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-------------------------------------------------- 

ה א  ּוֵביתוֹ  ִאיש ַיֲעֹקב ֵאת ִמְצָרְיָמה ַהָבִאים ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמֹות ְוֵאלֶּ

 :ָבאּו
-------------------------------------------------- 

 

 לכוכבים שנמשלו חבתן להודיע ומנאן חזר ביאור ענין

 

 רש"י

 

 ישראל בני שמות ואלה

 

  ,לכוכבים שנמשלו חבתן להודיע  ,במיתתן ומנאן חזר  ,בשמותם בחייהן שמנאן פ"אע

 יקרא בשם לכולם צבאם במספר המוציא שנאמר  ,ובשמותם במספר ומכניסן שמוציאן

              (ג,א ר"שמו  .כו  ,מ  ')ישעי

 

 שפת אמת

 

ולמי מודיע הכ' חיבתם. ודאי לבנ"י עצמם. לידע כל  ברש"י נמשלו ככוכבים כו'. .1

א' כי הוא בכלל צבאי ה'. וכמו כוכבים המאירים בלילה כן נשתלחו בנ"י 

במצרים שימצאו ההארה גם שמה. וידוע כי מלאך שמו על שם השליחות. 

ובנ"י יש להם ג"כ שמות לכל א' ע"ש השליחות. אך כי זה ההפרש ששליחות 

מו שנשתלח בלי שינוי. וזה עצמו רצונו ית'. ולמעלה נזכרו איש ישראל להיות כ

 שמותם ועתה נכתב שמותם כי גם במצרים היו בשמות הללו ולא נשתנו:

 תרל"ב

 

שבנ"י נבראו להאיר תוך החושך שבעוה"ז כמו  במדרש נמשלו לכוכבים כו' .2

כוכבים בלילה. וזה ענין שמות. כי השם הוא זכר ורמז לגוף הנקרא. וכן שמו ית' 

הוא מה שניכר בעוה"ז ע"י נפלאותיו וע"י בנ"י המייחדים שמו שיהי' ניכר כבוד 

מלכותו בעוה"ז זהו בחי' שמו ית'. כי כל אלה הגבורות כיצ"מ וכדומה הם 

ים מעצמותו ית' לזאת מכונה בלשון שם. ולבחינה זו ירדו בנ"י בגלות כדכ' רחוק

שמנו קראת בשמך שנק' בני ישראל כמו שהם ביחד מעוררין במעשיהם עד 

שמו ית'. רק בגלות נשכח זה השורש שזה עצמו הגלות. וז"ש על שלא שינו 

ה שמו שמם נגאלו. שזה עיקר הגאולה להיות נשאר בשם הראשון כנ"ל. וז"ש מ
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מה אומר כו'. שישאלו מאחר שנשכח מהם שמו ית' איך יגאלו. והתשובה שיש 

שם ע"י הרצון והחשק שמשתוקקין לצאת מחשיכה ולהתדבק בו ית'. ונק' אהי'. 

 והוא בחי' תשובה. שמי שאין לו מקום. רצון זה הוא מקומו כנ"ל: תרל"ג

 

יא גופא קשיא למה וה ברש"י שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר כו'. .3

מוציאן ומכניסן במספר. אך כי כל כוכב מושל על הארה מיוחדת אליו. ונק' לו 

שם על ענין פקודתו. וכשעושה פעולתו ניתוסף לו שם חדש. והוא רמז לבנ"י 

שנמשלו ג"כ לכוכבים כי נשמות בנ"י מאירין בעולם הזה בהחשיכה כדכ' נר ה' 

וכשזוכה להאיר בעולם. ולמשוך כל  נשמת אדם. ויש לכל א' הארה מיוחדת.

ענינים שעוסק בעוה"ז לנקודה הקדושה שיש בו. אז משיג הארה חדשה וניתוסף 

לו שם חדש כנ"ל. ובוודאי כשנכנסו בנ"י בגלות מצרים ניתן להם כח מהשי"ת 

שיוכלו להתקיים בגלות ולהמשיך עוד כל נ"ק שיש במצרים. ובאמת זה כח בנ"י 

חדת. כדכ' ע' נפש בלשון יחיד. וכמ"ש עם א' מפוזר שדביקין בנקודה המיו

ומפורד. ופירשנו שמביאין האחדות גם להנפרדים. ומקבצין הכל לנקודה 

המיוחדת. ולכן נתפזרו בנ"י בד' כנפות הארץ. וזה הי' כל יראת המצריים. כמ"ש 

נתחכמה לו בלשון יחיד ופרש"י ובמד' למושיען של ישראל. כי בחי' האחדות 

ועה של ישראל. פן ירבה שנקודה האחדות תתפשט ע"י בנ"י תוך הוא היש

הריבוי וזה הי' כל יראתם. וכ' וימררו את חייהם שהטילו מרה בנקודה 

המתפשטת. וכ' את כו' כי גוף הנקודה אין שם מגע נכרי רק התפשטות הנקודה 

שזה הי' בגלות. עכ"ז אין הסתר רק מה שיכולין לתקן. כמ"ש הרמב"ן ז"ל. 

ל שכל דבר שמכסה על הקדושה הוא סימן שביכולת האדם להמשיכו אל והכל

הקדושה. והכל תלוי באמונת ישראל. וכשיש אמונה כראוי כמעט אין גלות. כי 

באמת בכל מקום יש השגחת הש"י ורצונו בלבד. רק בגלות אין ניכר האמת 

וצריכין להשיג האמת ע"י אמונה ונק' אספקלריא דלא נהרא שבא האור ע"י 

החושך שמאמינים אף שאינו נגלה האמת. וע"י האמונה משיגין האמת כנ"ל. 

ואיתא במד' תורה וא"י ועוה"ב אין זוכין רק ע"י יסורין. וגם שבת הוא מעין 

עוה"ב. לכן כפי היגיעה בימות החול זוכין לשבת וכמ"ש במרה נצטוו. כי אחר 

הנבראים  גלות מצרים זכו לשבת. ושבת הוא האחדות שיש בישראל ובכל

שמתגלה כבוד שמים ע"י העדות בשבת שהשי"ת ברא הכל. וזהו בחי' שמו ית' 

שיהי' נתפרסם כבוד שמו בעולם וכמ"ש בזוה"ק שבת שמא דקוב"ה. וזה שמות 

 תרל"ד בנ"י שירדו למצרים לתקן ולעשות כבוד שמו ית' ]כמ"ש במ"א באורך[:

 

ולמה דוקא ככוכבים.  במד' וברש"י נמשלו ככוכבים מונה במספר צבאם כו' .4

דאיתא שקיטרגה לבנה ונתמעטה לכך הוסיף לה הקדוש ברוך הוא הכוכבים 
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לפייס דעתה כו' לימנו בך צדיקיא. כי ממשלת הלבנה בלילה והוא לרמוז כח 

מלכותו ית' אשר נתלבשה תוך הטבע ואינו ניכר שם כביכול כוחו ית' רק ע"י 

לכיות הם רק להסתיר מלכות עבודת הצדיקים. ובאמת כל הגליות של הד' מ

שמים. ובנ"י ירדו בגלות לסייע ללבנה כנ"ל לכן נקראו נר ה' נשמת אדם. כי 

המה מאירים בליל הגלות. ובאמת כפי מה שבנ"י פועלים בנפשותם קבלת עול 

מלכותו ית' כמו כן ניתקן בכלל הבריאה. ונק' גלות ע"ש גילוי כבוד מלכותו ית' 

י הוא עיקר העבודה לכן כח הלבנה עמוק ביותר מה גם בתוך הטבע. וזה הגילו

שיכולה להאיר גם בלילה ותוך החושך כנ"ל. וגלות מצרים כולל כל הגליות 

וז"ש במד' אוהבו שחרו מוסר. כי הקדוש ברוך הוא ראה שיהי' בכוחם אז 

לעמוד במקומם אף במצרים כי היו קרובים ליעקב אבינו ע"ה. לכן בהתחלה 

והי' הכנה לדורות. וכ' הבאים לשון הוה כי אלה השמות  הביאם לגלות הקשה

באים לבנ"י בכל מקום צרה שלא תבוא מסייעי' להם אלה השמות לדורותם: 

 תרל"ה

 

ברש"י חזר ומנאם להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים המוציא במספר כו' בשם  .5

א ומה ענינו לכאן. והפשוט הוא לאשר ירדו לגלות. בא הכתוב להגיד כי ל יקרא.

הי' ע"י שנאה ח"ו. רק מאהבה כמ"ש במד' ואוהבו שחרו מוסר כו'. וזה להודיע 

חיבתן כו'. אבל עיקר אמיתיות הענין הוא ע"פ ד' המדרש שמותן על שם 

הגאולה כו' ופי' אמו"ז ז"ל שהארות הראויות לגאולה הלכו מיד עמהם כמ"ש 

השמות דכתיב  הקדוש ברוך הוא בורא רפואה קודם למכה כו'. וזה עצמו ענין

לכולם בשם יקרא. כי כל כוכב ומלאך שנברא על דבר מיוחד לעשות שליחות 

הבורא ית' בעולם לכן נקבע בו מקודם שם עליון שמצד זה תתדבק הפעולה 

בכח עליון כדאיתא בגמ' ע"פ ויקרא לאור יום קרי' רחמנא לנהורא ופקדי' 

לשון חיבה ודביקות  אמצותא דיממא. לחשוכא אמצותא דלילה כו'. פי' קריאה

כמו וקרא זא"ז כו'. וז"ש לכולם בשם יקרא שהוא התדבקות כל צבא מרום 

בשמא דכליל כל שמהן. והוא שם כבוד מלכותו ית'. ומצד שיש לכל פרט חלק 

מיוחד נמצא עי"ז מונה מספר לכולם. וכמו כן ממש באיש הישראלי שיש לכל 

עשיו לטובה נשלם בזה שמו. א' שם מיוחד שצריך לתקנו. ובוודאי כשגומר מ

ואותן השמות שהם כוחות הנפשות הם עצמם מסייעין לאדם להוציא לאור 

תיקונו. והיינו דכתיב ואלה שמות בנ"י הבאים. כלומר שלא יעלה עה"ד ח"ו כי 

הגלות וכן כל עת צרה לאדם שלא תבא הוא במקרה. וכאילו עזב ה' אותנו ח"ו. 

כאשר אמרנו לדייק במלת הבאים מצרימה  רק שכח הדביקות הולך עמנו בגלות

שהוא על כל מיני המיצרים שיש לבנ"י תמיד. וגם זה אמת בפי' הכתוב שגם 

השמות הם יורדין לתוך המיצר וגם הם בגלות. ומצד זה נושעין בנ"י 
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בגליותיהם. כלל הדברים שקודם גלות מצרים נתקשרו בכח השורש למעלה 

לעשות השליחות והוא דביקות השליחות כמו הכוכבים שנוטלין רשות מקודם 

 בכח הבורא והבן: תרל"ז

 

דקשה מה שבח המקום הוא זה  ברש"י ומד' נמשלו לכוכבים מונה מספר כו'. .6

שמונה מספר לכוכבים. הואיל וכולם ברא יש מאין. אך הענין הוא שבאמת 

הכוכבים אין להם מספר. והם בבחי' אין מספר כמ"ש אם תוכל לספור אותם 

ך הבורא ית' הוא כל יכול ומונה מספר לדבר שאין לו מספר. ופלא זו הוא כו' א

בכלל הבריאה שברא יש מאין. ועשה אינו ישנו. כך עשה מאין מספר מספר. 

והכל הי' להמשיך אור מעולם עליון לתוך הטבע. וזה עצמו הדמיון שמדמה 

ה בנ"י עתה שנכנסו בגלות מצרים אל הכוכבים כי גם בנ"י נשמתן אצול

מלמעלה מהטבע ונתלבשה בטבע להאיר תוך החשיכה כמו הכוכבים שהם הם 

למעלה מהטבע ואין שיעור לגודלם כל כוכב יותר מכל העולם כו' וירדו להאיר 

בלילה דוקא שבכדי להאיר בחשיכה צריך להיות נמשך ממקום גבוה מאוד. 

בעוה"ז מכש"כ וכמו כן בנ"י נא' עליהם ומצדיקי הרבים ככוכבים. כי ירידת בנ"י 

בגלות הוא רק להיות מצדיקי הרבים לתקן עולמות הנפרדים שעל ידיהם 

 מתקשר הכל לשורש האחדות: תרל"ח

 

במד' הובא ברש"י שנמנו להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים דכ' מונה מספר  .7

ועי' בדברי מו"ז ז"ל בזה. והנה כ' אם תוכל לספור אותם משמע  לכוכבים כו'.

שאין לכוכבים מספר. רק בירידתן להאיר לארץ. הקדוש ברוך הוא נותן להם 

מספר. כדכ' מונה מספר. וכמו כן שורש השבטים למעלה מן הטבע. רק בהיותם 

ייק נכנסים למצרים הקדוש ברוך הוא נותן להם אלה השמות. כמ"ש מו"ז ז"ל לד

דכ' הבאים ולא אשר באו. להודיע כי בכל עת שבנ"י יורדים לגלות. הולכים 

עמהם שמות אלו. וזכות השבטים וע' נפש מסייעים לבנ"י בגלות. וכ' הנה זה 

עומד אחר כתלנו כו'. שהגלות הוא מחיצה המפסקת. ואמרו חז"ל אפי' מחיצה 

הי"ב שבטים שיש של ברזל אין מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. זה הוא 

לכל אחד הארה מיוחדת עבור בנ"י. משגיח מן החלונות כדאיתא שיש י"ב 

חלונות ברקיע. ולכן צריך להיות בבהכנ"ס י"ב חלונות. מציץ מן החרכים יתכן 

לפרש על הארת ע' נפש שהם הארות פחותים מהי"ב כהפרש שבין חלונות 

 תרמ"ו לחרכים:

 

כו'. דכ' ומצדיקי הרבים ככוכבים.  במדרש חביבין הם השבטים ככוכבים .8

והשבטים הם עמודים שכל הדורות גם בגלות עומדין עליהם לכן כ' ואלה 
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שמות בנ"י הבאים. פי' מו"ז ז"ל שאלה השמות באים תמיד לכל מקום צרה 

וגלות. וימי הצרות נק' רבים וגם כפשוטו התפשטות הענפים שמתרחקין 

לת הגלות הי' כשבנ"י פרו וישרצו מאחדות הראשון צריכין ישועה לכן תחי

וירבו. ובאמת בנ"י נבראו לזה להתפשט ושיתמשכו כל אלה המקומות אל 

שורש האחדות. וכן הוא בכלל ובפרט בכל נפש ישראל שיש בו נקודה קדושה 

וצריכין להמשיך כל רמ"ח איברים וגידין אחר הנשמה וכן הוא סדר הדורות. 

ואח"כ י"ב שבטים התחיל התמשכות והאבות הי' הגופים שלהם כנשמות. 

שהם י"ב גבולי אלכסון. ומ"מ היו דביקים בשורש האחדות. לכן הם מצדיקי 

הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואיתא בבעל הטורים בנ"י הבאים מצרימה את 

יעקב איש ס"ת מילה ושבת. ויתכן לפרש שבכח אלה ב' האותות נמשכו אלה 

ת ודורות. וכאשר דרשו חז"ל בפסוק "מי שמות לכל הדורות. דכ' בהם אות ברי

"יעלה "לנו "השמימה מילה. מכ"ש שהוא עזר וסעד להעלות אותנו מבור 

הגלות. ויוסף עם השבטים הוא מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות. דכ' וזכרתי להם 

 ברית ראשונים אחז"ל שהוא ברית השבטים: תר"נ

 

נ"י לעולם הולכין עם בני שמות בנ"י הבאים כו'. לשון הוה. כי אלה שמות ב .9

ישראל בגלות. וכמדומה שכן שמעתי מפי מו"ז ז"ל. וזה נראה פי' איש וביתו 

באו. כי ביתו הוא כל הנמשכים אחריו כמ"ש בזוה"ק מזה ע"ש. והענין כי 

האבות והשבטים הם הכנה לכל הדורות. ויש נשמות שנמשכין בפרטות אחר 

והנמשכין מהם הם ביחידי הדור.  האבות והשבטים לפי ערך הדורות. והאבות

. לכן נמשלו כאן והשבטים הם לכל בנ"י ועליהם נא' ומצדיקי הרבים ככוכבים

. כי כח הכוכבים להאיר בלילה בתוך החשיכה. והמשכילים יזהירו לכוכבים

הוא ליחידי סגולה. ומצדיקי הרבים לכלל ישראל. לכן כ' הבאים איש וביתו. 

כי בכל שבת יורדין נשמות מלמעלה להאיר וס"ת את יעקב איש הוא שבת 

 לנפשות בנ"י בעוה"ז: תרנ"ד

 

ואלה שמות בנ"י כו' מנאם בחייהם ובמיתתן להודיע חיבתן שנמשלו ככוכבים  .11

ובמד' תנחומא יש ששמותיהם נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים כו'. כי  כו'

ענין השם הוא המכוון שעל זה נברא. וכשהאדם מתקן מעשיו כראוי אז נגמר 

השם. והנה השבטים הם תיקנו לעצמם ולדורות. ולכן נמנו במיתתן להודיע כי 

ף כו' השאירו ברכה. ושמותיהם מתקנים ומאירים לכל בנ"י כמ"ש וימת יוס

ובנ"י פרו וישרצו. וכתבו חז"ל אעפ"י שהם מתו אלהיהם קיים. פי' האלהות 

שחל עליהם בחייהם השאירו לכל בנ"י ולכן נק' כוכבים כמ"ש והמשכילים 

יזהירו כו' רמז על האבות. ומצדיקי הרבים ככוכבים על השבטים כמו 
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בות א"י שהכוכבים מאירים אפי' כשאין הרקיע מזהיר. לכן אפי' כשהארת הא

להתגלות מ"מ הארת השבטים לעולם קיימת. לכן כ' ככוכבים לעולם ועד. 

ועליהם נאמר זכר צדיק לברכה היפוך משם רשעים ירקב ושוכחים את שמותם 

בקבר. כי הולכים מן העולם בלתי מתוקנים. והצדיקים נשאר מהם ברכה 

כ לששים לדורות. ובנ"י פרו וישרצו כו' פי' הארת הי"ב שבטים נתפשט אח"

 רבוא ועדיין הם מאירים לכל בנ"י: תרנ"ו

 

דאיתא במד' שנמשלו לכוכבים דכ' לכולם ואלה שמות מוסיף על הראשונים  .11

ופ"א כ' בשם יקרא. וכבר כתבנו מזה כי הגם שכל א' ממונה על  שמות יקרא.

ענין מיוחד מ"מ דביקים באחדות אחד. וכמו כן בנ"י ע"ש בפ' ויגש מזה. אכן 

מות יקרא שיש לכל א' כמה מיני שמות לפי התחלפות השליחות עוד פי' ש

כדאי' כי כל מלאך נשתנה שמו לפי השליחות. ואעפ"כ כ' בשם יקרא שכל 

התחלפות השמות הם כלולים בשם אחד והוא משתנה בחילופים וצירופים 

משונים כפי השליחות. וכמו כן בנ"י שיש לכ"א שם מיוחד שע"ז נברא. ומ"מ יש 

יני שינוים. וכן הי' בשמות השבטים ולכן נמנו כאן באותן השמות על לו כמה מ

כוונה אחרת כדאי' במד' ע"ש גאולתן נק' כאן והוא כמ"ש שאותן השמות 

בעצמם בשעת הגלות נשתנו לשימוש אחר. ובאמת הגלות הוא להוציא כח 

הנשמות אל הפועל כי כל נשמה צריכה להוציא כוחה אל הפועל. וע"י הגלות 

ות כחות הנשמה באופנים שונים ולכן שורש שם גלות מענין התגלות כמו משתנ

גל וגלגל שמתהפך האדם ע"י הנסיונות והגלות עד שמוציא מכח אל הפועל כל 

הארת הנפש ונשמה. ובאמת זה מעלה יתירה. וז"ש ואלה שמות מוסיף על 

ה הראשונים כי דוקא ע"י הגלות נתגדלו ונתבררו אותן השמות בתוספת מרוב

אל השלימות כמ"ש. ומעין זה נמצא בכל איש ישראל שיש לכ"א שם מיוחד 

דאיתא נשמה בגוף כאזכרה בגוילין. כי באמת הנשמה היא אותיות מיוחדים 

לכל נפש ונפש. והוא שמו שעליו נברא. שם גי' ספר. ואותן האותיות שחקק 

שיוציא  הקדוש ברוך הוא בו צריכין להתברר בכמה מיני צירופים ואופנים עד

 מכח אל הפועל כח הנשמה ואותיות המיוחדים אליו: תרנ"ז

 

שמות בנ"י הבאים כו'. לשון הוה. כי אלה שמות בנ"י לעולם הולכין עם בני  .12

ישראל בגלות. וכמדומה שכן שמעתי מפי מו"ז ז"ל. וזה נראה פי' איש וביתו 

ן כי באו. כי ביתו הוא כל הנמשכים אחריו כמ"ש בזוה"ק מזה ע"ש. והעני

האבות והשבטים הם הכנה לכל הדורות. ויש נשמות שנמשכין בפרטות אחר 

האבות והשבטים לפי ערך הדורות. והאבות והנמשכין מהם הם ביחידי הדור. 

לכן נמשלו כאן והשבטים הם לכל בנ"י ועליהם נא' ומצדיקי הרבים ככוכבים. 
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לים יזהירו כי כח הכוכבים להאיר בלילה בתוך החשיכה. והמשכי לכוכבים.

הוא ליחידי סגולה. ומצדיקי הרבים לכלל ישראל. לכן כ' הבאים איש וביתו. 

וס"ת את יעקב איש הוא שבת כי בכל שבת יורדין נשמות מלמעלה להאיר 

 תרנ"ד לנפשות בנ"י בעוה"ז:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

ואלה שמות בנ"י במד' תנחומא יש ששמותיהן נאים ומעשיהם נאים אלו  .1

השבטים כו'. כי האבות הקדושים השיגו מעצמם לתקן מעשיהם למעלה 

מהטבע והקב"ה הבטיח להם להיות בניהם נמשכין אחריהם לכן הוכרחו להיות 

בגלות מצרים שיזכו אח"כ לתורה ומצות אשר על ידיהם יתקנו מעשיהם להיות 

י כמעשה אבותיהם כאשר חכמים הגידו חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעש

אבותי א"י ויעקב. והשמות המה הפנימיות אשר נטעו האבות בזרעם אחריהם 

ואלה השמות נשארו בבנ"י לעולם שנק' ישראל ויש לכל איש ישראל חלק 

בהם. אבל לתקן המעשים להיות כלם נמשכין אחר השמות הוא העבודה של 

כל איש ישראל בעולם. והשבטים שמותיהם נאים ומעשיהם נאים. וכ' ושמת 

מו אברהם ומצאת כו' לבבו נאמן. פי' שנמשך מעשיו אחר השם. ואמרו חז"ל ש

ג' מציאות מצא הקדוש ברוך הוא אברהם ובנ"י דכ' כענבים במדבר מצאתי 

ישראל. פי' שבנ"י בכח התורה ומצות שקיבלו במדבר תיקנו מעשיהם להיות 

היו נמשכים אחר השמות כמו שהי' לאברהם מעצמו. לכן אפילו במצרים שלא 

בנ"י מתוקנים כדכ' ואת עירום וערי'. אעפ"כ שדים נכונו ושערך צמח. 

שהפנימיות הי' נטבע בהם רק שעדיין לא תיקנו מעשיהם. ואיתא שבת שמא 

דקוב"ה. ולכן השבת ניתן לבנ"י ובו יש שביתה מכל המעשים. והוא בחי' 

ודה השמות. ובחי' זו לעולם נמצא בבנ"י. אבל ימי המעשה המה צריכים עב

 בכח תורה ומצות: תרנ"ג

 

 ואלה מוסיף על הראשוניםמדרש ה ביאור

 

דכ' איש וביתו באו. פי' שהיו דבוקים בשורשם  ואלה כו' מוסיף על הראשונים .1

אעפ"י שירדו למצרים. וזה הי' בכח יעקב כדכתיב הבאים את יעקב. ולא נשתנו 

מדביקות שהי' להם קודם הירידה למצרים. ואדרבא מוסיף שבח על הראשונים 

שהגלות הי' ירידה לצורך עלי'. כדכ' אעלך גם עלה. וע"י הגלות האירו בנ"י 
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. ופעלו לברר כבוד שמו ית' בעולם. ונק' גבורי כח עושי דברו. לכל העולם

 שביררו הנהגתו ית' בעולם. לכן זכו אח"כ להתורה לשמוע בקול דברו: תרמ"ד

 

'. הרמז כי בנ"י במד' אלה תולדות השמים פסל תהו ובהו. ואלה שמות מוסיף כו .2

קודם תהו ביצ"מ תיקנו וביררו זה התהו ובהו. כי מאחר שפסל תהו למה הי' מ

ובהו וראה עולמות והחריבן רק שע"י עולם התיקון יתברר אח"כ ע"י הצדיקים 

התהו ובהו. לכן ואלה שמות מוסיף על ס' בראשית שע"י יצ"מ נגמר וניתקן 

מעשה בראשית. וכ"כ ימצאהו בארץ כו' ובתהו כו'. וכמו כן בכל הד' גליות. 

מקומות לכן נמשלו והכל בכח שמות בנ"י כי השבטים מאירין בכל אלה ה

ככוכבים שמאירין בחושך. ועליהם נאמר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. 

 שאפי' מי שא"י להמשך אחר מעשה אבות יכול לאחוז בכח השבטים: תרנ"ח

 

כי ס' בראשית הוא בריאת העולם. וס'  ואלה שמות ו' מוסיף על הראשונים .3

הודיע כי זו הגאולה הי' שמות יצ"מ וקבלת התורה הוא תכלית הבריאה. ול

צורך גבוה. כמו כל מה שברא לכבודו ברא. ועיקר הבריאה לצורך האדם שיבין 

גדלו וטובו וחכמתו הנעלמה כדי להודות ולשבח לשמו ית'. וזה לא הי' יוצא 

לפועל עד אחר יצ"מ וקבלת התורה. והנה נאמר עליו ית"ש ברוך ומבורך בפי 

לקבל הברכה והשפע מן השמים. אבל עוד כל נשמה. פי' שכל נשמה היא כלי 

יתרון יש לנשמה לעשות נ"ר ליוצרה ולהמשיך ברכה לכל העולמות העליונים 

וכמ"ש תנו עוז לאלקים. ובאמת הכל מאתו ית"ש. אבל כן סידר הקדוש ברוך 

הוא להיות התחתונים מוסיפין כח בפמליא של מעלה. אך הנשמה סתומה 

מסרו מפתחות לפתוח הארת הנשמה. וזה בפי ונסתרת במלבוש הגוף. ולבנ"י נ

כל נשמה. והם ב' הבריתות ברית הלשון וברית המעור שבהם עיקר חיות 

הנשמה. ברית המעור להמשיך נשמה קדושה והוא כלי מחזיק ברכה. וברית 

הלשון בכח התורה ותפלה לפתוח מקור כל הברכות. וז"ש ה' עוז לעמו יתן. 

' תנו עוז לאלקים. יברך א"ע בשלום הוא התורה שנק' עוז. ובזה הכח נא

המשכת הברכה למטה כלי מחזיק ברכה. וזה ענין ברוך ומבורך בפי כל נשמה. 

ובאמת זה מתקיים בכל נשמה בירידיתה לעוה"ז. ובחזירתה לעולם העליון. 

אבל כפי עבודת האדם זוכה גם בעוה"ז לב' בחי' הנ"ל. ובחי' הנ"ל מתגלים 

נשמה והנשמה מאירה. לכן או' נשמת כל חי תברך בשבת קודש שיש תוספת 

כדאיתא בזוה"ק קל"ח בפ' תרומה. וזה זכור ושמור בשבת. זכור במוח ובפה 

וכמ"ש זכור את יום השבת לקדשו הרי שהאדם יכול להוסיף קדושה לשבת. 

ושמור לשמור הברכה היורדת לאדם בש"ק. וכ"ז ניתקן ע"י יצ"מ כמ"ש וזכרת 

 "כ צוך כו' לעשות כו' יום השבת: תרס"אכי עבד היית כו' ע
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 מדרש אוהבו שחרו מוסרה ביאור

 

. דאיתא כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו במדרש אוהבו שחרו מוסר .1

מתקיימת. דחכמה היא בחי' אהבת ה' ע"י שמבין ורואה בהשגתו אמיתות 

הבורא ית' שברא הכל יש מאין כענין שכ' אמור לחכמה אחותי את. אמנם 

כשמקדים האדם היראה מקודם אף שאינו יודע ומאמין במצות הבורא ית'. עי"ז 

אהבה וחכמה הבאה אח"כ מתקיים לעד. ולכן כתב במד' ג' מתנות נתן הבורא 

ית' לבנ"י התורה וא"י ועוה"ב וכולם ע"י יסורים. שלא להעלות עה"ד ח"ו כי 

איך שיהי'  הגלות מצרים ושאר הגליות הוא רק עונש בלבד. אבל הוא עצה

אח"כ גאולה שלימה וחכמה שמתגלה אחר הגלות כמ"ש ומלאה הארץ דיעה 

ושיהי' קיים לעד. שחרו מוסר הוא ההתחלה שיהי' ההתחלה ע"י יסורים שהוא 

בחי' יראה ואמונה כנ"ל כמ"ש חכמים יגעתי ומצאתי תאמין ואם לאו אל 

קיים. לכן תאמין שהחכמה הבאה בלי יגיעה חולפת ועוברת ואינו דבר המת

הקדים הבורא ית' הגלות שיאמינו בנ"י בהשי"ת מתוך החושך. שהי' זה הכנה 

למתן תורה שיהי' מתקיים אח"כ לעד. ולכן אמר ה' למרע"ה בהוציאך א"ה כו' 

תעבדון כו' על ההר הזה. כי בוודאי מרע"ה הי' מוכן לתורה והוא הכיר את 

לה לו הבורא ית' כי הוא מקומו. וגאולת מצרים הי' הכנה למתן תורה וכשגי

 הכנה לקבלת התורה קיבל השליחות: תרל"ט

 

במדרש יודיע דרכיו למשה לבנ"י עלילותיו כו'. דאיתא המשתתף בצערן של  .2

ציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור וכ"כ באבילות החורבן שישו אתה משוש כל 

יו המתאבלים כו'. וצריך הבנה אם הפי' שיראה בבנין ירושלים אם יהי' בימ

מדוע לא יזכה כמו כל הדור. ואי הפי' שיחי' עד הבנין והלא כמה צדיקים 

שנסתלקו מקודם. רק הפי' שזוכה לראות בנחמת ציבור גם תוך הצער כי הגלות 

הוא רק הסתר. אבל מי שזוכה להסיר ממנו ההסתר כפי בירור וזכות לבו כך 

בעצמה אם כי יוכל לראות בנחמת ציבור וכמ"ש שישו אתה כמו בחי' כנס"י 

היא בגלות עכ"ז השמחה גנוז בה. כי יודעת שעתידה להיות עטרה בראשו של 

מלך. כן מי שמשתתף עמה בצערה זוכה לראות גם בשמחתה. וזה נתקיים 

במשה דכ' וירא בסבלותם לכן הראה לו הקדוש ברוך הוא הגאולה ומתן תורה 

קדמת יסורין קודם שגלות מצרים הי' השזה הי' כל תכלית הגלות כדאי' במד' 

. וכל הגליות שאח"כ עד עתה הוא הכנת יסורין קודם עוה"ב. ולכן כמו התורה

שאז הי' כאשר יענו כן ירבה כו'. כן בכל הגליות. וכיון שהשכר של ימות 

המשיח ועוה"ב הוא בלי קצבה. לכן גם הקדמת היסורין הם בלי זמן וקץ. ונחזור 
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ור הצפון ומיוחד להיות נולד מזה לדברינו שהראה לו הקדוש ברוך הוא הא

הצער וז"ש יודיע דרכיו כו' מה שבנ"י ראו אח"כ כשנגמר בפועל. וז"ש עלילותיו. 

ולמשה הראה דרכיו בעוד שלא יצא לפועל וז"ש בלבת אש מתוך הסנה. כמו כן 

הצדיקים שמשתתפין תמיד בצער גלות השכינה ובנ"י. זוכין להרגיש הארות 

 מגאולה העתידה: תרמ"ג

 

. כי הרשעים להם כל הבחירה ואוהבו שחרו מוסרבמד' חושך שבטו ש"ב  .3

והניחם הקדוש ברוך הוא ברשות לבם. אבל הצדיקים מבקשים להיות תחת 

רשותו ית' ושינוטל מהם הבחירה לגמרי לכן הקדוש ברוך הוא רוצה ורודה 

אותם ביסורים ובמוסר וזה שאמרו חז"ל האבות ביררו להם הגלות דהיינו 

יות תחילתם יסורים וסופם שלוה. כדאי' שיש ב' דרכים תחילתו קוצים וסופו לה

מישור כו'. וז"ש שחרו מוסר ולהיפוך חושך שבטו נשאר לבסוף בשנאה 

ומתרחק. וסופו קוצים. וכן הענין בכל יום ממש שא"א לאיש ישראל לבוא 

ר למקום מנוחתו בלתי הקדמת היסורים. כענין בכל יום יצרו של אדם מתגב

עליו. לכן מצווין בכל יום לזכור יצ"מ היינו שמתקיים בכל יום ממש שהקב"ה 

מציל לכל פרט בכל יום כפי ענין עבודתו לש"ש. וכ' מו"ז ז"ל בפרשה זו ענין הע' 

נפש שמהם מתחיל הישועה בגלות ופי' הבאים מצרימה על כל מיצר ומיצר 

א גואל לבני בניהם שנמצא בישראל המה המסייעים כו' ע"ש. וזה הרמז ומבי

הגם כי הפי' הוא לדורות עולם. עכ"ז פורט לבני בניהם. והם הע' נפש שיש להם 

עוד אחיזה באבות כדאי' בני בנים הם כבנים ועד כאן רחמי האב על הבן. וכח 

זה נשאר תמיד בבנ"י בכל הגליות. והגם שיש אומרים תמה זכות אבות מ"מ 

הוא דבר גדול לכן י"א שתמה זכות  זכות ע' נפש לא תמה. שלהתדבק באבות

אבות. וחלילה שיהי' הפסק לזכות האבות שכל העולמות עומדים עליהם. רק 

שהדורות מתרחקים ואין להם כח להתדבק בזכות אבות. רק באמצעיות הע' 

נפש כנ"ל. ]ובאמת כל ענינים אלו נמצאים בנפש ישראל בפרט. שיש תרי"ג 

גבוהים במעלה כמו שמצינו אבר שהנשמה איברים והגידין. ויש ע' מהם שהם 

תלוי' בו. ולכן יש ע' מיני טרפיות. ויש חכמה בינה דעת שהם בראש ומתייחסים 

 אלה הבחי' לבחי' אבות ושבטים וע' נפש ות"ר מאות פשוטים כנ"ל[: תרמ"ה

 

במד' ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. תורה וא"י וחיי עוה"ב  .4

כו'. הם בחי' מעשה דיבור ומחשבה. שהם ג' מדריגות. ולכל  ןוכולם ע"י יסורי

א' יש הסתר שצריכין מקודם לתקנם. כי א"י וביהמ"ק והקרבנות הם בחי' עשי'. 

והתורה הוא הדיבור. ועוה"ב בחי' המחשבה. וג' אלו כוללים כל האדם. 

' ובמצרים הי' כלול כל ההסתרות. ולכן כ' ג' לשונות ותעל שועתם כו'. וירא א
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את בנ"י וידע א'. הם ג' בחי'. שמיעה בדיבור. וראי' במעשה. וידיעה במחשבה. 

וכ"כ ראיתי את עני עמי. העבודה במעשה. ואת צעקתם שמעתי. ידעתי את 

מכאוביו במחשבה. והם ג' בחי' האבות. ראי' שמיעה ידיעה כנ"ל. ואלה ג' 

 שבה: תרמ"זהעבודות צריכין לעסוק בהם תמיד. לתקן המעשה והדיבור והמח

 

כו'. וזה נוהג בכל יום דכ'  במדרש אוהבו שחרו מוסר. שלש מתנות ע"י יסורים .5

ותוכחתי לבקרים פי' כדי למצוא הארת התורה המתחדש בכל יום. כמ"ש 

מחדש בטובו בכ"י מ"ב. בטובו זו התורה כמ"ש ז"ל אין יום שאין הקדוש ברוך 

ייגע עצמו להיות לו הוא מחדש הלכה בב"ד שלמעלה. ואיש ישראל צריך ל

חלק בזה. וז"ש בוקר תשמע קולי בוקר אערוך לך זה סידור שבחו של מקום בכל 

יום בברכת השחר יוצר אור להעיד ולברר כי הקדוש ברוך הוא מחדש בכ"י 

מ"ב. ואצפה להיות לי חלק בזה ההתחדשות. ולכן יש נסיונות בכל יום כמ"ש 

לזאת התורה זה פי' ותוכחתי  יצרו של אדם מתגבר עליו בכ"י כדי לזכות

לבקרים כדי לזכות לזה הבוקר אור. ולכן בסיפור יצ"מ בכל יום יכולין לזכות 

לתורה כי יצ"מ הי' הכנה לכל הימים כמ"ש למען תזכור כו' כל ימי חייך: 

 תרמ"ח

 

ע"ש.  כי גלות מצרים הי' יסורים הקודמין לתורהוימררו את חייהם. אי' במד'  .6

וכן בזוה"ק שהדיבור הי' בגלות. וזה וימררו את חייהם כי עיקר החיות בפה 

כמ"ש לנפש חי' לרוח ממללא. אכן חייהם תרתי משמע. והם ברית הלשון 

וברית המעור שעיקר החיות תלוי בהם. כמ"ש במ"א פי' חי חי כו' יודך. כי עיקר 

ת תלוי בהם. וזה הכריתות הם במאכלות וביאות אסורות מכלל שעיקר החיו

רמז הפסוק מילדות העבריות על ב' הבריתות שהם עיקר תולדות של צדיקים. 

ברית המעור תולדות הגוף. והלשון תולדות הנשמה זה כח תורה שבע"פ כמ"ש 

ואשים דברי בפיך כו' לנטוע שמים וליסוד ארץ זהו התולדות כמ"ש ניב שפתים 

ר הוא הודה זיוה הדרה והוא שעושין פירות. שם הא' שפרה הוא הצדיק בעי

הידורא דגופא. שם השנית פועה ברית הלשון. ולפי שכל כוחן של ישראל בב' 

בריתות האלו לכן הסט"א מתגרה דוקא בהם. וכל הגלות והגאולה תלוי בב' 

הנ"ל. ובאמת מאחר שנק' ברית בוודאי לעולם הם מושיעים את בנ"י. ומ"ש 

א רצו להמול. רק כשאין נשמרין כראוי חז"ל שהפרו ברית מילה. ח"ו לומר של

אין אור הברית מאיר בשלימות. וכן ברית הלשון כשאין נשמרין משפת שקר. 

כח הדיבור אינו בשלימות. וז"ש אם בן הוא והמתן אותו כי בחי' זכר הוא 

בשלימות והגלות מעכב שלא להיות הבריתות בשלימות. עי"ז ותיראן המילדות 

י הצדיקים שבדור נתחזקו באלה הבריתות עד שבאו כו' ותחיין את הילדים כ
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לגאולה שלימה. וכן הוא בכל גלות שהכל תלוי באלה הבריתות. וכ' צרור המור 

דודי לי בין שדי ילין דרשו חז"ל אעפ"י שמיצר ומימר דודי בין שדי ילין. הרמז כי 

ם אף על פי שהם בגלות אור ב' בריתות אלו גנוז בהם. ובאלו ב' הבריתות נרש

שם שדי. ופי' שם זה פי' חז"ל שדי באלקותי לכל ברי'. פי' הקדוש ברוך הוא שם 

נקודה אלקות בכל דבר כפי כחו. והוא יכול לתקן כל הדברים כמו שיהי' לעתיד 

לתקן עולם במלכות שדי. ומכ"ש כשכרת הקדוש ברוך הוא ברית עם בנ"י יש די 

תות הנ"ל הם מילה ושבת בזה הברית לתקן הנפשות ולהחזירן למקומן. והברי

 מילה ותפילין כמ"ש במ"א מזה: תרנ"ט

 

במדרש בחבלי אדם אמשכם כו'. כי היה ירידת אבותינו למצרים בסיבת יוסף.  .1

והענין הוא כי כל מחשבותיו ית' אלינו. כי רצה השי"ת להיות התחלת הגלות 

 סרואוהבי שחרו מובזמן השבטים. כדי שיהי' הכנה לגאולה כמ"ש כבר בפסוק 

ע"ש פ' שמות. אכן לא היה בכח מצרים לשלוט על השבטים בפרט על יעקב 

אבינו הקדוש. לכן הי' מוכרח להיות סיבה זו שימכרו השבטים את יוסף ובכחם 

התחיל הירידה למצרים. וגם ע"י שהי' יוסף הצדיק הגורם הי' זה עצמו מפתח 

 וישב תרמ"א :לגאולה בצדקתו של יוסף

 

 

 
-------------------------------------------------- 

ש-ָכל ַוְיִהי ה ךְ  ֹיְצֵאי נֶּפֶּ ש ִשְבִעים ַיֲעֹקב-יֶּרֶּ  :ְבִמְצָרִים ָהָיה ְויֹוֵסף ָנפֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 שהיה יוסף הוא  ,אביו צאן את הרועה יוסף הוא  ,יוסף של צדקתו להודיעך ביאור ענין 

        בצדקו ועמד מלך ונעשה במצרים

      

 רש"י

 

 במצרים היה ויוסף

 

 היה שהוא יודעים היינו לא וכי  ,ללמדנו בא ומה  ,שבעים בכלל היו ובניו הוא והלא

 שהיה יוסף הוא  ,אביו צאן את הרועה יוסף הוא  ,יוסף של צדקתו להודיעך אלא  ,במצרים

             בצדקו ועמד מלך ונעשה במצרים
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 שפת אמת

 

במדרש ואלה שמות ע"ש גאולתן נזכרו דלעיל פ' ויגש נאמרו לענין הגלות וכאן לענין 

הגאולה. דהוא להראות כי אין הגלות במקרה ולענוש בלבד. אבל בנ"י נבראו לתקן כל 

אלה המקומות. ולכן שבטי עליון יש שורש בשמותם בענין הגלות. ובענין הגאולה. 

ולכן כ' ויוסף הי' במצרים פי' חז"ל הוא יוסף והם תיקונים לעת הגלות ולעת הגאולה. 

כי הי' בהיותו יהי'. ולכן שמו של יוסף אפי'  שהי' עבד והוא שנעשה מלך שלא נשתנה.

בעת הגלות נמצא בו ג"כ שם הגאולה כי הוא שורש הגאולה ולא התחיל הגלות עד 

' אלו הם עבודה להש"י דכ' גבורי כח עושי דברו דכ' אשר לא ידע את יוסף. וב' בחי

הוא בגלות ולשמוע בק"ד הוא בעת הגאולה ]והם ב' הבחי' יעקב וישראל שכ' בדברי 

מו"ז ז"ל ועפ"י דבריו יובן היטב הלשון שמות בנ"י הבאים את יעקב כמ"ש הוא ז"ל שם 

בתפארה. והם באורך ע"ש[ ועל ב' אלו ניתקן ברכת אוזר ישראל בגבורה עוטר ישראל 

בחי' תש"י ושל ראש תש"י הוא נגד הזרוע הנטוי' דכ' אשר הוצאתי אתכם מא"מ 

להיות לכם לאלקים. ולעולם הוא כן גם בפרט ישראל שצריכין מקודם להיות בבחי' 

גלות ולגבור היצה"ר. והוא בחי' תש"י ועי"ז זוכין אח"כ להארות הקדושה אור תורה 

ים הי' היסורים שקודמין לתורה וזה נוהג בכל יום בחי' תש"ר. וכמ"ש במד' כי מצר

תמיד לכן מזכירין יצ"מ בכל יום. וכמ"ש יגעתי ומצאתי. וכשמתגלה הארה הבאה 

מלמעלה אין גלות כמ"ש וראו כל ע"ה כי שם ה' נקרא עליך כו' ואמרו חז"ל זה תפילין 

ר לא ידע של ראש. והוא הארת השבת נשמה היתירה. והוא בחי' יוסף הצדיק דכ' אש

את יוסף משמע כשמתגלה הארת יוסף אין גלות. וכ' אות הוא בובנ"י כו' לדעת 

ופירש"י ז"ל לדעת האומות בה כו' ע"ש פ' תשא. והיינו כשיש התגלות הדעת שולט 

הפחד על הרשעים לכן איתא אם משמרים ישראל שבת א' מיד הם נגאלין. ]ועי' 

י' אתקרי שמי' עלינו ע"ש היינו שהתחיל בתרגום יונתן אלקי העברים נקרא עלינו. פ

היגלות שם ה' על ראש בנ"י שהוא מרע"ה הדעת דכללות ישראל והוא שורש הגאולה 

 תרמ"ח כנ"ל:

 
-------------------------------------------------- 

ךְ  ַוָיָקם ח לֶּ ר ִמְצָרִים-ַעל ָחָדש-מֶּ ת ָיַדע-ֹלא ֲאשֶּ  :יֹוֵסף-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

             ידע לא כאלו עצמו עשה פרעה חדש מלך ויקם ביאור ענין

 

 רש"י

 

 חדש מלך ויקם
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              . (יא )סוטה גזירותיו שנתחדשו אמר וחד  ,ממש חדש אמר חד  ,ושמואל רב

 ידע לא ואשר

 

             ידע לא כאלו עצמו עשה

 
 

 שפת אמת

 

דברי מו"ז ז"ל על המד' עתה יאכלם חדש כו' חלקיהם. כי ע"י שנלקח מבנ"י  .1

ההתחדשות לכך נאמר בהם ויקם מלך חדש. כי מאין להם זאת ההתחדשות. 

אין כל חדש תחת השמש כו'. ולהוסיף ע"ד נראה כי כל הגלות מצרים הי' לברר 

זאת ההתחדשות דכ' אחר הגאולה החודש הזה לכם שזכו אח"כ לבחי' 

ההתחדשות. ופי' הדברים כמ"ש הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה 

בראשית שהכל מושכין חיות מהקב"ה ובשורש יש תמיד ההתחדשות רק כפי 

מה שנתגלה מלכותו ית' בכל העולמות שקיומם רק מאתו ית'. ניכר זאת 

ההתחדשות. וכמ"ש במ"א באורך שזה עיקר עבודת האדם זו תפלה. וצריך כ"א 

י כפי קבלת מלכותו ית' בלב האדם כך נמשכין כל הנבראים אחר לידע כ

הקדושה. כדכ' כל שתה תחת רגליו. ובמד' שהפרו ברית מילה ואמרו נהי' 

כמצרים נראה שזה רק הירהור שעלה בלבם לעשות כמעשיהם. וזו המחשבה 

נתנה כח להמצריים כדכ' ויקם. כי אם הי' מבורר מלכותו ית' בעיני האדם 

א יוכל להיות מחשבה ורצון ]אחר[ כלל ]כענין בטל רצונך. בטל כחומה של

דייקא. שלא יהי' נמצא בלב. ע"י תגבורות רצונו ית' כמ"ש במ"א[. לא הי' יכול 

וברש"י לשלוט כח סט"א באדם כלל. רק מהירהור האדם יש להם כח במעשה. 

הוא אשר דברנו בכמה דוכתי. כי כל החיות  ומד' עשה עצמו כאילו לא ידע.

מהקב"ה. וכח הסט"א הוא להסתיר שיהי' נראה כאילו יש להם כח נפרד בפני 

 תרל"ה עצמו. וכח זה יש להם בקילקול האדם כמ"ש:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על המד' ויקם מלך חדש עתה יאכלם חדש כו'  .1

המדרש איך יש למצרים בחי' התחדשות והוא לישראל חלקיהם כו'. כי קשה ל

דכ' אין כל חדש כו'. רק ע"י שהפרו ברית מילה ונחסר להם בחי' יוסף שמשם 

בא ההתחדשות עי"ז יאכלם חדש כו' חלקיהם כו'. ודפח"ח. כי מי שדבוק 

בפנימיות. ובכל מעשה שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר. יש לו תמיד זה 

ביוסף והוא נער כו'[ ולהיות נקי בבחי' יוסף שמירת הברית  ההתחדשות ]וז"ש
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אינו בשום אופן רק שלא יהי' שום מעשה נפרש מפנימיות חיות הש"י שבו כמו 

שידוע לכל הבא לטהר עצמו בזה. ומי שהוא כן אין לו שום מיצר שיודע שכל 

ההסתר הוא רק מבחוץ אבל הפנימיות מהש"י והכל לטוב. ולזה צריכין בחי' 

אמונה להיות אמונה קבוע בלב איש שהכל חיות הש"י. ופי' אמונה הוא 

הדביקות בשורש וחיות הש"י. וכ' אמת ואמונה ערבית שבעת ההסתר העצה 

ע"י אמונה הנ"ל. וז"ש והן לא יאמינו לי. שכל הגאולה תלוי בבחי' אמונה. וזה 

שכין יש תמיד לכל איש מישראל בכל מיצר והסתר שיש בכל יום. וע"י שנמ

אחר הפנימיות ויודעין שהוא רק הסתר ממילא אין משגיחין על החיצוניות כלל 

ועי"ז נגאלין מכל מיצר ]וזה ענין סמיכות גאולה לתפלה כמ"ש במ"א[. וזה הי' 

ג"כ אות המטה שע"י שנתחזק ויחזק בו נתהפך מנחש למטה. להורות שע"י 

תברר האמת ונתבטל שמדובקין בפנימיות ואין משגיחין במה שנראה מבחוץ נ

ההסתר כנ"ל. כי ההסתר ג"כ מחיות הש"י וזה דבר עמוק מנפלאות הש"י שגם 

כח ההסתר עצמו מהש"י אף שנדמה למתנגד להקדושה. וכפי אמונת האדם 

נתברר האמת כנ"ל. ובגלות נסתר זו הידיעה כי אם הי' האמונה מאירה כראוי 

ור בגלות. שקול נק' כלל. ודיבור לא הי' גלות כלל. וז"ש זוה"ק וארא כי הי' הדיב

פרט ע"ש. פי' הקול הוא שורש האחדות בחי' ה' אחד ובבחי' דיבור הוא 

הנהגתו ית' העולמות והוא בפרט כל דבר על מקומו וזהו בחי' שמו שיתרבה 

כבוד שמו בהעולמות. ]ובפרט יש דברים שנראין מבחוץ נפרדים מהקדושה 

עריב ערבים[. ולזה העיקר אמונה כמ"ש והוא פרט הצריך לכלל. וז"ש בדברו מ

בא חבקוק והעמידן על אחת. פי' להיות ידוע שכל הנבראים הם רק בחיות 

נקודה אחת הכוללת הכל. וממילא אין הפרש בין שנגלה או נסתר כשהאדם 

 שמות נתבטל להפנימיות כנ"ל: תרל"א

 
 

-------------------------------------------------- 

ן לוֹ  ִנְתַחְכָמה ָהָבה י ה-פֶּ אָנה-ִכי ְוָהָיה ִיְרבֶּ  הּוא-ַגם ְונֹוַסף ִמְלָחָמה ִתְקרֶּ

ץ-ִמן ְוָעָלה ָבנּו-ְוִנְלַחם ֹשְנֵאינּו-ַעל  :ָהָארֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 באחרים קללתו ותולה עצמו שמקלל כאדםביאור ענין 

 

 רש"י

 הארץ מן ועלה
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 כאלו הוא והרי  ,באחרים קללתו ותולה  ,עצמו שמקלל כאדם,דרשו ורבותינו  .כרחנו על

   יירשוה והם הארץ מן ועלינו  ,כתב

    

 שפת אמת

 

ועלה מן הארץ. ב' בפסוק הבה נתחכמה כו' פן ירבה כו'. ונוסף גם הוא כו'  .1

הגליות והכל אחד. כי הנה חכמים הגידו כי גלות מצרים וכל פירושים ברש"י. 

הם להעלות ניצוצי קדושה שבכל המקומות כאשר מצינו כגן ה' כארץ מצרים. 

א"כ וודאי הי' נמצא שם מטמוניות. וגם בדברי יוסף רמזו חז"ל. שהטמין שלש 

מטמוניות כו'. ובוודא גם המצריים. אותן החכמים שהי' בהם. הבינו זאת. ולכן 

ח להוציא בלעם מפיהם. רצו לענות את ב"י בעבודת הפרך שלא יהי' להם כ

והיינו דכ'. פן ירבה. דכשמתרבה הטוב על הרע. נתבררי' ניצוצות הטובים 

מהתערובות. והי' כי תקראנה מלחמה פי' עם צד הקדושה. ונוסף גם הוא הוא 

אותה הארה מועטת טמונה שנמצא גם בהם. ועלה מן הארץ אותו הנקודה ע"י 

וב' הפירושים א'. ויש רמז במסורה עליית בנ"י כמ"ש ונצלתם את מצרים כו'. 

שמביא בעל הטורים ונוסף גם הוא יש מפזר ונוסף עוד. שפיזור בנ"י הוא רק כדי 

להוסיף עליהם גרים כמ"ש בגמ' והוא רמז לנצ"ק כנ"ל. וכאשר יענו כו' כי לפי 

רוב העבודה נתעצמו ב"י כמ"ש ולאום מלאום יאמץ. וברש"י כמו שהם נותנים 

הקדוש ברוך הוא להרבות כו'. פי' דהל"ל רבה ופרץ. רק  לב לענות כן לב

שהקב"ה שילם לבנ"י כפי רצון ומחשבת הרשעים לענות אותן אף שלא עלתה 

בידם. ברשעים מחשבה מצרפן למעשה. וכפי מחשבה רעה שלהם כן חשב 

 תר"מ הקדוש ברוך הוא טובת בנ"י:

 

וכבר  ירש"י ב' פי'.בפסוק פן ירבה כו' ונוסף גם הוא כו' ועלה מן הארץ. פ .2

כתבתי במ"א כי ב' הפי' אחד כשניצוצי קדושה עולין מאלה המקומות. ממילא 

יתפרדו כל פועלי און ובאין לגאולה. וזה רמז המסורה יש מפזר ונוסף עוד. אך 

י"ל עוד. כי ונוסף עוד לבד מה שהני"ק עולין מן הסט"א וניתוספין על הקדושה. 

בא עוד תוספת אור מלמעלה. כענין שאמרו גדולה מזו שע"י עליות הני"ק 

במקום שבע"ת עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד. וכמו שהי' אחר יצ"מ 

קבלת התורה מן השמים. זה ונוסף עוד כי פי' עוד למעלה מהטבע כמ"ש לעיל 

פ' ויגש. וז"ש אעלך גם עלה גם הוא תוספות כמ"ש ונוסף גם הוא. הוא רומז על 

לל שניהם הניצוצות קדושות שהם נסתרים ונטבעים תוך איתכסיא וכו
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הקליפות. וגם אור הגנוז ונסתר למעלה. וע"י עליות הני"ק זוכין להמשיך אור 

 הגנוז ונסתר למעלה כמ"ש במ"א: תרנ"ט

 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

בפסוק לא תשאר פרסה כו' ממנו נקח לעבוד כו'. פי' פרסה נקודה אחרונה אשר  .1

קת בין הטוב והרע. והכל תלוי בנקודה אחרונה אשר איש ישראל היא מפס

צריך לתקן הכל. ולא ישאר כחוט השערה. ומזו הנקודה באין לעבודת הש"י. 

 ואנחנו לא נדע כו' עד בואנו שמה פי' לסוף נקודה זו כנ"ל: תרל"ו

 
        

-------------------------------------------------- 

ר יב ה ֵכן ֹאתוֹ  ְיַענּו ְוַכֲאשֶּ  :ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְפֵני ַוָיֻקצּו ִיְפֹרץ ְוֵכן ִיְרבֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ולהפריץ להרבות ה"הקב לב כן  ,לענות לב נותנין שהם מה בכלביאור ענין 

 

 רש"י

 

 אותו יענו וכאשר

 

 .פרץ וכן רבה כן  ,ירבה כן  .ולהפריץ להרבות ה"הקב לב כן  ,לענות לב נותנין שהם מה בכל

   ירבה כן אומר ואני  ,ירבה פן אומרים אתם  ,כן אומרת הקודש רוח  ,ומדרשו 

 

 שפת אמת

 

בפסוק וכאשר יענו כו' כן ירבה כו'. ופירש"י כשם שהם נותנים לב לענות כן לב  .1

דקשה עינו. רבה. ופרץ. הל"ל. לכן פי'  הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ.

שהקב"ה שילם לבנ"י גם על מה שחשבו המצרים להרע להם. הגם כי לא 

עלתה בידם פרע להם הקדוש ברוך הוא גם על זה. כמ"ש בעכו"ם נחשב 

מחשבה כמעשה. גם הפי' על כל גליות שאח"כ כידוע שמצרים הי' כלל ושורש 

שורש לכל הגאולות כמ"ש במ"א. לכן כ'  של כל הגליות. וכמו כן גאולת מצרים

ויוצא א"ע ישראל מתוכם לחירות עולם. פי' שאחר גאולת מצרים נעשו בנ"י 
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בני חורין. והגם שגם עתה בעו"ה עבדים אנחנו בגלות אבל עכ"ז החירות 

בידינו. והוא התורה כמארז"ל אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה כו'. והיינו 

רוממו בנ"י למעלה מהטבע וניתן להם התורה שהיא שאחר גאולת מצרים נת

עץ החיים והשורש של כל הבריאה. ממילא הם בני חורין לכן מצווין לזכור בכ"י 

יצ"מ. ולכן כ' כאשר יענו דהיינו שבאופן זה נהג הש"י להיות הגלות הכנה 

לגאולה שאח"כ כמ"ש במד' ג' מתנות ניתנו ע"י יסורין תורה וא"י ועוה"ב ע"ש. 

מטעם אוהבו שחרו מוסר ע"ש במד'. והיינו שרצה הקדוש ברוך הוא שיהי'  וזה

המתנות דבר של קיימא. לכן הקדים לתתם ע"י יסורין. וכמו שהי' גלות מצרים 

יסורין לצורך מתנה של התורה. כמו כן יש לנו להבין יסורים של גלותינו המר 

גלות הוא לקיים שהוא הכנה לימות המשיח ולעוה"ב. לכן בכל תוקף שיש בכל 

 כן ירבה וכן יפרוץ: תרמ"א

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

וכאשר יענו כו' כן ירבה כו'. איתא בזוה"ק כי גלות מצרים ועבודה הקשה הי'  .2

לטובה כדי שלא יתערבו בנ"י באומות ע"ש. וכ"כ הפך לבם לשנוא עמו. 

רצו להיות שנותנים ע"ז שבח והודי' שנעשו שונאים לבנ"י. וגם המצריים לא 

שונאים כי ידעו זה ג"כ ]וז"ש בפרך בפה רך כו'[ רק הש"י הפך לבם וכ' ולאום 

מלאום יאמץ. פי' ע"י שנאתם בנ"י מתרחקין מהם וכפי הריחוק כן ניתוסף להם 

 כח: תרל"ד

 
   

-------------------------------------------------- 

ר טו ךְ  ַוֹיאמֶּ לֶּ ר ָהִעְבִרֹית ַלְמַיְלֹדת ִמְצַרִים מֶּ  ִשְפָרה ָהַאַחת ֵשם ֲאשֶּ

 :פּוָעה ַהֵשִנית ְוֵשם
-------------------------------------------------- 

 

 לולד והוגה ומדברת שפועה שם על  ,מרים זו פועהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 פועה
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 הבוכה תינוק המפייסות הנשים כדרך  ,לולד והוגה ומדברת שפועה שם על  ,מרים זו

              : (יא )סוטה

 

 שפת אמת

 

במדרש זכור את א"ע ה"א למרים משל למטרונא כו' כך מרים אמרה שירה כו' ע"ש 

מלה"ר. ומרים הי'  הענין הוא להיות כח איש ישראל בפה לכן צריכין לשמור הפה

בחי' תורה שבע"פ לכן באר בזכות מרים שהיא פי הבאר דכ' עלי באר ענו לה שהיא 

ולפי שהי' כחה  שפועה אל הילד ע"ש. וע"ש זה נק' מרים פועהבחי' תורה שבע"פ 

גדול בפה נתענשה בדברה על משה כמ"ש שמדקדק עם הצדיקים כחוט השערה: 

 כי תצא תרנ"ז

 
 

-------------------------------------------------- 

ר יד ר ֹאֵמר ַאָתה ַהְלָהְרֵגִני ָעֵלינּו ְוֹשֵפט ַשר ְלִאיש ָשְמךָ  ִמי ַוֹיאמֶּ  ַכֲאשֶּ

ת ָהַרְגתָ  ה ַוִייָרא ַהִמְצִרי-אֶּ  :ַהָדָבר נֹוַדע ָאֵכן ַוֹיאַמר ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 אבל אומות שבעים מכל ישראל חטאו מה  ,עליו תמה שהייתי הדבר לי נודעביאור ענין 

          לכך ראויים שהם אני רואה

 

 רש"י

 

 משה ויירא

 

 אינם שמא מעתה  ,אמר  ,דילטורין רשעים בישראל שראה על לו דאג  ,ומדרשו  .כפשוטו

             להגאל ראויין

 

 הדבר נודע אכן

 

 שבעים מכל ישראל חטאו מה  ,עליו תמה שהייתי הדבר לי נודע  ,ומדרשו  .כמשמעו

          לכך ראויים שהם אני רואה אבל  ,פרך בעבודת נרדים להיות אומות

 

 שפת אמת
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במדרש בלבת אש. אני ישנה ולבי ער כו'. שנקודה חיות הפנימיות שבישראל  .1

דבוקה בהש"י ורק שנסתר בגלות. וז"ש אהי' זמין לאתגליא. כמ"ש אח"כ אני 

יוצא בתוך מצרים אנא מתגלי. ומ"מ עיקר הגאולה ע"י התחזקות בנקודה 

התחיל  הפנימיות והוא בחי' יוסף הצדיק. וז"ש אשר לא ידע את יוסף. ומאז

הגלות. וגם יחוד הלבבות של בנ"י להיות אחד הוא בחי' יוסף הצדיק. וי"ל בזה 

ותמוה שע"י שאחד דיבר  מ"ש רש"י ז"ל אכן נודע הדבר שהייתי תמה מה כו'.

לה"ר ר"ל ראוין כל בנ"י להיות נרדין בעבודת פרך. אך כי על הגלות אין קושיא 

הכל לכבודו ית' שבנ"י הוצרכו  ותמי' כלל. כי הגלות אינו שעבוד בלבד. רק

לברר גם במצרים הקדושה עד לכלות כל המצריים. וזה שנק' צבאי ה' ככוכבים 

בירידתן שם. ובאה"ח הק' פי' שהוא שבח וחיבה לבנ"י שירדו למצרים ע"ש 

כנ"ל שהוא לכבודו ית'. רק שתמה מרע"ה איך יוכלו מצרים לשלוט בהם. ואיך 

ובאמת אם היו מיוחדין באחדות לא היו שולטין  יהיו בנ"י נרדין ע"י מצרים.

בהם. ורק אשר לא ידע את יוסף כנ"ל. וכיון שהי' דלטורין ביניהם נודע הדבר 

 תרל"ב כנ"ל:

 

ואח"כ בפ' וכי אוציא מה  ברש"י אכן נודע הדבר שבשביל לה"ר הם בגלות. .2

 זכות יש לישראל כו'. להודיע איך שמאבדין ח"ו כל הזכותים ע"י לה"ר מה

שמתחילה תמה למה נשתנו בנ"י מכלם להיות בגלות. ואח"כ אמר מה זכות 

כו'. והתיקון ע"י התורה כמ"ש בהוציאך את העם כו'. כי הכל תלוי בדיבור של 

 האדם כמ"ש מות וחיים ביד לשון: תרמ"א

 

במדרש יודיע דרכיו למשה לבנ"י עלילותיו כו'. כי לבני ישראל הי' הגלות  .3

כדכ' אכן בפועל גשמי. ולמרע"ה גילה הקדוש ברוך הוא פנימיות של הגלות. 

והוא פלא  נודע הדבר פירש"י ז"ל מה שהי' תמה כו' עכשיו רואה שראוין לכך.

ל לשה"ר כי שאר עכו"ם מלאים לשה"ר ורכילות. וכאשר שמע מאיש ישרא

אמר שהם ראוין לכך. אכן הדיבור מיוחד לבנ"י כמ"ש מגיד דבריו ליעקב וזה 

הי' שורש הגלות של מצרים כדאי' בזוה"ק שהדיבור הי' בגלות וז"ש נודע 

הדבר. וזה הי' התחלת הגאולה מה שנודע למרע"ה סיבת הגלות כי מקודם הי' 

. וכ' ראה ראיתי את עני נסתר פנימיות הגלות. ובוודאי התחילו בנ"י לתקן זאת

עמי וכן כתיב וכי ראה את עניים כו'. כי בוודאי יש מכוון בכל השיעבודים וכל 

העינוים וכמ"ש מכות נאמנים. נאמנים בעדותן ע"ש. ובאמת עיקר הרצון בגלות 

הוא להרגיש פנימיות העוני כי לא הי' עיקר הכוונה לענות בני אדם. וכשהגיע 

עיקר המכוון מאתו ית' אז כ' ראה את עניים. כענין  לאותו הדחק והמיצר שהי'

רואה אני את דבריו שהוטב בעיניו שקיבלו בנ"י השיעבוד כמו שעלה לפניו ית' 
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בתחילה וז"ש ראה ראיתי דכ' וירא אלקים כו' כל אשר עשה כו' טוב מאוד. וזה 

גם כולל כל מה שעתיד להיות בכל גלות ג"כ. וכשזוכין לזה הוא סימן לגאולה. ו

אנחנו בגלותינו צריכין מקודם לבקש לקבל הגלות כפי רצונו ית' אז ממילא 

יגאלנו הבורא ית"ש. וזה כענין שכ' משיח בא בהיסח הדעת כי אין לנו לבקש 

תמיד רק על הגאולה. רק להיות עבד משכיל כמו שפי' בו במד' חיי שרה ע"ש. 

בל העבדות והגלות כמו כן בהיותינו נגרשין משלחן אבינו צריכין לצפות לק

בשלימות עכ"פ להיות עבד משכיל. וממילא נזכה ג"כ לגאולה ולחזור לבחי' 

 תרמ"ח בנים כי תכלית הגלות הוא מפתח של הגאולה כמ"ש:

 

דאיתא בזוה"ק  בפסוק אכן נודע הדבר פירש"י במה שהם משתעבדין כו'. .4

יברות ע"ש. הדיבור הי' בגלות. והגם כי הפי' שלא הי' יכול להתגלות עשרת הד

מ"מ נראה כי העיקר הי' דיבור של בנ"י שהי' בגלות. כי כשהתחתונים מוכנים 

לקבל. ממילא נפתח עולם הדיבור למעלה. כי הדיבור ניתן לבנ"י. והיו צריכין 

הגלות מצרים לברר הדיבור שיהי' בלי פסולת. כמ"ש במד' ג' מתנות ניתנו 

רשנו כי הם בחי' מעשה דיבור לבנ"י. וע"י יסורים. תורה וא"י ועה"ב. ופי

ומחשבה. שכולן צריכין בירור אחר שנתערב טו"ר בכל הדברים. וגלות מצרים 

הי' היסורים להכין אל התורה שהוא לתקן בחי' הדיבור. ויסורי המדבר הי' 

הכנה לתקן בחי' המעשה בכניסתן לא"י ולבנות בהמ"ק. ולפי שמצרים הי' גלות 

הדבר שע"י לשון הרע שלא נתברר הפסולת בשביל הדיבור לכן אמר נודע 

מבחי' הדיבור נתעכבו בגלות מצרים. ולכן אחר יצ"מ כ' אז ישיר משה שנפתח 

פיהם של בנ"י ואח"כ עשרת הדיברות. ואלה הג' בחי' מדו"מ צריך כל איש 

ישראל לתקן בכל יום לבררם. ולכן יש זכירת מצרים בכל יום. כי העיקר הוא 

וכ' מצרף לכסף כו' ואיש לפי מהללו. כי העיקר האדם הוא הדיבור שניתן לבנ"י 

הרוח ממללא אבל הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בזה המלבוש של הנפש 

והגוף שעי"ז יתברר הדיבור. וכמו מצרף לכסף שנצרף ונתברר ע"י הצירוף באש. 

כמו כן הרוח והנשמה מתבררת ע"י המאסר שהם בגוף. והנפש בגוף הוא כמו 

 תרנ"ג לל. אבל הוא לטובה לברר הטוב מהפסולת כנ"ל:הגלות בכ

 
   -------------------------------------------------- 

 ַהְסנֶּה ְוִהֵנה ַוַיְרא ַהְסנֶּה ִמתֹוךְ  ֵאש-ְבַלַבת ֵאָליו ְיהֹוָה ַמְלַאךְ  ַוֵיָרא ב

 :ֻאָכל ֵאינֶּנּו ְוַהְסנֶּה ָבֵאש ֹבֵער

ר ו  ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ָאִביךָ  ֱאֹלֵהי ָאֹנִכי ַוֹיאמֶּ

ה ַוַיְסֵתר ל ֵמַהִביט ָיֵרא ִכי ָפָניו ֹמשֶּ  :ָהֱאֹלִהים-אֶּ
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-------------------------------------------------- 
 

        בצרה אנכי עמו משום הסנה מתוך  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 הסנה מתוך

 

   בצרה אנכי עמו משום  ,אחר אילן ולא

 

 בצרה והקב"ה רצה להציל את ישראל מיד אנכי עמו סימן הוא רמז שהסנה

 

 בעל הטורים

     

מופיא בכל התנ"ך רק שתי  רעי"ב' במסורה )רצונו לומר שהמילה "  .פניו משה ויסתר

 בתוך השכינה בזיו מביט היה שאילו  .(י  ,ג )איוב מעיני עמל ויסתר ואידך  .הכא  פעמים(

 אנכי עמו סימן הוא הסנה כי יותר גולים היו לא ישראל על רחמים מבקש והיה הסנה

 עמל מסתיר היה פניו מסתיר היה לא שאם  .מעיני עמל ויסתר משה ויסתר וזהו  .בצרה

 :מעיני

      

 

 שפת אמת

 

 

דכ' אשר לא ידע את יוסף פי' שנקודת  בלבת אש כו'. ע"ש עמו אנכי בצרה כו'. .1

יוסף הצדיק עומד בכל עת צרה כדכ' בית יוסף להבה כו' ששולט מרחוק. לכן 

גם הרשעים מריחין ריח מקדושת הברית ובורחין. אך הגלות מתחיל כשלא ידע 

את יוסף כו'. אעפ"כ הצדיק שמרגיש בחי' יוסף איננו בגלות. ויכול להיות 

סימן גאולה שמסר להם יוסף שכל מי שיראה ויבין שיש הגאולה על ידו. וזה ה

גם בגלות פקידה אף שהוא בהסתר. הוא מוכן לגאולה. ובלבת אש הוא בית 

 תרל"ו יוסף להבה ומתוך הסנה כנ"ל:

 

ע"ש. שהתורה לא  עמו אנכי בצרהובמד' אני ישנה כו' פתחי לי כו' תמתי כו'  .2

לקבל הדיברות כמ"ש שמעה עמי  הי' יכולה להתגלות כ"ז שלא היו בנ"י מוכנים
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ואדברה וכמ"ש בפ' יתרו מזה. וזה פתחי לי וכמ"ש בזוה"ק אמור. וזה הפתח 

 שתלוי בנשמת בנ"י כמ"ש בפי' ומבורך בפי כל נשמה: תרס"א

 

ע"ש. דהנה  עמו אנכי בצרהובמדרש אני ישנה ולבי ער כו' דופק פתחי לי כו'  .3

ודי דופק הוא כח הנשמה עיקר הגלות הוא שהנשמה נאסר בגוף וקול ד

שבנפשות בנ"י שמעורר האדם לפתוח כחודה של מחט בגופו שתוכל הנשמה 

להאיר באדם. וז"ש וימררו את חייהם כו' בחומר ובלבנים מה שהנפש שהוא 

החיות שבאדם הוא מוטרד כל היום בהבלי עולם. ומצד זה נמשך הגלות בפועל 

הדין צריכים להיות כל  ממש. כי באמת בנ"י הם נשמת כל הברואים ומן

האומות כפוין לבנ"י. כמ"ש אדם אתם אתם קרוין אדם לפי שיש להם נשמת 

אלהים חיים. אך בנ"י עצמן צריכין לשעבד ולבטל גופם אל הנשמה. וממילא 

יהי' הכל כסדר כמ"ש ועמדו זרים ורעו צאנכם כו' ואז הנשמה שולטת בכל 

י שולטת על הגופים. והקב"ה שהוא הבחי'. בנ"י שולטין על האומות. ונשמת בנ"

מחי' כל הנשמות מגלה כח אלקות אל הנשמות. אבל בדורות השפלים שהגוף 

עיקר והנשמה טפילה ולכן משועבד הנפש להגוף כמ"ש בנפשנו נביא לחמינו. 

ועם זה בא כל מיני גליות בכל המדרגות שאין הנשמה שולטת. ונסתר בחי' 

ה. אבל הקדוש ברוך הוא הכין לבנ"י ד' מיני אלקות בעולם. וז"ש עמו אנכי בצר

דביקות בשורש הנשמה לכל הד' גליות. כמ"ש במד' אחותי רעיתי כו' תמתי על 

ד' הגליות. שאלה הד' הם לשוני חיבה ודביקות. וזה שורש הד' גאולות 

כשמתעורר קול דודי ודופק הנשמה בגוף. והנה בש"ק עכ"פ מבטל כל איש 

מלאכה. ולכן מאיר הנשמה יתירה בגוף. ולכן הוא  ישראל הגוף בשביתה מכל

זכר ליצ"מ ולגאולה. וז"ש בירושלמי על שבת היום אם בקולו תשמעו זה הקול 

 דודי שדופק בשבת: תרס"ד

 

איתא בזוה"ק כי בפסח אין הלל גמור רק ביום א' משום שלא הי' גאולה שלימה  .4

ר. והענין הוא דכ' עדיין מסטרא דילן אך מסטרא דזווגא עילאה ע"ש בפ' אמו

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך. וז"ש כחצות כו' אני יוצא הי' בחי' עליות 

השכינה. ומצד דביקות בנ"י בהקב"ה נמשכו אחר הגאולה. שכמו שכביכול 

השכינה ירדה בירידות בנ"י לגלות כן נתעלו בנ"י בעלייתה. ולכן הוצרכו אח"כ 

תם לכם לעצמיכם. וז"ש ואנכי אעלך לברר הגאולה מצד עצמותם. כמ"ש וספר

ואח"כ גם עלה מצד עצמותם. ושמחת ליל פסח הוא בעליות השכינה. ז"ש פסח 

הוא לה' כדאיתא ע"ז במכילתא עשו מעשיכם לשם שמים. וזהו רמז אכילת 

מצה לחם עני שאין מצדנו כלום רק מה שנמשכנו אחר הקדוש ברוך הוא. כי 

אבל מצה הוא רק מה שניתן בעיסה ולית חמץ הוא מה שאח"כ נתוסף בעיסה. 
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לה מגרמה כלום. וזה הרמז בשאלת הרשע מה העבודה הזאת לכם מאחר שאין 

עמו אנכי הגאולה בשלימות מצדנו. ולכן כפר בעיקר שאינו מאמין הכתוב 

 פסח : תרנ"דבצרה. ושזה הי' עיקר הגאולה

 

בפסוק ומלאו בתיך כו' אשר לא ראו אבותיך כו' עד היום הזה. פרשנו כבר כי  .5

אבותיו של הרשע רואין אחר מיתתם בגיהנם בעונש הבנים. ונראה לבאר הענין 

דהמדה בבנ"י הוא שכשיש להם שמחה. הקדוש ברוך הוא מביא לאב ואם 

שראל להיות להם חלק בשמחת בניהם. כדאיתא בזוה"ק בלק על פסוק ישמח י

בעושיו. שבנ"י מחזירין השמחה לשמים. ולכן הקדוש ברוך הוא משמח 

לאבותיהם. אבל כשיש ח"ו יסורים וצער לבנ"י. אין הקדוש ברוך הוא מראה 

ע"ש. ונראה דברשעים המדה להיפוך והטעם  עמו אנכי בצרהלאבותיהם רק 

 ע"פ מאמרם ז"ל בבני ישראל הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה.

וברשעים מצרפין מחשבה רעה למעשה ע"ש. וכל עובדא טובה או רעה נראה 

שנמצא מזה שורש באבות. רק שיצא עתה בזרעם לפועל אבל בכח נמצא הכל 

בהאבות. ולכן כשזוכה הצדיק לשמחה יש בזכות זה חלק במחשבה באבותיו 

ומצרפו הקדוש ברוך הוא למעשה. וניתן להאבות חלק בהשמחה. משא"כ 

 בא תרמ"דאין המחשבה נחשב. וברשעים להיפוך כנ"ל: בעונש 

      

 עוד ביאור באותו ענין...

 

במדרש אילולי שהסתיר פניו הי' מראה לו מה למעלה כו' אעפ"כ בשכר ויסתר  .1

כו' זכה לתמונת ה' יביט. פי' כי בוודאי גם מרע"ה ידע זאת כי הי' מראה לו כו'. 

ו בשביל יראת ה'. ולכן השיג בשכר וכל אלה ההשגות הניח בעבור להסתיר פני

יראה זאת תמונת ה' יביט. והטעם כי מעט אשר משיג אדם בזכות מעשיו. שקול 

נגד הרבה השגות הבאין לאדם במתנה. ודבר הבא בעבודת האדם הוא קיים 

 לעד. ועל ענין זה נאמר יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו:

 

 מתוך הסנה בלבת אש ביאור ענין

 

בלבת אש מתוך הסנה במד' אני ישנה ולבי ער כו'. פי' שהקב"ה הראה למשה  .1

מראה גדולה זו מתוך חושך הגלות עצמו. וזה הי' התימה מדוע לא יבער הסנה 

מאחר שנמצא באמת התלהבות הגדול הזה איך יש קיום לקליפה המחשכת 



  

34 
 

 אורות הגדולים הללו. אך זה באמת רצה הקדוש ברוך הוא להראות לו כי

אדרבה לפי גודל החושך והגלות נסתר בו אור גדול גנוז והוא בחי' הגאולה. כי 

הגלות הוא סימן על הגאולה. וכפי רוב קישוי הגלות מורה על תוקף הגאולה. 

וז"פ הכתוב וכאשר יענו אותו כו' וכן יפרוץ. פי' הכתוב מתרץ עצמו אשר לא 

כי כפי רוב העינוי כן יהי' יהרהרו אחר הבורא ית' איך הניח לענות את עמו כ"כ 

 אח"כ תוקף הגאולה: תרל"ח

 

בלבת אש מתוך הסנה במד' אני ישנה כו'. כמ"ש כבר מזה כי הבורא ית' נגלה  .2

אליו מתוך החושך להודיעהו כי הגם שבנ"י שרוין בגלות מ"מ ההתלהבות 

נמצא בתוכם. רק שהוא נסתר. וז"ש הסנה בוער כו' מדוע לא יבער הסנה כי לפי 

התלהבות הקדושה שנמצא אצל בנ"י הוא דבר פלא ונפלא איך מתקיים רוב 

החושך וההסתר. והוא יותר פלא ונוראות הבורא ית' מנוראות של הגאולה 

 והבן. ]ואפשר זה נרמז באמירת אנשי כנה"ג הן הן נוראותיו כו' כמ"ש[: תרל"ט

 

לות הוא במד' בלבת אש הה"ד אני ישנה ולבי ער כו'. לבאר הענין כי עיקר הג .3

בבחי' המלבוש והחיצוניות ולא בהפנימיות שאין שם שליטת מגע נכרי. ולכן 

נשתלחו נשמות בנ"י בגלות שע"י מאור הפנימי שבהם. יכולין לגבור על החושך 

ולתקן הכל. ושליט בעולמו יודע שיש כח בנשמות ישראל לתקן כל אלה 

תוח תוך ההסתר המקומות. ולכן כתי' פתחי לי שהכל תלוי בבנ"י שבידם לפ

שבגלות ועי"ז עצמו ניתוסף חיבתן של ישראל כמ"ש אחותי רעיתי כו' דרשו 

חז"ל על ד' מלכיות יונתי ביון תמתי באדום ע"ש. והיינו שהם פתחים מיוחדים 

שפותחין בנ"י. ועי"ז ניתוסף חיבתן ומרויחין שמות הללו אחותי רעיתי כו'. 

רוב תשוקות בנ"י לחזור לאביהם ובאמת ההתלהבות בגלות הוא ביותר תוקף מ

שבשמים רק שא"י להתפשט. שמלבושים החיצונים המה חסרים בגלות כנ"ל. 

וזה המשל בלבת אש מתוך הסנה. הינו פנימיות בלי התלבשות מתוקן ומתייחס 

לשינה שנשאר החיות מתאסף רק בלב וא"י להתפשט בהאיברים כן בגלות 

ין בלי מצות כמ"ש ואת ערום וערי' ישינה ולבי ער. ובגלות מצרים שהיו עדי

היינו כנ"ל שתרי"ג מצות שמיוחדים לרמ"ח איברים וזה התיקון נחסר בגלות. 

ומדכ' ערום משמע שבפנימיות לא נחסר להם כנ"ל. ולכן מסיים הפסוק פשטתי 

את כתנתי איככה אלבשנה שע"י שהחיצוניות והמלבוש חסר תיקון בגלות. 

 יימא בהרצון והתשוקה בלבד כנ"ל: תרמ"הקשה להתחזק ולעשות דבר של ק

 

ובמדרש בלבת אש מתוך הסנה להודיעך שאין מקום פנוי בלי שכינה. פי' שזה  .4

מכוון הגלות. שיבררו בנ"י מלכותו ית"ש שהוא בכל מקום כמ"ש לעיל שורש 
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שם גלות על שם התגלות שיתגלה כבוד מלכותו ית"ש בכל מקום. וזה נגמר ע"י 

כמ"ש במד' אני ישנה ולבי ער ק"ד דופק פתחי לי כו'. כי נשמת בנ"י בעוה"ז 

הקדוש ברוך הוא שבחר בנו ונתן לנו התורה והתורה למעלה מן הזמן והקב"ה 

וב"ש שלפניו עבר ועתיד הכל א'. א"כ הבחירה שבחר בבנ"י ונתדבקו בו במתן 

 תורה. הי' גלוי לפניו גם מקודם. וזה כח הדביקות של התורה. הגם שהי' נסתר

עוד כי לא הוציאו עדיין בנ"י מכח אל הפועל. מ"מ קול דודי דופק פתחי לי 

שיוציאו מכח אל הפועל ע"י הפתח כחודו של מחט כמ"ש חז"ל כי אין הקדושה 

יכולה להתגלות בעוה"ז רק ע"י פתח שבנ"י פותחין. ולכן גם מה שהקדמנו 

כם. ומכ"ש נעשה לנשמע הכל מכח אור התורה שהי' דבוק בהם בעצם בתוך תו

עתה שכבר קבלנו התורה בסיני בוודאי הקול תורה דופק בלבות בנ"י. הגם 

שהוא נסתר בגלות רק שצריכים להשתוקק לזה ההתגלות כמו שהי' בגלות 

מצרים עד שנגלה עליהם ממ"ה הקדוש ברוך הוא וגאלם. וכ' כימי צאתך מא"מ 

 כו': תרנ"ז

 

 

י' יעקב ויוסף. בית יעקב אש. ויוסף בפסוק וירא מלאך כו' בלבת אש כו'. זהו בח .5

להבה. זהו בלבת אש. דעיקר הגלות והגאולה הי' בב' אלו. לכן כ' פקד פקדתי 

פקידה כפולה של יעקב ויוסף ושניהם נטעו נקודות בישראל שלא יוכל 

להשתנות כמ"ש מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה. ולכן היו בטוחים כי 

ת דכ' וימררו את חייהם פרשנו ב' מיני חיים בחי' פקוד יפקוד אתכם. וכן בגלו

יעקב ויוסף. ברית הלשון והמעור. שעיקר החיים תלוי בהם. והנה כ' ויפח באפיו 

נשמת חיים זהו בחי' התורה עץ חיים. ויהי האדם לנפש חי' הוא התפשטות 

מהתורה זהו בחי' תולדות יעקב יוסף. ברית המעור. התפשטות חיות הנשמה 

הו הי' עיקר הגלות וימררו את חייהם. ולכן הי' הגלות ת"ל שנים גי' בנפש. וז

נפש. ולא לחנם הכניסנו הקדוש ברוך הוא במצרים ת"ל שנים. אך כי הנפש יש 

לה כוחות רבות כמ"ש החוקרים. ואלה הכוחות צריכין גאולה להכניס כל אלה 

בכל  הכוחות אל הקדושה. ות"ל שנים הם ת"ל מיני שנויין שהנפש מתפרש

אלה האופנים. ויהי האדם לנפש חי' הוא בבנ"י שנק' אדם. אתם קרוין אדם. 

לפי שדבקים בחיים. וכמ"ש השם נפשנו בחיים. וזהו בחי' שבעים נפש לשון 

יחיד שכל הכוחות מתאחדין לשורש החיות לקשר נפש בנשמה זהו שם נפשנו 

 בחיים גי' שבעים בחיים ב' מיני חיים הנ"ל: תרס"ב

 

במד' בלבת אש הה"ד אני ישנה מן המצות ולבי ער לעשותן כו' תמתי כמו  .6

תאומים א' מרגיש בצרתו של חבירו כו'. הענין הוא כמו שכתוב נר מצוה ותורה 
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אור. התורה עצם האור. אבל א"י להתגלות ולהאיר רק ע"י המצות שהם 

ם וא"י הכלים שעליהם מאיר אור התורה. ובזה יש שינה וגלות שהנפשות נסגרי

להוציא מכח אל הפועל חיות הנשמה שזה עיקר הגלות כמ"ש הוציאה ממסגר 

נפשי. וכעין זה ממש הי' בשורש למעלה כמ"ש בזוה"ק שהדיבור הי' בגלות. פי' 

התגלות הנהגה של התורה הי' סגור. שבאמת זה תלוי בהכנת בנ"י. כמ"ש 

דכ' יום נקם בלבי. פתחי לי אחותי כו'. ואיתא בזוה"ק מליבא לפומא לא גלי. 

ללבי גליתי ולאיברי לא גליתי. ויש צדיקים שיש להם חלק בלב ובפה וברמ"ח 

איברים. ומרע"ה הוא עצם התורה כמ"ש כי טוב הוא אין טוב אלא תורה. וז"ש 

וירא כו' אליו בלבת אש שבו נתקיים ולבי ער. שעצם התורה אין בו גלות. לכן 

ו' לפי שהקב"ה אמר ליעקב ואנכי אעלך. פי' הי' מיוחד לגאולה. וז"ש מי אנכי כ

אנכי התורה. כמ"ש אנכי ה' אלהיך. והשיב לו הקדוש ברוך הוא ואנכי אהי' עם 

פיך והראה לו כי הוא הוא התורה ובו נתקיים ואנכי אעלך. וז"ש יודיע דרכיו 

למשה לבנ"י עלילותיו. כי למרע"ה נתגלה הפנימיות בחי' ללבי גליתי. ולבנ"י 

 ידי מעשה בחי' רמ"ח מצות הנמשכין מן התורה כנ"ל: תרס"בכשבא ל

 

בפסוק בלבת אש מתוך הסנה. איתא במד' שהראה לו שהגם שהמצריים  .7

שולטין עליהם לא יכלו ח"ו ע"ש. ובאמת לשון הפסוק מראה הגדול הזה משמע 

שזה המראה הי' עיקר האות למרע"ה. ושע"ז נאמר אח"כ וזה לך האות. דכ' כה 

נאום ה'. וכן נאמר דבריו שמעת מתוך האש. ומרע"ה אמר לבנ"י דברי כאש 

הנשמע כדבר הזה השמע עם כו' מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. 

וזה הראה הקדוש ברוך הוא למרע"ה שיוכלו בנ"י לקבל אש הגדול הזה 

וישתארו חיים בגוף. כדאיתא במד' אש שלמעלה שורפת ואינה אוכלת. וכמו כן 

הפך הגוף להבעירו בהתלהבות האש. ואעפ"כ נשאר חי בגוף. וע"ז אש התורה מ

כ' תורת ה' תמימה משיבת נפש. ואחז"ל גדולה תורה שנותנת חיים לעושי' 

בעוה"ז ובעוה"ב. וכ' הכא הסנה בוער באש וכ' התם ההר בוער באש. וזה הרמז 

וזה לך האות בהוציאך את העם כו' תעבדון א"ה על ההר הזה. באש הגדול 

זה. אכן הראו לו שבאמת יזכו לזה ע"י גלות מצרים שגם זה נרמז הסנה בוער ה

באש ואיננו אוכל. שע"י שירדו לכור הברזל במצרים ואעפ"כ העלו משם ני"ק. 

עי"ז עצמו יזכו לקבל האש שלמעלה ג"כ. וכ"ז הרמז בכל איש ישראל. הנשמה 

ה שאין הגוף אש מן השמים והגוף מתנגד אל כח הנשמה. וכפי נצחון המלחמ

משנה כח הנשמה. כך זוכה גם הגוף לקבל הארה מן הנשמה. וכן איתא במד' 

 שיסורי מצרים הי' הכנה לקבלת התורה: תרס"ד[
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-------------------------------------------------- 

ר יא ה ַוֹיאמֶּ ל ֹמשֶּ ל ֵאֵלךְ  ִכי ָאֹנִכי ִמי ָהֱאֹלִהים-אֶּ  אֹוִציא יְוכִ  ַפְרֹעה-אֶּ

ת  :ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ממצרים ואוציאם נס להם שתעשה ישראל זכו מה שאלת ביאור ענין

             

 רש"י

 

 ישראל בני את אוציא וכי

 

             ממצרים ואוציאם נס להם שתעשה ישראל זכו מה  ,אני חשוב אם ואף

 

 שפת אמת

 

מה ששאל מרע"ה מה שמו כו' ואח"כ מיאן בשליחות כאילו הי' רוצה לידע  .1

שמותיו ית' ולא ילך אח"כ. אבל נראה שמתשובת שמותיו ית' ראה שדבר קשה 

השליחות לפניו. כמ"ש לעיל. ואח"ז אמר מי אנכי. במד' כי הש"י הבטיח אנכי 

גאולה מיד אעלך. ורצה מרע"ה להיות הש"י בעצמו הגואל. ואם הי' כן הי' ה

. וכי וכ' כי אוציא פרש"י מה ראוין ישראל לגאולהולא הי' קישוי העבודה יותר. 

מרע"ה דיבר סרה על ישראל. הלא מסר נפשו על א' מישראל כל ימיו. אבל 

אמר שאין הגאולה יכול להיות רק ע"י הש"י בעצמו. וכאשר שמע שעלה צעקת 

ניו ת'. אמר כן כדי שישיב הש"י בנ"י לפניו ית' ורוצה לגואלם והי' עת רצון לפ

לפניו כי ראוין הם. כמ"ש תעבדון כו' על ההר הזה. שיעלה לפניו זכות אמירת 

נעשה ונשמע. וכן מ"ש בפ' תשא ושב אל המחנה בגמ' ברכות וברש"י שם 

כשאני בכעס כו' ע"ש. ג"כ הפי' שאמר מרע"ה כן כדי שישיב לו הש"י כך. 

כל דבריו לטובת ישראל ומסר נפשו לומר מה  ובוודאי מרע"ה שנבחר לגואל הי'

שאינו ראוי לזכותן של ישראל כמ"ש במד' כשראה הש"י שבשביל ישראל אמר 

 כן כו': תרל"א

 

במדרש אוהבו שחרו מוסר. היינו ממש בכל יום כמ"ש ותוכחתי לבקרים. וכמ"ש  .2

חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכל זה לטובה שע"י היגיעה שיש 

שיתו מקבל אח"כ הטובה בשלימות. וזה שכתוב ואלה שמות כו' להודיע ברא
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חיבתן בשעת הירידה להגלות. להודיע כי לא מצד שפלות הי'. רק ואוהבו שחרו 

מוסר. ועל הכל קיבלו שכר. וכמ"ש ויעבידו כו' בפרך שמלבד העבדות היו 

דוש עובדין עמהם בלב רע ובשנאה גדולה. כן הי' אח"כ הגאולה וקורבת הק

ברוך הוא אותם בחיבה יתירה. כמאמר כאשר יענו כן ירבה. ויש לכל איש 

ישראל מאלה הדרכים בכל יום לכן מזכירין יצי"מ ותיקנו קודם ק"ש ותפלה 

שיש בכל יום התחדשות מ"ב בכח עשרה מאמרות. רק שיש ג"כ התנגדות 

וצריכין לגאולה. ואח"כ מרגישין התחדשות עשרת הדברות והתורה כמ"ש 

במד' שא"י להשיג התורה רק ע"י יסורים כו'. וזה שכתוב בלבת אש מתוך הסנה 

שהראה לו שתוך החושך של הגלות יש התלהבות גדול של קבלת התורה. רק 

והנה מרע"ה אמר מי שא"י לקבלו קודם יסורי הגלות והוא כמ"ש בהוציאך כו'. 

לשין רבינו משה וחלילה שיאנכי כו' וכי אוציא ודרשו חז"ל מה זכות יש להם. 

ע"ה על ישראל אשר בחר בו הש"י ומסר נפשו בעבורינו בכל עת. אכן בוודאי 

מאחר שהי' מיוחד לשליחות. ידע הגלות על בוריו. והבין כי עדיין אינם מוכנים 

להגאולה כי בעוד הגלות שולט נכסה מפתח של הגאולה וכמו כן מדריגת 

אמר מי אנכי כו' וכי אוציא כו'.  מרע"ה שהוא הי' הגואל המיוחד הי' נכסה לכן

והש"י השיבו כי אהי' עמך כו' בהוציאך כו'. והיינו כי החושך יכסה ארץ. ותיכף 

כשיצאו מן הגלות ישתנו למעליותא ויתרוממו ויתקיימו אצל הר סיני כענין שכ' 

ואשא אתכם על כנפי נשרים כו'. שבאו במהירות מרעמסס לסוכות. והכל רמז 

הפכו כרגע להיות אנשים אחרים. וכמו כן יש לנו לקוות בגלות על המדריגות שנ

המר הזה שלא להיות נואש ח"ו בראות שפלותינו מלבר ומלגאו שאין מוכנים 

לשום מדריגה קטנה של מדריגות אבותינו לומר איך נוכל לעבוד בביהמ"ק 

ולראות פני ה' שלש פעמים בשנה. כי כשיתן הש"י ויגאלנו. יתעורר הפנימיות 

יש בנו להיות נהפכים כרגע לעלות למדריגות עליונות כבשנים הקדמוניות ש

 תרמ"ב כנ"ל. השי"ת ימהר גאולתינו בב"א:

 

וקשה דא"כ מה  בפסוק מי אנכי כו'. וכי אוציא. דרשו חז"ל מה זכות יש להם. .3

שייכות למי אנכי כו'. ועוד וכי מרע"ה בא לקטרג על בנ"י ח"ו. אך מרע"ה הי' 

מש. וכל מעשיו הי' עפ"י התורה והמשפט. ובאמת גאולת בנ"י בחי' התורה מ

רצה הקדוש ברוך הוא שיהי' עפ"י התורה. ומרע"ה רצה שיהי' עפ"י החסד 

שהוא מדתו של אהרן. ואמר מי אנכי. וכי אוציא. מאחר שהוא השליח צריכין 

' בנ"י להיות ראוים לגאולה. והש"י השיב לו כי אהי'. והיינו כי נגלה לפניו ית

הזכות שעתידים בנ"י לזכות אח"כ. וכמו שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע. 

כן. הי' הנהגות הש"י עמנו להיות עתיד והוה הכל אחד. וע"ז דרשו חז"ל כתפוח 

בעצי היער כו' שהקדימו נעשה לנשמע. והקשו דהא המשל קאי על הבורא ית'. 
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זה הדרך כאשר הם וכתבנו במ"א הפי' כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את בנ"י ב

מקדימין נעשה לנשמע. והענין הוא כי פנימיות בנ"י מאד נעלה. וחלק ה' עמו. 

וכביכול כמו שלפניו ית' הי' הוה ויהי' הכל אחד. כן לבנ"י עבר והוה ועתיד 

הכל א'. ולעולם נמצא בהם בחי' התורה ואלקיות. רק שיש זמנים שאין יכולין 

הם. וז"ש בהוציאך כו' תעבדון את להוציא מכח אל הפועל הפנימיות של

האלקים. כי עתה הוא בכח. וכשיגאלו יצא אל הפועל ויקבלו התורה מן השמים 

 תרמ"ז בפועל ממש כנ"ל:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

בפסוק ויאמן העם וישמעו. דהל"ל וישמעו ויאמינו. והוא כמו הקדמת נעשה  .1

לשמוע. רז שמה"ש  לנשמע שהמדה טובה שבנפשות בנ"י עושי דברו והדר

משתמשין בו. מדה זו הולכת עמהם גם בגלות. רק שם הי' בבחי' אמונה. ואחר 

הגאולה הי' בהתגלות עושי דברו. ולכן כתי' ויאמן. והדר וישמעו. כי גם קודם 

השמיעה היו מאמינים ומצפים לישועת ה'. כדכתיב ראיתי א"ע עמי. וממשמע 

 גלות עיקר העבודה באמונה: ]תרמ"השנק' עם ה'. וודאי שהאמינו בו. רק ב

 

בפסוק ויצא ביום השני כו'. כי הגאולה הי' בב' בחי' להכות המצריים ולגאול  .2

את ישראל. וביום הראשון תיכף ויך את המצרי. ובוודאי איש מצרי הי' זה שכל 

כח המצריים הי' תלוין בו. אבל ביום השני לזכות את ישראל לא הי' בנקל. 

ם רמז מרע"ה באמרו והן לא יאמינו לי כי הם היו מקטרגים ויתכן לומר שעליה

עליו כל הימים. ובוודאי אילולי הם הי' הגאולה בשלימות הצריך. כמ"ש במד' 

העושק יהולל חכם. ולבסוף אמרו המעט כי העליתנו כו' ולא ידעו כי בנפשם 

דיברו שעל ידיהם הי' העיכוב שלא הי' בשלימות כראוי עד שנצמח מזה כל 

 ונשים אח"כ כנ"ל: תר"נהע

 

 

 

-------------------------------------------------- 

ר יב ְהיֶּה-ִכי ַוֹיאמֶּ  ְבהֹוִציֲאךָ  ְשַלְחִתיךָ  ָאֹנִכי ִכי ָהאֹות ְלךָ -ְוזֶּה ִעָמךְ  אֶּ

ת ת ַתַעְבדּון ִמִמְצַרִים ָהָעם-אֶּ  :ַהזֶּה ָהָהר ַעל ָהֱאֹלִהים-אֶּ
-------------------------------------------------- 
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 והיא  ,עליו התורה שתקבלו  ,הזה ההר על אותי תעבדון ממצרים שכשתוציאם ביאור ענין

 לישראל העומדת הזכות

 

 רש"י

 

 עמך אהיה כי ויאמר

 

 שלך לא  ,פרעה אל אלך כי אנכי מי שאמרת  ,אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על השיבו

 אנכי כי האות לך  ,בסנה ראית אשר המראה וזה  ,עמך אהיה כי  ,משלי אם כי  ,היא

 ואיננו שליחותי עושה הסנה ראית כאשר  ,להציל אני וכדאי בשליחותי ותצליח  ,שלחתיך

  ,ממצרים שיצאו לישראל יש זכות מה וששאלת  ,ניזוק ואינך בשליחותי תלך כך  ,אכל

 שלשה לסוף הזה ההר על התורה לקבל עתידים שהרי  ,זו הוצאה על לי יש גדול דבר

 על האות לך  ,בשליחותך שתצליח וזה  ,עמך אהיה כי אחר דבר  .מצרים שיצאו חדשים

  ,הזה ההר על אותי תעבדון ממצרים שכשתוציאם  ,מבטיחך שאני אחרת הבטחה

 לך וזה  ,מצינו זה לשון ודוגמת  .לישראל העומדת הזכות והיא  ,עליו התורה שתקבלו

 הבטחה על לאות לך תהיה סנחריב מפלת  ).ל  ,לז  ')ישעי  ,'וגו ספיח השנה אכול האות

       הספיחים אברך ואני מפירות חריבה שארצכם  ,אחרת

 

    שפת אמת

 

במדרש על פסוק וירא כו' וידע אלקים שכ"א מהם שב בתשובה רק שלא ידעו זה מזה 

ע"ש שמדייק וידע אלקים בלבד. וי"ל שגם הם בעצמם לא יכלו להוציא מחשבתן מכח 

אל הפועל. כמ"ש במ"א שיש מחשבה שלא נגמרה עדיין שגם האדם עצמו אין מבינה 

"ש חז"ל עד שלא נוצרה המחשבה זולת הבורא ית' אשר הוא בוחן לבות וכליות כמ

בלבו כו' ע"ש. כי החושך יכסה ארץ. לכן אף שהי' לבות בנ"י טובים. לא היו יכולים 

לברר אצלם פנימיותם. ולכן לא הכיר מרע"ה את מעמדם. לכן נתן לו הבורא ית' רמז 

וסימן בהוציאך כו' תעבדון. כלומר שתראה שמיד שיצאו מת"י מצרים יתברר טוב 

גע יתהפכו מחומר ולבנים עד להיות מוכן לקבלת התורה. והוא עדות נפלא לבם. וכר

והיינו שמחשבה טובה  ורש"י ז"ל כ' בזכות קבלת התורה.כי עומק לבם של בנ"י לטוב. 

של ישראל הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ואף מה שעתיד לעשות כמ"ש בזהר 

שבין. והטעם ג"כ כנ"ל שעל מה שעתידין לחטוא ח"ו אין עונשין. אבל הזכיות מח

שהטוב גנוז בלבות בנ"י רק קודם הגעת הזמן אינו יוצא מכח אל הפועל אבל כבר 

הטובה נמצא כנ"ל. אבל להיפוך כשמרשיע הוא ע"י שנכנס בו רוח שטות לפי שעה 

 לכן אין חושבין להבא רק הזכיות חושבין כנ"ל: תר"מ
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-------------------------------------------------- 

ר יד ל ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ְהיֶּה ֹמשֶּ ר אֶּ ְהיֶּה ֲאשֶּ ר אֶּ  ִלְבֵני ֹתאַמר ֹכה ַוֹיאמֶּ

ְהיֶּה ִיְשָרֵאל ם ְשָלַחִני אֶּ  :ֲאֵליכֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 מלכיות שאר בשעבוד עמם אהיה אשר  ,זאת בצרה עמם אהיה ביאור ענין

 

 רש"י

 

 אהיה אשר אהיה

 

 מה ע"רבש לפניו אמר  ,מלכיות שאר בשעבוד עמם אהיה אשר  ,זאת בצרה עמם אהיה

  :ט )ברכות  .'וגו תאמר כה  ,אמרת יפה לו אמר  ,זו בצרה דיים  ,אחרת צרה להם מזכיר אני

 לא כי  ,ת"השי דברי הבין שלא אלא  ,ביותר משה חלילה שהשכיל )לא  ).ז  ,ג ר"שמו

  ,אהיה אשר אהיה יתברך באומרו דעתו היתה כך שמאז  ,ת"השי מחשבת מחשבתו

  ,היתה כך מתחלה דעתי שגם  ,אמרת יפה וזהו  ,לישראל שיגיד ולא  ,הגיד לבדו למשה

 וכן  .אחת פעם אהיה ישראל לבני תאמר כה אלא  ,האלה כדברים ישראל לבני תגיד שלא

              (ק"ודו ברכות במסכת משמע

 
 
 

 שפת אמת

 

מ"ש והן לא יאמינו לי כו'. י"ל כי גלות מצרים הי' שורש לכל הגליות לכן  .1

מזכירין בכל יום יצ"מ. וגאולת מצרים הי' הכנה לכל הגאולות. לזאת ביקש 

אשר מרע"ה להיות הגאולה אף כשיהיו מחוסרי אמנה. וי"ל דהוציא זה ממ"ש 

 בגאולה זו כנ"ל: תרל"גהי' לרמוז לו שכל הצרות תלוין  אהי' בצרות אחרות

 

במד' אוהבו שחרו מוסר כו'. בא לתת טעם גלות מצרים שנגזר על אבותינו.  .2

בתחילת שורש בנ"י. שהי' זה לטובה והכנה לכל הגליות. ופי' שמות בנ"י 

הבאים לשון הוה כי השמות הללו הם הכוחות המסייעין לבנ"י בכל זמן ועת 

דיא ע"ש. צרה. וכמו שמרמז במד' ע"ש גאולתן נקראו כו'. ובזוה"ק מבואר בה

ואם הי' התחלת הגלו' בזמן אחר. לא היו ראוין להמשיך עמהם כוחות 

הקדושים הללו. לכן סיבב הש"י להיות הגלות מצרים בשורש בנ"י. וממילא 
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נשאר הבטחה זו בכל עת צרה כמ"ש אהי' בצרה זו אשר אהי' כו'. פי' שע"י צרה 

וז"ש הבאים ישרש יעקב כו' שהי' זה הכנה  זו נמשך להיות עמהם בכל הצרות.

 תרל"ו ושורש כנ"ל:

 

בפסוק והן לא יאמינו לי כו' והי' אם לא יאמינו כו'. והרי מיד האמינו. אבל  .3

אהי' אשר אהי'. פי' חז"ל אהי' בצרה זו אשר אהי' עמהם בצרות נראה דכתיב 

הגאולה  ביאור הדברים שגלות מצרים הי' שורש לכל הגליות וכמו כןאחרות. 

הי' מפתח גאולתן של ישראל בכל הצרות שבעולם. ולכן ביקש מרע"ה להיות 

הגאולה אף כשיהיו במדריגה התחתונה כמו בגלותינו עתה שמחוסרין אמונה. 

ולזה הי' כל האותות האלה על כל מיני הגלות. כי ליכא ספיקא קמי שמיא ומה 

כן הי' הגאולה ע"י מרע"ה  שייך אם לא יאמינו כו'. ולדברינו יתיישב הכל. וכמו

שהוא שורש כל הנביאים וצדיקי הדור. וזה נראה ג"כ הענין ששאל מרע"ה מה 

שמו מה אומר כו' אח"כ אמר שלח נא כו'. רק ע"י שראה מתשובת ה'. אהי' 

א"א. שזאת הגאולה היא שורש כל הגאולות לכן אמר שלח נא שאין סופי 

א מוכן לגאול את ישראל כמ"ש להכניסם. כי בוודאי הרגיש מרע"ה אשר הו

חז"ל הי' רועה. מוכן לגאולה. אך כי ראה שהיא גאולה לדורות. וגם ראה 

שבסוף לא יתמשכו בנ"י אחר מדרגתו. והוא מה שנעשה אח"כ בחטא העגל 

ומרע"ה לא היה בכלל החטא ולכן לא קיבל השליחות. ולכן הראה לו הקדוש 

' תעבדון את האלקים כו' פי' שבעת ברוך הוא מתן תורה כמ"ש וזה לך האות כו

מתן תורה עמדו בנ"י באמת במדריגת מרע"ה ואופן הנהגתו כראוי. רק אח"כ 

קילקלו. אבל כיון שכבר היו במדריגה זו יש להם לבטוח כי יחזרו למדריגה זו 

אחר התיקון. ונמצא שבאמת ע"י מרע"ה יהי' תיקון האחרון ג"כ. ולכן מיושב 

 תרל"ז עוד מזה:כל הענין ועמ"ש לקמן 

 

לבאר הענין כי  בפסוק מה שמו כו' אהי' פרש"י אהי' בשיעבוד שאר המלכיות. .4

מרע"ה שאל באיזה שם פרטי יהי' הגאולה. והקדוש ב"ה וב"ש השיב כי אין זה 

גאולה פרטיות אבל הוא שורש כל הגאולות וכל התורה ומצות ואין זה בשם 

וז"ש אהי' כביכול שמו יתגדל אחר פרטי. אבל שמו הגדול יתברר עי"ז הגאולה. 

הגאולה וכאילו אין השם שלם עד שיגאלו ממצרים. ואין זה חידוש שהרי 

אחז"ל על עמלק הרשע ימ"ש שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם עד 

שימחה זרעו של עמלק. מכ"ש שע"י בנ"י יתגדל וישתלם שמו ית' בעולם. וכן כ' 

די ואני אל. כפי עדות בנ"י בעולם מתגלה ותעש לך שם כהיום הזה. וכ' אתם ע

אלקותו ית'. כמ"ש הוצאתי אתכם מא"מ להיות לכם לאלקים. וזה ממש 

כמאמר אהי'. ומצינו אחר הגאולה ייחד הש"י שמו עלינו כמ"ש אנכי ה' אלקיך. 
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ואין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש הן בקדושיו לא 

השי"ת שמו עלינו. וזאת עדות כי בכל הדורות נשאר  יאמין. אבל בנ"י מייחד

קדושת שמו ית' בכלל ישראל ולא יוכל בשום אופן להיות נפסק שאין הקדוש 

 תר"נ ברוך הוא מייחד שמו רק על מי שאין לו הפסק לעולם:

 

במדרש חושך שבטו שונא בנו לכן הרשעים יש להם שלוה בעולם ובנ"י יש להם  .5

לבנ"י תורה וא"י ועוה"ב וכולן ע"י יסורים. ואם היינו יסורים וג' מתנות ניתן 

ראוים הי' יסורי מצרים מספיק לכל המתנות כמ"ש במתן תורה אמרתי אלקים 

אתם וכו'. ולפי שחטאנו הוצרך להיות במדבר מ' שנים לזכות למתנת א"י. וכמו 

כל כן אם לא היו חוטאים בא"י לא היו צריכין יסורים לעוה"ב. ועכשיו שחטאנו. 

יסורי הד' מלכיות הכנה לעוה"ב. לכן זה הגלות ארוך שהוא הכנה לעוה"ב 

שכולו ארוך. ומ"מ מכל אלו המתנות יש הארה בעוה"ז ג"כ. לכן שבת מעין 

עוה"ב. וזכו לזה אחר יצ"מ. לכן שבת זכר ליצ"מ. דא"א לקבל הארה מעין 

הי' מיד גאולה עוה"ב רק ע"י יסורים. ולכן הוא זכר ליצ"מ. ולכן מרע"ה רצה שי

והבין שאינו שאמר לו הקדוש ברוך הוא אשר אהי' בצרות אחרות שלימה. ולפי 

גאולה שלימה לכן אמר שלח כו' ביד תשלח. והנה באמת אלה היסורים הם 

חיבה יתירה לבנ"י שנק' בנים לכן שחרו מוסר. ולכן כ' אנכי ה"א אשר הוצאתיך 

ה' צורי וגואלי כי הקדוש ברוך  מא"מ שזה חיבה יתירה מעיקר הבריאה וע"ז כ'

הוא ברא הכל. אבל לבנ"י נתן דרך להיות מבינים תכלית הבריאה לזכות 

לעבודת הבורא. אוהבו שחרו מוסר הוא בכלל ובפרט כמו שבתחילת בחירת 

בנ"י שיחר להם ביסורי מצרים. כמו כן כל אדם בימים הנעורים עובר עליו 

ו מוסר שכן דרך הצדיקים תחילתן תוכחת מוסר. ומעין זה בכל יום תחילת

יסורים וסופן שלוה. והנה תכלית איש ישראל נברא להעיד על הבורא כמ"ש 

תהלתי יספרו. וכ' וימררו את חייהם. דכ' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם 

לנפש חי'. לרוח ממללא. כי אדם המדבר נברא לספר תהלת ה'. ובעוד שנטבעין 

הפועל זה העדות. והעדות על הבורא הוא בחומר א"י להוציא מכח אל 

במחשבה דיבור ומעשה. ובמחשבה לעולם זאת התשוקה בלבות בנ"י כמ"ש 

ולבי ער. אבל ע"י יצ"מ זכו לתורה ומצות שהוא העדות בדיבור ובמעשה. לכן 

שבת זכר ליצ"מ כי סהדותא איקרי. וכיון שמעידין על הבורא. זה זכר ליצ"מ 

 גאולת מצרים: תרנ"ח שנפתח פיהן של ישראל אחר

 

מרור שאנו אוכלין וכו'. כי המרירות שהי' לאבותינו במצרים היה הכנה וישועה  .6

וז"ש חז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא למשה אהיה אשר וקיום לנו בכל הגלות. ]

פי' שהראה לו הקדוש ברוך הוא שזה הגלות מצרים הוא  אהיה בצרות אחרות.
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הכנה לכל הצרות[. ויש לנו לשבח אותו ית' על הגלות מצרים שהי' הכנה 

לגלותינו. ועל הגאולה שהי' הכנה לכל הגאולות. וזה מצות אכילת מצה ומרור. 

מצה על הגאולה ומרור על הגלות. והיא שעמדה לאבותינו ולנו קאי על הגלות 

גאולה כנ"ל ]וזה הרמז כל ימי חייך להביא הלילות שבח הגלות לבד ועל ה

 פסח הגאולה[: תרמ"ז

 
-------------------------------------------------- 

ר א ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ  ָאִחיךָ  ְוַאֲהֹרן ְלַפְרֹעה ֱאֹלִהים ְנַתִתיךָ  ְרֵאה ֹמשֶּ

ךָ  ִיְהיֶּה  :ְנִביאֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 שפתים ניב מגזרת נביא ביאור ענין

 

 רש"י

 

 נביאך יהיה

 

  ,תוכחות דברי לעם ומשמיע המכריז אדם  ,נבואה לשון כל וכן  ,מתורגמנך יהי כתרגומו

 מהתנבאות ויכל  ).לא  ,י )משלי  ,חכמה ינוב  ,).יט  ,נז  ')ישעי שפתים ניב מגזרת והוא

      ()פרעדיגן גר"פרידי לו קוראין ז"ובלע  ,).יג  ,י א )שמואל דשמואל

 

 שפת אמת

         

שמחת בית השואבה שמשם שואבין רוח הקודש. דכ' ויפח כו' ויהי האדם  .1

לנפש חי' ותרגומו לרוח ממללא. לכן אחר ר"ה ויוהכ"פ שניתן החיים לאדם 

וק מתחיל לדבר אביו ונתחדש רוח חיים בקרבו זוכה לרוה"ק. וכמ"ש בגמ' תינ

מלמדו תורה. לכן בימים אלו נפתחים שערי דיעה בלבות בנ"י. ולכן שמחת 

תורה אחר סוכות. ובנבואה יש כמה מדריגות. ושורש הכל הוא הדיבור שיכול 

לכן גם  כמ"ש ז"ל שם נביא מלשון ניב שפתים.אדם להוציא דברי תורה כראוי. 

מי שאינו בא למדריגת נביא. אעפ"כ בהתעוררות רוח חיים ויכול להוציא דברי 

תורה מפיו נקרא רוה"ק וזהו עיקר השמחה כשבא האדם אל שלימות רוח 

 סוכות שבקרבו כמ"ש שמחה לאיש במענה פיו: תרל"ט

 עוד ביאור באותו ענין...
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 מדרש שדים נכונו שערך צמחה ביאור

 

שערך צמח. והלא סימן התחתון קודם. ודורש על משה  במדרש שדים נכונו .1

ואהרן ע"ש. ואין מובן התירוץ כיון דמדמי להו לשדים הדרא קושיא לדוכתי'. 

ונראה שזה ג"כ ענין הקדמת נעשה לנשמע שדרשו חז"ל כתפוח שפריו קודם 

לעליו. ולכן הקדימו פעולת השדים שהוא גמר הפרי קודם צמיחת השער. 

ינו ואהרן הם כלים היוצאים מכללות בנ"י והם העדות והסימן ובוודאי משה רב

על שבחן של בנ"י. ובאמת אלה הסימנין ועדות נמצאו לעולם בבנ"י. ואפי' בכל 

יחיד והם האותות ששם הש"י בבנ"י. ורמז בשני שדיך הם ב' האותות שיש לכל 

 איש ישראל מילה ותפילין. ובשבת מילה ושבת. כדאיתא בזוה"ק שצריך כל

איש ישראל להיות לו ב' האותות. ובמילה יש שם שדי וכמו כן בתפילין השי"ן 

והדלי"ת והיו"ד ברצועות. ומסתמא יש בשבת ג"כ זה הענין ויבואר במ"א בע"ה 

 ומשה ואהרן הם ג"כ ב' האותות הנ"ל: תרנ"ב

 

במדרש שדים נכונו ושערך צמח. והלא סימן התחתון בא קודם העליון אלא  .2

ואהרן שני שדיך ושערך צמח שהגיע זמן הגאולה כו'. וקשה כיון שדים זו משה 

שמפרש שדים על מו"א ושערך על זמן הגאולה אכתי הדרא קושי' לדוכתא 

דצריך להיות זמן גאולה קודם שדים. והענין הוא כדאי' בגמ' נדה פ' בא סימן 

ה הי' ג"כ תי' על קו' זו כיון ששדים נכונו בידוע ששערך צמח. והפי' דבוודאי ז

סימן מהכנת משה ואהרן שהגיע זמן הגאולה. אבל לא הי' יכול להיות 

בהתגלות עדיין. ובוודאי ב' סימנים אלו של כנס"י הוא ב' הבריתות מילה 

ותפילין. תפילין הוא בחי' התורה וש"י וש"ר בחי' אהרן ש"י בעובדא ומשה 

ברית מילה  רבינו תורת ה' בפיך תש"ר. ורמוז בהם שם שדי. ושערך צמח הוא

סימן תחתון. והנה באמת מילה קודמת לכל התורה ומצות שניתנה לאברהם 

אע"ה. אבל באמת שורש יסוד הברית מילה מוכן לבנ"י רק אחר קבלת התורה. 

