בס"ד
פיצוחים פרשת וארא
א – מבוגר יותר (אהרון)  ,היה שם דם (אבנים) ,הלכה [ארצה] (אש) ,אתפלל (אפרוש את כפי) ,הכינים(אצבע
אלוקים) ,התחתנה (אלישבע) ,שלושה אחים באות א (אביהוא ,אלעזר ,איתמר) ,גם שם יהיה ערוב (אדמה אשר הם
עליה) ,שחין (אבעבועות) ,הפכו לדם (אגמים) ,הכינים [שתי מילים שתיהן ב'א' (אצבע אלוקים),
ב – שם יתמלא ערוב (בתי מצרים),
ג – לא היה ברד (גושן) ,נחו בו (גבול מצרים) [הארבה].
ד – משה התפלל על (דבר הצפרדעים) ,מידת מרחק (דרך שלושת ימים),
ה – הֵבריח(הירא את דבר ה) ,תבקשו (העתירו) ,יד ד' (הֹויה) ,שלח(העז[את מקנך]) ,לשקר (התל) ,הסריחה
(דגה) ,אתה הקובע (התפאר עלי) ,פרעה ראה והתעקש (הרווחה) ,תלכו למדבר רק(הרחק לא תרחיקו ללכת) ,הרי
(הן) [בני ישראל אל שמעו אלי,]..
ו -מילה חשובה בפרשה (וארא) ,אספו (ויצברו),
ז – פרעה מסכים לכו (זבחו) ,בן יצהר (זכרי),
ח – ערמות(חמרים) ,היה בהם שחין (חרטומים) ,מאחרת (חיטה) ,המצרים ____ (חפרו) ,שני אחים ב 'ח' (חנוך,
חצרון) [בני ראובן] ,יהיו צפרדעים ב(חדר משכבך),
ט – ידעתי שאתם (טרם תיראון),
י – דודה (יוכבד) ,נשארו בו (יאור)[צפרדעים] ,הבריח (ירא את דבר ד') ,החשש הוא שהמצרים(יסקלונו) ,תעלות
(יאורים),
כ – איתם לא הצליחו (כינים)[החרתומים] ,הערוב הלב (כבד) [גם דבר וברד] ,משה יתפלל (כצאתי את העיר),
פרעה קבע זמן ,ומשה ענה (כדברך),
ל – קסמים (לטיהם) ,אדיש לקב"ה(לא שם ליבו אל דבר ד') ,פרעה קבע זמן (למחר),
מ – אם פרעה יבקש (מופת) ,פרעה קרא ל(מכשפים) ,ארץ ישראל תינתן לנו (מורשה) ,ד' שלח אל לב פרעה
(מגפותי) ,האש (מתלקחת) ,חדל (המטר) ,האות תהיה (מחר) ,אבא ושני בנים – כולם ב 'מ' (מררי ,מחלי ומושי),
פרעה אולי יבקש (מופת) ,לאסוף אותו (מקנה),
נ – בפסח אסור (נא) ,משה יודע שהמצרים (טרם יראון) ,אח של הכלה (נחשון) ,נשמעה (נאקת בני ישראל),
נשבעתי (נשאתי את ידי) ,אהרון יהיה (נביאך) ____ ,את כל גבולך (נוגף) ,אהרון יטה ידו על (נהרותם),
ס – פרעה חי בשביל (ספר שמי בכל הארץ) ,חיפשו מים ב(סביבות היאור) ,היינו מתחת (סבלות מצרים),
ע – לא דובר רהוט (ערל שפתיים) ,ד' אמר להכות אותו(עפר הארץ) ,מראה על הארץ (עין כל הארץ) ,הצטרף
(ערב רב) ,הברד שבר (עץ השדה) ,שני אחים ב 'ע' (עמרם ,עוזיאל) [בני קהת] ,לא שמעו בגלל (עבודה קשה),
שני הסבים של איתמר (עמרם ,עמידנב) ,בני ישראל – היהודים (עברים),
פ – יש גבעול (פשתה) ,בין ישראל למצרים (פדות) ,סבא של פנחס (פוטיאל) ,נזרק (פיח כבשן) ,שחין (פורח),
צ – לא היה להם (צדה) ,עלתה (הצפרדע) ,אנחנו ה____ של ד' (צבא) [צבאותי],
ק אבא של עוזיאל (קהת) ,עם הברד (קולות) ,יש לו שלושה בנים ,שלושתם ב 'א' (קורח)[אסיר אלקנה אביאסף],
מקשה על השמיעה (קוצר רוח),
ר – אכילת הפסח (ראשו על כרעיו ועל קרבו) ,פרעה והמצרים (אני ועמי הרשעים) די ,מספיק (רב) [ורב מהיות
קולות],
ש מתו משם(שדות) [הצפרדעים] ,אבר (שכמם) ,בם יצאו בנ"י ממצרים (שפטים גדולים) ,מספר מהפרשה (שלוש
ושמונים)  ,שם ימותו (שדה) ,זריזה (שעורה) ,ההפסקה (שבעת ימים)[ אחרי מכת דם] ,משה מחכה (על שפת
היאור) ,
ת – המופת הראשון (תנין) ,צאן (תועבת מצרים) ,בערוב – הארץ (תשחת),

שבת שלום ומבורך

