "איש
אחד לא עונה, עד  גם כשרואים נייר זרוק על הרצפה שאף אחד לא מרים, וגם כשהטלפון מצלצל ואף. החיים

 .חלשים למצבים שצריך להסתכן כדי להגן על עקרונות או על אנשים

  



 פניני אמונה והשפעה

 (נ.א. )

 

 

 

 שהשם הוא כל יכול. כפשוטו.  ,סיון שיש לי בחייםיאמונה זה להזכיר לעצמי בכל מצב, בכל נ
 

 . מרים ידייםו ין לו שום סיכוי, אז הוא מתייאשאדם רואה שבדרך הטבע א
 .יתברך יכול , חיזוק באמונה שלי רק הבוראשל השבח בתפילה שזה המקום 

 
 תאמין שבורא עולם יעשה דבר שאתה בכלל לא חשבת עליו. תזרוק את השכל. תתחזק באמונה. 

 
 אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, השם הוא כל יכול והוא יושיע אותי. 

 לימדו אותי שצריך להתפלל. לא. איך? אני לא יודע. אני רק מתפלל. אבל לא מתפלל כי
 

 .שבח מהמקום של ייאוש עצמי שאני לא יכול אלא רק הבורא יתברך   .אני מתפלל
 

 מגיעות שלוש עשרה הבקשות שצריך עיון גדול ברכות השבח ולאחר שלוש
  – , מתיר אסורים ומחייה המתים, רופא חוליםסומך נופליםב

 .הרוחני לכלא  הדרגות של נפילות ארבע
 

 אני מתפלל מתוך אמונה שמה שיש לי זה רק תפילה, ששום דבר אחר בעולם לא יכול לעזור לי...
 

  ,ורק מהרצון להשפיע יעלו המחשבות, לשלוט על הרצון לקבל ולהשליט את הרצון להשפיע
 ובכך נפעל את מחשבה דיבור ומעשה השפעה.

 
  .ולאחר הבקשות באות שלוש ברכות התודה שבתפילה

 .ר אותי לצדיק האמת, תודה שחיבשהגעתי להבנהתודה על 
 

 .תודה ,תודה ,תודה
 

  ,השפעה –תתחילו לחיות חיי נתינה 
 השפעה. -להדבק בבורא יתברך הוא וון שהתענוג הגדול ביותר ימכ
 

 

 

 . אחרים בשביל ולעשות ,לעצמי לקבל הרצון של מהצורה ,מעצמי קצת לצאת לי תעזור!  עולם של ריבונו

 בעצם אני למה הצדקה לעצמי מוצא תמיד ואני. לעזור מהציבור ומבקשים מיוחדים רועיםיא לפעמים שיש כמו

 . שיעזור, זמן לו שיש מי, שיכול ומי אחרים חשובים דברים עושה אני כי, פטור

 לוקחים איפהמ .שעות במשך שם לטרוח מפסיקים ולא המטבח לתוך ל,למש ,שנכנסים מאלה מתפעל כך כל אני

 ...הכלל למען ולעשות שלך התוכניות את בצד לשים? אבא ,הזה חוהכ את

 כמעט, ממהר תמיד הרי ואני .לו עצורא שאני כדי יד מושיט מבוגר יהודי ואיזה שלנו השכונות בתוך נוסע כשאני או

   ?צריך שהוא לאן קשיש יהודי ולהסיע הכל את לעזוב עכשיו יכול אני איך אז .לי מחכים תמיד

 ?מונית נהג אני מה

 מרגיש אני מתיקות ואיז, שנתבקשתי ממה יותר אפילו ועושה, בדיוק לאן שואל ואפילו, לעצור כן זוכה כשאני אבל

 .בנשמה אז

 הכי אותך להרגיש וכיםז ככה כי, אחרים בשביל יותר קצת לעשות, לעצמי, מעצמי קצת עוד לצאת ,אבא ,לי תעזור

   .חזק



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

 

.  תוקף הגלות הוא כשעם ישראל אפי' לא יכל להתפלל, רק "ויאנחו בני ישראל מן העבודה"מקום ששם נשבר 