שבכח התורה שקיבלו בנ"י יצא הארת הברית מכח אל הפועל. וז"ש שלא 

ית יעקב אשר ניתנה פריעה לאאע"ה. פריעה הוא התגלות אור המילה. וז"ש לב

פדה את אברהם. כי באמת מאהבה שאהב הקדוש ברוך הוא את אברהם כרת 

עמו ברית מילה לו ולזרעו. ופי' ברית אעפ"י שלא הי' כל זרעו עדיין מוכנים אל 

קדושת הברית לזכות לחותם ברית קודש. עכ"ז כרת עמו הקדוש ברוך הוא 

תקנו להיות מוכן לברית. הברית. ולכן הי' נצרך גלות מצרים וע"י הגאולה נית

וכמ"ש הקימותי את בריתי כו' לכן אמור לבנ"י כו'. והוצאתי אתכם כו'. וכן. 

הוא בנוסח הפסוקים וכרות עמו הברית כו' ותקם את דבריך כו' ותרא כו' עני 

אבותינו במצרים כו' שתכלית גאולת מצרים הי' לברר זה הברית. ולא זו 
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ראל כך הוא שנימול לשמונה. אעפ"כ כפי לדורות. רק אפי' בפרט כל איש יש

עסק שלו בתורה ומצות בגדלותו כך מוציא מכח אל הפועל זאת הברית מילה. 

וזה עיקר החירות. נמצא שהגם שסימן התחתון קודם. עכ"ז אחר שזכו לסימן 

העליון בחי' ברית הלשון. נגמר בשלימות סימן התחתון. וז"ש המד' כאן 

 תרנ"השעדיין לא זכו בנ"י בעצמותם לזה ע"ש: שהגאולה הי' בזכות האבות 

 

 

-------------------------------------------------- 

ךָ  ְוָשְמעּו יח ל ִיְשָרֵאל ְוִזְקֵני ַאָתה ּוָבאתָ  ְלֹקלֶּ ךְ -אֶּ לֶּ ם ִמְצַרִים מֶּ  ַוֲאַמְרתֶּ

ךְ  ָנא-ֵנְלָכה ְוַעָתה ָעֵלינּו ִנְקָרה ָהִעְבִרִיים ֱאֹלֵהי ְיהֹוָה ֵאָליו רֶּ ת דֶּ  ְשֹלשֶּ

 :ֱאֹלֵהינּו ַליהֹוָה ְוִנְזְבָחה ַבִמְדָבר ָיִמים
-------------------------------------------------- 

 

  יפקד פקוד סימן ביאור ענין

 

 רש"י

 

 לקולך ושמעו

 

 מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר  ,לקולך ישמעו זה לשון להם שתאמר מכיון  ,מאליהם

 אמר יוסף  ,אתכם יפקוד פקוד ואלהים להם אמר יעקב  ,נגאלים הם זה שבלשון ומיוסף

              (כה  ,נ )בראשית אתכם אלהים יפקד פקוד להם

 

 שפת אמת

 

בפסוק פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים כו'. דכ' אנכי אעלך גם עלה כי  .1

הגלות הי' כדי להעלות ניצו"ק שהי' במצרים דכ' וגם את הגוי א"י דן אנכי פי' 

כנ"ל לתקן מה שנמצא בהם וזה גם עלה. וזהו העשוי לכם פי' בעבורכם הטמין 

קונים שנצרכו להיות הש"י שם מטמוניות. עשוי לשון תיקון. שבא העת של התי

במצרים. וכ' ראה ראיתי כו' עני עמי. פי' כי הכל הי' צפוי לפניו כמ"ש וירא כו' 

כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אכן הגלות נמשך עד שזוכין לקבל פנימיות 

הגלות שהם היסורין כמו שעלה לפניו ית' ואז בא הגאולה וזה ראה ראיתי. וע"ז 

פי' אף שלא נגאלו עוד. רק מה שעלה לפניו  השתחוו בנ"י על כי ראה ענים.
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העינוי. וזה שלימות של המכוון בהגלות. בזה יש לשמוח שלא ניגע לריק ח"ו. 

 כנ"ל: תרמ"ג וזה הסימן של פקידה כפולה תיקון הגלות ומפתח הגאולה

 

בפסוק פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. את רומז לכ"ב אתוון  .2

ם ציור של כל העולמות וכל הבריאה. וכפי תיקון דאורייתא מא' עד ת'. וה

הנפשות למטה כך מוכן להם צירוף וציור בכ"ב אתוון. ובנ"י זכו לצירוף האמתי 

של הכ"ב אותיות בתורת אמת שהיא אמיתיות הצירוף שכולל כל הצירופין. 

פקדתי אתכם האת שתיקנו בנ"י למטה. ומול זה נעשה וניתקן להם את העשוי 

. וכן הוא בכל פרט כפי הכנה שלו. ומכ"ש בכלל ישראל. ואיתא לכם לצרכיכם

כימי צאתך מא"מ אראנו נפלאות. וכמו שע"י גלות מצרים זכו בנ"י לציור כ"ב 

אותיות התורה. כן לעתיד נזכה לאור הגנוז בתורה. כמ"ש תורה חדשה מאתי 

. היינו אתכם. את שבכם. ואת וזה הרמז של פקידה כפולה פקד פקדתיתצא. 

 העשוי לכם. התיקון שלמטה ושלמעלה כנ"ל: תרס"א

 

הענין לרמוז שצריכין ב' גאולות  פקוד יפקוד אלקים. הסימן לגאולה כפולה כו'. .3

ביצ"מ וקי"ס וכן הוא במכילתא וי"ל שהוא בחי' יעקב ויוסף. כי יצ"מ פה סח 

תיקון ברית הלשון הקול קול יעקב. ובקי"ס תיקון ברית המעור כמ"ש במד' 

השירה הזאת המילה מעידה בנו. ודרשו פסוק ויקם על סלע רגלי כו' אשורי 

ות[ האדם ואז ויתן בפי שיר חדש כו' שא"י לבוא שהוא הברית יסוד של ]תולד

לשירה רק ע"י התחדשות. וכמ"ש בתחלת גלות מצרים שהפרו ברית מילה לכן 

ניטל מהם ההתחדשות כמ"ש שם במדרש שמות בפ' ויקם מלך חדש. כן עתה 

 חזר להם ההתחדשות ואמרו שירה כמ"ש שירה חדשה שבחו גאולים: תרמ"ב

 פסח

 

-------------------------------------------------- 

ה ְיהֹוָה ַאף-ַוִיַחר יד ר ְבֹמשֶּ -ִכי ָיַדְעִתי ַהֵלִוי ָאִחיךָ  ַאֲהֹרן ֲהֹלא ַוֹיאמֶּ

ךָ  ֹיֵצא הּוא-ִהֵנה ְוַגם הּוא ְיַדֵבר ַדֵבר  :ְבִלבוֹ  ְוָשַמח ְוָרֲאךָ  ִלְקָראתֶּ
-------------------------------------------------- 

 

  כן יהיה לא מעתה ממך לצאת אומר הייתי והכהונה ביאור ענין 

 

 רש"י
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 אף ויחר

 

 לא וזה  ,רושם בו נאמר שבתורה אף חרון כל  ,אומר קרחה בן יהושע רבי  ).קב )זבחים

 בו נאמר בזו אף יוסי רבי לו אמר  ,חרון אותו ידי על עונש שבא מצינו ולא  ,רושם בו נאמר

 אומר הייתי והכהונה  ,כהן ולא לוי להיות עתיד שהיה  ,הלוי אחיך אהרן הלא  ,רושם

 איש ומשה שנאמר  ,הלוי ואתה כהן יהיה הוא אלא  ,כן יהיה לא מעתה  ,ממך לצאת

              ).יד  ,כג א הימים )דברי הלוי שבט על יקראו בניו האלהים

 

 שפת אמת

 

במדרש כשאמר הקדוש ברוך הוא ואתה הקרב כו' הרע למשה כו'. והענין הוא  .1

ואז הי' העבודה במעלה גבוה ביותר. כמ"ש אני  מוכן הי' מרע"ה להיות כהן.כי 

אמרתי אלקים אתם. שהיו בנ"י מוכנים ממש כמלאכים. ואחר החטא הי' 

הכהן כמלאך  התיקון במדריגה נמוכה מזה. וכל בגדי כהונה שהיו להיות נדמה

ה' כדאיתא במד'. אבל מקודם הי' עצם האדם מתלבש במלאכות ה'. ולכן משה 

רבינו ע"ה שימש בלי בגדי כהונה. ]והרמז בגמ' בחלוק שאין בו אימרא. פי' 

שלא הי' בו כמלא נימא מגשמיות. רק כמ"ש בתורתו של ר' מאיר כתנות אור 

. שע"י התפילין נחקק רשימה בא'[. וכענין זה נמצא בתפילין לאות על ידך כו'

מאלה השמות הכתובים בתפילין. אבל בש"ק איתא שהוא עצמו אות. ומאירין 

אלה המצות בנפשות בני ישראל בעצמם. כענין זה הי' מוכן להיות כהן ה' בלי 

התלבשות. ולכן בפרשה זו לא נזכר שמו של מרע"ה. כמ"ש חז"ל שאמר מחני 

ר אם תשא חטאתם להיות נמשכין אחר נא כו'. והענין כנ"ל כי מרע"ה אמ

מדריגה שלו. ואם אין נתרצה להיות הנהנה שלהם במדריגה קטנה שלא על 

ידו. ועתה שנאמר לו הקרב. שזהו בחי' אהרן בחי' תקרב שהיא מדת בעלי 

תשובה. ולא נתקיים לגמרי נשיאות חטאם להיות בבחי' תבחר שהוא בחי' 

שמו בפרשת לבושי אהרן שהיא מדריגה  מרע"ה בחיר ה'. לכן הרע לו ולא נזכר

נמוכה מבחי' מרע"ה כמ"ש. ]ומ"ש חז"ל שע"י שסירב בהר חורב נגזר שיהי' 

אהרן כהן. נראה שהכל ענין אחד כמ"ש שם שע"י שלא נעשה ע"י מרע"ה. 

וצירף בחי' חסד של אהרן. ולכן יצאו גם ערב רב. ומזה נעשה החטא. וזה צריך 

 תצוה עוד מזה[: תרנ"א אריכות דברים ואי"ה יתבאר

 

פרשת תצוה מיוחד לאהרן הכהן בחי' נר מצוה. ומשה רע"ה בחי' תורה אור.  .2

ואנו אומרים באור פניך נתת לנו כו' תורת חיים ואהבת חסד. והם בחי' משה 

ואהרן כי המצות ניתנו לצרף האדם ושימצא חן וחסד לפניו ית'. כמ"ש כי לוית 
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בל נתלבש הארת חן הם כו'. וזה אהבת חסד. והנה שורש כל המצות בתורה. א

התורה במצות גשמיות שלפנינו. שמתעורר בזה שורש המצוה למעלה. ואם 

היינו נמשכין אחר הנהגות משה רע"ה בשלימות היו מקיימין המצות במעלה 

יתירה. כמו שהי' קודם החטא שהקדמנו נעשה לנשמע. כמ"ש חז"ל עושי דברו 

ון הבורא. כמ"ש וכמלאכי השרת שמקיימין רצונו ית' ומרגישין בעצמם רצ

משרתיו עושי רצונו. ולכן אמרו במד' כשנאמר למרע"ה הקרב כו' אהרן כו' 

 פי' שראה שניטל ממנו הכהונה בעבור שלא ניתקן בחי' נעשה כראויהרע לו. 

שיהי' תורה ממש. רק ע"י בחי' נר מצוה כנ"ל. וזה שרמזו שלא נזכר שמו 

"ה הבין מיד שאם לא יתוקן בפרשה זו הואיל ואמר מחני נא מספרך כו'. שמרע

כל החטא לא יוכלו להימשך אחר מדריגה שלו. ובוודאי כך הי' שלא נמחה כל 

החטא להיות דביקין בתורת חיים ובעץ החיים. והי' התקרבות בכח אהבת 

חסד. וזהו התכשיטין ובגדי כהונה שהוא רומז לתקון הגוף שהוא המלבוש. 

ואעפ"כ צוה לעשות לה תכשיטין ונרמז ג"כ במד' שכעס המלך על המטרונא 

כו'. פי' שתמצא חן בעיניו ע"י התכשיטין. מה שלא הי' נצרך מקודם. וזה ג"כ 

ענין זכירת שמות השבטים. והוא בחי' תורה שבע"פ כי האבות הם המרכבה. 

והוא תורה שבכתב. שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בחי' זה שמי. אבל זה 

והוא נשתנה לפי זכות הדורות. וצריך להיות זכרי הוא בחי' תורה שבע"פ. 

לזכרון במקום שצריך זכירה. אבל האבות א"צ זכירה שהם מרכבה לשכינה. זה 

 תצוה שמי לעולם: תרנ"ו

 

-------------------------------------------------- 

ר א ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ה ַעָתה ֹמשֶּ ר ִתְראֶּ ה ֲאשֶּ ֱעשֶּ  ְבָיד ִכי ְלַפְרֹעה אֶּ

 :ֵמַאְרצוֹ  ְיָגֲרֵשם ֲחָזָקה ּוְבָיד ְיַשְלֵחם ֲחָזָקה
-------------------------------------------------- 

 

 כשאביאם אומות שבעה למלכי העשוי ולא  ,תראה לפרעה העשוי  ,תראה עתה ביאור ענין

         לארץ

 

 רש"י

 

 'וגו תראה עתה
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  ,זרע לך יקרא ביצחק כי לו שאמרתי כאברהם לא  ,מדותי על הרהרת  ).קיא )סנהדרין

 לפיכך  ,מדותי אחרי הרהר ולא  ,לעולה העלהו לו אמרתי כך ואחר  ).יב  ,כא )בראשית

         לארץ כשאביאם אומות שבעה למלכי העשוי ולא  ,תראה לפרעה העשוי  ,תראה עתה

 

 שפת אמת

 

והנה מרע"ה אמר למה הרעותה לעם הזה והש"י השיבו פרשה זו וארא כו' וגם  .1

הקמותי כו'. והענין הוא כמ"ש חז"ל לא הי' צריך התורה להתחיל אלא מהחדש 

הזה לכם רק משום כח מעשיו כו' לתת להם נ"ג. וזה עצמו הי' קושית משה 

ריך להתחיל רבינו ע"ה כי בוודאי התורה שמיוחד לבנ"י מצד עצמותם. הי' צ

מהחדש הזה. אכן ע"י חטא הקדום ונתערב טו"ר בעולם הי' צריך להיות מקודם 

התקונים של האבות והוא תיקון עולם הטבע שנתערב בה פסולת. וז"ש למה 

הרעותה לעם הזה. כי בנ"י הם בעצם מבוררים ואין בהם פסולת והוא בחי' זה. 

קון בכל הבריאה כמ"ש ז"ל אכן הש"י רצה לזכות את בנ"י שיהי' על ידיהם תי

מביאין מתוקנת לתוך המקולקלת. ובאו האבות אחר אדם הראשון לתקן מה 

שנתקלקל. ובנ"י שצריכין לתקן זאת מוכרחין להיות להם פסולת מצד מה כדי 

וז"ש עתה תראה שיוכלו לתקן. וז"ש לתת להם נחלת גוים שאין זאת מצדם. 

זה עונש בלבד למשה רבינו ע"ה.  ואין דרשו חז"ל ולא במלחמות ל"א מלכים.

רק שהראה לו שע"י שא"י לסבול שום פסולת. א"א לו להכניסם לא"י לתת 

להם נחלת גוים. רק ע"י הגלות יבררו הכל. וזה ענין כל הפרשה וגם הקמותי כו' 

לתת להם כו'. וז"ש לכן אמור כו' שנשבע הקדוש ברוך הוא ע"י שנכנסו לזה 

יהיו מובטחים כי יתקנו כל אלה המקומות. ובנ"י יש הגלות ירידה שצורך עלי'. 

להם ב' המדרגות מצד פנימיותם מיוחדים לבחי' התורה ומרע"ה. ומצד חיצון 

יש להם חלק בעוה"ז שיתקנו התערובות. וב' אלו הם הנהגתו ית' את העולם 

באל שדי. ובשם הוי' ב"ה וב"ש שהוא הנהגה עליונה. וכ' אתה עשית כו' 

תה מחי' את כולם. פרשנו שהם ב' בחי' הנ"ל. ובחי' ואתה מחי' השמים כו' וא

הוא דרך התורה. עץ החיים. והוא מה שמנהיג הקדוש ברוך הוא בכל עת 

העולם. לבד מה שבראו להיות טבע קיים. והנהגה זו מתגלה לכל א' לפי דרכו. 

כדאיתא ברמב"ן ושאר ספרים שהקב"ה מנהיג את הצדיקים בהשגחה מיוחדת. 

לכלל ישראל. והוא בחי' ואתה מחי' כנ"ל. וזאת נתברר ביצ"מ באותות  מכ"ש

ומופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בשינוי הטבע. וז"ש השם חלקנו בחיים ולא 

נתן למוט רגלינו. רגלינו הוא דרגא תחתונה הנ"ל שיש לבנ"י בעוה"ז עולם 

ם ילכו הטבעי. אעפ"כ כ' ישרים דרכי ה' פושעים יכשלו בעולם הטבע וצדיקי
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בה לכן אף על פי שאנחנו בגלות הש"י שם חלקנו בחיים ולא נכשל ולא נכלם 

 תר"נ לעולם ועד:

 

במדרש בכל עצב יהי' מותר ודבר שפתים אך למחסור. ע"י שאמר משה כו'  .2

שיתף עמו אהרן כו'. נראה מדברי המדרש כי הי' זה חסרון. כי אם הי' מרע"ה 

פי'  תראה כו' ולא במלחמת ל"א מלכים. עתהעצמו הגואל. הי' עצהיו"ט. וז"ש 

ע"י שמיאן. והי' השליחות בצירוף אהרן. לכן לא הביאם מרע"ה לא"י. כי אם 

הי' נעשה כרצונו ית'. הי' הגאולה באופן גבוה אשר הי' מרע"ה מכניסם לארץ 

והי' תיקון הכולל. כי עתה תראה אינו בדרך קנס. רק שכן מוכרח להיות. וז"ש 

מותר. שאם היו יכולין לקבל כל הדחקות אז. ולא היו אומרים בכל עצב יהי' 

ירא ה' כו'. וכן מרע"ה למה הרעותה. הי' מתוקן הכל. אך מרע"ה לא הי' יכול 

לסבול צער ישראל ונחשב זה לו לשבח. משל החולה שגוברים עליו היסורין 

 מהרפואות. אשר מבקש להניח הכל בעבור היסורין. אך הרופא יודע ומבין כי

היסורין לטובת החולה לכן אינו משגיח עליו. אבל מרע"ה הרגיש בצערן של 

ישראל ממש כמו הם עצמם. ולכן אף שידע כי לטובת ישראל הוא לא הי' יכול 

לסבול בשום אופן בצערן של ישראל ולכן עשה השי"ת רצונו והי' הגאולה 

 וארא בצירוף מדה"ר. ועמ"ש בסמוך: תרל"ו
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 וארא

 

-------------------------------------------------- 

ל ֱאֹלִהים ַוְיַדֵבר ב ה-אֶּ ר ֹמשֶּ  :ְיהֹוָה ֲאִני ֵאָליו ַוֹיאמֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הרעותה למהלמה משה אמר   ביאור ענין

 

 רש"י

 

 משה אל אלהים וידבר

 

             הזה לעם הרעותה למה ולומר לדבר שהקשה על  ,משפט אתו דבר

 

 שפת אמת

. כי הי' הי' יכול להגיד למה הרעותהמרע"ה שהעיד עליו הכ' עניו מאוד כו'.  .1

 לבו ברור עליו כו' כמ"ש במד' ובר לבב כו': תרל"ד

 

במדרש מה כו' שיבא כו' כבר עשוהו כו' שלמה שהחכים על גזרתו כו' עלתה  .2

יו"ד שבירבה כו'. ביאור הענין כי ראינו שהוצרכה היו"ד לטעון לפני המקום. 

משמע שהי' בכחו שלא לסור לבבו כמ"ש אתי אל ואוכל. אך לא הי' זה בזכות 

ם יסירו לבבו. אך מעשיו בעצם. כי בודאי מאמר ה' חי וקיים. כי אם ירבה נשי

לאשר שלמה הע"ה השיג בצדקות מעשיו מדרגות רבות ונשפע עליו כח 

משמים. כאשר כן התנהגות הבורא. שלפי עבודת האדם מוסיפין לו כח משמים 

וז"ש אתי אל ואוכל. וטעה לתלות הכל בעצמו ולכן נכשל. וז"ש עלתה היו"ד 

קות הסיוע העליונה שהיא ע"ש המחשבה. פי' שכח חכמתו עלה ממנו. ובהסתל

נאמר עליו נשיו הטו כו' ]ומרע"ה אשר הי' עניו מכל והי' אצלו לדבר פשוט כי 

. אבל הי' לו לידע כי סדר לכן אמר למה הרעותהכל בנ"י יכולין להשיג השגתו. 

עבודת האבות קודם. וגם בחי' מרע"ה לא הי' יכול להיות לולי הקדמת עבודת 

ות בעבודה זו כדי לתקן תערובת טו"ר בעולם האבות. ובע"כ צריכין בנ"י להי

 כמ"ש לעיל[:
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למה במדרש חייך שיש לך לידע שנא' טוב אחרית דבר מראשיתו כו'. דכ'  .3

. והענין הוא דכ' במשה כי טוב הוא. והי' זה הרעותה כו' למה זה שלחתני

תמיהת מרע"ה כיון שהוא השליח. לא הי' מקום להרע להם. אך הש"י הכין 

ות האחרונים. כדכתיב ביום טוב כו' וביום רעה ראה. שעיקר תיקון רפואה לדור

ימי הרעה הוא בימי הטובה. ולכן הוצרך לקשר כל הגאולות בזמן משה רבינו. 

ולכן סבלו הדור ההוא כל הרעות שלא הי' באפשרות בשום דור אחר לתקן 

. הרע כמו הם. ולכן רמז כאן ד' גאולות כמ"ש במ"א. וכ' ולא שמעו אל משה

א"כ קשה למה נאמר להם. ויתכן שהם הוציאו הדברים ונעשה מהם תורה 

שנוכל אנחנו למצוא בהדברים תקונים לגלות של עתה. וכמו שהם סבלו 

היסורים בעבור דורות הבאים. כן קיבלו הם התורה וכמה מדרגות טובות בעבור 

ל דור דורות הבאים. וז"ש במד' אשר כבר עשוהו. כי הקדוש ברוך הוא הכין לכ

מה שצריך לסבול גלות. וכמו כן התקונים ודברי תורה שצריך להתחדש בזה 

 הדור כנ"ל: תרמ"ד

 

בפסוק וארא כו' וגם הקמותי א"ב לתת כו' וגם א"ש את נאקת בנ"י כו' ואזכור  .4

כו' פי' בזוה"ק למה יהיב חילא לסטרא  אמר למה הרעותהא"ב. דהנה מרע"ה 

יוחד להנהגה המיוחדת לבנ"י. והיא קבלת דרע לשלוט בהם כו'. דמרע"ה הי' מ

התורה שנק' טוב שאין שם תערובות טו"ר. ולכן כ' במשה כי טוב הוא. אכן 

האבות הם עמודים שכל העולמות עומדין עליהם. וכמו כן בנ"י נבראו לתקן כל 

העולמות ולברר זאת התערובות. ולכן ימי הגלות הם ג"כ עבודה להש"י. 

מבורר בגלות דכ' כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין  ואדרבא עיקר מעלת בנ"י

הבנות. וזה הי' הכנת האבות לזכות לירושת הארץ לכבוש ע' אומות. שכל זה 

בחי' הנ"ל כשושנה בין החוחים. וכתבנו במ"א שכ' אח"ז כתפוח בעצי היער כו'. 

לומר שכפי הנהגת בנ"י למטה. כך הנהגת הש"י למעלה. ולכן נגלה להאבות 

"ש שהוא הקדושה הבאה בצימצום. כתפוח בעצי היער דרשו חז"ל שאין בשם א

לו צל. שבגלות אין ניכר השגחת הש"י. ולכן גם שהי' להם הנבואה. הי' בבחי' 

דודי בין הבנים כנ"ל. אכן מדרגת מרע"ה התורה שהיא הנהגה המיוחדת לבנ"י 

להשתוקק למעלה מהנהגת הטבע. שאין שם מגע נכרי כלל. וע"ז באמת צריכין 

לצאת מן הגלות שע"ז נאמר א"ת שאני שחרחורת כו' שמוני נוטרה את 

הכרמים. שבכלל העולם הגלות הוא עבודה לשם שמים. אבל אין בנ"י במקום 

המיוחד להם. כרמי שלי לא נטרתי. אבל עיקר שבחן של ישראל מבורר בגלות 

פרש כנ"ל וז"ש שחורה אני ונאוה ]ורמזו חז"ל ונאוה במעשה אבותי. ויש ל

שהגם שלפי מדרגה המיוחדת לבנ"י שחורה אני בגלות אבל ונאוה במעשה 

אבותי שהוא תיקון הכולל[. ולפי שהתרעם מרע"ה. הראה לו הש"י כי גם 
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בהיותם בגלות אוחזים מעשי אבותיהם. וגם אני שמעתי כו' נאקת בנ"י כו' 

שיש לעבודתם ואזכור א"ב. כלומר שעבודתם בגלות היא זכורה לפניו בשמים. ו

 שורש למעלה כנ"ל: תרמ"ו

 

שמשה רבינו ע"ה שאל למה בפסוק וארא כו' וגם הקמותי כו' לתת להם כו'.  .5

והי' התשובה כי כן הוא סדר שסידר השי"ת כדאיתא בזוה"ק כי  הרעותה

מקודם הי' צריך להיות א"י תחת הכנעני ואח"כ לצאת משם. וכמו כן היו בנ"י 

בדין לפרעה. אח"כ להכניסם להיות עבדי ה'. צריכין מקודם להיות משוע

וכדאיתא במד' מסעי אמר הקדוש ברוך הוא יכול הייתי לברוא לכם ארץ חדשה 

כו' רק כח מעשיו הגיד כו'. וכמו כן יכול הי' הקדוש ברוך הוא לבראות בנ"י 

להיות נקיים כמלאכי השרת. אבל התיקון בעוה"ז צריך להיות כברייתו של 

וכא והדר נהורא. וכ"כ והארץ היתה תהו. אח"כ יהי אור. עולם מעיקרא חש

והכל עדות על הש"י. לכן נשלחו נשמות בנ"י שהגם שיתלבשו באלה הגופות 

עכ"ז יזכו לגאולה ולהעלות כל אלה המקומות. וכמו שנגאלו בנ"י ממצרים 

ונזדככו בכור הברזל להיות כסף צרוף כמו כן נזדכך ארץ ישראל להיות נחלת 

ארץ מגוריהם אשר גרו כי האבות הי' תשוקתם להוציא א"י מת"י  ה'. וכ'

הכנעני אבל הם היו קדושים מאוד ולא היו יכולין לירד במקומות אפילים כאלו 

ונתקן ע"י בנ"י. והנה באמת האבות הכינו כל אלה התיקונים. רק ע"י בנ"י נגמר 

על פעלת הכל מכח אל הפועל. וכתיב באזנינו שמענו אבותינו ספרו כו' פו

בימיהם בימי קדם כו'. וכ' רש"י ז"ל שהתנבאו על לעתיד. כי הלא בני קרח היו 

בשעת הנסים הללו ע"ש בתהלים סי' מ"ד. אבל יתכן לפרש כפשוטו כי אבות 

הראשונים סיפרו להם מה שיעשה להם הקדוש ברוך הוא כל אלה הנסים. וכבר 

פעלת כו'. וז"ש במד' אשר הכין הקדוש ברוך הוא הכל בימי האבות. וז"ש פועל 

כבר עשוהו. ואל תתמה על זה שהרי החכמים מגידין מה שיעשה לנו הקדוש 

ברוך הוא בימות המשיח. מכ"ש שהאבות והשבטים גילו לבנ"י מה שיעשה 

הקדוש ברוך הוא להם בגאולת מצרים וכניסתם לא"י. וכמו שצריכין אנחנו 

דורות הראשונים סיפרו על לספר מה שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז. כן 

לעתיד. וכבר כתבנו במ"א כי משה רבינו ע"ה אמר למה הרעותה כי ראה 

שאותו הדור א"צ לסבול כל כך בעצמותם. אבל הי' הכנה לדורות שאח"כ. 

כדאיתא ד' לשונות של גאולה רמז לד' גאולות שלדורות. ולכן נאמר להם זו 

השייכים לדורות שאחריהם. הפרשה הגם שלא שמעו כו'. רק שהי' דיבורים 

והש"י השיבו כי מה שהוא רואה שבנ"י שבאותו הדור מוכנים לגאולה. גם זה 

אין מכחם רק בכח האבות. וכמו שהאבות הכינו להם. כך צריכין הם להכין על 
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דורות שאחריהם. והכל בנין אחד שהכין הש"י סדר כל הדורות כמ"ש אשר כבר 

 עשוהו: תרמ"ח

 

 

-------------------------------------------------- 

ה ַוְיַדֵבר יב  ְוֵאיךְ  ֵאַלי ָשְמעּו-ֹלא ִיְשָרֵאל-ְבֵני ֵהן ֵלאֹמר ְיהֹוָה ִלְפֵני ֹמשֶּ

 :ְשָפָתִים ֲעַרל ַוֲאִני ַפְרֹעה ִיְשָמֵעִני
-------------------------------------------------- 

 

 שבתורה ו"ק מעשרה אחד זה ביאור ענין

 

 רש"י

 

 פרעה ישמעני ואיך

 

              (ז  ,צב ר")ב שבתורה ו"ק מעשרה אחד זה

 

 שפת אמת

 

במדרש כי מה האדם שיבא אחר המלך כו' אשר כבר עשוהו כו' ע"ש. כי  .1

הקדוש ברוך הוא וב"ש הראה למרע"ה כי הגלות במצרים לא הי' במקרה אבל 

התגלות שם הוי' ב"ה וב"ש תלוי' בזה. כי לאבות לא נודע בשמו הגדול. והטעם 

בעולם.  כי זה השם הוא הי' הוה ויהי'. ובנ"י שנבראו לברר שמו הגדול ית'

צריכין לעבור כל המקומות. כי הם עדים. כמ"ש אתם עדי. וצריכין להעיד כי ה' 

הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ. כמ"ש אתה הראת לדעת כו'. ולכן אחר 

הגאולה כתיב וידעתם כי אני ה'. וכמו שזה השם כולל מה שהי' ועתיד להיות. 

ל הבריאה עלתה לפניו כן צריכין בני ישראל לברר כל המקומות. והנה כ

במחשבה קודם שנברא העולם כמ"ש אתה יצרת עולמך מקדם. והוא הציור 

שהוא הפנימיות והתכלית מכל הבריאה. והוא מ"ש בראשית ברא ודרשו חז"ל 

בשביל התורה ובשביל ישראל שנק' ראשית. היינו הפנימיות והתכלית שהם 

ו. כי כבר הוכן סדר לכל כוללין כל הפרטים וכל הדורות. וז"ש אשר כבר עשוה

התהלוכות. וכל זה היו צריכין בנ"י להוציא מכח אל הפועל. כי הכל תלוי 

באדם. כדכ' נעשה אדם כו'. וירדו בדגת הים כו'. כמ"ש בזוה"ק שם. שבנ"י 
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שנק' אדם כמ"ש אדם אתם. היו צריכין לירד עד עומק התהום ואח"כ לעלות 

וש ברוך הוא גילה זאת לבנ"י לידע עד השמים להיות עדות שלימה. והנה הקד

כי התגלות שמו ית' תלוי בזה העבדות. וכשנודע זה צריכין לקבל הגלות בלב 

שמח. אבל רוב עבודה הקשה משכח עיקר המכוון כמ"ש ולא שמעו אל משה. 

ולכן אמר מרע"ה הן בנ"י ל"ש. ואיך ישמעני פרעה. כי ידע מרע"ה שזה מפתח 

ודם לקבל דברים אלו לעשות עבודתן לשם שמים. של הגאולה שצריכין בנ"י מק

וכ"כ ויצום אל בנ"י ואל פרעה שהקדים הכ' בנ"י שזה הי' התחלה ושורש של 

. שהוא לימוד לידע כי ואיתא כי זה א' מעשרה ק"ו שבתורההגאולה כנ"ל. 

 מקודם צריך להיות נגאלין בנפש לשמוע דבר ה' וזה מפתח של הגאולה:

 תרמ"ח

 

לא שמעו כו' ואני ערל שפתים ואמרו חז"ל כי הוא א' מעשרה  בפסוק הן בנ"י .2

דהנה איתא בזוה"ק ואני ערל שפתים כי הדיבור הי' בגלות ע"ש.  ק"ו שבתורה.

פי' כמו שיש ערלה בפתח המילה שהוא ברית המעור שזכה אברהם אע"ה 

שיוסר הערלה ויתגלה לו ברית המילה. כן בברית הלשון שהוא פתח הדיבור 

ש ערלה כי ב' בריתות אלו הם פתיחות הפנימיות. כי כל האברים בתורה י

סתומים. זולת ב' אלו. וכל מקום שיש פתיחות פנימיות. יש ערלה והסתר. שלא 

כל הרוצה ליטול השם יבא ויטול. וכמו כן בכלל הוצרכו בנ"י לעבור כל מה 

. שעבר עליהם במצרים לזכות להסיר ערלת הפה לזכות לברית הלשון והתורה

ולא עוד אלא שבכל יום צריכים להסתייע בזכירת יצ"מ כדי לזכות לפתיחות 

הפה. וזה סמיכות גאולה לתפילה. גאל ישראל ה' שפתי תפתח. ואלו הם ב' 

האותות שיש בכל איש ישראל. מילה ושבת ותפילין. ששבת ותפילין ב' אלו הם 

כך הוא המדה זכר ליצ"מ וזוכין על ידיהם לתורה שהוא ברית הלשון. ובאמת 

סור מרע מקודם להיות זך מפסולת. אח"כ יפתח כח הפה בתורה. וכמו שהי' 

מקודם גלות מצרים שיזכו לתורה כמ"ש בהוציאך כו' תעבדון את האלקים וכן 

הוא לעולם. אכן משה רבינו ע"ה לימד זכות שיתן הקדוש ברוך הוא במתנה 

א לעולם כמאמרם ז"ל קצת פתחון פה בתורה לזכות עי"ז אל הגאולה. וכן הו

המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות. הרי שאפי' לא זכה לגאולה 

עדיין. מ"מ ע"י הרצון והתשוקה לקבל עול תורה. זוכה שיוכל לצאת לחירות 

להיות באמת מוכן אל התורה. וזהו הלימוד והק"ו שהוציא משה רבינו ע"ה 

יר הפסולת בלי שיוקדם איזה הארה מלבו כי הן בנ"י לא שמעו כו' שא"א להעב

מן התורה. הגם שאיננה עדיין בשלימות. וכענין שאמרו חז"ל לעולם יעסוק 

אדם בתורה אפי' שלא לשמה. פי' כשעדיין אינו מזוכך מפסולת שמתוך של"ש 

 יבא לשמה: תרנ"ד
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 עוד ביאור באותו ענין...

 

נראה כי לא הי' יכול הן בנ"י ל"ש אלי. מקשים כי בנ"י ל"ש מרוב עבודה. אבל  .1

פרעה הרשע לקבל דבורו של משה אם לא ע"י בנ"י וכיון שבנ"י לא שמעו איך 

 ישמעני פרעה. ולכן צירף עמו אהרן:

 

בפסוק הן בנ"י לא שמעו כו' וידבר ה' כו' ויצום כו'. דאיתא בזוה"ק בר"מ כי הי'  .2

הרצון שיקבלו בנ"י עול מלכותו ית' בכלל ע"ש לשונו הקדוש. והענין הוא ע"פ 

המשנה המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול ד"א. משמע 

להעביר ממנו שיעבוד שאפילו הוא ת"י המלכות אעפ"כ ע"י קבלת עמ"ש יכול 

של הסט"א. והגם דאיתא מאן דכפות באחרא א"י לקבל עול מ"ש. רק הוא כנ"ל 

שבפרטות א"י לקבל מ"מ כשמקבל עליו בכלל ומשתוקק לצאת משעבוד 

הסט"א. כדי להיות כלי מוכן לקבל עמ"ש. בכח זה יוכל לצאת משעבוד הסט"א. 

י אתכם לי לעם. שישתוקקו וכן הי' בכללות בנ"י שנאמר להם זו הפרשה ולקחת

לזה. וזה הי' הכנה להגאולה. אך בנ"י לא יכלו מרוב עבודה קשה וטומאת 

מצרים. וז"ש מרע"ה. בנ"י לא שמעו. ואיך יהי' הגאולה. אכן בוודאי הי' בתוך 

בנ"י הרבה שקיבלו הדברים. ולכן כ' אח"כ אלה ראשי בית אבותם. דרשו חז"ל 

מו כן וידבר כו' אל משה ואל אהרן ויצום. פי' שיצרף עמו הראשים של בנ"י. וכ

שנעשו המה שלוחים בעבור הכלל וקיבלו הם המאמר. ושיתף הקדוש ברוך 

הוא מעשה הצדיקים שיהי' קבלת מלכות שמים שלהם מפתח הגאולה לכל 

. יתכן לפרש כי כפי קבלת ובלשון הפסוק הן בנ"י כו' ואני ערל שפתיםבנ"י. 

נפתח פיו ולשונו. וע"י שלא שמעו הי' ערל שפתים.  ושמיעת בנ"י למרע"ה. כך

ולכך אחר קי"ס דכ' ויאמינו כו' ובמשה. אז ישיר משה. הרי שנפתח פיו ע"י 

קבלת בנ"י. והעיקר הגאולה לעולם תלוי' בהכנת בנ"י כדאיתא בגמ' דשאל 

ריב"ל למשיח אימת אתי מר. אמר היום. ואמר שקורי קא משקר כו'. והשיב 

לו תשמעו. משמע שבהכנת בנ"י לקבל ולשמוע הארות הבאין היום אם בקו

 משמים ללבות בנ"י כ"א לפי מדרגתו. בזה יצמח הגאולה בב"א: תרמ"ו

 

 
 

-------------------------------------------------- 

ה ַוְיַדֵבר ט ל ֵכן ֹמשֶּ ל ָשְמעּו ְוֹלא ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ ה-אֶּ ר ֹמשֶּ  רּוחַ  ִמֹקצֶּ

 :ָקָשה ּוֵמֲעֹבָדה
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-------------------------------------------------- 

 משתכחין ולא דאבדין על חבל ה"הקב לו אמר ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 רוח מקצר

 

 זה לענין קרוב  .בנשימתו להאריך יכול ואינו קצרה ונשימתו רוחו מיצר שהוא מי כל

 הזאת בפעם  ,זה ממקרא ראיה לי והביא  ,אליעזר  'בר ברוך מרבי זו בפרשה שמעתי

 את מאמן ה"כשהקב למדנו  ).כא  ,טז  ')ירמי  ,'ה שמי כי וידעו גבורתי ואת ידי את אודיעם

 דרשוהו ורבותינו  .לטובה האמנה שכן וכל  ,'ה ששמו מודיע  ,לפורענות אפילו דבריו

  ).כב  ,ה )שמות  ,הרעותה למה משה שאמר  ,מעלה של לענין  ).קיא סנהדרין  .ד  ,ו ר")שמו

 הרבה  ,האבות מיתת על להתאונן לי יש  ,משתכחין ולא דאבדין על חבל ה"הקב לו אמר

 אומר מה שמו מה אמרת ואתה  ,שמך מה לי אמרו ולא  ,שדי באל עליהם נגליתי פעמים

   אליהם

 

 שפת אמת

 

אף כי כ' שמדרגת מרע"ה הי' למעלה יותר. אעפ"כ ברש"י חבל על דאבדין כו'.  .1

הוטב בעיני השי"ת עבודת האבות לפרסום כבוד שמו ית' כמו שהוא נסתר 

בעולם הזה כמ"ש ז"ל למען אברהם שקראך אדון. והוא שם שדי שהוא חיותו 

ית' לכל הנבראים שנקודה חיות ממנו ית' מחי' כל העולמות. ואף הטבע נמשך 

מיות שלמעלה מהטבע. ומרע"ה הי' דבוק במה שלמעלה מחיות נקודה הפני

מהטבע. ]כמ"ש חז"ל משה משה כו'[ והוא שם הוי' ית' שאין סוף לגדולתו. 

אבל בחי' נקודה הנ"ל היא המשכה שתהי' מספקת ליתן חיות לכל דבר ודבר 

כפי משפטו. ולכך נקרא ]שדי[ ע"ש שיש די באלקותו לכל ברי' כו'. והיא עבודת 

לברר בטבע והחושך שמ"מ נמשך הכל מנקודה הפנימיות ושהכל אבותינו 

לכבודו ברא כו'. ונאמר זה למרע"ה עתה. כי זה ענין הגלות לברר אלקותו ית' 

גם במקומות השפלים תוך כל המצרים והסתרות. אעפ"כ יתגלה ע"י עבודת 

האדם שהכל נמשך ממנו ית' כנ"ל. ועבודת האבות הי' הכנה להגאולה של כל 

וגלות. ולזה עצמו הי' קשה השליחות למרע"ה כי הי' למעלה מהטבע  גלות

כנ"ל ]וכמ"ש בזוה"ק ע"פ למה הרעותה כו'[. ושליחות זה הי' להמשיך הארה 

לבנ"י כמו שהי' תוך הגלות. וכ' ולא שמעו מקוצר רוח. ג"כ הפי' כנ"ל כי כ' 

וצריך  ויפח באפיו נשמת חיים. שיש בכל איש ישראל רוח ונשמה ממנו ית'.
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להיות נמשך כל האדם וכל המעשים אחר פנימיות החיות. נשמת ה' ממעל. 

ואם נפסק החיות שעושה מעשה גשמיים בלי חיות פנימיות זה מקוצר רוח כו'. 

כי זה הי' הגלות לבטל אמונה הנ"ל. שלא יוכלו לברר אצלם להיות נמשך הכל 

. כי ידע כי לא יוכל אחר חיות הפנימיות כנ"ל. וז"ש מרע"ה הן בנ"י ל"ש כו'

להיות כל הגאולה עד שיהי' מבורר האמונה אצל בנ"י מקודם להיות נמשך 

אחר הפנימיות כנ"ל. ועי"ז יהי' מוכרח להתגלות הקדושה ולבטל כל ההסתר 

עד שיהי' גאולה שלימה. וכ"כ בזוה"ק שהדיבור הי' בגלות. ג"כ הפי' כנ"ל כי 

מו"ר ז"ל כי נעשה מהם עשרת בעשרה מאמרות נברא העולם. והגיד אא"ז 

הדברות באמצעות גלות מצרים ועשר מכות כו' ע"ש. ופי' ההפרש בין אמירה 

לדיבור הוא כנ"ל להיות ניכר ומתגלה חיות הפנימיות שאין שום חיות לשום 

הווה רק ממנו ית'. ודיבור מלשון הנהגה כמ"ש בזוה"ק על ודברת בם להנהיג 

דבר עמים כו'. ובגלות אין ניכר כבודו ית'. הכל ע"י דברי תורה ע"ש. וכמו י

 תרל"ב ופרעה אמר לי יאורי כו'. וז"ש הן בנ"י ל"ש כו' ואיך ישמעני פרעה כו':

 

ביאור הענין כי בוודאי  ברש"י וארא. אל האבות. בא"ש כו' חבל על דאבדין כו'. .2

גם האבות היו יכולין להשיג שם הוי' ב"ה. אמנם בחירת האבות הי' בבחי' אל 

שדי שהוא כבוד מלכותו ית' בעולמות שברא. כענין שכ' לתקן עולם במלכות 

שדי. וזה עצמו מ"ש ארץ כנען כו' מגוריהם אשר גרו בה כו'. כי רצו לתקן 

ה' לידע כי מלכותו מלכות כ"ע. כמ"ש  עולמות השפלים לפרסם ולגלות כבוד

במד' ע"פ התהלך לפני כו' משל למלך שנזדמן לו גבור ודיבר על לב המלך ע"ש. 

ובוודאי זה דבר גדול מאוד לאבותינו הקדושים בהיותם יודעין כי מוכנים הם 

לעלות בעליות גבוהות עד מאוד. הניחו הכל והכניסו עצמם בתיקון הבריאה. 

ברא. ובזכות זה הבטיח להם השי"ת כי גם זרעם אחריהם  שהרי הכל לכבודו

יבררו את מלכותו ית'. ולכן הי' הגלות מצרים. וכן כל הד' מלכיות בוודאי הכל 

כדי לברר מלכות שמים. ]כענין אם יזכה יבחין כו'[. כמ"ש הממליך מלכים ולו 

א"כ המלוכה. פי' מצד זה ניכר מלכותו ית' בעולם שבידו להמליך למי שירצה 

לו המלוכה. ]וז"ש חז"ל שהאבות בחרו הגלות[. ולכן כאשר בנ"י בכחם לא היו 

יכולים לאחוז לגמרי מעשה אבות בידם. לכך הוכרח להיות הגאולה ע"י צער 

ועבודה רבה. וזה תשובת ה' על מאמר למה הרעותה כי הנה נודע בזוה"ק פי' 

ל לסבול ולראות למה הרעותה. שמשה רע"ה הי' למעלה מהטבע. ולא הי' יכו

כלל דבר רע בעולם. וע"ז התרעם לפני הבורא למה הכניס בנ"י במקום תערובת 

טו"ר. והשי"ת השיבו כי לאשר האבות בכחם נכנסו לתקן פרצה זאת. נשבע 

להם כי זרעם יגמרו את עבודה רבה הזו. והאמת כי האבות עשו זאת הכנה 

תם. וז"ש רש"י אל לבנים שיוכלו לבוא לבחי' הגאולה בכח הקדמת עבוד
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האבות שעשו כמעשה אבות לבנים. וכיון שלא הי' לגמרי בזכות בנ"י רק ע"י 

זכות האבות לכך הי' ע"י יסורים. וז"ש לא נודעתי. הודעתי אין כתיב כאן. פי' 

שלא מנע השי"ת מצדו להודיע להם שמו ית'. רק שהם בחרו להם דרך זה עד 

עבודת האבות הוא בבחי' תיקון שסיבבו שלא נודע להם שמו ית'. ובאמת 

המעשה. ומדרגת מרע"ה הוא בחי' מנוחת יום השבת. ]לכן כ' ישמח משה 

במתנת חלקו[. שמעתי מפה קדוש מו"ז ז"ל פי' הפסוק שמתי חול גבול לים כי 

ימות החול הם גבול להגביל שלא יתפשט החיות יותר מדאי. והוא עצמו שם 

 תרל"ז הנ"ל שאמר לעולמו די:

 

פי שרצון ה' הי' שבנ"י ימלאו מקום האבות. ואם היו  "ד ולא משתכחין.חבל ע .3

נמשכין אחר מעשה האבות לגמרי. פי' במדרגה הסמוכה להם כמו בן תחת 

אביו. הי' מצטרפין מעשה אבות להם. והי' כאילו קיימים האבות. אבל כיון 

אולה שלא היו יכולין למשוך. ונפסק החיבור. וזה ולא משתכחין. לכן הי' הג

 בקישוי: תרל"ז

 

וקשה מאחר שהשיג מרע"ה למעלה  בפסוק וארא כו' ובמד' חבל על דאבדין. .4

עליונה מהם כאמור ושמי ה' כו'. א"כ מה חבל. אך ביאור הענין בשם אל שדי 

אמרו חכמים שיש די באלקותו לכל ברי'. פי' כח אלקות שנמצא בכל הוה 

ם שהי' כ"א מהם איש שהוא כח הנטבע בטבע. והנה באמת אבות הקדושי

אלקים ממש. והי' מוצא כח אלקות תוך הטבע כמ"ש שיש די באלקותו לכל 

ברי'. אכן לית כל מוחא סביל דא. ולכן בנ"י עתה צריכין למצוא כח אלקותו ית' 

ע"י התורה והמצות שהם מלמעלה מהטבע. ועל ידיהם נוכל להמשיך כח 

ן עצמינו. וזה באמת התגלות מעולם העליון. כי בטבע בעצמו אין לנו כח לתק

שם הוי' ב"ה למרע"ה שהוא בחי' תורה ומצות שניתנו לבנ"י. וזה ענין הי' הוה 

ויהי' שהוא התחברות הוה עם עתיד. והוא כח השורש שלמעלה מהטבע 

ומהזמן. אולם לא הי' ביכולת עוה"ז לקבל הארה מעוה"ע לולי הקדמת מעשה 

ח"כ ליתן התורה לעוה"ז ולחבר ב' אבות שתיקנו גוף הטבע. והי' יכולת א

עולמות להיות מיוחדים שזה הי' באמת רצון הבריאה. והנה מרע"ה הי' מוכן 

באמת לקבל התורה והי' מופשט מהטבע לגמרי כמ"ש של נעליך בזוה"ק ע"ש. 

ולפי מדרגתו וודאי היטיב אשר דיבר למה הרעותה כו'. אך השי"ת הראה לו כי 

מעשה אבות. כענין אי לאו דדלאי לך חספא מי כל זה נעשה רק אחר הקדמת 

 משכחת מרגניתא תותי': תרל"ח
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ובמדרש מה כו' שיבא כו' אשר כבר עשוהו כו'. שדורש על שלמה ע"ה ועל  .5

מרע"ה. ביאור הענין שהם השיגו בכוחם מעלה יתירה עד שהיו רחוקים מבחי' 

י ברא אותם העשי' שבעוה"ז. ובלי ספק לפי השגתם היטב אשר דברו. אבל הש"

בעוה"ז. והי' להם בע"כ שייכות לבחי' העשי'. וזה הי' העיכוב שלא נתקיים 

מחשבתם וז"ש כבר עשוהו. ואין רחוק להבין דבר זה. כי הרי אנו רואין בעוה"ז 

נשכח מלב הרשעים אשר כח נשמתם בא מלמעלה. מכ"ש שמן הצדיק נשכח 

לקי. והגוף הוא רק שיש לו חלק בגשמיות. כי אמת עיקר האדם הוא חלק א

מלבוש. כמ"ש בספרים הקדושים. ולפמ"ש לעיל פי' אשר כבר עשוהו כאן 

הקדמת תיקון המעשים שנעשה ע"י במשה. שהי' לו לידע כי מדרגתו בא ע"י 

 תרל"ח כמ"ש חבל כו': אבות

 

במדרש כי מה האדם כו' אשר כבר עשוהו. המקרא נאמר על שלמה ע"ה ועל  .6

י אלה השלמים לא יכלו לסבול הבלי עוה"ז כמ"ש רש"י מרע"ה כו'. הענין הוא כ

ע"פ הבל הבלים. שלמה קורא תגר על כל הנברא במעשה בראשית כו'. כי 

בוודאי אחר השלימות הוא פלא ותמי' נשגבה איך השקר מתגבר בעולם ואיך 

טח עיני אנשים מלהכיר שכל זה הבל הבלים. אכן גם זה מנפלאות תמים דעים 

ם לבוא אל השלימות רק ע"י תהלוכותיו בכל אלה ההבלים. אשר לא יוכל אד

וכשיוצא נקי מהם זוכה אל השלימות. כי כן יסד המלך ב"ה. ואמירת מרע"ה 

למה הרעותה. בודאי הם דברי אמת. כי הוא צריך להיות תימה אצל האדם 

במציאות הרע בעולם. אבל אח"כ צריך לבטל עצמו להאמין בהבורא ית' כי כן 

ת לבוא אל השלימות ע"י בירור הטוב מהרע בעולם. ובאמת האבות צריך להיו

הקדושים הם הכינו הדרך. ואחריהם הי' מציאות מרע"ה בעולם שנק' איש 

. וז"ש חבל על אלהים. וכמו כן שלמה הכין דהע"ה לפניו דרך ישר כידוע

אם היות כי מדרגת מרע"ה למעלה מהם כמ"ש ושמי ה' לא  דאבדין כו'.

עכ"ז הם האבות. וכל תיקון השלימות אח"כ הוא בכח התחלות  נודעתי. אבל

עבודת אבות העולם. וכמו כן נוהג תמיד שיש בחי' ימי המעשה והעבודה. וזה 

הכנה לשבת. אם היות כי גדלה מעלת השבת מאוד. עכ"ז הכל תלוי בעבודת 

האדם בימי המעשה. וכמו כן הגלות הכנה להגאולה. ועוה"ז הכנה לעוה"ב. וכן 

משך הנהגות כל הבריאה. יכין וצדיק ילבש. לכן נחשב לחטא למרע"ה שהי' לו נ

להאמין. כי הגלות ומציאות הרעות האלה במצרים הי' הכל לטובה. הכנה 

 תרל"ט לתיקון השלימות הגמור:

 

כי חכמים אמרו בשם שדי שיש די באלהותו לכל  ברש"י חבל על דאבדין כו'. .7

בהטבע ג"כ חיות אשר יש למצוא בכ"ד הארה  ברי'. והענין הוא כי ה' ית' נתן
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אלקיות. רק שצריכין להיות לזה צדיק גדול. והאבות זכו לתקן הטבע כי עדיין 

לא הי' להם התורה. והאמת כי התורה ומצות הם סיועים ועצות מן השמים 

לבנ"י מהכח שלמעלה מן הטבע כמ"ש נר מצוה ותורה אור להאיר תוך חשכת 

משם הוי' ב"ה שהוא למעלה מהטבע. אכן עבודת האבות הטבע. וזהו הכח הוא 

הי' בכחם כמ"ש ז"ל אברהם הי' מתחזק בצדקו מאליו. וזה הי' הקדמה שיזכו 

בנ"י אח"כ אל התורה. ודבר זה נוהג בכלל ובפרט שכל איש ישראלי כפי מה 

שמתקן הטבע ומקדש עצמו בעוה"ז זוכה אח"כ לתורה ולסיוע משמים. ובכלל 

קדמה של תיקון הטבע. לכן הי' זה חביב מאוד לפניו ית'. וכל היו האבות ה

הגלות מצרים ושאר הגליות הם ג"כ הכנה שצריך להיות בתיקון הטבע. ועי"ז 

זוכין אח"כ לגאולה ולתורה שהוא עזר מקודש כנ"ל. ולכן אמר מרע"ה למה 

ז"ש  הרעותה לעם הזה. פי' כי לא הי' בכח בנ"י כ"כ. והי' נצרך להם עזר עליון.

לעם הזה דייקא. שאין להם כ"כ כח לתקן בחי' טו"ר. ונצרך לעורר להם כח 

מעץ החיים שהיא התורה. והשי"ת השיב כי ההתחלה צריך להיות כן וכמ"ש 

 כבר מענין מאמרם ז"ל שיתף עמו מדה"ר: תרמ"א

 

בפסוק וארא כו' ושמי ה' ל"נ וגם הקימותי א"ב כו'. כבר כ' במ"א ענין  .8

המדריגות בין האבות למרע"ה. כי מרע"ה הי' מיוחד להיות איש אלקים מיד 

כשנברא. כמ"ש משה משה לא פסיק טעמא בגוייהו. והי' מוכן להתורה שהיא 

א למעלה מהבריאה. והאבות היו מוכנים לתקן מעשה בראשית והטבע. והו

בחי' הדבור שאמרו בזוה"ק שהי' עוד בגלות. היינו הנהגתו ית' את העולם 

והטבע. וע"ז הי' העצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. כאשר חכמים 

הגידו שאבות בחרו הגלות והוא כדי לקיים ש"ש בעולם. כי הלא ע"י שירדו 

וד מלכותו אבותינו בגלות נתקדש ש"ש. ועשה הש"י נסים ונפלאות. ונגלה כב

בעולם. והוא ממש כענין קידוש ה' ע"י שהושלכו חנני' מישאל ועזרי' בכבשן 

האש. ונעשה להם נס ונתקדש ש"ש. והש"י נתן הבחירה לבני אדם. ולא הי' 

ניכר כבודו בעולם לולי האבות ובניהם שירדו לגלות. והוציאו מכח אל הפועל. 

ואח"כ זכו לתורה מן  שכביכול הוכרח הש"י בעבורם להראות כחו בעולם.

השמים כענין שנאמר עושי דברו לשמוע בק"ד. עושי דברו הוא דבר מלך 

שלטון. גם כשלא זכו עוד לטעמי התורה רק בדרך אמונה. ואיתא בדברו מעריב 

ערבים. דכ' ויהי ערב ויהי בקר. בקר הוא אור התורה. וערב הוא התערובות 

עדים כמ"ש אתם עדי. ועדות צריכין  במקום שצריך בירור. וע"ז נבראו בנ"י שנק'

במקום שיש ספק והסתרות. וכ' השמים לה' בחי' מרע"ה. שהוריד תורה מן 

השמים. והארץ נתן לבנ"א הוא עבודת האבות ובנ"י. כמ"ש ארץ מגוריהם כו'. 

פי' להוציא מכח אל הפועל הקדושה שנמצא תוך הטבע ועי"ז זכו אח"כ אל 
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שע אלקים דרשו חז"ל המשים אורחותיו היינו התורה. דכ' ושם דרך אראנו בי

ליישר דרכים המעוקמין כמו שרמזו חז"ל המדליק נרות במבואות האפלים זוכה 

ואחז"ל חבל על דאבדין שלא הרהרו אחרי. ואתה אמרת מה לישועת אלקים. 

וח"ו שרצו חז"ל לדבר סרה על משה רבינו  שמו מה אומר. למה הרעותה כו'.

גת. מדרגת האבות הי' האמונה לעבוד ה' בדרך זה שלא ע"ה. אך שהם ב' מדר

להרהר. ומדרגת מרע"ה הי' רק בתורה ובדעת. וכך הוצרך לו לידע כל דבר 

לאשורו. כמ"ש יודיע דרכיו למשה. אך הדור עדיין לא היו מתוקנים לדרך הזה 

 כנ"ל: תרמ"ה

 

הענין הוא  .בפסוק וארא כו' ושמי ה' לא נודעתי כו'. ובמד' חבל על דאבדין כו' .9

כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לכבודו ברא וע"ז נבראו בנ"י לברר 

כבוד מלכותו ית' בעולם. אכן הרשעים וחומריות עוה"ז מסתיר הקדושה ולכן 

הוצרכו בנ"י שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא נסים לשנות הטבע. אכן האבות 

ם בלי נסים וגברו על כל הקדושים הי' כחם יפה לברר כבוד מלכותו ית' בעול

הטבע. כמ"ש במשנה עשרה נסיונות נתנסה אאע"ה כו' ועשרה נסים נעשו 

לאבותינו. ושניהם ענין א' כי ע"י שאאע"ה בכחו גבר כל מיני הסתרות של 

הטבע שנחלקו בעשר. לכן עשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עשרה נסים 

נ"י מה שזרעו האבות בהם כשהוצרכו לשינוי הטבע. וב' אלו הדרכים נמצאו בב

כח האמונה כמ"ש מאמינים בני מאמינים שהאמונה נטבע בבנ"י מכח האבות. 

ועיקר המדרגה המיוחדת לבנ"י היא הנהגת התורה ע"י מרע"ה שהוא התגלות 

הנסים להיות מתנהגין בפרהסיא שלא כדרך הטבע. ועתה בגלות ניכר שבחן של 

י ונאוה אני במעשה אבות. פי' בנ"י בכח האמונה. וז"ש שחורה אני במעש

באמונה שנמצא בבנ"י בכח האבות. ואלו ב' הדרכים הם מה שדרשו חז"ל 

בראשית בשביל התורה שנק' ראשית דרכו ובשביל ישראל שנק' ראשית 

תבואתו. ויש לדקדק למה נתכנו בנ"י בשם ראשית בכאן. ולא הי' יכול לכתוב 

ל האומות. אך הענין הוא זה הכח בשביל ישראל. ותו וכי בעבור בנ"י נבראו כ

שהוצרכו בנ"י להוציא אל הפועל ולעמוד נגד כל הרשעים וכל הקליפות 

המסתירין האמת. ולברר כח מלכותו ית' להחזיר כל דבר לשורש האחדות 

הראשית. בעבור זה נברא העולם בעבור שנקראו ראשית כנ"ל. וזה ראשית 

תם להוציא התבואה. והמכוון תבואתו כי בנ"י הם שלוחים הנאמנין בשליחו

שזרע הש"י בעולם. וכמו כן בשביל התורה שנקרא ראשית דרכו כי עיקר 

התורה נעלמה מעיני כל חי והיא למעלה מכל העולמות. אבל בשביל זה נברא 

העולם להודיע כח התורה שיכולה להאיר עד סוף כל עולמות השפלים. וז"ש 

' אלו. והנה מרע"ה הוריד התורה בראשית ברא כו' השמים כו' הארץ. לברר ב
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מן השמים לארץ. והאבות הקדושים העלו הארץ לשמים. והם ב' כחות הנ"ל 

שהם עדות על הש"י בשמים וארץ שכולם אחדות אחד. והם שני מתנות שנתן 

לנו השי"ת התורה וא"י וז"ש וגם הקמותי כו' לתת להם כו' ארץ מגוריהם. כי 

יות ממש בלי גשמיות. ונשתלחו להיות באמת האבות הן המרכבה והם רוחנ

 תרמ"ט גרים בעוה"ז כדי להגביה עוה"ז השפל:

 

שהוריד תורה מן השמים. והאבות  ענין הפרש האבות לבחי' משה רבינו ע"ה. .11

נעשו מרכבה לשכינה והוא התיקון בארץ. וזה נצרך מקודם כמ"ש ד"א קדמה 

נה. ולכן מזכירין לתורה. והוא בחי' א"י מקום מקודש. מוכן להשראת השכי

בתפילה אלקי אברהם יצחק ויעקב כו'. שיכולין לקבל אלקות בכח האבות. וזה 

עיקר הגאולה בגוף שהוא מורכב מד' יסודות. וזה ד' לשונות של גאולה כי יש 

לד' יסודות שרשים גדולים מאותיות השם ית' כידוע. ובכח ג' אבות ודהע"ה 

 וכין להשראת השכינה: תרנ"איכולין לברר הד' יסודות. וכשנתבררו ז

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

בפסוק וארא אל אברהם כו' באל שדי כו'. זה תשובה על שאלת מרע"ה למה  .11

הרעותה כו'. והענין הוא דאיתא בעשרה מאמרות נה"ע ומה ת"ל כו' כדי 

להפרע כו'. והיינו שתיקון הבריאה בעשר מדרגות ולא באחדות. כדי שיהי' 

ם שכר ועונש והוא תיקון הבריאה בעצם. וזו היתה עבודת אבותינו הקדושי

שתיקנו הטבע והקנו להבורא ית' שמים וארץ. וביררו כי הבורא ית' הוא 

המקיים ומחי' הבריאה. ולכן סידרו חכמים במשנה עשרה דורות כו' אח"כ 

עשרה נסיונות כו'. שאברהם אע"ה תיקן העשרה מאמרות כנ"ל כמעשה 

הצדיקים שעליהם אמרו במשנה לתת שכר טוב כו' שמקיימים העולם כו'. אכן 

נהגת מרע"ה את בנ"י ע"פ התורה שהוריד לנו מן השמים היא הנהגה מיוחדת ה

לבנ"י בחי' אלהות ממש. כמ"ש אש דת. ונק' עץ החיים כי הוא שורש החיים 

והוא בחי' שם הוי' ב"ה וב"ש שהוא עצם הויות כל הוה. וזה ההפרש שבין שם 

קום אל שדי שהוא הנהגת הטבע ע"י נקודה חיות שנמצא מצומצם בכל מ

כמאמר חז"ל שיש די באלהותו לכל ברי' כי הוא כל יכול ויכול לתת חיות לכל 

הברואים. אף להרשעים. שהם נק' מתים ורחוקים מן הקדושה. אעפ"כ הכח 

משם הזה יש בו די להנהיג אותם. והוא עבודת האבות וכן בימי הגלות. אבל 

חירות ולא  מרע"ה שורש התורה בחי' שם הוי' שהוא עצם החיות. ושם הוא

נמצא שם שום הסתר וחושך. ולכן לא הי' מרע"ה יכול לסבול זה הגלות 
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והחושך שהיו בנ"י שרוין בה. אבל הבורא ית' רצה שבנ"י יתקנו כל הטבע ג"כ 

ורצה להנהיג אותם באותו הדרך אשר בחרו להם האבות לכבודו ית' כדי לברר 

ית' שיגמרו בנ"י מלכותו בכל המקומות כמו שיהי' לעתיד בעזרת הבורא 

התחלת דרך אבותינו הקדושים. ועי"ז יהי' להם נחלת כל הרשעים וז"ש וגם 

הקימותי כו' לתת להם כו' א"א מגוריהם כו'. וגם י"ל כי מרע"ה שהי' מיוחד 

להנהגת דור המדבר שהיו דור דיעה שזכו כולם לנבואה. לכן רצה שיהי' נגלה 

יוחדת אליו. אבל הבורא ית' ראה מתחילה ועד סוף באותו מדריגה עליונה המ

כי גאולה זו היא גאולה כוללת כל הגאולות גם גליות אחרונות שלא יהיו בנ"י 

אז באותו מדריגה עליונה. רק כמו שהי' אחר החטא. לכן הזכיר ד' לשונות. 

לרמוז כי היא כוללת כל גאולות ד' מלכיות. לכן הי' נצרך גם בגאולה זו להיות 

מכות. ולא במאמר אחד בדמיון מעשה בראשית כמ"ש בהמשך זמן ובעשרה 

 לעיל: תר"מ

 

 רוח מקצר ביאור ענין

 

יש ללמוד מפרשה זו שצוה המקום ב"ה לומר לבנ"י זאת הפרשה אם כי לא  .12

כו'. עכ"ז נשאר בוודאי בהם קצת רושם מדיבורים אלו אשר  מקוצר רוחשמעו 

אחר הגאולה נתברר להם למפרע כל הדיבורים. כי נמצא קצת ידיעה בלב אדם. 

אשר הש"י בוחן כליות ולב. מבין זאת המחשבה. מה שאדם עצמו לא יוכל 

 להרגיש כמ"ש חז"ל עד שלא נוצרה המחשבה בלבו של אדם הוא מבין: תרל"ט

 

נו במ"א כי הוצרך להיות תיקון במעשה אבות מקודם ועי"ז נעשו בנ"י כבר כתב .13

כלים לקבל התורה שהוא דרך המיוחד להנהגת משה רבינו ע"ה. כי לא לחנם 

בחר הש"י בבנ"י רק שהאבות נטעו בתוכנו דרך אמונה. וכ' שתה מים מבורך 

רה. ונוזלים מתוך בארך. בורך הוא שורש כנס"י מכח האבות. ובארך הוא התו

ושלשה עמודים אלו שכ' בזוה"ק קוב"ה ואורייתא וישראל כולא חד. וע"ז כ' 

וזכור את בוראך רמזו רז"ל בורך בארך בוראך. בורך הוא מקור נפשות בנ"י בחי' 

אבות מדרגה ראשונה בחי' נפש לכן הרמז בורך כי הנפש חופף גם בקבר. בארך 

הוא וב"ש. וג' אלו  הוא התורה בחי' רוח ממללא. בוראך זה הקדוש ברוך

מדרגות הם בחי' ג' רגלים. פסח יצ"מ בנפשות שצריך גאולה וביצ"מ נבררו 

להיות עם ה'. והוציאו מכח אל הפועל שלימות נפשותיהם. וזהו זמן חירותינו. 

שבועות יום מתן תורה. ואח"כ סוכות הוא בחי' משכן ובהמ"ק שהשרה הקדוש 

כ' הבו לה' בני אלים. כח כנס"י מאבות.  ברוך הוא שכינתו בתוכנו. ועל אלו הג'
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הבו כו' כבוד ועוז התורה. כבוד שמו הוא הש"י בעצמו. כדכ' חלק ה' עמו והיא 

נשמת אלקי ממעל. לכן צריך כל איש ישראל להתחזק להכניס עצמו בכללות 

בנ"י ולידע כי אנחנו מוכנים למדרגות גבוהות ורמות אלו. ומתוך התשוקה 

ה. ולכן צוה הש"י לומר להם כל אלה הדברים ולקחתי הגדולה נזכה לגאול

אתכם כו' והייתי לכם כו'. הגם דכ' ולא שמעו. מ"מ הי' להם רוב תשוקה 

כו' נראה  ולא שמעו מקוצר רוחלהיות מוכנים לאלה המעשים. ממשמע שנא' 

שהיו משתוקקים מאוד לקבל הדברים ולא יכלו מתוך הגלות. מכ"ש אנחנו 

שכבר יש לנו התורה ומצות. וכבר הי' לנו כל אלה המדרגות בפועל ממש. על 

אחת כמה וכמה שיש לנו להשתוקק ולצפות להש"י אשר ישוב ויקבץ נדחינו. 

מעו מקוצר כו'. א"כ ועתה יש לנו זמנים שהקדושה מאיר לנו. ומאחר דכ' ולא ש

בשבת קודש שיש בו נשמה יתירה ויום מנוחה. והוא היפוך מקוצר רוח ועבודה 

 קשה. לכן כ' היום אם בקולו תשמעו על שבת קודש כמ"ש בירושלמי: תר"נ

 

 

 
 

-------------------------------------------------- 

ם ֹוֵצאִתיְוה ְיהֹוָה ֲאִני ִיְשָרֵאל-ִלְבֵני ֱאֹמר ָלֵכן ו ְתכֶּ  ִסְבֹלת ִמַתַחת אֶּ

ם ְוִהַצְלִתי ִמְצַרִים ְתכֶּ ם ְוָגַאְלִתי ֵמֲעֹבָדָתם אֶּ ְתכֶּ  ְנטּוָיה ִבְזרֹועַ  אֶּ

 :ְגֹדִלים ּוִבְשָפִטים

ם ִכי ֲאנִ  ם ֵלאֹלִהים ִויַדְעתֶּ ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכֶּ ְתכֶּ י ז ְוָלַקְחִתי אֶּ

ם ַהמֹוִציא ם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים ְיהֹוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ְתכֶּ  :אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

      מצרים משא טורח ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 מצרים סבלות

 

      מצרים משא טורח

 

     שפת אמת
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בפסוק והוצאתי כו' מתחת סבלות כו' והצלתי אתכם מעבודתם. ביאור הענין  .1

. כי הנה ידוע שכל עסק סבלות פרש"י טורח משא מצריםב' חלוקות הללו. 

עשיות אדם בשום דבר גשמי. נדבק בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. והמעט 

למשא. רשימה שנדבק בעצמות האדם. בע"כ צריך הוא לתקנו. וע"ז נא' כחמור 

שבוודאי צריך אדם לתקן החומריות בכח נשמתו. ונמצא כי בנ"י לבד שעבדו 

בפרך. לבד זה נדבק בהם רוב גשמיות מרוב עבודה. וזה טורח משא מצרים. וע"ז 

הושיע להם הבורא ית' בראשונה. שיוכלו לנקות את נפשותיהם להשליך 

ו מגוף העבודה. מעליהם זוהמא זו שנדבק בנפשותם מרוב עבודה. ואח"כ ניצול

ואא"ז מו"ר ז"ל ביאר סבלות שלא יסבלו הנהגות מצרים ע"ש דפח"ח. וי"ל 

שהכל אחד שבוודאי אם לא הי' להם שום רצון במעשי מצרים. ממילא לא הי' 

נדבק בנפשותם מעבודתם כלל. והכלל אם באמת לא סבלו ונמאס להם תועבות 

 ת המצרים והכל אחד:מצרים ממילא לא הוצרכו לסבול שם התדבקות חומריו

 תרל"ח

 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים ביאור ענין

 

והוצאתי אתכם כו' סבלות מצרים כו'. שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה פי' סבלות  .2

שלא יוכלו לסבול עכ"פ טומאת מצרים. ומזה בא הגאולה אח"כ. ונ' שמזה 

שמעו כו' כי אח"כ כ' וגאלתי כו' א"כ קודם הוציא מרע"ה שאמר הן בנ"י לא 

ששמעו ולא נמאס אצלם כראוי ולא יצאו מתחת סבלות. ממילא איך ישמע 

פרעה שזה אח"כ. אך באמת יצאו מסבלות מצרים רק בחי' מרע"ה הי' למעלה 

שנבדל יותר מא"מ וכ' לא שמעו אלי כו'. וע"ז הי' העצה שותפות אהרן שיהי' 

הרן ]וז"ש ויצום כו'[ כנ"ל. ואח"כ כתיב וידעתם כו' דביקותן במרע"ה ע"י א

סבלות כו' שאחר כל הגאולה צריכין לידע כי לולי עזרתו ית' כבר היו תחת 

סבלות מצרים שהוא בחי' הגרועה כנ"ל. והוא עצה היעוצה לכל איש מישראל 

ע"י שמרגיל עצמו להיות שונא הרע בתכלית השנאה. כענין שאמרו ז"ל ירגיז 

 ט על יצה"ר. וזה התחלת הגאולה כנ"ל: תרל"אאדם יצ"

 

בפסוק והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים כו'. אמו"ז ז"ל פי' שבנ"י עצמם  .3

לא יוכלו לסבול תאות מצרים. וזה קצת גאולה. וכן פי' מ"ש וימת מלך מצרים 
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ויאנחו שזה הי' התחלת גאולה מה שהרגישו מרירות הגלות ע"ש ודפח"ח. ויש 

אומה ולשון  עוד לפרש כי בוודאי אם היו בנ"י דבקים בשורשם כראוי. אין

שולטת עליהם. כי דביקות ישראל במקום שאין שם מגע נכרי כלל. כמאמר חלק 

ה' עמו. אך כשבנ"י נופלים ח"ו ממדרגתן. נק' שהם תחת סבלות מצרים. הוא 

מקום שיש מגע שאר האומות. והכלל כי חסד השי"ת מגיע על כל הנבראים. 

בדין ובמשפט. ובמקום  כמו שכתוב עולם חסד יבנה. לכן צריכין בנ"י לזכות

המשפט אין זכות לאומות. וזה הי' ישוב על תרעומת )בנ"י( ]מרע"ה[ למה 

הרעותה כו'. והי' התשובה כי צריכין לסבול כדי שיהי' הגאולה במדת הדין 

כמ"ש לעיל אך לא היו יכולין לקבל כמ"ש ולא שמעו כו' ושיתף הקדוש ברוך 

שהוא איש חסד. ובאמת כפי  הוא מדה"ר. ואפשר זה עצמו שותפות אהרן

הנהגת בנ"י למטה. כך מתנהגין בשמים עמהם. וכפי מה שלא היו סובלין כלל 

זרמת מצרים. כך היו דבקים באותו מקום שאין שם אחיזה למצרים. רק שהיו 

בלתי מתוקנים והי' להם צד לסבול תאות מצרים. כמו שכתוב במדרש הי' קשה 

חת סבלות מצרים כנ"ל. וע"ז נאמר להם לפרוש מעבודה זרה. לכן היו ת

 והוצאתי אתכם כו' וב' הפירושים א' כנ"ל: תרל"ו

 

 הד' לשונות של גאולהביאור ענין 

 

והוצאתי והצלתי ולקחתי כו' וידעתם כי אני ה' המוציא כו'. ראינו כי כל הרצון  .4

בגאולת מצרים הי' לידע שהש"י הוציאנו משם ולכן צריכין לזכור תמיד יצ"מ. 

כי בכל עת יש מצרים לכל איש ישראל. לכן מזכירין בכל יום יצ"מ. וכפי  והאמת

מה שיודעין וזוכרין שהש"י הוציאנו. א"צ להיות בפועל תוך המיצר. כי כשאדם 

שוכח ומתגאה לומר כחי ועוצם ידי כו'. אז צריכין להביאו במיצר. ושיראה כי 

כולל להבא.  הכל מהשי"ת. ויצ"מ הי' הכנה לדורות כמ"ש בגמ' המוציא

ומעיקרא משמע כו'. פי' שיצ"מ הי' לדורות. וכפי מה שהאדם זוכר ביצ"מ. כן 

מתעורר אצלו יצ"מ בכל זמן. ועיקר גלות מצרים הוא שאין השכל והדעת של 

האדם מתפשט כראוי בכל מעשיו כמ"ש בספרים. והש"י צוה להגיד זה לבנ"י 

ששמעו ממרע"ה כי אחר  במצרים כי היו צועקים מעבודה קשה בפועל. ואח"כ

הגאולה יחול עליהם ש"ש. ולקחתי כו' והייתי לכם לאלקים. וגבר אצלם צער 

זה שע"י שיעבוד מצרים אין יכולין להתקרב להש"י לקבל עול מלכותו. ודאגו 

ע"ז. והי' זה הכנה לגאולה. והוא ללמוד גם לנו ע"ז שמצפין לגאולה כדי להיות 

 ' עי"ז נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן: תרל"דעבדי הש"י שיחול עלינו שמו ית
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בענין הד' לשונות של גאולה. כי גלות מצרים לא הי' במקרה. והי' כולל בכל  .5

חלקי בנ"י בנפש רוח נשמה ג"כ. ומתוך שבנ"י היו משתעבדין כ"כ בעבודת הגוף 

נאמר להם מאמר זה להודיע כי הגלות ביותר בחלקי הנפש ורוח כו'. ובאמת כן 

ת הגאולה שמקודם מתהפך הגלות של הגוף לגלות של הנפשות עד התחל

שזוכין לגאולה. וכשזוכין להתעורר מעט בגלות ולהתאונן על צער הנפש. עד 

ששוכחין מצער הגוף. הוא התחלת הגאולה כמ"ש ולא שמעו כו' מקוצר רוח 

והי' זה שינוי מעבודת הגוף אל הרוח כנ"ל. וז"ש והוצאתי כו' מתחת סבלות 

רים שהוא עבודת הגוף כו' עד וידעתם כי אני ה' המוציא כו'. כלומר שידעו מצ

שיש בשורש הגלות ענין אלקות והוא גלות של השורש כנ"ל והבן היטב: 

 תרמ"א

 

בענין ד' לשונות של גאולה. עפ"י מ"ש בזוה"ק כי הדיבור הי' בגלות עד קבלת  .6

ר על ידיהן. והן הן התורה דכ' וידבר כו' ע"ש. דיש ה' מוצאות הפה שהדיבו

חמשה חומשי תורה. והקול הוא פשוט וכולל הכל. רק שאר הד' מוצאות הם 

כלים להדיבור בלבד. ולכן בעשרה מאמרות הי' כלל כל הברואים. רק בחי' 

עשרת הדברות הוא הבחירה בבנ"י בפרט. שניתן להם הכח בפה לברר הנהגת 

לכותו ית'. לכן ע"ז הי' הש"י בכל העולם בכח התורה. שדיבור הוא הנהגת מ

קטטות ומריבות. דכ' ומשם יפרד כו'. וזה הי' גלות מצרים בד' לשונות הנ"ל. 

ולא ניתן להאריך בדברים אלו. ועיין בזוה"ק שמות בפסוק אתי מלבנון כו': 

 תרמ"ו

 

בענין ד' לשונות של גאולה. כי הגלות הי' בכל העולמות. ויש מקומות שאין  .7

נחלק לכמה לשונות. מתחת סבלות מצרים הוא הגלות  הגלות שולט כל כך לכן

בעשי' ממש. שהי' שליטת הרע מאוד. והצלתי אתכם מעבודתם הוא מקום 

שלפעמים יש מנוחה ולפעמים עבודה ]והוא עולם היצירה[. וגאלתי אתכם 

שלא להיות משועבד כלל. ]והוא עולם הבריאה שהרע מעט[. ולקחתי הוא 

אך ע"י השעבודים שלמטה א"י לבוא למדרגה זו.  עולם שאין שם שליטת סט"א.

נמצא עיקר הגאולה לבוא לבחי' זו. גם בהשעבוד יש כמה בחינות. א' מצד 

שפלות המשועבדים להיות נכנע תחת הרשעים וזהו מתחת סבלות מצרים. ב' 

מצד הגבהות כוחות הסט"א להיות שולטים על בנ"י. והג' מצד הגנת הבורא ית' 

זוכין להיות להם הגנה זאת. וע"ז כ' וגאלתי אתכם להיות  שבשעת הגלות אין

מתעורר הגאולה בשמים. ולקחתי הוא תכלית הגאולה שלא להיות עבדי פרעה 

 רק עבדי הש"י: תרמ"ז
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בד' לשונות של גאולה. כי האדם כלול מד' יסודות ארמ"ע ויש להם פנימיות.  .8

קול ודיבור. רוח  וצריכין גאולה מן הגשמיות ועיקר הוא הרוח שהוא בחי'

ממללא. ואש מים הוא דחילו ורחימו שהם במחשבה. ועפר הוא במעשה. וכן ד' 

ציצית וד' פרשיות בתפילין הם החירות וגאולה דיצ"מ לד' יסודות לכן כ' בהם 

 יציאת מצרים בפרשיות דציצית ותפילין: תרנ"ח

 

בזוה"ק בד' לשונות של גאולה. כי האדם יש בו מד' יסודות ארמ"ע. ואיתא  .9

שמות על פסוק מארבע רוחות באי הרוח שגם הרוח יש בו מד' יסודות רוחניים 

ע"ש. כי הקדוש ברוך הוא צר צורת הגוף בדמיון הנפש כמ"ש חז"ל אין צייר 

כאלקינו. ולכן יש ד' גאולות שצריך הנפש להיות נגאל מד' יסודות הגוף 

סודות הנפש. ולכן יש הגשמיי. וזה עיקר הגאולה שיתמשכו יסודות הגוף אחר י

ד' בחינות עיקריות בעבודת הבורא יראה אהבה תורה ומצות כמ"ש בזוה"ק 

בכמה מקומות מול ד' אותיות ה'. יראה בחי' אש. אהבה מים. תורה רוח. מצות 

תיקון הגוף בבחי' עפר שהיא בחי' תחתונה מכולם. ובפרטות יותר כמו שיש 

"ה מצות בנפש. וכמ"ש בס' שער תרי"ג איברים וגידים בגוף. כן רמ"ח ושס

הקדושה שע"ז נאמר וחי בהם. ואמרו חז"ל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות א"י 

הרבה להם תורה ומצות שע"י מזוכך הגוף להתמשך אחר הארת הנשמה. כי 

באמת שורש ד' יסודות נקשרים בד' בחי' אותיות ה'. ושם מתאחדין ד' יסודות 

יצ"מ וזכרון למעשה בראשית. פי' במעשה רוחניות וטבעיות. ולכן ש"ק זכר ל

בראשית הי' הכל אחדות אחד. וע"י יצ"מ נשאר זכר זה לבנ"י בשבתות 

ומועדים. שיש בהם הארה מיצ"מ ומפתח של הגאולה. וד' בחי' הנ"ל הם ד' 

גאולות של ד' מלכיות וגלות שלנו בחי' עפר מדרגה התחתונה עד שיהי' גאולה 

 לעפר נפשנו כו' קומה עזרתה לנו: תרס"דשלימה במהרה. כמ"ש כי שחה 

 

 וידעתם כי אני ה' אלקיכם ביאור ענין

 

וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא כו' זה הבטחה שידעו שהש"י הוציאם  .1

מא"מ. וזה טעם כל הגלות כדי שידע האדם שמצדו מוכן להיות בגלות. וככה 

הי' אדם יודע נוהג בכל איש מישראל. וכן שמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל כי אם 

באמת שהכל מהש"י לא הי' מסתירין לו כלל וכל ההסתר כדי שלא ידמה 

שממנו הוא ודפח"ח. וצריך אדם לידע אף בעת רצון שיש לו קצת דביקות. עכ"ז 

לא יושכח ממנו שמוכן מצ"ע לכל חטא ועון. רק בעזר הש"י. וז"ש למען תזכור 

וכ"כ חז"ל לרבות ימות  כו' כל ימי חייך שהוא אף בשעה שנדבק בה' חיים.
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המשיח. שהוא עת הטובה. שאין יצה"ר שולט. אעפ"כ יזכור היטב כי לולי 

רחמיו כבר הי' במצרים. כמ"ש אילו לא הוציא כו' אנו משועבדים כו'. וזה רצה 

הש"י לקבוע בישראל בשעת הגלות שידעו שכ"ז כדי שידעו אחר כל הגאולה 

. וז"ש בשבת זכר ליצ"מ שהוא יום ואחר קבלת התורה שהש"י הוציאם ממצרים

מנוחה וצריך אדם לידע כי הוא מהש"י. ולכן בכל יום אומרים יצ"מ קודם יחוד 

ק"ש לידע כי לולי רחמיו היינו במצרים. וע"י שמבררין זה באמת יוצאין בכל יום 

מכל מיצר ויכולין אח"כ לקבל עמ"ש. ואומרים הוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית 

י' שהי' ב' דברים השעבוד עבודה קשה. וגם מה שהיו באמת עבדים נראה הפ

ת"י מצרים. וכ' בזוה"ק שכ"ז שיש לאדם עול אחר. א"י לקבל עמ"ש. שלכך 

עבדים פטורין מקעמ"ש. ע"ש פ' בהר. ולכך אחר יצ"מ מקבלין עול מ"ש. וכ"כ 

והוצאתי כו' ואח"כ ולקחתי כו' כנ"ל. ]ואעפ"כ אח"כ ידע ג"כ כי לולי רחמיו 

יינו במצרים וז"ש אחר ק"ש ג"כ יצ"מ וגאולה. ואח"כ יכולין לבוא עי"ז ה

 לתפילה[: תרל"א

 

בפסוק לכן אמור כו' אני ה' כו' וידעתם כו'. פי' כי השי"ת אמר להודיע לבנ"י כי  .2

הגלות הוא לכבודו ית'. וע"י יצ"מ יתגדל שמו ית' כמ"ש וידעתם כי אני ה' כו'. 

לות. וממילא הי' נהפך גוף הגלות לחירות. ועי"ז יטו שכמם לסבול עול הג

ובאמת ידיעה זו היא הכנה לגאולה כמו שהי' באחרונה שקודם הגאולה קיבלו 

מלכות שמים כמ"ש משכו כו'. אכן מרוב עבודה קשה לא היו יכולים לשמוע 

אל משה כו'. וע"ז רמזו חכמים ז"ל באמרם שהי' קשה להם לפרוש מע"ז. 

ע"ז אכן עבודת מצרים בעצמם נק' עבודה זרה. ואם  וחלילה לומר שהיו עובדי

היו מקבלין אותו הדיבור הי' נכלל עבודה זו בעבודת הבורא כנ"ל. והיה זה 

שורש ומפתח לגאולה. כמו שהי' אח"כ. לכן אמר משה הן בנ"י כו' פי' שכ"ז 

שאין בנ"י מקבלין ידיעה זאת אין מקום לגאולה ואיך ישמעני פרעה. ואני ערל 

כי הדיבור צריך להיות לו מקבל לקבל בחי' הדיבור. והשיב הבורא ית'  שפתים

 כי אהרן יהי' נביאך והוא יהי' השליח לקבל הדיבורים בעבור בנ"י כנ"ל: תר"מ

 

וארא כו' ושמי ה' לא נודעתי כו' וכן כתיב אחר כל ד' לשונות של גאולה  .3

וידעתם כי אני ה' שזה תכלית כל הגאולה. ושע"ז הוצרכו להיות ד' מאות שנה 

במצרים לזכות לבחי' הדעת. והוא התורה. וכ' ה' יתן חכמה מפיו דעת ואיתא 

אוהב נותן לו במד' תשא גדולה החכמה. ודעת גדולה ]ממנה כו'[ למי שהוא 

פרוסה מתוך פיו ע"ש. כי ראי' היא בחכמה ויכולין לראות גם מרחוק כדכ' 

מרחוק ה' נראה לי. אבל הדעת הוא דביקות וידיעה בעצם הנפש. ובנ"י הם 

עדים על הש"י כדכ' אתם עדי וכ' בעד או ראה או ידע. שיש עדות בראי' 
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שות. א"כ כל העולם ובידיעה. ובאמת כל פעל ה' למענהו לעדותו כמ"ש במדר

ומלואו עדים על הקדוש ברוך הוא ואפי' חכמי האומות בע"כ מעידין על 

הבורא. שהחכם בטבעיות ג"כ רואה נפלאות הבורא ית"ש. אבל לבנ"י כ' אתה 

הראת לדעת שהם עדים בראי' ובידיעה. וזכו לזה ביצ"מ וקבלת התורה כמ"ש 

כמ"ש לדעת כי אני ה'  ע"ז ישקני מנשיקות פיהו. ובחי' זו מתגלה בש"ק

מקדישכם. ולכן כ' וזכרת כי עבד היית כו'. ע"כ צוך כו' לעשות כו' יום השבת. 

שהוא עדות וזכר ליצ"מ. שקודם גאולת מצרים לא הי' אפשר לבוא לזה הדעת 

והעדות. ובאמת הוא שאז"ל מתנה טובה יש לי בבית גנזי שהוא גנוז ונסתר. 

ידיעה כמ"ש בזוה"ק ההפרש בין וארא בין  ולכן א"א להיות בו בחי' ראי' רק

נודעתי ע"ש. וזה הדעת נטע הקדוש ברוך הוא בכל נפש מישראל. רק שצריכין 

גאולה לצאת מכח אל הפועל ושבת זכר ליצ"מ שנגלה זה הדעת בכח הנשמה 

 יתירה: תרס"א

 

-------------------------------------------------- 

ה ַוֲאִני ג ת ַאְקשֶּ ת ְוִהְרֵביִתי ַפְרֹעה ֵלב-אֶּ ת ֹאֹתַתי-אֶּ ץ מֹוְפַתי-ְואֶּ רֶּ  ְבאֶּ

 :ִמְצָרִים
-------------------------------------------------- 

 

 לי טוב  ,לשוב שלם לב לתת  ,אלילים עובדי באומות רוח נחת שאין לפני גלוי ביאור ענין  

 לבו שיתקשה

 

 רש"י

 

 אקשה ואני

 

 לב לתת  ,אלילים עובדי באומות רוח נחת שאין לפני וגלוי  ,כנגדי והתריס שהרשיע מאחר

 מדתו וכן  ,גבורותי את ותכירו אותותי בו הרבות למען  ,לבו שיתקשה לי טוב  ,לשוב שלם

  ,וייראו ישראל שישמעו כדי  ,אלילים עובדי האומות על פורענות מביא  ,ה"ב הקדוש של

 מוסר תקחי אותי תיראי אך אמרתי  ,).ו  ,ג )צפניה  'וגו פנותם נשמו גוים הכרתי שנאמר

 אלא  ,פרעה לב את  'ה ויחזק נאמר לא הראשונות מכות בחמש כן פי על ואף  ,).ז )שם

  ,בידך שמתים עד לשוב בלכתך המתחיל דבור כאן שגורס ם"ברא )ועיין  .פרעה לב ויחזק

              (ש"ע לשוב בלכתך בפסוק שמות בפרשת וכדלעיל

 

 שפת אמת
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 ברש"י ז"ל שגלוי לפניו שאין נ"ר באומות לשוב כו' טוב לי שיתקשה לבו כו'. .1

א"כ יש להוכיח מכ"ש מי שרוצה בלב שלם לעבדו ית'. ושלא לסור מעבודתו 

ית'. אף כי אינו מוציאו מכח אל הפועל. עוזר לו הש"י לפנים משורת הדין. כי 

מדה טובה מרובה. וגלוי לפניו שעיקר רצון בנ"י לעבודתו ית'. ושאין נ"ר לבנ"י 

 תרל"ב ':לנטות מרצונו. טוב לחזק לבבם ולהטות לבם אליו ית

 

. כבר כתבתי במ"א כי הי' רצון הבורא ית' להיות בענין הכבדת לב פרעה .2

במצרים כל מיני כחות סט"א כדי שיהי' מפתח לכל גאולות העתידין להיות. 

כמ"ש ד' לשונות נגד ד' גליות ישראל. ולכן מרע"ה שאמר למה הרעותה לעם 

להיות הגאולה בלי תוספת הזה דייקא. כלומר שהבין כי לדור זה בפרט הי' יכול 

רעות פרעה שהרע להם יותר. ולכן אמרו במד' שהשיב לו הבורא טוב אחרית 

דבר מראשיתו ע"ש. פי' שע"י שבעת יצ"מ הי' גאולה מעין כל הגאולות. לכן אף 

 שהוחזרו בגלות אח"כ. הם מובטחים שיהי' להם אחרית טוב והבן: תרל"ח

 

מאחר שהקב"ה מצפה שיעשו תשובה ם איתא במד' וחנפי לב ישימו אף. הרשעי .3

. לא ישועו כי אסרם כו'. ואין עושין אפי' באים לשוב באחרונה נוטל את לבם

ויש ללמוד מזה ק"ו מה מדת פורעניות מעוטה. וידו פתוחה לקבל שבים. מ"מ 

ברוב פשעם נועל מהם דרכי תשובה. מכ"ש מדה טובה מרובה. הצדיקים 

עבירות קלות ושגגות. אפי' נזדמן להם שעושין תשובה בכל עת. אפי' על 

עבירות שאין התשובה בלבד מכפרת. אעפ"כ הקדוש ברוך הוא פותח להם 

שערי תשובה. וע"ז נאמר פותח שער לדופקי בתשובה. כי שערי תשובה לעולם 

פתוחים. רק אפי' אותן העבירות שאין תשובה מועלת להם כדאיתא בזוה"ק 

דוש ברוך הוא פותח שערים חדשים דלא חמאין אפי שכינתא. אעפ"כ הק

לדופקי בתשובה. ונראה דביצ"מ הי' צריכין ב' אלה הבחי'. כי פרעה מרוב 

המכות הי' רוצה לשוב. ובבנ"י הי' נמצאים עונות שצריכים תיקון מה שאין 

שערי תשובה פתוחין להם. והקב"ה עשה בב' הבחי' לפנים משורת הדין. 

 לצדיקים: תרס"בלהפרע מן הרשעים. וליתן שכר טוב 

 
 

 

 

-------------------------------------------------- 
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ה ַאֲהֹרן הּוא כו ר ּוֹמשֶּ ם ְיהֹוָה ָאַמר ֲאשֶּ ת הֹוִציאּו ָלהֶּ  ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ

ץ רֶּ  :ִצְבֹאָתם-ַעל ִמְצַרִים ֵמאֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ה' צבאותענין  ביאור

 

 רש"י

 

 צבאותם על

 

  ,תחיה חרבך ועל  ,אחת אות במקום אלא שאינו  ,על יש  ,לשבטיהם צבאם כל  ,בצבאותם

             בחרבכם כמו  ,).כו  ,לג )יחזקאל חרבכם על עמדתם  .בחרבך כמו

 

       שפת אמת

 

בפסוק כלה גרש יגרש כו'. פי' שלא ישאר בהם ליכלוך מן הגלות כאשר ראינו  .1

שנתהפכו מיד להיות נק' צבאות ה' ]וכ' כשש מאות כו' עיין בזוה"ק שמדמה 

אותם הכ' למלאכי עליון[. וזה שבחן של ישראל שמתברר ע"י הגלות בהיותם 

נשארים בתמותם. וע"ז נא' כאהלי קדר כיריעות שלמה פרש"י קלה אני 

דות על להתכבס כו'. אל תראוני כו' ששזפתני השמש כו' ומכל גלות ניתוסף הע

בנ"י שכל גלות הוא כמו נסיון לברר שבנ"י אין משתנים מפנימיות שלהן. 

וממילא כשיצאו נקיים ניתוסף להם קישוטין ממה שהיו מתלכלכין בגלות 

ואעפ"כ נתכבסו אח"כ. וזה ענין וישאלו כו' כלי כסף כו' שע"ז נאמר תורי זהב 

כן יכולין להוציא נעשה כו' כמ"ש במ"א ]והמשך הכ' שעי"ז שכלה גרש כו' ל

כלי כסף וזהב. כי אם הי' נשאר בהם קצת פסולת לא היו יכולין ליקח מהם 

 בא כלים ושמלות כנ"ל[: תרמ"ה

 

ונקראו בנ"י צבאות ה'. דכ' אות הוא בצבא שלו. דכ' אתם עדי נאום ה'. הרמז  .2

על כ"ב אותיות שנק' נאום ה'. כ"ב אותיות שבהם ברא ה' כל העולמות. כמו 

ת"ח ניכר בדיבורו כמ"ש חז"ל יהללוך זר ולא פיך. רק פתח פיך דאיתא ש

בתורה ובזה ניכר חכמתו. כמו כן הקדוש ברוך הוא וב"ש א"א להכירו רק פתח 

דבריך יאיר מבין פתיים. שע"י הכ"ב אותיות שמהם נברא כל העולמות. עי"ז 

יכולין להכיר קצת מחכמת הבורא ית"ש. כמ"ש הכל לכבודו ברא. למענהו 
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עדותו. וזהו הי' בעשרה מאמרות. אך ע"י החטא נתערב בדעת טוב ורע. ונסתר ל

האמת ע"י הרשעים שמאבדין העולם שנברא בי' מאמרות. אך בבנ"י נשאר 

אלה האותיות ונתחדשו בעשרת הדברות. ולכן אתם עדי הוא בבנ"י שיש בהם 

ה הכרת כח הכ"ב אתוון דאורייתא. ולעתיד כ' אהפוך אל עמים שפה ברור

לקרוא כולם בשם ה'. אבל עתה האמת נעדרת והיא עלמא דשיקרא. ולכן בנ"י 

צריכין סיוע לעדות זה להעיד על הבורא ית"ש. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא 

מצות תפילין ביד ובראש לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו והמוח שבראש. 

ן כאילו מעיד כדי שנוכל להעיד עדות אמת כמ"ש חז"ל הקורא ק"ש בלא תפילי

עדות שקר בעצמו. כי צריך להיות עד אמת שידע שאפס זולתו ית"ש. ושכל 

העולם ומלואו הכל רק עדות עליו. וז"ש למען תהי' תורת ה' בפיך. וכי יש תורה 

שאינו מה'. רק שהתורה מלמדת להבין ולראות אלקותו בעולם. וכל התורה פי' 

וזה תורת ה' כמו תורת העולה תורת על שם הוי'. ולכן יסוד הדברות אנכי ה"א. 

החטאת. כן תורת ה'. ולכן כ' אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים. כי כל 

הדעת והחכמה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. לידע את ה' ולעבדו. רק שע"י 

חטא הראשון נתערב בדעת טוב ורע. וביצ"מ ובקבלת התורה נתברר הדעת. וכ' 

ע"י בנ"י יתברר הדעת בכל העולם לעתיד. ולכן למען דעת כל עמי הארץ כו'. ו

בש"ק א"צ תפילין שהוא עצמו אות זה האות הוא בצבא שלו כמ"ש לעיל. 

ונתברר ביצ"מ. וזה מתחדש ע"י התפילין וע"י השבת זכר ליצ"מ. כי שבת הוא 

נחלה בלי מצרים. כמו שבמצרים הי' שורש כל המצרים ואין עבד יכול לברוח 

טבע גוברת בו ביותר. מלך קשה ומדינה קשה. והוא משם. שהוא מקום שה

היפוך א"י שכ' בה ארץ טובה ורחבה ששם מקום החירות ושם מתברר העדות 

כמ"ש אלקים בארמנותי' נודע למשגב. וכמו כן בזמן שהזמן ג"כ מכסה על 

האמת. ובשבת נחלה בלי מצרים. וכמו כן בנפשות בנ"י הם בחי' חירות. ז"ש 

חילנו. וכמו כן שרצית והנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורצה בנו וש"ק הנ

 בא ורחבה: תרס"ד

 

 
-------------------------------------------------- 

ה ַוָיֹבא י ל ְוַאֲהֹרן ֹמשֶּ ר ֵכן-ַוַיֲעשּו ַפְרֹעה-אֶּ  ַוַיְשֵלךְ  ְיהֹוָה ִצָּוה ַכֲאשֶּ

ת ַאֲהֹרן  :ְלַתִנין ַוְיִהי ֲעָבָדיו ְוִלְפֵני ַפְרֹעה ִלְפֵני ַמֵטהּו-אֶּ
-------------------------------------------------- 
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 נחשענין המטה יהי ל ביאור

 

 רש"י

 

 לתנין

 

             נחש

 

       שפת אמת

במדרש תנן אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק כו'. נראה כי ירידת בנ"י  .1

במד' פ' שמות ג' מתנות ע"י יסורין א"י כו'. למצרים הי' הכנה לא"י כדאיתא 

וכדאיתא מאן דנצח לחויא ליסב ברתא דמלכא והוא הנחש הסובב מבחוץ שלא 

כל הרוצה ליטול השם יטול. וז"ש הקדוש ברוך הוא למרע"ה וארא כו' הקמתי 

כו' לתת להם כו' ארץ כנען כו' ארץ מגוריהם. פי' בזוה"ק לשון יראה כי א"י 

ותו ית' וכל מגמת אבותינו הי' על זאת. ונק' כנען מלשון סוחר הוא קבלת מלכ

ע"ש שהוא הארה הבאה ממרחק כמ"ש היתה כאניות סוחר כו'. ומקודם היו 

ת"י כנען והוא עכנא ונחש. ארור כנען. ולנחש נאמר ארור אתה כו'. וזהו שאמר 

י' הקדוש ברוך הוא למשה כי מוכרחין בנ"י לסבול גלות מצרים. וכשנגאלו ה

הכנה לדורות לצאת מכריכת זה הנחש הוא פרעה. ולכך תיקנו חז"ל לזכור 

יצ"מ קודם התפילה. שהוא הכנה לדחות המ"ז שבאים בכח הנחש הנ"ל. ואיתא 

בגמ' אבל עקרב פוסק. ואיתא בספרים ]בס' אור ישראל מהרב המגיד ז"ל[ כי 

הקרירות  נחש הוא מצד החמימות. רמז לדבר חם הוא אבי כנען. ועקרב מצד

כו' ע"ש. וזה לא ניתקן עדיין. לכן היצה"ר המקרר בעצבות ועצלות הוא גרוע 

ביותר. ואפשר שהוא עמלק דכתיב בי' אשר קרך בדרך. וזה לא ניתקן לגמרי עד 

שיהי' ה' וכסא שלם כו'. ונראה כי הגלות מצרים הי' רק להציל מזה העקרב כי 

מצרימה כו' משמע שירידת מצרים כן נראה בלשון הפסוק ארמי אובד אבי וירד 

הי' עצה להינצל מגלות היותר קשה ולבן ובלעם ועמלק הוא קליפה אחת כנזכר 

בזוה"ק ]ואיתא לבן ביקש לעקור הכל ופרעה רק על הזכרים כו'. נראה שפרעה 

מצד הזכר כו' ונודע בספרים שכח הנקבה קשה ביותר כמו שכתב באוה"ח וגם 

כנ"ל[ והקב"ה ברחמיו הצילנו על ידי ירידת  נראה כי הנקבה מצד הקרירות

מצרים כנ"ל. וכן לדורות כי לכל דבר שבקדושה צריכין מקודם לבוא לנסיון. 

והי' יציאת מצרים מפתח שיהי' כל ההסתרות מצד זה הנחש. ולכן מזכירין 
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תמיד יצ"מ וכל המצות תלוין ביצ"מ כי הוא הכנה לכל כנ"ל. וכפי מה שזוכרין 

 מהסתר אחר כנ"ל: תרל"היצ"מ נפטרים 

 

במדרש. המשנה. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו אפי' נחש כרוך לא  .2

יפסיק. הוא להיות לאדם עובד ה' מדת השתוות שלא להפסיק עבודתו לא ע"י 

קירבות שיש לפעמים במתנת עליון. ולא ע"י ירידה ונשיכת נחש. וכמו כשאין 

. וכמו כן בכלל נחשב ימי הגלות האדם מפסיק ע"י הנשיכה. הולך לו הנחש

נשיכת נחש. ואם בנ"י מתחזקים שלא להפסיק. אין קיום להגלות. וע"ז רמזו אין 

מפסיקין בתוכחות כמ"ש אל תקוץ בתוכחתו. וזה ענין המאמר שצוה ה' כל הד' 

לשונות של הגאולה שיהי' להם דביקות והשתוקקות לעבודת ה' שמוכן להיות 

י ה' ולקבל התורה. ואם היו מקבלים הדברים הי' בטל אחר הגאולה. להיות עבד

הגלות. הואיל והיו משתפים את עבודת ה' בהגלות. ולכן אמר מרע"ה הן בני 

ישראל לא שמעו כו'. הגם כי הי' ע"י קוצר רוח. אבל ידע כי זה שורש ומפתח 

של הגאולה כנ"ל. וכתיב וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בנ"י פי' שע"י 

ה ואהרן שהם היו נאמנים ודבקים בשורש הגאולה. זכות שלהם קיים לכל מש

 בנ"י. וז"ש ויצום שבכח שלהם יתמשכו כל בנ"י לבחי' הגאולה: תרמ"ב

 

בענין המטה יהי לתנין ובמד' שהוקשו המלכות לנחש ע"ש. ובפ' שמות  .3

השליכהו ארצה כו' וינס משה כו' אחוז בזנבו כו'. הענין הוא כי הגלות בא 

ברר התערובות טו"ר שנעשה ע"י החטא מעה"ד טו"ר דכ' ויגרש כו' האדם כו' ל

להט החרב המתהפכת כו'. והוא עצמו ענין היפוך הנחש למטה ומטה לנחש. כי 

רצונו ית"ש הי' להיות דביקות האדם בעץ החיים. דרך התורה. ההנהגה 

רתי פנימיות. ולולי החטא לא הי' כל הטבע מעכב את האדם. כמ"ש אני אמ

אלקים אתם. וע"י החטא בעה"ד הי' העונש שלא יוכל להתקרב אל עה"ח עד 

שיתקן זה הדרך הטבע כמ"ש ז"ל בפסוק לשמור את דרך עה"ח. מכאן שד"א 

קדמה לתורה. ופרשנו כי זה נעשה אחר החטא ע"ש. ולכן הוכרחו בנ"י להיות 

שראל במצרים קודם שזכו לקבל התורה והוא לתקן דרך הטבע. ובכח איש י

לבטל הטבע. ואז נעשה מנחש מטה. כי מטה הוא סוף הנהגתו ית' ומשם יפרד 

להתלבש בגשמיות ובטבע. ושם הס"א מתגבר להיות נחש. ומזה מושכין כל 

המלכיות שבעוה"ז. ופרעה נק' התנין הגדול. וכל זה הוא בסיבות הסתלקות 

א שלח הקדושה כמ"ש השליכהו ארצה כו'. אבל כשאמר לו הקדוש ברוך הו

ידך הוא כוחו של משה שר התורה. אחוז בזנבו. מיד נהפך מנחש למטה ונעשה 

כל הטבע כפוף אל הפנימיות והס"א בורחת. ולהיפוך כ' וינס משה מפניו כענין 

גולל אור מפני חשך כו'. כשמתתקף הס"א הקדושה מסתלקת. לכן רמזו חז"ל כי 
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שה שליט בעולם המטה נברא בע"ש בה"ש. שאז ס"א עורקת. וכחו של מ

ומתגלה ההנהגה פנימיות. ולכן נמסר השבת לבנ"י לבטל כל המלאכות. ולהיות 

נמשך אחר ההנהגה פנימיות והוא בחי' עץ החיים. ובימי המעשה מכ"ש בגלות 

הוא בחי' השליכהו ארצה כו'. ואז שליט להט החרב המתהפך מטוב לרע ומרע 

עליות העולמות. ואין הנחש  לטוב. ]ולכן רמזו כשאדם עומד בתפילה ואז יש

שולט ונעשה מטה. ולכן המלך שואל לא ישיבנו. נחש כרוך לא יפסיק כו'[: 

 תרנ"ג

 

-------------------------------------------------- 

ל ֵלךְ  טו ר ַפְרֹעה-אֶּ  ְשַפת-ַעל ִלְקָראתוֹ  ְוִנַצְבתָ  ַהַמְיָמה ֹיֵצא ִהֵנה ַבֹבקֶּ

ה ַהְיֹאר ר ְוַהַמטֶּ ךָ  ִתַקח ְלָנָחש נְֶּהַפךְ -ֲאשֶּ  :ְבָידֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 אלוה עצמו עשהפרעה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 המימה יצא הנה

 

 לנילוס ויוצא ומשכים  ,לנקביו צריך שאינו ואומר  ,אלוה עצמו עושה שהיה  ,לנקביו

    ).ז  ,ט ר")שמו צרכיו שם ועושה

 

       שפת אמת

 

במדרש ראה נתתיך אלקים לפרעה. הה"ד מי זה מלך הכבוד כו' שחלק מכבודו  .1

אמר הקדוש ברוך הוא  ופרעה עשה עצמו אלוהליראיו וקרא למשה בשמו ע"ש. 

יראה זה ויאמר זה אלוה ע"ש. כי הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים ב"ה 

וב"ש ומנהיג כל העולמות. אבל הנהגת עוה"ז בדרך הטבע וזה מושל על זה ויש 

שרים ממונים על כל אומה ועל כל מיני נבראים. אבל מי שזוכה להיות עבד ה' 

יו כבוד מלכותו ביחוד. זה עיקר הכבוד בעצם זוכה שיגלה הקדוש ברוך הוא על

שלא להיות עבד רק למלך מלכי המלכים. וישראל זכו לזה במתן תורה. אנכי 

ה"א. עליך יחדתי אלקותי ביחוד. וכמו אותו הרשע פרעה לפי שפרק ממנו עול 
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מלכות שמים לגמרי ואמר אני אלוה. ירד עוד ביותר להיות משה אלקים 

בה מי שמקבל עליו בכל יום מלכות שמים. ורוצה לפרעה. מכ"ש מדה טובה מרו

להיות משועבד תמיד תחת עול מ"ש. מסירין ממנו כל אלה המדרגות וזוכה 

לחסות תחת כנפי שכינת מלכותו ית"ש. וכדאיתא במשנה המקבל עליו עול 

תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול ד"א. פי' שיוצא מהנהגת הטבע ולכן אין 

עוסק בתורה שע"י התורה זוכין להיות נמסר תחת מלכותו לך בן חורין אלא ה

ית"ש ביחוד. ולכן אין כבוד אלא תורה. ושלמה המלך קרא הארון מלך הכבוד. 

 וכ"כ בי מלכים ימלוכו כי עבד מלך מלך: תרס"ב

 עוד ביאור באותו ענין...

 מדרש מי זה מלך הכבודה ביאור

 

ין על סוסו כו'. פי' כי מי שיש לו במדרש מי זה מלך הכבוד כו' מלך ב"ו אין רוכב .2

כבוד מאנשים אינו מלך הכבוד כי אין הכבוד רק מאנשים המכבדין אותו ונמצא 

נצרך להאנשים ובלעדם אין לו כבוד. אבל הקדוש ברוך הוא שנותן כבוד לכל 

 מי שרוצה נק' מלך הכבוד שהכבוד שלו לתת למי שחפץ: תרל"ד

 

ה מלך הכבוד כו' לולי שאמר שלמה זה במדרש ראה נתתיך אלהים לפרעה מי ז .3

ביקשו לרוץ ראשו כו' בו"ד אין משתמשין כו' והקב"ה אמר למשה נתתיך 

אלקים כו'. פי' זה כי זה נק' מלך הכבוד מה שהכבוד בידו לתתו לאחרים. כי זה 

שמכבדין אותו אינו נק' בזה מלך הכבוד. אדרבא הוא מקבל מן הכבוד והכבוד 

עים שהם ברשות לבם נקראו חסרי לב. כי אין להם הלב. עושהו למלך. וכן הרש

רק אדרבא הלב מושל בהם. רק הצדיק שלבו ברשותו הוא יש לו לב. ושלמה 

המלך ע"ה שנתן לו הקדוש ברוך הוא הרבה כבוד. הודיע זה לבני אדם. כי זה 

כבודו של הקדוש ברוך הוא מה שנותן הכבוד לאחרים. ואיתא הממליך מלכים 

ה. כי בזה שנותן מלכות לבו"ד. ניכר שהוא המלך. וזהו שהראה ולו המלוכ

הקדוש ברוך הוא למרע"ה כי הי' תמה על הד' מלכיות למה נתן הקדוש ברוך 

הוא מלוכה להם. וע"ז התירוץ כי אדרבא מזה ניכר מלכותו ית'. כי בו"ד ירא 

למסור המלכות לאחר כי יטלנו מידו. אבל מלך האמת נותן מלוכה לאחרים. 

ועכ"ז אין המלוכה יוצא מתחת רשותו. כי הוא המלך באמת. ונק' מלך הכבוד 

 כנ"ל: תרל"ה

 

ובמדרש וארא שהקב"ה נק' מלך הכבוד. מלך ב"ו אין לובשין לבושו והקב"ה  .4

לבש עוז התאזר. ונתן לבנ"י זה הלבוש. עוז לעמו יתן ע"ש. רמזו חז"ל כאשר 
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להתלבש בתורה ותרי"ג מצות. הקדוש ברוך הוא וב"ש צימצם כביכול אלקותו 

התאז"ר גי' תרי"ג. כן זיכה את בנ"י בתרי"ג מצות התורה שיוכלו להתלבש 

בחלוקא דרבנן ע"י המצות. וע"ז איתא קוב"ה ואורייתא וישראל כולא חד. ויש 

לאדם לבטל עצמו לצאת מן הטבע להתלבש כולו באור המצות וליקח ק"ו ממה 

שביל בנ"י. ובוודאי דור המדבר כך היו. שצימצם הקדוש ברוך הוא אלקותו ב

 בא לכן זכו לקבלת התורה וזה הקדמת נעשה לנשמע. תרנ"ט
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 בא
 

 

-------------------------------------------------- 

ר א ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ל ֹבא ֹמשֶּ ת ִהְכַבְדִתי ֲאִני-ִכי ַפְרֹעה-אֶּ  ִלבוֹ -אֶּ

ת ה ֹאֹתַתי ִשִתי ְלַמַען ֲעָבָדיו ֵלב-ְואֶּ  :ְבִקְרבוֹ  ֵאלֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 לשון עתידשתי  ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 שתי

 

             אני שאשית  ,שימי

 

 שפת אמת  

 

. ויש לפרש נמי פירש"י שאשית לשון עתידבפסוק למען שתי אותותי אלה.  .1

עבר כי כל אלה המעשים שנעשו במצרים היו בעבור כי כבר שם ה' בלשון 

במצרים מטמוניות שהוצרכו בנ"י להוציאם משם. אותותי אלה הם אותיות 

שנבראו בהם שמים וארץ. ובנ"י שהיו מוכנים לקבל התורה הוצרכו מקודם 

להוציא הדיבורים ואותיות שכבר הי' נמצא תוך העולם כענין שכ' במדרשות כי 

דם הי' רק ז' מצות. אח"כ כשבאו בנ"י זכו לכל התורה. לכן הוצרכו מקודם מקו

לברר הארת התורה שהי' נמצא גם בהטבע. וזה ענין ד"א שקדמה לתורה. הוא 

הארה שנטבעת בהטבע. וכן לעולם צריכין מקודם לתקן הגוף והטבע. אח"כ 

להיות זוכין להשגות חדשות. ואמר הטעם כי למה עשה הקדוש ברוך הוא כן 

שם אותותיו בקרבו. הוא שעי"ז כשמוציאין ההארות משם. הם מבוררין יותר. 

והם חיים וקיימים לדורות. וז"ש ולמען תספר כו' בנך וב"ב. שעי"ז הי' דבר של 

 תר"מ קיימא יותר כנ"ל:
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 עוד ביאור באותו ענין...

 

בפסוק למכה מצרים בבכוריהם כל"ח. נראה כי זה חסד גדול שהי' המכה  .2

בכוריהם. וכל אלו הכל"ח הם חסדים שמתקיים העולם על ידיהן. כמ"ש ב

שהדורות קודם התורה נתקיימו באותן החסדים. והענין כי הנה זה לע"ז עשה 

ולזה חיזק אלקים וכמו שיש מדרגות הקדישה לבנ"י כן כחות הטומאה לסט"א. 

' כדי שלא ישאר למצרים שום שורש וכח אחיזה כלל. ופי השי"ת לב פרעה

הדברים כי אם לא הי' מחזק לבו. לא הי' יכול לסבול עונש המכות בגוף. אף 

שעדיין הי' בהם כח בשורשם היו מניחין לבנ"י. אך השי"ת חיזק לבו וכ"ז שהי' 

בו קצת כח. הי' גובר על יסורי הגוף עד מכת בכורות שהיא שורש כל הכוחות 

כח בכורי פרעה שהוא שלהם. ואז נאבדו לגמרי. ועוד זאת כמו שנתעורר אז 

ראשית הכח שלהם. כלפי זה נתעורר כח ראשית של בנ"י שנא' בני בכורי 

ישראל. ובזה הכח שנתגלה נגאלו כי שם אין מגע נכרי. וז"ש כלה גרש יגרש כו'. 

פי' בהתגלות זאת הנקודה לא שייך גלות כלל. וזה יש לפרש ענין החפזון שנא' 

מה שנתגלה כח ראשית של ישראל. וזה  לא בחפזון תצאו כו'. שזה הי' לשעה

נק' חפזון כי באמת צריך להיות שבנ"י יוגאלו מכל המצרים שלהם כמו שהם 

תוך המיצר ולא יצטרכו להתבטל ממדריגותם אל השורש שהוא הצלה לפי 

שעה. וז"ש כחצות כו' אני יוצא כו'. אבל לעתיד יהי' תיקון הראוי שיהיו בנ"י 

ותיהם כנ"ל. אך גאולה ראשונה הי' צריך להיות מתוקנים בכל מקומות מושב

בזה האופן. והי' זה הכנה שבנ"י ילמדו לתקן עצמן אח"כ בכח מעשיהם בלבד 

 כנ"ל: תרל"ו

 

במדרש אם ללצים כו' יליץ ולענוים יתן חן. הענין הוא כי שניהם נעשין כא'  .3

כענין שאמרו לכ"א יש חלק בג"ע ובגיהנם זכה נוטל חלקו וחלק חבירו כו'. כן 

שמרוב  שנתחזק לב פרעה ועבדיוהענין בכללות הצדיקים והרשעים. וכמו 

יקים מרוב רשעות שלהם ניטל מהם הבחירה. כמ"ש שהם ברשות לבם. כן הצד

צדקתם נמסר היצה"ר להם. ולבם ברשותם. כמ"ש בא לטמא פותחין. לטהר 

מסייעין. כי בוודאי הגמר צריך להיות בסייעתא דשמיא. וגם הרשעים אין 

בכוחם לגרום קילקול באמת רק מכח מה שממלאים להם תאוותם משמים כדי 

ברוך הוא לימנע מהם אורם. ולתת חלקם להצדיקים. וזה עצמו הראה הקדוש 

למרע"ה. כי מה שרואה שאני הכבדתי את לבו כו'. מזה עצמו ניטל הכבידות 

מלבות בנ"י. ונפתח לבם. וז"ש ולמען תספר כו' וידעתם. ומסתמא כן הי' כסדר 

כמו שהגיעו המצרים ברשעתם עד שלא הי' להם כח לחזק לבם מעצמם. רק 

ועזר משמים מה שלא  ויחזק ה'. כן הי' בעבודת בנ"י שהגיע העת לתת להם כח
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הי' בכח עצמותם. וכן איתא בכל המכות נגוף ורפוא שהי' מכה להמצרים 

ורפואה לישראל. ולכן כ' אני אקשה לב פרעה שניטל הקשיות עורף מבנ"י. 