ובזוה"ק כתוב שה' שונא את   כי גוף האדם מובנו הוא היצר הרע."ל אמרו שאנחה שוברת גופו של אדם, וחז

ת גוף האדם הוא שאדם רואה שאין לו שום כח ון הצעקה והאנחה השובריועני .ה והישותוהגופים, היינו הגאו

על מידת  לעשות כלום, רק צועק מעומק ליבו ועי"ז מתרסקת גאוותו לגמרי והשי"ת מושיעו.  והנה חז"ל אמרו

ר עם וכן אומרים חז"ל "אין אדם דה, שמי שמתגאה הקב"ה אומר "אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". והגאו

והנה עוד אמרו לדור כאחד.  י אפשרה לנחש, שעם שניהם אורואים שיש קשר בין מידת הגאונחש בכפיפה אחת". 

וליד נשמות הוא נעשה ע"י ועוד אמרו חז"ל ש"סוד הלידה של השכינה לה חז"ל ש"קול הנחש הולך עד סוף העולם.

הוא כי הנחש הוא הקליפה היותר גדולה, והביאור בזה  .ע"י נחש לואפי ,ובכל השי"ת עושה שליחותו .הנחש"

שמרחיקה ממנו את  ,הושהתערבב באדם הגאוגרם שזה , שבגללו חטאו אדם וחוה בעץ הדעת. הוקליפת הגאו

 ןים העניהוא אינו מסוגל לעשות כלום, שזה גש תיתלל זה לרדת לגלות, לגלות צעקה אמוצריך בג ,העליוןהאור 

, שהיא העולם עד סוף הוא הצעקה העמוקה נחש – והוז שהתיקון של הגאווף העולם, לרמשהנחש קולו הולך עד ס

שבתיקון  .נחש הבגימטריי משי"ח ככמו שאמרו חז"ל, ואז נחש בקדושה נהיה משי"ח,  שוברת גופו של אדם

לו את כי כמו שגרם  .הקליפה הגדולה זוכים לגאולה סוד משיח, ואז נעשה הנחש השמש הכי חשוב של האדם

וכן אצל כל  וע שאיפה שיש קליפה וטומאה גדולה,והכלל ידגדול, כך יגרום לו את המצווה הכי גדולה.  החטא הכי

מעומק הלב, שמבינים  ם גנוזה הצלחה גדולה. וע"י הצעקה הפנימיתאחד קושי מסוים ברוחניות או בנפש וכדו', ש

"ת , בזה אנו נושאים חן בעיניו של השיד היוצרחומר בישאנו כ וכן ,שאנו נבראים של השי"ת, הוא עשנו ולא אנחנו

 שבת שלום לכולם. שה' יתן לנו דעת לעובדו מתוך כל טוב. ,קדושהוזוכים ללידה דווקא ע"י הנחש ד

 

 

 

 י בינהפנינ

 (יפעת אדלר)

 

 )שמות ב, י( "ותקרא שמו משה ותאמר: ְי מן המים משיתיהו"

השם משה הוא  ה? אומר רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל:מדוע נקרא משה רבנו דווקא בשם משה שנתנה לו בת פרע

מה העבודה  - דוניים, שנקראים בחינת מה ומיבמים הז יםנטבע אנחנו"כי מן המים משיתיהו". על שם ההצלה, 

וניים ולכן השם "משה" חשוב ד. בת פרעה משתה את משה מהמים הזבקולו את לְם, ומי ה' אשר אשמעהז

 מאוד, כי זוהי תחילת כניסת האדם לקדושה. 