ונעשה לבם רך. ולב מצרים נעשה כאבן. וכמ"ש שגלות מצרים נקרא כור הברזל 

במצרים. והניצוצות ק'  שנזדככו שמה בנ"י. א"כ הפסולת שלהם נשאר שם

שהיו נמצאים במצריים נמשך לבנ"י. שזה הוא התיקון של הגלות לברר 

התערובות של טו"ר. ולכן כשחטאנו אח"כ וחזר התערובות הוצרכנו עוד גלות. 

 והגלות אינו עונש בלבד רק הוא התיקון לברר הפסולת כנ"ל: תרמ"ג

 

 כובד אבן המדרש ביאור

 

. מפרש כי הש"י הכביד לב פרעה כדי שיהי' י כו'במדרש ע"פ כי אני הכבדת .1

סיוע לגאול את ישראל. שלא היו ראוין. והי' זה עצה להכביד לבו. וכעס אויל 

כבד כו'. וזה ללמוד לכל א' מישראל שלא יפול לבבו בראותו ההסתר. כי הכל 

לטובה. ]כמ"ש ואני כמעט נטיו רגלי כו' אך בחלקות כו' וכ' ומחשבותיך אלינו[. 

 ז"ש בא אל פרעה כי גם ההסתר עצמו סיוע לטובה כי אני הכבדתי כו': תרל"או

 

אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד כי מה שהי' צורך לעשר מכות. להסיר הקליפה והסתר  .2

מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות עכ"ד ז"ל. פי' כי בעולם הזה נסתר זה 

שעיקר חיות הכל רק אותיות התורה המאמרים שנבראו ע"י. וז"ש שנותנין שכר 

קין בשורש חיות לצדיקים המקיימים העולם שנברא בע"מ. פי' שהם יודעין ודב

הנעלם שע"י הע"מ. וע"י כל מכה הסיר הסתר מאמר א'. ונעשין עשרת 

הדברות. פי' דיבור לשון הנהגה. כמ"ש דבר א' לדור. וכמ"ש בזוה"ק פי' ודברת 

בם בשבתך כו' בלכתך כו'. שמנהיג כל מעשיו עפ"י דברי הש"י ואחדותו 

י' בדברו מעריב ערבים. ואהבתו שיהיו כל מעשיו לש"ש ע"ש פ' ואתחנן. וזה פ

בחי' מלכות שמים להיות כבוד שמו גם בתוך העירוב וההסתר ע"י אמונה 

]כמ"ש אמת ואמונה ערבית כמ"ש במ"א[. ובשעת הגלות נסתר האמת. וז"ש 

זוה"ק וארא שבחי' הדיבור הי' בגלות. וז"ש מרע"ה ואני ערל כו' לא איש דברים 

בור כמ"ש וידבר אלקים כו' ע"ש כו'. ובשעת קבלת התורה נתגלה בחי' הדי

ובמד' בזוה"ק. ]וז"ש במדרש דברים משזכה לתורה אלה הדברים כו' ע"ש[. 

כו' שאין בריאת שמים וארץ יגיעה לפניו ית' במה אני ייגע במי  כובד אבן

שמכעיס לפני כו'. פי' היגיעה רק מה שנסתר בעוה"ז. ושנמצא מי שיאמר כחי 

יאורי כו'. ויש ללמוד מזה כי בשבת קודש שנק' ועוצם ידי כו'. וכן פרעה לי 

מנוחה. הכתיב מנוחה לעצמו מי שכ' בו לא ייעף כו'. הפי' שבש"ק נגלה זה 

שהכל מחיות הש"י. כמ"ש ע"ה אימת שבת עליו. ]ולכך בש"ק מעידין בנ"י 
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שהש"י ברא העולם. כמ"ש מי שאומר ויכלו נעשה שותף כו' שידיעה זו יותר 

 "אמנוחה כנ"ל[: תרל

 

כו' וכעס אויל כו'. אא"ז מו"ר ז"ל הגיד כי אחר גאולת מצרים  במדרש כובד אבן .3

נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדברות באמצעות עשר מכות כו'. וההפרש 

שבין מאמר לדיבור. כי דיבור לשון מלכות והנהגה אשר יהי' ניכר ומתגלה שכח 

סתיר כחו ית' פנימי וחיות הכל רק מעשרה מאמרות אשר לא תוכל הטבע לה

ולא יאמר פרעה לי יאורי כו'. וז"ש כעס אויל כבד. כי הבריאה אינו יגיעה לפניו. 

כי עשרה מאמרות הי' רק יהי אור ויהי כו'. אבל בגאולת מצרים כמה עצות הי'. 

כי לברר חיות הש"י תוך הטבע. כבד יותר. כי ניתן הבחירה וכח לסט"א כמ"ש 

ה באמת לידע כי כח כל מיצר ומיצר ג"כ רק כי אני הכבדתי. והעצה ע"י אמונ

מאתו ית'. כמ"ש כי אני הכבדתי כו'. ועי"ז נתבטל המיצר. כי המכוון רק למען 

תספר כו'. שיהי' אמונה מאירה בלב האדם. כי כן הי' הבריאה לבוא לאמת ע"י 

אמונה. ובוודאי במכה א' הי' משלח את ישראל. רק היא הקושיא ג"כ במשנה 

ו' ומה ת"ל כו' להפרע מרשעים כו'. י"ל ג"כ לשון התגלות כמו בע"מ נברא כ

פרוע. כי ע"י שהי' נחלק לעשר בחינות שונות זה מזה. נמצא מזה הבחירה 

לאדם ג"כ. להיות עבודת האדם ליחד כל הבחי' אליו ית'. וכן התירוץ בפסוק 

 למען שתי אותותי כו' תספר באזני בנך. הוא לברר חיות התורה בכל המצרים

והסתרות. כי וודאי כל מכה הי' להסיר הסתר ומצור מיוחד מכחות סט"א שהי' 

למצרים. ולברר מלכות שמים גם במקום ההוא. ובש"ק נאמר זכר ליצ"מ ע"י 

שמעידין בנ"י בשבת כי כח מעשה בראשית ממנו ית'. ומאחר שכ' מנוחה 

כו'. שבש"ק  בשבת וינח כו' הוא ג"כ ע"ז שנק' יגיעה. כמ"ש במד' במה אני ייגע

ע"ה אימת שבת עליו. שאין כח לסט"א להגבי' עצמה בש"ק. ויוכל כל א' לעורר 

חיות הפנימיות של כל הבריאה. וש"ק נותן חיים על כל השבוע. כמ"ש מיני' 

 מתברכין כו': תרל"ב

 

. פי' שהי' עצה מהש"י להכביד לבו כדי שיסייע זה במדרש כי אני הכבדתי .4

 תרל"בלי כעס אויב כו': לגאול את ישראל. כמ"ש לו

 

. אבל הי' צריך להיות לו עכ"פ רצון כי ה' הכביד לבועד מתי מאנת לענות.  .5

 להיות נכנע. והוא שמח עוד בחיזוק לבבו: תרל"ב

 

כו' וכעס אויל שמכעיס לפני בדברים בטלים כו'. ד"א כ"א  במדרש כובד אבן .6

ונטל החול אלו ישראל. דהנה בעשרה מאמרות נברא העולם. ורק פרשה א' של 
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בראשית שנשלם ע"י כל מ"ב ולהוציא ב"י ממצרים נצרך כ"כ פרשיות ע"ז. כי 

לתקן מעשה רשעים הוא עבודה רבה יותר מלברוא חדשות כי הוא כל יכול. 

שניתן הבחירה לב"ו והוא מקלקל. לזה צריכין עצות. לכן תיקון  אבל מה

הבריאה וקיומו הוא יותר גדול מגוף הבריאה. והבריאה הי' בכלל. ויצ"מ הוא 

תיקון הבריאה בפרט. ונשתנו כל הנבראים. אור ואש ורוח שמים וארץ יבשה 

. והוא וים כו'. בכל דבר נעשה שינוי בעשר מכות. כי הוא תיקון הבריאה כנ"ל

בבחי' פרט. לכן כ' אשר הוצאתיך מא"מ. ולא אשר בראתיך. כי יצ"מ יותר פלא. 

והוא מיוחד לבנ"י שהוציאנו מא"מ להיות מיוחד אליו ית'. דכתיב יצב גבולות 

עמים למב"י. פי' שבנ"י הם שמירה להקדושה שלא יוכל שום עם ולשון לגשת 

ושמרתם מצותי. פי' מה עוד לכח הפנימיות שנתן הש"י תוך הבריאה. וכ' 

שרוצה הש"י לחבר ולדבק אל הקדושה מלשון צותא. ולא יותר. וכ"כ ושמרו 

בנ"י את השבת כו'. לכן נק' חול שהם שמירה לים שהוא החכמה כמ"ש כח 

מעשיו הגיד כו'. וכ"ז נעשה ביצ"מ. לכן כתיב בשבת כי בו שבת. ביד חזקה 

תיקון הבריאה. ובששת ימי  הוציאך כו' שהבריאה ויצ"מ הוא דבר א' והוא

המעשה ע"י שהי' בהם בריאת שמים וארץ. עי"ז יש אחיזה לכל הנבראים. 

וצריך תיקון ע"י בנ"י כנ"ל. ובש"ק אין שייכות לאומות כמ"ש אות היא ביני כו' 

כיון שלא נברא בו דבר. לכן איתא כי בנ"י והשבת מעידין זה ע"ז. וכפי התיקון 

שבת. כמ"ש מי שישנו בשמירה כו'. ובחול הוא שמירה בימות החול זוכין לבחי' 

לשבת כנ"ל. וש"ק הוא שורש החיות של כל הימים. כמ"ש מיני' מתברכין שיתא 

יומין. וע"י עבודתינו בחול מקבלין בש"ק קודם כל הנבראים. וז"ש החודש הזה 

לכם שבנ"י זכו ביצ"מ להיות ראשונים לקבל השפע משמים כנ"ל. וכ"ז הי' 

 ו שרוין על אדמתינו כמ"ש חז"ל: תרל"דכשהיינ

 

בא כו' כי אני הכבדתי כו'. להודיע לכל איש ישראל לחזק לבו שלא לירא  .7

מגודל כחו של היצה"ר ורוב הסתרות שיש לכל דבר שבקדושה כי גם זה רק 

מהשי"ת שנותן כח גם לסט"א. וממילא מי שיש לו רצון אמת אין לו לירא מזה 

כו' ובאמת זה יותר גבורה והכרת גבורתו של הקדוש  כדכ' ברצות ה' דרכי איש

כו' אין  ובמד' כובד אבןברוך הוא מה שכל יכול לתת כח לעשות נגד רצונו ית'. 

זה יגיעה במה אני ייגע במי שמכעיס לפני בדברים בטלים. ותמהו המפ' כי מה 

זה יגיעה לפניו ית' מחטא האדם. אבל הפי' כנ"ל שזה שנותן הש"י כח לב"ו 

הכעיס בדברים בטלים. וגם לסט"א עצמו שורש הרע זה יגיעה לפניו יותר ל

 מבריאת שמים וארץ: תרל"ה
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כעס אויל כבד לולי כעס אויב אגור כו'. פי' שהקב"ה הכביד לב פרעה  עוד במד' .8

כדי שעי"ז יהי' הכרח לגאול את בנ"י אף שאינם ראוין לגאולה כדי שלא יאמרו 

ידינו רמה. וזה ג"כ נצרך לכל איש ישראל לידע כי כל התגברות היצה"ר עליו. 

נגאל האדם מיצה"ר  הכל לטובה. שע"י שיאמרו ידינו רמה ולא ה' פעל כו'. עי"ז

כנ"ל. ואפשר כי לכך איתא שבש"ק צריכין בנ"י יותר שמירה שע"ז נאמר פורס 

סוכת שלום. כי בש"ק הכל מתבטלין להש"י. כדאיתא ע"ה אימת שבת עליו. 

לכך לא יש עצה הנ"ל שאין מי שיאמר ידינו רמה. ולכך יש הגנה מסטרא 

ע"י היצה"ר עצמו כדלעיל. דקדושה סוכת שלום. כי בחול צריך להיות ההגנה 

וכן הי' בגלות מצרים. אבל בשבת זמן גאולה. בא ההגנה מסטרא דקדושה וזה 

סוכת שלום כנ"ל: יש ללמוד ק"ו ממה שהכביד הקדוש ברוך הוא לב פרעה ע"י 

שלא רצה להכניע עצמו להשי"ת. אף שע"י המכות רצה לשוב. מ"מ כיון 

מפני. עי"ז הכביד לבו שלא לשוב שמעצמו לא השפיל עצמו כדכ' מאנת לענות 

ע"י המכות. ק"ו מדה טובה מרובה בנ"י אשר חפצים באמת לשוב להש"י ומה 

שא"י ע"י הטרדות ויגיעת היצה"ר יעזור להם השי"ת לגבור נגדו לשוב לטוב: 

 תרל"ה

 

אבן כו' כעס אויל שמכעיסין לפני בדברים בטלים כו'. דעיקר  במדרש כובד .9

ר מלכות שמים להחזיר הכל אל בעליו שהוא הבורא עבודת בנ"י בעולם לבר

ית'. וע"ז נבראו בנ"י שנק' צבאותי שלוחמים מלחמת ה' לברר כי הוא המלך 

אשר הכל שלו. ואיתא בעשרה מאמרות נ"ה ומה ת"ל כו' כדי להפרע מן 

הרשעים כו' ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימין העולם כו'. פי' הדבר שיש כלל 

הי' נברא העולם במאמר אחד שהוא האחדות כלל הראשון. ופרט וכלל. ואם 

לא הי' שכר ועונש. אבל בבחי' הריבוי והתחלקות המדרגות שברא הש"י להיות 

כמה רשעים המתנגדים לאמת וכופרין במלכות שמים ומצד זה לא הי' יכול 

להתגלות בחי' האחדות שע"ז נאמר וירא כו' האור כי טוב ויבדל כו' שגנזו 

וע"ז אמרו לתת שכר טוב שהוא מה רב טובך אשר צפנת כו'. פי' שע"י לצדיקים 

הפרטים שנתפשטו משורש האחדות וזה עבודת הצדיקים לקרב המרוחקים 

ולהמשיך כל הפרטים לאחדות. וכלל השני הבא מהתאספות הפרטים הוא גדול 

במעלה יתירה. והוא העשיריות אשר הוא ג"כ אחדות רק חשבון זה נעשה אחד 

לקות הפרטים. וזה ענין בעשרה מאמרות כו'. ובאמת מזה נתרבה כבודו מהתח

ית' ביותר מה שנתן כח להיות נמצא סיטרא דשיקרא בעולם. וכשהצדיקים 

מבררין זאת שהכל בכוחו ית' ניתוסף מזה כבוד שמים. וז"ש כי אני הכבדתי כו'. 

כי עי"ז  כי מרע"ה הי' מעולם הנבדל. ואמר למה הרעותה כו'. והשיבו השי"ת

 הגלות. יתרבה ביותר כבוד שמים: תרל"ז[
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כו' ואינו יגיעה. במה אני ייגע במי שמכעיס לפני בד"ב כו'.  במדרש כובד אבן .11

הענין כי באמת בריאת יש מאין הוא פלא גדול להבורא ית'. שנבדל מן הגשם. 

ואין בשכל אדם להשיג איך במאמרו וברוח פיו אשר הוא אין סוף בלי כח בגשם 

איך יבא מזה הגשמיות. אמנם יותר פלא מזה הוא בחירה זו שנתן לנבראים ו

אשר יוכלו עוד לעשות נגד רצונו ית' אף כי הוא מחי' את כולם בכל עת וכל 

מקום. אך כי הוא כל יכול. וב' אלו הענינים הם עיקר האמונה והוא אמונת 

ש אני החידוש ויצ"מ. שביצ"מ הראה הבורא ית' כי הבחירה ברשותו כמ"

הכבדתי. ובשבת שהוא יום מנוחה היפוך היגיעה מתקיים ג"כ בב' בחי' הנ"ל 

דכ' בו שבת וינפש. שביתות המעשה דבששת ימים ברא ונח בשביעי. וינפש 

הוא הנייחא שהי' לפניו מקבלת מלכותו שקיבלו הברואים היינו אדם הראשון 

ל שומרי שבת שאמר לכל הברואים לכו נרננה כו'. וכן עתה מתקיים בישרא

דכיון דכעס אויל הוא יגיעה. ממילא עבודת בנ"י וקבלת עול מלכותו עליהם 

הוא הנייחא. ]וי"ל פי' רעוא דרעוין שיש נייחא מגמר הבריאה. ויש נייחא 

משובתי שבת. שזה עיקר הרצון. שבת במעשה. וינפש ברצון ומחשבה[. וצריך 

ה שניתן לו כח בגזירת כל אדם לידע זאת שגם כח היצ"ר וסט"א. הוא רק מ

המלך. כמ"ש וייצר ב' יצרים. פי' שהקב"ה יצר אדם באופן זה שיהי' נמצא 

דמיון שקר וכזב בעולם. כי יצר הוא צורה ודמיון שאינו דברים של אמת רק 

דמיון כזב. וכשיודע האדם זאת מתחזק נגדו בנקל יותר. ואף שרואין בעלי 

צדיק וקם. ידע נאמנה כי הכל לטובה.  עבודה כמה מיני נפילות כענין שבע יפול

כמ"ש בפרעה ויחזק ה' כו'. והכל כדי שיהי' הגאולה אח"כ בשלימות יותר. וכמו 

כן כל הנפילות שיש לאדם הכל צורך עלי' שנעשה אח"כ בירור יותר. וז"ש כי 

 אני הכבדתי כו' ולמען תספר כו' וידעתם כו' שיהי' דבר של קיימא לעד: תרל"ח

 

כו'. פי' יותר הפלא  כו' כעס אויל כבד כובד אבןני הכבדתי א"ל. במדרש כי א .11

ופלא מה שנותן הבורא ית' יכולת להרשעים לעשות נגד רצונו ית'. והש"י 

מתפאר בזה הכח כי אני הכבדתי כו'. שבריאת העולם אינו פלא. כי הוא כל 

ול בזה יכול. ומזה מובן כח גבורתו ית' איך נותן יד לפושעים ונק' יגיעה כביכ

שעושין נגד רצונו ית'. וע"ז נק' השי"ת מלך עלוב. והוא לחזק לבבות בנ"י לידע 

כי כל הסתר בכללות ובפרטות כל נפש ישראל. הכל מכח הבורא ית' ולכבודו. 

ולכן אל יפול לב אדם עליו בראותו כח היצר ותחבולותיו כי רבים המה אבל 

ני הכבדתי. וחיזק לב מרע"ה כולם מאת נורא עלילה ית"ש. וז"ש בא כו' כי א

שמכל אלה הדברים יהי' כבוד שמו ית' מתרבה. ושיהי' נעשה מזה פרשיות 

התורה כמ"ש למען שתי כו' תספר באזני בנך כו'. ואם כי הבורא ית' במכה 



  

88 
 

אחת הי' יכול להוציאם. והוא ממש כמו דאיתא בעשרה מאמרות נברא העולם 

עים ולתת שכר טוב לצדיקים. כן והלא במ"א יכול להבראות רק להפרע מרש

ממש בזה שהראה הבורא ית' חיבת ישראל וביקש לעסוק בגאולתן של ישראל 

באריכות עשרה מכות ולהפרע מרשעים המצערין את בנ"י שנגאלו בעשר מכות 

וליתן שכר טוב למקיימים ומחזקים שורש אמונת בנ"י. וכמו כן בכל נפש ישראל 

בנ"י לבטל עצמו אל הכלל. וגאולת מצרים הי'  בעצמו לידע איך גדול כח כללות

הכנה לכל ד' מלכיות לכן יש ד' לשונות של גאולה ולכך הי' הגאולה ע"י עשר 

מכות להיות הכנה לכל מיני הצרות שלא יבאו כי עשר כולל הכל. וז"ש ולמען 

תספר באזני בנך ובן בנך כו' כי הוא שורש גאולה לכל הדורות הבאים כנ"ל: 

 תרל"ט

 

כו'. פי' שזה גבורה נפלאה ביותר. אשר הש"י מתפאר בזה.  מדרש כובד אבןוב .12

אשר התעללתי במצרים. במה שנתן כח לרשעים לעשות חפצם ולמרות עיני 

כבודו והכל בכח הבורא ית' כי הוא כל יכול וברא הבריאה באופן זה שיהי' 

. וזה וכעס שייך התנגדות. והכל בעבור בנ"י שיהי' נאמר עליהם תנו עוז לאלקים

 אויל כבד כו' ובמ"א הארכנו בזה: תר"מ

 

כו' וכעס אויל כבד כו'. כי הנה עיקר הבריאה. האדם. היינו  במדרש כובד אבן .13

איש ישראל כמ"ש אתם קרוים אדם. והוא פנימיות הבריאה. והעשרה מאמרות 

הם קיום הבריאה בכלל לכן הם לדצח"מ. ועשרת הדברות שייכים רק לאדם כי 

תיקון וקיום האדם הוא סדר מיוחד העולה מעלה מעלה. וקודם קבלת הדברות 

צריכים לכנוס כולו בגדר אדם להיבדל מנפש הבהמיות וזה גלות מצרים.  היו

וכן הענין בעובד ה' בכלל ובפרט בחי' עבד ובן. לזה נבחרו בנ"י בנים אתם 

לחפשא בגניזין דאביהם. שזה ענין תורה ומצות שהודיע לנו הש"י שורש 

 ופנימיות וטעם כל הדברים במקור העליון. ומצד זה בא התחדשות כמ"ש

החודש הזה לכם. ובבחי' עבד יש שייכות לכל הברואים. רק בנ"י נבחרו בבחי' 

בן. ובפרט למצוא כ"א מקומו ושורשו כנ"ל. ומול זה יש ב' שבתות כי בו שבת 

הוא שבת קבוע וקיימא. וזכור בעשרת הדברות הוא השבת השייך לבנ"י דווקא. 

יית כו'. ועמ"ש בשבת ומוסיפים קדושה על קדושה. ולכן נאמר וזכרת כי עבד ה

 הגדול מזה: תרמ"ב

 

כו' אלו ישראל כו'. ע"פ המשנה בעשרה מאמרות נה"ע כו'  אבן במדרש כובד .14

לתת שכר טוב לצדיקים כו'. והנה כ"ז הסדר נתקיים שהקב"ה ברא העולם 

בבחי' הצימצום כמ"ש שאמר לעולמו די. וזה הי' עבודת האבות שביררו כבודו 
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בדין את העולם שנברא בע"מ. פי' כח הטבע זה באופן ית' בעולם. והרשעים מא

שהוא נסתר כאשר פי' מו"ז ז"ל כי העולם נק' ע"ש ההעלם שאינו בהתגלות. 

ומכוסה בהטבע. והנה בוודאי בהתגלות כבוד שמו ית' אין מגע נכרי והוא 

התורה שנק' חירות והוא שם הוי' ב"ה מדרגת מרע"ה. וע"י הרשעים שמאבדין 

כן הוצרכו בנ"י להמשיך דרך חדש התגלות שמו ית' בחי' התורה העולם כו' ל

והוא ההתחדשות דכ' החודש הזה לכם. וממילא כשיש התחדשות הוא דביקות 

בהמקור בלי צימצום. וזה לתת שכר טוב לצדיקים שהוא דרך התורה שנק' טוב. 

 וע"ז כ' וימנע מרשעים אורם. פי' שמקודם הי' אור נסתר בהטבע והיו יכולין

להנות גם האומות. וע"י רשעתם נבדלו בנ"י מהם. וניתן להם דרך חדש. 

וממילא נתרחקו ביותר. וז"ש כובד אבן כו' כי עם היות שבנ"י עלו במחשבה 

קודם הבריאה והכל בעבורם. עכ"ז לא יצא מכח אל הפועל בחירת בנ"י 

עיקר בהתגלות. רק ע"י כעס אויל הוכרחו הרשעים לימנע מהם אורם כנ"ל. וזה 

יצ"מ שתלה בו הכ' כל התורה והמצות כמ"ש אנכי ה"א אשר הוצאתיך. ולא 

אשר בראתיך. כי בחי' הבריאה בצימצום ומצרים וגבולים. אבל בנ"י יצאו מזה 

הדרך להיות להם דביקות בשם הוי' ב"ה וב"ש שהוא בלי גבול. ובלי מצרים 

לם שהיא בחי' נחלה. ולכן אומרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עו

 התורה שנק' חירות: תרמ"ג[

 

כו'. כי הנה ביצ"מ הי' תיקון כל מעשה בראשית. ואמו"ז ז"ל  במדרש כובד אבן .15

אמר כי באמצעות העשר מכות נעשו מעשרה מאמרות עשרת הדברות כי 

מאמר הוא בכלל ודיבור הוא בפרט כו'. והענין הוא כי הוצרך להתברר תערובת 

מצרים בעשרה המכות. ובנ"י קיבלו הטוב שהוא התורה. טוב ורע. והרע ניתן ל

כי הכל לכבודו ברא. אבל התחתונים צריכין לברר זאת ובנ"י בגלות מצרים 

ביררו זה העדות. וכ' את ה' האמרת וה' האמירך כו' שבנ"י מבררין כי קיום כל 

הבריאה ע"י עשרה מאמרות. וכמ"ש במשנה ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין 

שנברא בע"מ. והש"י כביכול מעיד על בנ"י כי כל המאמרות ובריאת  העולם

העולם הי' בשביל בנ"י. ואלה הבירורים הם גם היום בכל יום ויום כמ"ש א"ה 

האמרת היום כו' וכ"כ ולמען תספר באזני בוב"ב. שנתן זה הבירור לבנ"י 

ות לדורות. וכפי הבירור כך זוכין להתחדשות בכל יום כמו שזכו אחר הגל

לפרשת החודש הזה לכם. ושמעתי מפי אמו"ז ז"ל כי אין כל חדש תחת השמש 

ורק ע"י מסירת נפש שמבטלין הטבע זוכין להתחדשות שלמעלה מן השמש. 

ולכן כ' ואהבת את ה"א בכל לבבך נפשך מאודך. אח"כ והיו הדברים האלה 

ש ויוצאין א"א מצוך היום. ודרשו חז"ל בכל יום כחדשים. והיינו שע"י מסירת נפ

מן הטבע. זוכין להתחדשות והארת התורה בכל יום ויום עכ"ל ז"ל. וזה כוונת 
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המדרש שבנ"י מבררין תכלית מעשה בראשית ועומדין נגד הרשעים וכעס אויל 

 כו': תרמ"ז

 

כו' וכעס אויל כבד כו'. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא  במדרש כובד אבן .16

מאמינים בהקב"ה ואומרים כי העולם  בעולמו לכבודו ברא. והרשעים שאינם

קדמון. או שאין הקדוש ברוך הוא משגיח ומנהיג העולם כולו. מאבדין את 

העולם. כי עיקר תכלית הבריאה להעיד על הבורא. ולכן ביצ"מ שנתברר כבוד 

מלכותו בעולם הוא ממש חידוש העולם. ולכן כ' החודש הזה לכם אין לכם 

מר ויכולו בש"ק נעשה שותף להקב"ה במ"ב. כי חידוש אחר מזה. לכן איתא האו

זה תכלית מעשה בראשית. כמ"ש אתה קדשת יום השביעי. תכלית שמים 

וארץ. ולכן ניסן ר"ה המיוחד לבנ"י. כי המה יודעים כי זה תכלית הבריאה. 

ולהם הוא חודש וראשון לחדשי השנה. והאומות שמחים בעצם הבריאה ולהם 

אבל שמחת בנ"י בתכלית ומכוון הבריאה לעשות  תשרי ר"ה שבו נברא העולם.

רצונו ית'. ולהעיד על מלכותו. כמ"ש כי הם חיינו. ולכן להם ניסן ר"ה. והם 

עיקר הבריאה כמ"ש עם זו יצרתי. שזה עיקר היצירה לפי שתהלתי יספרו. וזה 

בעצמו עיקר יצ"מ כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם לכבודו. ולפי שהוא מוטבע 

ע. נעשה מצרים והסתרות מכח הטבע. ובנ"י זכו לצאת מזה המיצר בדרך הטב

ולברר האמת. וזה תיקון הבריאה הוא חשוב ועיקר מהבריאה עצמה. וזכו עי"ז 

בנ"י להיות חל עליהם אלקותו ית"ש. כמ"ש אנכי ה"א אשר הוצאתיך מא"מ כו' 

 נ"ו[כיון שנעשו בני חורין לצאת ממאסר הטבע לכן ייחד עליהם שמו ית': תר

 

-------------------------------------------------- 

ן ִבְנךָ  ְבָאְזֵני ְתַסֵפר ּוְלַמַען ב ר ֵאת ִבְנךָ -ּובֶּ ת ְבִמְצַרִים ִהְתַעַלְלִתי ֲאשֶּ -ְואֶּ

ר ֹאֹתַתי ם ָבם ַשְמִתי-ֲאשֶּ  :ְיהֹוָה ֲאִני-ִכי ִויַדְעתֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 עוללתי לכתוב לו היה ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 התעללתי

 



  

91 
 

  ).י  ,ו א )שמואל בהם התעולל כאשר הלא  ,).כט  ,כב )במדבר בי התעללת כי כמו  ,שחקתי

 ועולל כמו  ,עוללתי לכתוב לו היה כ"שא  ,ומעללים פועל לשון ואינו  ,במצרים האמור

            (יב )שם לי עולל אשר  ,).כב  ,א )איכה לי עוללת כאשר  ,למו

   
 

 שפת אמת

   

במדרש כובד אבן ישראל שנק' אבן. ונטל החול ישראל שנטלתי כו'. פי' שהם ב'  .1

בחי'. אבן הוא היסוד שכל העולם נברא רק בשביל ישראל כמ"ש חז"ל בראשית 

וד של כל העולם לכן נק' אבן. וזה הי' צריך בשביל ישראל שנק' ראשית. והם יס

להתברר מקודם ע"י יצ"מ ונפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. ונתברר שבני 

בכורי ישראל. כמ"ש במד' שנק' בכור שנוטלין ב' חלקים. בעוה"ז ובעוה"ב. 

ועיקר מדרגת ישראל נתברר אח"כ בקבלת התורה. שזה ונטל החול שהוא 

ש על כנפי נשרים כו'. וינטלם וינשאם כו'. אבל בחי' חשיבות והתרוממות כמ"

אבן הוא מדרגה הראשונה כנ"ל. והוא בירור החלק בעוה"ז שיש לבנ"י. שהם 

עיקר יסוד העולם. ובנ"י נבראו להעיד על הש"י כמ"ש אתם עדי. וכ' אתה 

הראית לדעת כו' ]רמז לדברים דכ' בפ' יתרו אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. 

ראיתם כי מה"ש דברתי עמכם והם ב' ראיות הנ"ל[. וכמ"ש חז"ל וכ' אתם 

בקבלת התורה פתח להם ז' רקיעים להראות להם כי אין מלבדו ית'. וכמו כן 

במעשה מצרים הראה להם הש"י כי כח כל הסט"א היא רק ממנו ית' לכן 

הוצרכו בנ"י לירד לעמקי תהום ולעלות למרום עליון. להעיד כי הוא ממעל 

וז"ש ולמען תספר כו' אשר התעללתי במצרים. פי שכל מעשה  ומתחת.

המצרים הי' רק מאתו ית'. ורש"י ז"ל כתב דהל"ל עוללתי. אך התרגום מפרש 

דעבדית במצרים. ולא שייך עוללתי כי לא מיוחס גוף העובדא אליו ית'. רק 

ולכן כ' התעללתי. וזה עצמו הכוונה שכל מעשה הרשעים מאתו ית' יצאו. 

זה שהיו סבורין הרשעים שבכח ידם פועלם. ובאמת הכל  בפרש"י שחקתי.נכלל 

הי' מאתו ית' כדי להפרע מהם זה פי' שחקתי כנ"ל. וידעתם כי אני ה' הוא על 

חלק הב' שנודע להם אח"כ בקבלת התורה שהוא הדעת. וזה עיקר מדרגת בנ"י 

"ל כמ"ש החודש הזה לכם שהתחיל לפתוח להם דרך חדש בעולם וכמ"ש חז

שהי' צריך להתחיל התורה מכאן כו'. רק כדי לתת להם נחלת גוים. פי' להיות 

להם גם החלק בעוה"ז ובהטבע. ולכן הוצרך להיות שינוי כל הטבע בעשרה 

מכות מאחר שהתחיל אח"כ דרך חדש צריך להיות ביטול מקודם לדרך הראשון 

 תרמ"ד לעשות בנין חדש:
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מען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר בפסוק בא א"פ כי אני הכבדתי כו' ל .2

כו' וידעתם כו'. כי הנה גלות מצרים הי' הכנה לקבלת התורה. וכמו שיש תורה 

שבכתב ובע"פ כן הי' במצרים. אותותי אלה הוא בחי' שבכתב הם אותיות 

וההארות ששם הקדוש ברוך הוא בקרבו ומזה הכח הי' שליט על בנ"י. ולמען 

היינו מה שהוסיפו המצרים באמרם הבה נתחכמה. תספר הוא בחי' שבע"פ ו

וכמ"ש הכבדתי את לבו. כי זה לעומת זה. כמו בתורה הקדושה שהקב"ה נתן 

ולכן לנו בכתב. ונתן לנו הכח להוסיף ולהבין עומק התורה מה שאינו מפורש. ]

ולהנ"ל מובן כי זה  נאמר אשר התעללתי ורש"י ז"ל דייק דהול"ל עוללתי

וסיפו המצרים יותר מאשר ניתן להם. ואעפ"כ הכל מאתו ית' הכוונה על אשר ה

כמ"ש הכבדתי. לכן כ' התעללתי ודו"ק[ ולכן וידעתם כי אני ה' שע"י גאולת 

מצרים נתברר כי הוא ית' המהוה כל. כי כל גלות הוא להוציא ניצוצות קדושות 

שנתערבו בהם. וזה הכח שלהם. רק בגלות הני"ק נסתרים. ומתגאין הרשעים 

לומר ידינו רמה. וכאשר בנ"י זוכין לגאולה. מוציאין אותן ההארות שעל זה 

נשלחו בגלות להוציא טוב הגנוז שם וע"ז נאמר מה רב טובך כו' צפנת ליראיך 

 ומתברר אח"כ כי אני ה': תרמ"ט

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

 וידעתם כי אני ה' ביאור ענין

 

. פי' שצריכין לבוא וידעתם כי אני ה'כי אני הכבדתי כו' ולמען תספר כו'  .1

לידיעת הש"י ע"י הנפלאות במצרים שהוכבד לבו. ואעפ"כ הי' הכל במשפט 

אמת. ונמצא שכן בכל המעשים וההנהגה שבכל א' הכל בהשגחת עליון. וכל 

הוי' היא מאתו ית' המהוה כל. וז"ש כי אני ה'. וכ' הן בנ"י לא שמעו כו' ואיך 

ללמד ונמצא למד שאחר שהשי"ת פעל בנפלאותיו  ישמעני פרעה. נמצא בא

שגם פרעה הרשע הוכרח לשמוע. ואיך לא נשמע אנחנו. ואפשר אמר מרע"ה 

זה הק"ו כדי להתברר על אחר הגאולה. שיהי' הידיעה אצל בנ"י בק"ו זה. כי 

ק"ו אדם דן מעצמו. וכפי שמבין אצלו הק"ו. יוכל לבוא לזה. לכן התעורר 

 בור בנ"י כנ"ל: תרל"דמרע"ה בזה הק"ו בע

 

כו'. יש לרמוז בזה הפסוק כי ע"י הסיפור  וידעתם כי אני ה'ולמען תספר כו'  .2

ביצ"מ זוכין לדעת את ה' וכדאיתא כל המרבה לספר ביצ"מ ה"ז משובח שזוכה 

 לדעת כנ"ל: תרל"ה



  

93 
 

 

. ב' וידעתם כי אני ה'בא א"פ כו' למען שתי אותותי כו' ולמען תספר כו'  .3

ם ע"פ המשנה בע"מ נברא העולם ומה ת"ל כו' כדי להפרע מן הטעמים אלו ה

הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בע"מ. וזה זכות 

בנ"י שמעידין בכל יום על הבורא ית' כמ"ש עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו. וכפי 

מה שיש רשעים בעולם הכופרים בה' ית'. זוכין בנ"י במה שמבררין האמת. 

קיימים העולם שנברא בע"מ. הוא כמו קיום שטר שמעידין כי חיות הבריאה מ

הוא רק בכח עשרה מאמרות. ועי"ז זוכין להתדבק בו ית' ולהשיג אור התורה. 

וזה השכר טוב כמ"ש לקח טוב כו'. וז"ש ולמען תספר כו' ועי"ז וידעתם כי אני 

כן הוא תמיד בזמן  ה'. וכן הי' אז בפועל שזכו אחר יצ"מ לקבלת התורה. וכמו

אחר סיפור יצ"מ בפסח וימי הספירה זוכין לקבל התורה והדעת בחג השבועות. 

ובלי ספק בנ"י באותו הזמן עבדו עבודה רבה עד שבכח מעשיהם נתברר מלכות 

שמים וזכו לעשות להם נסים ביצ"מ וקי"ס לברר מלכותו ית' על ידיהם. ולכן זכו 

בבנ"י כפי מה שמבררין ומספרים בנסים אח"כ להתורה. ודבר זה נוהג תמיד 

ונפלאות של הבורא ית'. כך זוכין לתורה. ותלה הכ' זה בזה ולמען תספר 

וידעתם כו'. וכמו ידיעת הבורא ית' אין לו סוף ותכלית. כמו כן אין למאוס 

בעבודת האדם בבירור הפסולת. שכפי מה שיש יותר רע בעולם ובנ"י מבררין 

 "ש כי אני הכבדתי כו' ולמען תספר כו': תרמ"אהאמת. זוכין לתורה. וז

 
 

 
 

-------------------------------------------------- 

ת ְוִכָסה ה ץ ֵעין-אֶּ ת ִלְרֹאת יּוַכל ְוֹלא ָהָארֶּ ץ-אֶּ ת  | ְוָאַכל ָהָארֶּ ר-אֶּ  יֶּתֶּ

ת ַהְפֵלָטה רֶּ ם ַהִנְשאֶּ ת ְוָאַכל ַהָבָרד-ִמן ָלכֶּ ם ַהֹצֵמחַ  ָהֵעץ-ָכל-אֶּ -ִמן ָלכֶּ

ה  :ַהָשדֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הארץ את לראות   הרואה   יוכל ולא ביאור ענין

 

 רש"י

 

 'וגו יוכל ולא
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       דבר קצרה ולשון  ,הארץ את לראות  ,הרואה

 

  

 שפת אמת 

 

אבל יש  לראות כו'.וכסה כו' עין הארץ ולא יוכל לראות. כ' רש"י לא יוכל הרואה 

לפרש כי המכה כסה עין הארציות והגשמיות שלא יוכל זה העין הרע להשגיח על 

פנימיות הארץ. וע"ז חרה לבלק ובלעם דכ' עם יצא ממצרים כו' כסה כו' עין הארץ 

 כו': תרל"ה

 

 
 

-------------------------------------------------- 

ש ב ם ַהזֶּה ַהֹחדֶּ ם הּוא ִראשֹון ֳחָדִשים ֹראש ָלכֶּ  :ַהָשָנה ְלָחְדֵשי ָלכֶּ
-------------------------------------------------- 

 ח"ר לך יהיה מתחדש כשהירח הזה החדש ביאור ענין

 

 רש"י

 

 הזה החדש

 

 ואין  .ח"ר לך יהיה מתחדש כשהירח  ,לו ואמר  ,).כח  ,טו ר")שמו בחדושה לבנה הראהו

 שיהא  ,החדשים מנין לסדר ראש יהיה זה  ,לו אמר ניסן חדש על  ,פשוטו מידי יוצא מקרא

              שם) )מכילתא שלישי סיון  ,שני קרוי אייר

   

 שפת אמת  

 

ומה ענין זה ליצ"מ. אכן זה כח  החודש הזה לכם. פי' חז"ל על קידוש החדש. .1

הדיבור שניתן לבנ"י ובזה מתקדשין החדשים ומועדות כשב"ד אומרים מקודש 

החודש. וביצ"מ זכו בנ"י לברית הלשון. וזה מצות פסח פה סח. ולמען תספר. 

ולכן המצוה באכילת קרבן פסח. והגם כי אין אכילה מעכב. מ"מ צריך להיות 

תכוסו. והוא תיקון הפה. וז"ש בעבור זה עשה ה' ראוי לאכלו כמ"ש לפי אכלו 

לי. בעבור למסור לנו כח הפה לספר תהלות ה'. והנה ב' מ"ע שחייבים עליהם 

כרת. פסח ומילה. והם ברית הלשון וברית המעור. ונק' בריתות שעיקר החיות 

תלוי בהם. וממילא העובר עליהם נכרת חייו מן העולם. ורוב כריתות הם על 
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ורות וביאות אסורות. ובב' בריתות אלו עיקר ההתחדשות. כמו מאכלות אס

ברית המעור שעושה תולדות להביא נשמות חדשות לעולם. כמו כן כח הפה 

להביא התחדשות. כמ"ש ואשים דברי בפיך כו' לנטוע שמים כו'. וע"ז נא' 

החודש הזה לכם. שנמסר לבנ"י כח לחדש חדשים בכח לשון הקודש שמיוחד 

א כולל כל הלשונות. וע"ז אומרים ורוממנו מכל לשון. וזה נגמר לבנ"י. והו

 ביצ"מ. ז"ש למען תספר. וב' הבריתות תלוין זה בזה. לכן כל ערל לא יאכל בו:

 תרנ"ו

 

כי בר"ה מתחדש כל השנה. אבל לבנ"י  החודש הזה לכם. בנ"י מונין ללבנה. .2

. ויותר משלשים ניתן התחדשות בכל חודש כדי שלא יהיו נטבעין בטבע ורגילות

יום בא לרגילות. ולכן שהחיינו אין מברכין רק הבא מזמן לזמן יותר מל' יום. 

וכמו ברואה הים הגדול לפרקים. ולכן ניתן לבנ"י התחדשות בכל חודש שיהיו 

נגאלין מן הטבע. וכל חודש מתחדש הנהגה וסדר מיוחד. ובאמת אין בני עוה"ז 

דש תחת השמש אבל בנ"י שהם בני יכולין לקבל התחדשות כדכ' אין כל ח

עוה"ב יכולין לקבל התחדשות כדכ' החודש הזה לכם. ולכן תיקנו בברכת 

הלבנה וללבנה אמר שתתחדש כו' לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. 

כנ"ל שעתידין להיות בני עוה"ב. כי הטבע שהיא בזמן ועתידה לפסוק לכן אינה 

ראל שהם בני עוה"ב יש להם דביקות יכולה לקבל התחדשות. אבל בני יש

בבחי' התחדשות. וכ"ז בא לבנ"י בגאולת מצרים. לכן כ' ושמרת כו' החוקה 

מימים ימימה כמ"ש במ"א הפי' להביא הארה מימים שלמעלה לימים שלמטה. 

דכ' יום ליום יביע אומר. פי' ממדרגה למדרגה דאית ימים ואית ימים. ובימים 

ות. והקב"ה בטובו מחדש בכל יום הארה שלמעלה מהשמש שם יש התחדש

מימים ימימה. והאדם צריך לשמור ולהשתוקק לקבל הארה מזה ההתחדשות 

כמ"ש ושמרת. וכמ"ש אני מעיר השחר. וע"י מצות התפילין שהם זכר ליצ"מ 

יכולין למצוא זה ההתחדשות. לכן בשבת א"צ תפילין שהם עצמם אות. כי 

שלמטה מעצמן. וזה שכ' ששת ימים הימים שלמעלה מאירין בשבת לימים 

עשה כו' השמים ואת הארץ. אבל בשבת נעשין אחדות א' השמים וארץ כמ"ש 

 במ"א: תרנ"ח

 

איתא כי היונים רצו לבטל חודש מילה שבת. והוא האותות שנבדלו בני ישראל  .3

להיות להם הנהגה מיוחדת בעולם שנה נפש. כי המילה היא אות בנפש והשבת 

במעשה בראשית שכל הנהגת השפע לבני ישראל היא למעלה מהנהגת ימי 

יוחד וניתן להם סדר זמנים מ והחודש הוא הזמן שבנ"י מונין ללבנההמעשה. 

 חנוכה תרמ"ז :שלא כמו מנין האומות
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 עוד ביאור באותו ענין...

כמו  כי בר"ח יש התחדשות הבריאהבנוסח התפלה באתה יצרת עולמך מקדם.  .1

שעלה לפניו ית' במחשבה לברוא העולם. והוא הצורה של פנימיות העולם. 

בזכות השבטים. שהעולם עומד עליהם. ואיתא במדרשות בהפטורה דשבת 

ור"ח כל אלה ידי עשתה. וכ' התם כל אלה שבטי ישראל. לרמוז כי העולם 

עומד על הי"ב שבטים וכ"א ממשיך שער והתחדשות מיוחד בי"ב דברים 

ולם צריך להם. ואלה השערים הם הי"ב חדשים שבשנה. ואיתא במד' שהע

בפסוק מדי חודש בחדשו שלעתיד יעלו בנ"י לראות פני ה' בכל חדש ושבת כמו 

שהי' בג' רגלים ]פי' כשיהי' מתוקן החטא שאז יהי' הר"ח ימים טובים כדאיתא 

יעלה ויבא בטור א"ח ה' ר"ח שע"י החטא לא נקבעו ליו"ט[. וע"ז מבקשים בר"ח 

זכרוננו לטובה. כי הקדוש ברוך הוא וב"ש לפניו הוה ועתיד הכל א'. והוא רואה 

שעתידין בנ"י לקבל פניו בכל ר"ח. ועתה בגלות אין לנו רק לאחוז בהמדרגות 

שהי' לנו מקדם כשבהמ"ק הי' קיים. ובמדרגות שעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות 

ת יכולין לעורר מהם הארות גם לנו. וע"י האמונה והתשוקה לאותן המדרגו

עתה. וכ' מדי חודש. מה לשון מדי. וי"ל כמ"ש חז"ל בפסוק והי' דראון לכל בשר 

על הרשעים שהכל יאמרו די ראי' זו. מכ"ש מדה טובה מרובה. שהכל יאמרו די 

לראי' אחת שיזכו בנ"י לעתיד להקביל פני אביהם שבשמים פ"א בחדש יאמרו 

ולם. כמ"ש זה ה' קוינו לו כו'. וכ' ואל זה אביט כו' די לכל הגלות שסבלנו בע

עני ונכה רוח וחרד על דברי. והם בנ"י שחרדים ע"ד ה' וביחוד הם הי"ב שבטים 

שצורתן חקוקה. והקב"ה כביכול מביט בהם. ובזכותם העולם עומד. ז"ש אל זה 

ת אביט. ומי שהוא עני ונכה רוח וחרד ע"ד ה' זוכה להיות לו התדבקות בהארו

 וארא השבטים כדאיתא הבוחר בדרכיהם ועושה כמעשיהם: תרמ"ה

 

. ענין זה לגאולת מצרים. כי בגלות נחסר זה ההתחדשות. החודש הזה לכם .2

כמ"ש בפ' ויקם מלך חדש ע"ש. ובשעת הגאולה דהיינו שנתברר שהכל חיות 

הש"י. ומזה בא התחדשות. כי חיותו ית' יש בו התחדשות תמיד כמ"ש מחדש 

ם תמיד. ופי' תמיד בכל יום. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע כ' אין כל בכל יו

חדש כו'. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש"י יש בו תמיד התחדשות. וז"ש 

החודש הזה לכם. שיכול כל א' מישראל לעורר התחדשות זה ע"י אמונה 

שמברר בלבו שהכל מהש"י. וזה ההפרש בין שבת לר"ח. ששבת מעין עוה"ב 

עא וקיימא שאין הסתר. כמ"ש מתעברין מינה. ור"ח הוא להאיר קבי

ההתחדשות גם בימות החול. וזה תלוי בישראל כמ"ש לאל גומר עלי כו'. וז"ש 



  

97 
 

רש"י ז"ל ובמד' שנתקשה מרע"ה עד שהראה לו כזה ראה וקדש כו'. והלא לא 

י' נדבר אלא ביום כו' עם חשיכה כו'. כי בחי' מרע"ה הוא אספקלריא דנהרא בח

שבת. וזה ישמח משה כו'. אבל בחי' חודש בדרך אמונה כנ"ל. והראהו עם 

חשיכה בין השמשות. וכ' הזה להודיעהו כי ה' ושמו אחד. ולפעמים צריך 

 להיות דרך אמונה לעורר התחדשות כנ"ל: תרל"א

 

במדרש החודש הזה לכם. מגיד דבריו ליעקב זו התורה. חקיו ומשפטיו החודש  .3

. ונק' חק כדכ' חק לישראל כו'. הענין הוא דאיתא מצוה שהחגים תלוין בו

ראשונה שנצטוו בה ישראל הוא פרשת החודש. דכ' החודש הזה לכם. הוא דרך 

המיוחד לבנ"י. דבגלות מצרים הי' העבודה בעבור תיקון העולם. כמ"ש מזה בפ' 

וארא. ועתה התחיל דרך חדש המיוחד רק לבנ"י והוא דרך התורה. אך התורה 

לה מעולם הטבע. ובחי' המצות הם דרכים להתפשט הארת התורה בעולם למע

הטבע. ונק' חקים שהמה חקיקה וציורים ורמזים מהתורה שמתלבשין בעולם 

העשי'. והי"ב ראשי חדשים המה י"ב צינורות ושערים להמשיך התחדשות 

לעולם הטבע. וזה הדרך הוציאו בנ"י מכח אל הפועל שזכו לפתוח להם דרכי 

ות אלה. וע"ז אומרים בעמך ישראל בחרת כו' וחקי ר"ח להם קבעת: נתיב

 תרמ"ו

 

במדרש החדש הזה לכם אין לכם חידוש אחר כו'. כי ביצ"מ נעשו בנ"י כברי'  .4

חדשה ממש. כאשר נבחרו להיות עבדי הש"י. ונתחדשו נפשותיהם כמ"ש חז"ל 

אשר בראתיך. בגר שנתגייר כקטן שנולד. ולכן כ' אנכי ה"א אשר הוצאתיך. ולא 

כי זה הוא עיקר יותר מהבריאה. ובאמת זה עצמו הרצון שיהי' לבנ"י זה 

החידוש יותר עיקר מחידוש הבריאה כי הוא התכלית. ויש לנו ללמוד כי כך 

נתקיים בבנ"י שעמדו על הר סיני. ולכן נאמר להם אשר הוצאתיך. כי גלוי וידוע 

כן הוא לעולם מדת איש לפניו ית' כי בזה מתפעלין יותר מן הבריאה. ו

הישראלי שמוכן למס"נ על הקדוש ברוך הוא בהיותו יודע כי זאת תכלית 

הבריאה. ובאמת לזה המדה זכו ביצ"מ. וע"ז עצמו נאמר החודש הזה לכם. וכ' 

עם זו יצרתי שיש לבנ"י צורה מיוחדת. ובאמת הכל תלוי בעבודת האדם. 

פי עבודת האדם זוכה כדאיתא בזוה"ק בפסוק יוצר רוח אדם בקרבו שכ

להתגלות הרוח והנשמה שקרבו. וע"ז כ' אין צור כאלקינו ודרשו חז"ל צייר שצר 

צורה בתוך צורה. וכפי קבלת אלקותו ית'. כך מתחדש רוח נכון בקרבו. ולכן יש 

 התחדשות לבנ"י תמיד וזה החודש הזה לכם ודו"ק: תר"נ
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ך הוא עולמו קבע בו במדרש אשרי הגוי אשר ה' אלקיו. משבחר הקדוש ברו .5

ר"ח ושנים. ומשבחר בישראל קבע להם ר"ח של גאולה כו'. דכ' אין כל חדש 

תה"ש. כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכ"י מ"ב. אך אין כל חדש כתיב. כי 

ההתחדשות יש בו הרבה מדרגות ומתלבש בטבע. אבל לבנ"י כתיב החודש הזה 

רש בלי התלבשות ותערובות. לכם. והוא בירור ההתחדשות. כמו שהוא בשו

וזהו נק' חדש של גאולה. ונק' ראש חדשים שהוא שורש ההתחדשות כמ"ש: 

 תרנ"ג

 

במדרש החודש הזה לכם מי זאת הנשקפה כו'. דורש על הד' מלכיות שירדו  .6

בנ"י לתוכם והאירו תוך החושך ע"ש. וז"ש החודש הזה לכם ראש חדשים שזה 

יש בידם כח התחדשות. ולכן יכולין להאיר  הי' סימן והכנה לכל הגליות שבנ"י

תוך החושך. דאין כל חדש תחת השמש. אבל בנ"י יש להם דביקות למעלה מן 

הזמן. ראשון הוא לכם לחדשי השנה הוא התחדשות לחדש הזמנים כמ"ש 

מקדש ישראל והזמנים. שבנ"י ממשיכין קדושה לתוך הזמן כי הם למעלה מן 

 רים: תרנ"ההזמן וכל זה התחיל ביציאת מצ

 

ובמדרש החודש הזה כו' בנ"י מונין ללבנה כו'. הטעם שהזמן הוא בתוך הטבע  .7

כי התורה היא למעלה מהזמן ובכל עת שנמשך התחדשות להזמן מלמעלה 

נתקן עי"ז גם העשי' וכל הטבע ג"כ. ולאשר בנ"ימבטלין עצמם תמיד להשי"ת 

היא לחלק בנ"י.  הזמן משתנה להם בכל עת. לכן הלבנה שמתחדשת בכל חודש

ובגמ' שנה שאין עמה חדשים ושנה שיש עמה חדשים זה ניסן ע"ש במס' ר"ה 

והענין ]כמ"שאני ישנ"ה ימות החמה שס"ה ולבי ער[ הוא התחלקות הי"ב 

חדשים שזה מביא התחדשות תוך השנה שהוא התלבשות הזמן והטבע וזה 

 פקודי שנה שיש עמה חדשים כנ"ל: תרל"ו

 
 

 

 הלבנה מולד על משה קשהנת ביאור ענין

 

 רש"י

     

 הזה
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 לו והראה  ,לקדש ראויה ותהיה תראה שעור באיזו  ,הלבנה מולד על משה נתקשה

 מדבר היה לא והלא  ,הראהו וכיצד  .וקדש ראה כזה לו ואמר  ,ברקיע הלבנה את באצבע

 מן  ,).לח  ,ז )ויקרא צוותו ביום  ,).כח  ,ז )לעיל  'ה דבר ביום ויהי שנאמר  ,ביום אלא עמו

 פרשה לו נאמרה החמה לשקיעת סמוך אלא  ,).כג  ,טו )במדבר והלאה  'ה צוה אשר היום

   חשכה עם והראהו  ,זו

      

 שפת אמת  

  

החודש הזה לכם. ענין זה לגאולת מצרים. כי בגלות נחסר זה ההתחדשות.  .1

כמ"ש בפ' ויקם מלך חדש ע"ש. ובשעת הגאולה דהיינו שנתברר שהכל חיות 

הש"י. ומזה בא התחדשות. כי חיותו ית' יש בו התחדשות תמיד כמ"ש מחדש 

ין כל בכל יום תמיד. ופי' תמיד בכל יום. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע כ' א

חדש כו'. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש"י יש בו תמיד התחדשות. וז"ש 

החודש הזה לכם. שיכול כל א' מישראל לעורר התחדשות זה ע"י אמונה 

שמברר בלבו שהכל מהש"י. וזה ההפרש בין שבת לר"ח. ששבת מעין עוה"ב 

קביעא וקיימא שאין הסתר. כמ"ש מתעברין מינה. ור"ח הוא להאיר 

וז"ש תחדשות גם בימות החול. וזה תלוי בישראל כמ"ש לאל גומר עלי כו'. הה

והלא לא  רש"י ז"ל ובמד' שנתקשה מרע"ה עד שהראה לו כזה ראה וקדש כו'.

נדבר אלא ביום כו' עם חשיכה כו'. כי בחי' מרע"ה הוא אספקלריא דנהרא בחי' 

והראהו עם שבת. וזה ישמח משה כו'. אבל בחי' חודש בדרך אמונה כנ"ל. 

חשיכה בין השמשות. וכ' הזה להודיעהו כי ה' ושמו אחד. ולפעמים צריך 

 להיות דרך אמונה לעורר התחדשות כנ"ל: תרל"א

 

 החדש הזה לכם ואמרו חז"ל נתקשה משה רבינו ע"ה והראהו כזה ראה וקדש. .2

הענין הוא כי הקדוש ברוך הוא מסר קידוש החודש לבני ישראל. היינו שכפי 

ישין המה ההתחדשות כך מתנהג העולם בזה ההתחדשות. וכאשר מה שמרג

היו מקדשין על פי הראי' הרגישו בנ"י התחדשות בכל ר"ח ]וזהו הרמז זיל לעין 

טב וקדשי' לירחא כי הרגישו[ מטוב הגנוז שבזה הטוב מחדש הקדוש ברוך הוא 

מעשה בראשית כמ"ש מחדש בטובו. והנה החודש הזה הוא התחדשות המגולה 

מבורר בלי הסתר כי בטבע הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם והוא ע"י הסתר ו

מימי המעשה. אכן לבנ"י יש הנהגה מיוחדת פנימיות. והוא דרך התורה. והוא 

שנאמר שער החצר הפנימית כו' וביום השבת יפתח שבשבת ההנהגה למעלה 

ימי. מהטבע. וזה הדרך מיוחד רק לבנ"י וביצ"מ התחיל התגלות זה הדרך הפנ

אכן ביום החודש יפתח הוא בכח בנ"י בעצמם כמ"ש במ"א שהוא כמו מנעל 
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שיש לו ב' מפתחות. דכתיב פתחו לי שערי צדק. וכ' פתחי לי אחותי כו'. 

ומפתח אחד נמסר לבני ישראל. וז"ש החודש הזה לכם. והוא בכח י"ב שבטים 

ותיות שיש לכל שבט כח לפתוח שער המיוחד אליו. כמ"ש פתוחי חותם. שא

של השבטים הם חקוקים לפניו ית' ובכל חודש נפתח שער מיוחד. וניסן ר"ה 

לחדשים שבו התחיל התחדשות דרך הנסים ונפלאות למעלה מן הטבע 

ומסתמא בכל חודש ניסן מתגלה התחדשות על כל השנה. והוא הבחירה 

שבוחר השי"ת בנו בכל שנה מחדש. וזה הרצון הוא פנימיות קיום כל הבריאה. 

וע"ז מברכין בשבת קודש ורצה בנו ושבת קדשו הנחילנו. דכ' פותח את ידך 

ומשביע לכל חי רצון. הוא הברכה שכתב בזוה"ק בפ' ויברך כו' יום השביעי כיון 

דלא אשתכח בי' מנא מה ברכתא אשתכח אלא כולא בשביעאה תליא ע"ש. 

יפתח כמ"ש  היינו הברכה ברוחניות שמתגלה רצונו ית'. וע"ז כתיב ביום השבת

 החדש תרמ"ח -פותח את ידך כו' לכל חי רצון ועיין בזוה"ק פ' בשלח: תרמ"ז 

 
-------------------------------------------------- 

ם ְוָהָיה ו ת ָלכֶּ רֶּ ש יֹום ָעָשר ַאְרָבָעה ַעד ְלִמְשמֶּ  ֹאתוֹ  ְוָשֲחטּו ַהזֶּה ַלֹחדֶּ

 :ָהַעְרָבִים ֵבין ִיְשָרֵאל-ֲעַדת ְקַהל ֹכל
-------------------------------------------------- 

 

 בפסח כן צוה שלא מה ימים ארבעה לשחיטתו לקיחתו הקדים מה מפני ביאור ענין

     מצוה של צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו   דורות

      

 רש"י

 

 למשמרת לכם והיה

 

 לקיחתו הקדים מה ומפני  .שחיטה קודם ימים ארבעה ממום בקור שטעון  ,בקור לשון זה

 הרי  ,אומר חרש בן מתיא  'ר היה  ,דורות בפסח כן צוה שלא מה ימים ארבעה לשחיטתו

 שבועה הגיעה  ,).ח  ,טז )יחזקאל דודים עת עתך והנה ואראך עליך ואעבור אומר הוא

  ,שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות בידם היו ולא  ,בניו את שאגאל לאברהם שנשבעתי

 באותו שמלו מילה ודם פסח דם  ,מצות שתי להם ונתן  ,).ז )שם ועריה ערום ואת שנאמר

 שלחתי בריתך בדם את גם ואומר  ,דמים בשני  ,).ו )שם בדמיך מתבוססת שנאמר  ,הלילה

 וקחו משכו להם אמר  ,באלילים שטופים ושהיו  ,).יא  ,ט )זכריה בו מים אין מבור אסיריך

          מצוה של צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו  ,לכם
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 שבידם ז"ע להשליך בהם התרה ממצרים ישראל רמז כשיצאו

 

Uבעל הטורים 

 

 כא ,ג שמות פרק

ת ְוָנַתִתי כא(  ):ֵריָקם ֵתְלכּו ֹלא ֵתֵלכּון ִכי ְוָהָיה ִמְצָרִים ְבֵעיֵני ַהזֶּה-ָהָעם ֵחן-אֶּ

 

מופיאים בכל התנ"ך שתי  תלכו " לא )רצונו לומר שהמילים "  .במסורה  ב'  .תלכו לא

 ישראל כשיצאו  .(ו  ,ז )ירמיה תלכו לא אחרים אלהים ואחרי  .ריקם תלכו לא פעמים( 

 ביחזקאל כדכתיב האומות בין עומדין שהיו לפי שבידם ז"ע להשליך בהם התרה ממצרים

 שקוצי איש אליהם ואומר  'וגו מצרים מארץ להוציאם להם ידי נשאתי ההוא ביום  (ז:ו  ,)כ

 :תטמאו אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו

 

 

 שפת אמת  

 

שהי' קשה להם לפרוש מע"ז כו'. והנה מיד אח"ז  במדרש משכו ידיכם מע"ז .1

נאמר וגם צידה לא עשו להם. ודרשו ע"ז הפ' זכרתי לך חסד נעוריך כו'. יש 

ללמוד מזה שבחן של בנ"י שעצם בנ"י לעולם להתמשך אחר הבורא ית' רק 

החושך יכסה ארץ. ותיכף ברגע אחת שנגאלו. מיד נתעורר כח אהבתם 

חריך נרוצה. שהגם שבגלות האהבה מסותרת. מ"מ להשי"ת. לכן כ' משכני א

ע"י רמז מעט שימשוך אותנו הבורא ית'. אנו מוכנים לרוץ אחריו בכל לב. וז"ש 

הוציא כו' על צבאותם. ולהיות מתהפך ברגע א' מכלל עבדי פרעה להכנס 

בכלל צבא ה' אינו דבר קטן. להגיד שבחן של בנ"י כי עצם לבות בנ"י לעולם 

מ"ש המשל לגבור שהעמיד הקורה וזורק בהם חצים כו' חצי אינו משתנה כ

כלים והם אינם כלין. וכיון שהכין הבורא את בנ"י והכניסם באלה המלכיות. 

בטח יהי' לבם כי יוכלו לגבור נגדם כמ"ש יצב ג"ע למספר בנ"י. וזה ג"כ שאמר 

הקדוש ברוך הוא למרע"ה בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים כו' 

 תרל"ט י' שיתהפכו מיד למדרגתם הטובה כנ"ל:פ

 

ברש"י ממכילתא הי' ר"מ בן חרש דורש ואעבור עליך כו' שדים נכונו ושערך  .2

צמח ואת ערום וערי' ולא הי' להם מצות להתעסק בהם ונתן להם מצות פסח 

. ממשמע שנאמר שדים נכונו שערך צמח. משמע שהי' להם תכלית כו'
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ימיות ורק ערום וערי' בבחי' המלבוש. וכמו המשל השלימות והיינו בבחי' הפנ

שתכלית האשה להיות כלי להוליד ולעשות פירות. רק שהמלבושים הם היופי 

מבחוץ. והאמת כי כל הגלות והגאולה הוא בירור המלבוש והגוף. אבל הנפשות 

שבבנ"י לעולם הם בתכלית הדביקות בשורש העליון. וע"ז נאמר שחורה אני 

חרות מבחוץ ששזפתני השמש כו'. וכמ"ש ז"ל נאוה אני ונאוה. שכל הש

במעשה אבות. פי' בשורש הנטוע בנפשות בנ"י. והעיד הכ' ואעבור עליך כו' 

וראה הש"י פנימיות לבות בנ"י שהשתוקקו אליו ית'. ולא הי' להם כח להוציא 

רצונם מכח אל הפועל. והוצרכו לסיוע המצות שכולם הם עצות איך להמשיך 

נימיות גם בחיצוניות והגשמיות. ועל ענין זה אמרו חז"ל למה נמשלו הארה הפ

בנ"י לתפוח. פריו קודם לעליו. שהקדימו נעשה לנשמע. כי תכלית המצות הם 

לזכות ע"י לטהר הלב ולהתדבק בו ית'. ובנ"י קודם המצות הי' בהם התשוקה 

שהם שהוא עיקר המכוון של המצות. ולא לחנם בחר הש"י בבנ"י כאשר ראה 

משתוקקים איך לצאת מהבלי עולם להתדבק בו ית' ונתן להם המצות. משכו 

וקחו. שע"י המצוה המשיכו עצמם אחריו ית' כמ"ש משכני אחריך נרוצה. 

ומצינו שקיבלו מצוה ראשונה זו בשמחה כמ"ש ויקד כו' וישתחוו. וכ"כ וילכו 

י עבודה זו. מ"מ ויעשו בנ"י כאשר צוה כו'. פי' הגם כי ידעו שהגאולה יהי' ע"

 לעשות כאשר צוה ה' כן עשו: תרמ"זעיקר שמחתם הי' רק 

 

בענין מצוה הראשונה שנצטוו בנ"י שלא הי' בידם מצות ערום וערי'. ונתן להם  .3

כמ"ש רש"י ז"ל דכ' משכו דרשו חז"ל משכו ידיכם מע"ז וקחו צאן מצות פסח 

דאיתא מאן דכפית באחרא א"י לקבל עמ"ש כראוי כמ"ש בזוה"ק  של מצוה.

בהר בפסוק א"נ במצרים חנם בלי מצות ע"ש. עכ"ז איתא במשנה המקבל עליו 

עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות וד"א. א"כ מוכרחין לקבל עול תורה ומצות 

ות. אפי' בשעדיין כפופים תחת עול מלכות וד"א. אף על פי שאין הקבלה בשלימ

וזה הי' כח מצוה הראשונה משכו ידיכם בע"כ. וזהו השבח הגדול שמזכירין 

תמיד כמ"ש זכרתי לך כו' לכתך אחרי. פי' אף על פי שלא היו עדיין בדעת 

השלימות כמ"ש כבהמה נמשכנו אחריך. וזה הוא בחי' מצה לחם עוני כמ"ש 

א מצוה. והיא בזוה"ק מצה מריבה וקטטה בסט"א נק' לחם עוני ובתוס' וא"ו הי

בחי' עבודת ימי המעשה שנק' ימי מלחמה. ובש"ק יום מנוחה יום שנתנה בו 

תורה. ואלה הב' הם בחי' תורה ומצות. שקיבלו בנ"י מקודם עול מצות אח"כ 

זכו לתורה. והם בחי' תש"י ותש"ר. תש"י ליישר הלב וע"ז מבקשין ודבק לבנו 

ך. ועל ב' אלו כתיב עבדי אתה במצותיך. ותש"ר הוא בחי' והאר עינינו בתורת

כו' אשר בך אתפאר הוא תש"ר כמ"ש בר"מ פ' זו ע"ש שדורש הישר והטוב על 

התפילין. שתש"י הם ליישר הלב ואז זוכין להארת תש"ר. וע"ז כ' ולישרי לב 
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שמחה. ובוודאי פרשיות אלו שציונו הש"י לקשר ביד ובראש הם אותיות 

"י להיות נגלים בגוף. צריכין להתדבק ושמות השייכים לנפשות בנ"י. רק שא

בהם בכח אלה המצות. ולכן בש"ק שיש התגלות נשמה יתירה מאירין אותיות 

אלו בפועל ממש. וא"צ לתפילין כמ"ש חז"ל שהם עצמם אות. וז"ש חז"ל המניח 

תפילין כקורא בתורה. דכ' למען תהי' תורת ה' בפיך. פי' התגלות הארת 

מש כקורא בתורה. וגם דרשו חז"ל הוקשה כל האותיות בנפש ישראל הוא מ

התורה לתפילין. ונראה כי התפילין הם מתקנים נפשות בנ"י להיות מוכנים 

לתורה. כמ"ש למען תהי' תורת ה' כו' דאיתא התקן עצמך ללמוד תורה. וכמו 

שהי' בכללות בנ"י גלות מצרים הכנה להיות מתוקנים לקבל התורה. כדאיתא 

ע"י יסורין כו'. כן הוא בכל נפש ישראל שצריכין יסורין  במד' שמות ג' מתנות

להיות מוכן לתורה. אך הקדוש ברוך הוא וב"ש הקדים לנו גלות מצרים וגאלנו 

משם להיות הסיפור ביצ"מ במקום היסורים. כדכ' ולמען תספר כו' וידעתם כי 

אכן אני ה'. פי' כמו שצריך להיות גלות קודם שזוכין לידיעת ה' שהוא התורה 

ע"י הסיפור ביצ"מ זוכין לתורה בלא יסורין בפועל ממש. וזהו שנעשה תורה 

מכל מעשה מצרים שכן הוא בחי' התורה לעולם כדאיתא זאת התורה לעולה 

כו' כל העוסק בפרשת עולה חטאת כאילו הקריב. כן הוא בפרשיות סיפורי 

לאות כו'  יציאת מצרים שהעוסק בהם כאילו עבר עליו הגלות. וז"ש והי' כו'

ולזכרון כו' למען תהי' תורת ה' בפיך כנ"ל. וגם פי' למען שצריך האדם לכוון 

במצוה שעי"ז יהי' כלי לקבל תורת ה' שלא לעשות המצוה בדרך הרגל בלבד. 

כי המצוה תלוי' בכוונת עשייתה. ומצינו באבותינו שנגאלו ממצרים בזכות 

שו. ופרשנו שהגם שידעו מצות הפסח. וכ' ויעשו בנ"י כאשר צוה כו' כן ע

שהגאולה תלוי' בזה. אך הם עשו רק לקיים רצונו ית'. ומה"ט הי' הכנה 

 לגאולה. כי אם הי' הכוונה כדי להגאל. לא הי' הכנה לגאולה כלל: תרמ"ח

 

בפ' אני ה"א כמעשה א"מ כו' ובמד' כשושנה בין החוחים כו' כשם ששושנה בין  .4

מ קשה כו' אלולי שאסר הקב"ה עצמו החוחים קשה לבעלי' ללקטה כך הי' יצ"

בשבועה שנאמר לכן אמור כו'לא הי' מדה"ד נותנת שיגאלו כו'. הענין הוא 

דשושנה בה"ח וודאי היא מעלה יתירה שנשתנית למעליותא מהחוחים. אך 

אעפ"כ השושנה שבין החוחים מקבלת פגם ונקבים מן החוחיםעכ"פ. וכמו כן 

ות וטהורות מ"מ קיבלו פגם במקום אעפ"י שבנ"י הם בעצמם נשמות קדוש

טומאת מצרים וכמה דברים שחושב המד' שלא שינו לשונם ושמותם כו'. 

אעפ"כ מי שנכנסלמקום בורסקי ריח רע קולט עכ"פ. ולכן מצד זה הי' קשה 

שיצאו ממצרים. והקב"ה שאמר לכן אמור כו' אני ה' ואסר עצמו פי' שהדביק 

כמ"ש משכו מצרים ומתוךזה נמשכו אחריו הקדושה בבנ"י אפי' בהיותם עדיין ב
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ובנ"י השתוקקו לזה כמ"ש משכני אחריך נרוצה. דהנה כמו  ידיכם מע"ז.

שנמשלו בנ"י לשושנה בה"ח כן הקב"ה כתפוח בעצי היער. פי' התגלות אלקותו 

ית"שבעולמות התחתונים נק' כן. אעפ"כ הקב"ה קדוש ונבדל ולכן נדמה לתפוח 

בעצי היער שהוא מעליותא שנשתנה לשבח ואינו מקבל שום פגם מעצי היער. 

ו כן נשתוקקו בנ"י להיות כךכמ"ש בצלו חמדתי. וכן רצון הקב"ה בנשמות וכמ

בנ"י שנשתלחו בעוה"ז ובמצרים ובארץ כנען שלא יקבלו שום שינוי מאלה 

המקומות. וזה הכח קיבלו ביצ"מ. וז"ש אני ה' אלקיכם ובכח זוהקדושה יכולים 

אין בו אתם להיות נשמר שלא לעשות כמעשיהם. וכ"כ אני ה' לא שניתי. ש

שינוי לעולם כן אתם בנ"י לא כליתם. כמ"ש במ"א מזה שעכ"פ נמצא קדושה 

גנוזה בנפש ישראלשאינה מקבלת שינוי. וכשאדם מדבק עצמו בזו הנקודה. בזה 

 אחרי תרס"א :יכול להינצל מן החוחים כמו שהי' ביציאת מצרים כנ"ל

 

משה רבינו  עוד י"ל על שבת הגדול כי גם מקודם שמרו שבת כמ"ש במד' כי .5

ע"ה תיקן להם. אך הי' בלי ציווי וגם היו משועבדין תחת יד מצרים. ועתה דכ' 

החודש הזה לכם כו' משכו וקחו ובזוה"ק משכו יומין עלאין לתתאין כו' בפ' 

פנחס ע"ש. כי יש שבת עליון כמ"ש מעין עוה"ב יום שכולו שבת. וע"י מצות 

זה שקיימו מצוה ראשונה  שבת מתדבקין שומרי שבת בשורש השבת. ובשבת

וכל מצות תלוין בכל אחד מהם כמ"ש תרי"ג מצות התלוין בה לכך נק' שבת 

הגדול כנ"ל. ]נשכח ממני סיום הדברים בזה[. משכו הוא בחי' שבת אמונה 

כי יתפרדו כל פועלי און.  משכו ידיכם מע"זלהיות נמשך אחר השורש. ממילא 

ה להתדבק בשבת עליון הכנה ומסתמא יש זה בכל שנה שיכולין בשבת ז

 א שבת הגדול"תרל    לגאולה כמ"ש אא"ז מו"ר ז"ל ע"ש:

 

אא"ז מו"ר ז"ל אמר כי בשבת הזה מתאספין כל נ' שבתות השנה להביא גאולה  .6

כמ"ש אלו משמרין ב' שבתות כו' לכך נק' שבת הגדול כו' ע"ש. והנה מקחו 

כתיב לבנ"י. דהנה  בעשור שהי' בשבת מסתמא הי' המכוון להיות שבת סיוע

דהנה שבת הוא קבלת  משכו וקחו משכו מעבודה זרה וקחו צאן של מצוה כו'.

עול מלכות שמים. ואיתא בזוה"ק בהר כי אי אפשר לקבל עול מלכות שמים 

כראוי מאן דאיהו כפות באחרא היינו שמשועבד ברשות לבו ויצרו הרע. ואיתא 

עול מלכות ועול דרך ארץ כו'. ג"כ כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו 

ובזה נראה לפרש מ"ש ז"ל אלו משמרין ב' שבתות מיד נגאלין ופירש מו"ז ז"ל 

בשם הרב ר' שמעלקא ז"ל כי ע"י שבת אחד ששת ימי החול כראוי ועי"ז שבת 

הב' כראוי כו'. ולהנ"ל מובן בפשיטות דכתיב זכור ושמור. ובזכור נאמר כי ששת 

ביעי כו' ובשמור כתיב הוציאך ה' ממצרים ע"כ צוך כו'. ימים כו' וינח ביום הש
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ופי' שמירה הוא בימות החול לשמור עצמו שלא לקבל עול ושעבוד לדבר אחר 

שנק' ע"ז עבודה שהיא זרה לך כו'. והטעם שהוציאנו ה' ממצרים ויש בידינו כח 

להסיר כל השעבודים כמ"ש עבדי הם כו'. וזכור הוא קבלת עול מלכות שמים 

ות שהשי"ת ברא הכל. ולכך ע"י שבת אחד כראוי ע"י קבלת עומ"ש מעבירין עד

עול דברים אחרים. והשבוע כראוי. ועי"ז אינו כפות באחרא ושבת השני כראוי 

כנ"ל. וזה ג"כ בשבת הגדול שנאמר משכו כו' שהי' ניתן להם כח למשוך ידיהם 

שמירת שבת. שהוא התחלת החירות שלא להיות משועבדים לפרעה. עי"ז הי' 

והי' ביחד זכור ושמור כנ"ל ונקרא שבת הגדול: וגם בגלות אנו שומרין שבת 

קודש והוא בדרך אמונה וביטול. שאף שיש עלינו עול גלות מאמינים בהשי"ת 

ומבטלין הכל עבור רצונו. אבל בשבת זה שהוא זמן חירות הוא שבת הגדול. 

נה איתא בזוה"ק שבגלות שרואין בעין שאין שום דבר רק השי"ת ורצונו: דה

מצרים הי' הדיבור בגלות כו'. ואמרו רז"ל כי עשרת הדיברות הי' תיקון עשרה 

מאמרות. פי' זה כי מאמר הוא כלל שבוודאי בכלל מה שברא הקדוש ברוך הוא 

לכבודו ברא. אבל להיות ניכר כבוד ה' בכל דבר ודבר. הוא נקרא דיבור מלשון 

מלך שלטון. זה הי' בגלות כי זה רק לבנ"י שהם  הנהנה כמו ידבר עמים כו' דבר

מבררין זה. ובנ"י היו בגלות אז. ואיתא בגמ' יהי' ה' אחד ושמו אחד אטו 

האידנא לאו אחד הוא האידנא על בשורות רעות ברוך דיין אמת ולעתיד רק 

הטוב ומטיב כו'. כי בגלות נקרא רזא דשבת שהוא בסוד ואמונה להאמין כי 

אין ניכר כבודו בגלות. אבל בשעת הגאולה נתברר כי אין עוד השי"ת אחד אף ש

 שבת הגדול ונק' שבת הגדול: תרל"ב

 

מה שמקשין למה מיוחד ענין לקיחת הקרבן פסח לשבת דהי' צריך להיות  .7

לעולם בעשור לחודש הן בשבת והן בחול. אבל נראה כי מסתמא כשבחרו 

בלו בנ"י מצוה הראשונה החכמים ביום זה יש בו חשיבות מאוד. כי הקבלה שק

בכל לבם נחשב יותר בשמים מקיום המצוה במעשה. כי בודאי במעשה קשה 

להיות בלי שום חסרון. אבל הקבלה והלקיחה הי' בלב שלם לגמרי. ולאשר כי 

הי' אז בשבת. ושבת הוא יום שביתה שאין בו מעשה ובשבת אין צריך למעשה 

כל המעשה בטוב. והנה עדיין  רק הרצון בלבד ולכן נחשב הקבלה כאלו גמרו

לא נגמר המכוון שהי' להקב"ה בהוציאנו ממצרים להיות שמו הגדול מקודש 

על ידינו כמו שיהי' לעתיד. כי עמלק הרשע בלבל אותנו כמאמר אשר קרך 

בדרך. ולכן מצווין לזכור שנאתו כמו שמצווין לזכור יציאת מצרים כי הוא קלקל 

 שנאמר משכו ידיכם מע"ז וקחו לכם כו'.י בעת הדרך. אבל הרצון הי' אמת בבנ"

ולכן בטוחים אנו שיהי' לנו אחרית טוב. כי הכלל כל מעשה שאדם עושה בלב 

שלם אף שבמעשה אינו נגמר כראוי בטוח הוא שיהי' לו עוד תיקון ואחרית 
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לטובה. ולכן בשבת שהוא מעין עוה"ב יום שכולו שבת יכולין לעורר הרצון 

. לכן נקרא שהיה לנו בתחילת קבלת מלכותו כמאמר זכרתי לך חסד נעוריך כו'

 שבת הגדול שבת הגדול ע"ש שמו הגדול שיתקדש במהרה בימינו אמן: תרל"ה

 

קריאת שם הגדול נראה עפ"י מ"ש אמרה שבת לכל יש בן זוג כו' כנס"י בן זוגך.  .8

נמצא ביציאת מצרים שנבחרו בנ"י במצוה ראשונה החודש הזה כו' נתגדל 

כל השפעה צריך מקבל. וימי השבת. וענין כנס"י יהי' בן זוגך כתבתי במ"א כי 

המעשה יש מדריגות בבריאה לקבל הארת הימים. אבל הש"ק למעלה 

מהבריאה לכן אמרה לי אין בן זוג. וביצ"מ שנעשו בני חורין ויצאו מהטבע 

ונתגלה להם מקור הנסים שהוא הנהגה שלמעלה מהטבע. לכן נתגדל ונתוסף 

ם השביעי שברכה זו לשומרי ברכה בשבת זה. כמ"ש אבן עזרא ע"פ ויברך כו' יו

א"כ ניתן זמן בחירה  משכו ידיכם מע"ז כו'. . וכ' משכו וקחושביעי נאמר ע"ש

שיהי' ביד בנ"י לבחור איזה דרך שרוצין. וכמו כן מסתמא נשאר מזה בכל שנה. 

דהכלל דהזמנים הנזכרים בתורה הם קיימים לעד. וברש"י הי' ר' מתיא בן חרש 

צריך ביאור מה תי' הקושיא ע"ש. אבל הענין הוא כי דורש ואעבור עליך כו' ו

הי' צריכין זכות המצות לגאולה. אבל קודם הגאולה לא יכלו לקבל עול מצות 

כמ"ש מאן דכפות באחרא פטור מעול מלכות שמים ע"ש זוהר בהר. ואך העצה 

הי' ע"ז. הכנה ד' ימים השתוקקות להמצוה. זה הי' זכיתם שהביא הגאולה 

 שבת הגדול משכני אחריך נרוצה: תרל"חונתקיים אז 

 

עוד על ענין שבת הגדול. עפ"י המדרש בא כובד אבן כו' שבריאת שמים וארץ  .9

אינו יגיעה במה אני ייגע במי שמכעיס לפני כו' כעס אויל כבד משניהם ע"ש. 

נמצא כי כמו שבשבת בראשית הי' לפניו ית' נייחא כמ"ש כי בו שבת. כמו כן 

מצרים שנתברר מלכות שמים הי' לפניו נייחא ביותר ונק'  ויותר מזה ביציאת

שבת הגדול. ]ולכן נק' פסח שבת כמ"ש ממחרת השבת[ והענין הוא עפ"י הידוע 

כי בעשרה מכות נתבררו כח עשרה מאמרות שהרשעים מאבדין העולם שנברא 

בעשרה מאמרות כמ"ש במשנה דאבות. לכן ירדו בנ"י למצרים. ובכח עשרה 

אח"כ עשרת הדברות ונתקנו העשרה מאמרות. דהכל לכבודו ברא.  מכות קיבלו

ובשבת קודש שנגמר הבריאה ומלך עליהם נק' שבת נייחא. אח"כ ערערו 

הרשעים ולא האמינו בה'. ובאו בני ישראל ובררו אמונתו ית'. ולזה הבירור אין 

ון שיעור. לכן לעתיד יום שכולו שבת שיאמינו כל העולם בו ית' שאז יהי' תיק

השלם. והנה כל המכות הי' נגד המאמרות כנ"ל. וכמו בערב שבת נברא אדם 

והי' מוכן להיות נברא בשבת עצמו כידוע ובו הי' גמר המכוון שבו עיקר 

הנייחא. כמו כן במאמר החודש הזה לכם משכו וקחו כו' הי' הגאולה לבחי' 
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. עבודה זרהכמ"ש חז"ל משכו ידיכם מהגלות שהי' בנפשות בני ישראל בעצמם. 

וזהו עיקר הגאולה. ועיין בדברי קדשו של אא"ז מו"ר ז"ל בענין זה דברים 

 שבת הגדול מתוקים: תרמ"א

 

המפרשים עמדו דהו"ל לקבוע הגדולה בעשירי לחודש גם בחול. ואין זה קושיא  .11

כי היתכן לומר שהי' במקרה שנפל עשירי לחודש בשבת. אבל יתכן לומר כי כל 

השבת שקודם פסח. כידוע שכל המעשים שבימי החול הם  הכוונה הי' על יום

מהארת השבת כמ"ש מיני' מתברכין שיתא יומין. ובשבת קודש הוא במחשבה 

ונגמר בימי המעשה בפועל. וכמו כן שורש הגאולה בוודאי הי' בזה השבת 

והי' זאת שורש הגאולה שנפדו . וכ' משכו ידיכם כו'ונגמר בפועל בט"ו לחודש. 

כי בנ"י דבקים בשורש הגאולה הוא אחדות  להיות מוכנים לגאולה. לבות בנ"י

הגמור שע"ז נאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו. וכ"כ גדול אתה ועושה 

נפלאות אתה אלקים לבדך. אח"כ מתפשטין הנפלאות למעשה עד שנלקה 

פרעה בפועל. אבל סוד הפלא הוא אחדות עליון. ובשבת זה נתדבקו בנ"י בזה 

מים הללו מוכנים גם עתה שהוא שעת הכושר לטהר את נפשותינו השורש. וי

כאשר כל בנ"י עסוקים בהגעלה וטהרת הכלים בימים האלו ומנהג בנ"י תורה 

ומתעורר כח טהרה מלמעלה. וכן הוא אומר מוציא אסירים בכושרות ודרשו 

חז"ל בעת שכשר לצאת. שהזמנים שנעשו בהם הנסים הם מסייעים גם עתה: 

 בת הגדולש  תרמ"ב

 

ומה שייחסו השם לשבת שקודם פסח דמצינו סדר הפסח בג' זמנים. בר"ח הי'  .11

הציווי. ובעשור הלקיחה. ובי"ד עיקר השחיטה. כי הגאולה הוא מצד השי"ת 

הגואל ובר"ח נגמר הגאולה מצד השי"ת שהבטיחם כחצות אני יוצא כו'. ומצד 

וזה הי' עיקר  מע"ז כו'.דכתיב משכו ידיכם בנ"י הנגאלים הי' נגמר בעשור 

הגאולה בנפשותם. ואח"כ בפסח נשלם הגאולה להוציאם מיד פרעה 

המשעבדם. והרי התורה תלתה כל המצות ביציאת מצרים א"כ אינו במקרה 

והי' הגלות בנשמות למעלה ובנפש וגוף למטה. ובעשור הי' גאולת הנפשות 

ן ולאו דגופא. אכן ובפסח בגוף. ולכן יחסו הגדולה לשבת שהוא יומא דנשמתי

בשורש הנשמה שלמעלה הי' התחלה עוד בר"ח ניסן. וזה שדרשו חז"ל הגיע 

שבועה כו' ואתם ערום בלי מצוה ע"ש. דקשה דכתיב ותבואו בעדי עדיים שדים 

נכונו א"כ למה כתיב ערום. רק דהמצות הם כלים כדמיון רמ"ח איברים לקבל 

המלבוש שהוא הנפש ברמ"ח הארת הנשמה. ובנשמה הי' נגמר הגאולה. רק 

 שבת הגדול פקודין התחיל עתה הגאולה בעשור לחודש ודו"ק: תרמ"ו
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כי פסח ומילה הם מ"ע שיש בהם כרת. ומילה הוא תיקון  משכו ידיכם מע"ז כו'. .12

ליצרא דעריות שא"א להתקדש בזה בלי סייעתא דשמיא בכח בריתו שחתם 

טת הפסח נתבטל ע"ז וכל כת בבשרנו. ופסח הוא תיקון ליצרא דע"ז ובכח שחי

דסט"א כדאיתא בזוה"ק בשחיטת טלה שהיא ראש דכל ע"ז ונמסר לבנ"י 

שישחטו וישרפוהו באש. לכן סמך חג המצות לאלהי מסכה לא תעשה לך. 

ויתכן שלכן אח"כ שהי' גלוי לפניו ית' שעתיד בהמ"ק לחרוב ולא יעשו פסח. 

"כ לומר שבשנים שביטלו הפסח נתן כח לאנשי כנה"ג לבטל יצרא דע"ז. ויתכן ג

לכן נכשלו בע"ז בימי מלכי ישראל. וזאת עיקר השבח ביציאת מצרים שנתבטל 

כח ע"ז בעולם. וז"ש מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינו כו'. וע"י יציאת מצרים 

 שבת הגדול ופסח נעקר יצרא דע"ז וקרבנו המקום ב"ה לעבודתו: תרמ"ח

 

רים בבכוריהם שמצרים בעצמם הכו זה בענין שבת הגדול. דאיתא למכה מצ .13

את זה בשבת הגדול בעשור לחודש כו'. ורמז הענין דשורש הגאולה בנפשות 

וזה הי' הכנה  משכו ידיכם מע"ז וקחו צאן של מצוהבנ"י התחיל בעשור 

בנפשות בנ"י אל הגאולה. וכמו כן מפלת המצריים הי' בעצמותם ביום הזה 

 הגדולשבת  כשזה קם זה נופל: תרנ"א

 

בענין שם שבת הגדול שהוא מנהגן של בנ"י. ואא"ז מו"ר ז"ל אמר שהוא בחי'  .14

אאע"ה שנקרא אדם הגדול בענקים שנתאוה תמיד להיות אומה שלימה לעבוד 

אל אמת. ועתה שקיימו בנ"י מצוה ראשונה נק' על שמו ע"ש. דהנה כתיב 

א איך ואעשך לגוי גדול ונתקיים עתה כמ"ש ואבדיל אתכם כו'. ובזוה"ק אית

נקראו בנ"י גוי גדול והלא אתם המעט. ותי' דכל האומות מתערבין אלו באלו 

ובנ"י עומדין ביחוסן נק' גדול. לכן כשהבדילנו מן האומות נק' גוי גדול. וגם 

כמ"ש ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים כו'. א"כ במצוה ראשונה נקראו גוי 

ר פי' גדול הוא ההנהגה שמנהיג גדול. וכן כתיב לגוי גדול אשימך שם. ועיק

הקדוש ברוך הוא אותנו למעלה מן הטבע וזה נעשה ביציאת מצרים כמ"ש 

אשר חלק כו' ואתכם לקח ה' כו' מכור הברזל ממצרים. הרי שביציאת מצרים 

נבדלו בנ"י להתעלות מחיובא דכוכבי ומזלי. וזה עצמו פי' הגדול בענקים כמ"ש 

בקומתן ופי' מו"ז ז"ל שמסתירין הארת החמה ז"ל שנק' ענקים שמעניקין חמה 

דכ' השמים מספרים כו'. ועתה יש ללמוד קו"ח ומה הרשעים יש להם כח 

בכשפים שמכחישין פמליא של מעלה. מכש"כ שיש לצדיקים כח במעשיהם 

למעלה מן הטבע. והוא בכח התורה. ולכן נק' אברהם אבינו הגדול בענקים 

מן השמים כמ"ש הבט נא השמימה ואמרו שהגביהו הקדוש ברוך הוא למעלה 

חז"ל כה יהי' זרעך שיהי' לכל בנ"י כח זה למעלה מן השמים. וזה החילוק כמ"ש 
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במד' מטות ג' מתנות בעולם חכמה גבורה עושר אימתי כשהן מתנות שמים 

ובאין בכח התורה ע"ש. אבל חכמת אותן הרשעים לא נתקיים בידן. ובאמת 

לדורות הראשונים הי' עד שלא נבדלו בנ"י מהם נלע"ד כי כל החכמות שהי' 

שכן עשה הקדוש ברוך הוא שבחר אח"כ בבנ"י כמ"ש ז"ל ואבדיל אתכם כו' 

בורר וחוזר ובורר. וע"י שמוכן הי' הכח לבנ"י והי' נבלע בתוכם לכן הי' להם כל 

אלה הכוחות. ולכן לעתיד כשיצאו מהם כל הגרים לא ישאר בהם מאומה. 

דכ' משכו שעתה שנמסר לבנ"י הנהגה זו בכח המצוה ראשונה  ונחזור לדברינו

שבעוד שהיו בנ"י נבלעים בהם הי' ח"ו כח  וקחו ודרשו חז"ל משכו ידיכם מע"ז

לסט"א וע"ז שלהם. ועתה משכו בנ"י ידם וכוחם ונבדלו להיות עם ה' ונתעלו 

השי"ת  להיות גוי גדול דכתיב ולגדולתו אין חקר. ואין מי שיכול לחקור בגדולת

זולת בנ"י בכח התורה ומצות. וכ"כ ברכי נפשי את ה' ה' אלקי גדלת מאוד ואין 

מי שיכול להבין רק נפשות בנ"י. ובכח בנ"י יתברר גדולת הבורא ית' בשלימות 

לעתיד. וביציאת מצרים הי' ההתחלה. וע"ז נוסד נוסח עלינו לשבח. לתת גדולה 

לינו מתחיל בע' ומסיים אין עוד בד'. ליוצר בראשית כו'. ואיתא בסדר היום כי ע

והוא ע"ד. וכמו כן על כן נקוה מסיים בד' ע"ש. ונראה כי בנ"י מעידין על מה 

שעבר עלינו. וגם על לעתיד. ובכח האמונה והעדות שמאמינים ומצפין להשלים 

עדותן ושיעברו גלולים מן הארץ. בכח זה העדות הולך ומתברר בכל דור ודור 

ה בב"א. ואנו מצפין שכמו שהתחיל גדולה זו במצוה ראשונה עד שיהי' הגאול

בשבת זה. כן יהי' נגמר בשבת שלפני גאולה העתידה. ולכן נק' שבת הגדול. 

 שבת הגדול ובנ"י אם אינם נביאים בני נביאים הן. ומנהגן תורה הוא: תרנ"ב

 

לכן  בענין ביטול ובדיקה. דיש פגם בנפש ויש ברוח ותיקון הנפש בבחי' המצות. .15

בדיקה לאור הנר כדכ' נר מצוה. ופגם הרוח נתקן בדיבור ולכן מדאורייתא 

ביטול בעלמא סגי. וכ' תשביתו שאור שע"י הביטול של האדם באמת משבית 

השאור והחמץ. ולפי שפסח לעולם זמן גאולה צריכין מקודם לבטל החמץ בעוד 

ו דאין ישראל משועבדין תחת הפגם. כי אחר הגאולה לא ]* שייך[ ביטול. כמ

מבטל ע"ז שאין לו שייכות לזה. ולכן קודם הגאולה וחירות צריכין לבטל החמץ. 

וכן נעשה אז שביטלו בנ"י ע"ז בלקיחת השה לפסח בעשור לחודש קודם שנגאלו 

 תרנ"ה כנ"ל:

 

כתיב שער החצר כו' יהי' סגור ששת ימי המעשה כו'. וכתיב הטעם ]* יחזקאל  .16

מ"ד[ כי ה' אלקי ישראל בא בו. כי בשבת נתגלה הנהגה עליונה שלמעלה מן 

הטבע ולכן השבת מיוחד רק לבני ישראל שהם מוכנים לקבל הנהגה זו. וכמו 

נקודה שיש פתיחת זה השער בביהמ"ק. כן בנפשות בני ישראל נפתח זו ה
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שרשית מצד חלק אלוה ממעל. ולכן נאסר בו המלאכה לבנ"י. כי אלה השערים 

הם בעולם שנה נפש. ולכן נגמר זה השבת ביציאת מצרים. כי מזה השער נעשה 

הגאולה. ואיתא בגמרא גז"ש זכור כו' יום השבת וכתיב זכור כו' היום אשר 

חצה. א"כ יש ללמוד יצאת מה להלן בעצומו של יום. וקי"ל אין גזירה שוה למ

שהי'  והוא מה שמשכו ידיהם מע"ז בעשור לניסןשעיקר הגאולה נעשה בשבת. 

בשבת ונפתח להם שער הפנימי. והם השלימו את השבת. לכן איתא כי השבת 

מעיד על בנ"י ובנ"י מעידין על השבת. ולכן נזכר בכתוב ה' אלקי ישראל בא בו. 

רק בזכותן של בני ישראל שנמשכו לומר שהתגלות הנהגה עליונה בעולם הי' 

אחר הנהגה זו. ולכן שבת שקודם פסח הוא שורש הגאולה. ונאמר על השבת 

תחלה למקראי קודש. ולפי שניסן ר"ה לרגלים שבכל שנה מתחדשין השלשה 

רגלים. ממילא השבת שמקודם כל הרגלים ג"כ מתחדש ולכן נקרא שבת הגדול 

השבת גדול מהם ושורש של כל  כי גם הימים טובים נקראו שבתות. אבל

 שבת הגדול הרגלים: תר"ס

 

למה הקדים לקיחתו כו'. ואת ערום וערי' ולא היה בידם מצות לגאול ונתן להם  .17

דאיתא במדרש פתחי לי אחותי רעיתי שבכל הד' מלכיות צריכין  ב' מצות כו'.

לפתוח פתח של גאולה. ואיתא פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם 

של היכל. וכן במצרים רצה הקדוש ברוך הוא שיפתחו בנ"י איזה פתח כפתחו 

קטן במצות לקיחת הפסח. וכתיב וראה את הדם כו' ופסח ה' על הפתח. זה 

הפתח שפתחו בנ"י. ופסח וחמל או ודלג היינו שאותו משהו שפתחו בנ"י הי' 

חביב לפני הקדוש ברוך הוא וחמל על זה הפתח והרחיב והגדיל והרים זו 

נקודה עד מעשה אבות כמ"ש מדלג על ההרים כו'. שקישר מעשה הבנים ה

למעשה האבות. כמ"ש והגעתם אל המשקוף כו' המזוזות שרומז לג' אבות 

כמ"ש במ"א. ועל זה נאמר אחות לנו קטנה שהגם שזה הדביקות הוא רק' 

משהו. מ"מ אם היא כחומה נבנה עלי'. ובנה הקדוש ברוך הוא יסוד כל הגאולה 

ורה על זו הנקודה שפתחו בני ישראל. ובאמת זה בא ללמד על הכלל כולו והת

אפילו בכל אדם בפרט כשפותח משהו פתח והוא אצלו כחומה יכול לבוא מזה 

לידי גאולה שלימה. ועיקר הפי' ופסח ה' על הפתח שחל שמו הקדוש על הפתח 

בקשין ויהי כמ"ש וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ועל זה מ

נועם ה' עלינו. ובנ"י קיימו מצוה הראשונה בשמחה רבה כמ"ש ויעשו כו' כאשר 

צוה ה'. ולכן נשאר שם מיוחד לשבת זה שזכרו לעולם אותו היום שזכו לקיים 

 שבת הגדול מצוה ראשונה בשמחה: תרס"א
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בפסוק משכני אחריך נרוצה. לשון ריצה ולשון רצון. כי מתחלה הוציאנו הבורא  .18

וגם כ' משכו שהי' קשה להם לפרוש ת' ביד חזקה שלא היינו ראוין לגאולה י

]גם רמז לדבר כתיב התם אם לא ביד חזקה כו' אמלוך עליכם כו' כמו כן  מע"ז

יד חזקה דהכא מתפרש כן והבן[ לכן נק' לחם עוני מיכלא דמהימנותא פי' שאין 

טעם בדרך אמונה.  משיגין עדיין טובות הבורא רק להיות נמשך אחריו גם בלי

ואח"כ מתחיל ימי הספירה שהוא לברר הגאולה ולהשיג הטובה. ואיתא כי 

אמרו בנ"י עדיין לא שלמו ימי הגלות כו' והשיב מרע"ה מדלג על ההרים על 

הקיצים בזכות אבות עי"ש. והענין הוא כי לא הבינו בנ"י איך יהיו מוכנים 

כו אח"כ בשעה קלה מטיט להתמשך אחר הבורא ית'. אמנם ע"י האמונה נמש

ולבנים לאמירת השירה. וזה שכנס"י משבחת עצמה אחריך נרוצה שנמשכו 

אחריו בפסיעה גסה עד שהביאני חדריו והכל הי' אחר שמשכני מהגלות. 

נתהפך לבות בנ"י בתשוקה רבה להבורא ית' כמ"ש במ"א שלבות בנ"י מוכנים 

בנ"י כו' על צבאותם. כי לזה רק הגלות עיכב אותם בע"כ. וז"ש הוציא כו' 

באמת הם מוכנים לצבוא צבא לעבודת הבורא ית' בלבד רק שהיו במאסר 

במצרים. וכשנעשו בני חורין מיד הכיר כל אחד את מקומו ועמדו על 

מקומותיהם להיות צבאות ה'. גם על צבאותם הוא למעלה ממקומותיהם כמ"ש 

מורים. והיינו אחריך בבעלי תשובה שבאים בחילא סגי גבוה ממקום צדיקים ג

נרוצה שנתמלאו רצון טוב אחר הגאולה. וע"י הרצון שוב יכולין להמשיך עצמם 

אחר הבורא ית' מה שלא הבינו בהיותם סגורין בנפשותם כנ"ל. וז"ש בזכות 

האבות כענין שכ' מורשה שאין ת"ח בוש עצמו לחזור ע"י שירושה היא להם. 

ודאי הכל במשפט ואיך מדלג על והפרישה רק במקרה והדביקות בעצם. ובו

הקיצים והלא גם מקודם הי' זכות אבות ואעפ"כ קצב הקץ. אבל הכל במדה 

שאדם מודד וע"י שחמדו בנ"י אחר מעשה אבותיהם ובוחרים בדרכיהם להיות 

עושים כמעשיהם. עי"ז הרצון וגודל התשוקה נתעורר זכות אבות ונתקרבו אל 

ות והקב"ה בוחן כליות ולב וראה השורש. רק שזה הרצון הי' סגור בגל

 שנתמשכו אחריו ברצון נפלא וכפי שדלגו בנ"י אחריו כמו כן דילג על ההרים:

 פסח תרל"ט

 

 ועריה ערום ואת שנאמר  ,שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות בידם היו לא ביאור ענין 

 

 שפת אמת
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ערום איתא שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום וערי'. שלא הי' בידם מצות.  .1

ממצות עשה. וערי' ממל"ת. כמו שיש מלבושים להגן ויש מלבושי כבוד 

ותפארת. כמו כן הרמז במל"ת. לסייע לאדם להתרחק מסט"א. ומלבוש המ"ע 

להתדבק באור תורה. וב' אלו נרמזים במאי דכתיב ויעש ה"א לאדם כו' כתנות 

בל עיקר השפע עור בע' ואור בא'. עור להגן. ואור להאיר. ושדים נכונו הוא לק

 ושערך צמח הוא המותרות שצריך שמירה והגנה כנ"ל: תרנ"ז

 

 
-------------------------------------------------- 

ם ַהָדם ְוָהָיה יג    ר ַהָבִתים ַעל ְלֹאת ָלכֶּ ם ֲאשֶּ ת ְוָרִאיִתי ָשם ַאתֶּ  ַהָדם-אֶּ

ם ּוָפַסְחִתי ם ִיְהיֶּה-ְוֹלא ֲעֵלכֶּ ץ ְבַהֹכִתי ְלַמְשִחית נֶּגֶּף ָבכֶּ רֶּ  :ִמְצָרִים ְבאֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 עסוקים שאתם לראות עיני את אני נותן ה"הקב אמר אלא  ,לפניו גלוי הכל ביאור ענין  

             עליכם אני ופוסח  ,במצותי

 

 רש"י

 

 הדם את וראיתי

 

  ,במצותי עסוקים שאתם לראות עיני את אני נותן ה"הקב אמר אלא  ,לפניו גלוי הכל

             עליכם אני ופוסח

 

 שפת אמת

 

בפסוק וראיתי את הדם ופסחתי כו'. וכתב רש"י הכל גלוי לפניו אלא נותן אני עיני 

ואכתי קשה הכל גלוי לפניו. הגם כי יש  שאתם עוסקים במצותי ופוסח אני עליכם.

"י פשוטו שבא לפרש שאין נתינת הדם כדי שיראה. רק וראיתי הוא ליישב פי' רש"י עפ

פי' כשתקיימו מצותי אז אני פוסח עליכם כו'. אבל נראה לבאר הענין הזה שנצרך 

להבין בכמה מקומות כי הידיעה והראיה אינו ענין אחד כאשר כתבו הקדמונים 

להיות ותירצו התירוץ על הבחירה האנושית הלא הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד 

כי ידיעתו למעלה מהשגתינו כו'. פי' שהקב"ה ברא עוה"ז בהשגחתו בבחי' ראי' 

ושמיעה ולא ידיעה. כמובן שהידיעה הוא בעצם היודע. והראי' והשמיעה הוא מבחוץ 
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להרואה והשומע. והוא רואה מה שאחר עושה ושומע מה שאחר מדבר. וכן הדבר 

בנ"י כי אף שאמיתת לבבם ורצונם אליו ית' בתורה ומצות שנתן הקדוש ברוך הוא ל

נגלה וידוע הוא אליו. אך כי רוצין שהאדם יכניס יראתו ורצונו הטוב אל המעשה 

גשמיות בפועל. וזה ענין המצות נגד רמ"ח איברי האדם שהם ג"כ לבוש אל הנשמה 

הפנימית. ואפשר כי להאבות כן נהג השי"ת עמהם בבחי' ידיעה כמ"ש עתה ידעתי כי 

רא אלקים אתה כי לא ניתן להם המצות. וע"י המצות מעוררין השגחת השי"ת בבחי' י

 החדש ראיה ושמיעה שבבחינות הללו הוא מנהיג את עולם הזה כנ"ל: תרל"ה

 

-------------------------------------------------- 

ם כב ם ֵאזֹוב ֲאֻגַדת ּוְלַקְחתֶּ ר ַבָדם ּוְטַבְלתֶּ ם ַבַסף-ֲאשֶּ ל ְוִהַגְעתֶּ -אֶּ

ל ַהַמְשקֹוף ר ַהָדם-ִמן ַהְמזּוֹזת ְשֵתי-ְואֶּ ם ַבָסף ֲאשֶּ  ִאיש ֵתְצאּו ֹלא ְוַאתֶּ

ַתח ר-ַעד ֵביתוֹ -ִמפֶּ  :ֹבקֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ולקחתם אגודת אזוב ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 אזוב

 

      גבעולין לו שיש ירק מין

 שפת אמת

במדרש ע"פ ולקחתם אגודת אזוב. פי' שאע"פ שהם שפלים כמ"ש ואת ערום  .1

וערי'. מ"מ ע"י שיתאספו להיות אגודה א'. מתוך השפלות יבא להם עזר 

מקודש. כי ביצ"מ הי' רק התחלה שיצאו לחירות מת"י פרעה להיות מוכן אח"כ 

בהזאה על המשקוף ומזוזות. לכנוס בכלל עבדי ה' בקבלת התורה. וזה הרמז 

לידע כי עדיין הוא רק התחלה. כמ"ש פתחי לי דרשו חז"ל כחודה של מחט 

ואפתח לכם כפתחו של היכל. וזה נתקיים אז כי ביצ"מ הי' רק פתיחת הפתח. 

והש"י הגין על נקודה מועטת זו כמ"ש ופסח ה' על הפתח. והגם שיצאו ביד 

גודת אזוב. ולידע כי הם עדיין אצל רמה. רצה הש"י שיהיו בנ"י בעיניהם א
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הפתח לקוות לכנוס לפני ולפנים. כמ"ש הביאני המלך חדריו במתן תורה: 

 תרמ"א

 

במדרש ולקחתם אגודת אזוב אני עושה אתכם אגודה לעצמי אף על פי שאתם  .2

שפלים כאזוב בזכות אבות כו'. דהנה זה הי' עיקר הגאולה להיות נמשכים אחר 

הבנים נמשכים אחר מעשה אבותיהם. אך שנתערבו מעשה אבות. כי באמת 

בגוים. ולכן נפרד הדביקות אל השורש. והי' זה הגאולה להיות נעשין אגודה 

אחת ולהיות נבדלין מהתערובות. ולכן והגעתם אל המשקוף כו' המזוזות כמ"ש 

במ"א שזה כמ"ש ז"ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם 

הנה זכו לזה ביצ"מ שלא בהדרגה. וע"ז כתיב מדלג על ההרים יצחק ויעקב. ו

בזכות אבות שהקב"ה הרים אותם להיות נדבקין במעשי אבות. ואין לתמוה על 

זה שיותר מזה כתיב ואביא אתכם אלי. ולשעה קלה נאספו מחומר ולבנים. 

ואשא אתכם על כנפי נשרים הוא מעשי אבות ועי"ז ואביא אתכם אלי. וכבר 

בפ' שמות כי עיקר יצ"מ הי' בירור הברית של אברהם אע"ה. וכ"כ כתבנו 

בזוה"ק כאן ופסח על הפתח זה המילה פתח הגוף דכ' והוא יושב פתח האוהל. 

וכ' שם במד' פתח גדול פתחת. שנגלה זה השער לה' בכח חתימת אות ברית 

קודש. אך להיות בנ"י נמשכין אחר הברית. לזה הוצרכו לירד במצרים ולברר 

מעשיהם. ומה שאמר הקדוש ברוך הוא לא"א ע"ה ידוע תדע כי גר יהי' זרעך 

כו'. היינו שעי"ז יזכו להיות נמשך אחר מעשיו כמ"ש כה יהי' זרעך שיהיו 

 צאצאיך כמותך ע"ש במדרש דברים: תרנ"ה

 

 -------------------------------------------------- 

ר מג ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ן-ָכל ַהָפַסח ֻחַקת ֹזאת ַאֲהֹרןוְ  ֹמשֶּ -ֹלא ֵנָכר-בֶּ

 :בוֹ  ֹיאַכל
-------------------------------------------------- 

 

 כל בן נכר לא יאכל ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 נכר בן כל
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 במשמע מומר ישראל ואחד נכרי ואחד  .,).צו )פסחים שבשמים לאביו מעשיו שנתנכרו

            (ו"פט )מכילתא

 

 שפת אמת

ע"ש.  במדרש כל בן נכר לא יאכל הה"ד לב יודע מרת נפשו ובשמחתו ל"י זר .1

והענין הוא עפמ"ש בזוה"ק פנחס ששאל אותו גוי את ר"א אתם אומרים אתם 

קרובין למלכא ולמה יש לכם בכל עת צער ויגון והאומות יש להם שלוה. 

יש כל צער וסיבות הנולדות והשיבו כי בנ"י נמשלו ללב באדם אשר הלב מרג

לנפשו ושאר אברים אין מרגישין שהם רחוקים מהנפש ע"ש. ולכן בנ"י נמשלו 

ללב שדבקין בנפש. ולכן כפי הזמן שמתגלה בשמים כך נמצא לבנ"י מלמטה. 

ובזמן הגלות יש הסתר מלמעלה ומרגישין בנ"י מרת נפשם. ובזמן הגאולה 

ש האדם ממש שיש כמה מדרגות בשמחתם לא יתערב זר. וכן הוא בפרט נפ

בנפש הבהמיות ונפש רוח נשמה רוחניות ובחי' הנפש מתחלף בכמה חילופים 

לפי הזמן. וחסרי לב אין מרגישין בכל השינוים הללו. אבל מי שהוא בעל נפש 

יודע ומרגיש בזמן שהנפש בגלות. ובזמן שהוא בשלימות. ובכלל העולם בנ"י 

מלשון תמורה. וזה מתקיים גם בימי המעשה.  נק' לב יודע כנ"ל. פי' מרת נפש

וביום ש"ק בשמחתו לא יתערב כדכ' ביני ובין בנ"י אות היא. כי ששת ימים 

עשה כו'. ואז השפע בצימצום הגשמיות והטבע. וע"י מלאכים. וזה נק' מרת 

נפשו. וביום השביעי שבת וינפש שמתגלה הארת הנפש לכן גם למטה בנ"י 

מתגלה בנפשותם הארה האמיתיות. וע"י שבנ"י יש להם מקבלין נשמה יתירה. ו

לב יודע להבחין בין הזמנים. כ' אות היא. כי אם אין דעת הבדלה מנין. לכן 

מברכין המבדיל בין קודש לחול. בין יום הז' לימי המעשה. בין ישראל לעמים 

 ודו"ק ותשכח: תר"נ

כו'. עוד שם יהי לבי תמים  לב יודע מרת נפשובמדרש זאת חוקת הפסח.  .2

בחוקיך דרשו על ב' החוקים. חקת הפרה וחקת הפסח. ע"ש. כי הנה יש תרי 

בתי לבא. לב חכם לימינו והוא לב מבין. אבל העיקר להטות הלב כסיל להיות 

גם שמאל נק' ימין. ובאמת הלב יש בו ב' אלו חלק גבוה שאין שם מגע נכרי 

. וחלק א' שהוא לתקן כל תהלוכות הנפש. בחי' חירות כמ"ש לב טהור ברא לי

וע"ז כ' לב יודע מרת נפשו. ולכן כל עת צרה מגיע אל הלב. וכן הי' במצרים 

ובכל גלות. ואח"כ כשזוכין לגאולה ובשמחתו לא יתערב זר הוא חלק החירות. 

וזה חקת הפרה לב טהור. וחקת הפסח תיקון הנעשה ע"י הגלות ולב נשבר ונק' 

ם גזירות ונפלאות הבורא. הן מה שנמצא רשימה באדם שניהם חקות. שה

מעולם העליון גנוז בלב. הן מה שנשלח האדם בעוה"ז. ונתלבש בלבוש גשמיי 
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להלחם כל אלה המלחמות. ועל ב' אלו כ' תמים תהי' עם ה' דרשו בזוה"ק תם 

 ים והם ב' בחי' הנ"ל: תרנ"ט

   
 

-------------------------------------------------- 

ם כז ַסח-זֶַּבח ַוֲאַמְרתֶּ ר ַליהֹוָה הּוא פֶּ  ִיְשָרֵאל-ְבֵני ָבֵתי-ַעל ָפַסח ֲאשֶּ

ת ְבָנְגפוֹ  ְבִמְצַרִים ת ִמְצַרִים-אֶּ  :ַוִיְשַתֲחוּו ָהָעם ַוִיֹקד ִהִציל ָבֵתינּו-ְואֶּ
-------------------------------------------------- 

 

             הבנים שיהיו להם על בשורת העם ויקד ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 העם ויקד

 

             ובשורת הבנים שיהיו להם  ,וביאת הארץ  ,על בשורת הגאולה

 

 שפת אמת

 

רשע אומר מה העבודה הזאת לכם ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר כו'. פי' 

כי החכם עושה הכל לשם שמים ואפילו שאינו מבין ומרגיש הטעם. יודע ומאמין שכל 

המצות צורך גבוה. ועי"ז בא אח"כ למעלה עליונה ומבין ומרגיש הכל בעצמו. והרשע 

ענין הגאולה אומר מה העבודה זאת לכם עושה הכל לגרמי' וכיון שאינו רואה עתה 

מה תועלת לכם בזה. ובזה כופר בעיקר. כי עיקר הכל צורך גבוה. ולכן הקהה את 

שיניו בעבור זה עשה ה' לי. שהרי אני זכיתי לראות ולהבין הגאולה כמ"ש בעבור זה 

שרואה בעין. לי ולא לו שהוא בעצמו מעיד על עצמו שאינו רואה וזה הקהה את 

ומ"מ על ידי התשובה שרואה שהחכם שעושה לשם שמים מבין בסוף הכל  שיניו.

אמחז"ל בפסוק ויקדו וישתחוו על בעצמו. גם הוא מכניע עצמו וחוזר בתשובה. ולכן 

. אף על פי שבבן רשע מיירי הפסוק. רק משום שגם הוא מתפעל בהגדה בשורת הבנים

 פסח זו. וכעין זה שמעתי מפי מו"ז ז"ל: תרס"ב

 

 

-------------------------------------------------- 
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ר ב  ְרעּוָתּה ֵמֵאת ְוִאָשה ֵרֵעהּו ֵמֵאת  | ִאיש ְוִיְשֲאלּו ָהָעם ְבָאְזֵני ָנא-ַדבֶּ

ף-ְכֵלי סֶּ  :ָזָהב ּוְכֵלי כֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 יצאו כן ואחרי  ,בהם קיים אותם וענו ועבדום  ,אברהם צדיק אותו יאמר שלא ביאור ענין  

 בהם קיים לא גדול ברכוש

 

 רש"י

 

 נא דבר

 

  ,אברהם צדיק אותו יאמר שלא  ,כך על הזהירם ממך בבקשה  ,בקשה לשון אלא נא אין

              . (ט )ברכות בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי  ,בהם קיים אותם וענו ועבדום

 

 שפת אמת

 

בפסוק דבר נא כו' וישאלו כו'. דרשו חז"ל כדי שלא יאמר אותו צדיק כו' ואח"כ  .1

ותמוה מה צורך בטעם הזה. וכי בלא"ה לא  יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.

יקיים השי"ת הבטחתו. אמנם יש לפרש כי עבודת אבינו אברהם בכלל העולם 

להמשיכם אחר הבורא ית' כמאמר לו ישמעאל כו'. אמנם בבוא אבינו יעקב 

ושבטי עליון אחריו ונבחרו להיות מיוחדים להקב"ה כמ"ש יעקב בחר לו כו'. 

עתה הרגישו זאת. לכן תיכף שיצאו ממצרים היו  יעקב חבל נחלתו. ובנ"י

מוכנים לקבל התורה כמ"ש ז"ל שצמאו למים זו תורה כו'. והנה הש"י הבטיח 

לאברהם אח"כ יצאו בר"ג שהוא ענין הוצאת ניצוצי קדושה ממצרים. והי' הכל 

בדרך שדרך בו אבינו אברהם ראשון לגרים. אמנם בנ"י מצדם הם למעלה 

חכמים הגידו קשים גרים לישראל כו'. לכן לא היו חפצים  מזאת הבחינה כאשר

בזה ולא הי' זה ח"ו חסרון קיום הבטחת הבורא כי אדרבא נתעלו ביתר שאת 

באופן שלא נחשב בעיניהם רכוש גדול הנ"ל. אמנם כדי שלא יאמר אותו צדיק 

 תרל"ז דייקא לכן דבר נא וישאלו כו':

 

כו' ובנ"י עשו כדבר משה כו'. כדי שלא  בפסוק דבר נא כו' וישאלו כו' כלי כסף .2

להבין הענין כי ידוע שבנ"י העלו  יאמר אותו צדיק ועבדום קיים בהם כו'.

ממצרים ניצוצות קדושות שהי' נמצא שם כדכ' כגן ה' כארץ מצרים. וכן מצינו 

בהאבות שירדו מקודם למצרים ונחשב להם לשבח שעלו משם כדאיתא בזוה"ק 
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ח זה כאבות דכ' בהם עלי' ממצרים. וכן בבני ישראל כ' שאדם ונח לא עמדו בכ

ויעלו ממצרים. וגם ערב רב עלו הוא התערובות שהי' מעורב במצרים הארות 

רבות מהקדושה. וע"ז רמז הקדוש ברוך הוא ליעקב אע"ה אעלך גם עלה. וזהו 

הרכוש גדול. אכן וודאי מדרגות בנ"י כאשר יצאו ממצרים הי' למעלה מאוד 

בל עשרת הדברות ונתרוממו כמלאכי השרת ושראתה שפחה על הים שזכו לק

מה שלא ראו נביאים. ולא הי' בהם הגשמיות. וידוע כי לכל הארה יש 

התלבשות כמו התלבשות הנשמה בגוף וכפי התרוממות הנשמה כך המלבוש. 

ולכן הוצרכו בנ"י להוריד עצמם להתקרב אל הגשמיות כדי לקבל ההארות 

ן שאלת הכלים ממצרים. והכל הי' לקיים ההבטחה לאברהם ממצרים. וזה עני

אע"ה ראשון לגרים שהי' כל רצונו לקרב כל הברואים אליו ית'. הבטיחו הש"י 

כי בהיות שבנ"י יתרוממו עכ"ז יעלו שאר הניצוצות ג"כ על ידם. ובאמת מצינו 

שבאו אח"כ לחטא ע"י הערב רב הנ"ל כמ"ש ודי זהב. וכסף וזהב הרביתי להם 

כו' שהוא רמז על הנ"ל. ע"י שבאו ההארות ממקום טמא. הי' צריך עבודה 

גדולה לתקן אותם ולצרפם צירוף אחר צירוף. אכן וודאי יתוקן הכל בעזר השם 

ית' עד גאולה העתידה וזה השבח שעשו כדבר משה. וזה נק' תכשיטין וכמ"ש 

הגבי' כל תורי זהב נעשה כו'. שמה שתיקנו חוץ מתיקון עצמותם. רק כדי ל

האורות שירדו למטה להעלותם בכוחם. זה נק' תכשיטים שחוץ מיופי העצם 

 שלהם: תרמ"ג

 

בפסוק וגם ערב רב ע"א כו'. כי הנה כל הגלות הי' לברר התערובות טו"ר.  .3

שנעשה ע"י חטא הראשון. והעיד הכתוב שביררו בנ"י הרבה מזה התערובות על 

הנסיונות וגליות שעברו בנ"י הי'  ידי הגלות ויסורים שסבלו במצרים. כי כל

להוציא הארות הקדושה. וע"ז כ' טרף נתן ליראיו דרשו חז"ל טירוף נתן. ואיתא 

במד' קדושים להצילך להיות צל על ראשך. ד"א להציל נכסי אומות לך כדכת' 

ונצלתם את מצרים ע"ש. והקב"ה עשה עמנו ב' חסדים. א' שהצילנו מידם 

במ"ט שערי טומאה. ולא זאת שהצילנו משם אבל כמ"ש חז"ל שהיו משוקעים 

שלא עוד נתן לנו כל מה שהיה גנוז במצרים. ובזה מובן מ"ש חז"ל דבר נא כו' 

. ברכוש גדול לא קיים. והקשו המפר' יאמר אותו צדיק ועבדום קיים בהם

ובלא"ה וכי לא יקיים הקדוש ברוך הוא דברו הטוב. אבל האמת הוא כי בוודאי 

לטובת המנוסה. וכשעומד בנסיון זוכה לטוב הצפון. אבל בנ"י לא  כל נסיון הוא

עמדו לגמרי בנסיון שלכן כ' ביד חזקה הוציאך. וא"כ לא הי' ראוי לנו לקבל זה 

השכר הגדול. רק כדי שלא יאמר אותו צדיק כו'. וכן הוא בכל נסיונות ומלחמות 

חסדים ועוזר בכלל. ואפי' בפרט כל איש ישראל. לא די שהקב"ה עושה עמנו 

לנו לפנים משורת הדין. ועוד לא ימנע טוב מבעליו. וז"ש להצילך ולתת אויביך 
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כו'. ובגמ' ברכות רמזו חז"ל בעצמם זה התירוץ במשל שנתנו. ליושב בבית 

אסורים ואמרו לו למחר יוציאו אותך ויתנו לך ממון הרבה. והשיב בבקשה 

בצרה גדולה כדאיתא שאילו  הצילוני מיד ואיני מבקש כלום. וכן הי' כשהיו

נשתהה עוד שעה א' לא הי' לנו תקומה ח"ו. ולכן הי' זה טענה כאשר הוכן לנו 

אלה המתנות. מוטב שיצילנו הקדוש ברוך הוא הגם שלא יתן לנו הרכוש. ומ"מ 

אח"כ שלא יאמר אותו צדיק כו' נתן לנו ג"כ הרכוש. וכן הוא מדתו של הקדוש 

ל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. מה שא"א לב"ו להיות ברוך הוא כדכ' צדיק ה' בכ

צדיק וחסיד בכל דרכיו. והקב"ה כל יכול לעשות חסד ושיהי' ע"פ הדין. ובנ"י 

שביררו התערובות. כל אלו ניצוצות קדושות שנתעלו ע"י. הם מאירים תמיד 

לכל בנ"י. בפרט בליל שמורים מתעורר גאולת מצרים. ומקבלין בנ"י הארות 

שהיו מקודם מתערבין לכן צריכין אח"כ בירור בספירת העומר. וז"ש  הללו. וע"י

ליל שמורים הוא כו' להוציאם כו' לדורותם כנ"ל. וכ' ושמתם על בניכם 

ובנותיכם. שימה הוא לשון סידור. שצריכין לשנות המלבושים להיות נכונים 

שע( שיתלבשו בהם בנ"י. והם לבושים שנתהפכו מרע לטוב. וע"ז כתיב יכין )ר

 וצדיק ילבש: תרנ"א

 
 

-------------------------------------------------- 

ם יז ת ּוְשַמְרתֶּ ם ִכי ַהַמצֹות-אֶּ צֶּ ת הֹוֵצאִתי ַהזֶּה ַהיֹום ְבעֶּ ם-אֶּ  ִצְבאֹוֵתיכֶּ

ץ רֶּ ם ִמְצָרִים ֵמאֶּ ת ּוְשַמְרתֶּ ם ַהזֶּה ַהיֹום-אֶּ  :עֹוָלם ֻחַקת ְלֹדֹרֵתיכֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 המצוות את אלא  ,המצות את קורא תהי אל   המצות את ושמרתםביאור ענין 

 

 רש"י

 

 המצות את ושמרתם

 

 קורא תהי אל  ,אומר יאשיה רבי  .בצונן תלטוש  ,תפח  ,אמרו מכאן  ,חמוץ לידי יבאו שלא

 את מחמיצין אין כך המצות את מחמיצין שאין כדרך  ,המצוות את אלא  ,המצות את

             מיד אותה עשה לידך באה אם אלא  ,המצוות

 

 שפת אמת
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 כדכתיב התורה אהבת זה'. כו אהבה תכסה פשעים כל על ד"הה אהרן את צו' במד

. רבה אהבה' בחי וזהו. תורה מכבה עבירה אין ולכן'. כו לכבות יוכלו לא רבים מים

 כוונת' הי וזה האהבה את לעורר יום בכל וצריכין. המצות'בחי הוא עולם ואהבת

 שהיא האהבה' בחי לעורר הכל' כו ולחטאת' כו לעולה התורה זאת ש"כמ הקרבנות

 את לעורר אבל. מכפרין עוןשהתמידין ובידו בירושלים אדם לן לא ולכן התורה

 ולכן מצוה מכבה דעבירה' בעשי והמצות אהרן את צו ש"כמ המצות י"ע הוא האהבה

 כך המצה שאיןמחמיצין כשם המצות את ושמרתם ל"חז ש"כמ ביותר שמירה צריך

 מצפרא וזריזות. הזריזות בכח הוא להמצות ושמירה .מיד עשה לידך בא אם המצוה

 מיד זה. הבורא עבודת יום בכל הראשית להיות' פי. בבוקר' כו וישכם ש"כמ

 ד"לי אור ואיתא. קיימא של דבר מזה נשאר בזריזות המצוה שעושין י"ולדורותשע

 וילכו ש"כמ בזריזות ד"בי ישראל שקיימו ראשונה מצוה כי. הנר לאור החמץ בודקין

: החמץ את ולבער לבדוק יכולין הכח ובזה. לדורות בזההיום הנר אור נשאר'. כו ויעשו

 צו ט"תרנ

 -------------------------------------------------- 

ה ִכְדַבר ָעשּו ִיְשָרֵאל-ּוְבֵני לה ף-ְכֵלי ִמִמְצַרִים ַוִיְשֲאלּו ֹמשֶּ סֶּ  ָזָהב ּוְכֵלי כֶּ

 :ּוְשָמֹלת
-------------------------------------------------- 

 

 הזהב ומן הכסף מן להם חשובות היו   ושמלת ביאור ענין

 

 רש"י

 

 ושמלת

 

              (שם )מכילתא חשוב בפסוק והמאוחר  ,הזהב ומן הכסף מן להם חשובות היו הן אף

 

 שפת אמת

 

בפסוק לכולם נתן לאיש חליפות שמלות כו' נתן כו' חמש חליפות שמלות כו'. והענין 

הוא כי הפנימיות לעולם אחד אבל המלבוש מתחלף כפי מדריגות האדם עולה ויורד 

ון כמ"ש פושטת צורה ולובשת צורה. ובודאי התועלת שבא ע"י הגלות הוא תיק

לכן ביציאת מצרים כתיב כלי כסף וכלי זהב ושמלות חביב מן הכל ע"ש המלבוש. 

ויוסף נתן להם זה הדרך איך יוכלו להתלבש בכל אלה לבושים  ברש"י דברי חז"ל.



  

121 
 

שונים כמו שהראה להם יוסף שלא הכירוהו אם כי הי' עומד בצדקו. וז"ש חז"ל שרמז 

לבנימין שיצא ממנו מרדכי שיצא מלפני המלך בה' לבושים כו'. כי בימי אסתר הי' 

שר ע"ז הרמז מה הסתרת פנים ביותר ומרדכי תיקן ה' מיני לבושים הנ"ל. ]ואפ

שמחליפין המלבושים בפורים. כי מנהג ישראל תורה[ וזהו ענין חליפות שמלות כנ"ל. 

כי כל העגלות והכנת הדרך לירד למצרים הי' עפ"י יוסף כמ"ש במ"א. וגם מדברי אא"ז 

 ויגש תרל"ט :'ז"ל על אומרם ראוי הי' יעקב לירד כו

 

-------------------------------------------------- 

ת ָהָעם ַוִיָשא לד ם ְבֵצקוֹ -אֶּ רֶּ -ַעל ְבִשְמֹלָתם ְצֻרֹרת ִמְשֲאֹרָתם יְֶּחָמץ טֶּ

 :ִשְכָמם
-------------------------------------------------- 

 

  המצות את היו מחבבים  ,עמהם הוליכו הרבה שבהמות פ"אע ביאור ענין

 

 רש"י

 

 שכמם על

 

     ()שם המצות את היו מחבבים  ,עמהם הוליכו הרבה שבהמות פ"אע

 

 שפת אמת

 

להיות כי הי'  בפסוק משארותם צרורות כו' על שכמם כו' שהיו מחבבין המצות. .1

מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל וקיבלוה בשמחה. וזה הי' הכנה לכל הדורות 

שיוכלו להרגיש שמחה בעשיית המצוה. ושמחה של מצוה הוא דבר גדול 

שניתקן כל האדם בכח שמחה זו. וידעו בנ"י היטב כי כל הגאולה הי' כדי 

ע"י שזכו להיכנס שיכנסו בכלל עבדי ה'. והי' עיקר השמחה שלהם בהגאולה 

בכלל עבדי ה'. כמ"ש יצאו כל צבאות ה' והטו שכמם לקבל עול מצותיו 

בשמחה. ולכן ג"כ מקיימים בנ"י לדורות מצות מצה בליל פסח בשמחה כמאמר 

חכמינו ז"ל מצות שקיבלו בשמחה עדיין עושים בשמחה. ]וז"ש אחר פרשת 

ת מצוה ראשונה משכו ויקד העם וישתחוו ע"ש פרש"י. וי"ל שהי' על קבל

 תרמ"ב בשמחה נתנו ע"ז שבח והודאה שזכו להיות מצוינים במצות הש"י[:
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בפסוק משארותם צרורות בשמלותם. אמרו במכילתא וכי לא הי' להם בהמות  .2

כי הנה עיקר תכלית המצוה להיות נשאר ממנה  רק לחבב את המצוה ע"ש.

רשימה באדם. כמ"ש במ"א פי' ומצותי תצפון אתך. כאשר עושין המצות ברוב 

אהבה ותשוקה נשארת הארת המצוה בנפש האדם. וכמ"ש צדיק זכיותיו 

חקוקין על עצמותיו. וזה שהי' שיורי מצה ומרור צרורות בשמלותם רמז על 

כן מ"ש חז"ל בפסוק ויקחו להם. למה הקדים הלבוש שנעשה ע"י המצות. ו

לקיחת הפסח לפי שהיו בנ"י ערום וערי' מן המצות ע"ש. והענין הוא כי וודאי 

עיקר המצוה היא צורך גבוה. וצריך האדם לעשות המצוה לש"ש בלבד. אבל 

הכנת המצוה והתשוקה קודם המצוה ולאחריה. מצד זה נעשה מלבוש הנפש 

י' ולאחרי'. וכמ"ש במ"א ממ"ש חז"ל הרהורי עבירה שהמצוה נותנת ברכה לפנ

קשין מעבירה. כמו כן הרהורי מצוה טובים מגוף המצוה. והיינו כי הגם שעיקר 

פגם העבירה בשורש היא בעשייתה. אבל הקילקול אל נפש האדם. מתרבה 

ביותר ע"י הרהור עבירה. וכן הוא במצוה. אשר עיקר המצוה צורך גבוה. אבל 

והתשוקה אל המצוה. מתקן נפש האדם. וז"ש ז"ל רצה הקדוש רוב ההרהור 

ברוך הוא לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות. שכל התקונים שלמעלה. 

מסר הקדוש ברוך הוא לבנ"י להיות נעשין אלה התיקונים ע"י המצות שבנ"י 

 עושין. ועי"ז מזדככין הנפשות של בנ"י: תרנ"ט

 

יחמץ משארותם צרורות כו' שירי מצה ומרור בפסוק וישא העם את בצקו טרם  .3

דאיתא שירי מצוה מעכבין את הפורעניות. כי הנה  שהיו מחבבין המצות כו'.

שורש המצוה היא למעלה בשמים. אבל ע"י התוספות שמחה והכנות של 

המצוה יכולין להיות נושע גם בעוה"ז. ולכן מצינו בארץ מצרים שהיה הפסח 

עוד בר"ח. וכדאיתא ג"כ בגמ' שואלין ודורשין קודם מקחו בעשור. והאמירה הי' 

הפסח כו'. והענין ע"י שהיו עדיין בגלות ולא היו יכולין להתדבק בעיקר המצות 

הקדושים רק ע"י הכנה כנ"ל. וכן הענין גם עתה שע"י שמחה של מצוה יכולין 

להתקרב. וידוע כי גוף האדם הוא רק מלבוש לנשמה ונפש הפנימי. וז"ש 

ם צרורות בשמלותם. ששירי המצוה יכולין ביותר להתדבק בגוף משארות

האדם. וללמוד לנו דרך מחכמת אבותינו שרצו להיות נושע ע"י שירי המצוה 

שהכירו את מדריגתם. וגודל רוממות האל ית' ומצותיו. וכן ג"כ ניתן לדורות ז' 

ען ימים תאכל עליו מצות. וששה רשות הם. והוא ענין שירי מצוה. וז"ש למ

תזכור כו' כל ימי חייך שעל ידי השירי' יש אחיזה גם לימי הירידה כמ"ש לרבות 

הלילות. והנה שיריים אלו הי' להם הכנה למאכל המן שניתן להם אח"כ לחם 

 פסח מן השמים שמלאכי השרת אוכלין אותו: תרמ"ג
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-------------------------------------------------- 

ף ֵמאֹות-ְכֵשש ֻסֹכָתה ֵמַרְעְמֵסס ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְסעּו לז לֶּ  ַהְגָבִרים ַרְגִלי אֶּ

 :ִמָטף ְלַבד
-------------------------------------------------- 

 

 נשרים כנפי על אתכם ואשא שנאמר  ,שעה לפי שם ובאו  ,היו מיל ך"ק ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 סכתה מרעמסס

 

 (ד  ,יט )שמות נשרים כנפי על אתכם ואשא שנאמר  ,שעה לפי שם ובאו  ,היו מיל ך"ק

 

 לרעמסס ישראל שבאו יום אתכם" היינו זה רמז ש "ואשא

 

Uברכת פרץ 

 

 (ד  ,יט )שמות

ם ד ם ַאתֶּ ר ְרִאיתֶּ ָשא ְלִמְצָרִים ָעִשיִתי ֲאשֶּ ם ָואֶּ ְתכֶּ ם ָוָאִבא ְנָשִרים ַכְנֵפי-ַעל אֶּ ְתכֶּ  :ֵאָלי אֶּ

 

 בגימטריא )עה"כ( "לרעמסס"  )ואולי שמעתי זה מת"ח אחד( אתכם

 

              

 שפת אמת

 

מצה זו כו' שלא הספיק בציקם להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים  .1

הקדוש ברוך הוא וגאלם. זה הלשון קשה להבין דהא הגאולה מאורתא הוי 

ן שנגלה עליהם ואחר שכבר הלכו עדיין לא החמיץ עיסתם. אבל מה זה הלשו

שהסיב אותם בתחלת הליכתם וגאלם. ויראה שהוא על גילוי ענני הכבוד 

. וקורא זאת גאולה כי הי' מרעמסס לסוכות כמ"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים

גאולה בעצם נפשותם שנתרוממו מתוך חשיכה לאורה. אכן לכאורה הי' משמע 

יהם וכו'. אכן בתרגום בפסוק בפ' בשלח כי מסוכות ואילך נאמר וה' הולך לפנ

 יונתן מפרש כמ"ש כי מיד מרעמסס היו עמהם ענני כבוד ע"ש פ' בא: תר"מ

 פסח
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בפסוק והניף כו' לרצונכם ממחרת השבת כו'. הניח הכתוב מקום לחכמי  .2

ישראל שידעו שבמחרת הפסח הוא הרצון האמת של כללות ישראל. כמ"ש 

חז"ל שספירתה תלוי' בב"ד שהן יודעין לחדש ממחרת השבת מחרת יום טוב 

כו' דכתיב משכני אחריך נרוצה. שאחר יצ"מ מתעורר רצון ואהבה בלבות בנ"י 

ולשעה קלה נסעו מרעמסס לסוכות יו ית'. וכמ"ש זכרתי לך חסד נעוריך כו'. אל

לכן עתה זמן התרוממות כללות בנ"י.  כמ"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים.

דכתיב והניף. ולהרמה זו אין לה שיעור. ובמד' אחריך נרוצה כבהמה נמשכנו 

אמור  אחריך. דאיתא ערומים בדעת כאדם ומשימין עצמם כבהמה ע"ש במד'

ע"פ אדם ובהמה תושיע ה'. דעומר מנחת שעורין מאכל בהמה כמ"ש מזה בחי' 

מו"ז ז"ל ע"ש. דכ' אדם אתם קרוין אדם כו' כי בנ"י הם הצורה הנבחרת שנק' 

אדם. וע"ז כתיב עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו שזה הוא מעלת אדם המדבר 

כמ"ש פה סח שאז ויודע להעיד על הבורא. לכן בפסח נפתח פיהם של ישראל 

נולד בהם הדעת. וכדאיתא גר שנתגייר כקטן שנולד. שבזמן הזה נכנסנו תחת 

כנפי השכינה ב"ה. ובמצרים בחומר ולבנים שלא הי' לנו הצורה השלימה. 

ועתה עם זו יצרתי ונק' אדם. ואז הם מבינים ע"י הדעת לחשוב עצמם כבהמה 

ת האמת כמ"ש בהמות הייתי לפניו ית' ומביאין מנחת שעורים וזה בא מדביקו

 פסח תרמ"ב עמך:

 

בסוכות תשבו כו' למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי כו'. הענין הוא  .3

דכתיב ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' פרש"י שנאמר על שנאספו בשעה אחד 

. פי' שאינו עפ"י הטבע. איך שנהפכו בשעה אחד מהיותם מרעמסס לסוכות

שך אחר ענני כבודו ית'. וזה חסד גדול בסוכות עבדים לפרעה. להיות נמ

הושבתי בהוציאי כו'. וכמו כן נעשה מזה בכל שנה אחר ר"ה ויוהכ"פ שנגאלין 

מיצה"ר בכח האדם בשעה אחת להתהפך ולכנוס תחת צלו ית'. וזה בסוכות 

תשבו הוא נתינת רשות לבנ"י לישב בסוכות. וע"ז איתא הפותח שער לדופקי 

נותן בימים אלו שמחה לבנ"י כמ"ש ושמחתם. וע"י מצות ד' בתשובה. והשי"ת 

מינים שהם מביאים שמחה כי בעה"ב צריך לקבל האורח בסבר פנים יפות. 

וכתיב אשרי יושבי ביתך. והוא בסוכה שנק' ביתו של מקום שחל שם שמים על 

הסוכה. עוד יהללוך סלה ע"י הלולב שיכולין להלל ולשיר לפניו בשמחה. 

ימים הנוראים קשה למצוא השמחה. אם לא בעזר עליון ששולח ובאמת אחר 

שמחה בימים אלו ללבות בנ"י. וע"ז נאמר רצון יראיו יעשה. שימי סוכות הם 

ימי שמחה ורצון. דכתיב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שהרצון הוא 

שלימות הנפש. וכפי התשוקה ושמחה ורצון האדם כך הוא מוכן לקבל. ובר"ה 
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ן חיות חדש לכל אדם לכן ניתן אח"כ בחג הזה הרצון כנ"ל. דאיתא לדעתן נית

נבראו כו' אם כן בימים אלו שמתחדש הבריאה מתחדש גם הרצון. וז"ש רצון 

יריאיו יעשה. ע"י שקשה בעצמו להיות ברצון אחר ימים הנוראים שנופל פחד 

ם ישמע ויראה על האדם. לכן השי"ת עושה הרצון כנ"ל. וע"י זה ואת שועת

 סוכות ויושיעם כו' שהמה ימי ישועה: תרמ"א

 

סוכות הוא מדת אהרן דענני כבוד בזכותו. והענין הוא כמ"ש ויהי בשלח כו'  .4

שע"י שיצאו קודם הזמן לכן הוצרכו להסב דרך המדבר פן ינחם כו'. דאם הי' 

הגאולה כמאמר הקדוש ברוך הוא למשה רע"ה הי' גאולה שלימה. אך בנ"י לא 

הגאולה  הי' בכחם לסבול הגלות. ולכן שיתף משה רע"ה את אהרן להיות

וז"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים כמ"ש בחסד ה' אפילו קודם הזמן בחפזון. 

וע"ז כתיב למען ידעו כו' כי בסוכות הושבתי שהי' בחסד עליון. וכן  רש"י שם.

הוא אחר ר"ה ויוהכ"פ שהם ימי דין. והשי"ת משתף מדת החסד והרחמים ומגין 

 סוכות עלינו בחג הסוכות בחסדו הגדול: תר"נ

 

תיב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. כי כשיצאנו ממצרים הי' רצונו כ .5

ית' להיות נתעלין כמלאכים. כמ"ש יצאו צבאות ה' כו'. וכמ"ש בזוה"ק פ' 

פינחס כי הי' רצונו ית' לשרות בתוך בנ"י בירידת ביהמ"ק משמים כמו שיהי' 

ם בדרך ארץ לעתיד. אך שגרם החטא אח"כ ע"ש. וכמ"ש במד' בשלח ולא נח

רק למעלה מן הטבע. וכל מה שהי' לבנ"י פעם אחת נשאר מזה רשימה לדורות. 

ויכולין ע"י תשובה לחזור לזאת המדריגה. כי כבר הוציאו מכח אל הפועל זאת 

המדריגה. ולכן אחר ימי תשובה יש זכר למדריגה הראשונה. ועיקר הסוכות 

שא אתכם על כנפי נשרים כמ"ש אתם ראיתם כו' ואהוא התקרבות אליו ית"ש. 

 ואביא אתכם אלי. ואמרו חז"ל שזה יום שבאו מרעמסס לסוכות כהרף עין.

סוכה הוא מלשון סוכה ברוה"ק דכ' צאנה וראנה כו' בעטרה כו'. והוא מי 

שיכול לצאת מן הטבע והגשמיות כמ"ש באברהם לך לך מארצך כו' אשר 

או לקבל פני המלך וסט"א אראך. ואיתא בזוה"ק בכל יום מכריזין ברקיע שיבו

ערקית. וזה מצות סוכה צא מדירת קבע. ולכן אחר עשרת ימי תשובה סוכה. 

הוא הסימן מי שנטהר ויצא זכאי במשפט יש לו חלק במצות סוכה. וכן איתא כי 

לעתיד ינסה הקדוש ברוך הוא את האומות במצות סוכה ומוציא חמה 

אסר הטבע א"י להסתכל מנרתיקה כו'. היינו שמי שאינו יכול לצאת ממ

בבהירות עליון. והזוכים עליהם נתקיים שמש ומגן ה' אלקים. ועיקר הסוכה 

הוא תיקון הנשמות כדכ' כל האזרח בישראל. ואז"ל כל ישראל ראוין לישב 

בסוכה אחת כי הנפשות קרובים. ולולב ומיניו הוא תיקון הגופות. ולכן יש בהם 
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עם או ריח. וצריכין להתאחד באגודה כמה מינים כדאיתא במד' מי שיש לו ט

אחת. ולכן שבת אין צריך לולב כי הוא יומא דנשמתין ולאו דגופא: תרנ"ד 

 סוכות ותרנ"ו

 

-------------------------------------------------- 

ת ַוֹיאפּו לט ר ַהָבֵצק-אֶּ  ָחֵמץ ֹלא ִכי ַמצֹות ֻעֹגת ִמִמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאשֶּ

ם ָעשּו-ֹלא ֵצָדה-ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ָיְכלּו ְוֹלא ִמִמְצַרִים ֹגְרשּו-ִכי  :ָלהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי ביאור ענין  

 והלכו האמינו אלא  ,צדה בלא למדבר נצא האיך אמרו שלא

 

 רש"י

 

 להם עשו לא צדה וגם

 

 האמינו אלא  ,צדה בלא למדבר נצא האיך אמרו שלא  ,ישראל של שבחן מגיד  .לדרך

 כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי בקבלה שמפורש הוא  ,ד)"פי )מכילתא והלכו

 ישראל קודש  ,אחריו מפורש שכר ומה  ,).ב  ,ב )ירמיה זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך

 'וגו  'לה

 

 שפת אמת

 

דור גלות מצרים נראה שהיו אנשים גדולים. כאשר ראינו שבשעה קלה נהפכו  .1

ומיד איתא וגם צידה לא עשו כו' שהאמינו. כמ"ש חז"ל שהיו שטופין בע"ז כו'. 

כי מצדם היו באמת גדולים שהיו קרובים אל האבות. ורק מצד הגלות שהי' 

שולט עליהם סט"א. ולכן ברגע זו שיצאו נהפכו תיכף. וזה מ"ש כשלחו כלה 

גרש יגרש כו'. שברגע יתברר כי אין להם שום שייכות לרשעים הללו אם היותם 

חזק לב פרעה עד עתה כ"כ תחת ידם. וזהו י"ל ג"כ ענין החיזוק שהוצרך ה' ל

באופן שמצד קדושת בנ"י אז לא הי' בכח מצרים לשלוט עליהם ולכבות הארת 

הקדושה. רק ע"י כח הבורא. והכל הי' בעבורינו בהיות גלוי וידוע לפניו ב"ה כי 

אנחנו לא היינו יכולים לסבול הגלות לולא הקדמת זה הגלות מצרים בהיות 

ם שאל מרע"ה למה הרעותה כי בנ"י במדרגה גבוהה סמוכים לאבות. ולא לחנ
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לא היו ראוים לקישוי הגלות רק בעבורינו. לכן השיבו הש"י למען תספר באזני 

 בנך כו' כי הוא טובה בעבור זרעם אחריהם: תרל"ז

 

בפרשת קדש לי כל בכור כו' ויאמר משה זכור כו' ושמרת כו' החוקה הזאת כו'.  .2

בכור. וכשאמר הקדוש ברוך דכ' ביום הוצאתי כו' מארץ מצרים הקדשתי לי כל 

הוא קדש לי ניתוסף קדושה בכלל בנ"י. כי ביציאת מצרים נעשו בנ"י כלים 

להיות הקדושה בתוכם בכלל ובפרט. אכן להיות ניכר בפועל ממש הוא בבכור. 

ואח"כ ע"י החטא ניתן זה הכח להכהנים. אבל פנימיות הקדושה ניתן לכל איש 

את היום כו'. כי לימד לבנ"י שבכח זכירת ישראל. ולכן אמר משה רבינו זכור 

יצ"מ יכולין להוציא מהכח אל הפועל רשימה קדושה זו שקיבלו בנ"י בעצם 

היום הזה. וכ"כ למען תזכור את יום צאתך מא"מ כל ימי חייך. פי' זכירה הוא 

דביקות בפנימיות בקדושה. ובאמצעיות יצ"מ יכולין לבוא אל הזכירה הנ"ל בכל 

ן תזכור באמצעיות צאתך מא"מ כל ימי חייך וז"ש ושמרת כו' יום. וז"ש למע

החוקה הזאת הוא הרשימה קדושה הנ"ל שצריכין להביא זו הרשימה והחקיקה 

בכל כוחות האדם בלב ונפש. והוא ע"י מצות התפילין שנקרא קדושה כמ"ש 

בזוה"ק. וכמו כן בשבת קודש יכולין להתדבק ברשימה קדושה הנ"ל שקיבלו 

"מ. לכן גם שבת הוא זכר ליצ"מ. וא"צ בו תפילין. כי הוא עצמו קודש. בנ"י ביצ

ובאמת בכל המצות יש קדושה. כמ"ש אשר קדשנו במצותיו. אבל זו מצוה 

ראשונה שקיבלו בנ"י ביציאתם ממצרים הי' שורש הקדושה. ונראה שע"י 

כמ"ש רש"י ז"ל בפ' זכרתי לך חסד שקיימו מצוה ראשונה באהבה ושמחה 

וע"י שהי' הראשית באמת ובלב שלם. לכן מה שכרן קודש  לכתך אחרי. נעוריך

ישראל לה' ראשית תבו'. וניתן להם הקדושה. קדש לי כל בכור. פי' להיות 

נקודה קדושה ראשית ותרומה בכל איש ישראל לעולם. רק שצריכין לייגע 

 תרנ"ג עצמן בכל יום להוציא מכח אל הפועל רשימת נקודה זאת:

 

רבינו ע"ה ראה אותם בשלותם אמר איכה אשא לבדי. ישעי' אמר איתא משה  .3

איכה היתה לזונה כו' ירמי' אמר איכה ישבה בדד וכבר כ' מזה במ"א כיכל 

המכשולות שהיו אח"כ בא מזה שלא נמשכו אחר מדרגת מרע"ה. וכתי' בנים 

 גדלתי ורוממתי כו' ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידעכו'. הענין

הוא כי הקב"ה הרים אותנו מכל הטבע להיות נמשך אחר ההנהגה עליונה 

למעלה מן ההשגה ולכן הי' דבר גדול מאוד להיות נמשך אחר זההדרך. אבל 

הכ' אומר ידע שור קנהו. כל מה דעביד הקב"ה הכל למילף מיני' חכמתא 

שהבהמה אין לה כלל דעת אעפ"כ נמשכת אחר המנהיג שלה. וכמוכן מצד 

"ה בחר בנו וכביכול הוא עצמו מנהיג אותנו. מצד זה יכולין להימשך שהקב
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אחריו כבהמה אחר הרועה. כמ"ש ואתן כו' צאן מרעיתי אדם אתם.ובאמת דור 

הראשון כך הי' כמ"ש משכני אחריך נרוצה. משכני להיות נמשך מן דרך הטבע. 

. דבר כו'לכתך אחרי במ כבהמה נמשכנו אחריך. וזה השבח מזכירין לבנ"י תמיד

איתא ישראל לא ידע לשעבר. עמי לא התבונן להבא. כי הקב"ה אצלו עבר 

ועתיד שוה ויכולין בנ"י להרגיש מן העבר והעתידע"י שנמשכין אחריו כבהמה. 

וקורין פרשה זו בין המצרים לזכור ולהשתוקק אחר מעשה אבותינו הראשונים 

. הוא אש ואשובה אל אישי הראשון שנמשכו אחר הקב"ה כמ"ש אלכה

התלהבות הגדול שהי' לנו בראשונה להיות נמשך אחריו ולשכוח כל עוה"ז: 

 דברים תרס"ד

 

ואיתא בניסן ר"ה לרגלים רגל שבו כו'. ובגמ' לענין בל תאחר דכ' ובאת שמה  .4

והבאתם שמה ולכך בג' רגלים איכא בל תאחר. ונראה כי לא בכל עת היו 

יכולין לעלות למקדש. ובג' רגלים הללו הי' נפתח השער וזכו בנ"י לעלות כולם 

בר ע"ש. ונראה באלה הזמנים. ובמדרש מי זאת עולה מן המדבר עלויך מן המד

דכ' זכרתי לך חסד נעוריך כו' לכתך כי עליית הרגלים הי' ג"כ בזכות המדבר 

והוא כמ"ש באאע"ה לך לך כו' אשר אראך. וע"ז כ'  וזה הי' בפסח אחרי במדבר

שמעי בת כו' ושכחי עמך כו' ועי"ז ויתאו המלך יפיך. כמ"ש עבד שרבו מצפה 

כ' משכני אחריך נרוצה כו'. ועי"ז הביאני לראותו. וזכו אח"כ לראות פני ה' וע"ז 

המלך חדריו ג"פ בשנה. לכן פסח הוא ר"ה לרגלים. וע"י שבנ"י נמשכו אחריו 

למדבר פי' הגם שלא השיגו אז רק בדרך אמונה כמ"ש במד' כבהמה נמשכנו 

אחריך. זכו אח"כ להשיג כל החדרים הגנוזים. וכדכתיב קודש ישראל לה' 

' השכר על שנמשכו אחריו כמ"ש רש"י ז"ל בפ' וגם ראשית תבואתו. שזהו הי

צדה לא עשו להם ע"ש. וניתן להם הראשית והפנימיות מכל העולם. כי עיקר 

הישוב הוא ירושלים וביהמ"ק. ע"י שנמשכו למדבר. וז"ש ואתן צאני כו'. עי"ז 

אדם אתם. ולכן ממחרת השבת מצות העומר. ובגמ' בפסח על התבואה לכן 

מר בפסח כדי שתתברך לכם תבואות שבשדות. הענין כנ"ל. הביאו לפני עו

שבפסח מתעורר ראשיתן של ישראל ויכולין אז להניף את העומר ולמשוך 

ברכה מעולם העליון לעוה"ז. וע"ש במדרש מה יתרון לאדם כו' תחת השמש. 

אבל מלמעלה מן השמש יכולין למשוך התחדשות ואין זה נמסר רק לבנ"י 

לכם. ואיתא ואדם אין לעבוד את האדמה שעד שלא נברא כדכתיב החודש הזה 

אדם וידע שיש צורך לגשמים כו' והתפלל. לא המטיר ה' ע"ש בפ' בראשית. 

וכמו כן עתה שנגמר הבריאה ביצ"מ שנעשין בנ"י ברי' חדשה אדם אתם כנ"ל. 

 פסח וזה מותר האדם מן הבהמה: תרמ"ה
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 עוד ביאור באותו ענין...

כור כו' ויאמר משה זכור כו' בחזק יד הוציא כו' ולא ֵיָאכל בפסוק קדש לי כל ב .1

חמץ כו' בחודש האביב. המשך זה לצווי הש"י קדש לי. הרמז הוא כי יצ"מ הי' 

התחלת הכנסת בנ"י תחת מלכותו ית'. והתחלה הוא העיקר כמ"ש טוב אחרית 

כל דבר מראשיתו. וצריכין לזכור זאת לעולם. וזכירה זאת מביא כח וזריזות ב

המעשים. וכששוכחין ההתחלה נופלין בעצבות. וז"ש זכור כו' ממילא ולא יאכל 

חמץ. והרמז שיוצאין בחודש האביב ביכור כל התבואות. לרמז כי יצ"מ אינו 

במקרה אבל הוא ראשית והכנה לכל המדרגות של בנ"י. וזה עצמו הרמז 

ג בכל אדם במאמר קדש לי כ"ב פטר כל רחם שהוא התחלה הנ"ל. ודבר זה נוה

כי בתחילה הש"י עוזר לאדם ומוציאו מתוך הבלי עולם בעזר עליון וצריכין 

 לזכור זאת תמיד:

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 ְבֵצאִתי ִלי ְיהֹוָה ָעָשה זֶּה ַבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום ְלִבְנךָ  ְוִהַגְדתָ  ח

 :ִמִמְצָרִים
-------------------------------------------------- 

 

     הללו ומרור מצה פסח כגון  ,מצותיו שאקיים בעבור זה בעבור ביאור ענין  

 

 

 רש"י

 

 זה בעבור

 

     הללו ומרור מצה פסח כגון  ,מצותיו שאקיים בעבור

 

     שפת אמת
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שמעתי מפי מו"ז ז"ל על שקורין לליל פסח סדר עפ"י מ"ש המהר"ל ז"ל שיש  .1

סדר מיוחד על הנסים והנפלאות שאינם במקרה ודפח"ח. ואפשר לבאר עוד 

עפ"י מה דכתיב כי לא בחפזון תצאו כו'. כי ביצ"מ היה הגאולה במהירות שלא 

ובכל יום היינו ראוים. ועתה צריכים אנו לברר ע"י סיפורי יצ"מ בכל שנה 

וכפי  כמ"ש רש"י ז"ל בעבור זה הוציאנו כדי לקיים מצותיוהטעמים של יצ"מ 

מה שמקיימין ומשבחין ומהללין לפניו נמצא נעשה מסודר ומיושב טעמי 

הגאולה וכשיהי' מתיישב הכל יהי' הגאולה העתידה כי הבורא ית' גאלנו שהי' 

גלוי וידוע לפניו ית' שעי"ז נזכה אחר כך לעבוד אותו באמת. כמ"ש הוצאתי 

ת לעתיד לבוא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים. וזה יתקיים בשלימו

וע"ז נתקן כל השאלות והתשובה עבדים היינו. וזה רמז הד' בנים כי בוודאי כפי 

הספיקות שיש בלבות בנ"י באופנים שונים. כך יש גלות מצרים. ובכל שנה 

מתעורר הגאולה ומתבררין אלה הספיקות עד שיהי' הכל מסודר ומיושב 

פיקות הי' ד' גליות. ולכן יש ד' ויתקיים כי לא בחפזון תצאו כו'. ועל ד' מיני הס

לשונות של גאולה כמ"ש במ"א מזה. וע"ז הרמז ועבדום כו' ד' מאות שנה. כי 

יש מיני חשבונות יחידיות עשיריות מאות אלפים ואז חוזר אל האחדות. אבל 

 פסח תרמ"ב עד המאות יש ספיקות שצריכין לבררם:

 

'. הענין הוא כי עיקר בהגדה רשע מה אומר לכם ולא לו כו' כפר בעיקר כו .2

גאולת מצרים שכתיב ביד חזקה כו'. פי' שהשי"ת עשה שיהיו בנ"י עצמן ראוין 

כמ"ש אהי' שהגם שלא היינו ראוין  כמ"ש בעבור זה שאקיים מצותיו.לגאולה. 

ראה השי"ת מה שראוים לקיים אח"כ בכל הדורות עד לעתיד. נמצא יש חלק 

ומר מה העבודה כו' לכם. פי' שאנחנו יצ"מ בכל דור ודור ממש. וזה הרשע שא

לא היינו במצרים ואין לנו לשמוח בזה. ולכן כפר בעיקר הגאולה. גם זה עצמו 

שחושב שהי' נס שלא מצד צירוף מעשה בנ"י זה נק' כפירה כי הגאולה הי' בכח 

בנ"י ג"כ כנ"ל. ולכן הקהה את שיניו. כי לכם ולא לו. א"כ הוא עצמו מוציא 

תו כמ"ש בעבור זה עשה ה' לי ולא לו אלו הי' שם לא הי' מפיו היפוך שאל

נגאל שהגאולה הי' מצדנו ג"כ כנ"ל. לכן כתיב וראה את הדם כו' שרצה שיהי' 

 פסח הגאולה ע"י מעשה בנ"י בעצמם: תרמ"ז

 

ויתכן עוד לומר  בעבור זה עשה ה' לי. פרש"י בעבור שאקיים מצותיו פסח ומצה. .3

בראו להעיד על הבורא. לכן פסח פה סח שע"י בעבור זה הסיפור כי בנ"י נ

הגאולה נפתח פיהן של בנ"י. הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה שכל זמן 

שמשועבדים לסט"א אינם יכולין להלל לה' עד שנעשו בני חורין ויצאו מן הטבע 
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להיות עבדי ה' ביצ"מ פה סח. ובקי"ס השירה. והם בחי' תורה שבע"פ ותורה 

 פסח ב בב' תורות: תרנ"חשבכתב הקול קול יעק

 

פי' שתכלית הגאולה הי' לכבודו  בעבור זה עשה ה' לי. ברש"י שאקיים מצותיו. .4

ית"ש כדי שיהיו בנ"י כלים לעשות שליחות הקדוש ברוך הוא בעולם. הגם שפי' 

הפשוט אמת שבשביל המצות שעתידין בנ"י לעשות הי' הגאולה. ולכן הי' 

הגאולה בשם אהיה לומר שבזכות המצות שעתידין לעשות הם נגאלין. אבל 

ת הגאולה לשמו ית'. ולכן הרשע שאומר עיקר הפי' בעבור זה ממש שזה תכלי

מה העבודה הזאת לכם כופר בעיקר שאדרבא תכלית הגאולה הי' רק עבודה 

 פסח תרנ"ט הזאת כמ"ש:

 
-------------------------------------------------- 

 ָיד ְבֹחזֶּק ֵאָליו ְוָאַמְרתָ  ֹזאת-ַמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנךָ  ִיְשָאְלךָ -ִכי ְוָהָיה יד

 :ֲעָבִדים ִמֵבית ִמִמְצַרִים ְיהֹוָה הֹוִציָאנּו
-------------------------------------------------- 

 

 בנים ארבעה כנגד תורה דברה ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 זאת מה

 

 הוא אחר ובמקום  ,זאת מה ושואל וסותם  ,שאלתו להעמיק יודע שאינו טפש תינוק זה

 דברה  .חכם בן שאלת זאת הרי  ,).כ  ,ו )דברים  'וגו והמשפטים והחקים העדות מה אומר

         חכמה דרך והשואל  ,לשאול יודע ושאינו  ,רשע  ,תם  ,בנים ארבעה כנגד תורה

 

     שפת אמת

 

רשע כו' כפר בעיקר. י"ל בעיקר יציאת מצרים כי עיקר הגאולה הי' להיות  .1

התעוררות גבורת השי"ת גם לפרעה וחילו. להיות ניכר מלכותו ית' בכל מקום. 

ולכך זה שהוציא עצמו כפר בעיקר. וכ"כ גם אתה תתן בידינו כו'. ורק אם רוצה 

פי' כן אמר מו"ז ז"ל להכניע עצמו. וכשאינו רוצה ג"כ העצה להקהות שיניו. ו

 פסח תרלב שיש תיקון לכולם: נגד ד' בנים דיברה תורה
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נראה שהוא נגד הארבע לשונות של גאולה. שהגאולה כנגד ארבעה בנים כו'.  .2

הי' מכל הד' גליות. ושאלות הללו יש בכל איש ישראל. מצד חקירות השכל 

שעי"ז היצה"ר מהרהר אחר החוקים ועל זה צריך להיות התשובה מוכן בלב 

האדם כי לעשות רצון השי"ת יש מזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצוה. 

'. שטעם מצוה של מצה אף שאין בו טעם. מתוק לו יותר וזה אין מפטירין כו

ממטעמים. והרשע פורק עול ממש. מה העבודה. ואומרו לכם פי' מה כוחו של 

בו"ד לעבוד להשי"ת. ועי"ז מהרהר אחר השגחה עליונה כמ"ש בספרים. 

והתשובה. בעבור זה. פי' ע"י שהוא בו"ד ואין לו שכל כראוי חשוב לפניו ית' 

ותר ממלאכי עליון. ושאלת התם ע"י התמימות כשהקב"ה נותן איזה עבודתינו י

הארה בחסדו בא האדם לידי התנשאות באומרו מה זאת. וצריך לידע שהוא רק 

בחסד עליון. וזה התשובה בחוזק יד כו' בלי זכיות האדם. ושאינו יודע לשאול 

 הוא בגלות המר שא"י כלל איך לפתוח הלב וע"ז נאמר את פתח לו. וע"ז

נותנים השבח. שגאולת מצרים הי' בכל הד' מיני גליות בכלל ובפרט שנמצא 

בחי' אלו בכל אחד מישראל. ונק' בנים שבאמת נגמר הבנין ע"י החקירות הללו 

בלב האדם כשזוכה לבוא לדרך האמת ולצאת מהבלי עולם הזה ועניניהם: 

 פסח תרל"ד

 

כמה ענינים. כמ"ש בד' כי בגאולת מצרים יש  כנגד ד' בנים דברה תורה כו'. .3

לשונות של גאולה. דעיקר הגאולה צורך גבוה וזה שאלת החכם מה העדות כו' 

אשר צוה. כי החכם כל מגמתו. לשם שמים כמ"ש בזוה"ק בפ' החכם עיניו 

בראשו במאן דשריא על רישי' ע"ש בינוקא דבלק דברים מתוקים. והרשע שואל 

גאולה. וע"ז משיבין לו בעבור זה מה העבודה לכם. היינו התועלת שיש לנו בה

עשה ה' לי ולא לך. פי' כי בוודאי כשאין עושין לגרמייהו רק לשם שמים בוודאי 

התועלת לנו מאוד מאוד. אבל כשיהי' כל מגמתנו בעבורנו. בוודאי אין מרגישין 

כלום. ושאלת התם הוא על גוף המעשה דיצ"מ שהוא תועלת בכלל העולם 

ך הנסים בעולם. וענין הד' הוא מפלת הרשעים. ולכן שנשתנה הטבע ונתגלה דר

בגלות אינם יכולין לברר זה הדרך והוא ענין שאינו יודע לשאול. והם הד' 

לשונות. והד' כוסות. של קידוש הוא על צורך גבוה וקדושת שמו ית'. והשני 

בסיפור יצ"מ גוף הענין. והג' ברהמ"ז על הטובה שלנו. והד' שפוך חמתך על 

רשעים: עוד יתבאר הענין עפ"י הפ' עם חסיד תתחסד. כי ביצ"מ שקבלו מפלת ה

בנ"י השלימות צריכין לידע לילך עם כל הד' אופנים. חסיד תתחסד הוא 

ההנהגה בחסד ה' והוא שאינו יודע לשאול ויודע שאינו יודע ומיחל רק לחסדו. 

ך לו גבר תמים הוא התם. נבר הוא החכם שחוקר לברר כל דבר לאשורו. וסמו

 פסח הרשע שהוא עם עקש תתפתל: תרמ"ו
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-------------------------------------------------- 

ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּיָך ְלַמַען ִתְהיֶּה תֹוַרת -ט ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל

 :ְיהֹוָה ְבִפיָך ִכי ְבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ְיהֹוָה ִמִמְצָרִים

 הֹוִציָאנּו ָיד ְבֹחזֶּק ִכי ֵעינֶּיךָ  ֵבין ּוְלטֹוָטֹפת ָיְדָכה-ַעל ְלאֹות ְוָהָיה טז

 :ִמִמְצָרִים ְיהֹוָה
-------------------------------------------------- 

 

 

 רש"י

 

 עיניך בין ולטוטפות

 

 שתים באפריקי פת  ,שתים בכתפי טט  ,טטפת קרוין בתים ארבעה שהם שם ועל  ,תפילין

  ,).ו  ,ב )מיכה תטיפו אל  ,).ב  ,כא )יחזקאל דרום אל והטף עם חברו ומנחם  .):ד )סנהדרין

 בין קשורים אותם שהרואה  ,ראשונה בפרשה האמורה עיניך בין ולזכרון כמו  ,דבור לשון

             בו וידבר הנס יזכור  ,העינים

 

 שתים באפריקי פת  ,שתים בכתפי טט ביאור ענין  

 

 שפת אמת

 

. כי הקדוש ברוך הוא תורת ה' בפיךבפסוק והי' כו' לאות כו' ולזכרון ב"ע כו'  .1

תלה התורה ומצות ביצ"מ. כמ"ש אנכי ה"א אשר הוצאתיך. והיינו שא"י לזכות 

א"י לתורה עד שיוצאין משיעבוד הטבע והסט"א. כדאיתא מאן דכפות באחרא 

לקבל עמ"ש. והוצרך הקדוש ברוך הוא לעשות לנו נסים ונפלאות לצאת מן 

הטבע. והש"י זכר עשה לנפלאותיו. ונתן לנו מצות שעל ידיהם מתעורר ונזכר 

יצ"מ. כמו במצות תפילין. ד' פרשיות. שנים מיצ"מ קדש והי'. וב' לקבל מלכותו 

לקבל עמ"ש  פריקי שנים.ורמזו חז"ל טט בכתפי שנים פת באומצותיו שמע והי'. 

על שכמם. ולפרוק שיעבוד הסט"א. וצריך כל אדם לידע כי המצות שנתן לנו 

הש"י. בפרט אותן שנק' אותות. הם פועלים ומסייעים לכל אדם. וכמו שאדם 

מניח תפילין למטה ורוצה לצאת משיעבוד הגוף ולכנוס לקבלת מלכות שמים. 
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מסט"א ומתקשר אל הקדושה.  כמו כן השורש בשמים מוציא נשמתו ונפשו

ורמזו חז"ל בתפילין דמרי עלמא ע"ש פ"ק דברכות. והרמז כנ"ל כאשר בנ"י 

מניחין תפילין למטה בעוה"ז ופורקין מעצמם עול סט"א ומקבלין עליהם עול 

מלכותו ית"ש. כן כביכול הקדוש ברוך הוא מניח תפילין וקושר את בנ"י אליו. 

תפילין דמרי עלמא ג"כ ב' פרשיות לשבחן של ופורק מעליהם עול סט"א. לכן ב

ישראל מי כעמך ישראל. מי גוי גדול כו'. וב' פרשיות להצילם מסט"א. או הנסה 

אלקים. עם נושע בה' כו'. ובשבת קודש אחז"ל שא"צ תפילין שהם עצמם אות. 

כי שבתות וי"ט הם בעצמם זכר ליצ"מ ונתעורר בהם גאולת מצרים בלי עובדא. 

שות כולו תורה. שהנשמה היורדת בש"ק היא חירות משיעבוד ויכולין לע

 הסט"א דלית לון שליטה בש"ק ומתעברין מינה כו': תר"נ

 

יצאו כל צבאות ה' מא"מ. ]במכילתא[ כל לרבות צבא מעלה ומטה. וכמו כן  .2

בבנ"י עצמם הי' הגאולה בנפש ובגוף ששניהם היו ת"י מצרים. וכמו כן אחר 

פש. כך הכניסנו הקדוש ברוך הוא לקבלת מלכות שיצאנו ממצרים בגוף ונ

שמים בגוף ובנפש. ומצוה ראשונה בפסח שהוא תיקון הגוף מ"ע ול"ת לאברים 

. שנים ליצ"מ ולכן ד' פרשיות בתפיליןוגידין. ואח"כ קבלת התורה תיקון הנפש. 

 בגוף ונפש. ושנים לקבלת התורה והמצות בנפש וגוף: תרס"ד

 

 

 דרום אל והטףכמו דבור  לשון טוטפות ביאור ענין  

  

 שפת אמת

בפסוק א"נ היום. בכ"מ שכ' בתורה היום הוא בכל יום. לעברך בברית ה'. וא"כ  .1

שיש לבנ"י קשר וברית בה' כמו שהוא ית' הי' הוה ויהי' כן יש לבנ"יחלק 

באחדות והתחדשות. והם למעלה מן הזמן בכח זה הברית. וצריך כל אדם 

ל יום בכח הבריתות. וז"ש כי המצוה כו'אנכי מצוך לעורר זאת ההתחדשות בכ

היום לא נפלאת היא ממך כו'. פי' זה הציוי המתחדש בכל יום א"כ הוא למעלה 

מן הזמן. מ"מ לא נפלאת הוא. בפיך ובלבבך לעשותו הםברית הלשון וברית 

המעור מאחר שנק' בריתות א"כ הם למעלה מן הטבע כנ"ל. ובאמת ע"י כל 

התדבק בזה השורש. אבל המצות שנק'בריתות הם עיקר כחן של מצוה יכולין ל

ישראל. לכן כ' לא נפלאת הוא ממך דווקא אבל מכל הברואים הוא נפלא ורחוק 

מאחר שהם תוך הטבע כנ"ל. לכן יש ב'אותות בכל יום ברית מילה ותפילין 



  

135 
 

כמ"ש רש"י טוטפת מלשון מילה ושבת. מלה ברית המעור. ותפילין כח הדיבור 

וכמ"ש למען תהי'תורת ה' בפיך. וכן שבת סהדותא איקרי ובו  אל דרום. הטף

נפתח פיהן של ישראל בתורה וזה קריאת התורה בשבת. וצריכין להתחזק בכח 

השבת ומכ"ש בשבת זהשהוא שבת האחרון של השנה. ואיתא אלו משמרין 

בנ"י שבת א' או ב' שבתות מיד הם נגאלין ועכ"פ בשבת שבסוף השנה צריכין 

וגם בשבתשבתחילת השנה החדשה. דכ' ויברך א' את יום השביעי.  לדבק בו.

ומצינו כי מי שהוא מבורך יש בו ברכה בביאה וביציאה כדכ' ברוך אתה בבואך 

וב"א בצאתך.לכן השבת בבואו נותן ברכה וקדושה לבנ"י וכן בצאתו וזה קדוש 

מו והבדלה. וכדאיתא בזוה"ק שיש שמחה למעלה בכניסת שבת ויציאת שבת וכ

בשבת שבא בתחילת השנה. ושבת היוצא בסוף השנה משאיר ברכה בכניסה  כן

 תרנ"ח ויציאה כנ"ל:

 

  עוד ביאור באותו ענין...

 למען תהי' תורת ה' בפיך ביאור ענין 

 

כו'. כי גאולת מצרים היא להיות הארת הקדושה גם  למען תהי' תורת ה' בפיך .2

תוך המיצר והסתר הטבעי. וזה נק' תורה שבע"פ. כי תורה שבכתב למעלה 

מהטבע. והמשכת אור התורה בכל מעשה גשמיי ג"כ זה תורה שבע"פ 

שנתחדשו מתוך יגיעת העמלים בתורה לשמה. וז"ש שע"י יצ"מ יוכל להיות 

את החוקה ג"כ כנ"ל כי להיות כל הנהגת תורת ה' בפיך דייקא. ושמרת 

המעשה ג"כ ע"י התורה היא כמו חוקה. כי בתורה עצמה מובן כל דבר בטעמו 

שלמעלה בשורשה. אבל למטה בתוך הטבע היא חוקה. למועדה להיות נמשך 

המעשה אחר חיות הפנימיות כמ"ש בכל דרכיך דעהו. וחוקה הזאת כמו זאת 

 חוקת התורה: תרל"ב

 

ז"ל כ' על מה שאין מניחין תפילין בש"ק כי הרשב"ם פי' לטוטפות  הרב המגיד .3

כו' כפשוטו כמו כתבם על לוח לבך לזכור את אחדותו ית' ויצ"מ תמיד. אך 

בחול א"י לבוא לזכירה זו אם לא ע"י מצוה גשמיות. אבל בשבת קודש יכולין 

קר מצות בל"ז לקיים מצוה זו עכ"ד ]בס' אור ישראל[ ודפח"ח. כי באמת זאת עי

תפילין לקשר החכמה והמוח אל הגוף כמ"ש לשעבד בזה תאוות ומחשבות 

כו'. כי ידוע שכל הפנימיות רוחו של  למען תהי' תורת ה' בפיךלבינו כו' וכתיב 

אדם מתאסף אל הפה והבל זה כולל כל האדם וזה עצמו הי' ביצ"מ שהי' 
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ן להביא המחשבה מקודם הדיבור בגלות כדאיתא בזוה"ק וע"י יצ"מ הי' יכולי

והחכמה אל הדיבור. וכ"כ בספרים כי יציאת מצרים הוא בחי' הדעת שהוא 

התקשרות החכמה אל המדות כו' ובשבת מתעורר יציאת מצרים כמ"ש זכר 

ליצ"מ. ובחול צריכין לעורר הגאולה ע"י מצות התורה במעשה גשמיי. ומ"מ גם 

בע"ש יאכל בשבת. הגאולה של שבת תלוי' בהמצות בחול כדאיתא מי שטרח 

כי ב' מדריגות הם. בחול ע"י טרחא. ובשבת בשובה ונחת. וכפי היגיעה בחול 

 זוכין למנוחה בש"ק כנ"ל: תרל"ה

 

כו'. פי' תורת ה' דייקא  למען תהי' תורת ה' בפיךוהי' לאות כו' ולזכרון כו'  .4

בהיות כי בכל תורה ומצות יש כמה מדרגות בעשותן האדם. אמנם להיות 

לי פסולת כלל הוא ע"י הקדמת יצ"מ. וזה ענין הזכרת יציאת מצרים נעשין ב

קודם ק"ש בכל יום שהוא עיקר התורה כמ"ש ודברת בם. וכמו שהי' בכלל 

שהוקדם יצ"מ לקבלת התורה. כמו כן עדיין נוהג בכל יום. כי בהקדמת זכירת 

ורת יצ"מ נעשין קצת בני חורין משעבוד היצה"ר ויכולין לקבל עמ"ש לעסוק בת

 ה' דייקא: תרל"ז

 

. תלה הכתוב התורה ביצ"מ. וכמו כן הי' למען תהי' תורת ה' בפיךבפסוק  .5

במעשה שלא קיבלו את התורה עד אחר יצ"מ ולכן כן הוא לדורות. כפי מה 

שמעוררין בחי' גאולת מצרים זוכין לתורה. לכן מקדימין זכירת מצרים קודם 

והענין הוא שעיקר הכח בפה ק"ש בכל יום שהיא עיקר התורה ודברת בם. 

להוציא דיבורים אמיתיים כמ"ש חיים הם למוציאיהם. וא"י להוציא הדיבורים 

עד שנעשין בנ"ח ממיצר ועיכוב התרחבות הפנימיות שזה עיקר פי' מצרים 

היפוך המרחב. ובמצרים היו נכללין כל מיני מיצר ולכן ע"י זכירת גאולת מצרים 

 יצר ע"י שהכל נכלל אז ביצ"מ כנ"ל: תרל"חנתעורר כח הגאולה בכל מיני מ

 

כו'. כי ע"י המצות  למען תהי' תורת ה' בפיךבפסוק והי' לאות על ידך כו'  .6

האלה שנק' אותות ניתקן גוף האדם ויכול להאיר בו אור הפנימי שבאדם שהוא 

חלק כל איש ישראל בתורה כמ"ש וחיי עולם נטע בתוכינו. וחז"ל דרשו מי 

ציא שבתות ויו"ט שהם עצמם אות. יש לפרש כי עיקר שצריך אותות להו

ההסתר בעוה"ז הוא הזמן שכל ימי המעשה הם התלבשות הארה עליונה 

בימים התחתונים. אבל שבת הוא עצמו אות ואין בו הסתר. ויובן יותר לשון הם 

עצמם אות לפי דברי הרב הקדוש ממעזעבוז ז"ל על מאמר ויום השביעי משבח 

צמו הוא המעורר לשבח להבורא ית'. אכן עיקר הפי' על בנ"י ואומר כי היום ע

עצמם כמ"ש לך לאות כי הגוף מלבוש להנשמה. וע"י אותות אלו מחלישין כח 
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הגוף. והנשמה מאירה. לכן אמרו חכמים בחידותם הקורא ק"ש בלא תפילין 

כמעיד עדות שקר כי בנ"י מעידין בכל יום על הבורא ית' כמ"ש אתם עדי. וצריך 

היות עדות ברור בלי התערבות עניני עוה"ז המבלבלים לאדם. לכן א"י לברר ל

עדות זה בלי מצות תפילין. והוי כמעיד עדות שקר. וז"ש למען תהי' תורת ה' 

בפיך שיהי' עדות אמת. וק"ש היא עיקר תורת ה' כמ"ש חז"ל הקורא ק"ש 

יכין להוציא מקיים והגית בו כו'. וכ"כ ודברת בם שהם עיקר דברי התורה שצר

בפה בשחר ובערב. וז"ש מי שצריכין אות. אבל בשבתות וי"ט מתרוממין נפשות 

בנ"י. והם עצמם אות ממש. כמאמר כנ"י יהי' בן זוגך. והיינו הארת נשמה 

 יתירה וז"ש שהם עצמם אות והבן: תר"מ

 

כו'. דעיקר  למען תהי' ת"ה בפיךבמצות תפילין והי' כו' לאות כו' ולזכרון כו'  .7

התפילין הם לעורר האותיות שחתם הקדוש ברוך הוא בנפשות בנ"י כמ"ש 

שכח הנשמה בגוף כאזכרות בגוילין. רק שע"י התפילין יכולין להוציא התורה 

מכח אל הפועל. מליבא לפומא. לכן כ' שנכון ללמוד בתפילין. והרמז מכאן 

ת שע"י התפילין יוצאין למען תהי' ת"ה בפיך שהתפילין מסייעין לזה. וזה האו

ההארות שבפנימיות. והוא אות ועדות על בנ"י. וכמ"ש חז"ל בפסוק וראו כע"ה 

כי שם ה' נק' עליך זה תפילין ש"ר כו'. ולכן בש"ק א"צ תפילין שאין דומה מאור 

פניו של אדם בשבת שנזדכך הלבוש של איש ישראל ויכולין האותיות שבנפש 

ויש נשמה יתירה וגוברת על כיסוי המלבוש  להתגלות גם בלי מצות תפילין.

שהוא הגוף. ולכן נק' ג"כ יתירה שיש לה תוספות כח על כח הגוף כמ"ש יומא 

 תרמ"דדנשמתין הוא ולאו דגופא: 

 

. דכ' עושי דברו ל"ת תורת ה' בפיךבמצות תפילין. לאות ע"י ולזכרון ב"ע  .8

ת המעשים לבטלם לשמוע בקול דברו. ובמצוה זו כ' קשירה. א"כ הוא התקשרו

להקב"ה ועי"ז זוכין לתורה. ואיתא בזוה"ק פ' זו דבמצרים קישר פרעה את 

העבדים שלא יוכלו לצאת לחירות ע"ש. וקשר רשעים אינו מתקיים. אכן כאשר 

הקדוש ברוך הוא קירב אותנו להיות לו לעבדים. נתן בנו מצות הללו שנוכל 

מצות קשירה בתפילין  לקשר על ידם הכחות והמחשבות אליו ית'. וזהו

ובציצית. וע"י הקשירה להיות תחת עול מלכותו זוכין לתורתו. וכ' תהי' תורת 

ה' לשון הוי' חדשה. שכשבנ"י מתוקנים כראוי. מתחדש התורה ממש בפיהם 

של ישראל. ובאמת יש הרבה מדרגות בכל מצוה. וע"י שמבטלין עצמם 

ט"א. יכולין להתדבק בעבודת להתקשר אליו ית' ונעשין בני חורין משיעבוד דס

ה'. וכמו שהי' ביצ"מ דקוב"ה שרא קוטרין והוציאנו מקשירות הרשעים. ואח"כ 

קישר אותנו לעבודתו ית'. כן הוא תמיד בפרט איש ישראל שלא לחנם נצטווינו 
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לזכור בכל יום יצ"מ. רק שבכל יום צריך האדם לצאת משיעבודא דסט"א 

אח"כ זוכין לתורה. ובימי המעשה התיקון ולכנוס בשיעבוד דסטרא דקדושה. ו

ע"י התפילין שמקשרין המעשים אליו ית'. ובש"ק שיש ביטול כל המעשים 

לגמרי. זוכין לתורה בלי מצות תפילין. דביטול כל המעשה הוא יותר מדרגה 

מקשירת המעשים. והענין שבפנימיות בנ"י יש נשמות טהורות וקדושות. רק 

מצות. )ובשעת התפילין( ]ובשבת[ יכולין לעורר שהמלבוש צריך תיקון ע"י ה

הפנימיות והשפעת הנשמה יתירה שבאה בשבת. ובחול בשעת התפילין יכולין 

ג"כ לעורר הארה מזה כמ"ש חז"ל בפסוק וראו כל ע"ה כי ש"ה נקרא עליך זה 

תפילין שבראש והכל ענין א'. ובמ"א כתבנו עוד מזה לכן קצרתי. ]ובדברים אלו 

ז"ח המעלה שיש בשבת וימים טובים יותר מתפילין דהם חותמא מובן מ"ש ב

 דמלכא ע"ש בשיר השירים ותבין שהוא כמ"ש[: תרמ"ה

 

למען תהיה תורת ה' בפרשת קדש לי כו' והי' כו' לאות על ידך ולזכרון ב"ע  .9

. כי הגלות הי' בבחי' דיבור מעשה מחשבה כמ"ש בפ' שמות כן אחר בפיך

דושה בג' אלה. על ידך המעשה. בין עיניך הגאולה ניתן להם כוחות הק

המחשבה. תורת ה' בפיך דיבור. ומצות אלו מסייעים בכל יום לשעבד המעשה 

והמחשבה אליו ית' ועי"ז זוכין לתורה. וזה עצמו בכלל קדש לי כל בכור כו' 

באדם ובבהמה. כענין שנא' אדם ובהמה תושיע ה'. ובנ"י מקשרין ראשית כח 

מיות ע"י תש"י. וראשית כח הנשמה בחי' אדם ע"י תש"ר. הגוף שהוא נפש הבה

 כמו שמבקשין ע"י מצות תפילין יתמשך כו' ושפע קודש כו': תרמ"ז

 

כו'.  למען תהי' תורת ה' בפיךובפסוק והי' כו' לאות על ידך ולזכרון ב"ע  .11

וחכמים דרשו מי שצריך אות יצאו שבתות וימים טובים שהם עצמן אות. 

ולהבין זה כנראה מלשונם כי נשתנו נפשות בנ"י בשבתות וי"ט. כלשונם מי 

שצריך אות. כי הנה האדם נברא במעלה יתירה מן המלאכים כמ"ש וישם שם 

' משנה פניו כו' האדם אשר יצר שהי' מוכן לשרת לפניו בגן עדן. ואחר החטא כ

ותשלחהו. וניטל ממנו ציור ולבוש העליון כמ"ש ז"ל שנשמתו גנוזה בג"ע. 

וביצ"מ וקבלת התורה זכו בנ"י לחזור לקבל אותה הנשמה כמ"ש אני אמרתי 

אלהים אתם כו'. והיו דומין למלאכים ממש. וביצ"מ התחיל זה הדרך שהי' 

ם אותו לבוש העליון מצוה ראשונה כמ"ש ואת ערום וערי' כו' רמז שנחסר לה

שזוכין ע"י המצות להאי חלוקא דרבנן. והגם שאחר החטא בעגל ניטל מאתנו 

הציור הנ"ל. אבל כל המתנות שנתן הש"י הם לדורות והם צפונים וגנוזים. ויש 

זמנים ומצות שעל ידיהם זוכין להמשיך הארות מאותן הציורים. וכענין שאמרו 

כין בכלל ישראל להיות נשאר אותן ז"ל זכה משה ונטלן היינו שהקב"ה ה
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ההארות גם שאין יכולין הכל לקבל בהתגלות כמ"ש ועתידין לחזור לנו. וכמו 

שזכו לכל זה ע"י יצ"מ כן עשה הש"י לדורות זכר ליצ"מ. וע"י מצות תפילין 

לאות ולזכרון ב"ע. אלה אותיות הכ' בפרשיות המה מאירים לאדם הארות 

נבדלו בנ"י ונתעלו ומאיר בהם אור נשמה  הגנוזות בשורשן. ובשבת קודש

יתירה לכן הם עצמם אות. ולכן בש"ק קורין בס"ת בהתגלות. ובחול האותיות 

מתגלין ע"י הבתים. ובאמת עיקר התגלות הקדושה לבנ"י כשהם נבדלין 

מהאומות. ובש"ק דכ' אות היא ביני וביניכם ואין שם מגע נכרי. לכן יש התגלות 

 תרמ"ט האור המיוחד לבנ"י:

 

. הם שלשה תיקונים תורת ה' בפיךבמצות תפילין לאות על ידך. לזכרון ב"ע.  .11

במעשה דיבור ומחשבה. שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מצות. איך לתקן מדו"מ 

להבדילם מהבלי עולם. ולקשרם בתורת ה'. ובתפילין עצמם יש בחי' בתים וד' 

ואדנות. והבתים הם  פרשיות וכ"א אזכרות כידוע שהם ג' שמות אהי' והוי'

במעשה. וכתיבות הפרשיות כתיבה כדיבור. והשמות הם במחשבה. ובכח זו 

המצוה יכולין לתקן מעשה דיבור ומחשבה. והם בחי' נפש רוח נשמה. ואחז"ל 

הוקשה התורה כולה לתפילין. כדכ' למען תהי' תורת ה' כו'. וע"ז כתיב אשרי 

א תורה ואין עוז אלא תפילין כידוע. אדם עוז לו בך מסלות בלבבם. ואין עוז אל

והם מסילות בלבבם. כמ"ש לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו. פי' התורה 

נעלמה מעין כל חי. אבל הקדוש ב"ה נתן לנו מצות. לסייע לנו. למצוא על ידיהן 

דרכים ומסילות בלב. להתקרב אל התורה. כדכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. 

לין להתחזק ולדבוק בתורה. ובוודאי אלה הפרשיות דכ' ועל ידי התפילין יכו

בהם אנכי מצוך היום. מצוה אתכם היום. מתחדשין ממש בכל יום. אבל האדם 

צריך להכין עצמו לקבל אלה הדברים. וע"ז כתיב ושמרת כו' החוקה פי' 

החקיקות ורשימות שהקב"ה חקק באיש ישראל. וזו החקיקה צריכין לשמור בכל 

ימימה. ואלה הפרשיות צריכין לקיים בכל יום. במעשה התפילין. יום. מימים 

ובדיבור ומחשבה בקריאת שמע. והתפילין נק' אות בזה עצמו שבנ"י יכולין 

לקבל אלה ההארות המתחדשין בכל יום כאשר חכמים הגידו תפילין צריכין 

אמת גוף נקי. ובנ"י שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מצוה זו בוודאי להם גוף נקי. וב

כפי מה שאדם מטהר עצמו להיות נקי כך מאירין בו האותיות האלה. ואלישע 

בעל כנפים שהי' גוף נקי לגמרי זכה לתפילין האמיתיים שהאירו בו הפרשיות 

והשמות בשלימות. ומ"מ יש לכל איש ישראל חלק בזה. ובאמת המצוה בעצמה 

לי תפילין כאלו מתקנת נפש האדם להיות מוכן לזה. ואמרו חז"ל הקורא ק"ש ב

מעיד עדות שקר בעצמו. והענין הוא דכ' אתם עדי. וזאת העדות אינו בביטוי 

שפתים בלבד. אבל כל איש ישראל בעצמותו הוא עד על הבורא ית'. דכ' עם זו 
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יצרתי לי. שיש לבנ"י ציור מיוחד צלם אלקים שהוא עדות על הבורא ית'. 

ו ית'. וזה הציור מתגלה ע"י מדכתיב עם זו מוכח שיש להם ציור מיוחד לשמ

התפילין כמ"ש חז"ל בפסוק וראו כל ע"ה כו' שם ה' נקרא עליך זה תפילין של 

ראש. קריאה הוא לשון חיבור ודביקות. שע"י התפילין חל ש"ש על האדם 

ומתגלה בו צלם הפנימי. ובאמת בקבלת התורה נגלה זה הציור. וע"י החטא 

ה הצלם ונעשה עד אמת על הבורא ית'. נסתר מהם. אכן ע"י התפילין נשלם ז

לכן הקורא בלי תפילין כמעיד ע"ש בעצמו. בעצמו דייקא. ועדות בפה בלבד 

אינו אמת לאמיתו. ולכן בש"ק א"צ תפילין שהן עצמן אות. שבשבת נגלה זה 

הצלם כמ"ש חז"ל אין דומה מאור פניו של אדם בשבת כו'. ואלה המצות שנק' 

גוף האדם. ולכן הם זכר ליצ"מ. שא"א להיות נשלם אות עושין רשימה וציור ב

זה הצלם הפנימי רק אחר שהוציאנו מארץ מצרים ונתעלו מהנהגת הטבע. וז"ש 

כי ביד חזקה הוציאך כו'. פי' לכן תוכל לקבל זה הרשימה. אות על ידך ובין 

עיניך ותורת ה' בפיך. ואיתא בגמ' פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח 

וא כמ"ש שע"י התפילין נשלם גופן של בנ"י. ופושעי או"ה בעבירה. תפילין. וה

כי אין להם רק זה הגוף הנגלה. וע"י עבירה בעריות מאבדין זה הסדר שלהם. 

אבל איש ישראל ניתן לו תורה ומצות שבזה יהי' נשלם גופו. וקרקפתא דלא 

 מנח תפילין נק' פושע בגופו כמ"ש: תרנ"א

 

כו' ביד חזקה הוציאך כו'  ן תהי' תורת ה' בפיךלמעבפסוק והי' לאות כו'  .12

ושמרת כו' מימים ימימה. פי' ע"י יציאת מצרים נתעלו בנ"י לצאת מן הטבע 

להיות כלים לזה להתדבק בהקב"ה. ולהיות דביקות באלקים חיים במעשה 

דיבור ובמחשבה. ולפי כי ביד חזקה הוציאך. לכן יהי' לאות ולזכרון. ולכן ע"י 

עורר בהם גאולת מצרים יכולין להתדבק בו ית' ולהיות תורת ה' התפילין שמת

בפיך. ואמרו חז"ל הוקשה כל התורה לתפילין שע"י יצ"מ זוכין לתורה ואין 

היקש למחצה. ויש למען בתורה שהוא לשון נפעל כמו למען אשר יצוה. פי' 

"ה שע"י תורת ה' בפיך זוכין להארת התפילין. וכן איתא במכילתא למען תהי' ת

כו' מכאן אמרו המניח תפילין כאלו עוסק בתורה. והעוסק בתורה פטור 

מתפילין. והוא כמ"ש שע"י התפילין זוכין לאור תורה. וע"י התורה זוכין להארת 

 תרנ"דהתפילין: 

 

וכי יש תורה שאינו מה'. אבל הענין הוא דכל מה  למען תהי' תורת ה' בפיךופי'  .13

בתורה. רק שנתלבש בדרך הטבע. ויש שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הכל 

כמה מיני חכמות. וקיום כל דבר בחכמה כמ"ש בחכמה יסד ארץ. רק שמתלבש 

בחכמת הטבע. אבל בנ"י כשיצאו ממצרים נעשו בני חורין מן הטבע ושיזכו 
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לתורת ה' ממש בלי התלבשות בטבע. וענין כי ביד חזקה הוציאך. דיש להבין 

הוא להוציא אותנו ממצרים בדרך הטבע. וגם גוף וכי לא הי' יכול הקדוש ברוך 

הדבר שנשתעבדנו לפרעה שהכל הי' בחכמתו ית"ש בכוונה לבטל כל הטבע 

בעבורינו. כמ"ש במד' בענין השבת שברא הקדוש ברוך הוא רוחות למזיקין ועד 

שלא ברא הגופות קידש היום. וביאר הטעם ללמד לדורות שאפי' יעסוק אדם 

ש היום שבת ישבות ע"ש. וכן הדבר הזה בגלות מצרים במלאכה יקרה כשקיד

שבאמת מצד הטבע היו בנ"י משועבדים ת"י פרעה. והוא הי' שליט בזמן ההוא. 

ובאמת איתא כי פרעה גי' שנה שהוא בחי' כל הזמן וסדר הטבע. ואח"כ 

כשהגיע הזמן לעלות בנ"י למקום המיוחד להם. נשתנו כל סדרי הטבע והזמן. 

אי בנ"י לבטל כל הטבע בעבורם. ושיתברר בכל העולמות כי הכל להודיע כי כד

נברא בעבור בנ"י ושיתבטלו בעבורם כל הטבעיים. וכמו כן יש לנו ללמוד מזה 

לבטל כל הטבע והגשמיות בעבור רצון הבורא. שזה עיקר התכלית שנבראנו 

בעולם לעשות רצונו ית'. ובעבור זה ביטל הטבע בעבורינו. לאשר אנחנו 

חדים לעשות רצונו ית' ומצותיו. ובאמת בכח איש ישראל לגבור ולשבר מיו

הטבע בכח יצ"מ ובכל עת שאדם מזכך עצמו ויוצא מן הטבע הוא זכר ליצ"מ. 

וזה הרמז תזכור כו' יום צאתך כו' כל ימי חייך שזה התעוררת יצ"מ והגאולה 

מתקיים  שיכול כל איש ישראל לעורר זאת כמ"ש. ואז כפי מה שיוצאין מהטבע

תהי' תורת ה' בפיך כמ"ש לעיל. וענין ושמרת כו' החוקה כו' מימים ימימה 

ואיתא במכילתא יש ימים שאתה מניח תפילין ויש שאינו מניח. שבתות וי"ט. 

הרמז הוא כי לכל ימים שלמטה יש שורש בשמים שבנ"י צריכין להעלות ולבטל 

התלבשות הטבע לברר אלה הימים לימים העליונים והוא בחי' גאולה להסיר 

הפנימיות להעלותה ולדבקה בשורש. והוא בכח החקיקה ורשימה שנמצאו 

בפנימיות כל הדברי' וזה ושמרת כו' החוקה כו' מימים ימימה הוא ב' ימים 

הנ"ל. ובשבת שבו מתגלה יום העליון ממש וז"ש שהוא עצמו אות לכן א"צ 

 תרנ"דתפילין בשבת: 

 

לאות כו' אשר יצאתם ממצרים כו' והי' כו'  בפרשת קדש זכור את היום כו' .14

כו' ושמרת כו' החוקה כו' מימים ימימה.  ולזכרון ב"ע למען תהי' תורת ה' בפיך

משמע שכל התורה תלוי' ביצ"מ כמו שהי' אז שהקדים הקדוש ברוך הוא יצ"מ 

לקבלת התורה כן הוא לעולם. שבכח יצ"מ זוכין לתורה. ושמרת כו' מימים 

מן. ודרשו חז"ל על חקת הפסח ועל חקת תפילין והכל ענין א' כי ימימה מזמן לז

הזמן והטבע מסתיר. ויש בכל שנה גאולה חדשה בפסח. והוא הכנה ליום מתן 

תורה בשבועות. וכמו כן בכל יום יש הסתר מיוחד מצד הזמן וצריכין גאולה. 

אולה ובכח יצ"מ זוכין להאיר היום ולכן מקדימין יצ"מ בתפילין קודם ק"ש וג
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ותפלה. ושמרת הוא מלשון שמר את הדבר שצריכין להשתוקק בכל יום לבחי' 

גאולה וחירות ולצאת ממאסר הגוף והטבע ואז התפילין מסייעין לגאולה. ולכן 

בשבת א"צ תפילין. שיום השבת אינו מסתיר לבנ"י כי הוא בעצמו זכר ליצ"מ 

. כיון שנתעלו לבחי' ואין בו הסתר מצד הטבע. ולכן זכו בנ"י לשבת אחר יצ"מ

חירות למעלה מן הזמן והטבע. לכן מוכנים אל השבת שיש בו הארה למעלה מן 

 הטבע וששת ימי המעשה הם בזמן וטבע והשבת למעלה מזה: תרנ"ה

 

. ואיתא הוקשה כל התורה למען תהי' תורת ה' בפיךבענין מצות תפילין  .15

בדיבור. כן במעשה. לתפילין. והמניח תפילין כעוסק בתורה. כמו שיש תורה 

וע"ז רמזו לא המדרש עיקר אלא המעשה. לבד מעשה המצות רק התורה עצמה 

מתקיימת במעשה. כענין שכ' ויעש דוד שם. ובאמת גם בכל מעשה מצוה 

מתעורר בזה אותו הפסוק שבו נאמרה המצוה וכמ"ש ועשיתם אותם מעלה אני 

ין הם נגד חמשה עליכם כאילו עשיתם עצמיכם. והנה פרשיות אלו שבתפיל

חומשי תורה ד' פרשיות בשל ראש. ושל יד כמו משנה תורה שכולל כל 

הספרים שמקודם. והוא חיבה יתירה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להיות כל איש 

ישראל ס"ת בחיקו. והוא באמת שטר חירות כמו מצות המלך להיות עמו ס"ת 

יתן להם ספר התפילין. תמיד והיתה עמו כו'. כמו כן כל ישראל בני מלכים ונ

ובהנחת התפילין נגמר זה הספר. וע"ז דרשו חכמים שם ה' נקרא עליך תפילין 

של ראש. פי' שע"י הנחת התפילין חל שם שמים עליהם. כמו שהתפילין 

צריכים קלף ודיו ובתים. כן צריכים ליד וראש של איש ישראל. ורמזו חז"ל 

עצמם נגמרים בזה הגוף נקי. בלשונם תפילין צריכים גוף נקי. שהתפילין 

והקב"ה יודע שבנ"י הם גוף נקי ומסר להם התפילין. לכן המניח תפילין עוסק 

בתורה ממש וזוכה לחירות. כמ"ש אין לך ב"ח אלא העוסק בתורה. וכמו כן כפי 

החירות שיש לאדם משיעבוד הגוף והטבע והוא גוף נקי. כך זוכה לתורה. ולכן 

 ' כי ביד חזקה הוציאך כו': תרנ"וכ' למען תהי' תורת ה' כו

 

. כי גלות מצרים הי' למען תהי' תורת ה' בפיך כו'בפסוק והי' לך לאות כו'  .16

הכנה למתן תורה שהוא מהג' מתנות שזוכין ע"י יסורים. אכן בזכירת יצ"מ 

יכולין לבוא לתורה בלי יסורים. וכמו כן בש"ק שהוא זכר ליצ"מ הוא יום מנוחה 

יסורים. ולכן א"צ תפילין בש"ק. ובאמת נטע וחקק הקדוש  שזוכין לתורה בלי

ברוך הוא אותיות התורה בנפשות בנ"י. אך שצריכין להוציא אלה האותיות 

מכח אל הפועל להיות תורת ה' בפיך. ולזה מסייע מצות תפילין ושבת. וכפי 

יגיעת האדם בכל יום כמ"ש ושמרת כו' החוקה הזאת לשמור ולהשתוקק בכל 

יא אלה הרשימות מכח אל הפועל. ופי' למען תהי' תורת ה' בפיך. כי יום להוצ
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כשאדם מקבל עול מ"ש כראוי במס"נ. אז רוח ה' דובר בו כמ"ש אשר אנכי 

מצוך היום ממש. וכן כתיב אתם עדי נאום ה'. פי' כשמעידין באמת על הבורא 

 הוא נאום ה' ממש. והוא כשנעשה באמת רשימה באדם ע"י העדות. לאות על

ידך ולזכרון בין עיניך. הרמז שיעשו הדבריים רשימה ואות בנפש האדם. ]וגם 

וכתבתם על מזוזות יתכן להיות בדרך הזה לעובד ה' במס"נ שגם כותלי ביתו 

מעידין עליו[. ולזה רמזו חז"ל הקורא ק"ש בלא תפילין כמעיד עדות שקר 

ושם. אינו עדות בעצמו. פי' תפילין אות ופילול. וכשאין הדברים עושין בו ר

אמת. כי אין העדות בפה בלבד. רק להיות אתם עדי בעצם הנפשות. ומצות 

תפילין ושבת מסייעין לזה כנ"ל. והטעם כי ביד חזקה הוציאך להיות למעלה מן 

 הטבע ותוכל לקיים כל זה: תרנ"ז

 

כו' ושמרת כו' החוקה כו'  למען תהי' תורת ה' בפיךבפסוק והי' כו' לאות כו'  .17

ימימה. דכ' ואשים דברי בפיך. לשון הוה כמ"ש ולא יסף ולא פסק. וכמו  מימים

שהקדים יצ"מ לקבלת התורה. כן בכל יום ע"י זכירת יצ"מ במעשה ודיבור זוכין 

להארת התורה. ואשים הוא לשון סידור כמו ושמו איש על עבודתו. כמו 

יות שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום מ"ב והוא הצירופים הנעשין מכ"ב אות

התורה שמתחדש תמיד צירוף אחר. וע"ז איתא בכל יום הקדוש ברוך הוא 

מחדש הלכה בישיבה של מעלה. כן אותיות התורה החקוקים בכל נפש ישראל 

מתחדשין בכל יום. וז"ש ז"ל השונה הלכות בכל יום הוא בן עוה"ב דכ' הליכות 

א מנהיג עולם לו א"ת הליכות אלא הלכות. פי' הליכות עולם להקב"ה שהו

ומחדש העולם בכל יום בסדר חדש כן צריך האדם לחדש הילוך בעבדות 

הבורא בכל יום ויום. וזה נק' שונה הלכות. כי האדם נק' מהלך. וז"ש ואשים 

דברי בפיך כו' לנטוע שמים כו' עמי אתה. דרשו חז"ל א"ת עמי אלא עמי 

נה הלכות בשותפות ע"ש. ואפי' אנשים כמונו שאין אנו בכח זה להיות שו

שהקדוש ב"ה מחדשם בכל יום. אבל עכ"פ צריך להיות נמצא בכל יום 

התעוררות מחדש בעבודת ה'. ובזה יש לנו חלק בזה ההתחדשות. וע"י המצות 

תפילין ומילה ושבת שהם האותות ובריתות החקוקים בנפשות בנ"י. בכח אותן 

כו' החוקה  המצות יכולין לחדש הרשימה וחקיקה שחקוק בנפשות. ז"ש ושמרת

מימים ימימה בכל יום. ושמרת זה משנה ע"י היגיעה בתורה. גם ר"ת "הזאת 

"למועדה "מימים "ימימה היא מיל"ה דכ' בה זאת בריתי אשר תשמרו. ונק' זאת 

לפי שהיא ברית חתום בבשרינו שא"י להשתנות כמ"ש ע"ז בריתי יומם ולילה 

ת ה' ממש בפיך כמ"ש שהיא קבועה תמיד כנ"ל וע"י אלה המצות תהי' תור

 ואשים דברי דייקא: תרנ"ט
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כו'. אחז"ל  למען תהי' תורת ה' בפיךבפסוק והי' כו' לאות ע"י ולזכרון ב"ע  .18

המניח תפילין כעוסק בתורה. והתפילין שהם זכר ליצ"מ מביאין חירות לאדם. 

דאין לך בן חורין אלא העוסק בתורה. וכמו כן המניח תפילין. ובאמת עיקר 

בהתעוררות כח הנשמה באדם. וע"י התורה מאיר הנשמה באדם. וכמו החירות 

כן ע"י התפילין. ולכן אחז"ל הקורא ק"ש בלא תפילין כמעיד עדות שקר בעצמו. 

לפי שמאמר ה' אלקינו ה' אחד הוא כשהנשמה מאיר באדם. שע"ז נאמר אנכי 

ר ה' אלקיך ביחוד יחדתי שמי עליכם ביותר הוא על נשמות בנ"י. כמ"ש אש

ישנו פה שכל הנשמות היו בקבלת התורה. וכיון שע"י התפילין מאירין נר"נ 

באדם. שזה רמז הבתים ופרשיות ושמות שבהם בחי' נפש רוח נשמה אז יכולין 

לומר ה"א ה' אחד. ולכן בש"ק שהנשמה מאירה באדם א"צ תפילין. והשבת 

מ. וכ"כ וכמו כן התפילין הם זכר ליצ"מ. שהארת הנשמה היא עדות על יצ"

 אנכי ה"א אשר הוצאתיך כמ"ש במ"א מזה: תרס"ג

 

סמיכות הפרשה לאות על ידך כו' ויהי בשלח כו'. דענין קי"ס אחר יצ"מ איתא  .19

במדרש יציאת מצרים קשה כו'. כי יצ"מ הי' הגאולה מהגלות במעשה 

ובשיעבוד הגוף. וקי"ס הי' הגאולה בנפש. שאחר הגלות הי' נשאר מחשבות 

מטומאות המצרים. כעין דאיתא דהנשמות עוברין בנהר דינור קודם והרהורים 

שעולין לג"ע לעזוב כל הרהורים מעוה"ז. כן עברו בים קודם קבלת התורה. כמו 

שנרמז בפ' פן ינחם העם כו'. וכן כל היראה והפחד הי' הכל רק במחשבה. וכן 

ר שורש פרעה שרדף אשיג אחלק כו'. ולא הי' בפועל. רק שהי' הגאולה לעקו

הגלות. ועל ב' אלו הגאולות רמוז בתפילין. של יד תיקון המעשה. ושל ראש 

הוא תיקון המחשבות והמוחין. וכ' למען תהי' תורת ה' בפיך. לכן בעוד שלא 

נתקן הכל גם במחשבה. לא אמרו שירה. כי שירה היא אחר שלימות כל 

י' עדות הגאולה. כדאיתא במד' שנטהרו לבם ואמרו שירה. וזו השירה ה

שנטהרו לגמרי מגלות דמצרים. וכן הוא בכל הגאולות. ובפרט. נפש ישראל גם 

כן כשיוצא לחירות מאיזה שיעבוד של סט"א צריכין אח"כ גאולה שנית שלא 

להשאיר שמץ והרהורים וזהו גאולה שלימה כנ"ל. ומצינו במדרש כי קי"ס 

"ל שמקודם הי' בשביעי של פסח הוא בחי' השבת. ע"ש סוף פ' בא. והוא כנ

גאולה במעשה. בחי' ו' ימי המעשה. ואח"כ הגאולה בנפש בחי' השבת כנ"ל: 

 בשלח תרמ"ה
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 בשלח
 

-------------------------------------------------- 

ת ַפְרֹעה ְבַשַלח ַוְיִהי יז ךְ  ֱאֹלִהים ָנָחם-ְוֹלא ָהָעם-אֶּ רֶּ ץ דֶּ רֶּ  ְפִלְשִתים אֶּ

ן ֱאֹלִהים ָאַמר  | ִכי הּוא ָקרֹוב ִכי  ְוָשבּו ִמְלָחָמה ִבְרֹאָתם ָהָעם ִיָנֵחם-פֶּ

 :ִמְצָרְיָמה
-------------------------------------------------- 

 

 

 והכנעני העמלקי וירד מלחמת כגון מלחמה בראותם ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 מלחמה בראותם

 

  ,חוזרים היו ישר דרך הלכו אם  ,).מב  ,יד )במדבר  'וגו והכנעני העמלקי וירד מלחמת כגון

 בפשוטה הוליכם אם  ,מצרימה ונשובה ראש נתנה אמרו מעוקם דרך כשהקיפם אם ומה

  ,מהופכים הרשימות נראה הכתוב סדר )לפי  .ח)"פי פסחא )מכילתא וכמה כמה אחת על

  (ז"ע נכון ישוב י"ובמ א"ובג ם"ברא ועיין

 

 אמתשפת 

 

במדרש יבש חציר כו' ודבר אלקינו יקום לעולם משל למלך שהבטיח לאוהבו  .1

מתנה ומת אוהבו נותנו לבנו כו' ע"ש, וקשה הנמשל אינו כמו המשל שהרי 

השי"ת הבטיח להאבות לתת ארץ כנען לבני ישראל זרעם. אכן ביאור הענין כי 

באמת לבחי' האבות זכו לבחי' ארץ ישראל במעשיהם הטובים והיו מוכנים 

ארץ הקדושה כמ"ש ארץ מגוריהם כו'. וגם אמת הדבר כמו שהיו בנ"י אחר 

יציאת מצרים ומעמד הר סיני היו מוכנים ג"כ לבוא לא"י מצד מעשיהם כמו 

האבות והי' תיקון שלם ]ולפי זה אפשר הי' מרע"ה נכנס עמהם ג"כ[. אך שגרם 

יסם מצד הבטחת אבות החטא בעגל ונתרחקו מבחי' א"י. אך השי"ת רצה להכנ

כמ"ש אשר נשאתי כו' ידי כו'. ולכן לא הכירו המרגלים אשר שייך להם ירושת 

הארץ שהי' נכסה מהם עי"ז שלא היו מוכנים לזה מצד מעשיהם. אמנם הי' זה 

רק הסתר ואם היו מאמינים בהשי"ת היו נכנסין בזכות זה הנסיון עצמו. וכתיב 
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תחת יד כנען והי' להם להבין זאת כי כשיבוא  ויתורו את ארץ כנען כי עדיין הי'

העת ויתהפך מתחת יד כנען להיות ארץ ישראל אז יתברר להם כי טוב הוא 

ושייך להם. וז"ש יבש חציר נבל ציץ כו'. כי כל אלה הסתרות הם רק הבל וקש. 

ובהתגלות נקודה הפנימיות מהנהגת הבורא אז יבש חציר כו' ודבר אלקינו 

לתמוה מה זה שאמרו עז העם כו' עמלק יושב כו'. והלא ראו יקום. ובאמת יש 

גבורת הבורא ונפלאותיו בכל יום. אך כי באמת הבינו כי הם צריכין לרשת ארץ 

ישראל בשובה ונחת ובלי מלחמות כלל. אם כי בימי יהושע הי' מלחמות ל"א 

 מלכים כל זה הי' דור אחר במדריגה אחרת מן דור המדבר. ומצינו גם בתחילת

פן ינחם העם בראותם מלחמה. פרש"י כגון יציאת מצרים מגיד מראשית אחרית 

ונתקיים עתה נתנה ראש כו'. על ידי שדור זה הי' מוכן לרשת  וירד העמלקי כו'.

הארץ בלי מלחמות. אך הכל גרם החטא אשר כל זה הי' ע"י עמלק הרשע 

לא יפלא מה'  כמ"ש במ"א. ועכ"ז אם היו מתחזקים באמונה הי' ניתקן הכל כי

 שלח תרל"ז דבר:

 

מה שקבעו חז"ל לקרות פ' זכור בשבת דכתיב בצאתכם כו' אשר קרך בדרך כו'.  .2

דכתיב ויהי בשלח פרעה כו' ולא נחם אלקים דרך ארץ. דרשו במדרש שהנהיגם 

פן ינחם כו' בראותם מלחמה פרש"י למעלה מן הטבע שלא בדרך ארץ. והטעם 

בתורה היא מלחמת עמלק. ובדרך הטבע א"י  שסתם מלחמה כגון וירד העמלקי

לגבור עליו. אכן עתה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא התורה יכולין בכחה ללחום 

עמו. אבל קודם קבלת התורה לא היו יכולין בדרך הטבע רק ע"י שהנהיג אותם 

למעלה מן הטבע. ולכן כשנפלו מעט מזו המדריגה ע"י המסה שאמרו היש ה' 

ק. וכ' והי' כאשר ירים משה ידו כו'. יש לבאר הענין עפ"י בקרבנו מיד בא עמל

מ"ש במ"א כי והידים ידי עשו. שבעשי' יש לו אחיזה. אבל בהפנימיות שהוא 

הקול יעקב אין לו שום מגע. והידים הם בחי' המעשים. אכן מצינו שבנ"י 

הקדימו נעשה לנשמע. וזה עצמו ענין הרמת הידים. כמו שיש נשיאות כפים. 

שהידים למטה מן הראש. מ"מ ע"י מסירת הנפש אליו ית'. כענין שנאמר  שהגם

שאי אליו כפיך. יכולין לרומם הידים למעלה מהראש. וזה עצמו פי' הקדמת 

נעשה לנשמע כי אין הכוונה על הדיבור לבד שהקדימו נעשה לתיבת נשמע. רק 

ת מה שנמשכו במדבר אחר השי"ת קודם שקבלו התורה. זה עצמו הוא הקדמ

נעשה לנשמע. וזה הוא כח מלאך כמ"ש עושי דברו והדר לשמוע. והכלל שע"י 

אמונה במס"נ יש נשיאות כפים למעלה מהראש כמ"ש ויהי ידיו אמונה. ולכן גם 

עתה בש"ק שיש לבנ"י כח הכתרים ממה שהקדימו נעשה לנשמע. וגם בש"ק 

ים משה ידו עצמו שמבטלין בנ"י כל המעשים ושובתין מכל מלאכה הוא בחי' יר
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 ולכן אין לו שום מגע בש"ק. ואז והי' בהניח כו' תמחה כו' זכר עמלק: תרמ"ז

 זכור

 

איתא בס' הכוונות בברכת אהבה קודם ק"ש. כי חג הסוכות הוא מול זכירת  .3

בראותם מלחמה. עמלק שרדף אחר אותן שפלטן הענן ע"ש. וכן הי' ביצ"מ 

הי' עם כל הרשעים לעמוד נגד שעמלק מוכן ואמרו חז"ל כגון וירד העמלקי 

בנ"י כשיצאו ממצרים. כמ"ש במד' בשלח ע"ז שלכן סיבבם בענני כבוד. וזהו 

בסוכות הושבתי להגן עלינו מאותן הרודפים. וכן הוא בכל שנה אחר ר"ה 

ויוה"כ הסט"א רודפת כמ"ש בזוה"ק אמור. וע"ז כתיב לך עמי בוא בחדריך הוא 

ת "גוים "עמלק. ולכן מיד כשמת אהרן כו' הסוכה. חבי כמעט רגע ר"ת "ראשי

 סוכות וישמע הכנעני זה עמלק ימ"ש והסוכה מצילנו מידם: תרנ"ב

 

-------------------------------------------------- 

ת  | ֱאֹלִהים ַוַיֵסב יח ךְ  ָהָעם-אֶּ רֶּ -ְבֵני ָעלּו ַוֲחֻמִשים סּוף-ַים ַהִמְדָבר דֶּ

ץ ִיְשָרֵאל רֶּ  :ִמְצָרִים ֵמאֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 

 מזויינים אלא חמושים אין ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 וחמשים

 

 היה שאילו  ,חמושים שעלו להם גרם במדבר שהסיבתן )לפי  ,מזויינים אלא חמושים אין

 למקום ממקום שעובר כאדם אלא  ,שצריכין מה כל להם מחומשים היו לא ישוב דרך

 וכתוב  .הצורך כל לזמן צריך למדבר פורש כשהוא אבל  ,שיצטרך מה שם לקנות ובדעתו

 ועוג סיחון ובמלחמת עמלק במלחמת  ,תאמר שלא  ,האוזן את לשבר אם כי נכתב לא זה

 תעברו ואתם  ,אומר הוא וכן  בישן)  .בחרב ישראל שהכו זיין כלי להם היו מהיכן ומדין

  ).יד  ,יד )בראשית חניכיו את וירק כמו  ,מזרזין אונקלוס תרגם וכן  ,).יד  ,א )יהושע חמושים

 בשלשת מתו חלקים וארבעה  ,יצאו מחמשה אחד  ,מחומשים חמושים אחר דבר  .וזריז

         אפילה ימי
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 פירוש למה חמשים לשון מזוייניםרמז ו

 

Uבעל הטורים 

 

 וחצים ורומח וצנה מגן בפסוק הנזכרים זיין כלי מיני חמשה שם על מזויינים  .וחמושים

 וצנה ומגן בנשק והשיקו ובערו ישראל ערי יושבי ויצאו  ט(  ,לט )יחזקאל דכתיב יד ומקל

 :וברומח יד ובמקל ובחצים בקשת

 

     

 שפת אמת

 

ולמה להם כלי זיין. אך י"ל כי באמת  בפסוק וחמשים עלו בנ"י מזוינים כו'. .1

החרב ניתן לעשו כמ"ש על חרבך תחי'. ובנ"י להם הקול. אך ע"י שהקדים גלות 

מצרים. עי"ז הרויחו בנ"י גם להיות להם החרב נגד עשו. ואפשר שהי' כל 

 הגלות רק הכנה נגד עשו ועמלק. לכן נא' אח"כ ויחלוש יהושע כו' לפי חרב:

 תרל"ז

 

במדרש שלחיך פרדס רמונים כו' ע"ש. הענין הוא כי כ"ז שהיו בנ"י בגלות. לא  .2

יכלו להוציא מכח אל הפועל הקדושה והחיות ואלקות שהי' טמון בהם. לכן לא 

הכיר גם מרע"ה. ואמר באיזה זכות כו'. והשיבו הקדוש ברוך הוא בהוציאך כו' 

ה כוחן של ישראל. ובנ"י תעבדון כו' הא' כו'. פי' שתיכף כשיצאו לחירות יתגל

נבראו להיות צבאות ה' ולפרסם כבודו בעולם. רק בהיותן כפוין ת"י מלכות ב"ו. 

א"י לקבל מלכות שמים. כדאיתא בזוה"ק פ' בהר. ולכן כשיצאו מת"י התחילו 

כלומר שידעו שכל  וזה הרמז וחמשים עלו בנ"י. מזויינים.לקבל מלכות ה'. 

ק במלחמות ה'. כמ"ש בס' חובת הלבבות היציאה לחירות כדי להיות עוס

שאמר לאותו פלוני שיצא ממלחמה קטנה למלחמה גדולה. כי לא הי' המכוון 

של הגאולה להיות פנוים. רק שקיבלו החירות כדי להיות מוכנים למלחמות 

מצוה. וזה הרמז ויהי בשלח לשון צרה. שעתה התחילו לחפש בשלימות 

ב. עד שעלו מעלות רבות. מדרגה אחר עצמותן. וראו שעדיין חסרים כל טו

מדרגה. עד שקרבנו לפני הר סיני כו' כל הט"ו מעלות שחושב שם בהגדה 

 דפסח: תרמ"ד

 

בענין המלחמה כי תצא כו' לא תירא מהם כו' ה"א עמך המעלך מא"מ כו'. כי  .3

הנה בנ"י יצאו מא"מ להיות צבאות ה' כמ"ש יצאו כל צבאות ה' מארץמצרים 

שנעשו גבורי חיל להלחם מלחמות ה' ועיקר  עלו מזוייניםוכתי' וחמשים 
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המלחמה שלהם הי' לברר מלכותו ית"ש ולעקור ע"ז מעולם. וז"ששמע ישראל 

כו' כי כל המלחמה הי' לברר יחוד השם שבנ"י נבראו להעיד עליו ית' כמ"ש 

אתם עדי. ולכן צריכין ללחום עם אויבי ה' המשקריםבמלכותו ית"ש ומכחישין 

בנ"י. וז"ש על אויביכם להיות להם שונאים בהחלט. כמ"ש אין שנאה עדות 

כשנאת הדת כי לא הי' המלחמה שלהם לצורךהמדינה רק לעקור מהם עבודה 

זרה. וכן הי' הדין אם השלימו שלא לעבוד ע"ז היו מקבלין אותן. ולכן הקדימו 

קודם המלחמה השלום כמ"ש וקראתאלי' כו' לברר כי כל המלחמה שלהם 

ורך השלום כמ"ש אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. פי' שכל מלחמה לצ

שלנו בעבור שהם מעכבין השלוםבעולם כמ"ש שאין שמו שלום עד שימחה זרע 

עמלק וסתם מלחמה הוא עמלק ושאר הרשעים שנמשכו אחריו כמ"ש ראשית 

 שופטים גוים עמלק ולכן תכליתמלחמתן של בנ"י הוא השלום כנ"ל: תרנ"ב

 

בפרשת המלחמה כי תצא למלחמה כו' וראי' כו' עם רב כו' ל"ת. מהם כו' ה"א  .4

עמך המעלך מא"מ. ואח"כ כ' וקראת אלי' לשלום ובמד' דורש על מרע"הותגזר 

אומר ויקם שיהי' קריאה לשלום. והענין הוא כי בנ"י שיצאו מא"מ להיות צבא 

וחמשים עלו  וכתי'מלחמה להלחם עם אויבי ה' כמ"ש יצאו כל צבאות ה'. 

זה הכח נטלו בנ"י ביצ"מ שנק' עבדי ה' ללחום מלחמות ה'. אך בקבלת  מזוינים

התורה זכו בנ"י לבחי' בנים ובזה הכח יכולין לקרב מןהאומות הראוים לזה וזה 

כח התורה עוז לעמו יתן יברך א"ע בשלום. כמ"ש בורא ניב שפתים כו' שלום 

"השר התורה. ובאמת עבד מוכן לרחוק ולקרוב לכן מייחס זה הכח אל מרע

למלחמת המלך ואין בידו לחדש דבר. אבל בן יכול לקרב מי שרוצה. וב' הכחות 

האלו נמסרו לבנ"י ביצ"מ ובקבלתהתורה. וב' אלו יש מהם בכל איש ישראל 

 והם בחי' ימי המעשה בחי' עבד. וש"ק יום מנוחה ושלום בחי' בן כנ"ל: תר"ס

 שופטים

 

ריכין להטיף ממנו דם ברית מפני בריתו של א"א ע"ה דכ' במדרש הנולד מהול צ .5

המול ימול ד"א ב' מילות מילה ופריעה ע"ש המל צריך להיות נימול.והכל ענין 

א'. כי עיקר המילה הוא בנפש ולפי שאחר החטא של אדה"ר נעשה תערובת 

טו"ר בכל הבריאה לכן נתן הקב"ה שע"י מצות מילה הוסר הרעשנתערב בנפש 

מלבוש הנפש לכן כיון שיש ערלה בגוף הסימן שיש פסולת בנפש וע"י  כי הגוף

הסרת הערלה במצות מילה הוסר הערלה בנפש וזה ב'מילות וזה בריתו של 

א"א שנתן לו הקב"ה שיהי' בכח מצוה זו לתקן הנפש ולכן אפי' נולד מהול עכ"ז 

ש ערלה לתקן הנפש צריכין להטיף דם ברית ולכן דווקאהנימול יוכל למול. וי

שצריכין להסיר לגמרי וזה חיתוך ויש פריעה כי האדם כלול מכל העולמות ויש 
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עולם עשי' שהרע גובר ביותר וזה עורהחיתוך ויש עולם שהרע בשוה וצריכין 

לפרוע ולהכניע הרע אל הטוב. ויש אטיפא דדמא שהיא קצת פסולת. ואחר כל 

רע. ומילה כולל כל  המילות אלו מתגלה סוד המילהשהוא פנימיות הטוב בלי

מ"ע ול"ת. ובהסרת הערלה היא בחי' שמור שס"ה ל"ת. ובהתגלות ברית מילה 

הוא זכור רמ"ח מ"ע. ופי'ברית היא התקשרות שע"י אלו המצות שנק' בריתות 

חל שם שמים על האדם. ובפסוק כי תצא מחנה כו' ונשמרת מכ"ד רע. דרשו 

כו' כי הנה ברית הלשון וברית חז"ל דיבור רע כי ה'אלקיך מתהלך ב' מחניך 

כ' המעור הם כלי זיינן של בנ"י כמ"ש רוממות א' בגרונם וחרב כו' ועל אלו 

שנק' צבאות ה' בכח ב' בריתות אלו ה"א מתהלך בקרב  מזוינים וחמשים עלו

מחניך. מדת הרחמים והדין להצילך ולתת אויבך כו'. ובשניהם כ' זכור זכירת 

לק ברית המעור ותלה הכ' שניהם ביציאת מצרים מריםברית הלשון וזכירת עמ

לומר כי עיקר הגלות והגאולה תלוי בב' בריתות אלו. וכפי שמירת הבריתותכך 

נק' צבאות ה' ונוצחין על הסט"א והם ברית מילה ושבת ומילה ותפילין כמ"ש 

במ"א. ולפי שבמלחמה צריכין סיוע ממדת הגבורה כמ"ש ה"אמתהלך חרבא 

כין שמירה ביותר ועי' בתיקוני זוהר בתיקון כ"א )מ"ד ב'(: בנרתיקא לכן צרי

 כי תצא תרנ"ו

 

במד' בשלח מה תצעק אלי. הה"ד צעקו וה' שמע מהו כן ב' ירושות הנחיל.  .6

ליעקב הקול וידים לעשו. זה מתגאה בירושתו וכו'. דמקודם כתיב פני ה' בעושי 

רשים. אכן יש רע להכרית מארץ זכרם. וקשה שייכות הפסוקים שנדחקו המפ

לפרש כי הכח שניתן להרשעים לעשות רע הוא כדי להכרית מארץ זכרם שעי"ז 

כשיצעקו הצדיקים יהי' להם מפלה. כאשר הי' במעשה פרעה שניתן לו חיזוק 

כמאמר משגיא לגוים כו'. וכן הענין בב' ירושות הללו כי בכח בנ"י ע"י הקול 

ול יעקב אין הידים ידי עשו. וזה לנצח ולזכות גם בידי עשו כמ"ש ז"ל כשהקול ק

ענין מתגאה שזוכה גם לירש חלק השני. וכן בעשו ע"י הידים מבטל בנ"י מדברי 

תורה כמ"ש לא תעבור בי פן בחרב כו'. והנה ענין קי"ס אחר יצ"מ הוא 

שמתחלה יצאו לחירות מתחת רשות פרעה. ואח"כ רצה הקדוש ברוך הוא 

ן עליו. וזה נעשה בקי"ס שנמסרו המצריים שיהיו בנ"י גוברין על פרעה ושולטי

תחת יד בנ"י ונאבדו מן העולם בעבורם. וע"י הצעקה מגודל השיעבוד עלו עד 

להיות שולטין על השונאים כנ"ל. וכ' וחרב פיפיות בידם פרשנו שע"י כוחן בפה 

זוכין גם אל הידים. ופיפיות הם בחי' כח הלשון והמעור. ויצ"מ הוא בחי' 

נין סיפור ביציאת מצרים פה סח. וקי"ס הוא בחי' הברית כמו הדיבור וזה ע

שרמזו חז"ל בפ' הים ראה וינס וגם בפסוק ויקח כו' עצמות יוסף עמו. וע"י 

שמירת הפה והברית קודש זוכין לחרב ועי"ז גוברין על כח עשו ועמלק וז"ש לפי 
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שזכו אל החרב בכח הגבורה שגוברין על  וז"ש וחמשים עלו בכלי זייןחרב. 

יצרם כמאמר הכתוב כולם אחוזי חרב כו' איש חרבו על ירכו כו'. ויש לרמוז פי 

 החירות הוא זה הפה שבו תלוי החירות כנ"ל: פסח תרל"ה

 

בפסוק ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלקיך. כי הנה כל  .7

צבאות ה' כמ"ש הוצאתי אתכם מארץ היציאה מארץ מצרים הי' להיות נעשין 

מצרים להיות לכם לאלקים. וכ' בהוציאך כו' תעבדון כו'. נמצא כשיצאו 

ועד  וכ"כ וחמשים עלו מזוינים.ממצרים התחלו להיות אגודה וכנסי' לשמו ית' 

קי"ס הי' היציאה מתחת שיעבוד מצרים וכן הוא לעולם שזה רמז המצות 

וביום השביעי עצרת לכנוס לעבדות  להלחם עם הסט"א כדאיתא בזוה"ק.

השי"ת עד חג השבועות להיות מוכנים לקבל התורה. ורוב המעלות נתקנו בין 

פסח לעצרת. ומסתמא סדר הט"ו מעלות הוא עבודת האדם בכל שנה ושנה. 

וכאן כ' עצרת לה' אלקיך. ובשמיני עצרת כתיב לכם. כי זה הסדר מתחדש בכל 

"כ מתקרבין להיות עבדי ה' לזכות לקבלת שנה בפסח יוצאין לחירות. ואח

התורה עד בסוכות שנכנס הארת התורה בפנימיות האדם. כענין שאמרו 

 פסח משעמל בה נקראת תורתו והוא זמן שמחתנו: תרנ"א

 

ביום השמיני עצרת תהיה לכם. הוא תכלית כל ימי החג. כמו דאיתא בשביעי  .8

כי בימי הפסח אחר יצ"מ  של פסח ששת ימים תאכל מצות ובשביעי עצרת. ופי'

עדיין היה מריבות ומלחמות כי מצה לשון מריבה. עד ביום הז' שהי' קריעת י"ס 

והי' גאולה שלימה אז ישיר. כמו כן אחר ר"ה ויוהכ"פ שנגאלו מיצה"ר עדיין 

רודף אחרינו. וזהו רמז הסוכה ולולב כמ"ש הטעם כי בסוכות הושבתי. וכמ"ש 

 וחמושים עלו מזויניםיו צריכין עוד למלחמה. ז"ש שם ולא נחם דרך ארץ כו' וה

ויסב אלקים שהסיבן בענני כבוד והגביהם למעלה מן הטבע כדי שלא יחזרו 

בראותם מלחמה. כמו כן לולב מאני קרבא וסוכה הגנה. ובשמיני הוא בחי' 

 המנוחה. ומה שנעשה מקודם ע"י סוכה ולולב נעשה בשמ"ע בעצם בנ"י: תרנ"ה

 סוכות

 
 
 

-------------------------------------------------- 

ל ַדֵבר ב  ַהָים ּוֵבין ִמְגֹדל ֵבין ַהִחיֹרת ִפי ִלְפֵני ְוַיֲחנּו ְוָיֻשבּו ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ

 :ַהָים-ַעל ַתֲחנּו ִנְכחוֹ  ְצֹפן ַבַעל ִלְפֵני
-------------------------------------------------- 
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 יראתן קשה שיאמרו  ,להטעותן כדי  ,מצרים אלהי מכל צפון נשאר בעל ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 צפון בעל לפני

 

 איוב פירש ועליו  ()שם יראתן קשה שיאמרו  ,להטעותן כדי  ,מצרים אלהי מכל נשאר הוא

              (כג  ,יב )איוב ויאבדם לגוים משגיא

 

 שפת אמת

 

בפסוק וירא ישראל כו' יד הגדולה כו'. וכן דרשו חז"ל במצרים עשר מכות ועל הים 

חמשים. דאיתא במד' על פסוק מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים דשערי תפלה כמקוה 

פעמים נעולין. ושערי תשובה לעולם פתוחין כים ע"ש. וכן דרשו חז"ל בפ' ופרעה 

שהישועה בקי"ס הי' בבחי' בעלי הקריב שהקריב לבן של ישראל לתשובה. נראה 

תשובה. וכבר אמרו במקום שבע"ת עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד. ולכן 

כתיב בי' קריבה עפ"מ שכתבתי במ"א תבחר ותקרב. שלעולם בכלל ישראל צריך 

להיות התיקון בב' הבחי' בבחירה והתקרבות. ויצ"מ הי' הבחירה ובקי"ס התקרבות. 

ועה הזו הכנה לדורות הי' צריך להיות גם בבחי' התשובה כנ"ל. וכמו ומאחר שהי' ביש

כדפרש"י ז"ל שלכן הניח להם  משגיא לגוים ויאבדם שהי' המדה למצריםשמצינו 

כן לצדיקים הקדוש ברוך הוא מתנהג לטובה ואין מניח להם לטעות ולבוא  הבעל צפון.

ו'. כדי שיהי' התיקון הראו לגבהות. כענין שבע יפול צדיק וקם. לכן כתיב וישובו כ

 פסח אח"כ לדורות עולם: תרמ"ה

 

 
 

-------------------------------------------------- 

ת ְוִחַזְקִתי ד ם ְוָרַדף ַפְרֹעה-ֵלב-אֶּ  ֵחילוֹ -ּוְבָכל ְבַפְרֹעה ְוִאָכְבָדה ַאֲחֵריהֶּ

 :ֵכן-ַוַיֲעשּו ְיהֹוָה ֲאִני-ִכי ִמְצַרִים ְוָיְדעּו
-------------------------------------------------- 

 

    ומתכבד מתגדל שמו ברשעים מתנקם ה"כשהקב בפרעה ואכבדה ביאור ענין
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 רש"י

 

 בפרעה ואכבדה

 

 ואחר  ,'וגו אתו ונשפטתי אומר הוא וכן  ,ומתכבד מתגדל שמו ברשעים מתנקם ה"כשהקב

 רשפי שבר שמה ואומר  ,).כג כב  ,לח )יחזקאל  'וגו ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי כך

 ,ט )שם עשה משפט  'ה נודע ואומר  ,).ב ד  ,עו )תהלים אלהים ביהודה נודע כך ואחר  ,קשת

              (יז 

 

 שפת אמת

 

כמה פעמים. הלא בוודאי כל הענין הי' רק לטובת ישראל.  ואכבדה בפרעהמ"ש  .1

כי לרשע אמר כו' מה לך לספר חוקי. אך בוודאי כיון שהיו בנ"י משועבדים 

לפרעה. הי' תחת רשות פרעה איזה כח מהקדושה שהי' נצרך לצאת מת"י. 