דווקא ע"י הקושיות של פרעה, ליצר הרע יש תפקיד חשוב מאוד.  אבללך מצריים הוא יצר הרע של האדם. מפרעה 

 ים.ול למשות את עצמו מהמים הזדונייכ ואעל ידי האמונה הנזקק האדם לאמונה, ואז פרעה,  דווקא ע"י בת

 ברכה ושלום, מאמר קמג(על פי )

 

 

  



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 עשה לך רב וקָה לך חבר והוי דן את ְל אדם לְף זְות 

 

נת כי שבעים נפש היו י, הפרושה לפנינו, מונה התורה את שמות שבטי בני ישראל אבינו ומצישמותבראשית פרשת 

כותב בעל הטורים:  .)שמות א,א( יורדים מצרימה"השראל יני במות ש. "ואלה שם מתו וגם הראשונים שגלו למצרים

בשביל שלא שינו שמותם".  ,לא שינו שמותם שבשביל ד' דברים נגאלו ממצרים שאף כשהיו בשביה... שביה"ראשי תיבות 

להודיע מכאן כי  ,"אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם חזר ומנאן במיתתן ורש"י מלמד עד כמה ה' מחבב את בנ"י וכותב:

בנ"י נמשלו  .המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא" :שנאמר .מוציאן ומכניסן במספר ובשמותםנמשלו לכוכבים ש

אלו מרמזים על  .)סך אותיות שפת הקודש( ְב גימטריא הויה הוא שם ה'( 26) ְוהצירוף  ְוְבכי בתיבה , לכוכבים

וכך הם מתחברים לבוראם כי הם שומרים על אותיות שפת הקודש המרכיבות את שמותם  ,הקשר בין ה' המרחם על בניו

 ברוך הוא.

בנ"י מתרבים כשרצים ומתעצמים מאוד גם כלכלית.  .ופיה מרמזים רבות כמו שאראה להלןריוצ שמותאותיות התיבה 

נצל מהמצב הוא יעד שקם פרעה חדש כיש מאין, אשר לא הכיר את יוסף, ומוציא אל הפועל את עצות יועציו. בכדי לה

 שמותגם את כוחם הרוחני עד לבטול התקוה לגאולה. פרשת  להתיש במטרה ייגע את בנ"י,בוחר לשעבד בפרך גופני ומ

של ראיות לסיבה ומסובב של יציאה מגלות של שעבוד  תשתיתהמרמזים על כך שהפרשה מהווה  שות גואלגימטריא 

וסביל, אלא  משויהיות משה רבינו. תכלית ומהות שמו לא רק ל הוא הגואלכואב של יותר ממאתיים שנה לגאולה על ידי 

בארץ מצרים ואז  "שמותאל החיים את בנ"י. וכמו כן ה' הבטיח למשה "לעשות ממות  ולמשותדווקא להיות פעיל 

שהיא  תולבנו אל השום תשומת מה שמרמז, כי יש ל שום תואותיות  שמותאשר גם נרמזת בתיבה  ,לקבל את התורה

שמות  לפסוקים ולפרשות. התיבה ,התורה כולה, שהרי נכתבה כתו אחד של אותיות ובמסורה הפרידו את התו למלים

)מ ימים ולילות השתוקקו בנ"י לתורה( המרמזים כי יש לשתות בהשתוקקות, כצמא למי התורה  שתו מהיא גם אותיות 

 ם.כי כל התורה הם שמותיו ורצונותיו של הבורא אשר יש לקיימ

לדות עברו על צו פרעה,     ינוק עברי שנולד. והמייוגזר להטביע בו כל ת ,כי הוא עשה את היאור ופרעה התגאה בשקר

ת ִדים")שמות א,-"ַוְתַחיֶׁיןָּ, אֶׁ "צדיקי הדור נקראים מילדות העבריות  כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: יז(. ַהְילָּ

 פועה שפועה את הולד... שמשפרת שפרה ת קדושות של תורה ומעשים טובים...על שעוסקים להוליד בישראל תולדו

כי הצדיקים מחזקים את ישראל ומשפרין אותם על ידי הנקודות הטובות שמוצאים בהן... פועין  מדברת והוגה את הולד...

שפלות וירידות  והוגין ומדברים עם ישראל ושורקין ומצפצפין אליהם לחזקם ולעוררם ולהגביהם ולהרימם מכל מיני

נוק יצו פרעה לא פסח גם על בנם של יוכבד ועמרם. אמו הכינה תיבה מעצי גמא והצפינה שם את הת ונפילות שלהם". 