וכמ"ש לא נשאר כו' עד אחד הוא אותה נקודה האחדות שהי' ת"י. לצאת 

 ה': תרל"בלהתגלות יחוד 

 

דבר אל בנ"י וישובו. לאשר יצאו בנ"י בחפזון ממצרים והי' שלא בהדרגה. ואין  .2

זה דבר של קיימא. הוצרכו לשוב. והענין כמ"ש והחיות רצוא ושוב. ע"י 

המרוצה מהתלהבות יותר מהכח. ע"ז צריך להיות מיד בחי' שוב. ועי"ז יש לו 

ק שנמצאים בעולם. ואין הרצון קיום. כי כל הגליות הי' שיקבצו בנ"י כל הני"

לברוח רק לתקן גוף המיצר. ולעתיד שיהי' התיקון בשלימות כ' לא בחפזון 

תצאו כו'. ועתה בגלות מרגישין הארה לפעמים. וצריכין להתדבק בה בכל לב. 

כו'. שהחזרה הי' לתקן גוף המיצר  ואכבדה בפרעהולקשרה בכל המעשים. וז"ש 

 כנ"ל: תרל"ד

 

 משה לקול ששמעו שבחן להגיד ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 כן ויעשו

 

  ,לברוח צריכים אנו  ,רודפינו אל נתקרב היאך אמרו ולא  ,משה לקול ששמעו שבחן להגיד

              )שם) עמרם בן דברי אלא לנו אין אמרו אלא
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 שפת אמת

 

בפסוק וידבר ה' א"מ דבר אבנ"י וישובו כו'. ויש לדקדק כי ע"פ הענן היו הולכים ולמה 

הוצרך לצוות למרע"ה. אל מקום שהענן ילך ילכו בנ"י. אבל נראה כי הש"י רצה 

האמינו שיאמינו בנ"י למרע"ה לחזור לאחוריהם. ולא הראה להם ע"י הענן. רק 

ו אח"כ אותן שאמרו המבלי א"ק כו'. ולכן הרהר למרע"ה כמ"ש רש"י להגיד שבחן.

שסברו שמרע"ה אמר כן מדעתו. אעפ"כ הואיל והאמינו מתחילתו בכל לב. לכן זכו 

 תרל"ח אח"כ לישועה וחזרו והאמינו במשה ג"כ:

 

 

 
 
 

 

-------------------------------------------------- 

ת ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְשאּו ִהְקִריב ּוַפְרֹעה י ם-אֶּ  ֹנֵסעַ   | ִמְצַרִים ְוִהֵנה ֵעיֵניהֶּ

ם ל ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְצֲעקּו ְמֹאד ַוִייְראּו ַאֲחֵריהֶּ  :ְיהֹוָה-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 רש"י

 

 אחריהם נסע

 

 מן נוסע מצרים של שר ראו  ,אחריהם נוסע מצרים והנה אחר דבר  .אחד כאיש אחד בלב

              (יג בשלח )תנחומא למצרים לעזור השמים

 

 אחד כאיש אחד בלב אחריהם נסע ביאור ענין  

 

 שפת אמת

 

בענין קי"ס אחר יצ"מ. וביצ"מ עשר מכות ובקי"ס בפעם אחת. יראה שהוא כענין 

שנמצא בעבודת הבורא ית' בכלל ובפרט. כמ"ש בזוה"ק ברע"מ פ' וארא. וכמו כן זה 

לעומת זה יש התנגדות הרשעים בשניהם. וביצ"מ נשתנו כל הטבעיים בפרטות בכל 
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ובלבנים שעינו אותנו. ואח"כ בים מכה ומכה וכמו כן כמה מיני עבודה בשדה בחומר 

שרדפו אחריהם היה בכללות כמ"ש ושלישים על כולו ע"מ לכלות ע"ש במכילתא. 

כמ"ש ויאסר את רכבו היינו שנתכללו כל  וכ"כ והנה מצרים נוסע כאיש אחד בלב אחד

כחות הסט"א שלהם. ולכן הי' הישועה ג"כ בכלל. כי הים כולל כל מה שיש ביבשה 

והבריאה מתחלתו חילקו הבורא ית' לב' חלקים ימים ויבשה. וכל  כדאיתא בגמ'.

השינוים בצורות שונות המתחלפים ביבשה ובים הכל ציור אחד. ולכן הישועה על 

הים הי' בכלל. ולכן מקודם כתיב אצבע ובים כתיב היד שהיא כללות הפרטים כנ"ל: 

 פסח תרמ"ז

 

 למצרים לעזור השמים מן נוסע מצרים של שר ראו ביאור ענין  

 

 

 שפת אמת

 

ענין קי"ס אחר יצ"מ. יש לפרש כי בגלות מצרים הי' עבודה קשה גם בגשמיות  .1

לבד אשר נטבעו ת"י טומאת מצרים. כמ"ש חז"ל. ומרוב עבודת הגוף לא 

הרגישו בנ"י כל כך להיות אצלם הגאולה לש"ש בלבד. כי ממילא הי' להם 

ת צוה הקדוש ברוך הוא שיחזרו נגיעה בגשמיות הרוחה שהי' לגופם. מול זא

למצרים. ובזאת נבחנו כי הי' כוונת שמחת בנ"י בגאולה רק לש"ש. לכן כשצוה 

בעצמו שיחזרו לשם. קיבלו עליהם באהבה וחזרו לשם. ואח"כ דכתיב ויצעקו. 

כמ"ש ז"ל שר של מצרים הוא כשראו כי מתחילין ליפול ת"י טומאת מצרים 

כו' אל ה'. כי הי' כוונתם רק לש"ש בלבד. לכן  והפסוק אומר ויצעקו נוסע כו'.

כתיב בקי"ס ויושע ה' כו' את ישראל דייקא. וכן אמר מרע"ה ישועת ה' אשר 

יעשה לכם דייקא. והטעם כדי שיהי' קיימת הגאולה לעולם ע"י שתיקנו עצמם. 

וקיבלו הארת הגאולה תוך עצמותם. ונמשכו אחר הנס. וע"ז כ' נס להתנוסס. 

י צריכין לקבל הנס לתוכם. וע"ז כ' ויאמינו כו'. וזה ענין השירה היינו שבנ"

כמ"ש במ"א מזה. והנסים שעשה הבורא ית' לנו הוא כדי שעי"ז נצא גם אנחנו 

מגשמיות הטבע. כי הש"י בחר בנ"י לחלקו וכתיב אתם עדי. ועד אינו רשאי 

ע להעיד רק מה שרואה בעין ממש. לכן הראה לנו הבורא ית' בשינוי הטב

שעשה במצרים ועל הים ובמתן תורה. דכתיב עשה ה' את השמים ואת הארץ 

כו' הים. ואיתא כל מה שיש בארץ יש בים. לכן הם ג' סדרים שמים וארץ וים. 

ועיין בילקוט בפ' זכור את יום השבת. וג' אלו נתבררו בפ' בא ובשלח ויתרו. 

אלא אחד.  וכמ"ש רש"י בפסוק אתם ראיתם. פתח להם הרקיע והראה שאין
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אכן הטעם שזכו בנ"י לזה ע"י אמונה שהי' להם בו יתברך גם מקודם. ואמונה זו 

הביא אותם שיזכו לראות האמת בעין ולהעיד עליו יתברך. וכן זה נוהג בכל 

 תר"מ אדם. שע"י אמונה באין לאמת. וכמ"ש במ"א מזה:

 

בפסוק ויאמינו בה'. וקשה כמ"ש במדרש וכי לא הי' להם להאמין כו'. אך  .2

כמ"ש והנה מצרים מקודם כ' ויצעקו כו'. ומסתמא הי' להם עת צרה מאוד. 

ומרע"ה ניחם אותם אשר ראיתם כו' מצרים היום לא  נוסע. שרן של מצרים.

כל תוסיפו לראותם עוד כו'. פי' שהראה להם כי בצרה זאת יהי' ישועה ל

הדורות. כמ"ש ויושע ה' ביום ההוא כו' שזה היום הי' ישועה לדורות. וכ' אשר 

ראיתם. לשון שבח. יישר כוחכם שעמדתם בזה הנסיון. ]אשר ראיתם את 

מצרים. היינו השר של מצרים. מצרים שמו. כדאיתא במדרש. והיינו שהי' 

[. ועי"ז המלחמה עתה בשורש העליון. כי מקודם הי' הגאולה בגופות שלמטה

לא תוסיפון לראותם עוד כו'. ובזה האמינו בנ"י כי הוא ישועה לכל הדורות. 

ולכן אמרו שירה זו שהוא כוללת כל הדורות ע"י שהאמינו שהיא תשועת 

עולמים כנ"ל: שמעתי מפי מו"ז ז"ל פי' ולא נחם נהגם כו'. שנק' הנהגה ע"ש 

"ד ז"ל. ויתכן ללמוד המנוחה. לאשר תכלית הדרך הוא לבוא למקום המנוח עכ

מזה כי השבת שנק' יום המנוחה הוא המנהיג לכל ימי המעשה. וי"ל ולא נחם 

ד"א פלשתים הוא שלא הי' הנהגה שלהם ע"פ הטבע ובחי' ימי המעשה. רק הי' 

 בחי' שבת בלבד. כי גם במסעות שלהם כ' ע"פ ה' יסעו: תרמ"ז

 

אם לא הזכיר מחזירין אותו ענין קי"ס אחר יצ"מ. ובמד' איתא יצ"מ קשה. ולכן  .3

ע"ש. כי יצ"מ הוא מה שזוכין לצאת מן המיצר. וכמו כן החירות באדם שלא 

להיות מקושר בתאוות הגוף והגשמיות. אבל קי"ס הוא להעביר כל המצרים. 

והוא בחי' השבת. כדאיתא במד' סוף פ' בא כי שביעי של פסח הוא בחי' 

אז. כי מקודם נגאלו מת"י פרעה. אבל השבת. ונק' נחלה בלי מצרים. וכמו שהי' 

הי' עוד חשש פן ינחם העם כו'. אבל בקי"ס נאבדו כל המצרים. וכ' גאה גאה 

כדכ' מצרים סוס ורוכבו רמה בים. ומתרגמינן אתגאי על גוותניא כו'. הענין הוא 

ויראו מזה. ומרע"ה ניחם אותם אשר ראיתם  נוסע. שראו שרן של מצרים כו'.

א כי באמת כן עשה הקדוש ברוך הוא להיות למצרים אז עלי' כו'. והענין הו

ממש עד כל השורש שלהם. ואח"כ נאבדו הם עם השורש. וז"פ סוס ורוכבו. 

וזש"כ רמה וכ' ירה. כי נתעלו מקודם הירידה. שיפלו עם השורש. וזה גאה גאה 

שלא כדרך ב"ו כשמנצח מפיל השני. אבל הוא ית' הרים אותם ונעקרו עם 

וז"ש אחד מהם לא נותר. פי' אפילו שורש האחדות וראש בנין שלהם  השורש.
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לא נותר. וכזה נתקיים בכל שבת. דבערב שבת הסט"א מתגברת לעלות. ויורדין 

 עד נוקבא דתה"ר. כמ"ש בפרוח רשעים כו' ע"ש במ"א: תרנ"ד

 

עוד בענין קי"ס אחר יצ"מ. דאיתא אבד תאבדון העוקר עבודה זרה צריך לשרש  .4

אחרי'. והנה במצרים הי' שורש כל ע"ז שבעולם. ולכן הוצרך להיות קי"ס פעם 

שנית שגאולה הראשונה הי' בגוף ואח"כ בשורש. וזה שנשאר הבעל צפון 

ה הקדוש מקודם. שהשורש הי' עוד נטמן. ולכן אמר הכ' פן ינחם העם. ורצ

כדי שיהי' גם לו מפלה.  ולכן ירד גם השר שלהםברוך הוא לעקור כל השורש. 

וזה שאמרו אשירה כו' כי גאה גאה ותרגומו אתגאי על גותניא וגאותי' דילי' 

הוא. פי' שאינו כמו בו"ד המתגאה על חבירו ומורידו מגדולתו. אבל הקדוש 

יוכל להיות להם ואח"כ ברוך הוא וב"ש העלה אותם עד כל השורש והגאות ש

הפילם. וזה סוס ורוכבו המצרים שלמטה עם השורש שלהם למעלה. וז"ש רמה 

בים ירה בים ואחז"ל שעלו וירדו כו'. הרמז כנ"ל שהי' להם עלי'. וירדו כמו 

 פסח שהם בהתרוממות שלהם. וע"ז נאמר משפיל גאים כו': תרמ"ה

 

בפסוק ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה'. דאיתא במד' סוף פ'  .5

בא כי שביעי של פסח הוא במקום יום השבת. כי כל הימים היו עסוקין 

במלחמה ורדיפת המצריים. ועתה באבוד רשעים רנה ובאו למנוחה בקי"ס. וכן 

ת עשה הקדוש ברוך הוא זכר לנפלאותיו לכל השנים. ששת ימים תאכל מצו

הוא לשון מצה ומריבה כמ"ש בזוה"ק פ' פנחס. ובשביעי של פסח יום המנוחה 

עצרת לה'. וגם דכתיב במקהלות ברכו ה' לכן ביום השירה יכולין להתאסף 

בכנופיא לה'. והנה בהבטחת הקדוש ברוך הוא להאבות הי' רק להוציאנו 

ברוך הוא ממצרים וקי"ס הי' תוספות. וכבר אמרו רז"ל כי תוספתו של הקדוש 

מרובה על העיקר. והוא בחי' יום השבת. נשמה יתירה שהוא למעלה מהכנת 

התחתונים. לכן בקי"ס ה' ילחם לכם ואתם תחרישון כמ"ש בזוה"ק שם והי' 

ומול זה ה'  כמ"ש והנה מצרים נוסע שרן של מצרים.הגאולה בשורש העליון 

ראשי היינו רק  ילחם לכם. כי הי' המלחמה בשמים. וכ"כ שברת ראשי תנינים

במוחין ובשרשים שלמעלה. ולכן הי' ישועה לדורות. וכ' ישראל נושע בה' 

תשועת עולמים. כשהישועה באה בכח ה'. כדכתיב הכא ויושע ה'. ולכן נקבע 

השירה לדורות. וכ"כ לעושה נפלאות גדולות לבדו משום כי לעולם חסדו. 

ד לעתיד. התורה ובנין והשירה הזו היה הכנה לכל המתנות טובות שבישראל ע

המקדש. ונאמרה ברוה"ק כמ"ש בזוה"ק. ועלי' נאמר ואשים דברי בפיך. שביצ"מ 

הי' הכנה לדורות. ונתקיים יסובבנהו כדכתיב הולך לפניהם כו' בעמוד ענן כו'. 

יבוננהו בשירה זו והיינו ואשים דברי כו'. ובצל ידי כסיתיך העננים. לנטוע 
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ם והי' מושרש בשירה זו. וליסוד ארץ הוא שמים הוא קבלת התורה משמי

כניסת ארץ ישראל ובנין המקדש כמ"ש תביאמו ותטעמו. ואיתא בשירה קדמוך. 

פי' שישראל הקדימו זה אלי קודם שנאמר להם אנכי ה' אלקיך. ועליהם נאמר 

מי הקדימני ואשלם. תחת כ"ה וודאי ניתן לכלל ישראל. ואמרנו ואשים דברי 

ל ישראל הי' בהתעוררות פנימי משמים. דכ' בפ' וארא בפיך כי גם כוחן ש

וידעתם כי אני ה' כו' המוציא אתכם דרשו חז"ל עבידנא לכו מילתא דתדעון 

דאנא הוא דאפיקת יתכון ע"ש במס' ברכות. ויתכן לפרש על השירה דראתה 

שפחה על הים מה שלא ראו נביאים ואמרו זה כו'. ובזוה"ק שם ברע"מ ביאר 

ידיעה בכלל ובפרט. ונתקיים עתה בשירה זו הידיעה בכלל. וידעתם דיש 

ובפרטות הי' אח"כ בקבלת התורה ותרי"ג מצות דהם בפרט כמ"ש שם בזוה"ק 

ע"ש היטב. וע"ז השתוקקו בנ"י באמרם זה אלי ואנוהו אתנאה לפניו במצות כו'. 

פי' כי רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת הם תקונים לאיברי וגידי האדם להיותם עי"ז 

ים ודירות לשכון בהם אור פני ה'. וכל הפירושים הם א' לשון דירה ולשון כל

נוי. כמ"ש ישראל אשר בך אתפאר. בך דייקא ברמ"ח איברים. וכפי הקדושה 

 פסח שנמצא בלבות בנ"י זוכין לבנות המקדש כמ"ש ושכנתי בתוכם: תרמ"ה

 

מוכה כו'. איתא ברש"י כל השירה כפולה גאה גאה ימינך ימינך מי כמוכה מי כ .6

וכן איתא בשבת קודש כל דבריו כפולים. כי יום שביעי של פסח נדמה לשבת 

כמ"ש במד' סוף בא. והענין הוא כי עיקר הישועה הוא בשורש של מעלה שזה 

ולכן ויושע ה'  כמ"ש במד' וירא כו' את מצרים מת שרו של מצרים.נעשה בקי"ס 

ן ראו בנ"י ברוה"ק כל ביום ההוא דייקא. שהי' הישועה למעלה ולמטה. וכ

התקונים שנעשה למעלה בשבילם. וכ"כ רוממות אל בגרונם עי"ז וחרב פיפיות 

בידם. שחותך בב' פיות למעלה ולמטה. וכ"כ תפול עליהם אימתה ופחד אמרו 

חז"ל פחד על הקרובים ואימה על הרחוקים. הרמז כי השרים שלמעלה נק' 

ל הרחוקים למטה. כדאיתא בגמ' קרובים ונפל עליהם הפחד ועי"ז הי' אימה ע

מאן דמבעית אף על גב דאיהו לא חזי מזלי' חזא. וזה עיקר השירה כשזוכין 

להיישיר החלק שלמטה עם שלמעלה. כמ"ש האלקים עשה כו' האדם ישר. רק 

ע"י החטא נעשה חשבונות רבים. ובנ"י שתקנו החטא ונקראו ישורון. זכו אל 

ב להודות. שאז מתעלה העולם ונשמה השירה. וכן הוא ביום שבת קודש טו

 פסח יתירה יורדת. ויש דיבוק וחיבור תחתונים לעליונים: תרנ"ט

 

ובזוה"ק כ'  כתבו חז"ל בפסוק והנה מצרים נוסע אחריהם ראו שרן של מצרים. .7

וירא ישראל כו' מצרים מת היינו השר של מצרים ע"ש. וזה הי' גמר הישועה 

מיד מצרים. וכ' ה' ילחם לכם בשבילכם משמע שהי' מוטל מלחמה זו על בנ"י. 
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וכמו שנתאבק יעקב אע"ה עם שרו של עשו שבזה נצח את עשו ובנ"י ראו שר 

ואין זה כח אנושי. ולכן  נוסע וייראו שהיו סבורים ג"כ שעליהם להלחם עמו

אמר להם מרע"ה אל תיראו כו' ה' ילחם לכם. וב' מלחמות אלו צריכין להיות 

באומה שלמטה ובשר שלמעלה. והם ב' בחי' יעקב וישראל. והוא יצ"מ וקי"ס. 

ואחז"ל גדולה ביזת הים מביזת מצרים. דכל הרכוש גדול היה להוציא נצוצי 

ר שלמעלה הנצוצות שנטבעו בו הם קדושה שנתערב במצרים. ומכש"כ הש

 פסח רבים וגבוהים ביותר. ולכן גדולה ביזת הים: תרס"ב

 

 עוד ביאור באותו ענין...

ובמדרש ויהי בשלח וכי פרעה שלחם והא כ' אל מוציאם ממצרים כו' ואין  .1

שילוח כו' אלא לוי' כו' ע"ש. פי' ע"י שלא הי' הגאולה בזכות ישראל רק בחסד 

יכול לשלוט מדה"ד לגמרי לאבד המצריים. והי' להם קצת ה'. לכן לא הי' 

שייכות וחיבור עוד אל בנ"י. ולכן נאמר ויהי. אמנם אח"כ שמסרו בנ"י נפשם 

לה'. אז נאבדו המצריים ובאבוד רשעים רנה. ואז נתברר כי אל מוציאם 

ממצרים. והנה קי"ס הי' בירור ותיקון על יצ"מ שבראשונה. ]ובזה פרשנו הפסוק 

תינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. פי' שלא נמשכו אחר הנס כמ"ש[: אבו

 תרל"ז

 

 עבדו ויאמינו בה' ובמשה ביאור ענין  

 

ויאמינו בה' ובמשה כו' אף דגם במצרים כ' ויאמן העם כו'. רק שיש ב' אמונות.  .3

א' אף שאין האדם יודע כלום. ועכ"ז מאמין בהקב"ה. וזה מביאו שיוכל להשיג 

צריך להאמין ע"י ההשגה עצמו שידע שא"א להשיגו כלל. וזהו  ג"כ. ואח"כ

ובמשה שכ' ז"ל באספקלריא דנהרא. כי מה שאדם מאמין ע"י הריחוק כנ"ל נק' 

אס' דלא נהרא. ובחי' מרע"ה אס' דנהרא. שהי' ביטול ע"י הדעת והשכל כו'. 

ני ונק' ג"כ אספקלריא שהיא מחיצה ע"י האור עצמו כנ"ל. וכמו כן יש ב' מי

גלות והסתרות. והוא בחי' עוה"ז ועוה"ב. ב' העלמות. שיש העלם והסתר 

בעוה"ז. החושך יכסה ארץ. וכפי תגבורת האדם על היצה"ר זוכה לצאת 

מהחשיכה. ואך בזה עצמו לא יבוא אל השלימות. כי מרע לא יבוא טוב. ורק ע"י 

י"ז זוכה סיוע מהבורא ית"ש שעשה כן שע"י עבודת האדם וגובר נגד יצרו. ע

שמושיע לו הקדוש ברוך הוא אח"כ בבחי' עשה טוב. והוא העלם הב' שיש 

בבחי' עשה טוב ע"י האמת. שמעשה הטוב גבוה עד מאוד ואין בשכל האדם 
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להתקרב שם רק ע"י הקדמת עבודת האדם בהעלם ראשון. מזכה אותו הקדוש 

ימי המעשה ברוך הוא בהעלם השני. וזה ענין עוה"ז מכין לעוה"ב. וכן ענין 

הכנה לשבת קודש. וי"ל שזה ענין יצ"מ וקריעת ים סוף. כי למה צוה הש"י 

וישובו כו'. וכ' ויהי בשלח. וי"ל שהי' חסרון מה שנצמח יצ"מ ע"י פרעה הרשע 

שהוא העלם הראשון. עבודת חומר ולבנים כו'. והי' נצרך אח"כ להיות ישועה 

ולא הי' ע"י פרעה ומצרים כלל.  בהעלם הב'. וזה שהי' ע"י בנ"י עצמם וישובו.

והי' הצרה ג"כ ע"י הדעת שהרי חזרתם הי' בדעת והשכל. והוא העלם הב' 

כנ"ל. ואח"כ ויאמינו בה' ובמשה כנ"ל. וכן איתא שקי"ס הי' ביום הז' כדמיון 

 שבת אחרי ימי המעשה: תרל"ג

 

מ מחזירין במדרש לזכור בכ"י יצ"מ וקי"ס. וקי"ס אם לא הזכיר אין מחזירין. ויצ" .4

כו' שיצ"מ קשה כו' ולמה מזכירין קי"ס שכיון שקרע להם הים האמינו כו'. אף 

שכ' גם מקודם ויאמן העם כו'. אך ביאור ענין אמונה להיות כולו נמשך אחר 

הנהגת הבורא ית'. כי זה שמשבחין האבות והאמין בה' כו'. היתכן שלא הי' לו 

נמשך אחר הנהגות הבורא ]כמו להאמין באלקים אמת. רק פי' אמונה להיות 

אומן את הדסה לשון הנהגה[. וביצ"מ לא היו בנ"י נמשכין אחר הנס. כי לא היו 

מוכנים אל הגאולה עדיין. וזה ענין חפזון. וזה הי' טענת בנ"י עם מרע"ה חדל 

ממנו כו'. כי ידעו שאין נמשכין אחר הנס. אמנם הש"י בחסדו ראה כי אם יהיו 

בור עליהם סט"א. כאשר חכמים הגידו כי אם היו עוד רגע לא עוד זמן בגלות. יג

היו יכולין להגאל. לכן הקדים ה' הגאולה קודם הזמן. ולכן נא' ויהי בשלח לשון 

צרה. כי כיון שלא היו מוכנים לזה היו עי"ז בסכנה עצומה. כי כל נס שאינו 

ן הי' בזכות מעשה האדם הוא בסכנה. כי הקיטרוג מתעורר עליו ביותר. ולכ

צריך אח"כ להיות קי"ס לתקן הנ"ל להיות הגאולה שנית ע"י אמונת בנ"י 

שמסרו נפשם והאמינו לדבר ה' וחזרו לצד מצרים כו'. ואז כיון שנקרע להם 

הים האמינו. כמ"ש וירא ישראל כו' ויאמינו. ויפלא כיון שראו מה האמינו. רק 

קישוי לפני המקום ב"ה. כנ"ל שנמשכו אחר הנס. וז"ש המד' יצ"מ קשה. וכי יש 

רק כיון שלא היו ראוין עדיין לנס כנ"ל. והש"י עשה להם בעבור שראה כי אח"כ 

ימסרו נפשם לה'. כי לפניו ית' עתיד והוה הכל שוה. וכן בכל חסד ה' משלם 

 ג"כ על אח"כ. וזה ענין מי הקדימני ואשלם: תרל"ז

 

שהיו בצרת מצרים. ולכן לא  כבר כ' במ"א ענין קי"ס. כי ביצ"מ היו בנ"י נוגעין. .5

נמשכו אחר הארת הנסים. ובקי"ס שכבר היו בני חורין קיבלו הארת הנסים. וזה 

ענין ויאמינו בה' ואח"כ הבינו למפרע כל ההנהגה. שהי' כל ירידתם למצרים 
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ג"כ לטובה. וירא כו' היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים הוא הגלות והגאולה. 

 "אואז שייך לשיר השירה: תרמ

 

במדרש צריך אדם להזכיר קי"ס כו'. יצ"מ קשה כו'. ולמה קרע להם הים כו'.  .6

האמינו ואמרו שירה. כן צריך אדם לטהר לבו קודם שיתפלל כו'. הענין הוא דכ' 

אז ישיר משמע שאז נגמר עיקר המכוון של הגאולה. כי העיקר הי' שנבראו בנ"י 

י יספרו. וע"י הגלות במצרים להעיד על הבורא ית' כמ"ש עם זו יצרתי לי תהלת

נזדככו בכור הברזל להיות כלים לשיר ולזמר לפניו ית'. לכן כשנגמר הגאולה 

נפתח פיהם ואמרו שירה. ולכן האמינו. כי כשיצאו ממצרים מ"מ לא הבינו מה 

יתרון נעשה ע"י הגלות. ואח"כ הבינו שנעשו כלים. כמ"ש במד' יונתי בחגוי 

ך. שכל מה שהי' בחגוי ובסתר המדרגה הכל הסלע כו' השמיעיני את קול

להוציא מכח אל הפועל להשמיע קולם. ומעין זה יש בכל יום שצריך אדם לתקן 

מדי יום ביומו כל מה שיצרו מתגבר עליו בכל יום לקיים יונתי בחגוי כו' ואחר 

 כך כשזוכה לטהר לבו יכול לקרות ק"ש ולהתפלל: תרמ"ט

 

ר. הה"ד נודע ה' משפט עשה. ששילם למצרים עוד במדרש ויאמינו בה' אז ישי .7

מדה במדה. בפועל כפיו נוקש רשע. לכן הגיון סלה. ע"ש. פי' כי האמונה זו הי' 

לדורות ע"י שראו משפט ה' בפועל כפיו נוקש שכל מה שעשו המצריים הכל הי' 

הכנה למוקש ומפלה שלהם. וזה נודע ה' שנודע עתה שכל הגלות והשיעבודים 

ו. הי' הכל הנהגה מאת ה'. א"כ הגיון סלה. ויש לנו להודות לה' ששיעבדו עמנ

בכל עת אפי' בעת צרה וגלות. ולהאמין כי הכל הכנה מאתו ית"ש. ומזה נתברר 

 לבנ"י על הים האמונה בשלימות. אז ישיר ויאמרו לאמר לדורות: תרנ"ט

 

 אבותם אומנות תפשו ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 ויצעקו

 

 שם עמד אשר המקום אל  ,אומר הוא באברהם  .ב)"פ )מכילתא אבותם אומנות תפשו

  (יא  ,כח )שם במקום ויפגע  ,ביעקב  .).סג  ,כד )שם בשדה לשוח  ,ביצחק  .).כז  ,יט )בראשית
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במדרש מה תצעק. ב' ירושות הנחיל יצחק. עשו מתגאה בירושתו הידים ידי  .1

עשו. ויעקב מתגאה הקול קול יעקב כו'. בוודאי גיאות עשו הרשע על שניתן לו 

החרב לעשות בו כרצונו כמאמר על חרבך תחי'. ובנ"י מתגאין בירושתן שיש 

א במד' להם זה הכח של תפילה שיכולין להתקרב להש"י בעת צרתם. ואית

בעשרה לשונות של תפילה. ביצור הוא א' מהן דכ' בצר לי אקרא כו'. והפי' כי 

בנ"י בעת צרה פונים להש"י בטבעם. ולכן אף בצרה גדולה שא"י לצעוק ג"כ. 

הצרה בעצמה הוא לשון של תפילה. כי מוכנים הם לתפילה לעולם כנ"ל. 

פי' מו"ז ז"ל כי לא הי' להם הכנה  ואיתא ויצעקו כו' תפסו אומנות אבותם.

לתפילה מרוב צרה רק שתפסו מנהג אבותיהם בידיהם כו'. ובזה עצמו מתגאין 

בנ"י מה שלא נמסר להם הכח. רק שיקבלו כל צרכיהם מהש"י ע"י תפילה וקול 

תורה ועבודה זו תפילה והוא גיאות של אמת שנכלל בגיאות הקדוש ברוך הוא. 

' הגבור כו' כ"א בזאת כו' השכל וידוע אותי. וזה פי' כמאמר אל יתהלל חכם כו

כי גאה גאה. פי' הגיאות שבא ע"י גיאות הקדוש ברוך הוא הוא קיים לעד וכל 

 תרל"ה גיאות שאין בו דבר לשמים אין לו קיום:

 

בפסוק כי ידעתיו למען אשר יצוה בניו כו' לעשות צדקה ומשפט. אמו"ז ז"ל  .2

פירש שנתן הקדוש ברוך הוא ידיעה ודביקות כל כך שיצוה בניו אחריו. ופי' 

למען כפשוטו כי האבות הכינו דעת לכל בני ישראל ודפח"ח. ובאמת זה תכלית 

על בנים ולב  שלימות בנ"י שיתמשכו אחר לב האבות כדכתיב והשיב לב אבות

בנים על אבותם ואז יהי' הגאולה במהרה בימינו. כי האבות היה להם רק לב 

אחד לאביהם שבשמים ולא הסיחו דעת מאהבת ודביקות הבורא אפילו שעה 

אחת וכשישראל זוכין מאיר בהם כח האבות. ובגלות נסתר זה הכח בנפשות 

בגמרא אין קורין אבות בני ישראל. וז"ש ותרא את עני אבותינו במצרים. ואיתא 

אלא לשלשה. וגם אבותינו דרשו על האבות בפסוק וירעו לנו מצרים ולאבותינו 

מכאן שהאבות מצטערין בקבר הגם דיש לפרש הפסוק על הדורות שהיו 

במצרים לא רצו חז"ל לפרש כן כי כלל ישראל קורין אבותינו רק לאבות 

ות בנפשות בנ"י הי' בעניות השלשה. ולכן יתכן לפרש עני אבותינו פי' כח האב

ושפלות שאותו התשוקה שנטעו האבות בבנ"י לא האיר בהם כראוי. ]ומסיים 

הכתוב ואת זעקתם שמעת על ים סוף ששם התחיל קצת להאיר כח האבות 

ע"ש[ וזה בחי' ג' תפלות שתקנו האבות עבודה  תפסו אומנות אבותםכדאיתא 

ר התשוקה בלבות בני ישראל שבלב זו תפלה ותקנו ג' זמנים להיות מתעור

להתדבק בהקב"ה שזה חכלית התפלה. וזהו אשר יצוה כו' לעשות צדקה 

ומשפט תקונים שנעשים בכל יום ע"י עבודה בתפלה וע"ז איתא חייב אדם לומר 
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מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב פירוש למעשה אבותי 

נפשות בנ"י בכח האבות ועל שנטעו בי. שיזכה להתעוררות התשוקה הגנוזה ב

זה מבקשין ה"א כו' אבותינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן 

 וירא תרס"א :לבבם אליך

 

ויושע ה' ביום ההוא כו' וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים  .3

וייראו כו' ויאמינו כו' אז ישיר כו'. איתא בגמ' הגדולה זו מעשה בראשית. 

מצרים נגלה ונתברר כח הבורא ית' אשר הוא מנהיג הכל. לכן אחר  וביציאת

הישועה מיד מצרים ראו את יד הגדולה שנתקן עתה. עשה הוא לשון תיקון 

כמ"ש וימהר לעשות אותו. את הנפש אשר עשו בחרן. אח"כ וייראו יראת 

הרוממות ע"י השגה גדולה שהשיגו. והוא סימן אמת. השגה שמביא לידי יראה. 

כמ"ש ביעקב ויירא ויאמר מה נורא כו' אחר חלום הגדול  סו אומנת אבותםותפ

הזה כמ"ש שם. אח"כ אז ישיר שהוציאו מכח אל הפועל הארה הפנימיות 

שבהם דכתיב משכני אחריך נרוצה. איתא במד' נכון כסאך אעפ"י שמעולם 

אתה נתישבה כסאך מאז ישיר. פי' כי השי"ת מנהיג העולם וכל הטבע. אבל 

נו ניכר כחו כביכול. ויש קושיות. אבל ביציאת מצרים נגלה ונתישב הקושיא אי

שאמר אברהם מי הוא בעל הבירה כו'. ואיתא אורייתא וקוב"ה וישראל כולהו 

חד. וכמו שהבורא ית' עלה לפניו אז לגלות כח השגחתו. כן נמשכו אחריו בנ"י 

דוש אמו"ז ז"ל לגלות כח התלהבות שבהם. וכעין אלה הדברים שמעתי מפה ק

על הא דאיתא שנענש חזקי' על שלא אמר שירה בנס דסנחריב. והגם כי הטעם 

הי' ע"י שבלא הנס הי' ג"כ ברור אצלו כח הבורא ית' ולא נתחדש לו דבר. אך 

כשהקב"ה רוצה להראות כחו צריכין בנ"י ג"כ להודות ולהלל לפניו עכ"ד: 

 ח פסחתרל"

 

נוסע אחריהם מיד ויצעקו כו' אל ה' תפשו במכילתא איתא בפסוק והנה מצרים  .4

כיון שהטילו שאור בעיסה באו אצל משה ואמרו המבלי אין  אומנות אבותם

קברים כו'. הענין הוא כי עיקר הגאולה ביצ"מ הי' נקודה הראשית שבלב איש 

ישראל להיות לה'. הגם כי לא הי' מבורר עדיין בשלימות הדעת. והוא עצמו 

כמו שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בנ"י וכ' ביד חזקה ענין הפסוח והדילוג 

אעפ"י שלא היו ראוים. כמו כן עצמו נתקן בנפשות בנ"י שנמשכו אחר הקדוש 

ברוך הוא גם קודם ישוב הדעת כראוי. והמשכה זו עלה לרצון לפניו ית"ש 

שזוכר אותה לעולם לזכות ישראל. כמ"ש זכרתי לך חסד נעוריך כו' לכתך 

מ"ש משכני אחריך נרוצה ממש כמו שהי' הגאולה בחפזון וריצה. אחרי. פי' כ

כמו כן עשו בנ"י פסיעה גדולה ונמשכו אחר הקדוש ברוך הוא בתשוקה גדולה 
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והוא עצמו ענין הקדמת נעשה לנשמע שקודם בירור הדעת היו נמשכין במעשה 

אחר הקדוש ברוך הוא. ובאמת זה ענין המצות שהם בזריזות כמ"ש ושמרתם 

המצות אלו המצות והכל ענין אחד. כי חמץ הוא במתינות. ובאמת זה הוא את 

דרך התורה שהוא בישוב הדעת ומתינות כי בחכמה אתברירו. ולכן נתקן אח"כ 

הדעת עד שהיו מוכנים אל התורה. וזה ענין שבעה שבועות נגד שבעה ספרי 

לכן תורה כמ"ש חז"ל בפי' חצבה עמודי' שבעה. והוא בירור הז' מדות. ו

בשבועות שהוא כלל בירור הנ"ל כמ"ש בשבועותיכם שהוא כלל הז' שבועות. 

אז שתי הלחם בא מחמץ. אבל בעוד שלא נתברר זה הבירור. הוא רק בחי' 

מצוה. כמ"ש החודש הזה לכם הוא מצוה ראשונה. והוא בחי' הראשית 

עם שבישראל קודם הבירור. וע"ז כ' קדש לי כל בכור כו'. ואמר משה רבינו ל

זכור כו' היום כו' אשר יצאתם ממצרים כו' כי זה הראשית קבלו ביצ"מ בחפזון 

בחודש האביב כנ"ל. ולכן כשאמר להם הקדוש ברוך הוא וישובו מיד ויעשו כן 

אעפ"י שהי' להם ליישב הפחד ואימה שיפול עליהם כמו שהי' בסוף. אבל זרזו 

באו לבחי' מתינות וישוב למצות ה'. וכן אח"כ בגוף היראה מיד ויצעקו. אך כש

הדעת לא הי' להם כח לברר הדעת. וז"ש משהטילו שאור בעיסה שהוא בחי' 

החמץ זה לא נתקן עדיין. ויתכן ג"כ לרמוז במ"ש ויאמרו אל משה. כי משה הוא 

בחי' הדעת והתורה ובזה עדיין לא היו מתוקנים. נמצא כל הפרשה לשבחן של 

ך הוא גם קודם בירור הדעת. וזה ישראל נאמרה שנמשכו אחר הקדוש ברו

עצמו הטעם ביד חזקה אף על פי שאינם ראוים ואעפ"כ ידענו כי כל משפטי ה' 

מדה במדה. אך גם זה הי' במדה שאדם מודד. שכן הי' גלוי לפניו שגם בנ"י 

 מדותיהם כך להיות נמשך אחריו שלא בהדרגה ובמדה זו מדד להם: תרנ"ד

 פסח

 

ות בכות ושירות. דאיתא הדיבור הי' בגלות כמ"ש איתא מוציא אסירים בכושר .5

בזוה"ק שמות ויש צעקה ובכי' ויש רנה ושירה. ושניהם צריכין גאולה. להיות 

הבקשה לשם שמים בלי פסולת. וכמו כן השירה שיהיה לשם שמים בלבד בלי 

פני'. וביצ"מ הי' הגאולה לבחי' צעקה. לכן אח"כ בים כ' ויצעקו בני ישראל אל 

שבכולם  וז"ש שתפסו אומנת אבותםבר היו נגאלין בבחי' הפה בצעקה. ה' כי כ

אך בחי' שירה עדיין הי' סתום ולזה היה  מצינו תפלה וצעקה כמ"ש במד'.

הגאולה בקי"ס. ובאמת בחי' שירה הוא מעין לעתיד כמ"ש ישמח ה' לשון עתיד 

כתיב כדאיתא במדרש שבעוה"ז אין השמחה בשלימות והרמז ולבוקר רנה. ולכן 

ישיר לשון עתיד כי הרגישו הארה מעין העתיד ואמרו זו השירה. וזה הדרך 

נתעורר בכחו של מרע"ה אז ישיר משה. והוא מדריגה שלמעלה מבחי' תפלה 

שתקנו האבות וכ' את השירה הזאת לה' שהי' לשם שמים בלי פסולת וכמ"ש 
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החירות במכילתא לה' אמרוה ע"ש. לכן הוצרכו לחזור וישובו כו' אל פי 

להוציא מכח אל הפועל בחי' השירה להיות חירות בפה בבחי' בכות ושירות: 

 פסח תרנ"ו -תרנ"ה 

 

דאיתא שחורה אני  בפסוק ויצעקו בנ"י אל ה' אמרו חז"ל תפסו אומנות אבותם. .6

במעשי ונאוה במעשה אבותי. פי' הנטיעה שנטעו האבות בכלל ישראל מתקיים 

סתתר גם זו הנקודה. אך בבוא קצת גאולה בהם לעולם. והגם כי ע"י החטא מ

מתגלית זאת הנקודה. ולכן אחר יצ"מ הגם כי לא הי' עדיין גאולה שלימה. מ"מ 

נתגלה נטיעה זו. ולכן נתאחזו במעשה אבותיהם. וזה ראשית הגאולה להיות 

נמשכין אחר מעשה אבות. וכן בגאולה העתידה כ' והשיב לב אבות על בנים כו' 

ולכן תפסו אומנות אבותם. הגם כי עדיין חטאו באומרם  כמ"ש במ"א מזה.

המבלי כו' אבל נקודת מעשה אבות נגלה בהם. ואח"כ נגמר הגאולה בקי"ס עד 

שאמרו זה אלי כו' מצד עצמותם לבד אלקי אבי כנ"ל. שהם ב' בחי' אלקינו 

 פסח תרנ"ח ואלקי אבותינו כמ"ש בכתר ש"ט:

 

פסח נק' על שם הדילוג דכ' מדלג על ההרים. ולא כתיב דולג. רק שזה הדילוג  .7

עשה רשימה גם בנפשות בנ"י. כמ"ש משכני אחריך נרוצה. שגם הם נמשכו 

אחריו שלא בהדרגה. והכל הי' בכח הדילוג שלמעלה. לכן כ' מדלג. פועל יוצא. 

א שלא ויו"ט הזה מסייע לכל איש ישראל להתמשך אחר הקדוש ברוך הו

וזהו עיקר הגאולה  כמ"ש תפסו אומנות אבותםבהדרגה לאחוז בדרכי האבות 

 פסח כמ"ש והשיב לב אבות על בנים כו': תרס"ג

 

איתא תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה. עיקר החכמה הוא הביטול אל  .8

השורש. כח מה. ולכן קול שופר אינו בחיתוך דיבור רק הזכרת הקול. ועל זה 

חכמה. כענין שאמרו אדם ובהמה ערומין בדעת כאדם כתיב פיה פתחה ב

ומשימין עצמם כבהמה. כי מותר האדם מן הבהמה אין. כי חטא הראשון הי' 

בעץ הדעת. ולכן החכם ירא מתערובות טוב ורע בדעת. ומבטל הדעת שלו. 

כמ"ש ויצעקו אל ה' תפסו אומנות ומשים עצמו כבהמה. וצועק רק בקול. 

בפ' בשלח ישראל מתגאה בירושתו הקול קול יעקב. פי' וזה רמז המד'  אבותם.

שיודע ומבין שאינו מצד זכות שלו רק הקול שירשנו מאבותינו. הכח שניתן לנו 

בהר סיני. קול תורה. זה תורת חסד על לשונה שמבינים שהיא חסד ומתנה מן 

 ראש השנה השמים: תר"ס
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-------------------------------------------------- 

ר טו ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ל ַדֵבר ֵאָלי ִתְצַעק-ַמה ֹמשֶּ  :ְוִיָסעּו ִיְשָרֵאל-ְבֵני-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 תצוני ידי פועל ועל בני עלו בתפלה להאריך עתה עת לא  ,ה"הקב לו אמר ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 אלי תצעק מה

 

  ,בתפלה להאריך עתה עת לא  ,ה"הקב לו אמר  ,ומתפלל עומד משה שהיה  ,למדנו

  ,להלן ש"כמ  ,עליך ולא תלוי הדבר עלי  ,אלי תצעק מה אחר דבר  .בצרה נתונין שישראל

              (יא  ,מה )ישעיה תצוני ידי פועל ועל בני על

 

 שפת אמת

 

בענין יצ"מ וקי"ס. יתכן לפרש שהי' צריך ב' גאולות. בבחי' יוסף ויהודה. משיח  .1

בן יוסף ומשיח בן דוד. שצריך להיות הגאולה בב' הבחינות. והוא ברית המעור 

וברית הלשון. לכן ביצ"מ איתא שמלו בנ"י עצמם. וכ' ויקח כו' עצמות יוסף 

י"ס. לכן נאמר סגר עליהם עמו. אך כדי לפתוח הפה בשירה ותפילה הי' בחי' ק

המדבר. כלומר שעדיין צריכין לגאולה בבחי' הדיבור בחי' יהודה ודוד. לכן כ' 

על הים היתה יהודה לקדשו. וכן מתעורר בכל יום בחי' יצ"מ וקי"ס. כמ"ש 

שירה חדשה שבחו גאולים. שיש בכל יום התחדשות השירה. וזה סמיכות 

אולה אריכתא היא. וי"ל שזה כוונת גאולה לתפלה. ואיתא א' שפתי תפתח כג

המד' בפ' מה תצעק. צעקתם קדמה לצעקתך. כי יש תפלה למשה ותפלה לעני. 

ותפלת משה היא קול התורה. אבל עתה היו צריכין לבחי' קול תפלה ממש 

ואיתא מה תצעק אלי. שהי' מרע"ה מאריך בתפלה. וא"ל הקדוש ברוך כנ"ל. 

ולבאר הענין  נים בצרה כו' ע"ש במכילתא.הוא יש עת לקצר ולהאריך. בני נתו

ע"ד הרמז ע"פ מ"ש בספרי קודש. כי הצדיק כשמתפלל צריך לצאת מעוה"ז 

ולבוא לעולם העליון להתפלל רק לצורך גבוה. וזה נק' תפלה אריכתא. בעולם 

שכולו ארוך. ויתכן כי כשבא מרע"ה לבחי' תפלה זו. שכח מכל צרות בנ"י 

ה קצרה כנ"ל. ]אין שלמטה. וז"ש מה תצעק אלי כו'. שהי' כאן הצורך תפל

לדחות דברים אלו ע"פ מ"ש בזוה"ק בעתיקא תליא מילתא. כי עכ"ז יתכן לומר 

 תרמ"ג שדווקא בכח תפלה לעני עוררו זה הכח הנפלא ואכ"מ להאריך:
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במדרש יונתי בחגוי הסלע. הל"ל יונה כו' אצלי הם כיונה פותה. אבל לאומות  .2

להיות בו כל המדות לשמו ית'  הם כאריות כו'. הענין הוא שאיש ישראל צריך

כדאיתא במשנה הוי עז כנמר קל כנשר כו'. הגם שהם מדות סותרות זא"ז. אבל 

כולן לצורך עבודת הבורא ית"ש הם. ולפעמים צריכים להשתמש במדת עזות 

להלחם עם הסט"א. וכן בגלות מצרים הי' שימוש בנ"י בבחי' אריות כמ"ש כי 

ת לבנ"י היא להיות משוכה אחריו ית' חיות הנה. אבל באמת מדה המיוחד

כיונה. והתגברות בבחי' עזות היא להם מכח האומות כענין שנא' ולאום מלאום 

יאמץ. וכ"כ חרב פתחו רשעים כו'. אבל בעצם בנ"י להם הקול ולא החרב. 

וביצ"מ כ' וחמשים עלו שהרויחו זאת המדה במצרים. ועתה בקי"ס התחיל 

יטול והאמונה. ואז ה' ילחם לכם. וב' אלו הם להיות עיקר העבודה בבחי' הב

בחי' יעקב וישראל. יעקב ע"ש המלחמה וידו אוחזת כו'. אכן שם ישראל הוא 

ולכן כ' מה תצעק כו'. על התמשכות אחר השי"ת. ולבטל כל החכמה והדעת. 

פי' הואיל וכבר נגאלו והם עוסקים ליסע אחר ענן בני כו' תצוני. דבר ויסעו. 

 אין להם רק ליסע ולאחוז באמונה כמ"ש כדאי האמונה כו': תרנ"הכבודו ית'. 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

אא"ז מו"ר ז"ל הגיד פי' המד' מה תצעק כו' ב' ירושות כו'. כי ע"י הקול מעוררין  .1

בנ"י דביקתם בקול קול יעקב. וכשמתעורר רצון זה. שואלין מה תצעק שאין 

ל פועל ידי תצוני[. ומ"מ כ"ז נעשה ע"י הקול. צריך צעקה כלל. ]כענין על בני וע

וז"ש מתגאה בירושתו שמגיע ע"י הקול לשלמעלה מהקול כו' ודפח"ח וש"י. כי 

פשוט תמוה לשון המדרש במ"ש כבר שמעתי צעקתך כו' ע"ש. עוד במד' טרם 

יקראו כו' נראה הפי' כי מה שמוכן האדם להצעקה זה עיקר המכוון. ושוב אין 

עקה כלל. וזה מה תצעק כשהגיע לבחי' הצעקה כנ"ל. ]וזה ענין צריך לגוף הצ

צעק לבם כו'. וכן צעקו וה' שמע. אף שבלב שאינו נשמע כלל. מ"מ ה' שומע. 

 ואין צריך לצעוק בפה ממש[: תרל"א

 

וא"ע ורמב"ן מקשים על צעקת מרע"ה. הלא הקדוש ברוך הוא הבטיחו  .2

שאכבדה בפרעה כו'. וצעקת בנ"י י"ל שלא ידעו מזה כי אין מפורש שמרע"ה 

הגיד להם וי"ל שא"ל רק שישובו. ]ומה שלא אמר להם. נראה כי לשון מאמר 

ה' ואמר פרעה לבנ"י כו' משמע שזה נאמר לו. והפסיק הציווי של אמירתו 

לישראל וישובו ע"ש[. אבל מרע"ה למה צעק. אך נראה כי מדרך הצדיק לצעוק 

אף על מה שנבטח. שמאמר הש"י הוא אחר שלימות פעולותיו של האדם. 
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ותפילה וצעקה בכלל פעולת אדם השלם לאלהיו. ולזאת מה שיהי' נושע ע"י 

למי תפילה וצעקה. הוא הישועה שנבטח עליו. ונראה שאין מבטיחין באמת. רק 

שיודע זה. שצריך צעקה גם אחר ההבטחה. ]וז"ש אין הבטחה לצדיקים. וי"ל 

שלכך לא נאמר לישראל ההבטחה שלא היו צועקין. והש"י רצה שיצעקו כמ"ש 

במד' השמיעיני את קולך. אבל מרע"ה אף שנבטח צעק. ולכך נאמר לו 

 ההבטחה כנ"ל[: תרל"א

 

ירושתו הקול קול יעקב כו'. במדרש מה תצעק. צעקו וה' שמע כו'. מתגאה ב .3

אא"ז מו"ר ז"ל פי' שע"י הצעקה מעוררין שורש דביקות בנ"י. ואז שואלין מה 

תצעק שא"צ לצעוק כלל. כמ"ש על בני כו' תצוני. ואעפ"כ הכל בא ע"י צעקה 

וזה לשון מתגאה כו' ודפח"ח. והנה יש ב' מיני שתיקות. א' ע"י שא"י כלום 

כלל. ולכן כ' גם קודם הגאולה ויאמן העם כו'. לצעוק. והוא אמונה ראשונה ב

אבל כשזוכין להשיג לבוא לבחי' דיבור וקול. צריך להיות אח"כ אמונה ושתיקה 

ע"י שמשיג מתוך החכמה שא"א להשיגו. ועי"ז חל עליו בושה ושותק ומאמין 

בה'. וע"ז נאמר אח"כ ויאמינו בה' כו'. כי וודאי אין הצעקה התכלית. רק לבוא 

שלמעלה. והיא השתיקה. והם ענין ב' העולמות עוה"ז ועוה"ב. ופרשנו  לבחי'

במ"א כי עוה"ז העלם רע. פי' ע"י שהרע נמצא בעולם. אין הקדושה מתגלה. 

ועוה"ב נק' ג"כ עלמא דאתכסיא. והוא העלם טוב. שע"י עומק הקדושה א"א 

עוה"ב. להשיגו. וכפי מה שזוכה האדם בעוה"ז לגלות בחי' הקדושה. כן יזכה ל

וכן נמצא סדר זה תמיד לכל איש ישראל. מה שמקדש עצמו בעוה"ז זוכה 

להשגה דבר מה. וצריך אח"כ לתקן השגה זאת שלא יחטא ע"י. והוא ע"י 

 הבושה והיראה. וי"ל שזה ענין יצ"מ וקי"ס: תרל"ד

 

בפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' א"י לכם היום כו' לא תוסיפו לראותם ע"ע  .4

לחם לכם. משמע שהי' נצרך להלחם עמהם עד עולם. ולכן כתיב עולם. ה' י

תזכור כו' יום צאתך מא"מ כל ימי חייך. והשי"ת נתן לנו ישועה זו. כי בזכירת 

יצ"מ בכל יום. נעשה הכל מעצמו. וז"פ ה' ילחם לכם. לעולם. ועתה יכולין 

לתקן מלחמה זו הכל בכח התורה. ]וכן יש לפרש בפסוק כל המחלה כו' 

צרים לא אשים כו'. וקשה מה"ת נהי' נלקים במחלה זו שנלקו הרשעים. אבל במ

יובן כנ"ל כי לא נצטרך עוד להלחם עמהם בפועל ולסבול זה הגלות. רק כל 

הרפואה יהי' בכח התורה ומצות. אני ה' רופאך. כי במצרים הי' נגוף ורפוא. פי' 

א נצטרך לאלה בזו הנגיפה של מצרים נעשה רפואה לבנ"י. אבל חפץ ה' של

 הדרכים רק אני ה' רופאך כנ"ל[: תרנ"א
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בפסוק וידעו כי אני ה' כו' מא"מ לשכני בתוכם. וכ"כ בתמיד במועדו כי הקרבת  .5

התמיד הי' כמו מועד. שהביא דעת בבנ"י. ולזה נתקן תפלות במקום תמידין. 

כמ"ש מחדש בטובו מעשה בראשית. בטובו אלו ישראל. שהנשמה והפנימיות 

שה בראשית הוא אצל בני ישראל. ועל ידיהם התחדשות הבריאה. וזה של מע

נעשה ע"י יציאת מצרים. לכן מזכירין יציאת מצרים קודם התפלה שבתפלה 

ממשיכין בנ"י הנשמה כמ"ש בזוה"ק ע"פ לא תאכלו על הדם. ובשבת קודש 

 מוסף שיש בו נשמה יתירה וכן הוא ג"כ זכר ליציאת. וכ' בשבת לדעת כי אני ה'

מקדישכם. הכלל בכל מקום שיש הארת נשמה נקרא דעת. וזה המאמר נכתב 

 תצוה בקיצור ממיעוט פנאי: תרמ"ג

 
 

 

 

-------------------------------------------------- 

ךְ  ִיְשָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ַהֹהֵלךְ  ָהֱאֹלִהים ַמְלַאךְ  ַוִיַסע יט ם ַוֵילֶּ  ֵמַאֲחֵריהֶּ

ָעָנן ַעמּוד ַוִיַסע ם הֶּ ם ַוַיֲעֹמד ִמְפֵניהֶּ  :ֵמַאֲחֵריהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

    שעה באותה בדין נתונין ישראל שהיו ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 מאחריהם וילך

 

 בכל  .מצרים של ובליסטראות חצים ולקבל  ,ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין להבדיל

 מלמד  ,דין אלא מקום בכל אלהים אין  ,האלהים מלאך וכאן  ,'ה מלאך אומר הוא מקום

             מצרים עם להאבד אם להנצל אם  ,שעה באותה בדין נתונין ישראל שהיו

 

 שפת אמת

 

דבר אל בנ"י וישובו כו'. י"ל טעם הענין שיצ"מ הי' נס שלא בהדרגה. והיא  .1

לשעה. ורצה הש"י שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. וכן רצון הש"י תמיד מכל 

איש ישראל. לעת מצוא השעה. שאין לך אדם שאין לו שעה. ואז צריך לקבוע 

ויעלו  בלבו על אח"כ שידע להתנהג גם בעת ההסתר. ולכך צוה שיחזרו
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מעצמותם. ולכך ויצעקו. ולכאורה מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור 

 וז"ש שהיו נתונים בדיןלמה יראו. אך כי ידעו שעתה צריכין לגבור מעצמם. 

שע"פ דין יגאלו עתה. והרי זכו ליגאל גם בדין. וכל מעשה הש"י לטובה כמ"ש 

גם ע"פ דין. והי' מקודם נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כו'. שהי' הרצון שיגאלו 

בנס שיהי' הכנה על אחר כך שיהי' גם ע"פ דין כנ"ל. ואפשר ז"ש בנ"י טוב לנו 

עבוד כו'. פי' שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. והי' רצונם שבמצרים עצמו 

יאריך הזמן עד שיהיו ראוין מעצמם. והי' בנקל יותר. כי הש"י הבטיח אנכי 

י' שהם בעצמם ממש יזכו ע"י נס הקדום כנ"ל. אעלך כו'. אך כי רצון הש"י ה

וכעין זה י"ל עמ"ש חז"ל אלו משמרין ב' שבתות נגאלין ושמעתי מאא"ז מו"ר 

ז"ל שהגיד בשם הרב ר' שמעלקא ז"ל ]כמדומה לי כך[ ששבת ראשון הכנה 

שיהי' בימות החול עבודה כראוי להיות אח"כ שבת כראוי ]שצריך להיות אחר 

והוא כנ"ל ששבת ראשון הוא מהש"י בלי התעוררת להיות ימי עבודה[ עכ"ד. 

ראוין לזה. ואח"כ צריך אדם ללמוד מהארת שבת גם על ימות החול. כדי שיהי' 

 תרל"א אח"כ שבת בסיוע עבודת ימי החול כנ"ל:

 

ענין קרי"ס אחר יצ"מ שכ' במד' יצ"מ קשה כו'. כי יצ"מ הי' בנס שלא ע"פ זכות  .2

י' זה הכנה שיוכלו אח"כ בנ"י לתקן במעשיהם עד בנ"י. רק ע"י השבועה. וה

שזכו בקי"ס לנס ע"פ מעשיהם. ודבר זה נוהג תמיד בכלל ובפרט. שמקודם יש 

ישועה מהקב"ה. אח"כ צריך להכין עצמו במעשי עצמו. הגם כי לעולם א"א 

וז"ש בלא חסד הש"י. אבל יש חסד שהוא ע"פ משפט. כענין עם חסיד תתחסד. 

והיינו שהי' צריך להיות הישועה ע"פ משפט  ם בדין כו'.שהיו בנ"י נתוני

מעשיהם. והנה בנ"י מסרו נפשם למקום כמאמר הפסוק וייראו מאוד ויצעקו כו' 

אל ה' ויאמרו אל משה המבלי כו'. ולכאורה הם דברים הסותרין. אבל נראה כי 

לא היו מצפים לישועה מגודל היראה. והי' בעיניהם כמס"נ בעת הסתלקות 

ם ]רמז לדבר מאוד הוא מיתה כמ"ש חז"ל ע"פ והנה טוב מאוד ע"ש[. האד

ויצעקו לה' במס"נ. ולמרע"ה אמרו כי הי' מוטב שימותו במצרים. והי' תיקון 

יותר במס"נ כו'. לכן אמר מרע"ה התיצבו וראו כו' כי זה המס"נ הי' הישועה. 

כמ"ש ואתם  ובנ"י הבינו זה. כי צריכין לתקן ע"פ מעשיהם. ולא הי' להם כח

תחרישון. ומס"נ נחשב ככל המעש"ט. ודבר זה אומרים בכל יום. יצ"מ וקי"ס 

ומס"נ בק"ש. אח"כ ה' שפתי תפתח. כי כל זה הי' הקדמה לקבלת התורה: 

 תרל"ו

 

דבר אל בני ישראל וישובו כו'. ולמה צוה השי"ת שיחזרו למצרים. ויראה כי ע"י  .3

שיציאת מצרים היה שלא עפ"י זכות ישראל רק ע"י שהבטיח השי"ת לאבות 
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להוציאנו ממצרים. ורצה השי"ת שישובו ויהי' להם גאולה שני' מצד זכותם. 

יות נושעים גם שהי' הרצון עתה לה וז"ש בקריעת ים סוף שהיו נתונים בדין.

עפ"י הדין. והרי זכו בדין ג"כ. ע"י שהאמינו ושבו לצד מצרים. וכתיב נפלאותיך 

ומחשבותיך אלינו. כי וודאי בלי הקדמת יציאת מצרים לא היו יכולין לזכות 

מעצמם. ועשה השי"ת כן שאחר שראו הנסים במצרים יוכלו לחזק באמונתם 

ש וייראו מאוד. ואין מובן מאחר ולזכות מעצמם ג"כ אף עפ"י דין כנ"ל. וז"

שהבטיח השי"ת שישובו כדי לאבד חיל פרעה ופרשיו מה הי' להם לירא. בפרט 

מרע"ה דכתיב מה תצעק למה צעק. אך כי ידעו זה שצריכין להיות גוברים עפ"י 

זכות עצמותם ולכך יראו אף שראו במצרים כל הנסים ובוודאי האמינו בהשי"ת 

. רק כנ"ל שהי' בדעתם שלא יהי' להם נס רק שיהי' שיוכל להושיעם כהרף עין

הכל בכחם והרגישו שאין להם כח כל כך. ואפשר שגם זה הפי' מ"ש הלא זה 

הדבר כו' חדל ממנו כו'. שטענתם הי' שאם הי' מיד במצרים הגאולה ע"י 

זכותם הי' טוב יותר כי הבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות להוציאם והי' הבטחה 

הקדוש ברוך הוא רצה שיזכו לגמרי מעצמם ע"י הכנת גאולת זו מסייע. אך 

מצרים כנ"ל. וזה ההפרש שבין יצ"מ לקריעת ים סוף. כי יציאת מצרים רק 

שיוצאין מהמיצר אבל נשאר המיצר. וקי"ס הוא שנדחה כל המיצר מפניהם 

והוא מטעם שיציאת מצרים הי' רק בחסד השי"ת ולא יוכל להיות נדחה המיצר 

ודת האדם שזכו בקי"ס לנס מצדם וממילא נעשה הנס תוך גוף רק ע"י עב

המיצר. וי"ל בזה הפי' אלו קרע לנו הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה כו'. כי 

הקדוש ברוך הוא עשה זה הנס ע"י ישראל וז"ש העבירנו שע"י שעברו בים 

נעשה יבשה. ולכך כתיב כי לא נקרע עד שירדו לים עד חוטמם. וז"ש היתה 

לקדשו כו' ממשלותיו. שבכחם נקרע הים. וזהו שמשבחין שלא קרע  יהודה

השי"ת הים רק ע"י ירידת ישראל. ]וי"ל בזה המד' שלא רצה ליקרע ע"ש כי 

 פסח תרל"א היה הקריעה ע"י משה רבינו ע"ה שהוא כלל ישראל ע"ש ותבין[:

 

 עיקר הנס בקי"ס הי' שיזכו בנ"י בעצמם עפ"י מעשיהם. כי מקודם. שנגאלו .4

במצרים הי' ע"י שהבטיח הש"י לאבות הקדושים לגאול אותם. ואח"כ הי' 

הרצון שישובו ולהיות גאולה שניה מצד זכות אמונתם שלא הי' דבר קטן לשוב. 

כי בוודאי הבינו הפי' שישובו להיות באמת משועבדים שנית לפרעה לפי שעה. 

י אחריך נרוצה. וכתיב לפני פי החירות. הוא בנקודה התחלת החירות. וכ' משכנ

שע"י הנס ביום א' דפסח שהי' מהשי"ת למדו בנ"י איך לעשות אח"כ בפ"ע. 

וז"ש ויושע ה' ביום ההוא אף שהתחלת הגאולה עיקר הנס שמצווין לזכור 

תמיד. רק ביום ההוא הושיע את ישראל דייקא שהושיע להם. את. פי' עמהם 

 ב פסחע"ש: תרל" כמ"ש במ"א וז"ש שהיו נתונים בדיןועל ידיהם כנ"ל. 
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הפרש הגאולה שביציאת מצרים לקריעת י"ס. עפ"י מה דאיתא שבנ"י נק'  .5

עבדים ובנים. וביצ"מ קבלו מלכות שמים כמ"ש הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה 

וכ"כ עבדי הם אשר הוצאתי כו'. אח"כ קי"ס בחי' בנים. וז"ש ולא נחם במדרש 

זה בחי' בנים. ]אחרי כתבי זאת שלא ניחם הבורא ית' על צער שהי' להם כו' ו

מצאתי רשום אצלי בשם מו"ז ז"ל מענין זה באופן אחר קצת כי השי"ת העמיד 

שהי' קטרוג הללו עע"ז והללו את בנ"י במדריגה פחותה מאוד בעת קי"ס כמ"ש 

כדי שיהי' הצלה רק מצד שהם בניו לא מצד זכות מעשיהם. לכן נזכר כמה  כו'.

פעמים בניו המעביר בניו. וראו בניו כו'. וגם אמר שעפ"י הקבלה נק' זאת מוחין 

דקטנות עכ"מ והמש"י[. וכ"כ המעביר בניו בין גזרי ים סוף כו' וראו בניו גבורתו 

נים. כי מקודם הי' הגאולה צורך כו' מלכותך ראו בניך בוקע ים כו' הכל בבחי' ב

להצילם מכח המצרים. אבל אח"כ שנאמר וישובו כו' הי' רק לתוספות חיבה 

יתירה והוא בחי' בנים. ומקודם כתיב לא תצאו איש מפתח ביתו כו' שלא היו 

יכולין לראות במפלת הרשעים אח"כ כתיב וירא ישראל את מצרים מת כו' 

 ח פסחוכבר כתבתי מזה במ"א: תרל"

 

בענין קי"ס אחר יצ"מ. דכ' ויוציאם בכסף וזהב. כי אחר יצ"מ זכו בנ"י לאהבת  .6

ה' כדכ' זכרתי לך כו' אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר. ואחר קי"ס זכו 

ליראת ה' כמ"ש וייראו העם את ה' ואיתא במד' תורי זהב זו ביזת הים. נקודות 

לת מאהבות ורצונות הכסף ביזת מצרים. כי ביציאת מצרים נתברר כל הפסו

שנתפשטו בתערובות טו"ר. כמ"ש מו"ז ז"ל פי' מאשפות ירים אביון. וכמו כן 

הוצרך להתברר יראות רעות מתערובות טו"ר וזה נעשה בקי"ס. והישועה בקי"ס 

היתה לדורות כדכ' יראת ה' טהורה עומדת לעד. לכן נרמז בתורי זהב שהוא 

נקודות הכסף כי התלהבות האהבה  מסודר ומתישב בקביעות יותר. ואהבה נק'

אינה בקביעות כמו היראה. וב' אלו אהבה ויראה כוללים כל המדות. לכן 

מסיים הפ' ואין בשבטיו כושל. כי באמת כל שבט יש לו דרך אחר וכל הדרכים 

נתבררו ביצ"מ. אך שורש כולם הם כסף וזהב. כידוע ששה שבטים על הר 

א כי קי"ס הי' עפ"י דין. ומ"ש שהי' קטרוג איתגריזים וששה על הר עיבל. ולכן 

ויש לתמוה שהרי אמרו ז"ל מה תצעק כדאי הם והאמונה  הללו עע"ז כו'

שהאמינו בי כו'. אך הפי' ע"י שהי' בקי"ס הכנה וישועה לכל הדורות כי יצ"מ 

הי' הצלה לפי הדור ההוא. אבל קי"ס הי' להיות הכנה על כל הדורות. לכן הי' 

רות עתידין ג"כ לחטוא. ואדרבא ע"י שאותו הדור היו הקטרוג שכל הדו

מתחזקים באמונתם הכין הקדוש ברוך הוא להיות אז הישועה לכל הדורות. 

ובזה מובן מ"ש והנה מצרים נוסע כו' וייראו מאוד. והלא ידעו כי ירדפו 
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אחריהם כאשר אמר הקדוש ברוך הוא ואכבדה בפרעה. אכן לפי אשר הרגישו 

להם עוד שיעבוד במצרים ובמה יכולין לרדוף אחריהם. אכן  בנפשותם כי אין

מרע"ה ניחם אותם במה שהודיע להם כי כל הרדיפה הוא להיות ישועה זו 

הכנה לדורות. וכן הרמז מצרים נוסע אחריהם. אחריהם דייקא. בדורות הבאים 

 פסח אחריהם: תרנ"ב

 

יזת הים שגדולה בפסוק תורי זהב נעשה כו' עם נקודות הכסף דרשו חז"ל על ב .7

 שהיו בנ"י בדין אם להינצל כו'.מביזת מצרים. דאיתא ויסע מלאך האלקים 

והענין הוא כי ביצ"מ כתיב ביד חזקה שלא היו בנ"י כדאי' להיגאל רק בחסד 

עליון. ועל הים הי' הישועה שיהיו זכאין גם עפ"י מדת הדין וזה נק' ישועה. ולכן 

כ' ויושע כו' ביום ההוא. ועל ב' אלו מבקשין הראנו ה' חסדך. וישעך תתן לנו 

יע באופן שיהי' עפ"י מעשינו ולכן דייקא. וכמ"ש ה' לי בעוזרי. פי' שעוזר ומוש

ואני אראה בשונאי כדכ' וירא ישראל כו' מצרים מת. וביצ"מ כ' ואתם לא 

תצאו כו' כמ"ש במ"א מזה. ובאמת עיקר הביזה כשזכו בעצמותם לישועה. וזה 

הוא בקביעות ונק' תורי זהב. אכן כדי שלא יאמר אותו צדיק אברהם עמוד 

ש גדול נתן להם ג"כ נקודות הכסף ]וע"ד החסד שלא קיים בהם יצאו ברכו

הרמז תורי זהב ונקודות הכסף הוא כמ"ש שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני 

הוא נקודות הכסף כי מדה"ד צריך להיות שקט על שמריו והתנועה במדת 

 פסח תרנ"ו -החסד[: תרנ"ה 

  
 

-------------------------------------------------- 

ה-ָיִשיר ָאז א ת ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ֹמשֶּ  ַוֹיאְמרּו ַליהֹוָה ַהֹזאת ַהִשיָרה-אֶּ

 :ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָגָאה ָגֹאה-ִכי ַליהֹוָה ָאִשיָרה ֵלאֹמר
-------------------------------------------------- 

 

 

 רש"י

 

 משה ישיר אז

 

 ובית וכן  .).יב  ,י )יהושע יהושע ידבר אז וכן  .שירה שישיר בלבו עלה  ,הנס כשראה אז

 לבו לו אמר  ,ישיר כאן אף  .לה שיעשה בלבו חשב  ,).ח  ,ז א )מלכים פרעה לבת יעשה

 לבו לו אמר  ,הנס כשראה ביהושע וכן  .'לה אשירה לאמר ויאמרו  ,עשה וכן  ,שישיר

  ,ישראל ישיר אז בה שפתח  ,הבאר שירת וכן  .ישראל כל לעיני ויאמר  ,עשה וכן  ,שידבר
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 חכמי בו פירשו  ,).ז  ,יא א )מלכים במה שלמה יבנה אז  .לה ענו באר עלי אחריו פירש

 ליישב זהו  ,נאמרה המחשבה שם על ד"שהיו למדנו  ,בנה ולא לבנות שבקש ישראל

 חוץ  ,בכלן וכן  ,התורה מן המתים לתחיית רמז מכאן  ,ל"רז אמרו מדרשו אבל  .פשוטו

 דברים כשאר הזה לשון וליישב לומר ואין  .בנה ולא לבנות בקש שפירשוהו שלמה משל

 )במדבר יחנו  'ה פי על  ,).ה  ,א )איוב איוב יעשה ככה כגון  ,מיד והן עתיד בלשון הנכתבים

 ובין עתיד לשון בין בו ונופל  ,תמיד ההווה דבר שהן לפי  ,הענן ישכון אשר ויש  ,).כג  ,ט

   הזה בלשון לישבו יכול אינו  ,לשעה אלא היה שלא זה אבל  ,עבר לשון

 

  עלה בלבו שישיר וכן עשה  לשון עתיד, ישיר ביאור ענין

 

 שפת אמת

 

ומאי קא משמע לן וודאי  אז ישיר כו'. ברש"י ז"ל עלה בלבו שישיר וכן עשה. .1

כששר הי' מקודם רצון בלבו לשיר. אך להבין הענין כי איך בכח אנשים לשיר 

שירה הכתובה בתורה. ואין שיעור וערך לסודות ורזין הגנוזים באות א' 

מהתורה. והרי הכ' אומר ששרו הם השירה הזאת. אך כי זה ענין כל תורה 

להיות נתלה אור התורה בכל פה  והמצות הניתן לישראל. שהש"י נתן לנו זה

ולשון שבישראל. כמ"ש קרוב הדבר בפיך כו'. שהש"י תלה ע"י מעשה כ"א 

מישראל. וקול ודיבור והבל הלב יוכל לעורר אותיות התורה עד שורשן ולהאיר 

במקום עליון. וז"ש ישיר שע"י כחם נתפעלו האותיות ונתגלו הארות פנימיות 

ירה כנ"ל. ונקרא על שמם. כמ"ש אין המצוה נק' של רזין הגנוזין בכל דברי הש

כו' מי שגומרה. ג"כ הפי' כנ"ל. שעיקר מה שנעשה ע"י המצוה למעלה. מ"מ 

הגומר הוא האדם בעשי' ממש. ונק' ע"ש הגמר. אף שהעיקר נעשה ממילא. ע"י 

שתלה הש"י דברים עליונים בתחתונים. וכן בתפילות שבקעו רקיעים כו'. וודאי 

. רק ע"י שתלה הש"י האותיות בכח האדם כנ"ל. וחבל בחבל לא בכח אדם

ונימא בנימא. עד שעולה להש"י. וכן י"ל מ"ש רש"י ע"ש המחשבה. כי 

במחשבה מוכן האדם לעשות כרצון הש"י. ושיעלה למעלה למעלה. ומחשבה 

טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה בישראל. והטעם ע"י שמוכן האדם 

ן אביו שבשמים. רק מה שמצד אונס. וז"ש רש"י שע"י ורוצה באמת לקיים רצו

שעלה בלבו לשיר ממש שירה הזאת. אף שבמעשה אין בכח אנושי לשיר כראוי. 

עכ"ז נאמר וכן עשה כו'. ]שע"י הרצון נתעורר הפנימיות. שתלה הש"י זה בזה. 

א. ודחילו ורחימו הוא במחשבה וכן מ"ש בזוה"ק שבדחילו ורחימו פרחין לעיל

 תרל"א :ןוהב
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במדרש נכון כסאך. אעפ"י שמעולם אתה. נתיישבה כסאך מאז ישיר. משל מלך  .2

עומד על הלוח ואגוסטוס יושב כו'. כבר דברנו בזה וקיצרן של דברים כי מלך 

עומד לשמור המלוכה פן ילכדנו אחר. אבל זה שכבר נתגדל שמו במלחמותיו 

הענין דכ' ה'  והכל יריאין ממנו. יושב על כסאו וא"צ לשמור המלוכה. וביאור

מלך גאות כו' עוז התאזר כו' תכון תבל בל תמוט. ה' מלך ביצ"מ. גאות לבש 

בקי"ס דכ' גאה גאה. עוז התאזר מתן תורה שנק' עוז. ועי"ז תכון תבל ב"ט. כי 

ע"י יצ"מ וקי"ס וקבלת התורה נתברר כבוד מלכותו ית' בין הנבראים. וידיעה 

כ' שר. כי מעת בריאת העולם מצפין  זאת מקיימת העולם. וז"ש אז ישיר ולא

לזאת השירה. כי לא הי' השירה על מה שניצולו בנ"י. כי פסוק אמר אויב 

ארדוף נכתב אח"כ. להודיע כי עיקר השירה הי' רק בעבור שנתברר כבוד 

מלכות שמים בעולם. ע"ז שמחו בנ"י. ובנ"י השתוקקו מעודם לזאת השירה. אך 

ו לא היו יכולין לשיר השירה. וכיון שנאבדו כ"ז שהיו משועבדים למלכות ב"

וז"ש רש"י עלה הרשעים ונתרוממו בנ"י. אז הוציאו השירה מכח אל הפועל. 

 תרל"ז בלבו כו' כנ"ל:

 

כי הוא דבר לשעה ולא נופל  ברש"י שר מבע"ל מהו ישיר עלה בלבו שישיר כו'. .3

יות עפ"י טבע בו לשון ההוה ע"ש. וי"ל כי השירה למעלה מהזמן כי איך יוכל לה

שאמרו כל ישראל מלה במלה. רק שהי' ברוה"ק כמ"ש בזוה"ק. וזהו עצמו מקום 

המחשבה שלמעלה מהטבע ושם הוה ועבר ועתיד הכל אחד. וזהו עצמו פי' 

ישיר כי הי' להם מדריגה גבוה שעלו למקור התורה שהרי המשיכו דברי 

נין השירה להיות השירה לעולם. וז"ש ישיר כו' השירה כו' לאמר. וזה כל ע

נדבק בשורשו. כמ"ש זה אלי כו'. הפי' שכל אחד הכיר כי כחו וחיותו הוא 

מהשי"ת. כי בגלות נסתר זה ואחר גמר הגאולה נתגלה להם כי השי"ת הוא 

מחי' כל הנבראים. וז"ש ויאמינו בה' אף כי גם מקודם כתיב ויאמן העם. אבל 

ואהי' אצלו אמון כו' פדגוג  יש אמון רבתא ומקטני אמנה כמ"ש במד' בראשית

כו' ע"ש והכל בחי' אמונה שגם מה שנסתר בהטבע ע"י אמונה נמשך כל הטבע 

לשורשו ג"כ שהבריאה ע"י התורה ועתה הי' אמונה שלימה שנתברר כח 

הבריאה. שרק מהשי"ת. ונתמשכו אחרי שורש החיים. והי' זה הכנה לקבלת 

בים בתורה שהמשיכו ע"י התורה שהרי ]* דברי[ השירה הם דברים הכתו

האמונה כנ"ל. ובמד' נכון כסאך אף על פי שמעולם אתה לא נתיישבה כסאך 

אלא מאז ישיר כו'. והוא כנ"ל שאחר קי"ס נגלה כבוד מלכותו ית' להיות מבורר 

בכל דבר קטן וגדול שהוא מחיותו ית' וזה נתיישבה כסאך שיהי' פנימיות 

וא כסא לנקודה הקדושה השרויה שמה. החיות מיושב וקבוע בתוך כל נברא שה

וזהו אז שז' ימי הבנין דביקין בשורש העליון שהוא למעלה מהטבע. מי כמוכה 
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באלים. הפי' כמ"ש בזוה"ק ע"פ אין צור כאלקינו שכח כל הכחות רק מחיותו 

ית' ע"ש פ' תזריע ובמ"א. וזהו נאדר בקודש אף שכל הכחות ממנו יתברך 

דה הקדושה שבתוך כל דבר. עושה פלא. שגם אעפ"כ קדושה ונבדלת הנקו

במעשה גשמיות יש ממנו ית' נקודה נפלאת ומובדלת כמ"ש נפלאות עשה. וכ"כ 

א רמ"א ז"ל באו"ח על ומפליא לעשות שנדבק הנשמה בגשם האדם ע"ש: תרל"

 פסח

 

כי איך בשכל אנושי שכל  אז ישיר כו' ברש"י עלה בלבו שישיר וכן עשה כו'. .4

ישראל יאמרו מלה במלה בלי שינוי וגם איך לומר דברים הכתובים בתורה. וגם 

אותן שאמרו מקודם המבלי אין קברים כו'. ורק בא הכתוב להגיד כי ע"י שעלה 

בלבם לומר השירה ורצו באמת בכל לב ונפש לתת להקב"ה שבח ושירה 

מין כי השי"ת כל יכול ויכול אדם הראויה עלתה להם. וזה עצמו האמונה להא

לבוא עד למדריגה עליונה אם רוצה בלב שלם. וזה הרצון נחשב להקב"ה יותר 

מגוף השירה שהרי עי"ז זכו לומר השירה. וז"ש ישיר אשירה. שהכל על הרצון 

 פסחב בלב שלם כנ"ל: תרל"

 

וי"ל כי מאחר שהשירה היא א'  ברש"י ישיר ולא שר כו' גם מה לאמר. .5

יות התורה. וזה אין בכח אנושי לחדש דברים שנעלמו מעיני כל חי כו'. מפרש

רק שבנ"י המשיכו אותיות הללו הכתובין לפניו במרום בלבוש הזה שעשו מהם 

השירה הזאת. וז"ש אז ישיר שעשו ע"י אותיות אלו השירה ויאמרו בהם לאמר 

כח התורה  אשירה כו'. וזה ע"י ויאמינו. שע"י אמונה כראוי יכולין להמשיך

בעולם. וכתיב ויאמינו אז ישיר. נראה שעיקר השירה נתנו על זאת האמונה. ויש 

להבין כי מה שבח אמונה זו מאחר שראו כל אלו הנסים עין בעין. ]ועיין בילקוט 

ומד'[ אבל נראה כי בוודאי כח אמונה בישראל הוא גדול מאוד וחביב לפניו ית'. 

נפלו מאמונתם. וע"י קריעת י"ס חזרו רק שמגודל השיעבוד ופחד המצריים 

לאמונתם. ואף כי אחר הבירור בנסים ונפלאות לא הוצרכו לאמונה. מ"מ מה 

שחזרו לאמונתם זה חביב להם ולהקב"ה ממה שראו בעין. וחפצים היו שלא 

לראות כיון שחזרו לאמונתם. וכיון שהכתוב מעיד עליהם ויאמינו הוא עדות 

חזרו לנסיונות הללו לא יסתפקו באמונה שוב. שחזרו לאמונה באופן שאף שי

והי' אמונה זו ג"כ על לדורות. לכן הי' בכחם לשיר שירה זו הכלולה על כל ימי 

 הגלות וגאולה אחרונה כמ"ש חז"ל: פסח תרל"ה

 

וקשה א"כ מה לי שעלה בלבו.  אז ישיר פרש"י עלה בלבו שישיר וכן עשה .6

לכל נפש ישראל אחיזה בזאת  והענין הוא ששירה זו כוללת כל בנ"י. ויש
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השירה. ויש מי שמוכן לשירה ואינו יכול להוציא מכח אל הפועל. ויש לו חלק 

בהכנה זו שנחשב המחשבה והמעשה לב' בחי' ליתן שכר לרצון ושכר למעשה. 

וגם בלי ספק גדלה ענין ההכנה והמחשבה לגוף השירה כי בוודאי הרצון הי' 

ז רמזו ישיר לתחית המתים. כי לא נגמר יותר מכפי מה שנגמר במעשה. וע"

עדיין השירה כפי אשר עלה בלבם והגמר יהי' לעתיד. וז"ש ישיר כו' לאמר. כי 

שירה הוא דביקות והשתלשלות מדריגה אחר מדריגה והתחיל השירה 

והשתלשלות זה בקי"ס. וכך היא עומדת ונגמרת מדור לדור עד לעתיד שיהי' 

ה בכל יום. ולא הארת שירת יום זה כיום שירה שלימה. לכן אומרים השיר

 פסח השני וכך הולכת ונגמרת מיום ליום כנ"ל: תר"מ

 

כי גאה גאה. י"ל אעפ"י שגאה גאה כמ"ש רש"י ז"ל על כל מה שאקלס יש בו  .7

כמ"ש רש"י ז"ל תוספות כדכתיב נורא תהלות וזה הי' הספק שלהם אם לשיר 

כענין ששמעתי ממו"ז ז"ל על חזקי' המלך שע"י  עלה בלבו שישיר וכן עשה.

שלא אמר שירה על מפלת סנחריב לא נעשה משיח. ואמר כי הי' ברור להם 

מלכותו ית' עד שלא נתפעלו ע"י הנס. וכ"כ במדרש שה"ש כבר מודעת זאת כו' 

ע"ש בפסוק תשורי מראש אמנה. אבל באמת צריך להתגבר ולשיר השירה 

היראה וזה הרבותא וייראו העם כו' ומ"מ ויאמינו שתגבר השמחה והאהבה על 

ונמשכו אחר הנס ושרו שירה לפניו. ובנ"י היו צריכין לברר זאת כי אם שגאה 

גאה אעפ"כ הוא קרוב לעמו. ולהוציא מלב הרשעים שאומרים שאין ה' משגיח 

 "ב פסחעל הארץ: תרמ

 

"מ מן וחז"ל דרשו מכאן לתחה בפסוק אז ישיר פרש"י עלה בלבו שישיר. .8

התורה. וי"ל דהכל אחד דמ"ש רש"י עלה בלבו שישיר היינו שלא היו יכולין 

להוציא אל הפועל ככל רצונם כי לא הי' העולם כדאי לקבל יותר מאלה 

הדברים. וז"ש ויאמרו לאמר שאלה הדברים אמרו מכלל שהי' בלבם עוד יותר. 

רה כלבבם. ומזה עצמו דרשו חז"ל מכאן לתחה"מ מן התורה ואז יגמרו השי

והכלל כל מה שאדם מייגע עצמו בעבודת הבורא ית' בעוה"ז אינו לבטלה. אם 

כי אינו יכול לגמור כלבבו עתה. עוד יהי' עת שיגמור ככל רצונו או בעוה"ז או 

 פסח לעתיד. וזה הרמז מכאן לתחיית המתים כנ"ל: תרמ"ו

 

בפסוק אז ישיר ובמד' נכון כסאך אף על פי שמעולם אתה לא נתישבה כסאך  .9

עד שאמרו בניך שירה. דהנה בנ"י נבראו ע"ז להעיד על הבורא ית'. כדכ' עם זו 

יצרתי כו' תהלתי יספרו. אכן לא היו יכולים להוציא העדות מכח אל הפועל עד 

לשון ישיר כמו שדייק  וזהשסייע להם השי"ת בנפלאותיו ושינוי הטבע אז ישיר. 
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פי' בכל ימי הגלות היו משתוקקים להוציא אלה הדברים  רש"י ז"ל עלה בלבם.

ולא היו יכולין עד עתה. כדאיתא בזוה"ק שהדיבור הי' בגלות. פי' הנהגתו ית' 

את העולם הי' בהסתר. וז"ש ויאמינו פרשנו כבר שהאמינו למפרע על ימי 

ם מי כמוכה נאדר כו'. פי' חז"ל באלים הגלות וחושך. וכדכ' מי כמוכה באלי

באלמים ששומע גדופי הרשעים ושותק. והוא ב' התנהגות שיש בעולם. בחי' 

הסתר תוך הטבע והגלות וזה באלים. ויש עתים שמתגלה הנהגה שלו בפועל 

ממש והוא נאדר בקודש נורא תהלות עושה פלא. ובנ"י העידו עכשיו כי הכל 

לם לפעמים בהסתר בטבע ולפעמים בהתגלות. אחד והוא ית' מנהיג כל העו

והי' נצרך להיות השתנות הטבע לפעמים. להיות דבר שהי' בכלל ויצא מן 

הכלל. וזהו עדות על כל הכלל שהכל מאתו ית'. ובודאי הי' יכול השי"ת 

להוציאנו ממצרים בדרך הטבע ג"כ. אך שהוצרך לנו לסייע לנו לעבודתינו אותו 

ם הנסים ושינוי הטבע. ושירה זו הוא הפתח שנפתח לכל ית' להיות התגלות עול

עבודת בנ"י לכל הדורות כדאיתא במדרש פיה פתחה בחכמה. וז"ש אז ישיר כו' 

ויאמרו לאמר. כי אז התחיל הפתח לכל בעלי השיר להיות יוצאים בשיר. 

ואיתא במד' כי שביעי של פסח הוא כמו ש"ק ע"ש סוף פ' בא. דכ' ששת ימים 

וביום השביעי עצרת. כמו שיש ששת ימי המעשה וביום השבת  תאכל מצות

הוא התכלית של כל ימי המעשה וסהדותא אקרי שבנ"י מעידין עליו ית' שזה 

הוא תכלית הבריאה. וכזה ניתקן באלה הז' ימים. ששת ימים תאכל מצות הוא 

רפואה והכנה על ימי המעשה של כל השנה. ויום הז' עצרת כנופיא. הוא יום 

רה שהוא סהדותא ותכלית כל יצ"מ. וכ' במקהלות ברכו אלקים שא"י השי

לומר זו השירה עד שנעשה אחדות אחד. ואמת ג"כ שכפי העדות והשירה כך 

מתאחדין להיות אחד. וב' המדריגות אין להם שיעור שע"י האחדות מתגברין 

בשירה ואח"כ באין לאחדות יותר אמיתית ולשירה עליונה ביותר. וכן הוא 

ולם. יש שירה למעלה משירה. וזה ויאמרו לאמר אשירה כו' כי גאה גאה לע

א"כ אין לדבר סוף: ואיתא כנסי' שהיא לשם שמים סופה להתקיים וכמו כן 

מחלוקת שהיא לשם שמים. וב' אלו הם בימי הגלות וימי הגאולה. ימי המעשה. 

נוסע ויום השבת. ובנ"י הוצרכו להלחם עם כל הסט"א. ואיתא והנה מצרים 

אחריהם כאיש אחד. ואז כשזה קם זה נופל. ע"כ הי' אז בישראל ד' כתות. אלו 

אמרו המבלי אין קברים. ואלו צעקו לה'. אבל בנ"י נשארו בהאחדות. ובסט"א 

נאמר שארי בחבורא וסיים בפרודא. ובנ"י באים בסוף אל האחדות. מטעם שכל 

אפילו שמתחברין  כוונתם לשם שמים. וכל זאת הוצרך להתברר כי הרשעים

וגם השורש שלהם מסייע להם כמו שדרשו שרן של מצרים נוסע. אעפ"כ בסוף 

יתפרדו כל פועלי און. אבל בנ"י אפילו הם מפוזרין בגלות ובהסתרות פנים 

נגאלין לבסוף. ותהלוכות בנ"י בגלות הוא ג"כ הנהגה מיוחדת לא במקרה. וכ' 
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הנהגות שהשי"ת מנהיג הטבע  המגביהי לשבת המשפילי לראות. הוא רמז לב'

ומשגיח על כל שפל והוא ענין ימי המעשה ע"י התלבשות בטבע. ומגביה לשבת 

הוא בחי' יום השבת הנהגה שלמעלה מן הטבע. וכמ"ש לעיל בענין מי כמוכה 

באלים באלמים הוא הנהגת הטבע בימי המעשה. נאדר בקודש הוא ביום 

בנ"י לפעמים בגלות ובהסתר. השבת כמ"ש בזוה"ק אמור. וכמו כן הנהגת 

ולפעמים בהתגלות הקדושה. וכתיב אני חבצלת השרון הוא בזמן הגאולה 

וביום השבת שנק' סהדותא כדכתיב עם זו יצרתי כו' תהלתי יספרו. ואז בנ"י 

נשמרין בפריסת סוכת שלום ונק' שושנת העמקים כדפרש"י ז"ל שעומדת 

ל התשובה מהקב"ה כשושנה בין במקום משומר. ובנ"י מצפים לימים הללו. אב

החוחים כו' שיותר חשיבות לפניו ית' כשבנ"י הם תוך החוחים ואעפ"כ הם 

עומדים באמונתם והוא בימי הגלות. וימי המעשה. ובמד' יונתי בחגוי הסלע כו' 

שרצה הקדוש ברוך הוא לשמוע קולם לכן גירה בהם המצריים. והוא פלא 

ולן. אבל הענין כי בוודאי כחן של בנ"י בפה היתכן שיהיו מצטערין כדי לשמוע ק

כמ"ש הקול קול יעקב והוא בכח התורה. אבל בעוד שלא זכו לתורה הי' נצרך 

להיות התעוררות קול יעקב ע"י הגלות ויסורים. וזהו מוציא אסירים בכושרות 

שיש שנפתח הלב לצאת מתוך הסתרות הגשמיות לפעמים ע"י יסורים ובכיה. 

ה ושירה בתורה ומצות. ואז עדיין לא היו מתוקנים כראוי ולפעמים ע"י שמח

ולכן כ' יונתי בחגוי הסלע. שהתקשרות דביקות בנ"י בהקב"ה הי' עוד בהסתר 

ולא היו יכולין לפתוח פנימיות הלב רק ע"י צעקה. ולבסוף כתיב אז ישיר הוא 

הפתיחה ע"י שירה וזמרה. והוא הנהגה המיוחדת בשבת טוב להודות לה'. 

ד' נכון כסאך כו' ע"ש. והענין הוא דאיתא בעשרה מאמרות נברא העולם ובמ

להפרע מן הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימין העולם שנברא בעשרה 

מאמרות. א"כ תיקון העולם תליא בצדיקים. וכ"ז נתברר ביצ"מ להפרע מן 

הרשעים. וע"י העשר מכות ועשרה נסים נתקן העולם. ונתברר על ידי בנ"י 

שהקב"ה מנהיג העולם וכל הטבע. ומקודם יצ"מ לא הי' יכול להתגלות 

הקדושה בעולם וזה המשל כביכול עומד. וביצ"מ נתקן העולם להיות יכול 

לקבל הנהגה עליונה שלמעלה מן הטבע. וזה עצמו ענין יום השבת שנקרא ע"ש 

זה כמ"ש בנוסח לאל אשר שבת. נתעלה וישב על כסא )קדשו( ]* כבודו[. 

בשבת מתגלה הקדושה בעולם. וביצ"מ נעשו בנ"י כלים לקבל הארת השבת. ש

לכן כתיב וזכרת כי עבד היית כו' על כן צוך כו' לעשות כו' יום השבת. וז"ש 

ואתה קדוש שהוא מרומם מכל השגה ואעפ"כ יושב תהלות ישראל. שע"י בנ"י 

י על התגלות עם זו יצרתי מתגלה קדושתו ית' גם בעוה"ז. וכל השירה אמרו בנ"

קדושתו ית' בעולם כמ"ש את השירה הזאת לה'. ואיתא במכילתא לה' אמרוה. 

כי לא היו שמחין בגאולתן כל כך כמו ששמחו ע"ז הגיאות שעשה הקדוש ב"ה 
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בעבורם. וכן כ' על ישראל גאותו ועוזו בשחקים. פי' למעלה בשמים הכל 

הסתיר הקדוש ברוך  יריאים ומלאים פחד מעוז גבורת שמו ית'. אבל בעוה"ז

הוא להיות הטבע שולט בעולם רק ע"י בנ"י מגלה הקדוש ברוך הוא הנהגה שלו 

ונגלה כבוד ה' בעולם. וזה נק' יושב שכביכול הוא עצמו מנהיג העולם. ומקודם 

נאמר עמד וימודד ארץ להיות הכל במדה וקצבה. אבל כשמתגלה הנהגה שלו 

חי' השבת כמש"ל. וזה מתגלה רק הוא בלי סוף וקץ ותכלית ומדה. והוא ב

 פסח תרמ"ז בעבור בנ"י יושב תהלות ישראל כנ"ל:

 

ובמדרש אז ישיר הה"ד פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה. מיום שנברא  .11

העולם לא נאמר שירה עד שבאו ישראל אל הים כו'. כי בחכמה אתברירו. 

תורת אמת וכן והנה בתורה יש שבעה דרכים כמש"ל. ויש תורת חסד ואש דת ו

כולם. ובשבוע ראשונה של הספירה נתברר בחי' חכמה וחסד כידוע ולכן נפתח 

לבנ"י שער אחד משער הדעת. והגם כי שביעי של פסח ששי לספירה. אבל ידוע 

כי ששת ימים הם הכנה אל השבת שבא מעצמו אחר תיקון הששה ימים. 

מרו בנ"י שירה שהיא וכמ"ש האריז"ל בטעם יום טוב של שביעי של פסח. ולכן א

פרשה א' מפרשיות התורה. ויתכן לרמוז אז שהוא שבוע אחת המיוחדת מז' 

שבועות. כי העיקר מוח החכמה. ולכן כל שבוע הראשונה הוא ימים טובים 

כמ"ש האריז"ל. ובתיקון שבוע ראשונה ישיר משה והתחילו דרך התורה. ופי' 

תקנו בנ"י העקמומית שירה הוא התיישרות. כי כל מעשה מצרים הי' שי

שנעשה ע"י חטא הראשון. כי האלקים עשה האדם ישר. רק ע"י החטא 

נתערבבו העולמות. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל להיישיר העולם 

וז"ש ע"י בנ"י. וז"ש נכון כסאך מאז. שנתישבה כסאך ע"י השירה שאמרו בנ"י 

לבנ"י שנקראו עדים  שעתה התחיל בחי' השיר שהי מוכן לשון עתיד ישיר

כמ"ש עם זו יצרתי כו' תהלתי יספרו. וכ' להגיד כי ישר ה' צורי זה עיקר העדות 

 פסח של בנ"י כמ"ש במ"א: תרנ"ד

 

בפסוק עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו. זה נתקיים בשירת הים. כי זו השירה  .11

היא פרשה בתורה שהוציאו בנ"י מלבם בעוד שלא ניתנה תורה. וזה עדות 

לבנ"י שהם דביקים בתורה בעצם. כי באמת התורה היא שמותיו של הקדוש 

כו' תחת ברוך הוא וכדאיתא אורייתא וקוב"ה חד. ולכן הגם דיש לכל זמן ועת 

השמים. היינו התגלות התורה כמ"ש וירד ה' על הר סיני. אבל בקי"ס שראו את 

ה' כמ"ש זה אלי א"כ נתגלה להם שורש התורה בעוד שהמלך במסבו טרם 

שהוא מעין לכן כתיב ישיר לשון עתיד שירד על הר סיני. וז"ש בשירה קדמוך. 
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כדאיתא במד'  מה שעתיד להנתן להם התורה. והם פתחו השורש של התורה

 פסח תרנ"ו -על זה פיה פתחה בחכמה: תרנ"ה 

 

 התורה מן המתים לתחיית רמז מכאןואז לעתיד  ביאור ענין  

 

 שפת אמת

 

בפסוק אז ישיר דקדק רש"י ז"ל מ"ש לשון עתיד ואין זה דבר ההוה תמיד. ופי'  .1

והענין הוא כי בעוה"ז אין  וחז"ל דרשו מכאן לתחה"מ כו'.עלה בלבו שישיר. 

השמחה והשירה בשלימות כמ"ש חז"ל ישמח ה' במעשיו לעתיד. אכן יש זמנים 

שבנ"י יכולין להרגיש משמחה ושירה העתידה. וז"ש בתפלת שבת ישמחו 

במלכותך שומרי שבת. כי בהשמחה לעתיד במלכותו ית'. יהי' לבנ"י חלק גדול. 

ת הוא מעין עוה"ב. יכולין להרגיש בזכות שהם שומרי שבת. ולכן כיון ששב

מעין אותה השמחה העתידה. לכן דרשו חז"ל וביום שמחתכם על השבת. 

שהוא מעין עולם שכולו שבת. ואז ישמח ה' במעשיו. וע"י שבנ"י שומרין ומצפין 

לזו השמחה. מתגלה להם הארה מזה. ובאמת לפניו ית"ש עבר ועתיד והוה 

מחה הוא דבר ההוה תמיד. אך הזמן הכל אחד. לכן באמת זו השירה והש

והטבע מסתיר שא"י להתגלות שמחה העתידה. אבל כשיש זמנים שיש להם 

עלי' למעלה מהטבע. וכמו שהי' בקי"ס דכ' ויושע ה' ביום ההוא שהי' בו גילוי 

מלמעלה מן הטבע. ואיתא במד' דקי"ס כמו יום השבת. ע"ש ס"פ בא. לכן אז 

ה. והוציאו מכח אל הפועל זו השירה. וכ' ישיר. ועלה בלבו משמחה העתיד

השירה הזאת ויאמרו לאמר. פי' שעשו פרשה זו בתורה שבכתב. שכל התורה 

שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובנ"י עשו צירופים אלו בתורה שלמעלה. וזה 

דבר גדול מאוד. וגם ויאמרו לאמר בחי' תורה שבע"פ. להיות נאמרי' דברי 

ו"ר ז"ל אמר פי' ישיר שהי' להם געגועים להיות השירה בכל יום. ואא"ז מ

 בשלח משוררים תמיד לכן נשאר לעולם עכ"ל: תרנ"ב

 

במדרש אז ישיר. הה"ד ויעלני מבור שאון כו' ויתן בפי שיר כו'. משל לאשה  .2

שהיתה נדה והשלימה ימי נדותה וטבלה ושפחה מעידה בה. כן המילה מעידה 

ין זאת אלא מילה דכ' זאת בריתי אשר בנו שנאים לומר שירה. השירה הזאת א

תשמרו דהנה בנ"י נבראו להעיד ולזמר גבורת הבורא. דכ' עם זו יצרתי לי 

תהלתי יספרו. אבל בירור צורת איש הישראלי הוא בכח המילה והסרת הערלה 

 ובמד' ויאמינו אז ישיר עתידין ישראל לומר שירה לעתיד לבאואז נקראו עם זו. 

חדש. ובאיזה זכות אומרים שירה בזכות אמונה. תשורי  דכתיב שירו לה' שיר
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מראש אמנה כו'. פי' כי עיקר השירה היא לעתיד כמ"ש ישמח ה' במעשיו עתיד 

לשמוח. כי בעוד שיש תערובות רע בעולם. אין השירה בשלימות. כי עיקר פי' 

שירה הוא הבירור בשלימות כמו שעשה האלקים את האדם ישר. אבל בנ"י 

ה יכולין למצוא הארת השירה גם בעוה"ז. ובזכות אמונה הם בכח האמונ

נמשכים אחר הקדוש ברוך הוא. כמ"ש וצדיק באמונתו יחי'. והמילה מעידה על 

בנ"י שהם בני עוה"ב כמ"ש ועמך כולם צדיקים. וחותם המילה הוא היו"ד 

כי יו"ד ע"ש המחשבה נאמרה. וכ'  כמ"ש רש"י ישיר לעתידשהוא ע"ש העתיד 

עדי נאום ה' ואני אל. ס"ת מילה. כי זה החותם שנתן הקדוש ברוך הוא ואתם 

באיש ישראל ובכח זה הוא יכול להעיד על הבורא עדות אמת. אמת הוא שאין 

לו השתנות והחותם של המילה הוא שהם זרע אמת בלי השתנות. ולכן נק' 

ת. זאת שהוא בלי השתנות. וכן עם זו. ובעוה"ז דערלה שליט ומחפיא על ברי

אין העדות בשלימות. רק לזמנים כשיש גאולה מתגלה ומאיר הארת ברית 

קודש. וזה שמדמה לאשה. שלפעמים טהורה ופעמים היא נדה. ולכן אמרו 

במדרש כי בעוה"ז שירה חדשה לשון נקיבה שחוזרת ומתעברת כו'. ולעתיד יהי' 

 שיר חדש. ליום שכולו שבת. ויתברר העדות על הש"י בשלימות: תרנ"ט

 

ומה מקומו כאן. ולבאר הענין  אז ישיר. חז"ל הגידו מכאן רמז לתחיית המתים .3

נראה כי שורש תחיית המתים הוא מישועה זו. וע"ז נאמר כימי צאתך מארץ 

מצרים אראנו נפלאות. אראנו דייקא כמ"ש וירא ישראל כו'. שראו בעין מה 

ידו ראתה שהוא למעלה מהטבע. ובוודאי נתרוממו נפשותם כאשר חכמים הג

שפחה על הים כו'. ואמרו כמה נתחבט מרע"ה הראני נא והם אמרו זה אלי. 

ויפלא כי הלא מרע"ה הוא עיקר בעל השירה. רק שלפי שעה בא ביורדי הים 

נשמות שלמעלה כעין תחיית המתים ממש כידוע שיש לכל צדיק חלק למעלה 

בפסח יהי' כמ"ש משה משה כו' והוא הנשמה יתירה. לכן חכמים הגידו כי 

תחיית המתים כי הוא זמן המיוחד לכך. ויתכן לפרש משה ובני ישראל הם 

השבטים בני ישראל סבא כדאיתא בזוה"ק שמות שבנ"י באו עמהם בגלות ע"ש. 

מכש"כ שהחי' אותם השי"ת עתה לראות בהצלת תולדותם. וזה שכתוב תשורי 

ת מראש אמנה שהשירה הי' בכח שנמשכו אחר ראשית התחלת האבו

והשבטים. וזה הלשון אז שהוא המשכה מקדם והתחלת הבריאה כדאיתא 

בזוה"ק דכל אז למעלה מהטבע כו'. וכן במה שרמזו חז"ל בפ' הנך שוכב כו' וקם 

מכאן רמז לתחיית המתים ג"כ יתכן לפרש בדרך הנ"ל שהוא שורש תחיית 

ו המתים שמרע"ה בוודאי לא הי' לו למות. והשי"ת אמר לו שע"י מיתה של

יקומו כל בנ"י לתחיית המתים ועי"ז נתרצה וקיבל עליו המיתה ז"ש הנך שוכב 

 פסח כו' וקם העם הזה כו': תרמ"ב
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 עוד ביאור באותו ענין...

 

אז ישיר כו' שנתעוררו בחי' שירה שיש בכל נברא כמ"ש בפרק שירה כו'. וכ"ז  .4

 תרל"גתלוי בעבודת האדם. ]כמ"ש במ"א[: 

 

בכושרות ובמד' אמרו בכות ושירות. דכ' בערב ילין בכי. כתיב מוציא אסירים  .5

והוא הגלות לברר התערובות ולהוציא הניצוצי קדושה שמעורב. וע"י קישוי 

הגלות והיסורין והבכיות מתבררין הניצוצות. ולבקר רנה הוא בחי' הגאולה. 

ומעין זה יש בכל ערב ובוקר. וכמ"ש האר"י ז"ל בפי' מזמור שיר חנוכת ע"ש. 

עין זה הוא בימי המעשה דכ' בי' ערב ובוקר. ובשבת הוא לבוקר רנה. לכן ומ

טוב להודות לה'. כי בשבת א"צ בירור. ומ"מ תכלית הבירור והעלי' של הני"ק 

נגמר בשעת הגאולה ובבקר ובשבת קודש. וזהו בכות ושירות. כי יש עלי' ע"י 

ר רק ע"י בכי'. ויש בכי' ויש ע"י שירה. והם ב' דרכים. שיש דברים שא"י להתבר

דברים שע"י רנה ושמחה. ובקי"ס הי' תכלית הבירור. ולכן הי' ע"י שירה. וכ"ה 

 במד' ס"פ בא כי שביעי של פסח וקי"ס הי' בחי' שבת: תרנ"ג

 

אז ישיר משה כו'. פי' אחר יצ"מ נעשו בנ"י כלים להעיד על הבורא. כמ"ש עם זו  .6

ן כו' ויתן בפי שיר חדש. פי' חדש כו' תהלתי יספרו. ובמדרש ויעלני מבור שאו

שהוא לעולם בכח התחדשות. וא"י להיות נשכח מנפשות בנ"י. ולא לחנם קבעו 

לומר השירה בכל יום. וזו האמונה שהאמינו בנ"י כי הישועה הוא לדורות 

כמ"ש ויהי לי לישועה א' חז"ל הי' לי ויהי' לי לעתיד. וזו השירה והדבקות הי' 

ולם. אך קודם יצ"מ לא היו יכולין להוציאו מכח אל נטוע בנפשות בנ"י מע

הפועל. ואחר יצ"מ נתגלה זו התשוקה. וע"ז כ' נפשנו כצפור נמלטה. שהי' 

הרצון נאסר במצרים כענין שכ' הוציאה ממסגר נפשי להודות. וכן בכל ש"ק יש 

גאולה וחירות לזה הנפש והרצון. לכן הוא זכר ליציאת מצרים. ולכן טוב 

 ' בשיר ליום השבת: תרס"אלהודות לה

 

ובמדרש נכון כסאך מאז. מאז ישיר כו'. דהנה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא  .7

לכבודו ברא. למענהו לעדותו. ובאמת כל הבריאה עדות על הבורא ית"ש. אבל 

הם ברמיזה בלבד. אבל אדם המדבר הוא עיקר העדות שמעיד בפה על הבורא 

בראשית יקוו המים כו' משל למלך שברא אותו ואת כל הברואים. ובמדרש 

שהושיב אלמים תוך פלטין שלו. והיו מעידין עליו ברמיזה ע"ש. והמדבר הוא 
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מיוחד ביותר להעדות. אבל הרשעים חוטאין עוד בזה הכח כמ"ש שם המד' 

שהחזיקו בפלטין ואמרו שלנו הוא. ובנ"י ביצ"מ הוציאו זה העדות מכח אל 

שהישוב בעולם הי' כדי להעיד עליו בפה הפועל. לכן נעשה להם ים ליבשה 

כמדרש הנ"ל שמקודם הי' מים במים והיו מרמזין עליו אמר המלך כשיהיו 

פקחין על אחת כמה וכמה. ולכן עשה הישוב. והי' הכוונה על בנ"י שהמה 

המבררין תכלית הבריאה. וכ"כ השמים מספרים כבוד אל כו' אין אומר ואין 

רק לעורר אדם המדבר שיעיד עדותו. כמ"ש יום דברים. רק הכל ברמיזה. והם 

ליום יביע אומר שמעיר את האדם להעיד על הבורא. וכמו כן הוא בזמן. ששת 

ימי בראשית ברמיזה כמ"ש ימי המעשה יהי' סגור. ויום השבת הוא עדות 

בהתגלות כמ"ש ויום השביעי משבח ואומר. ובמדרש ויכלו עד ויכלו כבוד 

ו ואילך כבוד מלכים חקור דבר. שבשבת מתגלה זה אלקים הסתר דבר ומויכל

 העדות בפה כמ"ש השבת וישראל מעידין זה על זה: תרס"א

 

 

 הוא האתגאי על גותניא וגיאותי' דילי גאה גאה כי ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 גאה גאה כי

 

 (הוא האתגאי על גותניא וגיאותי' דילי) כתרגומו

 

 שפת אמת

 

גאה גאה. פי' שכל הגיאות שיש בעולם הכל גאותו ית'. רק שבצדיק ניכר שהוא  .1

מהשי"ת. וכל גאות וגדלות שיש לו נותנו להשי"ת. וברשע הגיאות כדי שיפול 

ויהי' שבח יותר אח"כ להשי"ת. וזה שהבינו בנ"י אחר הישועה איך שנתרבה 

'. ומגיאות זה כבוד ה' ע"י גיאות פרעה שמקודם. וז"ש אמר אויב ארדוף כו

. פי' כל וכ"כ בתרגום אתגאי על גותניא וגיאותי' דילי' הואנעשה גיאות השי"ת. 

הגיאותים לבסוף מבררין גיאות השי"ת. וזה גאה גאה שכל הגיאות שבעולם 

 תרלב פסחהוא גיאותו ית' בלבד:

 עוד ביאור באותו ענין...
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ית'. רק כפי מה שיודע אשירה לה' כי גאה גאה. פי' איך יוכל אדם לשיר לפניו  .2

שכל הגבהות הוא להש"י. גם מה שנמצא התנשאות באדם צדיק. היא גאות ה'. 

כפי אמיתית ידיעה זו יוכל להשתמש בגבהות כמ"ש ויגבה לבו כו'. כי שירה 

א"י לומר רק ע"י התרוממות הלב. וזה ע"י שידעו באמת כי גאה גאה כנ"ל. 

מעתי מאדמו"ר א"ז ז"ל ולישרי לב ושירה היא אחר התישרות לב האדם. וכן ש

שמחה שע"י ישרת הלב בא שמחה. ואחר שנגאלו מכל אשר עבר עליהם. 

ונתיישר להם דרך הש"י. והבינו מה שנהג אותם הש"י מתחילה ועד סוף. וזה 

לשון שירה כמו שור שהוא קו הישר ]וכן בניגון[ שמתאחד עלי' וירידה ונק' 

 שירה: תרל"ג

 

. כי יצ"מ הי' לצורך גאולת ישראל בלבד. אבל לא נתברר ענין קי"ס אחר יצ"מ .3

עדיין כבוד מלכותו ית' אשר היא בכל משלה. להודיע שגם כח פרעה וחילו וכל 

כח הסט"א הכל ע"פ השגחה עליונה. ובקי"ס נתברר זה ]והוא מ"ש יתרו עתה 

ידעתי כו' כי בדבר אשר זדו עליהם[. וזה ענין השירה מה שביררו בנ"י כי כל 

הבריאה היא המשכה אחת מרום מעלות עד תהום רבה. וזהו כי גאה גאה. כי 

מלך ב"ו המתגאה על מלך אחר. גאותו מבטל גיאות השני. אבל גיאות הקדוש 

ברוך הוא הוא בעוד קיים גיאות המלכיות שבארץ. ועכ"ז הוא נורא עלילה 

 עליהם. ועושה בהם כרצונו. וז"ש סוס ורוכבו רמה כו': תרל"ה

 

גאה גאה. פי' ע"פ המדרש שמות בפ' ראה נתתיך אלהים. שדורש הפסוק כי  .4

ויבוא מלך הכבוד. וכלל ד' המד' פרשנו שם כי מי שבידו המלוכה והכבוד ליתנו 

למי שיחפוץ. נק' מלך הכבוד. אבל מצד מה שמכבדין אותו אינו נקרא שליט על 

ין עליו. לכן הכבוד. כי אדרבה הוא נתפעל ע"י שמכבדין אותו. א"כ הם שולט

הבורא ית' שמחלק מכבודו ליראיו. נק' מלך הכבוד. וזה פי' גאה גאה. פי' 

הגיאות שלו שיכול לתתו למי שיחפוץ. כאשר ראינו שכל גיאות פרעה ג"כ הי' 

ברצון הבורא ית'. והוא נפלאות הבורא ית' שנותן יד לפושעים. ונתן כח 

עומד לצאת מזה לכבודו לרשעים שיוכלו להתגאות בעולם מטעם איזה דבר ש

ית'. כמ"ש הכל לכבודו ברא. וכשנטבעו פרעה וחילו נתברר למפרע כי הכל הי' 

רק רצון הבורא יתברך. לכן הצדיקים כשבא להם איזה התרוממות. כמו שהי' 

לבנ"י בקי"ס. מחזירין הגדולה לבעליו להשם יתברך. ועי"ז נשאר בידם לדורות. 

השירה קבעו הנס דקי"ס לדורות. לאמר וז"ש אז ישיר לשון עתיד. שע"י 

 שאומרין השירה בכל יום והבן היטב: תר"מ
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בפסוק כי גאה גאה. כי רוממות אל א"א להשיג רק משיגין בכל השגה שהוא  .5

למעלה מזה. וכ"כ ואתה מרום לעולם ידך בעליונה. וזה גאה גאה שכל הגיאות 

מכל השגותינו. ובס' ורוממות שאנו יכולין להעיד. הוא שהוא גאה ורם ונשא 

קול שמחה פ' חיי שרה כ' בפי' המדרש גדלת מאוד צורתו גדולה מהטבלא ע"ש 

פי' ע"פ משל נכבד. חכם עשה כלי מופלא והיו משבחים אומנת הכלי. ובא אחד 

ואמר כי חכמת חכם זה היא מאוד יותר מזה האומנות. נמצא ע"י הכלי יודעין 

שית יכולין להכיר שהקב"ה רם גדולת החכם. וכזה מכל חכמת מעשה ברא

ונשא מכל זה. נמצא מה שמכירין חכמתו ית' ע"י השגותינו. הוא שהוא רם 

 ונשא מזה כו' ע"ש. והוא מ"ש פי' גאה גאה: תרנ"ב

 

אשירה לה' כי גאה גאה. גיאות הוא התרוממות. ובוודאי הקדוש ברוך הוא רם  .6

ך הוא על כל. כמו ונשא ומתגאה על כל. אבל כמו גודל התנשאות הקדוש ברו

כן מתרומם ומתנשא על כל בחי' הגיאות. שכל התרוממות על הנבראים אין 

בזה שייכות כלל לעצם כבודו א"כ הוא גאה ורם וגבוה על בחי' הגיאות. שכל 

הגיאות דבר שפל וכלא לגבי רוממותו ית"ש. ולכן כתיב גאות לבש שצימצם 

יאות על העולם. ובאמת הקדוש ברוך הוא עצמו בהתלבשות שיוכל לקבל הג

הוא בעבור בנ"י כמ"ש על ישראל גאותו. שבשביל ישראל צימצם הקדוש ברוך 

הוא עצמו לברוא העולמות. ולהיות כביכול מקבל גיאות והתנשאות מן 

הנבראים. ובאמת האדם צריך לידע ב' הבחי' שהקב"ה הוא רם ונשא ונבדל 

זה הקדוש ברוך הוא מנהיג מכל בחי' הגיאות הזה. וצריך ג"כ לידע שאחר כל 

ומשגיח על כל. ומקבל גיאות מן העליונים ותחתונים כמ"ש שהוא רחוק מכל 

רחוק וקרוב מכל קרוב. ויתכן ג"כ לפרש כי גאה גאה בלשון אף. אף על פי 

שגאה על הגיאות. אעפ"כ אשירה לה' כי שניהם אמת. וע"ז מעידין בנ"י בכל 

וה מעל גבוה. והח' והד' על ד' רוחות. יום ה' אחד. הא' רומז על הנעלם. גב

והאויר וז' רקיעים. לכן צריכין לקצר בא' ולהאריך בד' כמ"ש בספרי קודש. והם 

 ב' בחי' גיאות. וזה גאה גאה: תרס"ד

 
 

           

-------------------------------------------------- 

 ָאִבי ֱאֹלֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי זֶּה ִלישּוָעה ִלי-ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִזי ב

ְנהּו  :ַוֲאֹרְממֶּ
-------------------------------------------------- 
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             נביאים ראו שלא מה הים על שפחה ראתה ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 אלי זה

 

 נביאים ראו שלא מה הים על שפחה ראתה  ,באצבע אותו מראין והיו עליהם נגלה בכבודו

            

 

 שפת אמת

 

בפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה. הל"ל ותראו כי עדיין לא נעשה  .1

להם. אכן י"ל כי מרע"ה המשיך להם כח רוה"ק לראות מה שעתיד הש"י 

לעשות עמהם. וראו עתה בעיניהם ונתחזקו בלבותם. וז"ש התיצבו. כמ"ש 

במדרש שמות שלשון זה על רוה"ק נאמר. כמ"ש ויתיצב ה' כו' ע"ש. וכמו 

שמצינו באלישע שפקח עיני הנער לראות ע"ש. ]שוב מצאתי מפו' כן 

וכמ"ש חז"ל כי על הים ראתה שפחה במכילתא[. כן הראה משה לבנ"י עתה. 

וז"ש וירא ישראל את היד כמ"ש היתה עלי יד ה' והוא מה שלא ראו נביאים. 

 תרמ"א לשון נבואה:

 

ת מצרים הוכנו להיות במדרש נרננה בישועתך כו' שבנ"י הבינו כי ע"י יציא .2

צבאות ה'. וזה הי' עיקר השמחה שלהם שנגאלו כדי לברר כבוד מלכותו ית' 

בעולם. כי השי"ת פרע להם עתה מול כל העבדות שהי' להם הי' להם עתה 

כמה מדריגות שונות לטובה. ונתקיים עתה כאשר יענו כו' כן ירבה וכן יפרץ. 

ר יצ"מ להודיע שע"י שירדו למ"ט שערי וזה הי' המנין. וכ' בזוה"ק נ' זמנין אדכ

טומאה ונגאלו זכו אח"כ למ"ט שערי קדושה ובינה. וכמו כן כל המדריגות לכן 

נזכר במנין לצאתם מארץ מצרים. ובזוה"ק לאשתמודע דהא בניסן יצאו כו'. י"ל 

כנ"ל שעתה הכירו והבינו גודל הטובות שעשה עמנו השי"ת בכל מעשי מצרים. 

שר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים כו'. פי' וכ' אתם ראיתם א

כמ"ש וירא ישראל כו' היד הגדולה כו' ויראו כו' ויאמינו. פי' שראו והשיגו 

השורש של הגאולה ואיבוד כח הטומאה של הרשעים ועי"ז נתרוממו על כנפי 

וכמו כן מוכנים בנ"י  שראתה שפחה על הים כו'.נשרים ונמשכו אחר השי"ת 

בלעם של כל האומות מפיהם. וזה ענין כל הד' גליות וזה שאמר ועתה  להוציא

א"ש כו' כי הם הדור שהיו מוכנים לזה. וע"י קבלה שלהם שהי' נעלה מאוד לכן 

מובטחים אנחנו להיות טוב אחרית דבר מראשיתו. והייתם לי סגולה מכל 
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ה' היא העמים והייתם לשון נהייתי כו' אף על גב שיהיו כמה הרפתקאות עצת 

תקום. והשיבו כל אשר דיבר ה' נעשה פי' שגם זה קיבלו עליהם לתקן כל אלה 

 במדבר המקומות ודו"ק כי קצרתי: תרמ"ב

 

בפסוק ושמרתם ועשיתם כ"ה חכמתכם ובינתכם לעיני העמים כו' רק השמר  .3

כו' פן תשכח כו' הדברים אשר ראו עיניך כו' ויש להקשות וכי הי' כוונתמרע"ה 

י יהי' מטעם שיהיו חכמים ונבונים בעיני העמים. אבל ביאור הענין שעבודת בנ"

כי בוודאי מדרגת בנ"י היא למעלה מהטבע כמו שהי' במעמדהר סיני כולם 

והי' עבודת בנ"י  וכמ"ש ראתה שפחה מה שלא ראו נביאים.מוכנים לנבואה 

כמ"ש באדם הראשון לעבדה ולשמרה הכל ברוחניות אכןאח"כ שנפלו 

ממדרגתם צריך להיות העצה רק ע"י תיקון המעשים בגשמיות כמ"ש תרי"ג 

מצות הם עיטין ועצות לבוא לעיקר העבודה כי עתה שישסט"א ותערובת טו"ר 

וך המעשים בעולם לכן ע"י המצות במעשה שעי"ז מתנוצץ הארת הקדושה בת

זאת מסמא עיני הרשעים כמ"ש וראו כו' כי שם ה'נקרא עליך ויראו ממך. וז"ש 

כי הוא חכמתכם כו' שהחכמה והבינה שמאירים תוך המעשים הוא נצרך לעיני 

העמים כו' כדי שיפול עליהם אימה ופחדואמרו רק עם חכם ונבון כו'. רק 

רק צריך להשתוקק  השמר כו' שאעפ"כ צריך האדם לידע כי לא זאת העיקר

לבוא אל עיקר המעלה ומדרגת בנ"י כמושהי' במתן תורה. וכן הוא תמיד ימי 

המעשה הם בחי' חכמה ובינה שתוך המעשה כנ"ל עי"ז זוכין אח"כ לשבת 

שהוא מעין עוה"ב לכן בשבת ניתנהתורה לישראל ואעפ"כ צריכין כל ימי 

 ואתחנן  המעשה לזכור את השבת כנ"ל שזה עיקר המכוון: תרל"ז

 

ודרשו והנה ברגע אחד נהפכו מאמירת המבלי אין קברים. לומר זה אלי ואנוהו.  .4

כי בוודאי קריעת ים סוף לא הי' בים עצמו רק  ז"ל ראתה שפחה על הים כו'.

בכל איש ישראל ג"כ. והוא עצמו מאמר מרע"ה התיצבו וראו את ישועת ה' כו' 

עד צוארם במים. וזה הי' עיקר  ואתם תחרישון. ולא נקרע להם הים עד שנכנסו

הישועה לבטל כל הפעולות עבור מאמר השי"ת. וכתיב הים ראה וינס. פשוט 

י"ל שראה שנסו לתוך המים עבור מאמר השי"ת ויסעו והוא מס"נ לגמרי. ומזה 

נשא הים קו"ח בעצמו לנוס ג"כ. וחז"ל דרשו ראה וינס ויצא החוצה. ג"כ הפי' 

ל וכל כמ"ש במ"א. ועיקר העצה בעת צרה לברר שביטל ויצא מרצון עצמו מכ

ולקבל רצון השי"ת בכל לב ולהיות מצפה רק שיושיע השי"ת למען שמו שיראה 

גבורתו ית'. וז"ש התיצבו וראו כו' שלא להרהר רק בזה. והים הוא המרעיש 

תמיד יותר מכל הנבראים כנודע ונעשה כאבן דומם. וכמו כן הי' בבנ"י. 

קי"ס. ואפשר קנו בני ישראל זה ע"י נס קי"ס שנשאו קו"ח  תחרישון. וזה עיקר
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מים כמ"ש חז"ל ליקח קו"ח משמים וארץ כו' אף שאין להם בחירה מ"מ אדרבה 

כיון שניתן בחירה לאדם ע"כ שיש בכח שכלו לעשות יותר כבוד שמים 

מהנבראים שאין להם בחירה. וז"ש במדרש שהים טען אני נבראתי בשלישי 

. כמ"ש חז"ל שאם זכה קדם לכל מעשה בראשית ואם לאו ואתה בששי כו'

יתוש קדמך כו'. ופרשנו כי כשמבטל החומר. הרוחניות קודם לכל. אבל כשדבוק 

בחומר יתוש קדמו. וז"ש שכשירדו בנ"י תוך הים ומסרו נפשם וכן מ"ש מרע"ה 

תחרישון עי"ז נקרע הים כנ"ל. וכן להיפוך ג"כ שע"י קריעת י"ס נקבע בישראל 

ס"נ להשי"ת כמ"ש ויאמינו. ובנ"י יכולין גם עתה לבוא למס"נ כמ"ש מה לך מ

הים כי תנוס כו' מלפני אדון כו'. שצריכין לעורר עצמו ע"י קי"ס כנ"ל. כי כמו 

שנשאר נס קי"ס לדורות כמ"ש זמן חירותינו. כמו כן האמונה והיראה שהי' 

איש ישראל שזה להם. וזה עיקר הנס שנעשה קי"ס שהוא ביטול החומר בכל 

חירות גמור שמי שישלוט ברוחו הוא בן חורין. וז"ש ויושע ה' כו' את ישראל 

תרלב דייקא אותם עצמם כנ"ל. עיקר השירה הי' ע"ז האמונה והיראה כנ"ל:

 פסח

 

דאיתא ראתה שפחה על הים מה בפסוק זה אלי ואנוהו אתנאה לפניו במצות.  .5

דיש בכל איש ישראל חלק אלקות כמ"ש נשמה שנתת בי  שלא ראו נביאים.

טהורה. רק מלבוש הגוף מכסה ומסתיר. וכ' שחורה אני ונאוה הוא הפנימיות 

ובקי"ס הכירו כח אלקי שמחי' את כל הבריאה. ואנוהו הוא להכין דירה ברמ"ח 

איברים ע"י רמ"ח מצות. וזה אתנאה לפניו. וגם מלשון דירה כנ"ל. וזה מה 

ן והשב ישראל לנויהם. כי בראיות פנים בעזרה נגלה הפנימיות שבבנ"י שמבקשי

כמ"ש יראה כל זכורך הוא הפנימיות שהוסר המכסה. ובוודאי העולי רגלים 

נטהרו מהגשמיות. כי העין הרואה הבלי עולם אינו יכול לראות פני השכינה. 

שמוני  וכ' מה יפו פעמיך בנעלים. פי' כמ"ש אל תראוני שאני שחרחורת כו'

נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי. הענין ע"ד הפשיט כי הפנימיות בבנ"י 

הוא קודש לה' רק השי"ת הלביש את האדם בלבוש הגשמיי כדי להעלות גם 

העשי' להקדושה. ולכן ירדו בנ"י ממעלתם כדי לתקן גם האומות. ולכן נק' 

שלימות דצח"ם האדם עולם קטן שהרכיב בו השי"ת מכל הברואים שיהי' בו 

כדי להעלות כולן. אבל האדם צריך לידע העיקר ולא להתדבק בהטפל. ובגלות 

נשכח העיקר וזה שמוני נוטרה רק הכרמים כו'. ובזמן שביהמ"ק הי' קיים נתן 

השי"ת מצוה זו לישראל אשר ג' פעמים בשנה זכו להתפשט מזה המלבוש 

ך שלמה. צאינה הוא ולעלות לשורשם. כמ"ש צאינה וראינה בנות ציון במל

יציאה מהגשמיות ועי"ז וראינה. ולכן נק' נעלים כי ע"י העליות האלו ננעל 

הפנימיות שלא יוכל האדם לשכוח העיקר כנ"ל. וזה הרמז ולא יחמוד איש את 
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ארצך בעלותך לראות כו'. פי' שלא יתדבקו חמדות העוה"ז ברצון הפנימי ע"י 

הרגישו בנ"י חיות חדש כמ"ש מראהו  העלי' ג"פ בשנה. כי בזמן הראי' בעזרה

כלבנון פרש"י ההוגה בתורה מוצא טעמים חדשים כו'. ומכש"כ מראהו ממש. 

כמ"ש יראה. בוודאי התחדשו כל הלבבות כיער המלבלב ע"ש ברש"י. עוד פי' 

כלבנון שע"י ראיית פנים בעזרה נתכפרו כל החטאים ונתלבנו עונותיהם של 

 פסח ישראל: תרמ"ג

 

דהנה בשירה זו נכלל כל מה  ה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים.איתא ראת .6

שנעשה בישראל עד לעתיד. דכ' התיצבו וראו כו' ישועת ה' אשר יעשה לכם 

היום. יעשה לשון עתיד שראו כל הישועות שיעשה עם בני ישראל בכל 

הדורות. והיום קאי ארישא. כלומר התיצבו וראו היום ישועת ה' אשר יעשה 

. ואיתא כל הנביאים לא נתנבאו רק לימות המשיח אבל לעתיד לבוא לכם כו'

עין לא ראתה כו' יעשה למחכה לו. ועל הים ראו אשר יעשה גם לעתיד. מה 

שלא ראו נביאים. דכ' הכא יעשה וכ' התם יעשה. וכן איתא במכילתא התיצבו 

 פסח וראו ברוח הקודש ונבואה ע"ש: תרס"ב

 

 

 ואבני לה מקדשה נוה לשון ואנוהו ביאור ענין  

 

 אונקלוס

 

 דיו אלהי ואבני לה מקדשה

 

 רש"י

 

 ואנוהו

 

 אחר דבר  .).י  ,סה )שם צאן לנוה  ,).כ  ,לג )ישעיה שאנן נוה  ,נוה לשון תרגם אונקלוס

 וכל  ,ואדום צח דודי  ,מדוד דודך מה כגון  ,עולם לבאי ושבחו נויו אספר  ,נוי לשון  ,ואנוהו

             הענין

 

 שפת אמת
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במדרש עלית למרום כו' מתנות באדם כו' אף סוררים לשכון כו'. פי' כי בזכות  .1

התורה זכו בנ"י להשראת השכינה בתוכם. ואיתא בזוה"ק פנחס כי היו מוכנים 

בנ"י שיוריד להם הקדוש ברוך הוא המקדש שלמעלה כמו שיהי' לעתיד. וע"י 

את השכינה בצמצום המשכן שירדו מזו המדרגה ע"י החטא הוצרך להיות השר

ובהמ"ק שלמטה. וז"ש לקחת מתנות באדם דייקא שהיו מוכנים להיות השראת 

השכינה באדם בלי שום אמצעות. וז"ש מכון לשבתך פעלת ה'. שהרגישו בנ"י 

כמ"ש זה אלי על הים כי המה כלים שהם מוכנים להיות השכינה שורה בתוכם 

ם מכון לשבתך. ואחר החטא הוצרך פי' בנ"י עצמם ה ואנוהו אבנה לו מקדש.

להיות ועשו לי מקדש. ועי"ז ושכנתי בתוכם. ובאמת הוא ענין ימי המעשה 

שבהם התגלות הקדושה בעשי' גשמיות. ובש"ק ההארה מתגלה ברוחניות. וז"ש 

במד' המשל לבת מלך כו' לפרוש ממנה א"א אלא בכ"מ שאתה הולך קיטון א' 

דביקים בעצם. ואח"כ כשירדו ממדרגה זו. כ'  עשה לי. והיינו שמקודם היו בנ"י

ועשו לי מקדש. קיטון א' ואדור ביניכם. ויתכן לפרש שהוא מצות התפילין שהם 

בתים מיוחדים להיות שורה הקדושה בתוכם. והשמות שבפרשות התפילין הם 

מושכין קדושה לאדם כדאי' בזוה"ק פ' חיי שרה קכ"ט. ועשו לי מקדש ושכנתי 

ין ע"ש. ובאמת רשימות אלו הם נרשמים בפנימיות נפשות בנ"י הוא רזא דתפיל

כמ"ש שימני כחותם. אך ע"י התפילין מצא מין את מינו. ולכן בש"ק איתא 

שהם בעצמם אות וא"צ לתפילין. שבש"ק יש התגלות הארת קבלת התורה 

מעין מה שהי' לבנ"י קודם החטא. כדאי' שמרע"ה מחזיר לבנ"י בש"ק הכתרים 

נשמע ע"ש. לכן גם מלאכת המשכן לא נעשה בשבת. כדכ' רש"י בפ' של נעשה ו

תשא אך את שבתותי תשמורו למעט שבת ממלאכת המשכן. כי בש"ק יש 

 תרמ"ח התגלות הקדושה כמו קודם החטא. ולא הוצרכו לצמצום המשכן כנ"ל:

 

במדרש כמה נתחבט מרע"ה הראני נא ועולי הים אמרו זה אלי ואנוהו כו'. כי  .2

בזמן שנעשה נסים ושינוי הטבע לבנ"י נתעלו נפשות בנ"י כמ"ש בפי' נתת כו' נס 

להתנוסס. ומה הטבע נשתנה בעבור בנ"י מכש"כ שנשתנו המה בנפשותם. 

פני ה'  ובאמת מעין זה הי' תמיד בבית המקדש כשעלו בני ישראל לראות

במקום אשר יבחר שהי' המקום מיוחד לנסים כענין עשרה נסים נעשה 

בביהמ"ק. ובמקום שיש נסים יש התגלות ]וזה עצמו שכ' שם הנה מקום אתי. 

ואפשר שלכך קורין פרשה זו בשבת חוה"מ כנ"ל[. ויש לרמוז בלשון המשנה 

ועד"ז י"ל עומדין צפופין. שנתעלו ממש ויצאו מהתלבשות הגופים ונתרוממו. 

פי' משתחוים רווחים כלומר אעפ"כ המשיכו ברכה לעוה"ז כידוע ענין 

על הים אמרו השתחואה הוא המשכה מלמעלה למטה. ונחזור לדברינו שלכך 

ובגמ' איתא אתנאה לפניו  זה אלי ואנוהו. והנה ואנוהו פרש"י בנין המקדש.
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ם ממש ע"י במצות. וב' הפירושים אחד כי כשבנ"י זכאין השכינה שורה בה

תיקון רמ"ח איברים ברמ"ח מ"ע ונקראו הם עצמם משכן ה' כי לא מצינו 

בכתוב מעשה המשכן קודם החטא. וי"ל כי קודם החטא היו מוכנים להיות 

כמלאכי השרת והי' שכינה שרוי' ביניהם בלי הכנת מקום מיוחד. והי' מתקיים 

טא יצטרכו לבנין ואנוהו אתנאה לפניו במצות כנ"ל. ואח"כ הרגישו שע"י הח

המקדש. ובקשו ע"ז מכון לשבתך כו'. כי השירה כולל כל מה שעובר על בנ"י 

 פסח עד לעתיד כדאיתא בזוה"ק: תרמ"ו

 עוד ביאור באותו ענין...

. דרשו חז"ל התנאה לפניו במצות. דכ' שחורה אני ונאוה. בפסוק זה אלי ואנוהו .1

כדכ' אני אמרתי אלקים אתם כי בנ"י כשיצאו ממצרים נתעלו כמלאכי השרת. 

כו'. ולא לחנם נתענו ונשתעבדו ד' מאות שנה. רק להשפיל הגוף ולהרים הנפש 

וכח הנשמה שזה ציור רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת. כי בנ"י יודעין שזה עיקר 

האדם. וע"י ששחורה אני. עי"ז ונאוה בכח הש"י שהלבישם זה הציור. כדכ' 

שראו והבינו שהם ערום. וזכו עי"ז להלבישם ואעבור עליך כו' ערום וערי' כו'. 

לבוש הקדושה שנעשה במ"ע ול"ת. וז"ש ואנוהו שיהי' עיקר הנוי שלי מאתו 

ית'. כמ"ש ויהי נועם ה' עלינו. ולכן אכלו בנ"י המן לחם שמלאכי השרת 

אוכלים אותו. והוא מזון מצד הנשמה. ומכל אלה התיקונים נשאר גם לדורות. 

' למשמרת. ונראה שבש"ק שהוא מתנה טובה מבית גנזיו. כמ"ש מלא העומר כו

מתגלה בעונג שבת הארה מן המן כי הנשמה יתירה שיורדת בש"ק. בזכותה 

מתגלה מזון הנשמה בשבת קודש. ומכל הנסים שעשה הש"י לאבותינו נשאר 

זכר לדורות. וכן במן. וכ' טרף נתן ליראיו שהוא המן. יזכור לעולם בריתו. וזה 

י להתגלות בעולם רק לבנ"י בפרט. ובש"ק הם נבדלין בפ"ע ומתגלה המזון א"

הארה הגנוזה. וכ' אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום ל"ת בשדה. ומכאן 

דרשו חז"ל רמז לג' סעודות. כי השבת קיום הכל. עולם שנה ונפש. שיש מקום 

וחדים מיוחד שורש כל העולם. ויש זמן מיוחד כולל כל הזמנים. ויש נפשות מי

בנ"י שכוללין כל הנפשות. והשבת נותן קיום לכל הג' מדרגות אכלוהו היום. 

הוא בירור הנפשות. שבת היום בחי' הזמן. היום ל"ת בשדה בחי' המקום. ואא"ז 

מו"ר ז"ל פי' סעודתא דמהימנותא בש"ק שזן וסועד את האמונה כו'. פי' 

הנ"ל להיות כל  שהשבת מסייע להיות נמשכין אחר השורש והוא בג' בחי'

המקומות וכל הזמנים וכל הנפשות נמשכין ודבקין בשורש. ועל זה הוסד ג' 

התפילות. אתה קדשת בחי' הזמן. ישמח משה בחי' הנפש. גוי אחד בארץ בחי' 

 המקום כנ"ל: תר"נ
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-------------------------------------------------- 

 

      ימין נעשית השמאל מקום של רצונו עושין כשישראל ביאור ענין  

 

 

 רש"י

 

 ימינך

 

      ימין נעשית השמאל מקום של רצונו עושין כשישראל  ,פעמים שני  .ימינך

 

 שפת אמת

 

במדרש אז ישיר פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כו'. פי' שבנ"י כוונו  .1

הזמן שמחה שהי' לפניו במרום. כי ביצ"מ לא אמרו שירה רק אז שהי' השעה 

מיוחדת לכך. לכן כ' אז ישיר. פרש"י שעלה בלבם לשיר. להגיד שבחן של 

ם. ישראל באותה שעה שעלה בלבם לשיר. הי' השעה המזומנת לכך מעול

ובמ"א כתבנו כי ביצ"מ הי' גאולת ישראל ביום. ומפלת המצרים בחצות לילה. 

ועתה בקי"ס הי' הצלת ישראל בלילה וטביעת מצרים ביום. והי' זה סימן שהי' 

 וכ' ימינך כו'. פרש"י שהשמאל נעשה ימין.בימין כמ"ש וירא כו' היד הגדולה. 

לכן הי' עת רצון ושמחה לפניו. כדכ' באבוד רשעים רנה. וביצ"מ עדיין לא 

שלים קיסטא. וכאן הי' שלים קיסטייהו. ובנ"י הבינו שהוא הזמן של השירה. 

ומקודם הי' הצלת ישראל מתוך הכעס. ולא הי' זמן שמחה. וז"ש פ"פ בחכמה 

 תרמ"ה ותורת חסד כו':

 

אות שלום כי באות יו"ד אין חלל והפסק ענין היו"ד שניתוסף לפינחס. שהוא  .2

כמו בכל האותיות. וכמו כן באות ו'. והם ב' שלימות כמ"ש שלום שלום לרחוק 

ולקרוב. ואיתא בזוה"ק לרחוק זה יעקב ולקרוב זה יוסף. והם ב' שלימות יעקב 

עושה שלום בין אברהם ויצחק. והוא שכ' ושבתי בשלום אל בית אבי למתק 

ן יוסף עושה שלום בין השבטים. ואיתא כי פינחס גי' ר"ח כמו דיני יצחק. וכמו כ
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יצחק. והי' בחי' מדת הדין והכהונה הוא בחי' החסד וניתן לו במתנה הכהונה, 

וכן יש מזה בזוה"ק כי לכך  כמ"ש כשישראל זוכין אף השמאל נעשה ימין.והוא 

כמ"ש  הוצרך להנתן לו הכהונה דמאן דקטיל נפשא פסול הוא לכהונתא. והרמז

שהי' בחי' מדה"ד. וכ' עושה שלום במרומיו הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין 

מלאכי החסד והגבורה. וכמו כן יש מלאך אחד שיש בו ב' המדות. וכמו כן 

 פינחס בעוה"ז ניתן לו ברית שלום להיות כהן אעפ"י שהי' בו בחי' הדין כנ"ל:

 תר"ס

 

 

 זוכין אף השמאל נעשה ימין כו'. כתב רש"י ז"ל כשישראלבפסוק ימינך ה' כו'  .3

דאיתא וכי יש ימין ושמאל לפני הקדוש ברוך הוא אלא אלו מיימינין לזכות 

ואלו משמאילין לחובה ע"ש. וכשבנ"י זוכין. המשמאילין לחובה הוא על שונאי 

ישראל. ואז הכל נעשה ימין. שכן צריך להיות. כי השמאל הי' רק להכניע 

אשי שהוא שמירה לבנ"י. אך בגלות נסתר זה הרשעים כמ"ש שמאלו תחת לר

וכ' השיב אחור ימינו. אבל כשיש גאולה מתברר שהכל הי' הכנה בעבור בנ"י. 

וכ"כ וירא ישראל את היד הגדולה כו'. שכל מעשה מצרים הי' נראה כמו 

שמאל. ובגאולה נתברר שהי' רק חסד וגדולה. ולכן שרו שירה ושבחו גם על 

ארדוף כו'. שראו שהכל הי' רק לטובה. ולכן וייראו הגלות כמ"ש אמר אויב 

העם את ה' יראת הרוממות. כי הירא אלקים הוא יראת העונש. וייראו את ה' 

 פסח הוא כענין הנ"ל השמאל נעשה ימין: תרנ"ב

 

פסח על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל כו'. הענין הוא מה  .4

שצוה הקדוש ברוך הוא להיות הדם על הפתח וראה את הדם כו' ופסח כו'. 

כדאיתא שזה הי' המכוון להיות נתהפך מדה"ד עצמו לחוס על בתי בנ"י 

 ובאמת פסח הוא זמן דין כדאיתא בזוה"ק כשישראל זכאין שמאל נעשה ימין.

שלכך הי' המצוה בדם ובצלי אש להיות זמן דין למעלה. אך לבנ"י נתערב בו 

חסד בדמיך חיי. וזה ענין הפסיחה והדילוג להשתנות מדין לחסד לבנ"י. וזה פי' 

כחצות הלילה כמ"ש בזוה"ק. שנחלק הלילה שהוא מדה"ד להיות כלולה בחסד. 

כולכם ועי' בזוה"ק  וכ' ה' אלקיך אש אוכלה. ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים

בראשית נ"א. וזה ענין מה נשתנה הלילה הזה שנקראת ע"ש החסד הגם שלילה 

הוא דין. ובאמת פנימיות הדין הוא חסד גנוז בה. והדין הוא רק שמירה אל 

הגנוז בה. ובנ"י זוכין לטוב הגנוז. וז"ש ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה 

הוא בחי' חמץ לכן נאסר לישראל החמץ כי  כו'. פי' הדין הנתוסף על הפנימיות

לישראל נתהפך לחסד. וזה הרמז שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של 
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אחרים ושל גבוה. כי למעלה הוא זמן דין. אבל רק לאחרים. ולכם הוא חסד 

שיש להם דביקות בעצם היום שהוא חסד דגניז בה. וזה בערב תאכלו מצות. 

פתח הגוף זה מילה. והכל ענין אחד דכ' לפתח ובזוה"ק בא איתא על הפתח זה 

חטאת רובץ. ולכן בכל מקום השער והפתח צריכין שמירה וזה נוהג בעולם שנה 

נפש לכן יש ערלה בפתח הגוף. ומעין מ"ש להט החרב המתהפכת לשמור כו' 

הפנימיות. ונתן הקדוש ברוך הוא רשימה ואות בפתחי בנ"י. בגוף המילה. ובבית 

ליל שמורים. וכמו שמזוזה מברחת הסט"א מן הבית כדאיתא  מזוזה. ובזמן

בזוה"ק זז מות. כן מילה מברחת הסט"א מן האדם. וכמו כן ליל שמורים משומר 

ובא. וממילא כשהסט"א עורקת מן הפתח זוכין לכנוס אל הפנימיות. וז"ש לעיל 

מענין בעצם היום הזה הוצאתי. כי עיקר הגאולה לעבור הפתח ולכנוס לעצם 

היום הזה. והוא ע"י מצה דמברחת הסט"א כדאיתא בזוה"ק שהוא מלשון מצה 

 פסח ומריבה עיין שם: תרנ"ד

 

איתא שמיני ברכה לעצמו. כי כל יום טוב נותן ברכה מיוחדת כמ"ש והשיאנו  .5

כו' ברכת מועדיך. ושמ"ע הוא וזאת הברכה אשר ברך משה. כדאיתא במד' 

יל יצחק אח"כ יעקב אח"כ מרע"ה. סדר הברכות מה שסיים אברהם אע"ה התח

והג' רגלים הם בחי' שלשה אבות ושמ"ע בחי' משה רבינו ע"ה. וברכות 

הראשונות הי' קודם קבלת התורה. וזאת הברכה הוא בכח התורה. כדאיתא 

במד' שבאתה התורה וברכה את ישראל. ולכן ברכה זו מיוחדת רק לבנ"י 

ל אותה כראוי. והתורה שנק' מקבלי התורה. כי עיקר הברכה כשיודעין לקב

לקח טוב מלמדת לקבל הברכה בטוב כי התורה היא עצם הברכה. ואיתא 

העולם נברא בב' לשון ברכה לא בא' והלואי שתתקיים ע"ש. אבל התורה 

שהיא עצם הברכה התחיל בא' כי היא מהפכת אפילו הקללה לברכה. כדכתיב 

וקללות שנזכרו בתורה  ויהפך ה"א לך הקללה לברכה. ולכן אפילו התוכחות

כולם מתהפכין לברכה. ולכן סיום התורה וזאת הברכה והכל הולך אחר 

החיתום. וכן דרך הצדיקים תחילתן קוצים וסופן משור ומקלליהם קודמין 

וכ' מימינו אש דת למו.  ואיתא כשבנ"י זוכין אף השמאל נעשה ימין.למברכיהן. 

מאל מתהפך לימין בכח התורה ופי' בס' רמזי תורה כי האש שהוא מדה"ד וש

ע"ש. וזה הדרך מיוחד רק לבנ"י בכח התורה כדכ' למו. וז"ש עצרת תהי' לכם. 

וזהו מוריד הגשם שיורדין בגבורה כדאיתא שלכן נקראו גבורות גשמים. וז"ש 

אשר ברך משה איש האלקים שהיפך מדה"ד וקללה לברכה. וזהו שרמז במד' 

ובירך את ישראל ומלאך רע בע"כ עונה לפני מותו שכפף מה"מ תחת רגליו 

אמן. וזה עיקר הברכה בכח התורה שהוא כרצונו ית'. וע"ז מבקשין והשיאנו כו' 

כאשר רצית. פי' שנזכה לקבל הברכה כמו שהוא רצונו ית' לברכינו. ונתקיים 
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במשה רע"ה מ"ש ברוך אתה בבואך לעולם שנתמלא הבית כולה אורה. וכמו 

ום הזה. וקבע לנו ברכה בצאתו מן העולם לחיים כן בצאתך דכ' בעצם הי

 סוכות עוה"ב: תרנ"ד ותרנ"ו

 

ליל ג( נר חנוכה משמאל מזוזה מימין. דכתיב אורך ימים בימינה בשמאלה  .6

עושר וכבוד. פירוש שמאל מה שאיננו עיקר רק טפל להימין שהוא עיקר. ולכך 

יו הוא רק כדי עוה"ז נקרא שמאל ועוה"ב ימין. כי עיקר בריאת עוה"ז והבל

לדחותם ולהכניעם להיות טפלים להימין שהוא חיות הקדושה. ]שיש גם 

בעוה"ז מעין עוה"ב רק שנסתר ובשבת נתגלה[ ולאשר כי העיקר הרצון בעוה"ז 

הוא לדחותם נקרא שמאל כנ"ל. ומזוזה בימין כי כל מצוה צריך להיות בימין 

ימין. אבל הלכתא נר שהוא עיקר החשיבות. ולכך חד מ"ד סובר שגם נ"ח ב

חנוכה משמאל כי עיקר ענין נר חנוכה הוא להיות גם האור בחושך ולדחות 

ופרש"י כשעושה נקמה ההסתר ועי"ז מכניעים השמאל. וכ' ימינך ה' נאדרי כו' 

והוא כנ"ל שכשמבערין החיצונים ומכניעים  ברשעים גם השמאל נעשה ימין.

השמאל א"כ נעשה משמאל ימין. ואדרבה זה תוספות כבוד. ולכן נר חנוכה 

בשמאל כי ע"י נ"ח נעשה גם בשמאל ימין כנ"ל. ובמזוזה כתיב למען ירבו ימיכם 

שהוא אורך ימים בימינה כנ"ל. ובנר חנוכה עושר וכבוד משמאלה שהוא 

זה נקרא עושר כי מה שהשי"ת נותן אינו בחי' עושר וכ' להכניע השמאל כנ"ל. ו

איזה עשיר השמח בחלקו ופי' מהר"ל בד"ח כי מה שאדם מרויח ע"י פעולותיו 

נקרא עשירות כדכתיב יגיע כפיך כו' שהעשירות הוא תוספות כבוד מההכרח. 

ולכך חיים שהשי"ת נותן שוה לכל. אבל להיות בחי' עושר וכבוד זהו לבני 

"י שבמעשיהם הטובים מרויחים ומכניעים ההסתר ודביקין בו ית' זה ישראל ע

בחי' דחיות השמאל. שזה ניתן לאדם לתקן ]כדכתיב הארץ נתן לבני אדם. 

ארציות. וגם הארץ בחי' תורה שבע"פ כנודע[ בעוה"ז לדחות החיצוניות כמ"ש 

במשנה שנברא העולם בעשרה מאמרות כדי ליתן שכר כו' ולכך בימים הללו 

שהי' בחי' ניצוח שהכניעו הקמים עליהם נקרא שמאל ג"כ ימין כנ"ל. והוא בחי' 

 חנוכה תרל"א :[עושר וכבוד ]ובמ"א הארכנו

 

ליל ז( בס' קדושת לוי פי' בזמן הזה שגם עתה מתעורר הנס ע"ש. וי"ל כי הנס  .7

למעלה מן הזמן והטבע. כי הזמן תוך הטבע שנסתר חיות השי"ת הפנימיות 

ות הפנימי נקרא זמן הזה. וז"ש בזמן הזה שהי' הנס תוך הזמן וכשנתגלה חי

שהרי כמה נסים נעשו ולא נעשה יום טוב מהם רק כי חז"ל הרגישו בנס זה 

שהיה תוך הזמן שההארה נשאר בזמן והוא זמן בירור ונק' זמן הזה כנ"ל וז"ש 

בימים ההם שהוא הארות הנסים שלמעלה מההשגה ונק' ההם לשון נסתר 
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עשו בזמן הזה כנ"ל. גם מ"ש נר חנוכה משמאל הוא ג"כ כנ"ל שיש בכח ומ"מ נ

נרות חנוכה להאיר גם לשמאל לעשותו גם כן ימין כמ"ש ז"ל ימינך ימינך 

וכ"כ בסה"ק כי ימי חנוכה נותנים  כשעושין רצונו של מקום השמאל ג"כ ימין.

עשות הארה לימים הקשים שהם טבת כו' ע"ש. פי' טבת נראה ג"כ שצריכין ל

אותם טוב ברש"י ז"ל טבת כ' חסר כשמטיבין אותם ע"ש פ' בראשית. משמע כי 

 חנוכה תרל"ב :טבת חסר וא"ו הפירוש שנעשין טוב על ידי פעולה כנ"ל

 
 

-------------------------------------------------- 

יךָ  ַתֲהֹרס ְגאֹוְנךָ  ּוְבֹרב ז  :ַכַקש ֹיאְכֵלמוֹ  ֲחֹרְנךָ  ְתַשַלח ָקמֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ישראל על הקמים אלו  ,כנגדו הקמים הם מי ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 תהרס

 

 וכן  ,ישראל על הקמים אלו  ,כנגדו הקמים הם ומי  ,נגדך הקמים קמיך הורס אתה תמיד

  ,סוד יערימו עמך על  ,ההמיה היא ומה  ,).ג  ,פג )תהלים יהמיון אויביך הנה כי  ,אומר הוא

             מקום של אויביו אותם קורא זה ועל

 

 שפת אמת

 

ויש להבין  בפסוק תהרוס קמיך. דרשו חז"ל מי הם הקמים עליך הקמים נגד ישראל כו'.

איך אמרו זאת בנ"י בעצמם דהוי כמו יהללוך זר ולא פיך. אכן האמת היא הנותנת כי 

באמת בנ"י הי' כל לבם ונפשם לעשות רצון אביהם שבשמים. ולא שמו לב על כל 

המעיקים להם בעבור צער גופם רק מה שמעכבין להם עבודת הבורא ית' וזאת הי' כל 

רעה לכנוס בכלל עבדי ה'. וכיון שכך הי' אצלם שמחתם שיצאו לחירות מתחת יד פ

לכן המדה בשמים ג"כ כך היא שכל הקמים נגדם הרי הם קמים נגד ה'. כי אין להם 

בעצמותם רק מה שהם עבדי ה'. ויתכן עוד לרמוז בלשונם ז"ל מי הם הקמים נגדך. 

 כלומר כי בוודאי לא הי' נמצא כלל בעולם להיות קמים נגד השי"ת. רק הכל מה

שנברא העולם באופן הזה הוא בעבור ישראל כענין המשנה להפרע מן הרשעים וליתן 
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 שכר טוב לצדיקים. כדי שיהיו קמים נגד ישראל והמה יגברו נגדם לזכות לשכר טוב:

 פסח תרמ"ה

 

-------------------------------------------------- 

 ִמְקָדש ְיהֹוָה ָפַעְלתָ  ְלִשְבְתךָ  ָמכֹון ַנֲחָלְתךָ  ְבַהר ְוִתָטֵעמוֹ  ְתִבֵאמוֹ  יז

יךָ  כֹוֲננּו ֲאֹדָני  :ָידֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 מעלה של כסא כנגד מכוון מטה של מקדש ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 לשבתך מכון

 

             פעלת אשר מעלה של כסא כנגד מכוון מטה של מקדש

 

 מעלה של כסא כנגד מכוון מטה בירושלים של לשבתך היינו מקדש שמכוןרמז 

 

Uבעל הטורים 

 

  מופיא בכל התנ"ך רק ג' פעמים( לשבתך"ג'במסורה )רצונו לומר שהמילה "  .לשבתך

  יג(  ,ח א")מ עולמים לשבתך מכון לך זבול בית בניתי בנה ואידך  .פעלת לשבתך מכון

 בית  ה("ה ד"פ ברכות )ירושלמי ל"חז שאמרו זהו  .ב(  ,ו  'ב י")דה הימים בדברי וחבירו

 בית בנית בנה  'ה פעלת לשבתך מכון  .מעלה של המקדש בית כנגד מכוון שלמטה המקדש

 ציון" "ירושלים בגימטריא "לשבתך"  .כנגדו  ,לשבתך מכוון לך זבול

 

 שפת אמת

 

בפסוק זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה כו' ובמד' שהראה הקדוש ברוך הוא 

למרע"ה דור ודורשיו כו'. כי בודאי הכנענים לא ראו מעולם בחי' ארץ ישראל. ואכן 

ע"י הכנת בני ישראל בכניסתם לשם אז ירד משמים בחי' ארץ ישראל לא"י הגשמיי 

וזאת הארץ הפנימית  ירושלים.כמ"ש ז"ל ביהמ"ק שלמטה מכוון כו' וכמו כן א"י ו



  

200 
 

הראה הקדוש ברוך הוא למרע"ה כי בנ"י הם גבולים שיוכל להתפשט הקדושה בתוכן. 

ולכן ע"י כניסת הי"ב שבטים לגבולותיהם אז תפול הארץ בנחלה. לכן צוה השי"ת 

שלא יניחו מהכנענים. כי הארץ העליונה לא תוכל לסבול אותם כנ"ל. וכן נוהג בכל 

כפי הכנת התורה בלב ונפש אז הש"י משרה בו הקדושה כמ"ש חז"ל  איש פרטי ג"כ

 מסעי קדוש שרוי בתוך מעיו: תרל"ט

 

-------------------------------------------------- 

ה ַוַיַסע כב ת ֹמשֶּ ל ַוֵיְצאּו סּוף-ִמַים ִיְשָרֵאל-אֶּ  ַוֵיְלכּו שּור-ִמְדַבר-אֶּ

ת  :ָמִים ָמְצאּו-ְוֹלא ַבִמְדָבר ָיִמים-ְשֹלשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 כרחם בעל הסיען ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 משה ויסע

 

 והיו  ,טובות ואבנים וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם את מצרים שעטרו  ,כרחם בעל הסיען

 זהב תורי שנאמר  ,מצרים מביזת הים ביזת היתה וגדולה  ,בים אותם מוצאין ישראל

 הוצרך לפיכך  ,ג)"פי סוף פסחא מכילתא  .יא  ,א השירים )שיר הכסף נקודות עם לך נעשה

             כרחם בעל להסיען

 

 כרחם בעל רמז שמשה הסיען

 

Uבעל הטורים 

 

  .מופיא בכל התנ"ך רק ב' פעמים(  ויסע " במסורה )רצונו לומר שהמילה " ב'  .ויסע

 אבנים שם מוצאים שהיו מלמד  .נב(  ,עח )תהלים עמו כצאן ויסע ואידך  .משה ויסע

  .לעדר מעדר מסיעו שהרועה הזה כצאן  ,כרחם בעל משה והסיעם הים בקרקעית טובות

  ,פרך בעבודת בעצתו עמו שהיה  ,פרעה ידי שעל  .תקותי כעץ ויסע  י(  ,)יט באיוב חד ועוד

 :תקותי כעץ ויסע שנאמר מדה כנגד מדה לו נפרע
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 שפת אמת

 

בענין קי"ס וישובו ויחנו לפני פי החירות. דאיתא במד' כי שביעי של פסח בחי'  .1

השבת. לכן כתיב ויחנו דהיינו לקבל הארת הגאולה וחירות בישוב הדעת כי 

מקודם הי' בחפזון. וגם לא היו מטוהרים כ"כ להיות מוכן להארת הנסים. 

ריאה בענין המכות ואח"כ בקי"ס באו למנוחה. כי הנה ביצ"מ הי' שינוי בכל הב

בשמים ובארץ ובים. וכמו שיש לכל הדברים שורש בשמים כן איתא מה שיש 

ביבשה יש בים שכ"כ ששת ימים עשה ה' כו' השמים כו' הארץ את הים כו'. 

הרי יש שלשה מדריגות. והים התחתון ומדריגה השפילה. לכן בקי"ס שזכו בנ"י 

' בהם תערובות הרע לא היו למצוא דרך בים הי' תיקון השלם. שכל עוד שהי

מוכנים לקבל הנסים. ובים נתבררו ונזדככו בנ"י וכל הסט"א נתבטל כמ"ש לא 

נשאר כו' עד אחד. ובאו למנוחה כמ"ש ויאמינו אז ישיר. והשירה הוא כשנגמר 

הגאולה בלבות בנ"י ובנפשותם. וכ' אז ישיר לשון עתיד כי באמת כל הענין של 

ה הסוף של הגאולה והשירה. ובנ"י הכירו עתה הגלות הי' עיקר המכוון לז

למפרע איך שהי' כל תהלוכות הקדוש ברוך הוא עמהם לטובה גדולה. וז"ש 

וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה כו' שהכירו כל תהלוכות ה' שהי' 

במצרים עם בנ"י מראש עד סוף. לכן איתא את מצרים מת מתים ולא מתים 

ד הרשעים שעבדו עמהם בפרך. הענין כנ"ל ע"ש במדרשים. שהכירו כל אח

שראו למפרע התיקון שנולד ע"י כל מכה וכל עבודה שעבדו עמהם המצרים. 

שהוצרך מרע"ה בע"כ ואיתא גדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים ומצינו ג"כ 

וקשה הא  להוליכם מן הים כמ"ש ברש"י בפ' ויסע משה את ישראל מים סוף.

ישאלו כלי כסף וזהב. אכן מקודם יראו להתדבק במצרים הוצרך לבקש מהם ש

בנצוצות שהיו במצרים כמש"ל. אך בים שהי' תיקון לגמרי ראו כי הרויחו בזה 

הגלות כמה מעלות טובות עד שהיו חפצים כמה שיעבודים כאלה לזכות אח"כ 

לאלה המדריגות. וז"ש לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. שעתה שתקו והודו 

הגלות מה שהיו מהרהרין מקודם בצער השעבוד. והנה באמת  להשי"ת על כל

כל עבודת בנ"י במצרים. בשמים היה הכל תכשיטין לבנ"י. שראה השי"ת 

שמוכנים עי"ז לכמה מעלות טובות כמ"ש ותבואי בעדי עדיים כו'. ואראך 

מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי. שיבואו עי"ז הצער לחיות חדש. רק בנ"י 

לות לא שמעו מקוצר רוח. ועתה ראו והבינו איך נגמר מכל זה תקונים בעודם בג

לבנ"י לדורות. ובאותו דמיון ממש של כל ענין גיאות פרעה ושעבודו עליהם בזה 

שילם להם הקדוש ברוך הוא לכל פרט ופרט וז"ש לסוסתי כו' דמיתיך. וזה 
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רמז שרמזו במדרשים רכב פרעה על סוס אדום כביכול בשמים כו' ע"ש. ה

 פסח כמ"ש: תרמ"ג

 

במדרש שה"ש שניך כעדר הקצובות. מילין קצובין ביזת מצרים וביזת הים.  .2

שעלו מן הרחצה שאחר השירה נמחלו להם כל העונות ע"ש. הענין הוא 

דתכלית הגלות הי' לברר הנ"ק שהי' נבלע בהם. וזה שהבטיח הקדוש ברוך הוא 

י' צריכה בירור מן הפסולת. לא"א ואח"כ יצאו ברכוש גדול. אבל זו הביזה ה

וע"י קי"ס נתברר הביזה מכל פסולת. זה שעלו מן הרחצה. ולכן מקודם כתיב 

וכשנתרחצו דבר נא שהיו בני ישראל יראים ליקח הביזה שהי' מעורב בפסולת. 

בים נתאוו ביותר אל הביזה. כדכ' ויסע משה ודרשו חז"ל הסיען בע"כ מן הים 

 פסח : תרנ"גכדפרש"י שם

 

 

-------------------------------------------------- 

ל ַוִיְצַעק כה ל ַוַיְשֵלךְ  ֵעץ ְיהֹוָה ַויֹוֵרהּו ְיהֹוָה-אֶּ  ַהָמִים ַוִיְמְתקּו ַהַמִים-אֶּ

 :ִנָסהּו ְוָשם ּוִמְשָפט ֹחק לוֹ  ָשם ָשם
-------------------------------------------------- 

 שבת להם נתן במרה ין  ביאור ענ

 

 רש"י

 

 לו שם שם

 

 ודינין  ,אדומה ופרה  ,שבת  ,בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן במרה

 :(נו )סנהדרין

 

 בהם אדומה ודינין שיתעסקו פרשת שבת  פרה להם נתן רמזים שבמרה משה

 

Uבעל הטורים 

 

 פרה כך  ,המרים ממתיק המר שזה שכשם אדומה פרה זה  .ומשפט חק לו שם שם 

  .אדומה" "פרה בגימטריא שם  .הטהורים ומטמאה הטמאים מטהרת אדומה
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 משפטים כא, א

ה )א ר ַהִמְשָפִטים ְוֵאלֶּ ם ָתִשים ֲאשֶּ  (:ִלְפֵניהֶּ

 

 במרה הדינין על שנצטוו מרה" ת""ס  .אשר המשפטים ואלה. 

 

 , יבה דברים 

ת ָשמֹור יב) ר ְלַקְדשוֹ  ַהַשָבת יֹום-אֶּ יךָ  ְיהֹוָה ִצְּוךָ  ַכֲאשֶּ  ( :ֱאֹלהֶּ

 
 סופי תבות בגימטריא "מרה" כאשר צוך ה' אלהיך 

 
 

Uברכת פרץ 

 

 בגימטריא "חקי שבת"חק  לו שם שם

 

 

 שפת אמת

 

וידבר אלקים כו' אנכי ה"א. כ' שמע עמי ואעידה בך. דהנה כשאמר הקדוש  .1

ברוך הוא אנכי ה"א. לא הי' זה אמירה בלבד. אבל הי' זה עדות אמת כי נגלה 

אלקותו ית"ש לעיני כל בנ"י. וראו כי ה' הוא האלקים. והנה זה העדות נקבע 

התורה. כמ"ש בנפשות בנ"י לעולם. וז"ש וידבר כו' לאמר. אנכי ה"א בכח 

במ"א. שע"ז כ' ואתם עדי נאום ה' פי' בכח התורה נקבע זה העדות בבנ"י וכ' 

תורת ה' תמימה משיבת נפש. שמשיב הנפש לשורשה. ותכלית התורה להורות 

לבנ"י אחיזת כל האיברים וגידים בשורשם בכח התרי"ג מצות. וע"ז כ' ע"ח היא 

ורה משיב הכל לשורשו. והנה למחזיקים בה. מלשון אבר מחזיק אבר. שבכח הת

גם שבת הוא מעין זה. ולכן נקרא שבת כמ"ש שבו איש תחתיו כו'. והוא אחד 

מעשרת הדיברות. ואמרו חז"ל בשבת ניתנה תורה. דכ' זכור בעצומו של יום. 

לרמוז כי התורה היא עצמה בחי' השבת. ואיתא זכור בפה. והוא מצות קידוש 

דיבור ומעשה. וצריכין לשמור השבת בכל היום בפה. דהנה יש בחי' מחשבה 

אלה הבחי'. כמ"ש אם תשיב כו' וכבדתו מעשות דרכיך. ממצוא חפצך הוא 

רצון ומחשבה. ודבר דבר. וכמו כן השכר על כל אלה אז תתענג במחשבה על ה' 

והרכבתיך במעשה כו'. והאכלתיך נחלת יעקב הוא הדיבור בתורה שהוא בחי' 

כמו שהוא בפרט האדם. כן בכלל הבריאה הי' בחי' הקול יעקב. והענין הוא ש



  

204 
 

מעשה דיבור ומחשבה. והנה תיקון מעשה בראשית הי' ביצ"מ בבחי' עשי'. 

כמ"ש אתם ראיתם אשר עשיתי כו'. כמ"ש וירא ישראל כו' אשר עשה. ואח"כ 

בקבלת התורה בחי' הדיבור וידבר אלקים. וכמ"ש אתם ראיתם כי מה"ש 

ש בו אלה הג'. וזה רמז הג' סעודות. והוא שכר דברתי עמכם. וגם השבת י

ולכן הגם שקודם הדיברות ניתן השבת לבנ"י המקיים שבת בג' בחי' הנ"ל. 

אך אז הי' בעשי' כמ"ש שבו איש תחתיו. והוא בחי' והרכבתיך על  במרה ובמן.

במתי ארץ. השבת שרומז על בריאת עולם ויצ"מ. וכעין זה שמעתי ממורי זקני 

ז"ל עמ"ש ז"ל שבת במרה ניתן. איך נרמז שם. ואמר במה שכתוב ושם נסהו. 

ינו בחי' ונסהו הוא לשון הרמה ועלי' כמו שאו נס. ורומז לעליות שבת כו'. והי

והרכבתיך ע"ב ארץ שכתבתי. ועתה בדיברות ניתן השבת בבחי' דיבור. והוא 

נחלת יעקב בשבת שרומז על קבלת התורה שבשבת ניתנה תורה. ואז תתענג 

על ה' רומז על יום שכולו שבת בחי' המחשבה. והוא למעלה מכולם. ויתקיים 

 יתרו תיד: תרנ"הלעתיד. לכן עתה לא נתפרש כי אין התיקון בשלימות עד לע

 

ואיתא בגמ' אלו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון  .2

דכתיב יצאו מן העם ויבוא עמלק ע"ש. ותוס' הקשו למה נק' שבת ראשונה. 

כדכתיב אשר צוך במרה אבל נראה כי השבת ניתן להם קודם קבלת התורה. 

מת נעשה לנשמע. ונראה כי זה עצמו ענין קדי וכתיב שם שם לו חוק ומשפט.

שאין הכוונה הקדימה בדיבור רק שקיימו באמת השבת מצד עצמותם. 

שהרגישו בחי' השבת. ז"ש שם לו שהוא בעצם נפשותם. כמ"ש ראו כי ה' נתן 

לכם השבת. וכמ"ש לעיל פי' משרתיו עושי רצונו. שכן הי' דרך אבות 

במן. הילך הראשונים שקיימו התורה קודם שניתנה. וע"ז כתיב למען אנסנו 

בתורתי הוא בחי' הנ"ל כלשון שנאמר באבות התהלכו לפניו. ואז היו נזונים 

כמלאכי השרת. ואז הי' נתקן כל העשי'. והוא חיבור תורה שבכתב עם תורה 

שבע"פ. ועל בחי' זו נאמר אורייתא וקוב"ה וישראל כולהו חד. אכן אחר החטא 

ז ויבוא עמלק. כי עמלק שהוצרכו לקיים כל המצות בדרך התלבשות הטבע. א

הרשע מפריד זה החיבור של ב' תורות. ולכן כתיב כתוב זאת כו' בחי' תורה 

שבכתב. ושים באזני יהושע בחי' תורה שבע"פ וכ"כ אמחה כו' זכר עמלק. 

וכתיב תמחה. כי הוא רשע למעלה ולמטה. כדאיתא יורד ומסטין עולה ומקטרג. 

קטרג למעלה לעכב ירידת השפעת ואינו מניח לישראל להתדבק בו ית'. ומ

הקדושה לבני ישראל. כי הרשע היפך הצדיק. כמו דאיתא צדיק אחיד בשמיא 

וארעא. כמו כן לעומת זה הרשע מעכב זה החיבור. וכתיב בדרך בצאתכם 

ממצרים אשר קרך בדרך. כי יצ"מ היה להיות לכם לאלקים כמ"ש בהוציאך כו' 

לתפלה. ואותו הרשע ביטל והפסיק  תעבדון את האלקים. והוא סמיכת גאולה
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בין גאולה לתפלה. ולכן כמו שצריכין לזכור בכל יום יציאת מצרים וקבלת 

התורה. כן צריכין לזכור מחיית עמלק. כמ"ש ז"ל לכוין בברכת אהבה בלשמך 

הגדול לזכור עמלק שאין השם שלם עד שימחה שמו כי הוא עומד בין זכירת 

 תצוה נ"ותר השירה ויצ"מ. לק"ש ותפלה:

 

הכל מודים בשבת ניתנה תורה דכתיב זכור בעצומו של יום כו'. פי' דעיקר  .3

קבלת התורה הוא שנתקרבו נפשות בנ"י למקומם ושורשם כמ"ש פנים בפנים 

דיבר ה' עמכם וכ"כ אנכי ה' אלקיך שראו והשיגו כל אחד כח אלקות שנתן 

שהוא המנוחה  הבורא ית' בכל נפש שבישראל. והוא באמת בחי' השבת קודש

והשביתה שכל דבר חוזר למקומו ושורשו זאת נקרא שבת. וכתיב זכור כו' יום 

השבת ולא שייך זכירה רק בדבר שכבר השיגו פעם אחת. ולכן כיון שבעת 

ובאמת קבלת התורה הי' בהתגלות בחי' השבת צוה אותם לזכור זאת תמיד. 

קבלת קדושת שבת.  אבל עתה השיגו בנפשותם עיקר השבת ניתן מקודם במרה.

והוא באמת ענין נשמה יתירה שניתוסף לכל איש ישראל בש"ק. והוא על ידי 

 שבועות דמתאחדין ברזא דאחד בשבת דכתיב מורשה קהלת יעקב: תרל"ח

 

-------------------------------------------------- 

ר ד ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ם ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמשֶּ ם ָלכֶּ חֶּ  ְוָיָצא ַהָשָמִים-ִמן לֶּ

נּו ְלַמַען ְביֹומוֹ  יֹום-ְדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם  :ֹלא-ִאם ְבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלךְ  ֲאַנסֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 ומצות הכנה לקבלת התורה  מן היה ביאור ענין

 

 רש"י

 

 בתורתי הילך אנסנו למען

 

          ללקוט בשבת יצאו ולא  ,ממנו יותירו שלא  ,בו התלויות מצות ישמרו אם

 

 שפת אמת

הנני ממטיר כו' ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו כו'. כי הי' זה הכנה לקבלת  .1

התורה. כמ"ש למען אנסנו הילך בתורתי. פי' דאיתא לא ניתנה תורה רק 
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לנו השבת. קרבנו לאוכלי המן. פי' ע"פ מ"ש סדר המעלות האכילנו המן. נתן 

להר סיני. ונתן לנו התורה כו'. שכל אלה מדרגות זא"ז היו הכנה שיתקדשו 

גופות בנ"י במאכל שמה"ש אוכלין. ופי' לחם מן השמים. כי וודאי כל השפעות 

מזון וחיים לכל חי בא משמים לשורש נשמתו. רק שבעוה"ז א"י לקבל רק עפ"י 

כל. אבל אותם אשר המה צמצומים רבים בצמיחת האדמה ותיקון המא

מקודשים כראוי יכולין לקבל הלחם מן השמים כמו שהוא. וזה הי' עדות שהם 

מוכנים לקבל התורה מזה שהיו יכולין לקבל מזון זה. מ"מ עתה צריכין לתקן 

הכל בגשמיות ממש. רק נתינת התורה לא הי' באפשרי רק ע"י התגברות 

קא כנ"ל. ויצא הוא יציאה הקדושה כמה"ש ממש. וז"ש לא ניתנה תורה דו

מעוה"ז שיצאו מהתלבשות החומריות בעוה"ז. דבר יום ביומו הוא התדבקות 

כל ההנהגות בשורש העליון שהוא מנהיג הכל. וכל יום מנהיג כל הדברים 

 הנעשים בו. והם קשרו הנהגות כל יום בשורשו. וזה דבר יום ביומו. והבן: תרל"ו

 

אנסנו כו'. בלי ספק נתרוממו גופות בנ"י.  בפסוק ויצא העם ולקטו כו' למען .2

להיותן ניזון ממאכל מלאכי עליון. ויצא העם ממש מהתלבשות הגשמיות. 

ונזדככו גופם להיות כמלאכי השרת. וזה הי' נסיון שבחן הש"י אותן אם יהיו 

ראוין לקבל התורה. והראה לנו שלא יאמר אדם שהוא בתכלית הריחוק ע"י 

ן שגם גופות בנ"י יכולין להתרומם להיות כמלאכי חומר הגוף. שהרי רואי

השרת. והגם שהי' רק לדור המדבר ע"י שהם עצמם קיבלו התורה כמ"ש ז"ל 

לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ניתנה דוקא. שתחילת הנתינה לא הי' יכול 

להיות רק בהזדככות החומר. אבל ממילא גם בדורות אחרונים יכולין שוב 

שונה. כי כך היא המדה. שבתחילה מרוממין את האדם. לעורר מדרגה הרא

 ואח"כ צריך הוא עצמו לעורר מקומו הראשון כנ"ל: תרל"ח

 

בפרשת המן הנני ממטיר כו' למען אנסנו הילך בתורתי. כי הי' אכילת המן  .3

הקדמה לקבלת התורה. וזה הי' התרוממות גופם של בנ"י עד שאכלו לחם 

ופם מזוכך מן הגשמיות. כי קודם החטא של שמלאכי השרת אוכלין. א"כ הי' ג

העגל היו בנ"י מוכנים לקבל התורה בקדושתה למעלה בשמים. ואז הי' 

המדרגה כדעת ר' גמליאל כל שאין תוכו כברו אל יכנוס לבה"מ. ואח"כ אחר 

החטא נפסקה הלכה והעמידו תלמידים הרבה. היינו שיתקדשו הגופים אח"כ 

איתא במשנה אם אין קמח אין תורה ואם אין ע"י התורה. ורמז לענין המן ד

תורה אין קמח. והמן הי' קמח שקודם התורה. אח"כ הכניסה לא"י ואכלת 

ושבעת כו'. בחי' לחם מן הארץ. הי' הקמח שאחר התורה. כי יש לחם ויש 

לחם. ולחם מן השמים הוא שורש המזון קודם שבא לעוה"ז. כמ"ש במ"א פי' 
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בשורשה העליון. ולכן כ' ראו כי ה' נתן לכם  דבר יום ביומו שהוא ההנהגה

השבת. כי היו דבקים בשורש העליון. וראו בעין בחי' השבת. לכן ניתן להם 

ביוה"ש לחם יומים. כי בהטבע אין ניכר הפרש בין ימי המעשה ליום השבת. 

אבל לאשר המן הי' למעלה מהתחלקות השפע לעולמות הנפרדים. לכן ניכר 

 המן בשבת: תרמ"אשם השינוי ולא ירד 

 

וכתיב ויענך וירעיבך ויאכילך את המן כו'. נותנין שבח גם על הרעבון. הענין  .4

הוא כי בוודאי לפי מדרגת המזון כך הוא הרעבון. ויל"ד על תלונת בנ"י להמית 

כו' כל הקהל כו' ברעב. וכי לא ידעו כי הש"י נותן לחם לכל בשר. וגם לא נזכר 

ולא הי' מים כו'. ויתכן לפרש כנ"ל שהרגישו  בקרא שלא הי' להם לחם כמ"ש

רעבון אחר שלא היו יכולין להפיק רצונם בלחם הגשמיי וכמ"ש לעתיד לא רעב 

ללחם כו' כ"א לשמוע כו' דברי ה'. והשיב להם הש"י כי כפי הרעבון הזה 

מוכנים לקבל מזון. והוא לחם מן השמים. כי בוודאי הש"י נותן מזון לכל ברי' 

לו והחסר לו. ולכן מי שמשתוקק וצמא למים שהוא התורה. משפיע כפי הצריך 

אליו הש"י להפיק את רצונו בזה. וזה משביע לכ"ח רצון. כ"א מה שהוא רצונו. 

 ולכן הי' רעבון זה הקדמה והכנה לקבל הלחם מה"ש כנ"ל: תרמ"א

 

בפסוק ולקטו דבר יום ביומו כו' אנסנו הילך בתורתי. כי התורה היא התחדשות  .5

לגמרי. דאין כל חדש תחת השמש. והתורה למעלה מהשמש. אמנם כ' מחדש 

בכל יום מ"ב. ונוכל למצוא קצת התחדשות בעולם הזה ג"כ. לכן כ' אין כל 

חדש. דמשמע קצת התחדשות יש. וכפי מה שמעלין הטבע בהשורש. ומעוררין 

קצת התחדשות. זוכין אח"כ לתורה. לכן הקדימו חז"ל ברכת יוצר ומעריב 

ערבים לברכת אהבה. שהוא ענין ב' התחדשות הנ"ל כמ"ש במ"א. וזה דבר יום 

ביומו הוא התחדשות שהקב"ה מחדש בכל יום כנ"ל. והוא הכנה לתורה: 

 תרמ"ב

 

לפרשת המן. לחם מן השמים. במדרש לכו לחמו בלחמי ע"ש. פי' שדור המדבר  .6

מעין הכנה הי' הלחם שלהם מבחי' התורה ממש. ונק' לחם מן השמים. והי' 

ראשונה. דכ' ויניחהו בגן עדן. ]רמז לדבר כזרע גד לבן ר"ת וס"ת גן עדן[. אח"כ 

כ' פן ישלח ידו כו' מעה"ח כו' ויגרש כו' להט החרב כו' לשמור כו' דרך עץ 

החיים. והיינו דמאן דנצח לחויא כו'. לכן אחר יצ"מ היו בנ"י מוכנים לעץ 

כולכם. וניתן להם לחם שמה"ש אוכלין.  החיים כמ"ש אני אמרתי כו' ובני עליון

ואמרו חז"ל אילו שמרו בנ"י שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה. דכ' ויהי ביום 

הז' יצאו כו' ויבא עמלק. פרשנו שבת ראשונה ממש. כמו שהי' אז בשבת 



  

208 
 

בראשית. ויניחהו בגן. והוא עיקר השביתה והרצון שעלה לפניו ית"ש. ובאמת 

. לכן יורדת נשמה יתירה מג"ע. ונק' מנוחה. אך אז בכל שב"ק יש הארה מזה

במדבר הי' מתוקן לגמרי. ונק' שבת ראשונה. וע"ז כתיב ראו כי ה' נתן לכם 

השבת. ועמלק הרשע ימח שמו. עירב זאת המנוחה. לכן יש לזכור תמיד למחות 

שמו. כמ"ש במדרש משל למלך ומלכה. ועמלק שבא ביניהם דמו בראשו. וע"ד 

יצאו ללקוט. ומקודם לא מצינו שחיללו השבת שניתן להם עוד הרמז מ"ש 

במרה. רק כי ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו הי' דביקות נפלא כמ"ש במ"א. 

והי' ימי המעשה שלהם גבוה ממדרגת השבת לדורות השפלים. לכן לא חשבו 

שיהי' ביציאה זו חילול שבת. אך השבת שלהם הי' גבוה עד מאוד. ודוק כי 

 י: תרמ"הקצרת

 

בפרשת המן. דבר יום ביומו. כי בנ"י נתרוממו להיות גופם מזוכך. וכפי הזדככות  .7

הגופים כמו כן הפרנסה ומזונות שלהם. ולכן דרשו חז"ל לחם שמה"ש אוכלין. 

כי השפע בשורש הוא רוחניות מאוד. וכל הברואים מקבלין אחר כמה 

ן לפרש ע"פ צמצומים. ובנ"י קיבלו כמו שהוא בשורש. וענין יום ביומו יתכ

מאמר זוה"ק יתרו כיון דלא אישתכח מנא ביומא שביעאה מה ברכתא אישתכח 

בי' אלא כולהו ברכאין בשביעאה תליא ע"ש. פרשנו כי הימי המעשה הם כלים 

לקבל מימים עליונים שהם למעלה מן הזמן. אבל בש"ק מתעלה הכל אל 

כמדומה לי שכעין זה השורש. וזהו דבר יום ביומו כל יום מיום המיוחד אליו. ]ו

כ' בזוה"ק באיזה מקום על פ' ברוך ה' יום יום[. ובשבת לא ירד המן שהמן כבר 

הוא בהתלבשות והוא בחי' ימי המעשה. וז"ש היום לא תמצאוהו בשדה. בשדה 

דייקא שאינו בנמצא. אבל למעלה בימים עליונים. בשבת הוא עיקר הברכה 

בת. שע"י שדור המדבר ראו קבלת והשפע כנ"ל. וכ' ראו כי ה' נתן לכם הש

השפע מיום ליום כנ"ל. לכן ראו בעין. ההפרש. שביום השבת יש עלי' לכל 

העולמות. ויש לדייק כי בפרשת המן הי' הכל בבחי' ראי' כמ"ש ויראו בני 

ישראל כו'. ראו כי ה' נתן לכם השבת. ולכן לדורות כ' ג"כ מלא העומר כו' 

. ובפ' תשא כ' בש"ק לדעת כי אני ה' למשמרת כו' למען יראו את הלחם

מקדישכם. כי הנה שבת סהדותא איקרי. כי בנ"י מעידין בש"ק על הבורא ית' 

כמ"ש אתם עדי. ויש עדות בידיעה ובראי'. כמ"ש או ראה או ידע. וידיעה היא 

למעלה מן הראי'. כי הראי' היא בחי' הסתכלות בגוף. וידיעה שייך בנפש בלבד 

מן נזדככו גופות בנ"י. וזכו לבחי' הראי'. ואח"כ נתעלו יותר ג"כ. ובכאן בעת ה

לבחי' ידיעה. לכן כ' כאן כי לא ידעו מה. ויתכן כי אח"כ זכו ג"כ לידע מהות 

המן. כדכ' למען הודיעך כו' לא על הלחם כו'. ולכן עתה הי' השבת בראי' בלא 

]ועיין  ידיעה. ואח"כ במתן תורה שזכו אל הדעת. ניתן להם בבחי' ידיעה.
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בזוה"ק פ' וארא מזה[. וכ"כ אתה הראת לדעת מקדים ראי' לידיעה. והקב"ה 

עשה זכר לנפלאותיו. ומכל המדרגות שזכו בנ"י השאיר מהם לדורות. דכ' הכא 

למען יראו את הלחם. ושם כ' למען ידעו דורותיכם. ומלא העומר שנשאר 

משיך לפעמים מעין לדורות בוודאי הוא הארה שנמצא בכללות בנ"י שיכולין לה

השפע של המן. וכ' קח צנצנת אחת כו'. ויש לדייק אחת ל"ל. וי"ל ע"ד הרמז 

דכתיב התם אחת בשנה. והמן הי' לפני העדות. וביום הכפורים שכל בנ"י 

מתענין מאכילה ושתי'. ואז יש להם חיות ממוצא פי ה'. ולכן כשנכנס הכ"ג 

 תרמ"וגלה הארה זו אחת בשנה: לפני ולפנים. הי' לו המשכה מבחי' המן. ונת

 

בענין המן דכ' למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם כו'. פי' שכל  .8

המזון בצירוף הארה ממוצא פי ה' שמעורב בהלחם. ולכן כפי מה שנתעלו דור 

המדבר ניזונו ממאכל רוחניי שהי' קרוב יותר לכח מוצא פי ה' קודם שהי' 

יום ביומו כנ"ל שהי' דבוק בשורש החיות דכ'  מתלבש בלבוש גשמיי. וכ' דבר

בטובו מחדש בכ"י מ"ב. וכמ"ש הזן את העולם כולו בטובו. אך כ' מה רב טובך 

אשר צפנת ליראיך שלא הכל זוכין לטוב הגנוז. והמן הי' מעשרה דברים 

שנבראו בע"ש בה"ש. והם היו בתכלית הדקות שהיו סמוכין להשבת. וכ' וירא 

עשה כו'. יתכן לרמוז על י' דברים שנבראו בה"ש. וכ' בהם  אלהים את כל אשר

טוב מאוד כמ"ש מה רב טובך כו'. וכ"כ תכין בטובתך לעני אלקים. דרשו חז"ל 

העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא בעצמו מכין לו סעודה כו'. והנה בשבת 

מתגלה מתנה טובה שבבית גנזיו. ולכן יתכן לומר כי בעונג שבת יש בו מעין 

י המן. כי צנצנת המן נגנז היינו שנשאר ממנו משהו לדורות ואחז"ל לא טעמ

ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. וכי ח"ו אין לדורות אלו חלק בתורה. ולכן נאמר 

שבש"ק זוכין בנ"י להיות בכלל אוכלי המן. וגם לפי הפשוט כן הוא שניתנה 

פרנסה. ומה"ט תורה לאוכלי המן שיש להם מנוח לעסוק בתורה ואין טרודין ב

ניתן השבת למנוחה לבנ"י לעסוק בתורה כמ"ש ז"ל שבת יעשה כולו תורה: 

 תרמ"ז

 

לפ' המן. הנני ממטיר לכם לחם מן השמים כו' למען אנסנו כו'. בר"מ אלשיך  .9

ז"ל כ' כי כמו שהנפש יש לה חיות ע"י מזון הגוף מכח השיתוף שיש לנפש עם 

להתקיים ג"כ במזון הנפש מכח  הגוף. כמו כן נוכל להבין כי יוכל הגוף

השתתפות הנ"ל ע"ש בלשונו. ואמת שכן הוא כפי האדם. כשהגוף הוא טפל 

להנפש ממילא ניזון הוא במזון הנפש. וכענין שכ' חז"ל חסידים ראשונים עשו 

תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן. כי האמת כך הוא שהנפש הוא 

א. רק שצריך להיות כמו כן אצל האדם. וז"ש העיקר. ונמשך קיום הגוף ממיל
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למען אנסנו הילך בתורתי. שיהי' עיקר הקיום ע"י התורה. לחם מן השמים הוא 

המזון של התורה. וכן כתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שהכל תלוי בו. 

אם יודע ומאמין שהתורה ומצות הם חיינו ואורך ימינו. יכול לחיות ע"י התורה 

 בעוה"ז. כמ"ש עץ חיים כו' למחזיקים בה: תרמ"טומצות גם 

 

בפרשת המן לחם מן השמים. וכתיב למען הודיעך כו' על כל מוצא פ"ה יחי'  .11

האדם. דהנה הקדוש ברוך הוא בטובו זן את הכל. פי' טובו ית' מתחדש בכל 

יום. ומזון לכולא בי'. אך השפע מתחלק לפי ערך המקבלים. כל עולם ועולם 

מזין גם לאדם ובהמה. וז"ש ומשביע לכל חי רצון. פי' לפי הרצון במקומו. עד ש

וכח המקבל. יש לו צינור ושביל באותו מצב שמשם מקבל המזון. ולכן 

לתחתונים בא המזון בהתלבשות בצומח ושאר דברים. לכן יש בו פסולת 

במאכל. אבל באמת האדם כולל כל המדרגות אפי' למעלה מן המלאכים 

ל הלחם כו' על כל מוצא פי ה'. פי' שכל המדרגות הכלולים כידוע. וז"ש לא ע

במוצא פי ה'. יכול האדם לחיות בהם. כאשר הי' קודם החטא דכתיב אני 

אמרתי אלקים אתם כו'. ולכן היו ניזונים מן המן שלא נתלבש במזון גשמיי. 

 ולכן לא הי' צריך בירור שלא הי' בו פסולת כנ"ל: תרנ"א

 

ם לחם מה"ש כו' למען אנסנו כו'. כי כפי מזון האדם כך בפרשת המן. ממטיר לכ .11

זוכין לתורה. כפי קדושת המאכל. וז"ש חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. 

שני' להם אוכלי תרומה. כי גם תרומה נק' קודש. ובאמת אפילו חולין מתוקנים 

שניטל מהם תרומה ומעשרות נשאר בהם רושם קדושה. ולכן אין תורה כתורת 

א"י. לפי שהמאכל ומזון מתוקן במצות התלויות בארץ. ועתה בעונותינו נחסר 

לנו כל זה. ולכן בש"ק דאיהי סעודתא דמהימנותא זוכין יותר לתורה. ואם לא 

הי' חטא העגל. היו נזונים מלחם המן כמ"ש אמרתי אלקים אתם. וכמ"ש למען 

ראוין להיות ניזון  אנסנו. ולכן נשאר צנצנת המן. למען יראו את הלחם שהיינו

כמה"ש. כדי שנשוב בתשובה. ודור המדבר שזכו לשמוע דבר ה' בהר סיני. כן 

ניתן להם מאכל שמה"ש אוכלין. ובמדרש פא"י ומשביע לכ"ח רצון. ע"ש המשל 

שאין מדת הקדוש ברוך הוא כמדת ב"ו. הספוג בידו כשדוחק נוטף מים. והקב"ה 

תחתונים לקבל השפע כמו שהקב"ה מדתו בהפך ע"ש. והענין הוא כי א"א ל

משפיע. ולכן צריך לעבור דרך צמצומים ומדריגות שונות להשתנות ממדריגה 

למדריגה עד שיכולין התחתונים לקבל. וע"י הצימצום שאינו משפיע בהתגלות. 

עי"ז יכולין לקבל כמ"ש במד' לכל חי רצון כפי רצון של כל אחד. פי' כ"א כפי 

ור ודרך לקבל השפע. והקב"ה פא"י ויש מזו הפתיחה מה שהוא כך נעשה לו צינ

לכל ברי' כפי מדרגתו. ולפי שכל אלה הרצוניות של ב"ו אין להם שום דמיון 
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להיות מוכן לקבל השפע כמו שהוא. לכן צריך להיות בהתלבשות. מול זה אמר 

הכתוב על בנ"י הנני ממטיר לכם לחם. כי זכו בנ"י לקבל הלחם מן השמים כמו 

לי התלבשות והשתנות. ובאמת ע"ז נאמר ופריו מתוק לחכי דייקא. שהוא ב

כענין שאמרו כתפוח בעצי היער כו' שאין לו צל. ומ"מ בנ"י בצילו חמדתי 

וישבתי. כמ"ש כמה פעמים מזה. כמו כן במן דכ' לא ידעו מה הוא שלא הי' 

 רנ"ובציור גשמי. ואף עפ"כ בנ"י ניזונו ממנו והיא סעודתא דמהימנותא ממש: ת

 

הנני ממטיר כו' לחם מן השמים כו' דבר יום ביומו. כי המזון הבא מן הארץ הוא  .12

משתנה לכמה מדרגות כאשר ירד הגשם והשלג מה"ש כו'. ומזה נעשה לחם 

לאוכל. ולכן מתערב בו פסולת. ואיתא בזוה"ק מקץ בפסוק תוחלת ממושכה 

ועץ חיים תאוה  מחלת לב ע"י שנמשך מדרגא לדרגא ע"ש. זה בחי' הטבע. אבל

באה. וזהו המן שבא בכח התורה. ונק' לחם מן השמים שהוא בחי' התורה שנק' 

עץ חיים. לכן קיבלו דבר יום ביומו. ולא נשתנה מדרגא לדרגא. ומעין זה הי' 

בא"י שנקרא ארץ צבי שממהרת לבשל פירותיה. שהיא בכח התורה. לכן לא 

פי' ארץ ישראל עד מהרה נשתנה כ"כ מהשורש. וכ"כ השולח אמרתו ארץ. 

ירוץ. אך המן לא הי' בו שום שינוי. וזה הי' בזכות משה כדאיתא בגמרא. ומשה 

רבינו שורש התורה ועץ חיים. והנה כ' מלא העומר כו' למשמרת שנשאר ממנו 

זכר. ובשבת שמתגלה הארת מרע"ה. נתגלה טעם מן. ואיתא לחם שמלאכי 

ליחות הבורא יתברך לכן ניזונין השרת אוכלין. דהמלאכים מיוחדים רק לש

מאתו ית'. כי מלכותא דארעא כמלכותא דרקיע. וכמו שהמלך נותן מזונות 

לאנשי חילו כן בנ"י המיוחדים לתורת ה' כפי מה שעוסקין בו כך נמשך המזון 

שלהם. ולפי שבמדבר היו פנוין לגמרי לעבודתו ית"ש בלי עסק אחר ונדמו 

בש"ק ששובתין בנ"י מכל מלאכה ועוסקין למלאכים. אכלו המן. ומעין זה 

 בתורה זוכין לעונג שבת שהוא מעין המן ובמ"א כתבתי עוד מזה: תרנ"ח

 

מפרשת המן. איתא במדרש שזכו בנ"י אל המן בזכות שהאכיל א"א ע"ה לחם  .13

אל מה"ש. באלוש ניתנה להם בזכות לושי ועשי עוגות. הרמז הוא כי זכו 

ונין מלחם שמלאכי השרת ניזונים בו בזכות ונזדככו נפשות בנ"י להיות ניז

אברהם שנזדכך כ"כ שהכין לחם למלאכים. כמ"ש והוא עומד עליהם כו' 

ויאכלו. שכל כך היו מעשי האבות בקדושה והשכינה שורה במעשי ידיהם. לכן 

אכלו המלאכים הלחם שלו. וכ' לכו לחמו בלחמי. שיש לחם מן הארץ הם 

ה"ז. ויש להם עלי' למעלה. וכמו כן הלחם יורד התיקונים שצדיקים מתקנים בעו

להם מן השמים. ולכן בשבת לחם משנה רומז על ב' לחם. כדאיתא בזוה"ק ביני 

 ובין בנ"י שסעודת שבת מתענגים בו עליונים ותחתונים ע"ש פ' ויקהל:
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ובמדרש פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון לכל א' לפי מה שמבקש ע"ש.  .14

בנ"י אל השמים ולכן ניתן להם לחם מן השמים ומקודם כ' ובוודאי הי' תשוקת 

עיני כל כו' נותן להם כו' אכלם. כי הקדוש ברוך הוא מכין מזון לכל בריותיו. 

אבל לבנ"י ניתן להם הרצון לידע מה לבקש. וזה הרצון הוא הכלי שיוכלו לקבל 

ן אח"כ המזון כפי המבוקש. וזה הוא ברכת השבת שכ' בזוה"ק דכלהו ברכאי

תלי' בי'. פי' שבימי המעשה נותן אכלם בעתם. ובש"ק נפתח השער הפנימי. 

והוא נותן הרצון בנפשות בנ"י כמ"ש המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו. 

וזה שורש הברכות כיון שהקב"ה משביע לכל א' כפי מה שמבקש. ז"ש בשבת 

 ורצה בנו ושבת קדשו הנחילנו:

 

א כי לא ידעו מה כו'. ויאמר משה אליהם הוא בפסוק ויאמרו איש א"א מן הו .15

הלחם כו'. פי' זה עצמו שלא ידעו מה הוא. הוא הלחם אשר צוה ה'. כי תכלית 

הידיעה שלא נדע. שכך הי' כל תהלוכות בנ"י במדבר. לכתך אחרי כו' בארץ לא 

זרועה. וע"ז אמרו כבהמה נמשכנו אחריך. אדם ובהמה תושיע. דרשו חז"ל 

 אדם ומשימין עצמן כבהמה:ערומין בדעת כ

 

והנה כתיב כמתאוננים רע כו'. ביאור הענין כי בודאי לא הי' מחשבותם להרע.  .16

רק שרצו בחי' עץ הדעת טוב ורע כמו חטא הראשון. ובאמת עתה אחר החטא 

שנתערב טוב ורע בעולם אין הנפש יכול להתתקן רק בכח הבירור. וזה רמז 

גם. רק להיות כי עיקר הרצון הי'  הפסוק גם בלא דעת נפש לא טוב. מאי

שיתדבק האדם בעץ החיים תורה וחקים ומצות שהוא למעלה מהשגת דעת 

האדם. אבל עתה אין הנפש בטוב רק ע"י הדעת. ואכילת לחם מן הארץ הוא 

הדעת המברר בין טוב ורע ובורר אוכל מתוך פסולת כמ"ש בגמ' אין תינוק יודע 

גן. וכן אין מרחיקין מצואת קטן עד לקרוא אבא ואימא עד שטועם טעם ד

שאוכל כזית דגן שבלחם מן הארץ מתערב פסולת. וכמו כן בע"ח שהם גדולי 

קרקע ונזונין מעשב הארץ. אבל לחם מן השמים הוא בלי פסולת. ובאמת האדם 

כולל כל המדריגות. כדאיתא שיש צורה וחומר. פשוט ומורכב. והאדם יש בו 

פש שהיא מדריגה התחתונה יש בה שייכות להגוף נר"נ כולל כל המדריגות. ונ

המורכב ע"י נפש בהמיות שבו. וע"ז מי יודע רוח בני האדם כו'. פי' שכאן מקום 

הדעת ובירור כנ"ל. והמן לחם שמלאכי השרת אוכלין. והוא חומר פשוט. רק 

כשהשפע בא בכח הקרקע מורכב הוא מד' יסודות. אבל כשקיבלו מן השמים 

ט לא הי' בו פסולת לכן כתיב לבן. וכ' תופל ולבן שתפלו על שהוא חומר פשו

המן שהי' לבן. פי' לבן הוא פשוט שמקבל אח"כ כל הגוונין. אבל באמת הנפש 
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צריך בירור הנ"ל. וז"ש נפשנו יבשה. ואמרנו זכרנו את הדגה כו' נאכל במצרים. 

ראל פי' במצרים נעשה בירור הדעת הנ"ל והי' הכנה שיכנסו אח"כ לארץ יש

ויבררו הלחם מן הארץ. וז"ש אשר נאכל שבכח יצ"מ זכו לידע ולברר זה 

המאכל. אכן בדור המדבר כתיב אני אמרתי אלקים אתם והיו מוכנים להתדבק 

בעץ החיים. והנה ארבעים שנה היו נזונים מן המן שביצ"מ נעשו כברי' חדשה 

אוכל מתוך  וכמו תינוק יונק משדי אמו קודם שיש בו כח לעכל המאכל לברר

פסולת. כן בנ"י כתיב שני שדיך כו' שבזכות משה ואהרן נזונו מלחם מן השמים 

שעוד לא היו בכח לברר לחם מן הארץ. ואם היו נמשכין אחריהן בתמימות היו 

מתקנין כל חטא האדם. אבל הם היו מתאוננים על חסרון בחי' הבירור עץ 

רע שהגם שלא כוונו להרע הדעת טוב ורע שניטל מהם. לכן כתיב כמתאוננים 

ח"ו רק על בירור טוב ורע. סוף סוף בחרו במקום זה שיש בו תערובות טו"ר. 

והמן הי' למעלה מבחי' הנ"ל. לכן כתיב בי' לא ידעו מה כו'. את המן אשר לא 

 בהעלותך תרנ"ב[ -תרמ"ח  -ידעת כו': ]תרמ"ז 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 עונג שבת ענין   ביאור

 

אכלוהו היום כי שבת היום לה'. וקשה בלא"ה היו אוכלין בו ביומו כדכ'  בפסוק .1

אל יותר ממנו כו'. וי"ל הרמז שאכילת שבת צריך להיות לשמו ית' לשם עונג 

שבת. וז"ש אכלוהו היום. מטעם כי שבת היום. על כוונה זו תהי' האכילה כנ"ל: 

 תרנ"א

 

ש"ה מלך הכבוד שנותן איתא במדרש נשא ביום השביעי נשיא לבני אפרים ז .2

כבוד ליראיו מי הקדימני ואשלם ע"י שקיים יוסף השבת עד שלא ניתנה הקריב 

נשיא שלו בשבת ע"ש. ויתכן לומר שזה נרמז בנוסח תפלת שבת מענגיה לעולם 

כבוד ינחלו מה לעולם שקיים השבת קודם שניתנה וזכה לכבוד הנ"ל. כי זה 

י בו שבת הקדוש ברוך הוא סימן שמענג השבת שמימי בראשית נודע כ

ממלאכתו. ולכן הקדושים קיימו לכבד ולענג את השבת מסברא קודם שצוה 

הקדוש ברוך הוא לבנ"י שמירת השבת. ובאמת יוסף הצדיק הוא בחי' השבת 

והשבת הוא כולל כל ימי השבוע. ויוסף הוא הכולל כל נפשות בני ישראל ולכן 

 מקץ בתרנ" :קרבנו הוא קרבן ציבור וקרב בשבת
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-------------------------------------------------- 

ם ָנַתן ְיהֹוָה-ִכי ְראּו כט ם ֹנֵתן הּוא ֵכן-ַעל ַהַשָבת ָלכֶּ  ַהִשִשי ַביֹום ָלכֶּ

ם חֶּ  :ַהְשִביִעי ַביֹום ִמְמֹקמוֹ  ִאיש ֵיֵצא-ַאל ַתְחָתיו ִאיש  | ְשבּו יֹוָמִים לֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 השבת על אתכם מזהיר בכבודו  'ה כי בעיניכם ראו ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 ראו

 

 לכם לתת  ,שבת ערב בכל נעשה נס שהרי  ,השבת על אתכם מזהיר בכבודו  'ה כי בעיניכם

             יומים לחם

 
 

 תחתיו איש שבו

 

             ורגלים ידים לפישוט  'וא  ,לגופו  'ג  ,לתחום חוץ ליוצא אמות  'ד חכמים סמכו מכאן

 
 

 ממקומו איש יצא אל

 

  ,סופרים מדברי אלא תחומין שאין  ,במפורש ולא  ,שבת תחום של אמה אלפים אלו

 נאמר המן לוקטי על מקרא של ועיקרו

 

 שפת אמת

             

דכ' ושמרו בנ"י את השבת. פי' שהתגלות כו'. ראו כי ה' נתן לכם השבת בפסוק  .1

הקדושה בש"ק הוא בעבור ישראל. לכן צריכין לשמור הארת השבת. והוא 

פריסת סוכת שלום עלינו. פי' שבנ"י נכנסין תחת זאת הפריסה. והם עצמם 

המחיצה להבדיל בין הקודש כו'. כמ"ש במד' גוי ששבת חייב מיתה. וכמ"ש 

הם מיוחדים לקבל השפעת קדושת השבת שלא במ"א פי' בנ"י יהי' בן זוגך ש

 תתפשט החוצה: תרל"ו
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כו'. ובמד' הל"ל דעו כו' עיין שם המשל. פי' ראו כי ה' נתן לכם השבת בפסוק  .2

כי השם יתברך משפיע תמיד שפע ברכה להנהגת כל העולמות. אך מצד חסרון 

 המקבלים צריך להיות שינוי מה צד הקבלה מבחי' שהי' בעת השפעה. ולכן

צוה ה'. והכינו כו'. להיות בשבת השפעה עליונה בלי השתנות. וזהו המדרגה 

ניתן רק לבנ"י. וזה המשל שבמד' ע"ש. ואמר ראו כי בימי המעשה יש הסתר 

ע"י הפסקות המקבלים. ובשבת אין הסתר. לכן ראו מאחר שה' נתן לכם השבת. 

 והסיר המחיצה המפסקת. א"כ ראו מה לעשות: תרל"ח

 

באו אלימה ושם י"ב עינות מים וע' תמרים. כאשר ידוע סדרן של בנ"י. בפסוק וי .3

אבות. וי"ב שבטים. וע' נפש. וס' רבוא. וכאשר נגאלו ממצרים החזירו ממדרגה 

ראו כי ה' נתן למדרגה לבחי' ע' וי"ב שבטים כנ"ל. והיו דבוקים בשורש. לכן כ' 

"ז רמזו כי אם היו . והוא מעלה גדולה שראו את השבת בעיניהם. ועלכם השבת

משמרים בנ"י שבת ראשונה. ראשונה דייקא. שהי' במדרגה יתירה משבת שלנו. 

לא שלטה בהם אומה ולשון. ותוס' מקשין דאין זה שבת ראשונה ע"ש. ויתכן 

לפרש על בחי' ראשונה של השבת כנ"ל. ובשבת עתה צריכין שמירה כמ"ש 

י' בהתגלות. ויתכן לומר הפורס סוכת שלום עלינו. אבל מקודם שבא עמלק ה

שרמזו חז"ל במדרש במשל ממלך והמלכה הבא ביניהם חייב מיתה. לומר ע"י 

 שערבב עמלק הרשע את בחי' שבת הקודם. לכן מחה אמחה כו': תרמ"ב

 

ע"כ כו' נותן לכם ביום הו' לחם יומים. כנראה  ראו כי ה' נתן לכם השבתבפסוק  .4

מדרש עקב אימתי שמרו ישראל שניתן להם השבת בעת נתינת המן. וכ"א ב

השבת כראוי בזמן שניתן להם באלוש ע"ש. וכן הוא בנוסח המעלות. אלו 

האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת דיינו. והלא במרה איפקדו אשבת. וכן 

הקשו בתוס' למה נק' שבת ראשונה ע"ש במס' שבת פרק ר"ע. אבל נראה כי 

ם הגידו מתנה טובה יש לי בבית עתה ניתן להם במתנה השבת. כאשר חכמי

גנזי כו'. ובחי' זו נעשה עתה. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל במעלת המתנה. הנותן בעין 

יפה נותן. והנותן בור צריך ליתן לו דרך כו'. כי המוכר דעתו רק בעבור המעות. 

אבל הנותן רוצה שיהי' להמקבל. המתנה. לכן נותן לו הדרך כדי שיוכל לקבל 

ש ראו כ"ה נתן דייקא. ע"כ הוא נותן לכם כו'. הוא הכנת יום את המתנה. וז"

הששי שיש אז הארות לבנ"י שיוכלו לקבל השבת. וז"ש ראו. כי מקודם כ' שם 

לו חק ומשפט שידעו מצות השבת. אבל עתה ניתן להם בעין יפה. שהי' להם 

התקרבות להשיג ולראות בעין הארת השבת. כענין שאמרו חז"ל הנותן מתנה 

בירו[ צריך להודיעו. הוא התקשרות והתדבקות להשיג הארת השבת כנ"ל: ]לח

 תרמ"ג
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עוד לענין הנ"ל דכ' בפ' המן ראו כי ה' נתן לכם השבת. כי אכילת המן הי'  .5

רוחניי כמלאכי השרת. והמן נברא בע"ש כמ"ש חז"ל. כי כל העולם ניזון 

דה וגבול. מהשפעת הש"י. אך שנעשה התלבשות בטבע. ולכן הוא מצומצם במ

אבל קודם הצימצום נמצא הכל בנקודה אחת. לכן לא העדיף המרבה כו'. ולכן 

נשתנה לכמה טעמים כמ"ש חז"ל לשד השמן מה שד מתהפך לכמה גוונים. כי 

כשבא שבת לא נעשה להם גופים. והם רוחות בלי צימצום הגוף. לכן משתנים. 

הי' מסטרא דקדושה כמו  וכמו כן המן שלא היה בו צימצום הי' מתהפך כו'. וזה

הנשמה יתירה שהיא ג"כ חלק שא"י להתלבש בגוף. אך בנ"י הם כלים לקבל גם 

השורש שאינו גופניי. וזה בחי' השבת שורש כל השפעות. וכ"כ אל יצא איש 

ממקומו. פי' בזוה"ק כמ"ש ברוך כ"ה ממקומו והוא מקום שכולל כל המקומות 

שהוא תכלית הבריאה. כמ"ש מה הי'  וזה ניתן לבנ"י. ולכן נק' השבת שלום

העולם חסר מנוחה בא שבת נגמרה המלאכה. ולכן נקראו בנ"י השולמית שהם 

 כלי לקבל אותה הנקודה: תרמ"ח

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

אל יצא איש ממקומו כו'. שיש התדבקות לכל איש ישראל בשורשו בש"ק. בשם  .1

שע"י החשק והשמחה בע"ש לקבל  א"ז מו"ר ז"ל והי' ביום הששי. לשון שמחה.

 ש"ק. זה ההכנה לשבת. ודפח"ח:

 

במדרש נכון כסאך אף על פי שמעולם אתה לא נתיישבה כסאך עד אז ישיר כו'  .2

משל כו' ע"ש. פי' כי בוודאי מעולם ממשלתו ית' מגעת על כל. אבל להיות 

 מיושב וקבוע בלבות אנשים אשר ירגישו כי הנהגתו ית' שולטת בהם ועליהם.

זה ניתקן ביצ"מ וקי"ס. דאיתא ב' אלפים תהו ב' אלפים תורה. כי בכל דבר יש 

חומר וצורה. ובהתישבות הצורה תוך החומר. להיותם מסכימים לדבר אחד. 

בהתודע אל החומר כי הוא רק דמיון וציור להרוח פנימיות שבו. זה נק' ישוב. 

ת. שבו שב כל וע"ז נאמר לא תהו בראה לשבת יצרה. והוא באמת בחי' השב

דבר לשורשו. כמ"ש במ"א פי' הזוה"ק שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו 

כו'. ובהתישבות הנ"ל יש ברכה וריבוי ועושה תולדות. וכמו שהי' בכלל. אחר 

השירה שהוא ישוב הנ"ל. זכו אח"כ לקבלת התורה שהוא תוספת התחדשות 

כו אחר צורת הנפש. הארה אלקיות. וכן הוא לעולם אחר תיקון הגוף להמשי

שבאמת הגוף רק התלבשות רמ"ח איברים ושס"ה גידין נגד תרי"ג מצות. וכמו 
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כן בכלל כמ"ש בצלם אלקים עשה כו'. ואחר התישבות הצורה בחומר מאירה 

הנשמה בתוספת אור חדש. ויצ"מ הי' תיקון הבריאה. וקי"ס ביום הז' הי' נגד 

דכ' ואתם תחרישון שמקודם הי' השבת. כמ"ש במד' סוף פ' בא. והענין הוא 

הישועה ע"י מצות בנ"י בדם פסח ומילה. ועתה הי' בלי מעשה תחתונים. כמו 

בשבת שנאסר כל מלאכה. רק לבטל עצמו לשורש עליון. ובוודאי לא לחנם 

צעקו בנ"י. וייראו מאוד. אף שראו הנסים וגבורות שעשה הבורא ית' עמהם. רק 

יכולין לידע שום הצלה. וראו שאין בכחם  בוודאי באו למדרגה זו שלא היו

למצוא ישועה רק בעזר עליון בלבד. כמ"ש ויושע ה' ביום ההוא. שהי' ישועה 

שלמעלה מבחי' נגיעת מעשה התחתונים. וכן הכלל לעולם כי כאשר אדם 

מתחיל בעבודת הבורא ית'. בא אח"כ למדריגות שצריך להיות נושע רק בחסד 

מר עלי. והוא באמת בחי' השבת. שצריך הגנה פורס עליון בלבד. כמ"ש לאל גו

 סוכת שלום כו' כמ"ש במ"א: תרל"ח

 

ואיתא בגמ' אלו שמרו בנ"י שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון. דכ'  .3

ויהי ביום השביעי יצאו כו' ללקוט. וכ' בתרי' ויבא עמלק. והתוס' מדקדקין שם 

בחינות הי' בשבת ובחי' למה נק' שבת ראשונה. ולפמ"ש יתכן לומר כי ב' 

הראשונה הוא בתיקון הראי' והגוף כנ"ל. ואח"כ בסיני זכו לדעת כמ"ש לעיל. 

והנה בבחי' הדעת אין שום מגע סט"א. ]שזהו שורש ההבדלה כמ"ש חז"ל אם 

אין דעת הבדלה מנין. ולכן תיקנו הבדלה בחונן הדעת[. אך בבחי' העשי' והגוף 

קב והוא הפנימיות. והידים כו' יד הוא כמו יש להם אחיזה כמ"ש הקול קול יע

ידות הכלים בית אחיזה לכלי. וכמו כן הגוף הוא בית יד ואחיזה לפנימיות 

הנפש. ולכן אילו שמרו בנ"י שבת של המן. שהוא בחי' תיקון הגוף. ונק' שבת 

ראשונה כנ"ל שמקודם צריכין לתקן הגוף. אז לא שלטה בהם אומה ולשון כנ"ל: 

 תרמ"ו[

 
 

-------------------------------------------------- 

ר ְוָהָיה יא ה ָיִרים ַכֲאשֶּ ר ִיְשָרֵאל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמשֶּ  ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאשֶּ

 :ֲעָמֵלק
-------------------------------------------------- 

 

 המלחמה היו נוצחות משה של ידיו וכי ביאור ענין  

 



  

218 
 

 רש"י

 

 ידו משה ירים כאשר

 

              . ()כט ה"בר כדאיתא  ,'וכו המלחמה היו נוצחות משה של ידיו וכי

 

 שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן רמז שכל

 מתגברים היו

 

 .כט דף השנה ראש

 

 ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא מלחמה שוברות או מלחמה עושות משה של ידיו וכי

 היו לאו ואם מתגברים היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין

  נופלים

Uברכת פרץ 

ר ֲאשֶׁ ה ָיִרים כַּ ר ָידוֹ  ֹמשֶׁ  ישראל שהיו זמן )עם ששה התבות( בגימטריא   "כל  ִיְשָרֵאל ְוָגבַּ

 מעלה" כלפי מסתכלין

 
 

 שפת אמת

 

דכתיב והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל המשך פרשת זכור אחר שקלים  .1

כו' ובמשנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה כו' בזמן שישראל מסתכלין כלפי 

והענין הוא דבנ"י שורשן בעולמות עליונים מאוד. ומ"מ הם  מעלה מתגברין כו'.

אומה בעולם הזה כמ"ש ובגוים לא יתחשב כו'. וכל התנגדות האומות ואשר 

להם הכל בבחי' תחתונה הנ"ל. אבל כאשר הם מתדבקין  יכולין. להרע

בשורשם לית תמן מגע נכרי כלל. ואיתא כשקורין פ' שקלים זוקף משה רע"ה 

ראשן של ישראל. וממילא כשזה קם זה נופל דכתיב ולאום מלאום יאמץ. והוא 

כדמיון כף מאזנים כשכף אחד מתעלה הכף השני יורד מטה מטה. ועיקר 

אל הוא עמלק כדכ' ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד. כי התנגדות של ישר

כל האומות יראו מגשת לבנ"י והוא שיסה את כולם. והוא היפוך לגמרי מבחי' 

בנ"י. ופרשנו כמ"ש בבנ"י שנוטלין חלק עם האומות אף על פי שעיקר ברכתם 
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למעלה למעלה. כמ"ש ז"ל ע"פ ובגוים לא יתחשב שאין נחשב להם מן החשבון. 

כן להבדיל בין הטהור לטמא בעמלק ימ"ש לאשר הוא ראשית גוים נוטל חלק 

בכל נפילת אומה נלקה ונמחה שמו באותה קללה ונפילה של כל אומה ואומה. 

וזה מלחמה כו' בעמלק מדור דור שבכל המלחמות נוטל חלק קללה כנ"ל. ומ"מ 

 זכור עיקר אחריתו עדי אובד יותר מכולם כנ"ל: תרל"ט

 

איתא במדרש תנחומא תצא בשבת זכור ובעמלק זכור משל לבעה"ב שמזכיר  .2

אוהבו על שולחן מלא וכשמסלק התמחוי מזכיר שונאו ע"ש בלשונו. ולבאר 

הענין אשר קבעו חז"ל זכירה זו בשבת. ויתכן שהוא תיקון על אשר גרם ביאת 

עמלק הי' על ידי חילול השבת. כמ"ש חז"ל אילו שמרו בני ישראל שבת 

ראשונה לא שלטה בהם אומה דכתיב יצאו ללקוט כו' ויבוא עמלק. א"כ ע"י 

השבת יכולין לתקן ולזכות למחות שמו של עמלק. והענין הוא דכ' כאשר ירים 

משה ידו וגבר ישראל. דכתיב הקול קול יעקב והידים ידי עשו. פי' ידים הוא 

והחיצוניות  אחיזת הדבר כמו ידות הכלים. והפנימיות והנשמה הוא העיקר.

והגוף הוא רק יד ומקום איך לקבל הפנימיות בעולם הטבע. וכן הוא בכלל 

הבריאה. הפנימיות ונשמה מיוחד לבני ישראל כמ"ש קול יעקב. רק במלבוש 

הגוף יש לעשו ועמלק אחיזה. וכשבני ישראל מתקנים מעשיהם וזוכין להארת 

זה נקרא ירים משה ידו. הנשמה כמו בש"ק שיורד נשמה יתירה ויש עלי' להגוף. 

וחז"ל כ' וכי ידיו של משה כו' רק בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה 

וכ' בזמן. שיש זמנים מיוחדים שמתעלין  ומשעבדין לבם לאביהם שבשמים.

גופות בני ישראל. ולכן כתיב ירים לשון עתיד. שכן הוא תמיד כשמתעלין 

ק שהוא על שולחן מלא לשורשם וגבר ישראל. וזה הרמז שכ' במדרש. שבש"

וזוכין בני ישראל לנשמה יתירה ומתעלה הגוף. נמצא אין לעמלק במה לתפוס. 

ואז זוכרין אותו על שולחן ריקה. ]ויש עוד להאריך בענין הקדמת נעשה לנשמע 

שבשבת קודש מחזיר משה רע"ה לישראל זה הזכות ונקרא ירים ידו ויבואר 

 זכור אי"ה במ"א מזה[: תרמ"ו

 

איתא במדרש כי הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר לישראל שלא יחטאו כמו  .3

ברפידים. ע"ש המשל מבן המלך שגנב ונשכו הכלב. והענין הוא כי הלא בפירוש 

כתיב לא תנסו כו' כאשר נסיתם כו'. ומה הוצרך הכתוב לתלות בזכירת עמלק. 

עובד אבל באמת מצד זכירת שנאתו של אותו רשע שעומד באם הדרך של כל 

ה' ומכש"כ לכלל ישראל. וכל שמניחין מעט מעבודת הבורא תיכף נתחזק כחו 

של אותו רשע ימ"ש. ולכן מצד זה צריך כל איש ישראל להתחזק ולהיות נשמר 

ביותר מן החטא. ובאמת זה עצמו הקיום שלו. ואם היינו מתוקנים לגמרי והיו 
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ה א'. רק שכביכול מתחזקין מצד הטוב. לא הי' לאותו רשע תקומה אפילו שע

הקדוש ברוך הוא העמיד אותו כדי שיהי' זה שבט מרדות לבנ"י לשמור עצמם 

כנ"ל. ואיתא ב' ירושות הנחיל יצחק לבניו הקול כו' זה מתגאה בירושתו ונצעק 

כו' וזה מתגאה פן בחרב אצא כו' ע"ש במד' בשלח. וב' אלו זה היפוך מזה. כי 

ספק לא ישוב חרבו ריקם כאשר חכמים  עמלק מסר נפשו למלחמה ובטח כי בלי

הגידו אין לך מלחמה שנוצחת אם אין בה מזרע עשו. וכשיש לו זה התחזקות 

הוא נוצח. וכ"כ ולאום מלאום יאמץ. ומזה צריכין ליקח קו"ח אם בני ישראל 

היו מתחזקים להיות בטוח כי תפלתם לא תשוב ריקם. כאשר היה בעת השירה 

י אדום. וברפידים שהי' החטא היש ה' בקרבנו כו'. שלכן כתיב אז נבהלו אלופ

ועיקר כחן של בנ"י לבטל כל הכח שלהם ולסמוך על השי"ת. היפוך מירושתו 

ולכן כאשר ירים משה ידו ופי' במשנה כשמשעבדין של אותו רשע על חרבו. 

וקבעו לקרות בשבת פ'  לבם לשמים היפוך אל תקשו לבבכם כו' אז וגבר ישראל.

נ"ל דכתיב מקודם היום אם בקולו תשמעו. ודרשו חז"ל על יום זכור ע"פ ה

השבת. וסמוך לי' אל תקשו לבבכם כו'. כי השבת הוא הביטול כל מעשי האדם 

 זכור ובכח זה הביטול מתרוממין נפשות בנ"י: תרמ"ח

 

בפסוק והיה כאשר ירים משה ואמרו חז"ל וכי ידיו של משה עושות מלחמה או  .4

בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם שוברות אלא לומר לך 

וקשה מה קושיא וכי ידיו  לאביהם שבשמים היו מתגברין ואם לאו היו נופלין.

של משה. וכי זה בלבד עשו לנו ידיו של משה. והם עשו כל נפלאות ה' בקי"ס 

ושאר נסים. וכי ידיו של משה מילתא זוטרתי נינהו. ותו מה דמסיים המשנה 

ו היו נופלין. ונפילת ישראל מאן דכר שמי'. וגבר עמלק כתיב ולא נפילת ואם לא

ישראל. לכן נראה לפרש כוונתם בדרך זה. דהקושיא וכי הי' תלוי כל זה במשה 

רע"ה עצמו שידיו עושות או שוברות דא"כ פשיטא דלא הי' מניח ידיו ומאי 

נ"י מסתכלין כאשר יניח משה. לכן תירצו כי ידיו של משה היו מתגברין כשב

כלפי מעלה. וא"ל היו נופלין ידיו של משה רע"ה. ולא הי' יכול להרימם. כי 

מרע"ה הגם כי הוא הי' מושיע לבנ"י. אבל הכל הי' תלוי בהכנת בנ"י. כי כל 

נשיאי ישראל בכחן של בנ"י הם נושאים כמ"ש במקום אחר כמו שכ' ארון נשא 

כ"כ הרים אתכם על גבי דייניכם. וגם את נושאיו. כן הוא בבנ"י דומין לבוראן. ו

אין רחוק לפרש בפסוק עצמו כן כאשר ירים משה הוא סימן וגבר ישראל. שע"י 

שגבר ישראל הרים משה את ידיו. ובאמת מלחמה זו היה הכנה לכל הדורות. 

וכתיב לשון עתיד ירים יניח. כי יש דורות שמתרוממין ידיו של משה וגוברין 

אמת שהי' עלי' וירידה במלחמה זו ע"י שהי' הכנה לכל בנ"י. והגם כי הפשוט 

הדורות ובזמן שבנ"י מתגברין בתורה זה נק' ירים משה ידו. ויניח הוא כמ"ש 
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ברפידים שרפו ידיהם מן התורה. שוב מצאתי מפורש כזה בזוה"ק השייך לפ' 

 זכור תרומה רע"ט ב' ע"ש: תר"נ

 

יכול להלחם בעמלק. דכתיב בפסוק בחר לנו אנשים. צדיקים. כי לא כל אחד  .5

מלחמה לה' בעמלק. פי' הנלחמים לשם ה' יכולין לנצחו. דאיתא אין לך 

מלחמה שנוצחת שלא יהי' בה מזרע עשו. כי הוא ירש החרב. אבל הנלחמים 

ואמרו חז"ל במשנה וכי לש"ש יכולין לנצחו לכן כתיב כאשר ירים משה ידו. 

י מעלה ומשעבדין לבן לאביהם ידיו כו' אלא כל זמן שישראל מסתכלין כלפ

והוא כנ"ל שצריך שיהי' המלחמה לשמו ית'. ואז יכולין  שבשמים היו נוצחין.

לנצחו. כי עמלק שונא את בנ"י ושונא לשמים. ועיקר שנאת בני ישראל צריך 

 זכור להיות בעבור כי הוא שנאוי להמקום ב"ה. ואז נוצחין המלחמה: תרנ"ז

 

 למצוא יכולין כאפר הביטול י"שע ודשלח פרה הקדמת ל"ז ז"מו בשם .6

 למעלה רק השמש תחת חדש כל דאין הטבע ביטול י"שע. ח"ודפח ההתחדשות

 נ"מס י"ע י"ובנ ישהתחדשות יום בכל כן וכמו הביטול י"ע ממשיכין מהשמש

 כ"אח' כו מאודך' כו נפשך'. כו לבבך בכל ש"כמ יום בכל ההתחדשות מעוררין

 פרה זכור שקלים מקודם נתקן ז"וע. דייקא היום מצוך אנכי' כו הדברים והיו

' פי'. כו יתהלל בזאת אם כי' כו עשיר' כו גבור' כו חכם אליתהלל הפסוק י"עפ

 משמים הניתנים הדברים בודאי כי. ועושרו וגבורתו חכמתו שמבטל בזאת

 הוא ושקלים'.ית אליו הביטול י"ע נגמר הפעולה רק לאדם ומסייעין טובים

 הכח ביטול ובכח עמלק מלחמת יצרו הכובש הגבורה וזכור. העשירות ביטול

 ז"עי' כו מעלה כלפי מסתכלין ידו משה ירים ש"כמ שבשמים אבינו אל

 באין כ"אח ותולעת כאזוב עצמו והשכללהשפיל החכמה ביטול ופרה .מתברכין

 א פרה"תרמ :ל"הנ לההתחדשות

 

כו'. פי' כפי רצון בנ"י כך בפסוק והניף כו' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו  .7

מתרומם העומר שהוא התרוממות כנס"י להקב"ה. וכפי מה שמתרחב רצון בנ"י 

למטה כך מתרוממים בשורשם למעלה. לכן יש ספירת העומר נ' יום כמו שהי' 

מיצ"מ עד מתן תורה שנתרוממו בכל יום ויום עד שהגיעו למדריגת קבלת 

"ל למחרת השבת או במחרת מהו התורה. וז"ש ממחרת השבת יניפנו. והול

ממחרת. רק שממחרת השבת מתחיל תנופה זו ונמשכת עד חג השבועות ואז 

לכן  וזה ענין כאשר ירים משה ידו.יש שתי הלחם שיש להם אחדות אחד וד"ל. ]

בכח מצות העומר נצחו בימי אחשורוש את המן שהוא התרוממות עד שער 
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הנ'. לכן כ' חז"ל כי הי' קבלת התורה בימי מרדכי ואסתר ועמ"ש בימי פורים 

 פסח והבן כ"ז[: תר"מ[

 

והניף את העומר כו' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו. הענין הוא שבנ"י נותנים  .8

ם מתרוממין. וזה ענין הביכורים כמו שיש הראשית אל הבורא ית' ובכח הזה ה

כאשר ירים משה ביכורים בפרט כן בכלל ישראל מפסח עד עצרת. וע"ז נאמר 

לכן מצווים לעולם לזכור שנאת עמלק. והי' בהניח כו' תמחה.  ידו וגבר ישראל.

ומזכירין אותו קודם ניסן כדי לזכור בימים אלו שהם התחלת כחן של בנ"י 

ים ביד רמה. צריכין עתה לזכור למסור הכח אליו ית'. ועי"ז דכתיב ובנ"י יוצא

מתרומם לגבור על עמלק. וכ' לרצונכם וכ"כ בו לשון רשות אם תקריב מנחת 

בכורים כו'. כי זה צריך להיות עבודת בנ"י מעצמם. רק התורה נותנת להם 

רשות בימים האלה שהם ימי מנוחה לבנ"י כמ"ש והי' בהניח ומודיענו הכתוב 

יש עתה לאל ידינו לגבור על אותו רשע. ובמדרש פ' אמור קורא זאת  כי

 פסח מלחמת תנופה ע"ש ע"פ הנ"ל כאשר ירים משה ידו: תרמ"א

 

-------------------------------------------------- 

ר טז  :ֹדר ִמֹדר ַבֲעָמֵלק ַליהֹוָה ִמְלָחָמה ָיּה ֵכס-ַעל ָיד-ִכי ַוֹיאמֶּ
-------------------------------------------------- 

 עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 יה כס על יד כי

 

 כס ומהו  ,עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות  ,בכסאו לישבע הורמה ה"הקב של ידו

 עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין  ,ה"הקב נשבע  ,לחציו נחלק השם ואף  ,כסא נאמר ולא

 שנאמר  ,שלם והכסא שלם השם יהיה  ,שמו וכשימחה  ,כולו עמלק של שמו שימחה

 ,א )עמוס נצח שמרה ועברתו בו שכתוב עמלק זהו  ,).ז  ,ט )תהלים לנצח חרבות תמו האויב

 הרי  ,ישב לעולם  'וה  ,אחריו אומר מהו  ,שם) )תהלים המה זכרם אבד נתשת וערים  ).יא 

             שלם הכסא הרי  ,כסאו למשפט כונן  ,שלם השם

 

 שפת אמת
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נסמך פ' וישב ומחלוקת השבטים אחר תולדות עשו. כמ"ש במ"א כי עשו בחי'  .1

שקר והוא להלחם עם בחי' יעקב תתן אמת ליעקב. ותולדות עשו עמלק בראש. 

בחי' מלחמה ומריבה מול בחי' יוסף שלום. והם כחות מסט"א העומדים להלחם 

נכי עשו עם הצדיקים. ויעקב אע"ה הי' מוכרח להשתמש בקצת שקר באומרו א

בכורך. כי מהם ובהם צריך להיות המפלה. מבית אבא שדי בי' נרגא. וכמו כן 

להלחם עם אלופי עשו ועמלק הוצרך להיות מחלוקת בין השבטים. שאותן 

הרשעים מעכבים השלום. ואין זה חידוש שהרי נשבע הקדוש ברוך הוא וב"ש 

היו יכולין . מכש"כ שהשבטים לא שאין שמו שלם עד שימחה זרעו של עמלק

להשלים בעבור אותן הרשעים. וכן רמז במד' ויבוא רוגז כמ"ש שם ויבוא עמלק 

 וישב תרס"ג -תרס"ב  :שהכל ענין אחד

 

במדרש אני ישנה כו' תמתי שנתממו עמי בסיני כו'. מה התאומות זה מרגיש כו'  .2

כך עמו אנכי בצרה מתוך הסנה כו'. הענין הוא לבאר כי כל הגלות למצרים הי' 

צורך גבוה כדאיתא בזוה"ק וארא כי הדיבור הי' בגלות. והענין הוא דכ' שמעה ל

עמי ואדברה כו' אלקים אלהיך אנכי דרשו במדרש רות אין מעידין אלא בשומע 

כו' לכן התגלות אלקותו ית' תלוי בבנ"י כשהם מוכנים לקבל אלקותו ית' 

רתי כו'. ולכן כ' מתגלה בעולם. כענין שאמרו אין מלך בלא עם. וכ' עם זו יצ

פתחי לי כו'. ולא זו במצרים. רק בכל הד' גליות. כולם הם הכנה לאיזה בחינה 

שצריכה להתגלות בעולם מקדושת שמו ית' שנצרך לעבור המקומות הללו 

לתקנם ע"י בנ"י. לכן נקרא בנ"י השולמית ודרשו חז"ל ששלום חי עולמים 

וי כפי שלימות בנ"י. וכבר כ' מתהלך בתוכם. פי' שגילוי שמו ית' בשלימות תל

כמו  שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם עד שימחה זרע עמלק.במ"א כמו 

כן יש ללמוד כי כפי תיקון זרע יעקב ושלימתם מתגלה שמו ית' בעולם. לכן כ' 

ד' פעמים שובי שובי השולמית. ואמרו חז"ל יונתי כו' על ד' מלכיות. ותמתי 

באדום. הרמז כי בזו הגאולה מאדום יהי' נגמר כל השלימות והיתה לה' 

תגלה בשלימות. וזה המלוכה. לכן כ"ז שבנ"י היו במצרים. לא הי' הדיבור מ

 שמות הרמז מתוך הסנה. עמו אנכי בצרה: תרנ"ב

 

ומאמר אנכי ה' אלקיך הוא קיים לעד. כי איננו ציווי כמו לא יהי' לך ושאר  .3

הדיברות. כי זה מאמר הש"י שהוא מיוחד להיות אלקי ישראל. ולכן כ' לא יהי' 

ן יותר צריכין לך אלהים אחרים על פני. פי' כיון שבכל אופן אני אלקיכם. לכ

לשמור עצמם כמ"ש המכעיסים אותי על פני. ומלכותו ית' הוא נמסר ביד בנ"י. 

פי' כפי מה שהם מקבלין ע"ע עול מלכותו ית' כמו כן נתגלה כבוד מלכותו על 

כל הנבראים. שאלקותו ית' נמשך לכל ע"י בנ"י. וז"ש אנכי ה"א כו'. וכ' ואתם 



  

224 
 

הממליכים אותו יתברך. כמשל שרים תהיו לי ממלכת כהנים כו'. פי' שהם 

גדולים שהם מעמידים את המלך. כן כביכול בנ"י הם ממליכים אותו ית"ש על 

כל הנבראים. וכפי מה שקיבלו בנ"י עמ"ש במתן תורה כן הי' בכלל הבריאה. 

וכמ"ש בגמרא שגם האומות יודעין כי הקדוש ברוך הוא שליט על הכל וקראן 

קן כלל הבריאה. לבד עמלק ימ"ש שלא הכניע עצמו. לי' אלקי דאלקיא. ולכן נית

ולכן לא יהי' לו תקומה לעתיד. ולכל האומות יהי' איזה ניצוץ ואחיזה בקדושה. 

וז"ש ראשית גוים עמלק. פי' שלקח לו הראשית שכפר לגמרי בעיקר. ולכך 

אחריתו עדי אובד. משא"כ שאר האומות כנ"ל. ולכן צריכין לשנוא את עמלק. 

לכן  . ועל ידו אין הכסא שלם כו'.הוא הי' ניתקן הכל כראוי כמו לעתידכי לולא 

 יתרו מחה אמחה כו': תרל"ה

 

בפסוק רב לכם סוב כו' פנו לכם צפונה. ובמד' הצפינו עצמיכם כו' כי כל זמן  .4

כמ"שז"ל שזרע עשו ועמלק בעולם א"י להתגלות קדושת שמו ית' בפרהסי' 

ולכן צריך להיות  ה זרעו של עמלקשנשבע הקב"ה שאין שמו שלם עד שימח

הכל בהעלם והסתר עד מדרך כף רגל הוא כשיהי' תיקון השלם כי עשוהכח 

שלו הולך עד סוף כל הדורות כמ"ש ז"ל שנק' חזיר שעתיד להחזיר המלוכה 

למלך מלכי המלכים. ועיקר הכח שלו הוא בסוף כדאיתא וידו אוחזתבעקב עשו. 