התכוונה להשלים את גיורה בטבילה ומצאה עצמה במו ידיה מצילה  לשוט במי היאור. בעל הטורים כותב כי בת פרעה

זה אותיות  גמא. דםבגימטריא  גמאיגעתי ומצאתי, כי  מים משיתיהו"."כי מן ה נוק העברי וקראה שמו משהיאת הת

אלו מרמזים על עוצמת האגו והגאוה של פרעה ועל השתוקקות של משה למלא את רצון ה'  .)השתוקקות כנ"ל(מ )אגו(גא

 דםא מכת ההוא הכלי של משה להינצל מן הגזירה, אז מידה כנגד מידה, דווק גמאוכמו שה . במעשיושיהיה לו נחת רוח 

שהוא סך הכל  פרעה התבייש בפני החברה,גם היאור בשליחות ה'. לכן  אתמשה ואהרון  היכואשר  היא המכה הראשונה

 נברא ואינו אל כלל וכלל.

נפלא כמו שדיבר עם ה'  חבור. המרמז כי משה זכה לחורבה' בוחר להתגלות למשה בסנה הבוער שאינו אוכל על הר 

 , המרמזים להלןבר חבהן צירוף אותיות  חברהטוב ביותר. קבלתי מרבי נחמן מברסלב: כי התיבה  חברופה אל פה כ

אחד לשני וביניהם יחס של קנין, כמו הצדדים בָי חב או  ברימשה רבינו. שחברים הם כרב לעשות לנו  החיובעל 

הנקודה הטובה בזולתו וכך  את ולחבב, החוצה מעצמו, הבר. וגם על הנהגות משה לצאת אל חובהחתומים בשטר 

ֵבר ליצור קשר של חבור ככתוב: ם ְלַכף ְזכּות" ,"ֲעֵשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך חָּ ָאדָּ ל הָּ ת כָּ ן אֶׁ ֱהֵוי דָּ  . ו( )מסכת אבות א, וֶׁ

ואוסיף, כי בשנים אלו היה עליו חייו.  וכך נרמז למשה על אורך שנות ,120 הגימטריהסָה  לקוטי עם לועז מביא כי

ופלים, שמו של ה', הפוקד על הטבע ָומך סהן ראשי תיבות  ָ"סמעל הטבע לטובת גאולת בנ"י. ו ָסים בע"ה תלעשו

י"-ה' קורא למשה "ִהֵנה ַצֲעַקת ְבֵני באותו מעמד פילתנו ולהצילנו כמו מטביעה בים.לסמוך את נ ָאה ֵאלָּ ֵאל בָּ  )שמות ג, ִיְשרָּ

, מה שמרמז על עוצמת הכאב והצער של מקבתגימטריא  קבילתעאלת לקדמי" בנ"י  קבילתט(. ואונקלוס מתרגם "הא 

  מידי המצרים.קבלו למות במכות פטיש שמרוצצים בנ"י בגלות כמו ראשיהם 

ִייִתי "ִכי ָאַמר גרשםובארץ מדין נולד למשה בן בכור וקראו  ץ נְָּכִריָּה" ֵגר הָּ רֶׁ  ,וכך התגלגל כי גרשם .כב( )שמות ב, ְבאֶׁ

שפרעה יגרש אותם  רעה במצב בנ"יהכאשר ה' מבטיח למשה לאור ה ,התגשם בסוף הפרשה ,התולדה של משה המהווה

ה מארצו ה ִתְראֶׁ ה ְלַפְרֹעה "ַעתָּ ֱעשֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ה ְיַשְלֵחם ִכי ְביָּד ֲחזָּקָּ ם ּוְביָּד ֲחזָּקָּ  ֵמַאְרצֹו".  ְיָגְרשֵּ

 לכת בדרך הישר אל הטוב, אכי"ר.בעזרת ה' שנצליח לגרש את היצר הרע מתוכנו ולאז 

 

 