ום המיוחד לכחו של עשו וזה הי' המלחמה עם השר ויגע בכף ירכו שהוא מק

כדאיתא בזוה"ק האוכל בת"ב כאילו אכל גיד הנשה ע"ש.והיינו שיש לו בנפש 

מקום מיוחד. וכמו כן בזמן. וכמו כן במקום הר הזה של שעיר. וכשבנ"י יתקנו 

בחי' הברית קודש כראוי אז הוא מדרך כף רגל ויהי'בית עשו לקש. ולכן צריכין 

ע שהוא הי' המתחיל לערבב את בנ"י והוא עתה לזכור שנאתו של אותו רש

האחרון כדכתי' ראשית גוים עמלק ואחריתועדי אובד. ועתה תלוי הכל בתיקון 

הברית. וכתיב זכור ה' מה הי' לנו. ואין הכוונה על מה שאירע לנו הפורעניות. 

כי זה עודנו לנו. רק הפי' שאין אנומבינים ויודעין מה אבדנו בגלות. אבל השי"ת 

וא זוכר כמה מעלות היו לנו ואיך נפלנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אשר ה

ור"ת ה' מה הי' לנו מילה.והיא הארת אות ברית קודש שהי' מאיר בנו שע"ז 

כתיב יראה כל זכורך ג"פ בשנה. ועתה הביטה כו' חרפתנו כי עתה ערלה שלטא 

ך להיות וחפי' האי ברית.והגם כי כל איש ישראל הוא נימול. אבל האות צרי

מאיר ובא. ואז יתקיים בית יוסף להבה לשרוף כל הבלי עוה"ז. ועתה קשו של 

עשו גוברומכבה הארת הברית קודש. והשי"ת יגאלנו במהרה מתחת ידו והיתה 

 דברים תר"ן לה' המלוכה:
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תמחה את זכר עמלק. הוא הבטחה ג"כ שבנ"י ימחו את שמו בלי ספק. אבל כפי  .5

וכתיב כי יד על כס יה. ו'. כך מתקיים מחיית עמלק. מה שנתקיים והיה בהניח כ

פרש"י נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זכר 

פי' כי עמלק מסר נפשו לרעה. אף כי ידע שסופו לאיבוד. אבל רצה  עמלק.

לערבב את בני ישראל. ולכן זה שכרו שלא יהי' לו חלק בקדושה. דהנה כל 

ת שורש בקדושה. וכ' אז אהפוך אל העמים שפה ברורה האומות יש להם קצ

כו'. דלעתיד יתגדל שמו ית' וידעו כל העמים כי לה' המלוכה כמ"ש ישמחו 

וירננו לאומים כו'. אבל עמלק ימ"ש לא יהי' לו חלק בזה. כמ"ש ראשית גוים 

עמלק ואחריתו עדי אובד. לכן נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יהי' תיקון השלם 

כל האומות את כבודו ושמו הגדול ב"ה עד שימחה זכר עמלק. כדי שלא שיכירו 

יהי' עמלק בכלל ולא יזכה לראות האמת. ולכן כפי מה שמתקרבת הגאולה 

ומתברר כבודו ית' בעולם. כפי זה השיעור נמחה שמו של עמלק. וז"ש והי' 

 בהניח כו' מכל אויביך מסביב. אז תמחה בוודאי זכר עמלק. ולכן מי שמצפה

לפרסום שמו הגדול ב"ה. הוא מצפה למחיית עמלק. כי הא בהא תליא. ושבת 

הוא מעין עוה"ב ויש בו קצת התגלות כבודו ית'. אך הוא בהסתר בינו ובין בני 

ישראל. לכן אז נמחה שמו בהסתר ג"כ. והוא בכלל והיה בהניח. לכן קורין זכור 

לו שליטה דכתיב כל  בשבת. וגם כי בשבת מתיחדין בנ"י להיות אחד ואז אין

הנחשלים אחריך. אבל לכלל ישראל א"י ליגע. והטעם כי שמו יתברך הוא בתוך 

כלל בנ"י ושם נמחה שמו של עמלק וכ"כ ביעקב כינוסו וכינוס בניו הצילו כו': 

 זכור תרל"ז

 

המשך פ' זכור אחר שקלים. דהנה המצוה לזכור איבת עמלק שעיקר מחיית  .6

"י עליו. וכשיהי' השנאה בשלימות יתמחה לגמרי. עמלק ימ"ש תליא בשנאת בנ

וזה הי' החטא בשאול המלך. וחלילה שיעבור בזדון על דבר השי"ת. רק כי לא 

הי' להם האכזריות כראוי לאותו רשע כמ"ש ויחמול. וממילא לא הי' בכחם 

לאבדו לגמרי. ויתכן עוד לומר כי שאול בעצמו הי' בו השנאה בשלימות. 

לאבדו. אך העם לא היו בתכלית השנאה. ועניוות שהי'  שהקב"ה צוה אותו

בשאול גרם לו. שחשב מאחר שאין בנ"י בתכלית השנאה. לא עלה על דעתו 

ששנאה שלו כדאי על הכלל. וע"ז הוכיחו שמואל אם קטן אתה בעיניך כו'. 

וקיום מצוה זו לשנוא אותו בתכלית השנאה תליא ברוב אהבה ודביקות בנ"י 

ית'. כי כפי רוב התלהבות לסטרא דקדושה. כן שונאים לסט"א. בעבודת הבורא 

ולכך אחר נדבות בנ"י למקדש ומתעורר אהבת בנ"י להקב"ה. אז בכחם לזכור 

איבת עמלק הרשע אשר הוא מעכב שלימות שמו יתברך ושלימות הכסא. 

 כמאמר חז"ל נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם עד שימחה שם עמלק.
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מדור דור. פי' שבכל דור יש הארות מיוחדים שהיו ראוין  ולכן מלחמה כו'

להתגלות לולי רשעת עמלק שמעכב הכל. וכל עובד ה' אשר חסר לו אותן 

 זכור ההארות. בוודאי נעשה לו שונא בתכלית: תרמ"ו

 

איתא נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה שמו של  .7

דכתיב מלחמה לה' בעמלק מדור דור. דכתיב זה שמי כו' וזה זכרי לדור  עמלק.

דור. דרשו חז"ל שמי עם י"ה שס"ה זכרי עם ו"ה רמ"ח. והיינו שע"י המצות 

שניתן לבנ"י מתגדל שמו ית' בעולם. ויש בכל דור התגלות מיוחד משמו ית'. כי 

ום לכל הדורות. זה השם כולל עבר והוה ועתיד. נמצא השי"ת בזה השם נותן קי

ובנ"י נבראו לברר זאת שהכל מתנהג בשמו יתברך. והוא בכח התורה ומצות. 

ועמלק הרשע הוא מתנגד לכל אלה התקונים שבנ"י מתקנים בעולם. ויש בכל 

דור מלחמה מיוחדת עמו. ובשבת שנק' סהדותא שבנ"י מעידין על השי"ת 

העדות יותר מכל  בשבת. לכן השבת מסייע למחות שם עמלק שהוא כופר בזה

 זכור הרשעים: תרמ"ח

 

וקבעו חז"ל לקרות פ' זכור בש"ק כי כמו שאמרו חז"ל אילו שמרו בנ"י שבת  .8

ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון דכתיב יצאו וכו' ויבוא עמלק כו'. כמו כן 

וכבר בוודאי יהי' התיקון ע"י שמירת שבת. כי שבת נק' שלום שמא דקב"ה. 

והוא ממש היפוך מבנ"י  עד שימחה זרעו של עמלק.נשבע שאין שמו שלם 

שנשבע הקדוש ברוך הוא לאבותינו להיות לו לעם נחלה ושמו הגדול נקרא 

עלינו כמ"ש ושמנו קראת בשמך וכשיתוקנו בנ"י כראוי אז יהי' שמו שלם. וכמו 

כן להיפוך כשימחה שמו של עמלק יהי' יום שכולו שבת. והנה בנ"י נק' ראשית 

. אבל בעמלק כתיב ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד. כי וגם אחרית

הרשעים שארי בחיבורא וסיים בפרודא. אבל בנ"י הגם שהם עתה מפוזר 

ומפורד לבסוף יבואו לאחדות האמת. ואם בנ"י היו מתקנים שבת ראשונה לא 

הי' נמצא ראשית של עמלק כלל. ועתה צריך להיות התיקון ע"י שבת האחרון 

שבת. כי שבת רומז לשבת בראשית ולשבת שלעתיד. ולאשר ניסן  יום שכולו

הוא זמן גאולה. א"כ חודש אדר מיוחד למפלתו של הרשע עמלק ימח שמו 

וזכרו. כדי שיהי' אח"כ שמו ית' שלם. וניסן הוא ראשון ואדר הוא חודש 

האחרון. ובאחרית אין לו לעמלק כלום. כדכתיב עדי אובד. לכן באדר מוכן 

בוודאי ראו חז"ל כי לעתיד ישמרו בני ישראל שבת כתקונו בחודש למפלה. ו

 אדר. ואז בהניח. תמחה זכר עמלק. ויהי' שמו ית' שלם וכסאו שלם בב"א. תר"נ

 זכור
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במדרש ברכו ה' מלאכיו ולא כל מלאכיו תחתונים שאינם יכולין לעמוד  .9

. ע"ש בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא כו' עושי דברו שהקדימו עשי' לשמיעה

שדורש שלא עלתה בידם של ס"ר ומשה רע"ה נשאר יחידי ע"ש. פי' לעמוד 

בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא להיות גומר כל השליחות. כי הכל הולך אחר 

החיתום וגמר התיקון הוא בעשי'. ובזה נכשלו בנ"י ע"י חטא העגל. ואיתא כי 

הניחם לגמור  כל זה גרם אותו הרשע עמלק ימ"ש כמ"ש אשר קרך בדרך. ולא

מה שהתחילו. ובאמת הוא סוד ברית המילה. דיש ברית הלשון וברית המעור. 

הלשון הוא הראשית. וזה נתקן ביצ"מ והוא זכירת יצ"מ. וברית המעור הוא 

האחרית. והוא בעשי'. דכ' דע את אלקי אביך ועבדהו. ולזה הדעת זכו בנ"י 

ד לא נגמר בשלימות. וב' בקבלת התורה אחר יציאת מצרים. ועבדהו במעשה עו

אלו הם בחי' סור מרע ועשה טוב. דאיתא שמי עם י"ה שס"ה זכרי עם ו"ה 

לכן אין רשאין  חז"ל אין שמו שלם עד שימחה זרעו של עמלק.רמ"ח. ואמרו 

לזכור שם הוי"ה רק בחילוף אתוון. אבל שם י"ה נזכר. אבל גמר השם בחי' זכרי 

' ברית המעור שהוא התפשטות הדעת בכל זהו הוא גמר התיקון בעשי'. לכן נק

הקומה. לכן כתיב מלחמה לה' בעמלק מדור דור. ושם כתיב זכרי לדור דור. לכן 

במשכן ומקדש הי' נזכר שם הוי' כי שם הי' תיקון העשי' בכח הקרבנות. ולכן 

הי' זה בכח משה רע"ה שלא הי' באותו החטא. ולכן אחר מחיית עמלק נתקן 

דכתיב נזכרים ונעשים. לעשות ימי הפורים. ועי' בס' גנת  העשי'. וכן בפורים

אגוז ד' ל"א ותבין יותר. ולכן ניסן הוא יציאת מצרים דהוא ברית הלשון שהוא 

ראשית. ולכן המצוה לספר ביציאת מצרים. פה סח. ואדר הוא אחרית השנה 

 תרנ"ד מפ' ויקרא ושבת זכור ברית המעור שהוא התכלית:

 

איקרי. והוא בחי' יוסף דכ' עדות ביהוסף שמו. דכ' אתם והנה השבת סהדותא  .11

עדי נאום ה'. וזה העדות אינו באמירה בלבד. אבל בנ"י בעצמותם הם עדים על 

הקדוש ברוך הוא. ואיתא בזוה"ק פרשה זו כי עשרת הדיברות מול עשרה 

מאמרות. ודיבור לא תענה ברעך עד שקר מול נעשה אדם בצלמינו ע"ש. ויתכן 

כפי תיקון האדם. משלים הצורה. שעליו נאמר בצלמינו. ואז הוא עד  לפרש כי

על הבורא. ולכן כתיב לא תענה ברעך עד שקר. להיות השתנות הצורה. וזה 

העדות הוא בכח המילה. שבזה נשתנו ונבדלו צורות בנ"י. והוא אות יו"ד באיש 

. וברית וה' באשה וזהו עדות ביהוסף שמו וכפי שמירת הברית כך נגמר הצורה

זה משנה צורת האדם. וכמו שהשבת נותן הארה לכל הימים. כן הברית מאיר 

כי צורת  וז"ש חז"ל שאין הכסא שלם עד שימחה זרע עמלק.כל פני האדם. 

יעקב חקוקה תחת כסה"כ. ובכח ברית מילה נגמר זו הצורה. וכמו שכל בנ"י כל 

כך אותו רשע עמלק  עבודתם לתקן ולהוציא צורה זו הפנימיות מכח אל הפועל.
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ימ"ש עומד להלחם ולבטל צורה ועדות זה. וכמו שיוסף הצדיק הי' עיקר 

תולדות יעקב שהוא כלל כל השבטים. והוא למעלה מהם כידוע שהגם שהוא 

בתוכם מ"מ מעלה כל השבטים לשורש העליון. כמו כן זה לעומת זה עמלק 

עיקר כח עשו  עיקר תולדות עשו. והגם שהוא תוך אלופי אדום אבל הוא

בשורשו. ולכן כמו בחי' השבת שהוא בחי' יוסף נק' לחם משנה כמ"ש במ"א 

שכולל לחם מן השמים ומן הארץ. וכל מעשה שבת כפולים כדאיתא במדרש. 

וזהו בחי' שולחן מלא. כמו כן להיפוך בעמלק כתיב מחה אמחה. וכל מפלת 

ביום. וכ"כ ומחר  המן בבחי' משנה כמ"ש במ"א בשם אמו"ז ז"ל במ"ש לשנותה

אעשה כדבר המלך. וכ"כ בדוד כשנלחם עם עמלק בנשף למחרתם. וכ"כ במשה 

רבינו מחר אנכי נצב כו' עכ"ד ז"ל. והוא כמ"ש שהוא היפוך מבחי' יוסף והוא 

שולחן ריקה למעלה ולמטה. וכמו שלוחם למטה עם בנ"י. כך למעלה יש לו 

להאיר בשלימות עד שימחה קליפה שמכסה שאין אור נשמתן של ישראל יכול 

שמו. ואז יתקיים ולא יכנף עוד מוריך. ולכן כל אחד צריך להיות שונא לעמלק. 

שכל מה שקשה לתקן שמירת הברית כראוי. הכל בכח אותו הרשע ימ"ש. לכן 

 תקנו זכירת עמלק בשבת: ]תרנ"ד[ מפ' ויקרא ושבת זכור

 

מה שתקנו בימים אלו משלוח מנות ומתנות. שלא מצינו במקום אחר. נראה כי  .11

כל הכח נגד עמלק ימ"ש הוא התאחדות בנ"י כמ"ש נקהלו ועמוד על נפשם. 

והפי' כמ"ש חז"ל נשבע הקדוש וכ"כ כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו ואלופיו. 

י הם הם שמו ית' ובנ" ברוך הוא שאין שמו וכסאו שלם עד שימחה זרע עמלק.

כי בני ישראל מקדשין ומגדלין שם שמים בעולם. וכפי התאחדות בנ"י מתרבה 

ומתגדל כבוד שמו כמ"ש תנו עוז לאלקים. ולכן קודם ק"ש מזכירין לשמך הגדול 

ופי' שהוא זכירת עמלק. כי קודם שמייחדין בנ"י בק"ש שמכניס כ"א עצמו בכלל 

ו על קדושת שמו ושיתפרסם כבוד שמו ישראל ומקבל עומ"ש ורוצה למסור נפש

בעולם. זה תליא במחיית עמלק. והכלל כי בני ישראל הם זרע יעקב. ובחי' יעקב 

הוא בתוך בנ"י בכל דור ודור שנק' ישראל. וזה פי' שמע ישראל בק"ש שמייחדין 

להיות אחד. ואז נאמר ושמנו קראת בשמך. ולכן מחיית עמלק תליא באהבת 

ך כנוס כו' כל היהודים כו'. ולכן נקרא איש יהודי יחידי כו'. בני ישראל. וכ"כ ל

שעל ידו נתאחדו כל בנ"י. והוא היה כלל כולם. ונק' יהודי על שם כל היהודים: 

 פורים תרל"ד

 

מה שקבעו יום המנוחה ליו"ט. הגם כי עיקר הנס ואיבוד עם עמלק הי' בי"ג.  .12

ק הרשע וזרעו אכן באמת כל השמחה צריך להיות לשם ה'. באשר עמל

כמ"ש נשבע שאין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה מעכבים כבוד שמו ית' 
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לכן צריכין מאוד לשמוח באיבוד רשעים שונאי ה'. ובנ"י  זרעו של עמלק.

שנבראו להעיד על הבורא ית'. והרשעים מעכבין ומערבבין אותם. ובאיבוד 

המן שביקש לאבדי רשעים מתחזקין בנ"י כמ"ש להודיע שכל קויך כו'. וארור 

היינו שכל הצער של הצדיקים ומרדכי ואסתר הי' על שרוצין לאבד שם ישראל 

מעולם. ומי יברר כבוד שמים. וז"ש לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כו'. 

ולכן אחר מחיית עמלק קיבלו תורה ומצות מחדש כמ"ש הדר קבלוה כו'. ובכל 

בישראל. לכן אחר יום  עת שיש מחיית עמלק מתעורר אח"כ אהבת התורה

המלחמה באו בנ"י אל המנוחה. ונעשו שונאים ביותר הרבה למפרע על המן. 

שראו והבינו מה איבד מהן כל הימים אותו הרשע ימ"ש. וכן כתיב זכור כו' 

אשר עשה לך כו' שבגלות בעודנו תחת הרשעים א"י להבין כל הרשעות 

לאדם רוב רשעות שלהם. כך  שגורמים לנו. וצריכין להאמין. וכפי מה שמתברר

יכולין למחותם. לכן ביום המנוחה הוסיפו שנאה עליו. ואז מחו את שורשו בכח 

השנאה. והוא עיקר היו"ט. כמ"ש ונוח מאויביהם והרוג כו'. וכ"כ והי' בהניח כו' 

תמחה. ולכן ביקשה אסתר לקיים הנקמה גם ביום י"ד שהי' זמן המנוחה כנ"ל: 

 פורים תרמ"א

 

תנגדות עמלק הוא להתורה כמ"ש ודתיהם שונות. דתיהם כיוון גם על עיקר ה .13

תורה שבע"פ שיכולין בני ישראל בכחם לחדש טעמי תורה כמ"ש וחיי עולם 

נטע בתוכינו. לכן אחר מחיית עמלק יש קבלת התורה. וזה נוהג בכל שנה כמ"ש 

 מלחמה לה' בעמלק מדור דור. פי' כמו שיש הארות חדשות לישראל בכל עת

כמ"ש חז"ל נשבע הקדוש ברוך הוא שאין ובכל דור כן יש התנגדות בכל עת. 

וזכרו במהרה. לכן אין  שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק ימ"ש

לדבר זה הפסק ויש לנו לבקש ולשמוח במפלת עמלק וזרעו. כדי שיתפרסם 

רה להזכירנו כבוד שמו ית' בעולם. וכמו שרמזו חז"ל בציווי זכור. כי כוונת התו

שלא לחטוא כדי שלא יבוא עמלק. כן יש לנו לבקש זכור ה' לבני אדום כדי 

שיתפרסם כבוד שמו ומלכותו שלא יתעכב ע"י אותו הרשע. ושמו ית' היא 

התורה שכולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכסאו הוא ירושלים וביהמ"ק. 

ום מתן תורה לכן אחר מפלת המן זכו לתורה לכן אחר סיון שהרגישו בי

התגדלות שמו ית' ע"י מפלת המן הרשע. הי' להם אח"כ השמחה בשלימות 

כמ"ש ליהודים היתה אורה כו'. הכל כ' רק אחר זמן מתן תורה. דלכאורה הי' 

צריך להיות בעת תליית המן. רק שעיקר השמחה שלהם היה מה שזכו עי"ז 

א שלימות הכסא להתורה ולהתגדלות שמו ית'. וכן נבנה אח"כ בית שני שהו

כנ"ל. וכתיב היתה כו' כי באמת כל זה אות על חיבתן של בני ישראל כי לעולם 

יש קדושה בישראל ורק הרשעים במעשיהם מחשיכין שלא יוכל להתגלות 
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הקדושה בעולם. כמ"ש שאין שמו שלם כו' עד שימחה שם עמלק. כמו כן אינו 

ן כתיב היתה שנתגלה יכול להתגלות קדושת ישראל רק ע"י מחיית עמלק. לכ

עתה שהיה האורה והשמחה בבנ"י. רק שאינה יכולה להתגלות כנ"ל. רק אח"כ 

כתיב ומרדכי יצא בלבוש מלכות כו' הכל כנ"ל שאחר מחיית עמלק יוצא מהכח 

 פורים אל הפועל כנ"ל: תרמ"ב

 

ענין היו"ט דפורים היה הכנה לבנין בית שני והוא בכח התעוררות התחתונים  .14

אנשי כנה"ג שהחזירו העטרה ליושנה. ופי' על ידי התאחדות של בנ"י  שזה ענין

בעצמם שנמצא בהם כח אלקות וכח תורה שבעל פה שע"ז כ' וחיי עולם נטע 

בתוכנו דייקא. וע"ז גופא הוא עיקר ההתנגדות המן ועמלק. וכפי מה שמתאחדין 

רגיש שגרם בני ישראל כך נופלין זרע עמלק. ולכן אמר המן. מפוזר ומפורד. שה

החטא שאבדו האחדות. ולכן אמרה אסתר כנוס כו' כל היהודים. ואמת שע"י 

שביטלו כל הדור עצמם למרדכי הצדיק שכ' איש יהודי יחידי שהי' באחדות 

האמת וכ' ושאר היהודים כו' שנעשו שיריים לגבי מרדכי ועי"ז נתעלו כולם. כי 

רשע להשמיד כל יש להבין מה שהיה חושב מרדכי ח"ו שיתקיים עצת ה

היהודים. הלא השי"ת הבטיחם לשבעים שנה להוציאם. רק כי הי' אפשר 

להשאיר למרדכי. כענין שכ' ואעשה אותך לגוי גדול. לכן הוא נתמרמר ביותר 

על צערן של בני ישראל. וזה הרמז שאמר לאסתר אל תדמי בנפשך כו'. מכלל 

נו עם אחד מפוזר שהי' מקום להסתפק שהמה יהיו ניצולים. וז"ש המן יש

ומפורד כו'. פירוש שהרגיש בב' הבחי' שנמצא אחדות ואעפ"כ מפוזר כו'. שהי' 

האחדות אצל מרדכי וע"י שכינס )על( ]את[ כל היהודים עמדו על נפשם. וכל 

ענין בית שני הי' בחי' תורה שבע"פ וסייגים ותקנות שעשו לתורה. והקב"ה 

למטה. לכן ימי הפורים לא יעברו  הסכים עמהם כמ"ש קימו למעלה מה שקיבלו

ע"י שהענין הי' בכח התעוררות התחתונים כנ"ל. ולכן המה ימי שמחה כי מאן 

דאכיל דלאו דילי' בהית לאסתכולי כו'. אבל הזוכין בכח התעוררות תשובה 

שלהם. לבם שמחה עליהם. והנה קודם בנין ביהמ"ק צריך להיות מפלת עמלק 

וכן  וש ברוך הוא שאין שמו שלם עד שימחה.כמ"ש יד על כס יה שנשבע הקד

הי' המצוה בכניסתם לארץ למחות זרע עמלק ולבנות ביהמ"ק. לכן גם קודם 

בית שני היה צריך להיות מחיית עמלק. לכן היה סיבה מהמלך שיגבה המן כדי 

להפילו. כמ"ש לעיל פי' ומרדכי לא יכרע שזה היה עיקר המכוון. וכתיב ראשית 

יתו עדי אובד שרשע זה עומד מראשית עד אחרית. ויש לו גוים עמלק ואחר

מפלה בראשית ובאחרית. כמו שהי' מיד ביציאת בנ"י ממצרים ויבוא עמלק. וכן 

בכל שנה בחג הפסח שהוא ראשיתן של ישראל כמ"ש החודש הזה לכם כו' 

ראשון הוא. ולכן כל התעצמות המן הי' בי"ג בניסן. לפני שבר גאון. ואח"כ בכח 
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ר יש לו מפלה. וכן באחרית הוא גמר מחיית שמו לגמרי. ומעין זה בכל העומ

אדר סוף השנה. ונק' פורים על שם הפור. פי' כמ"ש בגמרא מאן דאית לי' דינא 

עם עכו"ם לישתמיט מיני' עד אדר דבריא מזלי'. כן משמים השמיטו מחודש 

ר לאילת לחודש עד אדר כדי שיהי' נמחה שמו לגמרי. ואיתא למה נמשלה אסת

השחר שהיא סוף כל הנסים. וכן הוא בתהלוכות השנה שפורים הוא האחרית. 

וע"ז דרשו ולערב יחלק שלל. שכן בכל יום יש מעין כל תהלוכות הכלל. ובודאי 

דברי חכמים אמת שהארת נס דפורים הוא הכנה עד ביאת המשיח. ובכל שנה 

רים ונעשים כו'. מתעורר מפלת עמלק בימים האלה. כמ"ש והימים האלה נזכ

ונראה שמרמז על כל המעשה שגם כח סט"א דהמן נלחם עמנו בימים האלה. 

וע"ז תקנו תענית אסתר. ויש לו מפלה ג"כ. והקב"ה משלם מדה במדה ולאשר 

רצה המן לאבד את כל היהודים לדורות לכן נתן ה' להיות תשועה לישראל 

שנעשה תקוה לכל  לדורות. כמ"ש לא יכלמו לנצח. ותקותם בכל דור ודור

הדורות. וכ"כ ודובר שלום לכל זרעו שעשה מרדכי הכנה לכל זרע ישראל. 

ולהרשעים מחשבין מחשבה רעה למעשה. ואין לשער העונש שמוכן להרשע 

שביקש לאבד כל היהודים. ובכל דור ודור שבנ"י מקדשין שמו ית' בעולם מכין 

שכל קויך כו' ואח"כ  הקדוש ברוך הוא להרשע עונשים שונים. וז"ש להודיע

ארור המן. שהרי נתקדש שם שמים על ידינו ונודע גבורותיו ית' והוא ביקש 

לאבדי. וכמו כן להיפוך מרדכי הצדיק מתברך בכל שנה שהציל כל בני ישראל 

 פורים לכן נקראו על שמו. עם מרדכי. דורש טוב לעמו: תרמ"ג

 

מו וקבלו. קיימו מה בענין מ"ש חז"ל הדר קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קי .15

שקיבלו כבר. ותוס' מקשין דדרשינן נמי קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. 

וצריכין לומר דשניהם ענין אחד הם. שהרי קבעו ימי הפורים האלה ומברכין 

שעשה נסים בזמן הזה. הגם דלכאורה ביום המנוחה לא היה הנס. וגם דעיקר 

ה תקפו של נס. אבל באמת הנס יתכן שהי' בפסח כמ"ש בלילה ההוא כו' ז

הנסים הם למעלה מהזמן. ואיך שייך לומר בזמן הזה רק שאין כל הזמנים 

מיוחדים לקבל הארת הנס שהוא למעלה מן הזמן. רק בימי הפורים מתגלה 

הארת הנס והוא שכתוב נזכרים ונעשים. שע"י הזכירה במצות שתיקנו בפורים. 

בשמים לעולם שאין להם זמן נעשה ומתגלה הארת הנס. כי הנסים מאירים 

כנ"ל. רק שלמטה יש זמנים מיוחדים שיכולין לקבל הארת הנס כנ"ל. והנה 

כמ"ש באמת תכלית מפלת עמלק והמן הרשע הי' כדי לקדש שמו ית' בעולם. 

א"כ  חז"ל נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם עד שימחה שמו של עמלק

אמת התגלות התורה דאורייתא בכל עת שיש לו מפלה מתגדל שמו ית' והוא ב

כולא שמא דקוב"ה הוא. וכמו שהיה מלחמת עמלק קודם קבלת התורה בהר 
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סיני. כן בכל מקום שיש מפלת הרשע מתעורר אח"כ כח התורה. ובני ישראל 

הבינו וידעו זאת שזה עיקר המכוון. לכן כתיב ליהודים היתה אורה זו תורה כו'. 

ורה ומצות שקיימו אחר איבוד הרשעים פירוש שהניחו עיקר השמחה בכח הת

בחילא סגי מה שהיו הרשעים מעכבין מקודם. ולכן נראה שעיכבו איגרות 

אחרונות עד סיון. דהיינו כשראו שפעל תליית המן שקיימו אח"כ התורה 

באהבה. אז הכינו עצמם ללחום מלחמת ה'. כמ"ש נקהלו ועמוד על נפשם. 

והסכימו עמהם מן השמים להיות וכשנגמר כל המלחמה אז כתבו המגילה 

מתגלה הארת התורה ע"י קריאת המגילה. ומ"ש הדר קבלוה בימי אחשורוש. 

גם ענין זה נשאר לדורות כמ"ש והימים כו' נזכרים ונעשים בכל דור. וע"ז 

הוצרכו הסכמה עליונה. ונס זה היה הכנה לבנין בית שני. ונתקיים מאמר חז"ל 

ין ברשעים מתרומם קרן הצדיקים והיכן בסדר הברכות דשמ"ע. כשנעשה ד

מתרומם קרנם בירושלים ע"ש בפ"ב דמגילה. ואפשר שלכך עשו זכר לירושלים 

בנס זה בענין מוקפין חומה מימות יהושע. לרמוז שזה הי' מכוון הנס ויסודו: 

 פורים  תרמ"ז

 

איתא בגמרא אורה זו תורה. שמחה יום טוב. ששון מילה. ויקר תפילין. וצריך  .16

אור. ומה שינה הכתוב את טעמו ולא פירש ליהודים הי' תורה ויו"ט ומילה בי

ותפילין. אבל הענין הוא שזה עצמו היה הגאולה והישועה שהרגישו בנ"י זאת 

בנפשותם. כי התורה היא האורה. והמילה ששון. כי בוודאי אותו הדור שזכו 

ה. ונתמלאו לנסים בכח התשובה. בוודאי נתעלו נפשותם. ובאו לאמונת התור

אורה בכח התורה. וששון בכח המילה כו' וזה עצמו מה שדרשו חז"ל הדר 

קבלוה בימי אחשורוש. פרש"י מאהבת הנס. שמקודם היו בבחי' אמונה כמ"ש 

כפה עליהם ההר כו'. ועתה הבינו בעצמם חיבת התורה ומצות. וז"ש קיימו מה 

להם בפועל שקבלו כבר שמקודם הי' בחי' קבלה ואמונה ועתה נתגלה 

בנפשותם. ובאמת עמלק ימ"ש מעכב התגלות הקדושה. וכביכול מעורר גם 

כמ"ש שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם עד בשמים הסתרות ודינין. 

לכן אחר מפלת המן כתיב וחמת המלך שככה. שמקודם  שימחה שם עמלק.

כן היה הגזירה גם בשמים. שכמו שצדיקים מעוררין עת רצון בשמים. כמו 

הרשעים מביאין כעס וחימה עליהם תפול. ואחר שנתלה שכך חמת המלך 

ונעשה עת רצון בשמים. ונתגלו הארות הגנוזים. ונתקרבו נפשות ישראל אל 

התורה. ועמלק הוא מעכב התגלות תורה שבכתב ושבעל פה. לכן כתיב כתוב 

אמר זאת זכרון בספר הוא בחי' שבכתב. ושים באזני יהושע הוא שבע"פ. וכן 

אותו רשע ודתיהם שונות לשון רבים שבכתב ושבע"פ. ועיקר התרגזנותו על 
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שבע"פ. וזהו דתיהם שמוציאין מעצמם סייגים ומצות כמ"ש וחיי עולם נטע 

 פורים בתוכינו: תרמ"ח

 

בפסוק ישנו עם אחד כו'. דאיתא בס"י עשה אינו ישנו. פי' הגם כי הקדוש ברוך  .17

לל מ"מ הוא כל יכול. וברא העולם באופן הוא הוא נעלם ולית בי' תפיסא כ

שיהי' גילוי כבוד מלכותו ית' מלא כל הארץ כבודו שיהי' בבחי' יש. ובאמת זה 

תלוי בעבודת בנ"י אשר על זה כתיב להנחיל אוהבי יש. וכמ"ש בספרי קודש 

שזה נרמז בשם ישראל י"ש רל"א שהכל נכלל בצירוף רל"א אתוון. וזה הרשע 

כל כוונתו לאבד את היהודים כדי שלא יתגלה כבוד שמו ית' המן ימח שמו הי' 

נשבע הקדוש ברוך הוא שאין כסאו שלם עד שימחה שמו של בעולם. ולא לחנם 

ולכן כאשר היה לו מפלה נעשה גילוי כבודו ית' בעולם הזה. ולכן נק'  עמלק.

מגלה כמ"ש בס' קדושת לוי שזה שנשתנה יום טוב דפורים מכל המועדות 

שבתורה. ולכן אמרו חז"ל שאין קורין הלל על נס שבחוץ לארץ ואמרו נמי 

 קריאתה זו הלולא. ולכאורה הם תרתי דסתרי. אך הענין הוא כי הלל ניתקן

כשנפתחין שערים הפנימיים כענין שנאמר שער החצר הפנימית כו' ביום השבת 

יפתח. ומועדות נק' שבת. וע"ז כתיב פתחו לי שערי צדק כו' אודה. ולכן יש 

הלל. אבל בפורים היה הנס בגילוי הקדושה בעוה"ז וזה נס שבחוץ לארץ. אכן 

ל שייך עתה. וענין ע"י קריאת המגילה נגלה זו ההארה בעוה"ז דייקא. וזה ההל

אמרם עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. יש לומר ע"ד הרמז כי הנה יש 

ב' דרכים בהתגלות הקדושה בהתרוממת קרן הצדיקים ובמפלת הרשעים. כענין 

שכתבו חז"ל כשם שקילוסו ית' עולה מפי הצדיקים בג"ע כן עולה מפי הרשעים 

סן של צדיקים יותר כדאיתא במד' בגיהנם. אך הקדוש ברוך הוא חפץ בקילו

בראשית וירא כו' את האור כי טוב ע"ש. ולכן גדלה מעלת ברוך מרדכי מארור 

המן. אכן עתה בימי הפורים נראה כי כל ההצלה היה בכח מפלת הרשע. כי כן 

הוא מדותיו של הקדוש ברוך הוא. כשרואין בשמים שאין לבנ"י זכות כדאיתא 

לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שיהי' נעשה ע"י זרע שהי' הגזירה להרע לבנ"י. 

עמלק. וכדכתיב לולי כעס אויב כו' פן ינכרו צרימו כו'. ולכן נפדו בנ"י וניתן הוא 

כפרם כדכתיב ואתן אדום תחתיך. ולכן עתה נתעלו בנ"י ונתגלה הקדושה בכח 

ארור המן כמו בכח ברוך מרדכי. ובאמת זה אינו נוהג בכל הרשעים רק בזרע 

לק שהן שנואים בשמים כדכ' מלחמה לה' בעמלק. וידוע כי שם ה' הוא עמ

מדה"ר רק שהרשעים מהפכין מדה"ר למדה"ד ועל רשעים אלו דעמלק והמן 

 פורים נאמר באבוד רשעים רנה: תרמ"ט
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ליהודים היתה אורה זו תורה. נראה כי תורה אור. ואורה היא בחי' תורה  .18

חשורוש עפ"י מ"ש במדרש תנחומא פ' שבע"פ. ולכן איתא הדר קבלוה בימי א

נח כי מה שהוצרך לכפות עליהם הר כגיגית היה על תורה שבע"פ. נמצא 

דעיקר הקבלה שבימי אחשורוש הוא תורה שבע"פ. וכבר כתבנו במ"א כי מגילה 

זו הוא החיבור של תורה שבכתב ובע"פ. שמאז התחילו כל תקנות אנשי כנה"ג. 

ועתה נבאר באופן אחר מ"ש היתה אורה  ולכן נקראת אגרת ונקראת ספר.

ושמחה. דאיתא במד' ויתן אל משה הה"ד לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים. 

בנ"י עשו למטה החטא והקדוש ב"ה למעלה חיקק להם לוחות של חיים. דכתיב 

פנים בפנים דיבר ה' עמכם. ואמרו בפסיקתא יש לך הרב שרוצה ללמוד ואין 

צה כו'. ברם כאן פנים בפנים דיבר. פי' שהיו בני התלמיד רוצה. ויש תלמיד רו

ישראל מוכנים אל התורה כמו שהי' הכנה מלמעלה ליתן להם התורה. ואחר 

החטא נפלנו מזו המדריגה רק משה רבינו נשאר בזה. כמ"ש ודיבר ה' אל משה 

פנים בפנים. אבל בני ישראל לא נשארו בזו המדריגה. ומ"מ נתן לנו הקדוש 

נה התורה. ולכן כתיב ולנו בושת הפנים דמאן דאכיל דלאו דילי' ברוך הוא במת

שע"ז כ' בהית לאיסתכולי באפי'. ובאמת כל זה גרם אותו הרשע עמלק ימ"ש. 

וכסא הוא בנ"י שהם כסא למלכות  אין הכסא שלם עד שימחה שם עמלק.

שמים. ולכן כשימחה עמלק כתיב ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות כו'. 

כן אחר מפלת המן היתה אורה זו תורה ושמחה. שקבלו התורה בבחי' פנים ול

בפנים ובשמחה. היפוך בושת הפנים. ועל זה אומרים שכל קויך לא יבושו ולא 

 פורים יכלמו כו': תרנ"ו

 

דאיתא נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ליהודים היתה אורה זו תורה.  .19

שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובכל  והתורה כולה עד שימחה זרעו של עמלק.

מקום שיש מחיית עמלק מאיר אור התורה דאורייתא סתים וגליא. ולעתיד תצא 

חמה מנרתיקה ויתגלה סתרי תורה. ועכשיו מחמת אותו הרשע עמלק ימ"ש 

נסתם הפנימיות וכשיש מחיית עמלק יש גילוי הפנימיות. וזה קריאת המגילה. 

אחר מפלת המן הרשע. וכן איתא בברכת לכן הדר קבלוה בימי אחשורוש 

אהבה. וקרבתנו מלכנו רומז לזכירת מתן תורה. לשמך הגדול רומז לזכירת 

עמלק. שכפי מה שנמחה שם עמלק מתעורר כח מתן תורה שהוא שמו הגדול: 

 פורים תר"ס

 

במד' נכון כסאך אעפ"י שמעולם אתה לא נתישבה כסאך אלא מאז ישיר כו'. כי  .21

הכסא הוא הוראה על המלכות ואשר הממשלה שלו. לכן נאמר השמים כסאי. 

כמ"ש חז"ל אין הכסא כי בעוה"ז אין נגלה כח מלכותו יתברך ע"י עמלק הרשע 
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ל הרוח ובמד' הרוח מתגאה על התהום ואש ע שלם עד שימחה שמו של עמלק.

כו' ע"ש. והכלל כי בנ"י הם קרובים להשי"ת. ולכן כאשר הם מושלים על 

האומות עי"ז מושכין מלכותו ית' על כל הבריאה ובנ"י רוצין למשול על כל 

הדברים כדי לקבל עליהם ועל כל הנלוה להם את מלכותו ית'. וכן הי' כוונת 

י אין מלכות הבריאה מה שניתן ממשלה לקצת הבריאה על קצתה. בעבור כ

שמים יכולה לחול על השפלים רק באמצעיות ממשלת השפלים. וז"ש אשירה 

לה' כי גאה גאה. פי' שיש לנו לשיר לפניו שע"י גיאות שלנו יכול להתברר 

גיאותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וגם כמו שאר הפירושים 

ענין השירה  שכתבנו במ"א שכל הגיאות הוא רק גאותו ית' ע"ש. וזה כל

שנתישרו כל הנבראים באמצעות גאולת ישראל והי' מוכן להיות כמו לעתיד 

כמאמר ה' ימלוך לעולם ועד. לולי שקלקל עמלק הרשע אח"כ. לכן מצווין 

לזכור לו איבה לעולם. לכן מזכירין בכל יום קודם ק"ש יציאת מצרים וקי"ס. 

ת ומקבלין עליהן עול שבנ"י מבררין אשר הם שולטין על כל הבריאה והאומו

מלכותו ית' ומצותיו כדי שיחול מלכות שמים על כל הבריאה. וכ' רש"י 

ובמדרש אמר אויב ארדוף הי' צריך להיות תחילת השורה כו' ע"ש. והטעם כמו 

אהבה מקלקלת השורה. כי זה הוראה שאין עיקר שבחן של ישראל על שפדה 

שזכו להתקרב להשי"ת אותם לחירות וביטל מחשבות אויב שלהם. רק מה 

ולברר מלכותו ית' להיות כל האומות נכנעים להשי"ת ועמו. זה הי' עיקר 

התעוררות השירה של בנ"י. לכן הקדימו החביב והעיקר. אשירה כי גאה גאה. 

 זה הי' עיקר שמחתם בה': פסח תרל"ה

 

אז ישיר כו'. והול"ל שר. רק הפי' שאחר יצ"מ התחיל פתיחת פיהם של בנ"י  .21

לשיר לפניו ית' כמ"ש עם זו יצרתי כו' תהלתי יספרו. רק כשהיו בגלות לא היו 

יכולין להתגלות דברי קודש בעולם ואז התחילו להתגלות שירים והילולים 

ה אמרו שירה להשי"ת כמ"ש לאמר היינו לדורות. וכ' ויאמינו בזכות אמונ

כמ"ש במד' אין אז אלא אמונה בטחון כו'. וקשה אחר שראו כל אלה הגבורות 

מה שייך אמונה בזה. אבל בוודאי הוא אמונה לדורות. פי' שאז שראו בנ"י ידו 

הגדולה האמינו בו ית' שגם כשיבואו בכל עת צר וחושך וגלות אעפ"כ לא יפלו 

ד עליו יודע תעלומות שלא ישוב מאמונתו ית"ש. וגם בבעל תשובה איתא שיעי

לדבר הזה אף שיפתנו יצרו כמו בשעת עבירה ראשונה. כמו כן העיד הכתוב על 

בנ"י שהאמינו בו גם כשיבואו בשאר גליות. ובכח אותה האמונה יש לנו קיום 

בכל הגליות גם עתה. וכמו שגאולת מצרים היה נכלל בה כל הגאולות. כמו כן 

ה והשירה הכל פתח ושער לכל הדורות. ובאמת בכל המעשים הצעקה והאמונ

כל השירה הוא רק הכנה כמ"ש אשירה. אנוהו. וארוממנהו. כי עיקר השירה 
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יהי' נגמר בגאולה האחרונה באבוד רשעים רנה ואז היה התחלה כשנטבעו 

המצריים. ואפשר הי' נגמר לולי רשעת עמלק שעיכב התיקון. ובמד' נכון כסאך 

הבורא ית' נמצא בעולם רק שהוא בהסתר מפני  מאז כו'. כי באמת כח

כמ"ש נשבע הקדוש ברוך הוא שאין כסאו שלם הרשעים. החושך יכסה ארץ. 

פי' שאינו חפץ שיתגלה כבוד שמו ית' בעוד זכרו של כו' עד שימחה זרע עמלק. 

עמלק קיים. ובשעת קי"ס הי' מוכן להיות כסא שלם והי' מתרומם כל הבריאה 

מעלין הבריאה לשורש החיים כמו שהי' בתחלת הבריאה. ע"י ישראל שהיו 

והוא ישוב העולם ונק' נתישבה כסאך. וזה נק' אז התדבקות הבריאה בשעה 

אחת המיוחדת שלמעלה מן הזמן שכל הזמן והבריאה נמשך משם. שעה זו נק' 

 פסח אז שכולל כל הזמנים ועל זה נאמר נכון כסאך מאז כו': תרל"ט

 

ד עלות השחר אמחז"ל שהעלו אבק עד כסה"כ. הרמז הוא בפסוק ויאבק כו' ע .22

כי מאחר שצורתו של יעקב חקוקה בכסה"כ. א"כ כח מלחמת הסט"א עד שם 

וכי שייך פגם ח"ו  יד על כס שאין הכסא שלם עד שימחה שם עמלק.כמ"ש 

בכסא כבודו ית"ש. רק הפי' שא"י להיות גילוי כבודו ית' בעולם כל זמן שעמלק 

ן התפשטות כחו של יעקב וגילוי צורתו א"י להיות בשלימות. על נמצא. וכמו כ

כן לא יאכלו בני ישראל כו'. כי נגע כו'. ובו עצמו כתיב ויזרח לו השמש. ז"ש 

 וישלח תרנ"ד :במדרש ויותר לבדו כמו ונשגב שא"י להתגלות עד לעתיד. ודו"ק

 

נסמך פ' וישב ומחלוקת השבטים אחר תולדות עשו. כמ"ש במ"א כי עשו בחי'  .23

שקר והוא להלחם עם בחי' יעקב תתן אמת ליעקב. ותולדות עשו עמלק בראש. 

בחי' מלחמה ומריבה מול בחי' יוסף שלום. והם כחות מסט"א העומדים להלחם 

נכי עשו עם הצדיקים. ויעקב אע"ה הי' מוכרח להשתמש בקצת שקר באומרו א

בכורך. כי מהם ובהם צריך להיות המפלה. מבית אבא שדי בי' נרגא. וכמו כן 

להלחם עם אלופי עשו ועמלק הוצרך להיות מחלוקת בין השבטים. שאותן 

נשבע הקדוש ברוך הוא וב"ש הרשעים מעכבים השלום. ואין זה חידוש שהרי 

היו יכולין מכש"כ שהשבטים לא  שאין שמו שלם עד שימחה זרעו של עמלק.

להשלים בעבור אותן הרשעים. וכן רמז במד' ויבוא רוגז כמ"ש שם ויבוא עמלק 

 וישב תרס"ג -תרס"ב  :שהכל ענין אחד

 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

וידו אוחזת בעקב עשו. ז"ש שקר אין לו רגלים. כמ"ש במדרש עשו הא שוא  .24

אינו מתקיים. לכן שבראתי בעולמי כי כל שקר שאין אומרים אמת מתחלתו 
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ע"כ עשו יש בו משהו בראשו כמ"ש ראשית גוים עמלק. אבל אחריתו עדי 

אובד. ושפת אמת תכון לעד זהו שם יעקב. שמתקן עד העקב והסוף. וקושטא 

 תרנ"ו תולדות :קאי
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    יתרו
 

 

-------------------------------------------------- 

ה ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרוֹ  ַוִיְשַמע א ר-ָכל ֵאת ֹמשֶּ ה ֱאֹלִהים ָעָשה ֲאשֶּ  ְלֹמשֶּ

ת ְיהֹוָה הֹוִציא-ִכי ַעמוֹ  ּוְלִיְשָרֵאל  :ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 שמו על אחת אות לו הוסיפו  ,המצות וקיים לכשנתגייר ביאור ענין  

 

 רש"י

 

 יתרו

 

 .א)"פ יתרו )מכילתא  ,פוטיאל  ,קיני  ,חבר  ,חובב  ,יתרו  ,יתר  ,רעואל  ,לו נקראו שמות שבע

  ,המצות וקיים לכשנתגייר  ,יתרו  .תחזה ואתה  ,בתורה אחת פרשה שיתר ש"ע  ,יתר 

 מבני שנאמר יתרו הוא וחובב  ,התורה את שחבב  ,חובב  .שמו על אחת אות לו הוסיפו

 אומר ומהו  ,היה יתרו של אביו רעואל אומרים ויש  .).יא  ,ד )שופטים משה חותן חובב

 בספרי  .אבא אביהן לאבי קורין שהתינוקות  ,).יח  ,ב )שמות אביהן רעואל אל ותבאנה

              (עח )בהעלותך

 

 שפת אמת

 

אמו"ז ז"ל אמר כי יתר ע"ש שהי' כמיותר  במדרש משנתגייר הוסיף לו ו' כו' .1

בעיני עצמו שהבין שאין לו מציאות מול קדושת בנ"י. אכן כ' לשארית נחלתו 

ודרשו חז"ל מי שמשים עצמו כשיריים ולכן כשנתגייר הי' בכלל לשארית 

נחלתו. אבל הביטול שהי' לו מקודם שנתגייר אינו חשוב. כי באמת לא הי' 

הביטול שלו עכ"ד ז"ל. ויתכן להוסיף ביאור בשם  כלום רק כשנתגייר נחשב

יתרו שהוא כענין שכ' יתרון לחכמה מן הסכלות כו'. פי' בזוה"ק מסכלות עצמו 

בא היתרון להחכמה. כיתרון אור מן החושך כו'. והנה בנ"י שהיו בגלות מצרים 
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לכן זכו לתוספות זה כענין שנאמר בכל עצב יהי' מותר. ובמדרש מקץ דרשו על 

סף הצדיק שע"י הגלות שלו הי' לו יתרון שנטל בת פוטיפר. וכמו כן במרע"ה יו

שנטל בת יתרו. וכמו כן בכלל ישראל כי בוודאי הי' במצרים ניצוצי קדושה. 

והמה אשר נתקרבו אח"כ להקדושה. ויתרו הי' מיועצי פרעה כדאיתא במד' 

יתר כנטול.  והי' חכם גדול. וכשהי' נפרד מהקדושה הוסיף כח לסט"א דמצינו

ומצינו תוספות למעליותא. והוא כמ"ש לעיל כשהוא יתר ועומד בפ"ע כנטול. 

אבל כשנתבטל אל הקדושה אז מתעלה הכל ע"י. כעין שכ' שיש תוספות מחול 

אל הקודש. ובמ"א כתבנו בפסוק הבה נתחכמה כו' ונוסף גם הוא על שונאינו. 

חז"ל שהקב"ה פיזר הצדיקים ויש במסורה יש מפזר ונוסף עוד. פרשנו שם כמ"ש 

בגלות כדי שיתוסף עליהם גרים. ופרעה הבין שנמצא במצרים ניצוצי קדושה 

גבוהים מאוד. וע"ז ירא ונוסף גם הוא. הוא לשון נסתר. היינו הנקודה עליונה 

שבהם. ויתכן שהוא בחי' יתרו הנ"ל שניתוסף אח"כ לבנ"י. ואות הוא"ו הוא 

 תרמ"ו ל ענין ראשון:החיבור כמ"ש חז"ל ו' מוסיף ע

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

אא"ז מו"ר ז"ל הגיד ע"ש יתרו עפמ"ש לשארית נחלתו דרשו חז"ל מי שמשים  .2

עצמו כשיריים. ויתרו הי' בעיניו כשיריים ועש"ז נק' יתרו. רק מקודם שנתגייר 

לא הי' זה חשיבות. כי הי' באמת מיותר. ורק נחלתו כתיב. ואח"כ ניתוסף לו 

 ו לשון המשכה: תרל"בוא"

ובמדרש שמעו כו' בית יעקב כו' אבדתם נעשה הזהרו בנשמע כו'. ומביא ראי'  .3

מדיתרו שמע ובא. מכ"ש שאיש ישראל צריך להתפעל בשמוע קול תורה. 

וביאור הענין דבנ"י הקדימו נלנ"ש. פי' שאין התקרבות בנ"י ע"י השמיעה 

הם באמת מיוחדים בשורשם  שנתבטלו כמו יתרו שמע ואתכפיא כו'. אכן בנ"י

להתורה. א"כ למה אמרו ג"כ נשמע. והי' זה כדי לתקן הפחותים שבישראל 

שצריכין להתקרב על ידי השמיעה. וגם לרבות האומות שיתקרבו ע"י השמיעה. 

אכן אחר שקילקלו נעשה והוא שע"י החטא נתגרשו משורש אחיזתם צריכין 

ביאור ע"ז כי באמת בנ"י הם להתקרב ע"י השמיעה כמו האומות. ולהוסיף 

מיוחדים להתורה. כמאמר אורייתא וקוב"ה וישראל כלהו חד. א"כ א"צ 

להתפעל ע"י השמיעה כנ"ל. אמנם אמרו נשמע ג"כ. כי בוודאי אין שיעור 

למדרגות התורה. והנה יש גבוה מעל גבוה. והוסיפו נשמע ג"כ. פי' שיוכלו עוד 

והנה בזכות זה זכו שגם אחר  להשיג ע"י השמיעה מה שלמעלה מהשגתם.

שחטאו וקילקלו נעשה. נשאר להם להתדבק ע"י השמיעה. והגם שבנ"י צריכין 

להתדבק מעצמותם לא ע"י השמיעה. שזה הענין מיוחד לאומות. כענין וישמע 
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יתרו. רק ע"י שהוסיפו נשמע לש"ש כנ"ל וגם כדי לקרב הרחוקים. עי"ז נשאר 

 : תרל"זלהם תיקון אחר החטא בנשמע כנ"ל

 

 קדמה לתורה ביאור ענין דרך ארץ

 

במדרש כבוד חכמים ינחלו כו' דורש על יתרו ע"ש. הענין הוא כי יתרו הבין  .1

בחכמתו אמיתות הבורא ית' עד שאמר עתה ידעתי כו'. אבל גדלה מעלת בנ"י 

שיודעין את הבורא ית' בכח התורה ומצות. וע"ז נאמר הסיפא ותמימים ינחלו 

התורה. ויתרו זכה לכבוד שהוא משמאלה עושר וכבוד. ולכן הקדים טוב שהיא 

מעשה יתרו כמו ד"א קדמה לתורה. וגם שבנ"י ראו תכלית הידיעה שע"י 

החכמה לידע אח"כ יתרון מעלות כח התורה ומצות. כמ"ש לעולם ירוץ כו' 

שאם יזכה יבחין. וכשבא יתרו לבנ"י וראה כח הדרך שלהם שהוא ע"פ התורה 

ת הבורא ית'. אז הי' כמיותר בעיני עצמו מה שהי' מקודם נחשב בעיניו והנהגו

 יותר מכל החכמים שהי' חכם גדול כידוע ולכן נקרא יתרו: תר"מ

 

הקדמת פרשת יתרו לקבלת התורה. כענין אמרם ז"ל ד"א קדמה לתורה. והוא  .2

ענין עבודת האדם להש"י מתוך השכל והכרת האמת שמכירין טובת הבורא ית' 

כל ברואיו וחסדיו המרובין. ואח"כ זוכין לתורה שהיא עבודה עליונה כפי על 

רצון הש"י באמת. והמשל. הכל עובדין למלך אבל העומדין לפניו הם עובדין 

אותו ע"פ קיום שליחותו ורצונו. וזה ענין ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ואיתא 

קודם החטא הי' מוכן  אם אין ד"א אין תורה ואם אין תורה אין ד"א. ופירשנו כי

להיות תורה קדמה לד"א. שהיו בנ"י מיוחדים לקבל התורה כמו שהיא למעלה 

אש דת. שהי' ניתקן כל העשי' לגמרי. כמ"ש כל אשר דיבר ה' נעשה. פי' 

שקיבלו בנ"י ע"ע לתקן כל המעשים ע"פ הנהגת מלכותו ית'. ובמ"א הארכנו 

י'. וכמ"ש העשוי' בהר סיני כו'. בזה. סוף דבר במעמד הר סיני הי' ניתקן העש

ורק אחר החטא בעגל ירדנו ממדרגה זו. וניתקן אח"כ בדר"א קדמה לתורה 

שכיון שנשאר פסולת בעולם צריכין מקודם לתקן המעשה והגוף ע"י מדות 

והכנעות כנ"ל ואח"כ זוכין לתורה. וכבר כ' כי עמלק הרשע ימ"ש הי' שורש 

מתן תורה אחר מלחמת עמלק. ובתד"א חטא העגל. וזה המשך הקדמת יתרו ל

איתא בפסוק ויגרש את האדם וישכן כו' לשמור את דרך עה"ח מכאן שד"א 

קדמה לתורה. פרשנו ג"כ כנ"ל שאחר החטא של אדה"ר הי' רמז ג"כ שיהי' 

 צריכין להקדמת ד"א כנ"ל ומעין זה הי' בבנ"י כנ"ל: תרמ"א
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-------------------------------------------------- 

ר ַהטֹוָבה-ָכל ַעל ִיְתרוֹ  ַוִיַחדְ  ט ר ְלִיְשָרֵאל ְיהֹוָה ָעָשה-ֲאשֶּ  ִהִצילוֹ  ֲאשֶּ

 :ִמְצָרִים ִמַיד
 

-------------------------------------------------- 

 

 ממצרים לברוח יכול עבד היה לא עכשיו עדביאור ענין 

 

 רש"י

 

 הטובה כל על

 

 לא עכשיו עד  ,מצרים מיד הצילו אשר כולן ועל  ,שם) )מכילתא והתורה והבאר המן טובת

 )מכילתא רבוא ששים יצאו ואלו  ,מסוגרת הארץ שהיתה  ,ממצרים לברוח יכול עבד היה

              (שם

 

 

 שפת אמת

 

בפסוק וישמע יתרו כו' כי הוציא. וקשה דכבר כ' אשר עשה כו'. וי"ל הפי'  .1

כמ"ש עד עתה אין עבד יכול לברוח שבכח יציאת מצרים נפתח הפתח לגרים. 

ובכח יצ"מ נתרחב כח הקדושה. וניתוספו גרים. כמ"ש וגם ערב רב עלו. לכן  כו'.

כות דיתרו הי' בכח יתרו לשמוע ולאתכפיא לסטרא דקדושה. ובמד' הסמי

כו'. כי הנה ע"י יצ"מ נתברר התערובות  לץ תכה ופתי יעריםלמלחמת עמלק 

של טו"ר. והי' נמצא גם באומות ניצוצות הטובים רק שהיו מעורבין. וביצ"מ 

שנבדלו בנ"י להיות קודש לה'. ממילא כל מי שהי' בו רצון טוב לשמים. יכול 

ר רשעו. ונתברר ע"י בנ"י להתקרב ע"י בנ"י. וכל מי שהי' רשע בזדון נתבר

 תרמ"ד רשעת עמלק וטובת יתרו:

 

ולכן אין ד' לשונות של גאולה הכנה לד' מלכיות. כי פרעה שורש כל המלכיות.  .2

וכיון שהוציאנו הקדוש ברוך הוא משם הותר הקשר.  עבד יכול לברוח משם.

ם לכן מוכן הגאולה לפנינו. וז"ש אלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרי

הרי אנו כו' משועבדים לפרעה פי' גם בגליות הללו אם הי' להם כח השורש של 
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פרעה ומצרים הי' זה השיעבוד קשה. אבל עכשיו שהותר הקשר העליון שלהם 

הרי אנו בעצם בני חורין. פרעה שורש כל המלכיות בנפש. ומצרים שורש כל 

והטבע  המקומות של טומאה ומכשפות. וגם אותן הת"ל שנים שורש הזמן

שמסתיר הקדושה. עיקר הגאולה בנפש שסמוך לגוף. נפ"ש גי' ת"ל. וגם 

רעמס"ס גי' ת"ל. ובזמן ג"כ ת"ל שנים. ובוודאי יש ת"ל מיני שינוים בנפש ומקום 

וזמן אשר צריכין להיגאל מהם. ונסעו מרעמסס מקום העבדות. לסוכות מקום 

 פסח החירות: תרס"ב

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

 מדרש לץ תכה ופתי יעריםביאור ה

 

הקדמת יתרו קודם קבלת התורה. נראה כי עמלק רצה להרוס מתן תורה. וע"י  .1

כו'. דהנה  לץ תכה ופתי יעריםיתרו ניתקן מה שקילקל עמלק כדאיתא במדרש 

מתן תורה הי' לתקן מעשה בראשית. כמ"ש ב' אלפים תהו. ובמתן תורה ניתקן 

עשרה מאמרות קיימים לעולם. וכל הבריאה  העולם. ובאמת יש להבין למה

קיימת במאמרו ית'. ועשרת הדיברות צריכין ג"כ להתקיים. רק שהוא חסרון 

המקבלים. והנה בנ"י מסרו נפשם לקבלת התורה והקדימו נעשה לנשמע. רק כל 

האומות היו צריכין לבטל עצמם לבנ"י. והי' ניתקן הכל. ובאמת נתבטלו כדכ' 

. לבד עמלק. אף שהבין גדולת בנ"י וממשלת השי"ת. עכ"ז בא שמעו עמים ירגזון

וילחם ומסר נפשו ע"ז לרעה. ולכן הקדוש ברוך הוא ימחה את שמו. ויתרו תיקן 

שכל האומות נמשכו אחריו. ולא אחר עמלק. ובוודאי כל הקילקולים שנעשה 

 אח"כ בעגל. הכל הי' ע"י עמלק הרשע ימח שמו: תרל"ה

 

כו'. כי בוודאי כל  לץ תכה ופתי יעריםבמדרש רעך ורע אביך א"ת כו' ע"ש.  .2

סמיכות ענין יצ"מ ועמלק ויתרו א' הוא. דכ' על יתרו עשית חסד עם כל בנ"י. 

והענין הוא דכ' ברפידים שרפו ידיהם. כי לא יוכל האדם להיות מוכן למלחמה 

בנ"י. והי' תיקון גמור תמיד. ורצון הבורא ית' הי' להיות כל האומות בטלים ל

בקבלת התורה. לכן ביצ"מ וקי"ס כ' שמעו עמים ירגזון והי' גם עמלק בכלל. אך 

ברשעתו בא להלחם. אף כי ידע כי עוקר עצמו מן השורש מסר נפשו לרעה. לכן 

יש לנטור לו איבה לעולם. ומה שקילקל עמלק בא יתרו ותיקן. ע"י שהכניע 

. ובוודאי אם לא הי' שום חלישות כח לבנ"י. עצמו חזרו האומות להתבטל לבנ"י
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לא היו צריכין לסיוע זאת. ]והיו דביקין כולם במרע"ה ולא היו צריכין לעצה של 

יתרו ואתה תחזה כו'. והי' תיקון הכולל[ אבל על ידי שרפו ידיהם היו צריכין 

להיות להם סיוע ע"י שכנים. וזה נוהג בכל איש ישראל שע"י שירים של ימי 

יכולין להחיות עצמו גם בימי השנאה כמ"ש בס' הישר לר"ת ז"ל. וזה  אהבה

ענין יתרו. דאי' במדרש לריח שמניך כו' ע"ש בשה"ש. כי מרוב עבודת בנ"י 

נמשך הריח גם לאומות שא"י לקבל גוף הקדושה רק ריח טוב. ובמתן תורה אף 

בכל שהדיברות היו לבנ"י. מ"מ ע"י שזכה העולם לקבל תבלים אלו. נכנס 

הברואים רוח טהרה. וכמו כן באדם עצמו ]עולם[ קטן שכולל הכל. ועיקר תורה 

ומצות הם בנפש האדם. אבל הגוף מקבל ג"כ ריח קדושה וטהרה. משל הנכנס 

לחנותו של בושם אף על פי שלא קלט. ריח טוב קלט. ושיריים הללו של הגוף 

ו' אל תעזוב ואז א"צ נשארין להתחזק גם בימי נפילה וירידה כנ"ל. וז"ש רעך כ

לשום סיוע. וזאת הי' מדרגת אבות עולם. ואם עזבת צריכין להשמר תמיד. 

וצריכין לקבל עצות משכן קרוב כו'. וכמו כן אברי הגוף שכנים להנפש כנ"ל. 

וע"י שבנ"י מתחילה קבלו עליהם עול מלכותו ית' לפנים משורת הדין. עד 

"ז אף שנפלו אח"כ ממדרגתם הי' שנתקרבו גם האומות מריח העודף כנ"ל. עי

 להם עצות מרחוק כנ"ל: תרל"ט

 

. כי בנ"י נבראו לתקן כל הברואים. מכיון שנבחרו לץ תכה ופתי יעריםבמדרש  .3

מכל האומות בוודאי בכחם לרומם כולם. לכן כ' ה' עוזי ומעוזי כו' אליך גוים 

מקרבים מי יבאו כו'. שכל העוז ותעצומות שנתן הש"י לבנ"י הם מטיבין לכל ו

שרוצה להתקרב. וקראו פתי יערים על יתרו. אם כי הי' חכם שבאומות. אכן 

היא הנותנת. שזה הי' ההפרש בין יתרו לעמלק ימ"ש. שיתרו הלך בחכמה 

וביקש האמת. רק שעוה"ז הוא בחושך. וא"י להשיג האמת. זולת לבנ"י ע"י 

ו והודה להאמת תורה אור ונר מצוה. וכשהמשיכו בנ"י הארת האמת. שמע יתר

שראה שטעה מקודם. והי' ע"ז של יתרו מקודם מחסרון חכמה אמתיות. ועמלק 

ימ"ש נק' לץ. שע"ז נאמר זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון. פי' לץ הוא היודע 

האמת ועובר במזיד. וידע כי בנ"י הם אצל האמת ובא ולחם עמהם. לכן נאבד 

רה נתברר האמת. וממילא מי שהי' שמו וזכרו. והכלל שבעת יצ"מ ונתינת התו

 ראוי להתקרב נמשך אחר בנ"י והפסולת נכלה: תרמ"א

 

. לכך נסמך פרשת יתרו למלחמת לץ תכה זה עמלק ופתי יערים זה יתרובמדרש  .4

עמלק כי אחר ויחלוש יהושע את עמלק נתקרב יתרו. כי בנ"י נבראו לתקן כל 

כו' ומעוזי ומנוסי ביום העולם ולקרב הכל תחת כנפי השכינה כמ"ש במד' ה' 

צרה אליך גוים יבאו. כי כל הגליות וצרות שבנ"י נכנסין לשם. כדי לקרב 
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הניצוצי קדושה שנתפזרו בין העמים. וכמו שבנ"י נבראו להעיד על הבורא 

ולברר האמת כמ"ש תתן אמת ליעקב. כן עשו הא שוא שבראתי בעולמי. והוא 

הוא מול אות ברית קודש כמ"ש  עומד ומעכב שלא לברר האמת בעולם. ועמלק

בזוה"ק סוף בשלח. ולכן זרק מילות למעלה. ונראה שהוא הערלה דחפיא על 

ברית ולכן כ' ראשית גוים עמלק כמ"ש במ"א כי כל אחיזת האומות בערלה 

והשורש שלהם במה דערלה חפיא על ברית כמ"ש כל הגוים ערלים. ולכן תן 

לד האדם מהול כדי להיות אחיזה גם חלק לשבעה שמצות מילה בשמיני. ולא נו

לאומות. אבל לעתיד יתעבר כל הערלה לכן אחריתו עדי אובד כמו שהערלה 

נכרתת. וזה החותם של בנ"י שהם בני עוה"ב. שלא יהי' זכר לערלה בעוה"ב. כי 

כל הערלה נעשה ע"י חטא הראשון. וז"ש אמחה כו' זכר עמלק מתחת השמים. 

בל תחת השמים רומז למילה. ולפי שערלה חפי' ומה חלק יש לעמלק בשמים. א

על ברית קודש בזה יש לו חלק תחת השמים. ולעתיד ימחה זה החלק. והנה 

אברהם אבינו ע"ה פתח זה הפתח להכניס הגרים תחת כנפי השכינה. ועמלק 

עומד לסתום זה הפתח. ולכן בכל מקום שיש מחיות עמלק יש התקרבות 

 תרנ"טכך ורבים מע"ה מתיהדים:  הגרים. וכן במפלת המן כ' אחר

 

 

-------------------------------------------------- 

 נֶּגֶּד ִיְשָרֵאל ָשם-ַוִיַחן ַבִמְדָבר ַוַיֲחנּו ִסיַני ִמְדַבר ַוָיֹבאּו ֵמְרִפיִדים ַוִיְסעּו ב

 :ָהָהר
-------------------------------------------------- 

 

 אחד בלב אחד כאישביאור ענין 

 

 רש"י

 

 ישראל שם ויחן

 

              (שם )מכילתא ובמחלוקת בתרעומות החניות כל שאר אבל  ,אחד בלב אחד כאיש

 

 שפת אמת
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במד' מות וחיים ביד לשון כו' לשונכם רך אלו לאלו לפיכך משה מזהיר אל תונו  .1

כו'. הענין הוא כמאמר חז"ל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שהתורה 

וזה הוא  כמ"ש ויחן שם ישראל פרש"י בלב א'.ניתנה לכלל בנ"י שהיו באחדות 

ולם עומד עליהם. כוחן של בנ"י כי זכות האבות הם לתקן הג' עמודים שהע

ולגבור הג' עבירות שצריכין למס"נ עליהם ע"ז ג"ע ש"ד. וזה נאמר בפרשיות 

הקודמין. וידוע כי חטא לשון הרע שקול נגד כולם. והיפוך זה ואהבת לרעך 

כמוך זה העמוד זכו בנ"י בעצמם. ובזה הכח נתקרבו להתורה. ופרשה זו מכוונת 

ות. לפי' הפשוט שיד עשירים ועניים לזה כי מצות השמיטה הוא לבוא אל האחד

שוה בשמיטה. ולבד זה עיקר המנינים שבתורה שמיטין ויובלות הם בחי' 

האחדות. שהספירה והמנין מאחד המספר. וכן ספירת העומר שהיא הקדמה 

לקבלת התורה. ובמד' ויקרא גבורי כח עושי דברו בשומרי שביעית הכ' מדבר 

שמיטה להר סיני שע"י בחי' האחדות כו' לשמוע בקול דברו. וזה סמיכת 

מתעורר כח קבלת התורה לבנ"י והתורה מיוחדת לבנ"י והיא עץ החיים ממש. 

וזהו לשמוע בקול דברו כדכתי' הקול קול יעקב. אבל מקודם צריכין לתקן 

המעשים וזהו עושי דברו להטות כל המעשים להנהגת הבורא ית'. ובמקום הזה 

ע"ז נאמר מו"ח ביד לשון שבזה יש שליטה לידי יש תערובות שצריכין לברר. ו

עשו. לכן נלחמו בנ"י עם עמלק קודם קבלת התורה והעצה לתקן העשי' היא 

 בהר ע"י האחדות: תרמ"א

 

במד' מו"ח ביד לשון כו' להיות לשונכם רך אלו לאלו. דהנה עיקר יתרון המדבר  .2

ות. והוא מב"ח מה שיש להם צוותא זה לזה ע"י הדיבור כמ"ש בחובת הלבב

מכח הנפש. וצריכין לשמור זה הכח שלא ישתנה ע"י כוחות הגוף. כי מצד 

הנפש כל הנפשות יש להם שורש אחד. ולכן בהר סיני שנעשו בנ"י אחדות א' 

וקיבלו התורה כמ"ש מורשה קהלת יעקב. וכתי'  כמ"ש כאיש אחד בלב אחד

ש שאין בהם אמרתי אלהים אתם. שהי' גובר כח הנפשות על הגוף. וכמו מה"

קנאה ושנאה ותחרות שכל אלה מכוחות הגוף שהגופות מחולקים. ולכן בש"ק 

דהנשמה גוברת מתאחדין בנ"י כאחד. וכמו כן בא"י באו אל האחדות כמ"ש גוי 

אחד בארץ. שהזמן והמקום וכן הגופות מבטלין האחדות. ולכן נתן הש"י לבנ"י 

ת. וכתי' וחי אחיך עמך כי מצות בעולם שנה נפש שיוכלו להשאר בבחי' האחדו

בכח האדם ליתן חיות גם לחבירו. דכתי' ויפח באפיו נשמת חיים כמו מים חיים 

שהנשמה דבוקה במקור החיים. ויהי האדם לנפש חי' הוא התרבות והתפשטות 

החיות שהאדם כלי לשאוב זה החיות. רק שהגוף לא יתערב בזה. וזה הרמז 

 בהר בכח הנשמה כמ"ש לעיל: תרס"ד לגוף טוב שתיקה שיהי' עיקר הדיבור
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בשבת שלפני שבועות צריכין להכין לקבלת התורה כי השבת ניתן קודם התורה  .3

שהיא הכנה לקבלת התורה. וכן כתיב וישבות העם ביום השביעי ומשם נסעו 

להר סיני. ויש אומרים בשבת עצמו וי"א ביום ראשון אחר השבת. אבל בכח 

זה מכח השבת שנעשין  שם כאיש אחד בלב אחדבאו אל הר סיני ויחן השבת 

בנ"י אחדות אחד. והוא עצמו בחי' המדבר שהתורה ניתנה בג' דברים באש 

במים במדבר. ומדבר הוא הביטול לבטל הכל להיות כמדבר רק לשמוע דבר ה'. 

ויש בכל איש ישראל קצת מזה בכל שבת ששובת מכל המלאכות לכן הוא 

דר המעלות ונתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר הכנה אל התורה. וכן איתא בס

סיני. וכעין שכתבו חז"ל שצריך לעבור השבת על הילד קודם שנכנס לברית 

 מילה כמו כן בכלל ניתן השבת קודם שנכנסנו בברית התורה בהר סיני: תרס"ד

 במדבר

 

כתיב פנים בפנים דיבר ה' עמכם כו' דאיתא יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.  .4

הפנימיות שבכל דבר טוב הוא רק שנתערב טו"ר ע"י החטא. ובשעת קבלת כי 

התורה שהי' חירות לגמרי נתברר הטוב הגנוז דכתיב וירא אלקים את האור כי 

טוב ויבדל כו' שגנזו לצדיקים. וגם דכ' טוב ה' לכל אל הכלל כמ"ש הקהל לי 

פנימיות שנק' לכן נתגלה ה ויחן שם כאיש אחד כו' ונק' יום הקהלאת העם כו' 

טוב כנ"ל. ותורה שנק' טוב. כמו כן פנימיות בנ"י הוא הוא טוב והוא תורה 

שבע"פ שכ' חיי עולם נטע בתוכנו. וזה בעצמו פי' אנכי ה' אלקיך הוא חלק 

אלקי ממעל שנגנז בכל איש ישראל. וכ' ה' עוזי ומעוזי והתורה נק' עוז. לכן גם 

שהשי"ת נתן עוז בעצם נפשות בנ"י. כח תורה שבע"פ נקרא עוז ונקרא מעוזי 

ולבד זה מוסיף תוקף ועוז לבנ"י תמיד. וזה פי' עוזי ומעוזי כלומר שעוז שיש בי 

ג"כ ממנו. וזה רמז שתי הלחם שמניפין אותן להראות שגם חלק בנ"י בבחי' 

תורה שבע"פ הוא מאתו ית'. וכ' וכל העם רואים את הקולות כו' ההר עשן 

וירא השני מיותר. אכן י"ל שראו במאורות הללו שנתגלה וירא העם כו'. וקשה 

להם )ראו( את עצמותם כמ"ש חז"ל פנים בפנים כו' כאספקלריא שכ"א רואה 

שם צורה שלו ע"ש. והוא פי' כמים הפנים לפנים כו'. כמו שמתגלה פנימיות 

האדם אל התורה כן מתגלה אליו פנימיות חלקו בתורה דיש לכל נפש ישראל 

לכן נדמה התורה למים. ולכן יצאה נשמתן ע"י שראו כל אחד  חלק בתורה

ברוה"ק את עצם נפשו למעלה. לכן וינועו שנתפעלו מאוד איך הם בעולם 

השפל וצורתם חקוקה למעלה. ובנ"י בקבלת התורה היו כמו נשמה היורדת 

בעוה"ז דמשביעין אותה תהי צדיק כן מושבעין ועומדין מהר סיני. וכמו שבע"כ 

יורדת לעוה"ז כן התורה החזירה נשמתן בע"כ כי הם נתדבקו מרוב הנשמה 

 שבועות אהבה כמ"ש נפשי יצאה בדברו: תרל"ט
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בפסוק לך אל העם וקדשתם היום ומחר. מסתמא יורד קדושה משמים לבנ"י  .5

בכל שנה ושנה. כמ"ש בשבועות זמן מתן תורתנו כן הכנה קודם החג מתקיים 

ו שהיום עומד לפניו ית"ש בשמים תמיד. בכל שנה כמ"ש ביום הזה באו כמ

ובזה פרשנו ענין הנאמר בגמרא יום אחד הוסיף משה דרש היום כמחר לילו 

עמו ולילה דהאידנא נפקא לה ש"מ תרי יומי לבר מהאידנא. וקשה סוף סוף איך 

נאמר היום ומחר אי הכונה על מחר ויום שלאחריו. ע"כ נראה כי באמת היום 

יורד בהם קדושה בכל שנה ושנה להכנה לתורה. ומאמר ומחר הם זמנים אלו ש

השי"ת הוא לדורות כי הוה ועתיד הכל שוה לפניו ית'. רק בעבור כי לא נגלה 

לבנ"י זה רק ביום ע"כ הוצרכו עוד ב' ימים. ויש לרמוז פי' זה בלשונם ז"ל תרי 

יומי לבר מהאידנא ר"ל בכל שנה הוא באמת רק תרי יומי לבר מהאידנא בשנה 

זאת שלא נודע לבנ"י צריך להיות ג' ימי פרישה. הכלל העולה מזה כי בכל שנה 

גם מלילה מתחיל קדושת היום ומחר. ובזה יש לישב קושית המפרשים 

שאומרים זמן מתן תורתנו וקיי"ל בז' בחודש ניתנה תורה. ולפמ"ש יתכן לומר 

מתן תורה  כי בכל שנה שמתקיים היום ומחר כפשוטו לילו עמו שפיר י"ל שזמן

בששי בחודש כמ"ש. כי באמת פנימית בנ"י מוכנים בכל עת לקבלת התורה רק 

מה שמתלכלכין בחטא וגשמיות הגוף שזה מעכב הארת הנשמה בהגוף. ובימים 

אלו יורד טהרה וקדושה משמים כמ"ש וכבסו שמלותם הוא המלבוש. שהגוף 

לאיש ישראל  מלבוש הנשמה הוא. וע"י שבמתן תורה יורד נשמה וחיות חדש

צריכין מקודם לכבס ולטהר הגוף. ובמד' נשא בפ' וישלחו מן המחנה כו' הגו 

סיגים מכסף כו' ע"ש. מחנה הוא הרמ"ח איברים שבאדם עצמו ג"כ שכפי בירור 

הסיגים כך ה' אלקיך מתהלך כו' וכמו שהוא בכלל ע"י התאספות בנ"י כאחד 

ן הוא בשבת קודש דמתאחדין ונק' מחנה אז בכחם לשלח כל צרוע וזב כו'. וכ

הי' הכנה בהר סיני כאיש אחד ברזא דאחד כו' מתעברין מינה כל הסט"א. וכן 

וכמו כן באדם עצמו כשמאסף עצמו לרצון אחד להשי"ת זוכה לטהרה:  כו'.

 שבועות תרמ"ג

 

כתיב הקהל לי את העם כו'. כי עיקר הכנה לקבלת התורה הוא האחדות בבנ"י.  .6

ויחן שם כאיש אחד בלב וכן שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי הכנה לקבלת התורה הי' 

ופי' הקהל לי להיות כנסי' לשם שמים ולכן סופה להתקיים. דאיתא במד'  אחד.

וממילא סופה כל מקום דכ' לי הוא לדורות. והטעם כנ"ל דפי' לי לשמי 

להתקיים. ולאשר בנ"י בקבלת התורה כינסו עצמם לשם שמים נעשה מקוים 

לעולם כדכתי' אל כל קהלכם. פרשנו בכל עת שבנ"י מתאספין כאחד מסייע 
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להם זה הכח של יום הקהל שהי' בקבלת התורה וזהו אל כל קהלכם לדורות 

 עותשבו תרמ"ט -תרמ"ח  -וכ"כ מורשה קהלת יעקב ודו"ק: תרמ"ז 

 

כי בקבלת התורה הי' חז"ל קראו לזה החג עצרת. ובתורה נקרא יום הקהל.  .7

כמ"ש הקהל לי את העם והיינו כניסי' לשם שמים וסופה  לבנ"י לב אחד

להתקיים שנשאר מזה כח בכל חג השבועות להתאסף בכלל ובפרט נפשות בנ"י. 

א ובאמת גם בכל יום מתעורר כח מתן תורה והוא ק"ש שמע ישראל שהו

התאספות כלל ישראל. כי עצרת ג"כ מלשון מלכות כמו זה יעצור בעמי שע"י 

שמקבלין מצות המלך נעשין אגודה אחת לעשות רצונו ית"ש שזה הי' בקבלת 

התורה קבלת עוז מלכות שמים ועול מצות ובזה נעשין בנ"י אחדות אחד זהו 

 שבועות שמע ישראל: תרנ"ז

 עוד ביאור באותו ענין...

 

בפסוק אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו כבס ביין לבושו. דאחז"ל כנ"י נק'  .8

גפן שאינה מקבלת הרכבה ממין אחר כו'. פי' נקודה טמונה שיש בכל איש 

ישראל אשר אינו מתחלף כלל והיא נקראת גפן. וזה נתן הקדוש ברוך הוא 

כמ"ש ואנכי  להיות בטבע נפש הישראלי. וכן מדות טובות שבישראל נק' שורקה

נטעתיך שורק. אך עבודת האדם לקשר כל התעוררות שבו לזאת הנקודה. וז"ש 

אוסרי לגפן עירה. פי' התעוררות כל נפש האדם. לשעבד הגוף להנשמה. וכן 

המדות צריך האדם לקיים אותם ע"פ התורה כמ"ש במ"א שלא יהי' תיקון 

האדם. רק כדי המדות כדי ליישר עצמו באשר הוא מבין שהם עדות לחכמת 

להיות כלי מוכן לעבודתו ית'. כי התורה שוכנת בגוף מתוקן. ואם הכוונה כן 

. שכל דבר שנעשה בצירוף התורה ולשמה. כי התורה נק' עוזמתקיים לעד. 

מתקיימת. וז"ש לשורקה בני אתונו מלשון איתן שהתורה נק' עוז כנ"ל. כבס ביין 

כמו מלבוש וקישוטין להגוף לבושו. הוא תיקון מעשים הגשמיים אשר הם 

 ויחי תרל"ו :כשהם נעשין בטהרה

 

 

 

-------------------------------------------------- 

ב ִמָמֳחָרת ַוְיִהי יג ה ַוֵישֶּ ת ִלְשֹפט ֹמשֶּ ה-ַעל ָהָעם ַוַיֲעֹמד ָהָעם-אֶּ -ִמן ֹמשֶּ

ר ב-ַעד ַהֹבקֶּ  :ָהָערֶּ
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-------------------------------------------------- 

 במעשה ה"להקב שותף נעשה כאילו  לאמיתו אמת דין שדן דיין כלביאור ענין 

 בראשית

 

 רש"י

 

 הערב עד הבקר מן

 

 הכתוב עליו מעלה  ,אחת שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל אלא  ,כן לומר אפשר

 בו שנאמר  ,בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה וכאילו  ,היום כל בתורה עוסק כאילו

 . (י )שבת  'וגו ערב ויהי

 

 בראשית במעשה ה"להקב שותף לאמיתו נעשה אמת דין שדן דיין רמזים שכל 

 

Uבעל הטורים 

 

 יד( )פסוק שלמטה  ,יתירה א"הה  "ערב'ה עד בקר'ה" וכתיב  .הערב עד הבקר מן  

 שותף נעשה כאלו לאמתו אמת דין הדן כל לומר  ,"ערב עד בקר מן" אלא אומר אינו

 :מאמרות א"ה א"בה שנברא בראשית במעשה ה"להקב

 

 משפטים כא,א 

ה )א ר ַהִמְשָפִטים ְוֵאלֶּ ם ָתִשים ֲאשֶּ  ( :ִלְפֵניהֶּ

 

 דין הדן כל לך לומר ה' תיבות בפסוק  )ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם(  ויש 

 במעשה ה"להקב שותף נעשה וכאילו  ,תורה חומשי ה' קיים כאילו לאמיתו אמת

 :בראשית )שנברא באות ה'(

 

 

 שפת אמת

 

וקשה  מבוקר עד ערב אפשר לומר כן אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו כו'. .1

א"כ מה אמר יתרו נבול תבול כו'. אך אמת כי גם במצות פשוטי בני אדם 

לעשות דין ומשפט בין איש לרעהו. אם הוא באמת הוא דבר גדול. ונאמר עליו 
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מבוקר עד ערב. שמתקשרין עי"ז כל העולמות וממשיך האמת עד דרגא 

גמרא תחתונה. והוא באמת נחמה לדיינים העוסקים בצורכי ציבור שנאמר ב

ומד' שעי"ז באין לביטול תורה רק שגדולה מצוה בשעתה. אבל מדרגת מרע"ה 

שנאמר עליו כל עליותיו בהשכמה היו הוא למעלה מזו המדרגה מבוקר עד 

ערב. ועצת יתרו הי' אליו לפי מדרגתו. ובס' אוה"ח פי' וצוך אלקים ויכלת 

ים. וכ"כ בתרגום עמוד. שעי"ז יהי' פנוי לקבל מאמר אלקים ע"ש בדבריו הקדוש

יונתן. עכ"ז ראינו כי לא הוטב העצה בעיני מרע"ה. כי בודאי אם הי' נשאר כן. 

הי' מרע"ה מתקן הכל להיות נמשכין כל בנ"י אחר מדרגתו. כמו שהי' שליח 

להוציאנו ממצרים ממ"ט שערי טומאה. כן הי' בכחו ג"כ להמשיך כל בנ"י 

הרשע. שע"י שהוקרו בנ"י מכוחם  אחריו. אבל נראה כי גם זה הי' בעצת עמלק

במלחמת עמלק ימ"ש. לא היו יכולין להמשך אחר מדריגת מרע"ה. וראי' לדבר 

 שבמלחמת עמלק סילק מרע"ה עצמו ושלח את יהושע כנודע: תרל"ה

 

ובמדרש הה"ד מבוקר לערב יוכתו כו'. התורה ניתנה בבוקר כמ"ש בהיות  .2

הבוקר. והמשפטים בערב כו' ע"ש. ב' בחי' אלו ערב ובוקר הם עמודי עולם 

כמ"ש בששת ימי בראשית ויהי ערב ויהי בוקר. ובוקר הוא שורש הראשית 

הנשפע מאתו ית' עד שלא נתערב ונחשך בטבע הגשמיות המסתיר ומכסה אור 

הפנימי. וכמו כן בקבלת התורה שהי' פתיחת שערי שמים נקרא בוקר כמ"ש 

אתה הראת לדעת כו' אבל באמת צריכין לתקן גם בחי' ערב וע"ז כתיב ואלה 

המשפטים אשר תשים לפניהם וזה עיקר עבודת האדם שכל הארה המתגלה לו 

 איש לפי ערכו צריך לשים ההארה על לבו להיות דבר המתקיים גם על זמן

הנסתר והנחשך כי לעולם יש ב' בחי' אלו וכן בכל יום מתחדש הארת התורה 

כמ"ש אשר אנכי מצוך היום והוא בחינת בוקר אור. אבל כתיב ושמתם את 

דברי אלה על לבבכם להיות דבר המתקיים וז"ש מבקר לערב יוכתו על ידי שאין 

לערב ימולל משימים הדברות אל לבם כמ"ש מבלי משים. וכ"כ בבוקר יציץ כו' 

ויבש. אבל איש ישראל צריך לשים דברי תורה על לבו להיות דבר של קיימא. 

ובשעת קבלת התורה שנתעלו נפשות בנ"י להיות כמלאכים עד שיצאו נשמתן 

הי' בחי' בוקר. אבל הכא כתיב אשר תשים לפניהם כמו שהם בעוה"ז בחי' 

משה מן הבוקר  ויעמוד העם עלושמתם על לבבכם. לכן כתיב אצל המשפטים 

ועד הערב ודרשו חז"ל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב"ה במעשה 

זהו השותפות להיות מתדבק באור התורה גם  בראשית שנאמר בי' ויהי ערב כו'

בהיותו עוסק בדברים גשמיים זה בחי' מעשה בראשית כמ"ש ז"ל בשביל 

תף במעשה התורה שנק' ראשית ולכן המקשר מעשי הטבע בתורה נעשה שו

בראשית התחברות ערב ובוקר. וזהו האחדות כמ"ש ויהי ערב ויהי בוקר יום 
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אחד וז"ש ואלה מוסיף על ענין ראשון שלא להפריד הערב מן בוקר וע"ז רמז 

הכתוב אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבוקר יאכלו אשריך ארץ שמלכך בן 

כמ"ש לכל זמן  חורים ושריך בעת יאכלו הוא התדבקות העתים בהארת הבוקר

 משפטים ועת כו' ובני ישראל מוכנים לזה לכן כתיב לפניהם כנ"ל: תרנ"ד

 

 

-------------------------------------------------- 

ה ג ל ָעָלה ּוֹמשֶּ  ֹכה ֵלאֹמר ָהָהר-ִמן ְיהֹוָה ֵאָליו ַוִיְקָרא ָהֱאֹלִהים-אֶּ

 :ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵגיד ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר
-------------------------------------------------- 

 

             הזה וכסדר הזה בלשון תאמר כהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 תאמר כה

 

             הזה וכסדר הזה בלשון

 

 שפת אמת

 

דבלשון א' בפסוק כה תאמר כו' לנשים בלשון רכה כו' ותגיד דברים הקשין. וקשה 

ויתכן לומר כי באמת באלה הדברים לנשים  כדפרש"י בלשון הזה ובסדר הזה.נאמר 

ופחותין שדעתן קלה. הם רק דברי פיתוי איך שהקב"ה קירב אותנו והרים אותנו. אבל 

אנשים מבינים יודעים שאין זה דבר קטן ושמקבלין בזה עול גדול ונורא לעבוד הבורא 

יו ית' עולם ולברר מלכותו ית' בעולם. ולכן אמר בלשון הזה ובסדר הזה שגלוי לפנ

שבזה הלשון ימשוך כ"א לפי דרכו. הנשים בפיתוי. והאנשים בקבלה נוראה. ובגמ' ג"כ 

 תר"נ מצינו מחלוקת אי מצות ליהנות ניתנו. והלכה דלאו ליהנות ניתנו כנ"ל:

 
-------------------------------------------------- 

ם ו ת ִלי-ִתְהיּו ְוַאתֶּ כֶּ ה ָקדֹוש ְוגֹוי ֹכֲהִנים ַמְמלֶּ ר ַהְדָבִרים ֵאלֶּ  ְתַדֵבר ֲאשֶּ

ל  :ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ
-------------------------------------------------- 
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 שרים היינו  כהניםביאור ענין 

 

 רש"י

 

 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם

 

              (יח  .ח ב )שמואל היו כהנים דוד ובני  ,אמר דאת כמה  ,שרים

 

 אמתשפת 

 

איתא במד' כשאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ה' אלקיך נזדעזעו כל הברואים. כל  .1

אחד סבר שאליו הוא מדבר כי הוא אלהי כל הברואים. וכשאמר אשר 

הוצאתיך מא"מ ידעו שלבנ"י הוא מדבר כו'. פי' וודאי הכל אמת כי דיבור ה' 

עשיהם אלהיך הוא לכל הברואים. אבל זה הכח ניתן לבנ"י שבאמצעיות מ

ימשכו מלכותו ית' על כל הברואים. וזה צריך כל איש לידע כי צריך להמליך 

הבורא ית' על כל. והיינו דכתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. פי' אף כי 

הבורא ית' הוא מלך עולמים. אבל כך הי' רצונו ית' שיהי' מתפשט כח מלכותו 

המשל )למלך( ]לחכם[  על הכל ע"י בנ"י שהם ימליכוהו ועיין במד' פ' תצוה

וז"ש ממלכת כהנים שממילא הם שרים כמ"ש רש"י שציוה לאשתו כו' ע"ש[. 

 תרל"ט ע"י שנמשך הכל על ידיהם הם ראשונים למלך כנ"ל:כהנים שרים 

 

ואתם תהיו לי ממלכת בענין אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם. עפ"י מ"ש  .2

כמו שיש שרים שממליכים המלך אעפ"י שהמלך מושל  כהנים פרש"י שרים כו'.

עליהם. כמו כן כביכול רצה השי"ת שבנ"י ימליכו אותו וכפי קבלת מלכות 

שמים שהמה מקבלים כך מתגלה כבוד מלכותו ית' בעולם. והכל בכח קבלת 

התורה זכו בנ"י לזה כמ"ש אם שמוע תשמעו בקולי כו'. ונרמז ג"כ מצות 

רמז לקבלת התורה ועי"ז תהיו לי ממלכת כהנים הוא  שמיעת קול שופר שהיא

בר"ה זמן המלוכה. וגוי קדוש הוא ביום הכפורים שנמשלו בנ"י למלאכים כמ"ש 

 ראש השנה חז"ל: תרמ"ז

 
 
 

-------------------------------------------------- 
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ר ֹכל ַוֹיאְמרּו ַיְחָדו ָהָעם-ָכל ַוַיֲענּו ח ר-ֲאשֶּ ה ְיהֹוָה ִדבֶּ ב ַנֲעשֶּ ה ַוָישֶּ  ֹמשֶּ

ת ל ָהָעם ִדְבֵרי-אֶּ  :ְיהֹוָה-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 איני  ,ששלחני מי ויודע הואיל אמר שלא  ,ממשה ארץ דרך ללמדך הכתוב באביאור ענין 

             להשיב צריך

 

 רש"י

 

 'וגו העם דברי את משה וישב

 

 אלא  ,להשיב משה היה צריך וכי  .עלה בהשכמה שהרי  ,שלישי יום שהוא המחרת ביום

 צריך איני  ,ששלחני מי ויודע הואיל אמר שלא  ,ממשה ארץ דרך ללמדך הכתוב בא

             להשיב

 

 שפת אמת

 

בפסוק וישב משה את דברי העם אל ה' וכ' רש"י ממכילתא וכי צריך הי' משה  .1

ואין מובן כי הקושיא במקומה  ללמדך ד"א ממשה רבינו ע"ה כו'.להשיב אלא 

עומדת. וביאור הענין עפ"י מאמרם ז"ל ד"א קודמת לתורה לכן הוצרך ללמדנו 

דרך ארץ קודם קבלת התורה. והענין הוא כי דרך ארץ הוא הכנת האדם מכח 

הדעת שבו. וזה ענין תיקון המדות בימי הספירה קודם קבלת התורה וכמו 

זדככו בנ"י מיציאת מצרים עד שבאו להר סיני והקדימו נעשה לנשמע וזה שנ

אות על רוממות הדעת שהי' להם ומרע"ה רצה שיהי' מתן תורה עפ"י הקדמת 

 אתערותא דלתתא ואז נשאר דבר של קיימא וזה הקדמת ד"א לתורה: תרמ"ג

 שבועות

 

וישבות ביום הז' דכ' והחיות רצוא ושוב. ובהם כ' כמראה הבזק ברגע א'. אבל  .2

בתחתונים יש להם עלי' בש"ק. לכן רצוא בימי המעשה ושוב בשבת. כדאיתא 

בימי המעשה ההנהגה ע"י שליח ובש"ק חוזר השליח בשליחותו. וזה הענין הוא 

יח צריך והכלל שהשלבכל איש ישראל שנשתלח בעוה"ז לעשות מצות ה'. 

כדאיתא בגמרא והשבת מעלה ומחזיר כל עבודת ימי המעשה  לחזור שליחותו

להבורא ית'. וכפי השוב שבש"ק כך מקבלין שליחות חדש על ימי המעשה 

הבאים. ובמדרש הגו סיגים מכסף כו' כ"ז שתהו ובהו בעולם כו' נעקר תו"ב 
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ד' שם ניכר למלאכת שמים וארץ ע"ש. דכ' והארץ היתה תו"ב ואיתא במ

שהארץ מתרעמת כו'. ובשבת שנק' שלום מתעלה הארץ ומתחבר להיות שמים 

וארץ כלי אחד. ושבת היא כלל הבריאה כמש"כ ויכלו והיא מדת הצדיק. כל. 

דאחיד בשמיא וארעא. ובאמת הצדיקים נק' ע"ש זה שעושין חיבור ודביקות 

נק' עדים וכן תחתונים בעליונים. לכן בנ"י נק' השולמית והשבת מיוחד להם ו

השבת סהדותא איקרי והיינו כדכ' במזמור שיר ליום השבת להגיד כי ישר ה' 

צורי. פי' להראות כי באמת שמים וארץ הכל אחד. רק הפסולת ותערובת טו"ר 

שנעשה ע"י החטא מעכב. לכן הוצרך למטה כל התקונים וכ' בכל יום ויהי ערב 

להשמדם עדי עד. ונק' שבת  ובוקר. ובשבת לא שלטא סט"א כדכ' ויציצו כו'

ששבת ממזיקין כדאיתא במדרשים. ובהסתלקות הסוגים מתגלה הטוב הצפון. 

וזה עדות כי ישר כו' ולא עולתה בו. והשי"ת בחר בשבת להיות מתגלה בו 

הקדושה לעדות הנ"ל בזמן. ובחר בבנ"י להיות מתגלה בהם הקדושה להיות 

על המקום. כי נמצא האור בהם. עדות על הנפש. ובא"י ובהמ"ק להיות עדות 

ורק החטאים מעכבים ומחשיכין כדאיתא לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימין 

 בראשית תרמ"ח :'העולם כו

 

 

 

-------------------------------------------------- 

ד יד ה ַוֵירֶּ ל ָהָהר-ִמן ֹמשֶּ ת ַוְיַקֵדש ָהָעם-אֶּ  :ִשְמֹלָתם ַוְיַכְבסּו ָהָעם-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

       העם אל ההר מן אלא  ,לעסקיו פונה משה היה שלאביאור ענין 

       

 רש"י

 

 העם אל ההר מן

 

             העם אל ההר מן אלא  ,לעסקיו פונה משה היה שלא מלמד

 

 שפת אמת
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בפסוק וישב משה כו' אנכי בא אליך בעב הענן כו' ויגד משה כו'. להודיע חבתו של 

מרע"ה אם כי נודע לו שיהי' לו כמו נחיתת דרגא כמ"ש בעב הענן. בעבור טובת בנ"י. 

כמ"ש חז"ל ע"פ וירד מן מול כן מודיע הכ' ויגד משה שלא הי' נחשב לו שום נגיעה. 

כנ"ל שלא הי' אצלו שום תרעומות בלבו. רק  ההר אל העם שלא הי' פונה לעסקיו

שמח בטובתן של ישראל. כמו שראינו אח"כ דכ' ויעמוד העם מרחוק ומשה נגש כו'. 

מכלל כי מקודם לא הי' עולה כל כך לטובתן של ישראל. וכמ"ש במ"א פי' קרב אתה 

 תרמ"ג ושמע:

 

-------------------------------------------------- 

ה ֵצאַויוֹ  יז ת ֹמשֶּ  ַוִיְתַיְצבּו ַהַמֲחנֶּה-ִמן ָהֱאֹלִהים ִלְקַראת ָהָעם-אֶּ

 :ָהָהר ְבַתְחִתית
-------------------------------------------------- 

 

 כלה לקראת היוצא כחתן לקראתם יצאה שהשכינהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 האלהים לקראת

 

 בא מסיני  'ה שנאמר וזה  ,כלה לקראת היוצא כחתן לקראתם יצאה שהשכינה מגיד

             בא לסיני נאמר ולא  ,ג)"פ מכילתא  .ב  ,לג )דברים

 

 שפת אמת

 

' במד דאיתא שבת שמירת לפרשת ונסמך. אתו לדבר ככלתו משה אל ויתן בפסוק

 שלא לו נוח לבעלה העריבה ככלה שומעיהן על חביבין ואין ת"ד שאומר כל ככלתו

. 'כו בעלה על ככלה להם חביבה היתה לישראל התורה ה"ב הקדוש שכשנתן אמרן

. ידו על התורה שניתן זכה לכן בשלימות והרצון התשוקה זה לו' הי ה"מרע והנה

 את משה ויוצא ש"כמ י"בנ בכל הרצון זה שנטע אלא בלבד זו ולא. ן"רצו' גי ה"מש

 מתגלה ק"ובש .כלה פני להקביל היוצא כחתן י"פרש. המחנה מן האלקים לקראת העם

 ק"בש התורה הארת מתגלה לכן. התשוקה זו אל ובאים ישראל בכלל ה"מרע הארת

 שבת בקבלת אומרים ולכן. הנחילנו וברצון באהבה ש"כמ י"רצוןלבנ יום שהוא

 ש"וז. רצון' פי נפש. ק"בש שבא יתירה הנפש בכח באמת וזה. ה"מרע של המזמורים
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 י"פרש. אתו לדבר ש"כמ. דביקותעצום הוא. אתו לדבר ככלותו משה אל ויתן וינפש

 נשאר ה"ע רבינו ולמשה. עמכם' ה דיבר בפנים פנים' בחי זה. יחד שונים שהיו' ובמד

. הורדעדיך ש"כמ החטא ידי על י"מבנ שנאבד וזה. בו אדבר פה אל פה ש"כמ' הבחי זו

 בכל מתעורר למעלה הרצון שהרי הפנים בושת ולנו הצדקה' ה לך במדרש מביא ז"וע

 ורצון בחביבות ולשמוע לקבל מוכנים שאין הפנים בושת ולנו. התורה להשפיע עת

 בשבת גם הרצון לזה[ זוכה( ]זה) אין שאם. בשת ירא שבת אמרוירא ק"בש ולכן. שלם

 הגם. פ"עכ הארה קצת לקבל יכולין הבושה ובכח הבושה לנו להיות פ"עכ צריך. קודש

 ש"כמ הרצון זה בנו מעורר כ"עצמוג השבת יום ובאמת. בפנים פנים' בחי זה שאין

' בחי וזה. י"בנ ובין ביני הוא אות' כ בשבת כמו'. כו וביניכם' ה בין עומד אנכי ה"במרע

 תרס"ב :בפנים פנים פה ושבעל שבכתב תורה חיבור בשבת משנה לחם

 

 כגיגית ההר  עליהם נכפהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 ההר בתחתית

 

   . (פח )שבת כגיגית עליהם ונכפה ממקומו ההר שנתלש  ,ומדרשו  .ההר ברגלי פשוטו לפי

           

 

 שפת אמת

 

ואיתא הדר קבלוה בימי אחשורוש כו'. ותוס' הקשו הא הקדימו נעשה לנשמע.  .1

אבל יראה כי ע"י חטא העגל אבדו נעשה כדאיתא במדרש הזהרו בנשמע. 

שאף  נין כפה עליהם ההר.וזה הי' עואעפ"כ הי' לבנ"י עמידה אחר החטא. 

כשיאבדו ח"ו הקדמת נעשה כו' רק הרצון והשמיעה יהי' כראוי. יסייעו להם 

משמים לגוף המעשה. והדר קבלוה בימים האלו. כמ"ש קימו וקבלו כו' להיות 

עושים כו'. א"כ נראה שנתקן חטא העגל בנס דפורים. והאמת כי כל חטא העגל 

אותנו קודם קבלת התורה וזרק ארס בא על ידי הרשע עמלק אשר עירבב 

 פורים ושאור בעיסה. לכן כפי מחיית עמלק נתקן זה החטא כנ"ל: תרל"ו

 

מכאן מודעא רבה. ואמרו  איתא בגמ' שכפה עליהן הר כגיגית בקבלת התורה. .2

הדר קבלוה בימי אחשורוש ע"ש. א"כ נראה כי כל מה שהוצרך לכפות עליהם 

רשע עמלק דכתיב בהוציאך את העם ההר ושיהי' מודעא הכל גרם אותו 
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ממצרים תעבדון את האלקים כו' ואותו הרשע הפסיק אותנו באמצע כמ"ש 

אשר קרך בדרך. ולכן הי' צריך להיות ע"י כפיה. הגם שכבר הקדימו נעשה 

לנשמע כמו שהקשו התוס'. אכן כתיב ויפתוהו בפיהם כו'. ובוודאי לא שייך 

דיש ברית הלשון וברית המעור כמ"ש לפתות הבורא ית' במילי בעלמא. אך 

לעיל בפ' זכור דזה ראשית וזה אחרית בחי' מילולא ועובדא. ובפיהם הי' נגמר 

התיקון. אך להיות גמר המעשה בשלימות. בזה הטיל שאור אותו רשע. וז"ש 

ובלשונם יכזבו לו ושמעתי מפי מו"ז ז"ל כי כל דבר שאינו נגמר להיות דבר של 

כמו מים המכזבים. אשר לא יכזבו מימיו כו'. וכמו שהי'  קיימא לעד נקרא כזב

פרעה ומצרים קליפה המסתרת בעורף קודם פתיחת הדעת והלשון. כמו כן יש 

קליפה המסתרת גמר הדעת. וז"ש והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. ובזה הגמר 

עומד עמלק. ולכן בכל עת שיש מחיית עמלק יש קבלת התורה וז"ש וקיבל 

החלו כו'. כי בפורים הי' גמר תיקון העשי'. וכן אמרו בגמרא  היהודים אשר

אסתר סוף כל הנסים. ומ"ש האיכא חנוכה. ומשני ניתן ליכתוב קאמרינן. פי' 

שיש נסים העושין רשימה וחקיקה בלבות בנ"י כמ"ש זכרון בספר. ובאמת זו 

הכתיבה הוא אות ברית מילה. דכמו דיש אותיות חקוקין וחצובין בפה. כן 

בברית מילה. והוא גמר הכתיבה. ונקרא חותם. ספ"ר. גי' ש"ם. הוי"ה ושד"י. 

 פורים שזה הוא בברית מילה הוי' מלגאו שד"י מלבר כמו במזוזה: תרנ"ד

 

כתיב וכאשר יענו אותו כן ירבה. פרשנו כבר כי כך הי' מסודר להיות הגאולה  .3

רזל במצרים מקום אח"כ כדמיון השיעבוד והגלות. וכמו שהכניס אותנו בכור הב

שאין עבד יכול לברוח משם. כן הי' הגאולה התדבקות בעלמא דחירות עולם 

שיהיו מקושרים להיות עבדי ה' שלא יוכלו לצאת מזה העבדות. כמ"ש ביד 

חזקה כו' אמלוך עליכם. וזהו הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה. שע"י קבלת 

בעצם רק במקרה.  מלכות שמים בהר סיני יצאו שלא יוכלו שוב להשתעבד

כמ"ש עבדי הם שטרי קודם. וכמו שמצרים הוא בית עבדים שאין עבד יכול 

לברוח משם כן הכניסנו לארץ טובה ורחבה שהוא מקום שנותן חירות. ארץ 

ישראל ובית הבחירה הוא בית מלכים וחירות עולם כמ"ש אשריך ארץ שמלכך 

מתחילתו פרעה עצמו בן חורים. וכמו ששיעבדו עמהם בפרך ואיתא בפה רך ש

סייע להם ועבדו בכל כחם ואח"כ שמו עליהם כעבודה זו בכל יום כמ"ש במד' 

שמות. כמו כן כשקבלו התורה בהר סיני אמרו נעשה ונשמע בלב שלם ונפש 

להיות עושין  כפה עליהם הר כגיגיתחפיצה שהי' להם התגלות אלקות. ואח"כ 

התגלות אלקות כמ"ש אנכי כל התורה והמצות בכל יום אפילו כשאין להם 

 פסח מצוך היום שנשאר רשימה מקבלת התורה בכל יום: תרס"ב

 



  

258 
 

מודעא רבה כו'. י"ל כי בשעת מתן תורה  בגמ' ויתיצבו כו' שכפה עליהם ההר .4

הי' חירות כמ"ש חז"ל. והפירוש שהי' מתגלה פנימיות החיות של הטבע ג"כ. 

והי' משועבד כל הטבע להשי"ת בלבד וכמו שיהי' לעתיד שמו אחד. ]וי"ל 

ששתי לחם רומז על זה[ כמ"ש וירד ה' על הר סיני ומתרגמינן ואתגלי כו'. שהי' 

הנבראים. וכ"כ אתה נגלית. וכ"כ פנים בפנים דיבר כו' שהי' גילוי החיות בכל 

כל הבריאה מכוון למעלה לשורש החיות ואיתא כשאמר השי"ת אנכי ה' אלקיך 

היו כל פרטי הנבראים סבורין שלהם הדיבור עד שאמר אשר הוצאתיך כו' ע"ש. 

י והפי' כי ודאי השי"ת הוא החיות והכח של כל הנבראים. ובאמת ה' אלקיך קא

על כל הבריאה. רק שהתגלות מלכותו ואלקותו לכל הבריאה הוא ע"י ישראל. 

וז"ש אשר הוצאתיך כו'. ונחזור לדברינו שכיון שהי' מתגלה החיות והי' תיקון 

הראוי. ממילא צריך להיות שלא יוכל האדם לחטוא. כי הטבע עצמו מעכב 

כו'. שהטבע שלא יעבור שום אדם על דעת קונו. וזה ענין כפה עליהם ההר 

עצמו נתבטל וראו והבינו כי אין להם חיות בלי חיות התורה. כי לא הי' אז 

חיות מסט"א רק מסטרא דקדושה. וזה עצמו המודעא שלא היו יודעין שאח"כ 

יחזור הטבע להיות נסתר. ואז נראה להם הכל בחוש הראות שא"א לסור 

' אלקיך והוא מהש"י חי החיים. ולכך מצוה לזכור יום אשר עמדת לפני ה

ההתגלות שהי' אז עומד כל אדם לפני ה' ממש כנ"ל. והדר קבלוה כשראו הנס 

תוך הטבע האמינו שהוא רק הסתר אבל הפנימיות רק חיות התורה כנ"ל: 

 פסח תרל"ג

 

בענין תנופת שתי הלחם בשבועות. דכתיב כאשר ירים משה ידו כו' וכפי מה  .5

יסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני כו'. שגוברין על עמלק זוכין לתורה כן כתיב ו

כאשר חכמים הגידו כי כל החטא שנכשלו בעגל הי' ע"י עמלק הרשע. והנה כ' 

הקול קול יעקב והוא בחי' מרע"ה שר התורה. אכן לפי שעמלק עירבב את בנ"י 

ממדריגה זו והוצרכו אח"כ לתקן העשי' וזה עצמו הקדמת נעשה לנשמע 

י' וצריכין לתקן זאת מקודם ומדרגת משה רבינו שהבינו בנ"י כי הם תחת העש

ע"ה הי' למעלה מזה. וכן היו מוכנים להיות כל בנ"י לולי אותו רשע שעירבב 

אותנו. ולכן סילק עצמו מרע"ה ממלחמה זו. והי' תיקון בחי' היד ששם יש 

הסתרת עמלק. ולכן אח"כ לא ]היו[ יכולין לזכות לאותו הקול רק ע"י מס"נ 

משא"כ מקודם היו מוכנים בעצם להתורה  יית ההר כגיגיתוהוצרכו לכפ

כמדריגת מרע"ה אספקלריא המאירה. פי' בכ"מ שהולך. האור עמו. וז"ש חז"ל 

הדר קבלוה בימי אחשורוש שבכל עת שיש מחיית עמלק זוכין לתורה כנ"ל. 

ואיתא בזוה"ק ואתחנן משה שירותא הוי ומלכא משיחא סיומא ע"ש בפסוק 

זה הרמז שתי הלחם וקריאת רות לתיקון הכולל שיהי' בביאת אתה החלות. ו
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משיח שיהי' נמחה כל זרעו של עמלק ויתגדל כבוד שמו ית' כמ"ש וקרבתנו כו' 

לשמך הגדול שמרמז לב' הזכירות קבלת התורה ומחיית עמלק יד על כס יה. 

והוא הקדמת נעשה לנשמע. ובודאי הואיל ונשבע הקדוש ברוך הוא וב"ש שאין 

ו שלם כו' עד שימחה שמו של עמלק א"כ בכל צד התגדלות שמו ית' צריך שמ

להיות מקודם מחיית עמלק ימ"ש. ועתה ביום הביכורים שהיא התורה שנקראת 

ראשית. פי' שכל הדברים השורש והראשית שלהם בתורה ונקשרים כל 

הדברים בשורש התורה ע"י בנ"י ועי"ז הראשית מתרומם הכל. ועי"ז יכולין 

ות שם עמלק. וכמ"ש במ"א במאמר ותרומת ידך הוא ביכורים. וכ' והי' למח

בהניח כו' ובחג הזה שמתעורר השורש הוא עיקר המנוחה והוא הזמן למחות 

שם עמלק. ובאמת בזמן המקדש הי' תיקון העשי' וכן במשכן והקרבנות הם 

ק התיקונים במעשה ממש וכיון שקלקלנו נעשה נחרב המקדש. ואין לנו שיור ר

התורה שהיא בחי' נשמע. ועל ב' אלו מבקשין תמיד שיבנה ביהמ"ק ויתן חלקנו 

 בתורתו. ואיתא מפני היד שנשתלחה במקדשך והוא בחי' נעשה כנ"ל: תרמ"א

 שבועות

 

בפסוק לבעבור נסות אתכם כו'. כי בודאי היו נסיונות גדולות לבנ"י שנתקרבו  .6

אף על פי שהקדימו  כגיגית שהוצרך לכוף עליהם ההרלהר סיני. ותוס' כתבו 

נעשה לנשמע מ"מ כשראו האש הגדולה היו חוזרין. ודבריהם אמת כי בכל 

מדריגה שנתעלה האדם יש נסיונות רבות כמ"ש וסביביו נשערה מאוד. ואיתא 

בזוה"ק במה שהחזיר הקדוש ברוך הוא התורה לאומות וברחו משום שנסמו 

טוב ושם על פי החבית סם עיניהם והביא המשל מפקח שיש לו חבית מלא 

המות ע"ש. ואין זה ענין ערמה כלפי מעלה רק שכן הוא המדה. ולכן זה עצמו 

הי' העדות שבנ"י מוכנים אל התורה ולא האומות. ולכן הי' לבנ"י נסיון גדול 

והוצרך מרע"ה להאיר עיניהם להראות להם כי זה רק נסיון. ז"ש לבעבור נסות 

זאת התורה אשר שם משה זכה סם חיים לא זכה אתכם כו'. וכן איתא בגמרא ו

סם המות. וכן אמרו פן נמות ומרע"ה שם וסידר לפניהם דרך החיים וכ"כ 

 שבועות החיים והמות נתתי לפניכם: תרנ"ט

 

-------------------------------------------------- 

ה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵלךְ  ַהֹשָפר קֹול ַוְיִהי יט  :ְבקֹול ַיֲענֶּנּו ְוָהֱאֹלִהים ְיַדֵבר ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 לך יהיה ולא אנכי אלא הגבורה מפי שמעו לאביאור ענין 
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 רש"י

 

 ידבר משה

 

 אנכי אלא הגבורה מפי שמעו לא שהרי  ,לישראל הדברות ומשמיע מדבר משה כשהיה

          ונשמע מגביר קולו להיות כח בו לתת מסייעו הוא ברוך והקדוש  ,לך יהיה ולא

 

 לך יהיה ולא אנכי אלא הגבורה מפי שמעו רמזים שבני ישראל לא

    

Uבעל הטורים 

 

 טו יד  ,כז  דברים

ל ְוָאְמרּו ַהְלִוִים ְוָענּו )יד  :ָרם קֹול ִיְשָרֵאל ִאיש-ָכל-אֶּ

ר ָהִאיש ָארּור טו  ה ֲאשֶּ ל ַיֲעשֶּ סֶּ ר ְוָשם ָחָרש ְיֵדי ַמֲעֵשה ְיהֹוָה תֹוֲעַבת ּוַמֵסָכה פֶּ -ָכל ְוָענּו ַבָסתֶּ

 (:ָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם

 

 בקול היינו  ,רם של שבקולו לומר  .פסל יעשה אשר האיש ליה וסמיך  .רם קול 

  .לך יהיה ולא אנכי דיבר שמעו ה"הקב

 

 כד ,דברים ה

ר-ָכל ֵאת ּוֲשָמע ַאָתה )כד ְקַרב ר-ָכל ֵאת ֵאֵלינּו ְתַדֵבר  | ְוַאְת  ֱאֹלֵהינּו ְיהֹוָה ֹיאַמר ֲאשֶּ  ֲאשֶּ

יךָ  ֱאֹלֵהינּו ְיהֹוָה ְיַדֵבר  :ְוָעִשינּו ( ְוָשַמְענּו ֵאלֶּ

 

 דברות" "שמונה בגימטריא  .תדבר ואת 

 

    

 שפת אמת

 

 מכפר כ"שיוה כמו לומר. בעשור אך כ"ביוה כתיב וכן. תשמורו שבתותי את אך .1

 הוא כ"וביוה. לו מחול מחללו שבת שומר ל"חז דרשו שבת כן. תטהרו' ה לפני

 לשבים הוא מכפר אך התם וכמושדרשו. שבת עונג י"ע ובשבת ועניתם י"ע

 רק. תשובה י"ע הוא לו מוחלין ל"חז ש"מ בשבת כן שבים לשאינם מכפר ואינו

 התשובה אחר גם קרבן שצריכין וכמו. העונות י"ע שנעשו הפגמים מוחל השבת

 השבת כן. העונות מליכלוך לגמרי טהור להיות התשובה עם מכפר כ"וכןיוה
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 להעביר שצריכין הזהב את אך ש"כמ אך ש"וז. העונות מליכלוך ומזקק מטהר

 להיות שלא וצריך. הוא ישראלאות בני ובין ביני והטעם. א"במ ש"כמ החלודה

 כי א"במ ש"כמ. משה אל ויתן השבת לפרשת וסמיך. בינתים המפסיק דבר

 את יקח ומשה' דכ ה"מרע של כוחו שזהו. הראשונים מלוחות הארה יש בשבת

 חוזר שבת ובכל. שבת בכל הארה אותו ומתחדש י"לבנ ובשבתמחזירן. האהל

 שמעו דברות' ב ואיתא. י"בנ כלל של הדעת שהוא למשה זו מתנה ונותן ה"הקב

 ז"וע. שכחה הלימוד בזה'והי. עמנו אתה דבר אמרו כ"ואח בעצמו ה"מהקב י"בנ

 זה אין ה"הקב להם שהשיב ש"שיה במדרש ש"ע פיהו מנשיקות ישקני מבקשין

 בו יש לכן. ב"עוה מעין שבת והנה. ש"ע אכתבנה לבם ועל לעתיד רק עתה

 ת"ול ע"המ כלל ק"בש ושמור זכור' בחי והם. ה"הקב של הדברותמפיו' ב הארת

 דעת מפיו' במד' שכ החילוק שזה א"במ כתבתי וכבר. לך' יהי ולא אנכי שהוא

 בשבת ש"כמ נודעתלהם יתירה חבה ל"חז אמרו ז"וע. פיו מתוך פרוסה ותבונה

 אל תורתי' כו נתתי טוב לקח הפסוק ז"ע הביאו וגם. אמצעי בלי'. ה אני. לדעת

 יום את זכור ש"כמ דזכירה יומא שבת כי. שכחה בה שאין' בחי שהוא תעזובו

 ואל. שכחה לידי לבוא א"שא י"בנ בנפשות החקוקה בונקודה ומתעורר. השבת

 תשא תרס"א :א"במ ש"כמ אשכחך לא ואנכי ש"כמ הכתוב גזירת הוא תעזובו

 

זאת חקת התורה במדרש מי יתן טהור מטמא לא אחד כו'. עפ"י מ"ש כבר כי  .2

יש בחי' קדוש וטהור. וקודם החטא הי' בנ"י כולם קדושים כמ"ש וקדשתם היום 

ומחר כו' ואחר החטא הי' הנהגת בנ"י בבחינת הטהרה ושם יש בירור הטהור 

ירה ובש"ק מטמא. והם ב' מדריגות כי קודש הי' בחי' מרע"ה אספקלריא המא

זוכין בנ"י גם עתה לקדושה כמ"ש קודש היא לכם לכן א"צ בירורים בשבת. 

ומחזירין לבנ"י הכתרים שהיו להם בעת קבלת התורה קודם החטא. ובימי 

המעשה צריך להיות התיקון ע"י הטהרה וזוכין לתורה ע"י הבירור טהור מטמא 

דש בחי' מרע"ה כי מקודם הי' לבני ישראל דביקות בעיקר התורה שהוא קו

תורה שבכתב, אח"כ כתי' חקת התורה והוא שזוכין להתורה על ידי הטהרה. 

לכן תלה הכ' התורה בהטהרה כמ"ש זאת חקת התורה זאת התורה אדם כו' 

להודיע כי זוכין להתורה ע"י הטהרה והבירור. וזה הי' חטאו של קרח שאמר כל 

זו שהי' להם בסיני  העדה כולם קדושים ולא ידע כי נפלו אח"כ ממדריגה

אבל לא נשארנו בבחי' הזו. עכ"ז בא הכתוב לומר כי  שכולם שמעו אנכי כו'.

הכל אחדות אחד הקדושה והטהרה. ז"ש לא אחד. וכ' ויקחו אליך לחבר בחי' זו 

לתורה שבכתב דרגא דמשה לכן נכתב עתה פרשה זו התחברות מדריגת דור 

 חקת תרמ"ב -תרמ"א   המדבר למדריגת באי הארץ:
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-------------------------------------------------- 

ה ַהְדָבִרים-ָכל ֵאת ֱאֹלִהים ַוְיַדֵבר א  :ֵלאֹמר ָהֵאלֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 אחד בדבור הדברות עשרת הוא ברוך הקדוש שאמרביאור ענין 

 

 רש"י

 

 האלה הדברים כל את

 

 לומר לאדם אפשר שאי מה  ,אחד בדבור הדברות עשרת הוא ברוך הקדוש שאמר מלמד

 בפני ודבור דבור כל על ופירש שחזר  ,לך יהיה ולא אנכי עוד לומר תלמוד מה כן אם  ,כן

 שאר שגם  ,האלה הדברים כל מאת שמוכח זה לפי  ,פירוש  ,'כו כן אם )קושיית  .עצמו

 רצונו  ,'וגו אנכי לומר תלמוד מה כן אם  ,אחד בדבור ה"הקב אמר כולם הדברות עשרת

 זה בלשון מדהוציאם  ,מהשאר אלו דברות  'ב לשון שפרט במה להודיענו בא מה לומר

 ה"הקב  ,כמוהם כולם זה לפי והלא  ,יצאו הגבורה מפי בפרט שנים אלו דוקא שהמשמעות

 החזיר לא  ,החזרה באותה  ,לומר ורצונו  ,'וכו ופירש שחזר ותירץ  .דיברם ובעצמו בכבודו

              (ק"ודו ביחוד ראשונות דברות שתי אלו הפרט על אלא  ,יצא הכלל על ללמד

 

 שפת אמת

 

ומצות זכור כו' לקדשו. שבכח בנ"י ניתוסף קדושה בשבת קודש. ויתכן לפרש  .1

המשך הפסוק זכור כו' על כן ברך ה' כו' השבת ויקדשהו. שע"י שראה הקדוש 

ברוך הוא שבנ"י מוכנים להיות מקדשין השבת. ולהעיד על הבורא ית'. על כן 

. ובוודאי לא ברכו וקדשו. וז"ש נתן לכם השבת. שבעבורכם הי' קדושת השבת

כל אדם מוכן לזה. ומ"מ יש לכ"א מבנ"י חלק בקדושת שבת. ואמרו חז"ל זכור 

ושמור בדיבור אחד נאמרו. כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. כי זכירה הוא דבר 

גדול. ומ"מ כל השומר שבת כפשטו. יש לו חלק בזכירה. וכן הוא בכל המצות 

ה' כו' עלינו ומ"י כו'. פי' נועם ה'  שיש בהם כמה מיני מדרגות. וכ' ויהי נועם

היא הנשמה היורדת בש"ק. פורס סוכת שלום עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו 

הוא שצריך האדם לקבל הארת השבת להתדבק בו. שישאר בו הארה מיום 

השבת. וזהו בחי' ג' ימים דבתר שבתא. ואח"כ יוכל בזה הכח לזכות להמשיך 

דקמי שבתא. וע"ז כ' ומעשה ידינו כוננהו. פי' לעורר הארה בש"ק השני וזהו ג"י 
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במעשה ידינו שורש השבת למעלה. והוא ענין שרמזנו עליו בפי' על כן ברך כו'. 

וכן הענין בכל המצות כמ"ש חז"ל ושמרתם ועשיתם ע"ש. וגם בכלל המצות 

אמרו חז"ל מצוה גוררת מצוה. וכל תרי"ג מצות תלוין זה בזה. והם אחדות 

כן אמרו חז"ל וידבר אלקים כו' כל הדברים כו' שכולן בדיבור אחד לאחת. 

וגם כל תרי"ג מצות בעשרת הדיברות נכללין. נמצא כולן בדיבור אחד  נאמרו.

 תרנ"א נאמרו. ממילא כל העושה מצוה אחת יש לו דביקות בכל:

 

במדרש ה' עוזי כו' כשנתת לנו את התורה שנק' עוז לא בא יתרו כו' אליך גוים  .2

באו. פי' אף על פי שהבדילנו הקדוש ברוך הוא ובחר בנו מכל האומות אין זה י

גרעון וריחוק לאומות. רק אדרבא ע"י בחירת בנ"י נפתח פתח שיתקרבו מן 

האומות הראוי להתקרב כי איך יוכל ב"ו להתדבק באלקים חיים. ובנ"י 

תנו מן שנתבררו במצרים ועשה לנו הקדוש ברוך הוא נסים ונפלאים והרים או

הטבע עד שבאנו אל הר סיני לקבל התורה. וממילא נפתח פתח לקרב 

התחתונים. וע"ז כ' שלום כו' לרחוק ולקרוב. ובמד' האלקי מקרוב אני ולא 

מרחוק אני הוא שאני מקרב ואני מרחק. ע"ש במכילתא ובמד'. והגירסאות 

ו של הקדוש מתחלפים. ובס' יפ"ת נדחק ליישב. אבל הענין א' הוא כי אין מדותי

ברוך הוא כמדת ב"ו. והריחוק עצמו יש בו קרבות. והקרבות יש בו ריחוק. הרי 

הוא אומר שמש ומגן ה' אלקים. שמש הוא להאיר ומגן הוא לשמור שלא 

יתקרב אל האור מי שאינו ראוי. וה' מדה"ר. אלקים מדה"ד. ושניהם יש בהם 

' בנ"י עם קרובו. ויש שמש ומגן. ויש מי שזוכה לקבל בבחי' קירוב וע"ז נא

שמקבל ע"י בחי' ריחוק. ושניהם אלו הם בחי' זכור ושמור. מ"ע ומל"ת. מ"ע 

שכל אחד כלול בחבירו  ורמזו כי בדיבור אחד נאמרו.הקירוב ומל"ת הריחוק. 

והתורה כולל שניהם. כמ"ש או יחזיק במעוזי יעשה שלום שלום יעשה. דרשו 

פמליא של מעלה ופמליא של מטה. חז"ל העוסק בתורה לשמה עושה שלום ב

פמליא של מעלה בחי' זכור. ושל מטה בחי' שמור. ושבת ג"כ שנק' שלום. לפי 

שכלול מזכור ושמור. וז"ש האלקי מקרוב אני ולא מרחוק בתמי' שאלקותו ית' 

יש מקבלים ע"י קירבות ויש ע"י רחקות. ומ"ש במד' אני שהוא מרחק פי' 

בו ג"כ קירבות כי במדותיו ית"ש אין בהם  הרחקות בא ג"כ ממני. וא"כ יש

 תרס"ב פירוד כמ"ש:

 

אח"כ חזר ופירש כל דיבור  בעשרת הדברות פרש"י כל הדברים בדיבור אחד .3

הענין הוא כמ"ש בבריאת עולם בראשית נמי מאמר הוא והוא הכלל  בפ"ע.

שהכל נברא בראשון כמ"ש רש"י רק בכל יום נגמר הדבר בפרט. וע"ז אמרו 

מאמר אחד יכול להבראות רק להפרע וליתן שכר כו'. כן בדברות יש במשנה ב
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כלל ופרט. וכאן הוא רק מדה טובה בלבד כמ"ש למען צדקו יגדיל תורה כמ"ש 

חז"ל רצה לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות כו'. וזה ענין תיקון העשי' 

בחי' שאין לך דבר שאין בו מצוה להתפשט במעשה זו כח התורה ונשמע הוא 

הכלל. וכ"כ וידבר אלקים כו' אח"כ אנכי ה' כמ"ש רש"י בבראשית עלה 

במחשבה במדה"ד ואח"כ שיתף מדה"ר כו'. וכן בכל יום יש ענין זה בק"ש ה' 

אחד הוא להיבטל אליו ית' בכלל בחי' נשמע. אח"כ ואהבת והי' אם שמוע הוא 

ל דברי הגוף בפרטות. ושם יש בכל לבבך ב' לבבות והוא בחי' נעשה לתקן כ

 שבועות ועוה"ז כנ"ל: תרמ"א

 

איתא בעשרה מאמרות נברא העולם ומה ת"ל כדי ליתן שכר כו'. וכמו כן יתכן  .4

וכמ"ש  כי בודאי גם עשרת הדיברות בדיבור אחד הי' יכול לכלול הכללומר 

רק שגם בתורה נשאר מדריגות ליתן שכר  רש"י שהי' בכלל ואח"כ בפרט

לעוסקים לשמה ולהפרע מעוסקים לקנתר כו' וכמ"ש סמא דחיי למיימינים בה 

 שבועות כו': ]תרמ"ו[

 

 

 לאו לאו ועל הן הן על עונין שהיוביאור ענין 

 

 רש"י

 

 לאמר

 

   (שם )מכילתא לאו לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד

      

 שפת אמת

 

כו' אליך גוים יבואו כו'. כי הש"י בחר לו בנ"י לחלקו.  עוזי ומעוזיבמדרש ה'  .1

והי' עולה עה"ד כי עי"ז נתרחקו האומות. אבל באמת אדרבא זו עצה עמוקה 

של הבורא ית' לקרב כל האומות אליו ית' ע"י בנ"י. ובנ"י מבינים זאת והם 

ק. ויתרו חפצים לקרב הכל אליו ית'. לולא הרשעים שמעכבין כמ"ש ויבא עמל

שבא קרבו אותו בכל כחם. ה' עוזי תקפן של בנ"י. ומעוזי שמסר העוז לבנ"י. 

שיהי' התוקף בידם בכח התורה שמסר להם. כמ"ש ה' עוז לעמו יתן. כיון שהם 

שלוחים לקרב כל הברואים אליו ית'. ז"ש וידבר ה' כו' לאמר אנכי כו'. פי' כי 

האומות לזה. וגם בנ"י פרחה  הבורא ית' נתן להם התורה. כי אין ביכולת
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נשמתן ונזדככו כמלאכי השרת. לכן כ' יום אשר עמדת לפני ה' כו' כמלאכים 

שנק' עומדים כו'. והמכוון שבנ"י יאמרו וימשכו אותן הדיברות מדרגה אחר 

מדרגה עד שיתקרבו כל הברואים. כי חיות הכל בתורה. ותיקון הכל בכח 

שראל להעיד בכל יום על הבורא ית' התורה. וז"ש לאמר שצריך כל אדם מי

כמ"ש שמע ישראל פעמים בכל יום. ודברים אלו מאירין לכל העולם ולכל 

והיינו שאין דיברות  וברש"י לאמר מלמד שהיו עונין על הן הן כו'. הברואים.

הבורא ית' כדיברות ב"ו. רק הדיברות היו חקוקים בלבם. והיינו דכ' רואים את 

או שנתקיים מיד. וניתקנו נפשותם שנמשכו אחר הקולות. היינו בלבם ר

הדיברות. וזהו ענין תורה שבע"פ שכ' חיי עולם נטע בתוכינו שנבללו דברי 

 תר"מ תורה בנפשותם. וז"ש ומעוזי. היינו שנעשו מעצמות בנ"י תורה שנק' עוז:

 

הוא ענין תורה שבע"פ שאומרים וחיי  ברש"י לאמר שהיו עונין על הן הן כו'. .2

טע בתוכינו והוא העדות שהתורה מיוחדת לבנ"י שנמשכו מיד אחר עולם נ

הדברות. והוא כענין אין טפה יורדת משמים שאין טיפיים עולות לנגדה. וע"ז 

דרשו חז"ל ה' עוזי ומעוזי. שהתורה נק' עוז. ומעוזי הוא כח התורה שבע"פ. 

 "אתרמ שהגם שהחכמים מוציאין בחכמתם. הוא רק כח הש"י שנטע בתוכינו:

 

בפסוק אז ישיר כו' על באר ענו לה. בילקוט איתא כשהבן קטן א"י לזמר בפ"ע  .3

לכן ישיר משה והם אחריו וכשנתגדלו מ' שנה במדבר שרו בפ"ע השירה ע"ש. 

כי בחי' שירת הבאר הוא בחי' תורה שבע"פ שאחר מ' שנה זכו בקנין התורה 

רה נגד מ"ח ונעשו מעצמותם בני תורה וז"ש במד' מ"ח פעמים באר כתיב בתו

דברים שהתורה נקנית בהם וכתבתי במ"א פי' הענין להות נעשין בעצם בני 

תורה להוציא מילין מפיהם כמ"ש וחיי עולם נטע בתוכינו. דכתי' עלי באר ענו 

שאמרו חז"ל וידבר אלקים כו' הדברים האלה לאמר שהיו עונין על הוא כענין 

בנ"י נטע כח אלקית בלבות כי בעשרת הדיברות שדיבר השי"ת עם  הן הן כו'

בנ"י קבוע בנפשות בנ"י וכפי התיקון שאדם מתקן עצמו מתעורר זה הכח 

בנפשו. כמ"ש אנכי בעלתי בכם פי' אנכי דעשרת הדברות. רמז לדבר 'באר 'ענו 

'לה ר"ת בעל שנתקדשו אליו בעשרת הדברות. וזהו העדות של בנ"י כמ"ש ענה 

רה הוא העדות. וכן איתא בזוה"ק באר הוא בי הוי סהיד עלי. פיהם של בנ"י בתו

 תרנ"ט עדות כמ"ש תהי' לי לעדה כי חפרתי את הבאר ע"ש בזוה"ק פ' וילך:

 

בפסוק ארץ יראה ושקטה איתא במדרש תחלה יראה ואח"כ שקטה שאמרה  .4

אדם הראשון על מצוה אחת נצטוה וחטא כו'. והענין הוא עפ"י המשנה כל 

ו מתקיימת שצריך האדם להקדים היראה שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמת
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פן יבוא לחטוא ע"י החכמה כמ"ש ברוב חכמה רב כעס. מה רוב חכמה. הוא 

שלא להיות חכמתו מרובה ממעשיו. ולכן זה הוא הכנה קודם קבלת התורה 

משמים השמעת דין יראה הארץ שלא יבואו ע"י החכמה לחטוא. ולכן שקטה 

כו' אוצרו שהיא הכלי שמתקבל החכמה ונתקיים החכמה כמ"ש בגמ' יראת ה' 

בה להיות דבר של קיימא. ולכן מדמי לה בגמ' לקב חומטין ע"ש. אכן אמרו שם 

עוד וי למאן דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד. וזה צריך ביאור דלכאורה 

נראה דכל החכמה רק כדי לבוא ליראה א"כ מה חכמתו מתקיימת דמשמע 

ודאי תכלית האדם להיות ירא ה' והאלקים דהעיקר החכמה. אך הפי' הוא ד

עשה שיראו מלפניו. אכן התורה מלמדת לאדם. שערים הפנימים שיש ביראת 

ה'. וכל הלימוד וחכמה להתחכם ביראת ה'. כי יש הרבה מדריגות ביראת ה'. 

והמקדים יראת חטאו לחכמתו חכמתו מלמדתו להיות ירא ה' כי החכמה היא 

מה שעוסק בו והירא מתחכם ביראתו וזהו כולל הכל וכל אדם מתחכם ב

העיקר: בענין שתי הלחם דכתיב לכו לחמו בלחמי. דכ' וידבר אלקים כו' לאמר. 

ויובן עפ"י מ"ש במ"א פי' אמרם ז"ל זאת  ואיתא שהיו עונין על הן הן כו'.

התורה אדם כי ימות אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. 

ורה אדם כזה נעשה בעצם תורה. וע"ש במד' תנחומא ופרשנו דכ' ע"ז זאת הת

פ' תבוא על ר"ע שדרשו עליו חלקם בחיים שיש לו חלק בעצם התורה שנק' עץ 

חיים. וכמו כן בקבלת התורה שהי' במס"נ כמ"ש נפשי יצאה בדברו ונעשו בנ"י 

בעצמם תורה. וז"ש וידבר כו' לאמר שנבלע בעצמותן עצם התורה. וזהו שהיו 

'. ועל בחי' זו מבקשין ישקני מנשיקות פיהו. וע' בזו"ח מה שדרש בלשון עונין כו

פיהו. ואמרו חז"ל כי טובים דודיך חביבין דברי סופרים מדברי תורה. ואיתא 

במשנה כל שמעשיו מרובין מחכמתו דומה לאילן ששרשיו מרובין שנא' והי' 

גבר אשר יבטח כעץ כו' יובל ישלח שרשיו ע"ש. והנה לעיל מיני' כתיב ברוך ה

בה' והי' ה' מבטחו. כי איך יתכן להיות מעשה מרובה מחכמה רק בכח ה' 

דכתיב בטח בה' ועשה טוב כי בנ"י יש להם חלק ושורש בתורה. וע"י הבטחון 

ומס"נ לשמו ית' מתדבק בכח שורש חלקו שיש לו בתורה. ועיין במד' דברים 

כמוהם יהיו עושיהם ק"ו  שדורש על פסוק והי' ה' מבטחו מה הבוטח בע"ז כתיב

הבוטח בה' כו' שעי"ז נתוסף לו הויה חדשה ומקבל כח אלקותו ית"ש. ובשמיני 

עצרת הארכנו ע"ש. וזה ענין מגילת רות בעצרת דכתיב אשרי אדם עוז לו בך 

פי' עיקר קבלת התורה שנק' עוז כשמקבל האדם דברי תורה להיות מסילות 

תורה. וזהו נקרא עוז לו בך כמ"ש לעיל בלבבו שישאר אצלו רשימות וחקיקות ב

שנעשה בעצם בן תורה וכל מעשיו תורה. וכן הי' בבועז. וסיום הפסוק עוברי 

בעמק הבכא הוא כמ"ש במ"א כי צדיקים כאלו בכל מקום שעוברין אפילו 

במקומות המסוכנים ומרוחקים מן הקדושה בכח שתורת ה' בלבם מוציאין שם 
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הו. וכן אלימלך שהי' אדם גדול בתורה וכפי הנראה מעין נובע וז"ש מעין ישיתו

היה במעמד הר סיני לכן אעפ"י שחטא ביציאתו לחוץ לארץ מ"מ הי' סיבה 

להוליד משיח צדקנו. ומכל מעשיהם נעשה תורה. וכ"נ מלשון המד' רות שאמר 

כ"פ שנתחדשה הלכה עמוני ולא עמונית נראה שבכח מעשיהם נתחדש הלכה 

ך כמ"ש במד' מצורע לאילין דשבילין דאורייתא כבישין זו. וזהו עוז לו ב

בליבהון. וכ' וידבר אלקים כו' לאמר אנכי ה' אלקיך. שנתן הקדוש ברוך הוא 

כח אלקותו ית' בתורה ובכח בנ"י המוציאים בפיהם דברי תורה. כמ"ש ז"ל 

קוב"ה ואורייתא וישראל כולהו חד. פי' בכח בנ"י להמשיך אלקות בכח דברי 

וכ' עוז התאזר. ואיתא התאז"ר גי' תרי"ג. שכל מצוה הוא דרך להמשיך תורה. 

התורה בתרי"ג אורחין וכן ה' אלקי ישראל גי' תרי"ג. שבכח תרי"ג מצות יכולין 

 למשוך אלקותו ית"ש. וכן הי' במעמד הר סיני כמ"ש אמרתי אלקים אתם:

 שבועות תרנ"ב

 

א ר"ה יוה"כ וסוכות כתיב לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה. הו .5

שניתן לבנ"י. כי ר"ה הוא בחי' חכמה כמ"ש שופר חכמה ואינה מלאכה. והיא 

בחי' יראה כדכ' הן יראת ה' היא חכמה וכתיב מה ה' אלקיך שואל כו' כי אם 

ליראה לכן רמזו אינה מלאכה שהוא רק הביטול בחי' כח מה. ואמרו אם אין 

' יוכ"פ לפני ה' תטהרו ועיקר ביוהכ"פ יראה אין חכמה. וסור מרע בינה הוא בחי

להיות נעשין סור מרע שכל ימי השנה א"י מכח לכלוך החטאים ועונות. ועתה 

שיום כפרה הוא צריך לשוב בתשובה להיות סור מרע. וזוכין לבינה כי יש נ' 

שערי בינה וביוהכ"פ נפתח שער הנ' והוא שבת העליון מכל שבתות השנה ולכן 

קרב לבחי' עוה"ב שאין בו אכילה ושתי'. והנה בכל שבת כ' ועניתם כדי להת

כתיב ביני ובין בנ"י ]אות הוא[ ובזוה"ק ויקהל איתא כי רוח עליון היורד בשבת 

נהנה מעונג שבת ע"ש פי' ושמרו בני ישראל את השבת. וכאן כתיב ועניתם את 

ו נפשותיכם הוא ג"כ ע"י הרוח שבו יש התקשרות ביני ובין בני ישראל. וכמ

שבנ"י מענגין השבת לשם שמים כענין ישמח ישראל בעושיו. כן עתה מעלה 

הרוח את נפשות בנ"י להיות להם אחיזה בחלק העליון שאין בו אכילה ושתי'. 

להיות נמשכין אחר הארת זה היום הטהור  מלשון עונין על הן הןועניתם היא 

והקדוש. וזה לא יוכל להיות רק ע"י עינוי מאכילה ושתי'. וגם בכל שבת אמרו 

חז"ל שהוא מעין עוה"ב ויוהכ"פ הוא שורש כל השבתות. לכן הוא יום אחד 

בשנה. ובנפש כל עבודות יוהכ"פ אין כשרים רק בכ"ג שהוא אחד המיוחד מכל 

ד בקדשי קדשים שהוא בשורש העליון למעלה מן הטבע. בנ"י. ובמקום מיוח

ואיתא בזוה"ק המתענה בשבת קורעין לו גז"ד של ע' שנה לכן בנ"י שמתענין 
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בשבת שבתון נמחל להם כל העונות. וכמו דבכל שבת יום הששי מכין לשבת 

 יום כפור כמו כן עיו"כ מכין התענית של יוהכ"פ: תרנ"ג

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

 מדרש ה' עוזי ומעוזיה יאורב

 

כו'. פי' לבד כי הש"י עוז לבנ"י כמ"ש עזי וזמרת יה. אך  ובמדרש ה' עוזי ומעוזי .1

גם זאת אשר הם מתחזקים ומתאזרין בו ית'. הם ג"כ בעזר עליון. וז"ש עוזי 

ומעוזי כלומר מה שאני מחזיק במעוזך גם זה מאתך. ולכן הש"י נתן לבנ"י 

דרך התורה ומצות יכול אדם להתדבק בכח עליון. לכן  התורה שנק' עוז. שע"י

נק' התורה עוז. והנה באמת בנ"י מצד עצמם מוכנים להתדבק בבחי' עזי וזמרת 

יה שהוא דביקות עליון ממש בלי עצות תורה ומצות והוא בחי' האבות כנ"ל. ה' 

 עוזי. אמנם הש"י רצה לזכות כל העולם באמצעיות בנ"י. ולכן הי' סיבה שיהיו

בעוה"ז ושיתדבקו במעוזם ע"י התורה ומצות כנ"ל. כדי שעי"ז יתקרבו גם 

הרשעים וז"ש ומעוזי כו' אליך גוים יבאו. וכ"כ שמן תורק שמך ע"כ עלמות כו'. 

פי' שע"י כח תורה ומצות שמביאין הארה גם במעשים גשמיים. עי"ז מריחים 

 אנשי אמת שבאומות ג"כ כח הקדושה ומתגיירין: תרל"ח

 

כו'. כי באמת שורש של נשמות בנ"י הם דבקים בשורש  במדרש ה' עוזי ומעוזי .2

התורה. כדאיתא אורייתא וישראל כולהו חד וזהו ה' עוזי ממש. ובחי' ומעוזי 

הוא העוז שיש לאדם מהקב"ה ע"י סיבות ועצות. והיא מדרגה פחותה מהנ"ל. 

מחיצות  וכמו ההפרש בין השגה שלעתיד בין היגיעה בעוה"ז שהוא ע"י

והפסקות. וזה ג"כ ענין הקדמת נעשה לנשמע. כי נעשה הוא בחי' ראשונה 

כמלאכי השרת שהשליחות הוא עצם החיות שלהם. וא"צ להיות ע"י הכנות. 

אכן מדרגה של נשמע הוצרכו בנ"י בעודם בעוה"ז שנשתלחו נשמתן של ישראל 

ומנוסי כו' אליך  לעוה"ז. ונתלבשו בגופות כדי לקיים כל הברואים. וז"ש מעוזי

גוים יבואו. שכל מה שהיו צריכין לירד למצרים וכל אלה המקומות. הכל בעבור 

אליך גוים יבואו. וב' בחי' הנ"ל הם ימי המעשה והשבת. כי מעוזי בחול ובש"ק 

עוזי ממש. דכ' ששת ימים תעבוד כו' ויום השביעי כו' לה'. והלא כל הארץ 

לו חלק מיוחד בכל הענינים. ובנפשות ומלואה לה'. רק שהקב"ה וב"ש בחר 

בחר בנ"י לחלקו. ובזמן יום הז' לה'. וכן כל המועדות. וכמ"ש ימים יוצרו ולו 
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אחד זה יום השבת כו'. ובעולם בחר לו א"י ירושלים ובהמ"ק. וזה חסר לנו 

עתה. ולכן איתא השבת ובנ"י מעידין זה ע"ז. כדכ' זכור כו' יום הז' לקדשו. 

ם לשמו ית'. ולהם האלקות שנמצא בנפשות. מצאו להם מנוח שבנ"י המיוחדי

ביום השבת. דאיתא יומא דנשמתין הוא ולאו דגופין. שמתעלה מבחי' זמן וטבע 

להיות למעלה מהטבע. לכן לא ירד בו מן גשמיי. כדאיתא בזוה"ק. וכ' ששת 

ימים עשה ה' כו' השמים כו'. פי' בכל הבריאה יש השתתפות החיות אלקיות 

ות היסודות משמים וארץ. וזה עשה ה' את השמים. פי' בשיתוף כמ"ש בכל וחי

הברואים תוצא הארץ. ישרצו כו'. אבל ביום השבת יומא דנשמתין בלבד ואין 

בו השתתפות הגוף. ולכן הנחילנו יום השבת שאין בו מגע נכרי שהיא בחי' 

כל מלאכתך. המיוחדת לבנ"י בלבד. בחי' ה' עוזי כמ"ש לעיל. ובחול כ' ועשית 

היינו ע"י היגיעה בעוה"ז כדי להחיות כל הברואים שהוא בהשתתפות נשמה 

וגוף. ועשית הוא לשון כפי' שיש מלחמה בימי המעשה. אבל ש"ק נק' מנוחה. 

וכן בגוף הישראלי יש כח לנשמתו לגבור על הגוף יותר בש"ק. ולכן נק' נשמה 

הנשמה עם הגוף. ובשבת יתירה בתוספת כח. דבחול כח שניהם שוה. ונלחמת 

הגוף נכנע. וזה הרמז ע"ה אימת שבת עליו. ובכל ג' בחי' הנ"ל חל שמו ית' על 

חלק שלו. ושורה בו ברכה לכל השאר. ובנ"י הם הכלי מחזיק ברכה בעבור כל 

הנפשות. וכמו כן בש"ק כ' ויברך שהוא כלי מחזיק ברכה לכל שיתא יומין. וכמו 

זכיר א"ש א"א וברכתיך. ומשם יוצא הברכה לכל כן בירושלים דכ' בכ"מ אשר א

העולם. לכן אמרו חז"ל אחר שחרב בהמ"ק כל יום קללתו מרובה. כי עיקר 

 הברכה הי' מבהמ"ק: תרמ"ד

 

בענין שמיעת יתרו אחר יצ"מ. נראה כי זה הי' שכר הגלות כמ"ש ז"ל לא גלו  .3

יאו ערב רב. ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. ולכן בכח גלות מצרים הוצ

ויתרו על כולם. ובזה נתקיים בכל עצב יהי' מותר. וזה הרמז ואהבתם את הגר 

כי גרים הייתם בארץ מצרים שתכלית הגלות הי' בעבור הגרים. ויתכן שזה רמזו 

חז"ל באמרם קשין גרים לישראל כספחת. שצריכין להתערב בין האומות בעבור 

נגד ד' מלכיות ע"ש במדרש שכל  הגרים. ולכן כ' חז"ל שאת ספחת בהרת צרעת

הד' גליות הוא כדי להוציא הניצוצי קדושה שמעורבין בסט"א. וע"י הגלות 

ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו כו'.  ובמדרש ה' עוזי ומעוזימתבררין ועולין. 

פי' שיש לבנ"י כל אלה המדרגות. כי עצם בנ"י הם דבקין בו יתברך ובתורתו. 

ם בעוה"ז הגשמיי בכח המצות שיש בהם אור תורה. ומ"מ צריכין לתקן ג

וצריכין ג"כ לכנוס במצרים כדי לתקן גם הני"ק שנמצא שם. והם ג' בחי' עוזי 

 תרנ"ב ומעוזי ומנוסי כו':
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כשקרע לנו הים באת רחב כו' כשנתן לנו התורה בא יתרו כו'.  במדרש ה' עוזי .4

כי עיקר יצ"מ הי' להעלות הניצוצי קדושה שנתפזרו בכל מקום. אבל גם ע"י 

עסק התורה יכולין להעלות הני"ק כמ"ש בס' אוה"ח בפסוק א"ש תשמעו בקולי 

ת והייתם לי סגולה להעלות הני"ק ע"י עסק התורה. ולא יצטרכו להתפזר בגלו

בין האומות ע"ש. וכ"ה במד' שמן תורק שמך כו'. וכל התורה שמותיו של 

הקדוש ברוך הוא. ובכח עסק התורה עלמות אהבוך. וכ' בורא ניב שפתים ש"ש 

לרחוק ולקרוב. שע"י העסק בפיהם של ישראל בתורה מתקרבין גם הרחוקים. 

השולמית. ולכן וכ"כ ה' עוז לעמו יתן. ועי"ז יברך א"ע בשלום. ולכך נק' בנ"י 

אחז"ל בפסוק ה' יתן אומר המבשרות צבא רב. שנתחלק כל דיבור לע' לשונות. 

 היינו שיהי' כח לבנ"י לקרב כל הלשונות כנ"ל: תרנ"ג

 

ביום צרה אליך גוים יבאו. כשקרעת לנו הים  במדרש ה' עוזי ומעוזי ומנוסי .5

ואמרנו עזי וזמרת שמעה רחב. כשנתת לנו התורה שנק' עוז בא יתרו. כשמלך 

שלמה ויתן עוז למלכו באת מ"ש. דאיתא באוה"ח בפסוק והייתם לי סגולה. כי 

בנ"י צריכין לקרב כל הניצוצי קדושה שנתערב בעולם אל הקדושה. וכשעוסקין 

להתקרב אפי' מרחוק וא"צ להיות בגלות. ע"ש בדבריו. והם  בתורה יכולין

עצמם דברי המדרש. כי הן ע"י תורה שבכתב ושבע"פ שנק' עוז. ומעוזי התורה 

ומלכות שלמה. והן ע"י הצרה כשנגאלין ממנה. מכל זה אליך גוים יבאו. וכמו 

שהדברים בכלל ישראל. כמו כן בפרט כל איש ישראל נברא לתקן הדברים 

כים אליו. וכל הצרות שבאין לאדם הכל לתקן ולקרב אותן הני"ק השייכים השיי

אליו. וכשעוסק בתורה זוכה לקרבם בלי יסורים. ולכן אחז"ל אין לך ב"ח אלא 

העוסק בתורה שא"צ להיות בגלות וצרה כמ"ש עץ חיים כו' למחזיקים בה. 

וחיזוק. כשאדם אוחז בכל כוחו בתורה. אז התורה שנק' עוז. נותנת לו כח 

והסט"א מתכנעת תחתיו. וזה ענין שביתת שבת שנק' יום מנוחה כי כל 

המלאכות בימי המעשה הכל להוציא הני"ק שבתוך העשי'. וכשאדם עוסק בהם 

מתדבקין בו. ויש להם עלי' והוא בדרך יגיעה. אבל בשבת כ' אל יצא איש 

אכות. ממקומו. ממילא משמע דבימי המעשה צריך לצאת ממקומו לעסוק במל

ובשבת יום מנוחה שאדם במקומו וממילא מתקרבין הני"ק השייכים אליו. וכן 

איתא בגמ' ריש ברכות בפסוק ושמתי מקום לעמי כו' ולא יוסיפו בני עולה 

לענותו. כל הקובע מקום לתורתו. לתפילתו. אויביו נופלים תחתיו ע"ש. וכן הוא 

ממקומו בחי' עוזי ומעוזי בשבת יעשה כולו תורה בקביעות. כמ"ש אל יצא כו' 

 כנ"ל: תרנ"ח
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-------------------------------------------------- 

יךָ  ְיהֹוָה ָאֹנִכי ב ר ֱאֹלהֶּ ץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאשֶּ רֶּ  :ֲעָבִדים ִמֵבית ִמְצַרִים ֵמאֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 

 רש"י

 

 מצרים מארץ הוצאתיך אשר

 

 מלחמה כגבור בים שנגלה לפי  ,אחר דבר  .לי משועבדים שתהיו  ,ההוצאה היא כדאי

 זו  ,).י  ,כד )שמות הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת שנאמר  ,רחמים מלא כזקן כאן ונגלה

 אל  ,במראות משתנה ואני הואיל  ,משנגאלו השמים וכעצם  ,השעבוד בשעת לפניו היתה

 דבר  .הים ועל ממצרים הוצאתיך אשר הוא אנכי  (ה"פ )מכילתא הן רשויות שתי תאמרו

 ומן רוחות  'מד באין קולות  ,הקולות את שנאמר  ,הרבה קולות שומעין שהיו לפי  ,אחר

 ליתן  ,אלהיך יחיד לשון אמר ולמה  .הן הרבה רשויות תאמרו אל  ,הארץ ומן השמים

 בעמך אפך יחרה  'ה למה שאמר הוא וזה  ,העגל במעשה סניגוריא ללמד למשה פה פתחון

             לבדי לי אלא  ,אחרים אלהים לכם יהיה לא צוית להם לא  ,).יא  ,לב )שמות

 

 לי משועבדים שתהיו  ,ההוצאה היא כדאיביאור ענין 

 

 שפת אמת

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו'. כי עיקר התורה הוא לראות בכל 

דבר כי אנכי ה' אלקיך. ולכן התורה מלשון אורה ומלשון יראה דכתיב יראת ה' היא 

חכמה. כי עיקר היראה כשרואין האמת ע"י התורה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג 

ה אמיתית מרוממות אל. וזהו יראה ומשגיח על הכל ומחיה ומהוה כל ממילא חל ירא

השלימה. ולכן אמרו כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. והלא כתיב 

הן יראת ה' היא חכמה. אבל אית יראה ואית יראה. יראת חטא היא מכח החסרון 

ושפלות האדם. אבל ע"י החכמה זוכין ליראת הרוממות והיא יראה מתוך השלימות 

כדכתיב אין מחסור ליריאיו דייקא. וזו היראה היתה בירושלים ולא מתוך החסרון 

וביהמ"ק דכתיב ג' פעמים בשנה יראה יראה שע"י הראי' חל היראה. ולכן נק' ירושלים 

על שם היראה מתוך השלימות כנ"ל. וזה תכלית התורה לידע כי אנכי ה' אלקיך ואין 

וראינה כו' צאינה יציאה  זוכין ליראה זו רק בהתפשטות הגשמיות ועל זה כ' צאינה

מהטבע ואז יכולין לראות במלך שלמה. וזה נתקיים בקבלת התורה כדכתיב נפשי 
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יצאה וכ' ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה. ולכן זכו כמ"ש וירא העם 

וינועו זו יראת הרוממות ולכן אמר להם אל תיראו ואין אומרים אל תירא רק למי 

י' לאמיתו בחי' יראת הרוממות ע"י שרואה האמת השגחת שירא שמים לאמיתו. פ

אחד האמת בעולם ואין זו היראה יכולה להשתנות. ולכן יכולין לומר לו אל תירא 

לאפוקי אי ירא מחמת איזה חסרון ועונש אם יאמרו לו אל תירא יסיר המורא מאתו. 

מארץ  וז"ש אשר הוצאתיךולכן דרשו חז"ל לכל המורא הגדול על קבלת התורה. 

. פי' בכח יציאת מצרים אתם מוכנים מצרים פרש"י כדאי הוצאה שתהיו משועבדים לי

לקבל אלקותי וכ"כ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים. וזה 

 שבועות לעולם כפי התפשטות מן הגשמיות יכולין לקבל אלקותו ית"ש: ]תרנ"ו[

 

 שתי תאמרו רחמיםאל מלא כזקן כאן ונגלה מלחמה כגבור בים שנגלה ביאור ענין לפי

  הן רשויות

 

 שפת אמת

 

איתא בים נראה להם כבחור איש מלחמה ובסיני כזקן ז"ש אנכי על הים ובסיני כמ"ש 

והענין הוא שזה עצמו פי' אנכי ה' אלקיך שגילוי אלקותו ית' בעולם כפי  רש"י ז"ל.

 שבועות תרנ"ג סיני כזקן:עמידת בני ישראל. ולכן נגלה על הים בבחי' מלחמה וב

 

 העגל במעשה סניגוריא ללמד למשה פה פתחון ליתןביאור ענין 

 

 שפת אמת

 

ברש"י אנכי ה"א לשון יחיד. ליתן פ"פ למרע"ה ללמוד סניגוריא במעשה העגל  .1

ואא"ז מו"ר ז"ל ביאר הדברים כי נאמר הציווי כשבנ"י באחדות. ואז משה  כו'.

הוא ישראל וישראל הם משה כו'. ונראה לבאר עוד כי באמת אם הי' המאמר 

לכל פרט ופרט לא הי' אפשר להיות מציאות להחטא. וכשאמר הקדוש ברוך 

אדם וניתן הוא יהי רקיע דבריו חיים וקיימים לעולם. וכל המצות הם ציווי על ה

הבחירה בידו. אבל מאמר אנכי ה"א הוא דיבור וגזירה. לכן הי' המאמר בלשון 

יחיד כשבנ"י הם באחדות כנ"ל ואז באמת חל עליהם מלכותו ית'. וא"י לבוא 

לידי החטא באמת. וזהו ענין ליתן פ"פ. כענין שנא' אשר הרעותי. כי כביכול 

 תרמ"ו השאיר מקום למציאות החטא:
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 עצמו חבר עמידה לישראל שאין ה"מרע שראה כיון'. כו אותם ברויש במדרש .2

 שראה איתא הא קשה וגם. מובן ואין. ש"ע' כו חטאתי ואני חטאו הם עמהם

 בוודאי כי הענין ביאור ונראה'.כו אותם שיבר לכן באויר פורחות אותיות

 הלוחות על חרות וכתיב. התורה מקבלי שהם ישראל בני בהכנת תלוי התורה

 כפי רק. הלוחות על' פי מה וקשה'. כו ממיתה. המות ממלאך. ר"מיצה חירות

 בלוחות האותיות נחקקו כך. ישראל בני בלבות התורה הארת שנחקקונחרת מה

 אותיות י"בנ כשחטאו ולכן. לבך לוח על כתבם ש"כמ בלב הכתיבה שעיקר. כ"ג

 כמו התורה להחזיק והיהבכחו. באמת חטא לא ה"מרע אמנם'. כו פורחות

 ולא. י"בנ בעבור נפשו מסר כי אך. גדול לגוי אותך ואעשה ה"הקב לו שאמר

 חביב' שהי. מהם נפרש ולא עמהם עצמו שחבר ז"ועי. מהם עצמו לפרוד רצה

. מהכל אליו חביבין י"שכנס הבורא רצון יודע שהיה. ימהלוחות"בנ כללות אצלו

 ז"עי ובאמת. ל"כנ אותן שיבר ולכן. ל"כנ פורחות האותיות היו גופא ז"ועי

 זה באופן הואעמהם' שהי כמו כי. אותם תיקן ז"עי י"בנ לכללות עצמו שחיבר

 מפה שמעתי זה וכעין. עמהם' הי לא החטא בשעת כי חטאו לא ההתכללות

 יחיד בלשון אלקיך' ה אנכי שאמר ל"חז שאמרו מה' שפי ל"זצ ר"מו ז"אא קדוש

. ישראל לכלל' הי הציווי שודאי' ופי .להם ולא ליאמרת למשה פה פתחון ליתן

 זה באופן אותם המייחד שהוא ה"רע במשה ודבוקים אחד אחדות שהם כמו אך

 פה פתחון ונמצאזה. עמהם אחד אחדות הוא כי להם הוא אליו שנאמר הציווי

 הציווי' הי שלא ונמצא. האחדות מזאת נפלו החטא קודם בוודאי כי החטא על

 מכללות ליפול כך לידי שבאו מה הוא החטא אך. המדריגה בזה כלל להם

 תשא תרל"ז :ל"ז ד"עכ גוףהחטא כמו חמור אינו אבל. האחדות

 

נראה לפרש  למה נכתב לשון יחיד ליתן פתחון פה למשה במעשה העגל כו'. .3

שניתנו באופן שיוכלו הדברות להתקיים אף בדור חייב שלא יהיו רוב ישראל 

בטוב רק יחיד אחד יכול ג"כ לקבל הדברות אלו ובכחו מתקיים התורה 

בישראל. ובל"ז לא הי' תקומה לשונאי ישראל במעשה העגל שלא הי' מתקיים 

תקיימת בישראל אנכי רק על מרע"ה. וזה הפתחון פה לומר שעדיין התורה מ

 שבועות כנ"ל: תרל"ה

 

איתא במדרש וברש"י הביאו מ"ש אנכי ה' אלקיך בלשון יחיד ליתן פתחון פה  .4

פי' הענין כמ"ש צדיק יסוד עולם כאשר ראינו שמשה רבינו ע"ה  למרע"ה כו'.

בכחו תיקן כל בנ"י ולעולם יש בישראל צדיק אחד עכ"פ אשר בכחו לקבל 

הדברות. כי הנה אנכי ה' אלקיך הוא לשון גזירה כמו יהי רקיע ואינו מצוה 
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בלבד. א"כ לעולם אין לזה ביטול לכן יש תמיד צדיקים מיוחדים בתוך בני 

 שבועות תרמ"ו ראל:יש

 

 

          לעבדים עבדים ולא  ,היו למלך עבדיםביאור ענין 

 

 רש"י

 

 עבדים מבית

 

  ,לעבדים עבדים שהיו עבדים מבית אלא אומר אינו או  ,לו עבדים שהייתם פרעה מבית

  ,היו למלך עבדים  ,מעתה אמור  ,מצרים מלך פרעה מיד עבדים מבית ויפדך לומר תלמוד

          לעבדים עבדים ולא

 

 שפת אמת

 

בענין עשרת הדיברות נתייחדו בנ"י לשמוע דבר ה'. וע"ז מבקשין ישקני  .1

מנשיקות פיהו דהנה כל העולם ומלואו נבראו ונשתלשלו מעשרה מאמרות. 

כמ"ש בדבר ה' שמים נעשו. וכל מעשה בראשית והטבע שמחים לעשות רצון 

כמ"ש במד' מפיו דעת ותבונה. בא  קונם. ובנ"י בעצמם זכו לשמוע דבר ה' והוא

בנו של מלך ונתן לו מתוך פיו. לכן נתעלו בנ"י מן הטבע. כמ"ש אנכי ה"א כו' 

הוצאתיך מא"מ מבית עבדים. כי כל הנמשכים אחר הטבע נק' בית עבדים. אבל 

בנ"י בהם עצמם כ' לי בנ"י עבדים שהם עבדי ה' שצוה אותם לקיים מצותיו. 

. ואינם משועבדים אל הטבע שהם מושכין ם לעבדיםעבדי הם ולא עבדיא"כ 

חיות ממדרגה למדרגה אחר עצם כח המאמרות. ובנ"י הם עצמם מקבלים דבר 

ה'. ולכן העוסק בתורה הוא בן חורין שהרי הוא עוסק בדבר ה' עצמו שהוא כח 

 כל הנבראים וז"ש כח מעשיו הגיד לעמו: תרס"ב

 

ליל ד( בגמ' כי ההלל ניתקן על גאולה מגליות הללו עבדי ה' לא עבדי פרעה  .2

ואיך יוכלו האומות למלוך על ישראל  דכתיב עבדי הם ולא עבדים לעבדים.כו'. 

רק ע"י שמסירים מלכות שמים מבני ישראל וכפי הסרת העול מ"ש מבנ"י כמו 

כן יש להם ממשלה. ובאמת שליטת הד' מלכיות ברצון השי"ת היא. ואם בני 

ישראל יודעין זאת וזוכרין שאין המלכות שלהם ח"ו. רק ממלך ממ"ה הקדוש 

לצאת לגמרי מתחת ידם. ולזאת הגאולה ממלכות ברוך הוא. אז יכולין עי"ז 
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אחד הוא ראי' ובירור כי השעבוד הי' רק ברצון הקדוש ברוך הוא וכשהגיע 

העת גאל אותנו לכן מביא זאת אמונה בישראל שידעו שגם מלכות האחרת 

ששולטת עתה. ג"כ רק ברצון השי"ת. ועי"ז בא הגאולה. ואפשר זה ענין הלל 

השי"ת על הגאולה הראשונה ומודין על גלות של והודאה הלל שמשבחין ל

עתה שהוא בעונותינו שע"י גאולה ראשונה מבינים שהוא מהשי"ת בעבור 

שחטאנו כנ"ל. ולזאת צריכין להתחזק בקבלת מלכותו ית' וממילא יסור מאתנו 

 :שעבוד גליות כדאיתא המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות כנ"ל

 חנוכה תרל"ד

 

 ביאור באותו ענין... עוד

 

והנה מצווין בכל יום לזכור מתן תורה כמ"ש והודעתם כו' יום אשר עמדת לפני  .1

ה' אלקיך בחורב כו'. כי התורה היא למעלה מהזמן. א"כ יש בה תמיד 

התחדשות כמו בשעת קבלת התורה. וכן הי' בוודאי אם לא הי' החטא אח"כ. 

בעשרה מאמרות בדבר ה' שמים כי בקבלת התורה נתעלו נפשות בנ"י. וכמו 

וכ' אל תיראו כי לבעבור  באנכי ה"א חל אלקות על נפשות בנ"י.נעשו. כמו כן 

נסות כו' יראתו על פניכם. היינו שניתן להם הארת פנים שהוא כפי הפנימיות 

שנמצא באדם. וממשמע שנא' א"ת. כי היו יר"ש לאמיתן כדאיתא במד' שאין 

יר"ש לאמיתו. וכ"כ מי יתן והי' לבבם זה להם  אומרים אל תירא רק למי שהוא

כו'. לבבם זה פי' כמו ברי לבב. אך אחר החטא נפלו מזאת המדרגה. ומ"מ ע"י 

המצות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. יש כח להמשיך הארת הנשמה. ואיתא כי 

בש"ק מחזיר מרע"ה לבנ"י ב' הכתרים של הקדמת נעשה לנשמע. י"ל שהוא ב' 

רת פנים וברי לבב. ובמצות תפילין גם בימי המעשה נמצא לפי הארות הנ"ל הא

שעה הארות אלו. תש"ר כמ"ש שם ה' נקרא עליך והוא הארת פנים הנ"ל. 

ובתש"י נגד הלב לברר הלב. ולכן צריכין להיות בתפילין בשעת קריאת שמע 

שאז יכולון להעיד עליו ית' כמ"ש למען תהי' תורת ה' בפיך. וכמ"ש ואשים 

פיך שבשעת קבלת התורה ניתן זה הכח בפיהן של ישראל לברר מלכותו דברי ב

ית' בעולם. וכמו כן בש"ק שנק' יומא דסהדותא כמ"ש זכור כו' יום השבת שבו 

ניתנה תורה. וזכור ושמור הם ב' הארות הנ"ל כמ"ש במ"א שמירה בלב זכירה 

 בפה ובמוח. וכדאיתא אפי' ע"ה אימת שבת עליו שהוא כמ"ש יראתו על

 פניכם. פנים המיוחד לאיש ישראל בכח הארת הנשמה יתירה כנ"ל: תרמ"ז

 

בפסוק אנכי ה"א אשר הוצאתיך מא"מ. הקשו המפ' אמאי לא נזכר אשר  .2

בראתיך. אבל אין זה קושיא שהרי נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא. ועכשיו 
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יצ"מ שנברא יפשפש במעשיו. ימשמש במעשיו. ע"ש פ"ק דעירובין. והנה ע"י 

ניתקנו בנ"י בחי' יפשפש במעשיו. ובקבלת התורה בחי' ימשמש במעשיו וזהו 

הי' תכלית הבריאה. וכ' בחדש השלישי שהי' מקודם בריאת עולם אח"כ מעשה 

מצרים. אח"כ קבלת התורה זה יסוד השלישי שכולל הכל. וכ' מצרף לכסף כור 

תא שיש נסיון בעשירות לזהב בוחן לבות ה'. שהם ג' מיני דרכים ונסיונות. כדאי

ועניות. כעין זה מ"ב הוא בחי' עולם חסד יבנה. והוא הדרך של א"א ע"ה. 

ומעשה מצרים בחי' כור לזהב. הדרך ע"י יסורים. ואף על פי שאהבה ויראה הם 

עמודים גדולים. אבל התורה היא תכלית הכל. ובירור השלם. שהם דברי 

ות ה'. ועיין בזוה"ק בפסוק ל"ת אתי אלהים חיים. כמ"ש אנכי ה"א. וזה בוחן לב

 אלהי כסף כו': תרנ"ד

אנכי ה"א אשר הוצאתיך. במד' אלוה אני על כל באי עולם אבל לא ייחדתי  .3

שמי אלא עליכם. כי הקדוש ברוך הוא נותן אלהות וכח לכל ברי'. אבל יש 

כחות נפרדים שמתפשטין לתת חיות אפי' להכופרים בהקב"ה. ולכן נקראו 

ים. פי' כוחות שמשתנים להיות נפרדים מחי החיים. וכן קיום הטבע אלהים אחר

שיש בו אלקות שנטבע תוך הטבע בכל דבר לפי מדתו וצימצום וציור מיוחד. 

והנהגה זו נק' בית עבדים. כי כל דבר שאינו במקומו ושורשו נק' עבד. כמ"ש גר 

קומו. יהי' זרעך בארץ לא להם ועבדום. וחירות הוא הדביקות בשורשו ומ

וכשהוציאנו הקדוש ברוך הוא מבית עבדים לחירות עולם קרא שמו ית' עלינו 

אנכי ה' אלקיך באלקות המיוחד באחדות השם ית'. שע"ז השם כ' אני ה' לא 

שניתי. שאין בזה השתנות. וכבודי לאחר לא אתן כתיב. ולכן לא יהי' לך אלהים 

מקודם נסתלק ממנו זה  אחרים על פני. פי' שהוא גזירה ג"כ שכל העובד ע"ז

האלקות המיוחד לבנ"י שנק' פני ה'. וזה ג"כ עדות השבת דכ' ששת ימים עשה 

כו' וינח ביום הז'. ע"כ נאסרו המלאכות בש"ק. כמ"ש בפ' בראשית מזה. שכל 

מלאכה היא נתינת כח נפרד בתוך אותה המלאכה וכמו שהטביע הקדוש ברוך 

ולו שבת. שאז מלאה הארץ דעה את הוא כוחות בטבע והם נסגרים עד יום שכ

ה'. ובש"ק מתגלה אלקות בבחי' האחדות. כמ"ש כגוונא דמתייחדין לעילא כו' 

 וכ"כ במ"א מזה לכן קצרתי: תרנ"ז

 

בפסוק אנכי ה"א אשר הוצאתיך מא"מ. במד' ע"מ כן הוצאתיך שתקבל אלקותי  .4

ומצות. כך עליך כו'. א"כ יצ"מ תלוי בקבלת עומ"ש כפי מה שמקבלין עול תורה 

מעוררין כח יצ"מ. ולזה אמרו אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה. שהחירות 

וגאולת מצרים מתעורר לו. ולכן בק"ש אחר קבלת עול תורה ומצות מזכירין 

 יצ"מ. וכ"כ המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות כו': תרנ"ח
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מדו בקבלת התורה. א"כ אנכי ה"א כו' מבית עבדים. איתא במד' כל הנשמות ע .5

לכולם נאמר הוצאתיך. כי כמו שבנ"י למטה היו בגלות מצרים. כן היו הנשמות 

למעלה משועבדים תחת שר מצרים. ובקבלת התורה נתעלו בנ"י ונכנסו תחת 

כנפי השכינה. כמ"ש הוצאתי אתכם מא"מ להיות לכם לאלקים. כמ"ש אנכי ה' 

ום אמצעי. וזהו עיקר הפי' מבית אלקיך. שייחד אלקותו ית"ש עלינו בלי ש

עבדים. כי כל הטבע נק' בית עבדים כמ"ש חז"ל עוה"ז דומה לפרוזדור בפני 

עוה"ב. ופרוזדור הוא בית עבדים. וכל התחתונים משועבדים לשרים ומלאכי 

מעלה. ובנ"י יצאו מבית עבדים ונכנסו לטרקלין שהם בני עוה"ב. וזה עדות 

וזכרת כי עבד כו' ויוציאך ה"א כו' ע"כ צוך  השבת שהוא מעין עוה"ב. וז"ש

לעשות כו' יום השבת. וזה ענין שנחלקו החוקרים אי נשמות למעלה 

מהמלאכים או מלאכים שכלים נבדלים למעלה מהנשמות. ובאמת שניהם כוונו 

אל האמת כי מצד הבריאה מדרגת השכלים למעלה מן הנשמות. אבל הקדוש 

ותנו למעלה ממדרגת המלאכים מצד התורה. ברוך הוא הוציא אותנו והרים א

ועיקר התורה היא אנכי ה"א לקבל אלקותו ית"ש. ואז בהר סיני השיגו בחוש 

בחי' אלקות. ויצאו מהגשמיות. ולולא החטא הי' עולם שכולו שבת כמ"ש 

אמרתי אלקים אתם. אך אחר החטא נפלו ממדרגה זו. ובש"ק שיורדת נשמה 

סיני שהיא למעלה מבית עבדים. לכן שבת  יתירה היא הנשמה שקיבלו בהר

עדות על יצ"מ וקבלת התורה. לכן שבת סהדותא איקרי דכ' אתם עדי נאום ה'. 

וכל העדות בכח התורה שנק' עדות דכ' וידבר אלקים כו' כ"ה האלה לאמר. 

אנכי ה"א. פי' שתכלית כל הדברים האלה להעיד ולברר כי אנכי ה"א. כמו 

עשו עדים כמ"ש אתה הראת לדעת. והניח הקדוש ברוך שראו בעין בהר סיני ונ

הוא זה העדות בתורה. כי כל ישראל יש להם חלק בתורה. וכפי היגיעה בתורה 

נעשה עד. ואיתא בגמ' כותב אדם עדותו בשטר ומעיד עליו אפי' אחר כמה 

שנים. ואפי' אינו זוכרה מעצמו רק שע"י הכתב נזכר. חשוב עד. וכמו כן ע"י 

ורה בא איש ישראל לזכור זה העדות שחקוק בנפשו בקבלת התורה. היגיעה בת

ואיתא עוד בגמ' עצמו מאי. ומסקינן דצורבא מרבנן אפי' הבע"ד עצמו יכול 

להזכיר לו עדותו. וזהו בחי' תורה שבע"פ. שחכמי ישראל זוכין אשר הקדוש 

 ברוך הוא בעצמו מזכיר אותם בלבם זה העדות כמ"ש: תר"ס

 

יברות נתייחדו בנ"י לשמוע דבר ה'. וע"ז מבקשין ישקני בענין עשרת הד .6

מנשיקות פיהו דהנה כל העולם ומלואו נבראו ונשתלשלו מעשרה מאמרות. 

כמ"ש בדבר ה' שמים נעשו. וכל מעשה בראשית והטבע שמחים לעשות רצון 

קונם. ובנ"י בעצמם זכו לשמוע דבר ה' והוא כמ"ש במד' מפיו דעת ותבונה. בא 

ך ונתן לו מתוך פיו. לכן נתעלו בנ"י מן הטבע. כמ"ש אנכי ה"א כו' בנו של מל
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הוצאתיך מא"מ מבית עבדים. כי כל הנמשכים אחר הטבע נק' בית עבדים. אבל 

בנ"י בהם עצמם כ' לי בנ"י עבדים שהם עבדי ה' שצוה אותם לקיים מצותיו. 

כין א"כ עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ואינם משועבדים אל הטבע שהם מוש

חיות ממדרגה למדרגה אחר עצם כח המאמרות. ובנ"י הם עצמם מקבלים דבר 

ה'. ולכן העוסק בתורה הוא בן חורין שהרי הוא עוסק בדבר ה' עצמו שהוא כח 

 כל הנבראים וז"ש כח מעשיו הגיד לעמו: תרס"ב

 
 

 

 

-------------------------------------------------- 

ת ָזכֹור ח  :ְלַקְדשוֹ  ַהַשָבת יֹום-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 נאמרו אחד בדבור ושמור זכורביאור ענין 

 

 רש"י

 

 זכור

 

 שני השבת וביום  ).יד  ,לא )שמות יומת מות מחלליה וכן  ,נאמרו אחד בדבור ושמור זכור

 וכן  ,יב) יא  ,כב )דברים לך תעשה גדילים שעטנז תלבש לא וכן  ,).ט  ,כח )במדבר כבשים

 דבר אחת שנאמר הוא  ,).ה  ,כה )דברים עליה יבא יבמה  ).טז  ,יח )ויקרא אחיך אשת ערות

 )ישעיה ושתו אכול כמו  ,הוא פעול לשון זכור  .).יב  ,סב )תהלים שמעתי זו שתים אלהים

  ,השבת יום את תמיד לזכור לב תנו פתרונו וכן  ,).טז  ,ג ב )שמואל ובכה הלוך  ,).יג  ,כב

 .(טז )ביצה לשבת מזמינו תהא  ,יפה חפץ לך נזדמן שאם

 

 

 נאמרו" אחד בדבור שניהם ושמור רמז ש"זכור

 

 ברכת פרץ

 

 , יבה דברים

ת ָשמֹור יב) ר ְלַקְדשוֹ  ַהַשָבת יֹום-אֶּ יךָ  ְיהֹוָה ִצְּוךָ  ַכֲאשֶּ  (:ֱאֹלהֶּ
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ת ָשמֹור ָבת יֹום-אֶׁ שַּ  אחד בדבור שניהם ושמור )עם הד' תיבות( בגימטריא  "זכור  הַּ

 נאמרו" )לשון המכילתא ע"ש(

 

             

 שפת אמת

 

גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו. שהקדימו נעשה לנשמע. אם כי בוודאי  .1

יש לבטוח ולהאמין כי לא יצוה הש"י רק אשר יהי' בכחם. אך כי קבלו על 

עצמם לזכות לשמוע ע"י המעשה. וזה הקדמת נעשה לנשמע. וזהו עושי דברו. 

כל צבאם.  כי הנה בכל מעשה יש כח דבר ה'. כמ"ש בדבר ה' שמים נעשו כו'

וכשעושין המעשים כראוי זוכין לשמוע הקול שהוא למעלה מהדיבור. כמ"ש 

בזוה"ק. ומובן גם לכל אדם כי הקול בפנימיות מהדיבור. שמתחלק לפרטי 

דברים. והנה בנ"י זכו במעשיהם וקבלת מלכותו. לשמוע קול הש"י. וזה ג"כ 

. כי שמירה צריך . ומי שישנו בשמירה ישנו בזכירהזכור ושמור בדיבור אחד

בבחי' דיבור הנ"ל שנעלם תוך מעשה בראשית. וכפי השמירה זוכין לזכירה הוא 

 תרל"ב מקום שא"צ שמירה כנ"ל:

 

ואיתא באותיות דר"ע. כשהבטיח הקדוש ברוך הוא לבנ"י עוה"ב. אמרו הראנו  .2

דוגמתו בעוה"ז. והראה להם השבת שהוא א' מס' מעוה"ב. וידוע כי עוה"ב הוא 

עוה"ז. ושם יהי' נשכח לגמרי כל עוה"ז. ולפי ששבת הוא מעין עוה"ב. היפוך 

זכור ושמור בדיבור צריכין לשכוח בו מכל עוה"ז. וכפי מה שכל א' זוכה לשבת. 

כי הזכירה תלי' בשמירה. שמור מן ההירהור. כי יש זכירה ושכחה שהקב"ה  א'.

שכח כך זוכין שם בטבע ב"א ב' המדות. וכפי השכחה בעוה"ז שעתיד להיות נ

לזכור את השבת. וכל ישראל יש להם חלק בעוה"ב בכח שמירת שבת. כמ"ש 

התקן עצמך בפרוזדור שתיכנס לטרקלין. ולכן אמרו בנ"י הראנו דוגמתו בעוה"ז. 

להבין איך אפשר לבני עוה"ז להיות בעוה"ב. והשיב להם ע"י השבת. ולכן כתיב 

ה צריך מעשה בראשית זכרון. בשבת זכרון למעשה בראשית. ולכאורה תמוה מ

הלא כל העולם קיים. ורואים מעשה בראשית. אבל הפי' שלעתיד לעוה"ב יהי' 

זכירה למעשה בראשית ע"י השבת. פי' לפי שבשבת שוכחין מעוה"ז ומתדבקין 

בשבת שהוא מעין עוה"ב. בכח זה יהי' זכירה למעשה בראשית בעוה"ב. ולכן כ' 

דבר שא"א לשכוח. ולא יהי' נשכח. אבל כל מ"ב זכור בשבת. כי פי' זכור שהוא 

שיהי' חרוב לעתיד אינו בחי' זכירה. רק יש זכרון למ"ב. להיות נזכר לעד בכח 

השבת. ולעתיד כשיהי' נשכח הכל יהי' זכירה למ"ב בכח השבת ובנ"י שהם 
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שומרי שבת. והנה יש לכל ישראל חלק בשבת ובעוה"ב. דיש שכחה במעשה 

מעשה כל איש ישראל שובת בשבת. ובדיבור ומחשבה כ"א ודיבור ומחשבה. וב

לפי שמירת שבת שבו. הוא בן עוה"ב. וכמו שצריכין לשכוח בשבת במעשה. כך 

צריכין לזכור השבת בימי המעשה. ופי' זכור שיהי' דבר שא"א לשכוח והזכירה 

 תלי' בזה ודו"ק: תרנ"ז

 

עמך. פי' מו"ז ז"ל  לך לך מארצך כו' אשר אראך. ובמד' שמעי בת כו' ושכחי .3

שהפסוק מלמד לנו שצריכין מקודם להיות סור מרע ולשכוח הטבע אז זוכין 

לראות האמת כו'. וזהו עצמו פי' לך לך שהאדם יש בו יצירה פנימיות שערי 

בינה בלב אבל מתלבש בצורה חצוניות וכמו שהי' במצרים שהוציאנו ה' 

א בפרט גם כן וזה לך לך משערי טומאה והכנסנו לחמשים שערי בינה. כן הו

לצאת מלבוש הגשמי להתדבק בצורה הפנימיות. ואיתא לך לך בגי' מאה 

ובזוה"ק מפתחא דמאה ברכאן. נראה דהמשך מאה ברכות הוא ג"כ בסיוע הב' 

בחי' סור מרע ועשה טוב חמשים ברכות בכח סור מרע וחמשים בכח עשה טוב 

כל התרי"ג מאיר אור כמו התורה שנחלקת לרמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת ועל 

וכן שם שבת  זכור ושמור כאחדהתורה כן הברכה על שניהם וכמו בשבת קודש 

 תרס"ב :השבתה ושביתה כמ"ש ויכל וישבות ועל שניהם ויברך את יום השביעי

 

 

ובמצוה ראשונה זו נכללו כל המצות. וכ' משכו וקחו משכו ידיכם מע"ז וקחו  .4

צאן של מצוה. והם בחי' שמור וזכור. כלל מל"ת ומ"ע. וב' כוחות אלו נמסרו 

לבנ"י. שיכולין למשוך מן הטבע והגשמיות. ושיכולין לעורר הקדושה ולהתדבק 

הוא זכר ליצ"מ נתעורר בהקב"ה. וב' תיקונים אלו הם לגוף ולנפש. ולכן בש"ק ש

וכמו שבדברות נאמר זכור ובמשנה תורה הוסיף מרע"ה שמור. ב' אלו הכוחות. 

כמו כן כאן אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו להם.  ושניהם בדיבור אחד נאמרו.

ומשה רבינו הוסיף להם משכו וקחו. שצריכין מקודם לתקן הגוף להפרישו מן 

ה. וב' אלו הם ג"כ בחי' תש"י ושל הגשמיות. אח"כ מתעורר כח הנפש והנשמ

ראש. כמ"ש בזוה"ק שהם בחי' עבד ובן ע"ש. כי בוודאי עיקר שיעבוד מצרים 

הי' על הגוף בעשי'. וע"ז כ' וקשרתם לקשר הגוף ולשעבד תאוות ומחשבות 

לבנו כמ"ש הטור א"ח בה' תפילין. אבל בשל ראש כ' והי' לזכרון זה בחי' 

ות הבורא. וע"י התפילין בא לזכירה ודביקות הנשמה שנשתלחה לעוה"ז בשליח

 זה בחי' זכור ובחי' בן כי עיקר הבן בני בכורי ישראל הוא כח הנשמה: תרס"ב

 בא
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. השבת יום את זכור נאמר החטא קודם כי. תשמורו שבתותי' כו אך בפסוק .5

' בחי לגבי בשמא אידכר לא שמור מ"מ. נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור כי והגם

 וכאן. איכא ממילא ושמור. זכור' יבבחי"בנ היו תורה ובמתן. העיקר שהוא זכור

 ישנו בשמירה שישנו כל הגידו חכמים וכאשר. שבת שמירת מצות התחיל

 קודם י"בנ של מעלתן אבל. זכירה' לבחי לבוא יכולין השמירה י"שע בזכירה

 תשא תרנ"ז :ש"כמ מזה למעלה'הי החטא

 

 השבת. אחד ענין שניהם כי. המשכן לתרומת השבת מצות סמך. משה ויקהל .6

 ברכה שמשייר השבת יום זה בהם אחד ולו יוצרו ימים ש"כמ בזמן תרומה הוא

 וזה. ק"וביהמ משכן לעשות במקום תרומה יש כן וכמו. הימים לכל וקדושה

 תרומה הוא וכהן לב חכמי כן וכמו. המקומות לכל וקדושה ברכה משייר

. הכלל מן ראשית ומוציאין. אחד כשנעשין הכלל קהילת' בחי הוא וזה. בנפשות

 כן והנה. ל"כנ התרומה אל הכל כשמתבטלין. הכלל כל יהראשית"ע מתעלה

 במנורה הרמז וזה. השבת אל להיבטל המעשה ימי שצריכין שבת בקדושת הוא

 דבתר ימים' וג שבתא דקמי ימים' ג הם'. כו האחד מצדה מנורה קני שלשה

 משייר השבת' פי. במכילתא ש"ע' מלאחרי שמור' מלפני זכור דאיתא. שבתא

 וזוכין. הנשארת הקדושה הארת לשמור שבתא דבתר ימים' בג וצריכין. קדושה

 השבת ואז. השבת אל להכין ולהשתוקק לזכור דקמישבתא ימים' בג כ"אח

 בפסוק עוד לרמוז ויש. בזכירה ישנו בשמירה שישנו ומי. לפניו גם מסייע העתיד

 ימים' שבג איתא דהנה'. כו הקנים שני תחת וכפתר' כו הקנים שני תחת וכפתר

 רוח נפש הוא' ו' ה' ד יום הנשמה הארת יום בכל לשמור יש שבתא דקמי

 נפש רוח נשמה ג"אב כן וכמו. השבת אל להכין. ומחשבה דיבור מעשה. נשמה

 רוח נפש' הג אלה כ"ג נותנין שבת סעודות' וידועשג. ל"ז י"האר בדברי ש"ע

 שבת וכל. נ"נר מול יש שבתות' ג כי. ימים' לב סועד סעודה כל ונמצא. נשמה

' א סעודה כי בספרים מצאתי כ"ואח. ]שלאחריו' א ויום שלפניו' א ליום מסייע

 ה"ב' א וסעודה' ו' א יום אחת סעודה כי ש"כמ נראה ולי'. כו ב"א יום נגד

 הוא וכפתר. סעודות' שבג שבתות' לג כפתורים' בג הרמז והוא[. ד"ג' א וסעודה

 ובימי. נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור בשבת כי. משנה לחם. ושמור זכור חיבור

 ר"כפת לדבר רמז. ]לאחריה ושמור' לפני זכור ל"כנ ימים' לב מתפשטין המעשה

 א ויקהל"תרנ :ת"שב הוא הקנים' ב ובצירוף השבת יסוד הוא ת"ש' גי

 

והנה ת' באב יום מיוחד פורעניות כמ"ש בזוה"ק וישלח ששס"ה ימים נגד שס"ה  .7

ל"ת ובכל יום שליט מלאך מיוחד. ובט"ב שולט שרו של עשו הוא שטןהוא 

מה"מ ואומר כי האוכל בט"ב כאלו אכל גיד הנשה ע"ש. דרמ"ח מ"ע הם אורות 
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לעכב  הנמשכים אל האדם ושס"ה ל"ת נגד הגידין להסיר המסך המבדילשלא

המשכות החיות מרמ"ח לכל הגוף. וזה הגיד קשה לנקות הפסולת ממנו ע"כ לא 

יאכלו בנ"י גיד הנשה שהמשכה נעשה ע"י מלאכים וזההמלאך מעכב. ולכן 

שבת דוחה ט"ב כי אין ההנהגה בשבת ע"י מלאכים. ולכן ברכת ה' כו' תעשיר 

דרגות תחתונות דרשו על שבת ולא יוסף עצב זה האבל. פי' אבילותהיא רק במ

כנ"ל. והשבת שאין השפע בא ע"י מדרגות תחתונות ממילא אין אבילות. וכן 

בענין רמ"ח ושס"ה שהם ב' מדרגות אבריםוגידים כמ"ש שם בזוהר. אבל בשבת 

כי בשבת מ"ע ומל"ת באחדות ושולט בו שם  זכור ושמור בדיבור א' נאמרו.

המעשה בשם יעקב. אבל  ישראל. והמלחמה של יעקב עם השרהי' רק בחי' ימי

בשם ישראל כתי' כי שרית כו' ובת"ב נתקיים בצלעי שמחו כמ"ש צולע על ירכו 

ולכן גברו הרשעים להכריתהחיבור משורש שזה הגיד מעכב כמ"ש. הש"י ינחם 

 דברים תרנ"ג עמו:

 

ובזכור כ' כי ששת ימים כו' ע"כ ברך. ובשמור כ'  זכור ושמור בדיבור א' נאמרו. .8

עבד היית כו' ע"כ צוך כו' לעשות כו' השבת. והענין הוא כיבקבלת  וזכרת כו'

התורה הי' התגלות הקדושה והיו בנ"י מתוקנים והיו מוכנים לתקן כל הבריאה 

כמ"ש שעשרת הדברות היו תיקון עשרה מאמרות. ובאמת כךהי' בריאת שמים 

ת וארץ להיות ניכר מתוך הבריאה כבוד הבורא. וזה נק' שבת בראשית ששב

והי' לו נייחא מתוך הבריאה. אכן ע"י עמלק הרשעשבלבל את בנ"י וכביכול 

נתמעט ע"י כבוד שמו הגדול והוא שגרם לבנ"י לחטא. ועי"ז הי' העצה ע"י בנ"י 

בלבד כי הי' מזיק להם התערובות כיון שלאנכפפו האומות וחזר להיות נסתר 

פרט לישראל כבוד שמים בעולם. לכן נעשה השבת בבחי' יציאת מצרים ב

כמ"ש ע"כ צוך כו'. ולכן כ' שמור שצריכיןשוב שמירה. ומקודם כ' זכור כי לא 

היו צריכין שמירה והי' כל העבודה רק להטות כל הברואים אליו יתברך ובמ"א 

 ואתחנן תרל"ז הארכנו לכן קצרתי

 

ובזוהר איתא דזכור ושמור כללא דכל  בענין זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. .9

אוריתא נגד אנכי ולא יהי' לך ע"ש. הענין הוא דבעשרת הדברות 

כשאמרהקב"ה אנכי ה"א חל אלקותו ית' על נפשות בנ"י ונחקקו הדברים בלב 

כל איש ישראל כמ"ש ז"ל אנכי אנא נפשאי כו'. וע"ז נאמר לא יהי' לך 

ששוכן בכל איש ישראל. וזה אמת אלהיםאחרים על פני. פי' על זה האלקות 

והבטחה ג"כ כי על צורה זו לא יוכל לחול שום דבר אחר רק שצריך כל 

א'להתעורר בכח תורה ומצות למצוא זו הנקודה בלבו. ובאמת בש"ק מתגלה 

זאת בלבות בנ"י. והיא עצמו הנשמה יתירה וחזרת הכתרים שמחזיר 



  

283 
 

לכם. א"כ בש"ק דמתאחדין מרע"הלבנ"י כמ"ש במ"א בפסוק דיבר ה' אל כל קה

ברזא דאחד חל דבר ה' אנכי. ולכן בשבת לית שולטנא אחרא כמ"ש לא יהי' 

לךא"א. ועל ב' אלו נאמר זכור ושמור שצריכין למצוא בש"ק הארה מקבלת 

התורה וזה זכור כמ"ש חז"ל מזה שבשבת ניתנה תורה. ושמור לגרש אל זר.וע"ז 

י ה' אמרה נפשי כו'. כי החוקרים כתיב שמע ישראל כו' ואהבת. ובמד' חלק

מקשים איך שייך ציווי על אהבה. אכן באמת אהבת השי"ת תקועהבלב איש 

ישראל משעת קבלת התורה כשאמר הקב"ה אנכי ה' אלקיך. וע"ז עצמו כתי' 

ואהבת את ה' אלקיך שקבלת בסיני. וע"ז כתיב מים רבים לאיוכלו לכבות כו' 

ישראל אותיות התורה רק שצריכין  האהבה. והיא התורה. שיש בכל נפש

לעורר אלה הכחות בעבודת ה'. במחשבה דיבור מעשה.כמ"ש והיו הדברים כו' 

על לבבך במחשבה ורצון. ודברת ושננתם בדיבור. וקשרתם וכתבתם במעשה. 

ובמד' מי לי בשמים כו'. כי ז"ש אנכי ה"אשהקב"ה מנהיג אותנו בלי אמצעי. כי 

נ"י ייחד שמו ית'. וזה עצמו עדות השבת שניתן לכל אומה יש שר. אבל על ב

לבנ"י שהם מוכנים לקבל הנהגתוית' בלי אמצעיות. ולכן בראשונות כתי' כי 

ששת ימים עשה כו'. ובאחרונות כתי' וזכרת כי עבד היית כו' ע"כ צוך כו' 

לעשות כו' השבת. פי' כשהוציאנוהשי"ת ממצרים נעשו בנ"י כלים לקבל 

 תרמ"זואתחנן  נ"ל:הנהגה עליונה זו כ

 

בענין זכור ושמור דכתיב וזכרת כי עבד כו'. ובזכור לא כ' טעם זה. כי יצ"מ היא  .11

טעם ע"כ צוך כו' לעשות כו' השבת כי כמו שהמצוה ניתנה לנו אתהובנך כו' 

עבדך כו' בהמתך כו' כך הוא בשורש המצוה למעלה. ולכן כיון שביצ"מ נכנסנו 

אשר הוצאתי כו' לכן יש לנוחלק בשביתת להיות עבדי ה' כמ"ש עבדי הם 

האדון ית"ש. ולכן יש בקבלת שבת ונשמה יתירה כמה חילוקים כדאיתא 

בזוה"ק שיש מקבל בבחי' בן ועבד ואפי' אם אנו כחמוריםאעפ"כ הוא בכלל 

חמורך אנחנו. ובשעת קבלת התורה לא היו צריכין לשום טעם למה צוה לנו 

תי' אני אמרתיאלקים אתם. אבל עתה אחר השבת שהיו אז במעלה עליונה כדכ

החטא התחיל אלה שינוים בכמה מדרגות עבדך אמתך בהמתך. ומ"מ בכלל 

שייך לנו השבת מצד העבדות עכ"פ. וגםבבחי' בהמה כתי' בהמות הייתי עמך 

שאפי' במדרגה השפלה אעפ"כ כתי' עמך. וזה החילוק בין זכור שהוא בעצם. 

אחז"ל להתרחק מקדושת השבת. ומ"מ ושמור הוא שצריכין לשמור שלא

כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה שע"י בחי' העבדות באין  שנאמרו בדיבור א'

אח"כ לבחי' בנים. וכמ"ש עבדמשכיל כו' ובתוך אחים יחלק נחלה. ולכן אומרים 

ישמחו במלכותך שומרי שבת שע"י שאנחנו עבדי ה' יש לנו חלק בשביתת 

 ואתחנן תר"נ המלך כנ"ל:
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נין שמור וזכור ובשמור כתי' וזכרת כי עבד היית. כי הנה השבת הוא שביתה בע .11

ממלאכה והוא בחי' תיקון הגוף להיות בן חורין מהתקשרות בהבליעולם. וזה 

בחי' שמור. וזכור הוא בחי' עשה טוב והוא המשכת נשמה יתירה בשבת ועל ב' 

בחי' זכור. וכאשר  אלו כתי' אם תשיב משבת רגליך כו' וקראת לשבת עונג הוא

חכמים הגידו כי בשבת א"צ אות תפילין. א"כ כמו שיש תש"י וש"ר והם ג"כ 

הראשונה להיות ב"ח  תיקון הגוף בתש"י לכן כתי' וקשרתם. שזה מדרגה

מתאוות הגופניות. וזה הי' ביצ"מ ובכח התפילין נזכר חסד ה' ביצ"מ וזוכין 

בלנו התורה וכ"כ אנכי ה"א לחירות. ותש"ר היא תורת ה' בפיך שאחר יצ"מקי

אשר הוצאתיך כו' פי' לכן מוכן אתה לקבל הדברות. ולכן בתש"י כתי' והיו 

לטוטפות שהיא הארת הנשמה אחר תיקוןהגוף. לכן תש"י קודמין כמ"ש ז"ל כ"ז 

שבין עיניך יהיו שתים. כמו כן בשבת זכור ושמור שמור בחי' תש"י לכן כתי' 

הוא בחי' התורה שניתנה בשבת. ובד'  וזכורוזכרת כו'. שהוא בחי' יצ"מ. 

וחז"ל אמרו פרשיות של תפילין הם ג"כ ב' אלו יצ"מ וקבלת עול תורה ומצות. 

כלומר שב'אלו תלוין זה בזה כפי מה שנעשה אדם בן  זו"ש בדיבור א' נאמרו

חורין ממאסר הגוף כך מאירה הנשמה. ובהארת הנשמה כל סט"א מתעברת. 

תדסט"א ערקת. בחי' שמור ויצ"מ. ואח"כ באת נשמה ושניהם מתקיימים בשב

 ואתחנן יתירה הארת התורה זכור: תרנ"א

 

יום טוב של פסח נק' בתורה שבת כדכ' ממחרת השבת. כי פסח דומה לשבת  .12

כמ"ש בשבת זכור ושמור כמו כן בפסח והי' היום הזה לכם לזכרון. וכ' למען 

מצות. כי זכירה היא נקודה תזכור. וכ' שמור כו' חודש האביב. ושמרתם את ה

פנימית שאין בה שכחה. ולפי שבשבת מתגלה נקודה זו בנפשות בנ"י לכן 

ולכן זכור צריכה שמירה שלא להתפשט נקודה פנימיות למקום שיש בו שכחה. 

והוא עצמו הענין בגאולת מצרים. שבכל חג המצות  ושמור בדיבור אחד נאמרו.

ביציאת מצרים כקטן שנולד.  נעשה איש ישראל כברי' חדשה כמו שהי'

ומתחדש בו אותו הנקודה שנטע הקדוש ברוך הוא בנפשות בנ"י. ונקודה זו נק' 

לחם עני שהוא בלי התרחבות כי מצה היא עצם העיסה ואח"כ נשתנית 

ומתחמצת. וכמו כן כל איש ישראל יש בו נקודה מתנה מאת אלקים. ובאמת 

המעשים אחרי'. וזה התיקון כל  צריך האדם להרחיב זאת הנקודה ולהמשיך כל

ימי השנה לפי מה שזוכה האדם לטוב ולמוטב. אבל כשבא חג המצות מתחדש 

הנקודה ונטהרת מכל הלכלוכים. ולכן צריכין לשמרה מחימוץ ומכל השתנות 

בזה החג. ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי כו'. פי' פנימיות 

שינוי לכן צריכה שמירה והי' היום כו'  הנקודה כמו שהיא בעצם ואינה מקבלת
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לכם לזכרון. שמתחדש בו הנקודה שנק' זכרון כנ"ל. גם יתפרש והי' לכם לזכרון 

ממש שיזכור האדם עיקר בריאתו בעולם לעשות רצונו ית"ש ויום הזה נותן 

זכירה. וז"ש למען תזכור את יום צאתך כו' כל ימי חייך. ימי חייך הם ההארות 

ם לתקן כל ימי חיותו בעולם. וע"י יום צאתך מארץ מצרים המיוחדים לאד

תזכור כל ימי חייך. ופי' את יום צאתך באמצעיות יום צאתך תזכור. כי הוא 

נותן זכירה כמ"ש והי' היום הזה כו' לזכרון כנ"ל. וגם זכירה הוא התקשרות 

 פסח שיכולין לקשר כל הימים בשורשם ע"י יום צאתך מארץ מצרים: תרנ"ז

 

מ' ארץ יראה ושקטה. אם יראה למה שקטה. שקטה למה יראה. אלא בתחלה בג .13

יראה ולבסוף שקטה כדריש לקיש תנאי התנה הקדוש ברוך הוא אם בנ"י 

מקבלין התורה מוטב ואם לאו מחזיר עולם לתוהו ובהו כו'. נראה הפי' שע"י 

היראה שקטה לבסוף. כי מה צריך לכדר"ל הלא לא הקשה למה יראה רק אם 

אה למה שקטה. דהקושיא ממ"נ אם זה שיראה עיקר א"כ מה שקטה דקאמר יר

וכן להיפוך. ומשני שע"י היראה בתחלה שקטה לבסוף. כי אם לא הי' צורך 

בתנאי לקבלת התורה למה התנה הקדוש ברוך הוא בשעת הבריאה. רק שזה 

הי' הכנה לקבלת התורה שע"י שכל הבריאה תלוי בקבלת התורה לא יוכל טבע 

ריאה להיות מונע ומתנגד לקבלת התורה. וע"י שיראה הי' יכולין לקבל הב

ושקטה לבסוף. וכמו כן בכל מצוה ג"כ ההכנה ע"י היראה מקודם כי בשעת 

עשיות המצוה צריך להיות באהבה ודביקות. וכל זה בא ע"י יראה הקודמת 

שעי"ז שומר אדם עצמו שלא יקלקל שיוכל לגשת לעשות המצוה כרצונו ית'. 

וז"ש ושמרתם ועשיתם ושמירה הוא בחי' יראה והוא בחי' מל"ת שאין בו 

מעשה רק לשמור עצמו שלא לצאת מיראתו ית' כדי להיות מוכן למ"ע באהבה. 

ומל"ת הוא הכנה למ"ע כמ"ש סור מרע ועשה טוב. וז"ש ארץ יראה ושקטה. כי 

כנ"ל. העצה בבחי' ארץ להיות התיקון גם בעוה"ז ע"י הקדמת היראה לאהבה 

והוא בחי' זכור ושמור שזכירה הוא דביקות בחיות פנימיות. ושמור הוא יראה 

וכ' זכור ושמור בדבור אחד שלא לצאת מהגדר להיות מוכן לקיים המצות. ]

כי ודאי משה רבינו ע"ה לא שינה מאמר השי"ת מזכור לשמור. רק כי  נאמרו

דיבור ה' לכלל ישראל הוא אחר תיקון השלימות מצדם. ובחי' שמור הוא 

ההכנה להיות מוכן לקבל הקדושה. וז"ש מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה שאף 

ר שאין כל אדם זוכה לדביקות פנימיות במקום שעיקר החיות שם שזה פי' זכו

להיות הדביקות במקום פנימי בלב במקום שאין שייכות שכחה שם לכך נקרא 

זכירה שהיא נקודה הכוללת כל חיות האדם. כעין אזכרתה. שפי' כללות הדבר 

ועיקר מהותו כנ"ל. )דאס געדעכיניש(. מ"מ מי ששומר עצמו וחיותו ורצונו שלא 

ים מצותו ית'. הוא להשתמש בו לעניני עוה"ז כדי שיהי' עיקר הרצון נקי לקי



  

286 
 

בכלל זכור ג"כ שבדיבור אחד נאמרו כנ"ל. ומרע"ה במשנה תורה פירש הכנת 

בנ"י ג"כ איך לבוא לבחי' זכור כנ"ל. ועיין לקמן כי סיום הדיבור שייך ליום ב' 

 שבועות שחל בשבת[: תרל"א

 

ששמירה הוא הכנה לזכירה  זכור ושמור בדיבור אחד]כבר כתבתי לעיל על[  .14

רת מל"ת שלא לצאת מהגדר להיות נקי ומוכן לקיים המצות. ודיבור והוא שמי

ה' זכור אחר שלימות בנ"י שהוא בחי' שמור הכנת ישראל. ואיתא מה שאין 

הפה יכול לדבר ואוזן לשמוע. והלא שמעו בנ"י. אך שנתבטלו אז לשורש 

החיות. כמ"ש מו"ז ז"ל על רואים כו' הקולות שהי' למעלה מהתחלקות החושים 

"ש. ובכח התורה הוסר מהם הגשמיות. שמה שא"י לשמוע ע"י הטבע הוא. ע

וכן כל מ"ש ז"ל לשבר האוזן מה שיכול לשמוע ג"כ הפי' שע"י שנתלבשה 

התורה בלבוש ומשל גשמיי. עי"ז בכח חיות התורה להסיר הגשמיות שיתבטל 

להתורה. ומה"ט נתלבשה במשלים כאלו. וז"ש לשבר האזן הגשמיי כנ"ל. 

לא יכולין לשמוע גם סוד הגנוז בתורה מה שא"א לשמוע בגשמיות. וז"ש וממי

בדיבור א' נאמרו. שע"י שבתורה מתיחדין ההסתר והגילוי. דאורייתא סתים 

וגליא. והוא עצמו בחי' זכור שהוא הפנימיות שנטבע בחיות האדם. ושמור 

ח שהוא השמירה מבחוץ מקום הנגלה בעוה"ז. וע"י הדיבור שהוא התגלות כ

הפנימי להיות נוהג הכל עפ"י הפנימיות כמ"ש לעיל פי' דברות. עי"ז מתיחדין 

 שבועות ויכולין לשמוע ג"כ כנ"ל: תרל"א

 

כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. כי זכור נאמר  זכור ושמור בדיבור אחד. .15

לאנשים גדולי הערך אשר בהזכירם את יום השבת מוסיפין לו קדושה כמ"ש 

לקדשו. וזה הי' עפ"י מדריגה גבוה שהי' לבנ"י בקבלת התורה. עכ"ז גם ע"י 

השמירה ששומר עצמו אדם כדי שלא יפגום ח"ו בקדושת שבת עי"ז יש לו 

עיקר הפי' זכור את יום השבת לקדשו הוא באמת זכירת שייכות גם בזכירה. ו

מתן תורה שאז נתקדשו בנ"י כמ"ש וקדשתם היום ומחר. ואיתא לכ"ע בשבת 

ניתנה תורה זכור בעצומו של יום כו'. ופי' שהקב"ה נתן התורה ביום השבת 

בעבור כי גלוי לפניו ית' כי גם אחר החטא ישאר להם קדושת השבת כאשר 

י מרע"ה מחזיר לישראל בש"ק הכתרים של הקדמת נעשה חכמים הגידו כ

לנשמע לכן נתן להם התורה בשבת כדי שיתקיים להם הקדושה ולכן נאמר 

 שבועות זכור כו' יום השבת לקדשו בקדושת התורה כנ"ל: תרל"ז

 

 עוד ביאור באותו ענין...
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לעשות. בפסוק ששת ימים תעבוד כו' ויום הז' שבת לה'. דכ' אשר ברא אלהים  .1

כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם לעשות תולדות כמ"ש פרו ורבו. וכן יש 

תולדות בכל הדברים בדצח"מ. אבל כל התולדות צריכין כח וחלק חיות משהו 

מלמעלה. והוא העיקר. וזה הכח הברכה שמלמעלה זה ניתן בשבת. וכמו באדם 

לה. ולכן בימי דיש ג' שותפין. כן בכל המעשים. הפנימיות היא הנשמה שמלמע

המעשה ועשית כל מלאכתך. וביום השבת לה' אלקיך. שהוא החלק מלמעלה. 

ועיין בזוה"ק דף ]פ"ט ע"ב[. ובנ"י צריכין לבטל כל המעשים וכל הימים לבחי' 

השבת והברכה הבאה מלמעלה. ובימי המעשה מתפשטת הברכה לכל 

לום וניתן הפרטים. ובש"ק היא עצם הברכה שהיא כלי מחזיק ברכה שנק' ש

 השבת לבנ"י שהם מוכנים לקבל הברכה בעצם כנ"ל: תרמ"ה

 

במדרש וידבר אלקים א"כ הדברים כו'. מה שהנביאים עתידין להתנבאות הכל  .2

קיבלו מהר סיני. ביד מלאכי בימי מלאכי לא נאמר כו'. אשר עמנו עומד היום 

אינו בגוף אין כ'. רק הנשמות שאין בהם עמידה כו' כי בוודאי לשמוע דבר ה' 

רק בנשמה אכן אבותינו שעמדו על הר סיני נזדככו להיות כמלאכי השרת. כדכ' 

אמרתי אלקים אתם. לכן גם הגופות שלהם היו כנשמות. אבל כל הדורות 

הנשמות שלהם היו במעמד הר סיני. ולכן כפי שאדם זוכה לנשמה ולהארת 

כי הוא יומא הנשמה. כך זוכה לתורה. ולכן איתא בש"ק יעשה כולו תורה 

דנשמתין ולאו דגופא. ונשמה יתירה היורדת בש"ק נפתח ע"י שער התורה 

בש"ק. ומקריאת התורה בש"ק מוכח שיש התגלות התורה בש"ק. ובאמת שכפי 

העסק בתורה זוכין להתגלות הנשמה. כמ"ש בזוה"ק ע"פ ישרצו המים שרץ נפש 

אין להם סוף שיש חיה. וכמו כן לפי התגלות הנשמה זוכין לתורה. ושניהם 

נשמה לנשמה כו'. וכמו כן יש פנים לפנים במ"ט פנים לתורה. ויש לכל איש 

ישראל חלק בתורה בשורש נשמתו. והנביאים התנבאו בכח שורש נשמתם 

למעלה. וז"ש ביד מלאכי כי יד הוא מקום. כדאיתא בזוה"ק בהיכלות דפקודי 

ני אדם. וע"ז כ' וביד ע"פ וידי אדם תחת כנפיהם. שהם מקומות מיוחדים לב

הנביאים אדמה. ובקבלת התורה הוכנו כל אלה המקומות. ובש"ק שמתעלין 

נפשות בנ"י אל השורש זוכין לתורה. לכן מתפללין בתפילת שבת ותן חלקינו 

בתורתך. והכל תלוי כפי היגיעה בימי המעשה להיות הכנת כל הימים רק 

שי. כמו כן כל הג' ימים דקמי לשבת. ויתכן לומר כמ"ש היו נכונים ליום השלי

שבתא הם להיות מוכן לקבלת התורה בש"ק. והג' ימים דבתר שבתא להכניס 

 הארת השבת בכל המעשים שבחול: תר"נ
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בפסוק זכור את יום השבת לקדשו. משמע שע"י הזכירה ניתוסף קדושה לשבת  .3

וכמ"ש בשם מו"ז ז"ל ע"פ לעשות את השבת שנק' מעשה כמ"ש בגמרא 

איתעביד מעשה. כמו כן ע"י עדות בנ"י בשבת מתגלה הקדושה בשבת  בדיבורא

כו'. דכ' אתם עדי נאום ה' ואני אל. שכפי עדות בנ"י עליו. כך מתגלה אלקותו 

בעולם. ושבת סהדותא איקרי. ובוודאי כאשר הש"י ייחד אותנו לעדים יש לנו 

דכ' וידבר כח להעיד ולברר כבוד מלכותו ית' בעולם. ובאמת הכל בכח התורה 

כו' לאמר אנכי ה'. פי' שניתן כח לבנ"י לומר זאת. ולברר כי הוא ית' אלהינו. 

וז"ש אתם עדי נאום ה'. דהל"ל ואני אל נאום ה'. רק הפסיק באמצע הפסוק 

לומר כי העדות שאנו מעידין הוא בכחו ית' כמ"ש ואשים דברי בפיך. הוא ע"י 

שס"ה. שהוא צלם האדם התורה. ובצל ידי כסיתיך הוא המצות רמ"ח ו

בפנימיות. שיש עדות בפה. ויש עדות במעשה. לנטוע שמים וליסוד ארץ בב' 

עדיות אלו. וז"ש אתם עדי נאום ה'. והבן. וכזה שמעתי מפי מו"ז ז"ל במ"ש 

רש"י בסנהדרין במשנה האומר אין תחה"מ מן התורה שאפי' מאמין בתה"מ רק 

 תר"נ[ שאינו בכח התורה מה לנו ולאמונתו ע"ש:

 

בפסוק זכור את יום השבת. ואיתא אמרה שבת לכל נתת בן זוג כו'. השיב  .4

הקדוש ברוך הוא כנס"י יהי' ב"ז. הענין הוא עפמ"ש בזוה"ק ויברך כו' את יום 

השביעי כיון דלא אשתכח בי' מזונא מאי ברכתא אשתכח בי' אלא כולהו 

כה בשבת היא ברכאין תלי' בשביעאה כו'. וז"ש ברך כו' ויקדשהו. שהבר

למעלה בקודש. והיא שורש הברכות. וברכה זו אין מי שיכול לקבל רק בנ"י 

שנעשו כלים לקבל זו הברכה בקבלת התורה. וז"ש עוז לעמו יתן ועי"ז יברך את 

עמו בשלום. שהוא כלי מחזיק ברכה הנ"ל. ובנ"י הם בעצמם כמו בחי' השבת 

גולה. הם בעוה"ז שפלים הנ"ל. לכן בנ"י שנבחרו מכל העמים להיות לו ס

מכולם. בפרט בגלות. וכמו שהשבת הוא שורש כל הברכות ולא משתכח בי' 

מזוני בהתגלות. כמו כן בנ"י הם מקבלים שורש כל הברכות. וברוחניות לא 

בהתגלות. וז"ש כתפוח בעצי היער כו' בצלו חמדתי כו' ופריו מתוק לחכי. וכבר 

כו' כך בנ"י בצלו חמדתי אף שאין ניכר כתבנו מדרש חז"ל מה תפוח אין לו צל 

צילו בעוה"ז. כמו כן פריו מתוק לחכי דווקא והכל תמהין מה ברכתא אשתכח 

לבנ"י. אבל חיך אוכל יטעם. כמו הגוף בכלל מקבל המזון וחיך מקבל הטעם 

ודקות המאכל. כמו כן בכלל העולם. בנ"י הם פה וחיך והם מבחינים ויודעין 

פריו מתוק לחכי. וכ"ז הנחילנו השי"ת להיות לו לעם להרגיש זה הטעם ז"ש 

נחלה. וז"ש אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ומקשים למה לא כ' 

אשר בראתיך. אבל באמת בעוה"ז אין לבנ"י מקום בקביעות. ולכן עבדים היינו 

במצרים כו'. כי אין זה מקום שלנו. ולכל אומה יש מקום. אך בנ"י מקום שלהם 
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לה מן הטבע והזמן והמקום. לכן באמת כשבהמ"ק חרב וגלינו מארצנו. אין למע

לנו מציאות בעוה"ז. אבל כאשר הוציאנו הש"י ממצרים והרים אותנו מבית 

עבדים להיות בחי' בנים. נתן לנו מציאות בהנהגת התורה. כמ"ש ולא נחם כו' 

בית  דרך ארץ כו'. ואח"כ התורה עד שהכניסנו לארץ ישראל. ובנה לנו

הבחירה. אז ניתן לנו מקום בעולם. וז"ש גרים ותושבים אתם עמדי. כביכול 

כבוד מלכותו ית' אינו נגלה בעוה"ז בקביעות והתגלות. וכמו כן בנ"י. ולכן 

השבת ובנ"י הם ענין א' ועדות אחת. כי הכל הבל. ושורש הברכה היא מהקב"ה 

ות הוא. כמ"ש חז"ל שניתן בשבת קודש לבנ"י עם קדושו. כמ"ש ביני ובין בנ"י א

 בצינעא והרמז כמ"ש: תרנ"א

 

בפרשת זכור א"י השבת כו'. ששת ימים עשה כו' ע"כ ברך כו'. בכל מקום  .5

שמזכיר שבת מזכיר ימי המעשה. שכן הי' בשבת בראשית דכ' וישבות מכל 

מלאכתו. א"כ נעשה השביתה מכל המלאכה. כי השבת הוא תכלית ושורש כל 

אשית דכ' וירא אלקים את כל אשר עשה שראה והביט עד הימים. ובמעשה בר

סוף כל הדורות. ועלה נ"ר לפניו מכל הבריאה. כמו שיהי' נגמר בפועל ממש 

לעתיד ביום שכולו שבת. ובעוה"ז עשה הקדוש ברוך הוא להיות ימי המעשה 

ושבת. ויש עלי' מכל הנעשה בימי המעשה בש"ק. וכפי הרצון שיש בכל שבת 

המעשה. כך יש ברכה וקדושה. וז"ש כי ששת ימים עשה כו' וינח כו' לפניו מימי 

ע"כ ברך כו' ויקדשהו. כמו שהי' אז בכלל. כן נגמר כל פרט ופרט מדי שבת 

בשבתו. לכן צריך כל איש ישראל לזכור תמיד ביום השבת. שיהי' עלי' מכל 

אלה המעשים. וזה ירא שבת. וזה האות שרצה בנו הקדוש ברוך הוא במה 

נתן לנו השבת. לומר כי הברכה והקדושה בשבת הכל תלוי כפי הרצון ש

שמעלין בנ"י במעשיהם. לכן אומרים בקידוש היום ורצה בנו. כי שבת הוא בחי' 

רצון ונק' חמדת הימים. כי בו נגמר הרצון והתענוג העולה מכל הימים כמ"ש: 

 תרנ"ד

 

לומר כי עיקר הזכירה  בפסוק זכור א"י השבת לקדשו. וסמוך לי' ששת ימים כו'. .6

היא בששת הימים. כי הנה השבת ניתן לשכוח בו כל מלאכת ימי המעשה 

כמ"ש ז"ל שבות ממחשבות עבודה. והוא באמת עדות לישראל שיכולין לשכוח 

בשבת כל המעשים. וכל איש ישראל יש לו חלק בזה. ולכן ניתן השבת רק לבנ"י 

הם בני עוה"ב. והכנת ימי  שהם מוכנים לזה. ובאמת שבת הוא עדות שבנ"י

המעשה לשבת כמו הכנת עוה"ז לעוה"ב. וכפי מה שאדם זוכר בעודנו בעוה"ז 

הכנת עוה"ב. כך זוכה לעוה"ב. כדאיתא שא"י לעלות לגן עדן עד ששוכחין כל 

הרהורים מעוה"ז. וכפי זכירת עוה"ב בעוה"ז. כך יכולין לשכוח עוה"ז בעת 
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זכירה של השבת בימי המעשה. כך יכולין הסתלקותו מעוה"ז. וכמו כן כפי ה

לשכוח בשבת כל מחשבות עבודה. וכפי מה שזוכה האדם לשבות בשבת. כך 

הוא סימן על עוה"ב. וזה עצמו עדות על יצ"מ. כמ"ש וזכרת כי עבד היית כו' 

ויוציאך כו' ע"כ צוך כו' לעשות כו' השבת. כי בכח יצ"מ יכולין לקיים השבת 

 : תרנ"ו[ולשכוח מעובדין דחול

 

בפסוק זכור את יום השבת אמרו חז"ל בשבת ניתנה תורה זכור בעצומו של יום.  .7

דמכלל דכתיב זכור כו' השבת. אם כן שבת יומא דזכירה ומביא זכרון לאיש 

ישראל שיזכור על מה נשתלח בעולם. דעוה"ז עלמא דשכחה. דהטבע משכח. 

וזה זכור ושמור ובאמת עיקר השכחה הוא כדי לשכוח הבלי עולם והטבע. 

שכולל מ"ע ומל"ת שתכלית המצות לזכור את האדם שנברא רק לעשות רצון 

קונו. ותכלית מל"ת שבשמיעתן זוכין לשכוח הבלי עוה"ז. מ"ע מסייע אל 

הזכירה. ומל"ת אל השכחה. ובאמת בשעת קבלת התורה בהר סיני ראו בנ"י 

מתן. וכמו בעת ונזכר להם בשלימות על מה נשתלחו בעולם. ולכן יצאה נש

חזרת הנשמה אחר מיתה שחוזרת למעלה ונזכרת מה שנשכח מאתה בעוה"ז. 

כמו כן בקבלת התורה נזכר להם העיקר. ונשאר מזכירה זו בש"ק. ובאמת זה 

חסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא ביום השבת שלא להיות נטבעין לגמרי 

והניח יום השבת  תוך הטבע. ז"ש כי ששת ימים עשה כו' וינח ביום השביעי.

שלא נעשה בו מלאכה ממעשה בראשית. כדי להיות מקום חירות שלא לטבוע 

 תוך הטבע. וזה הוכן לבנ"י שהם בני עוה"ב ושבת מעין עוה"ב: תרס"ב

 

בפסוק ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים כו'. כי הנה כל המסעות היו להלחם עם  .8

אויבך והוא בחי' ימי המעשה. הסט"א כמ"ש ויהי בנסוע כו' קומה כו' ויפוצו 

ובנוחה הוא בחי' שבת. ולעולם כן הוא המסע בימי המעשה ומנוחה בש"ק. 

ואיתא כי יש ג' ימים דקמי שבתא וג"י דבתר שבתא שהארת השבת מתקיים ג' 

ימים וגם ג' ימים מקמי שבתא מה שמכינים אל השבת והוא ג"כ כח השבת 

ור וזכור מלפניו ומלאחריו משל לזאב שמאיר לפניו ולאחריו. וכ"כ במכילתא שמ

כו' ע"ש. וז"ש ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים הוא ג' אחר שבת. וארון ברית ה' 

נוסע כו' דרך שלשת ימים כו' הוא ג' ימים דקמי שבתא. וז"ש לתור להם מנוחה 

הכנה אל השבת הבאה. וכן איתא בגמ' שתיקן עזרא שלא להיות ג' ימים בלי 

 תרנ"ב -תרמ"ח  -התורה מאיר על ג' ימים: תרמ"ז  תורה הרי שקריאת

 בהעלותך
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בענין שמירת הלוים. דבכל מקום שיש התגלות הפנימיות צריך שמירה כמו  .9

זכור ושמור בשבת לפי שבו נפתח שער הפנימי. וכמו כן מילה בנפש. וכמו כן 

במקדש זכירה ושמירה. זכירה בפה היא השירה. ושמירה. וכמו כן בכלל איש 

ישראל שיש בו הארת הנשמה הפנימיות צריך שמירה וזכירה במ"ע ומל"ת. 

והכל מעין שהי' באדה"ר בג"ע שהוא שער הפנימי כתיב לעבדה ולשמרה והכל 

 בהעלותך ענין אחד: תרס"ג

 

 

 הכתרים של נעשה ונשמע בשבתמחזיר לישראל  משה רבינוביאור ענין 

 

ושמרו בני ישראל כו' הוא הבטחה ג"כ שבני ישראל ישמרו השבת. ואיתא כי  .1

מרע"ה מחזיר לישראל בש"ק הכתרים של נעשה ונשמע. נראה שבשבת לא 

קלקלו ע"י החטא. ולכך שבת מעין עוה"ב כמ"שבלוחות ראשונות חירות כו'. 

וכן איתא בחטא אדם הראשון שנתקבל בשבת. ג"כ כנ"ל שלא הגיע החטא 

י' שבת. והוא ששבת במקום הגניזה כמ"ש מתנה טובה יש לי בבית גנזי כו' לבח

 כי תשא תרל"ב :וכיון שנגנז לאהגיע קלקול החטא לשבת כנ"ל

 

ובמד' משל כו' בכל מקום כתב שמו של מלך כאשר צוה ה' את משה כו' אני  .2

מבפנים והוא מבחוץ קראו לו שיכנס כו' ע"ש. דכתיב ולא יכול משה לבוא כו'. 

נמצא שפעל מרע"ה בהקמת המשכן המשכת מדריגה שלמעלה מכחו והשגתו 

עד שלא יכול לבוא כו'. והוא סימן נפלא מי שאין לו נגיעה כלל ועושה רק רצון 

הבורא וחפץ בזה שיהי' נעשה כרצונו ית' במה שאין שולט שם השגת האדם 

וכפי כוונת העושה המצוה כך מתעורר המצוה. וזה הכח נרשם במעשה 

מצוה. וז"ש שבכל דבר כתב כאשר צוה כו' עי"ז פעל שנתקיים בפועל ה

הקדושה במשכן ממקום גבוה מאוד עד שלא יכול לבוא כו'. ועי"ז הי' שכרו 

שקרא אליו שע"י שביטל עצמו כך היא המדה שיתעלה עד שם כנ"ל. אמנם 

 באמת אינו יכול לעשות זה רק מי שהוא מתוקן בשלימות וממילא אין לו נגיעה

ויכול לעשות השליחות בשלימות כנ"ל. ומרע"ה לא הי' בכלל חטא העגל לכן 

נשאר מתוקן כמו קודם החטא כמלאך. ואיתא כי בש"ק מחזיר מרע"ה לבנ"י 

הכתרים של הקדמת נעשה כו'. לכן בני ישראל בשבת קודש הם מתוקנים 

 ויכולין גם כן לקיים המצות בשבת לשמו ית' בלבד: תרל"ז ויקרא
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  ביאור ענין לכל יש בן זוג כו' כנס"י בן זוגך  

 

מה שנאמר בשבת זכר ליצ"מ ובדיברות אחרונות נאמר וזכרת כי עבד היית  .1

במצרים כו'. דהנה איתא אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא לכל יש בן זוג ולי 

אין בן זוג השיב הקדוש ברוך הוא כנס"י יהי' ב"ז. ואין מובן ולמה אין לש"ק ב"ז 

הלא נוכל לזווג יום ששי לשבת כמו ליום חמישי. אבל הפי' כי ימי בראשית הם 

ימים עליונים. ואין התחתונים יכולין לקבל הארת הימים רק ע"י אמצעי. שיש 

לכל יום לבוש והוא בן זוגו של אותו יום. לבד ש"ק שאין לו לבוש. וע"ז אמרה 

ם השפל הזה שמקבלים בלי שבת לי אין ב"ז. וח"ו יוכל להיות קילקול ע"י עול

לבוש. וע"ז הי' התשובה כנס"י יהי' ב"ז. כי בנ"י יכולין לקבל בלי לבוש. וזה ע"י 

יצ"מ כמ"ש במ"א. כי כמו שהקדושה נעלמת מהתחתונים ע"י גודל עומק רום. 

כמו כן תחתונים בגודל שפלות מעשיהם מתרחקים מהקדושה. ובנ"י כפי מה 

ים ממ"ט שערי טומאה. כפי כן נתקרבו אל שמתרחקים מגשמיות ויצאו ממצר

הקדושה. ]וזה פי' ב' עולמות. עוה"ז ועוה"ב כמ"ש במ"א. וגם ש"ק הוא מעין 

עוה"ב[. ולכן בנ"י יכולין לקבל השבת. והם עצמם השמירה מהאומות שהשבת 

מתלבש בבנ"י כנ"ל וז"ש כנס"י יהי' ב"ז. ולכן עכו"ם השומר שבת חייב מיתה. 

אל השבת והוא אצלו כמו עבודה זרה. וז"ש וזכרת כי עבד כי א"י להתקרב 

היית. שע"י יצ"מ יכולין בנ"י לקבל השבת. והוא זכר ליצ"מ. וכן כתיב וזה לך 

האות כו' בהוציאך כו' תעבדון כו' האלקים על ההר הזה. שקבלת התורה אות 

ליצ"מ. כי לא היו יכולין להתקרב להשי"ת קודם יצ"מ. וכן שבת שהוא 

 ות להש"י כמ"ש בשבת ניתנה תורה כו' הוא זכר ליצ"מ כנ"ל: תרל"ההתקרב

 

בפסוק זכור את יום השבת. אחז"ל אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא לכל יש  .2

בן זוג כו' כנס"י בן זוגך. ז"ש הכ' זכור אשר אמרתי לשבת כנס"י בן זוגך. הענין 

תכח בי' מנא מה הוא ע"פ מ"ש בזוה"ק ויברך כו' את יום השביעי כיון דלא אש

ברכתא אשתכח בי' אלא כולא ברכאין בשביעאה תליין. פי' הדברים כמ"ש 

חז"ל אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום. פי' הכלי מחזיק כפי מדתה. אבל הברכה 

יותר מן המדה. ואין כלי להחזיק יותר ממדתה. וכן הי' במעשה בראשית ששת 

ברך יותר מהחזקת כלי ימים עשה כל בנין הטבע והבריאה. אבל בשבת וי

הבריאה. ולא הי' מי שראוי לקבל זו הברכה. רק בנ"י בכח התורה. ה' יברך כו' 

עמו בשלום. ויש להם כח לקבל נשמה יתירה. ותוס' ברכה. לכן כנס"י יהי' בן 

זוגך שהם כלי מחזיק ברכה. וזו תוספות נשמה יתירה יותר מן העיקר. כמ"ש 

יתירה על העיקר. וזה הברכה של השבת  חז"ל תוספתו של הקדוש ברוך הוא

והיא באמת עדות על הבורא מאחר שכל העולם ומלואו אין כדאי לקבל זו 
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הברכה. וינח גי' עד. ששת ימים ברא. ויום השביעי עד על הבריאה כדאיתא 

 יתרו תרס"ד שבת סהדותא איקרי:

 

ב כנ"י במדרש כי אמרה שבת לפני הקב"ה לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג והשי .3

יהי' בן זוגך. ואין מובן. וי"ל הפי' שיש הסתר לששת הימים. כי שורשן למעלה 

מיום השביעי. כסדר המנין שביעי אחר ששה.רק שע"י שהם גבוהים יש להם 

הסתרות. ואין עצמותם בעוה"ז. רק בדרך הסתר. וכמ"ש חז"ל שבחול ההנהגה 

בוודאי ואתה מחי'  ע"י המלאך. והוא שליח. אף ששלוחו של אדם כמותו. כי

את כולםכתיב. ומ"מ הוא ע"י הסתר. אבל בשבת נגלה כבודו ית' בעולמות. 

וע"י השבת מתקשרין ימי החול בשורשן. כי השבת מדבק עוה"ז לשורש החיות 

שבעולם העליון. וז"ש שאין לה בן זוג שהוא קבלהמיוחדת כמו בימות החול. 

כנ"ל להחיות העולם. והשיב  שיש לכל יום בחי' המקבלת חיים מיום העליון

כנס"י יהי' בן זוגך. כי גם בשבת כתיב ביני ובין בני ישראל. ורק לבנ"י מתגלה 

בשבת כבודו ית'.ועל ידיהם נמשך חיות לכל העולמות. ועפי"ז מובן כי לאומות 

 כי תשא תרל"ב] :גם בשבת בא השפע על ידי אמצעי והוא עמו בני ישראל

 

הוא לכם. פי' בשבילכם מתגלה קדושת השבת ושמרתם את השבת כי קדש  .4

בעוה"ז. כי באמת השבת למעלה מן הזמן. כמ"ש ששת ימים עשה כו'. אם כן 

השבת למעלה מכל מעשה בראשית. לכן עיקרהשבת לנשמות בג"ע ולעתיד 

לבוא. רק בשביל בנ"י נתגלה מקדושת השבת בעוה"ז. וע"ז כתבו חז"ל אמרה 

"ה כנס"י יהי' בן זוגך. שאין מי בעוה"ז שיוכל שבת לי אין בן זוג והשיב הקב

לקבל קדושתשבת. רק בנ"י על ידי שהוציאנו ממצרים. כמ"ש על כן צוך לעשות 

כו' יום השבת. וז"ש לדעת כי אני ה' מקדישכם ואחז"ל הנותן מתנה כו' צריך 

להודיעו. הגם כי נצרך להודיע לשמור השבת. רק שישלבנ"י התקשרות בשורש 

לה ע"י הנשמה יתירה. לדעת כי אני ה' מקדישכם בג"ע ולעוה"ב השבת שלמע

וכמ"ש ז"ל ששבת מעין עוה"ב: עוד פי' קודש הוא לכם. שגם הלכם בשבת הוא 

קודש כדאיתאבזוה"ק ויקהל שנחית רוח הקודש בשבת שנהנה מסעודת בנ"י. 

וזה בחי' המענג את השבת. אותו ההארה שנחית בשבת. וע"ז רומז הכתוב 

היום. פי' להאכיל היום בעונג שבת. והיא חבה יתירהלבנ"י כמ"ש ורצה  אכלוהו

 כי תשא תרס"ד :בנו וש"ק כו' הנחילנו

 
 

-------------------------------------------------- 

ת ט ךָ -ָכל ְוָעִשיתָ  ַתֲעֹבד ָיִמים ֵששֶּ  :ְמַלאְכתֶּ
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-------------------------------------------------- 

 

 עשויה מלאכתך כל כאילו בעיניך יהאביאור ענין 

 

 רש"י

 

 מלאכתך כל ועשית

 

 מלאכה אחר תהרהר שלא  ,עשויה מלאכתך כל כאילו בעיניך יהא  ,שבת כשתבא

              (ז"פ )מכילתא

 

 שפת אמת

 

פי'  פירש"י שיהי' כאילו כמ"ל עשוי'. בפסוק ששת ימים תעבודו ועשית כמ"ל. .1

שעי"ז נעשה ונגמר באמת כל מלאכתך. עי"ז שמניח חפיציו בעבור שביתת 

השבת. ופשט הפסוק כי הש"י נתן יום השבת למנוחה שכל העבודות המוטלין 

על האדם יעשה רק בימי המעשה. ובש"ק א"צ עבודה בשום דבר אף במלחמת 

אם היינו מקיימין העבודה כראוי. אז ויום היצה"ר. דכ' ששת ימים תעבוד. ו

השביעי כו' לה'. ומה שאין מרגישין המנוחה כראוי בשבת. הוא ע"י חסרון 

עבודה בחול. כמ"ש מי שטרח בע"ש כו'. אעפ"כ כשבא שבת ורואין עצמם 

מרוחקין מקדושת השבת. ועי"ז שבין בתשובה מאהבה לבוא לקבל הארת 

א וברגעא חדא. מתקנין הכל. וע"י אותו השבת. וע"ז איתא בע"ת בשעתא חד

התשוקה לשבת נגמרין כל המעשים. לכן נא' ועשית כל מלאכתך. שיש בכח 

 תרל"ו התדבקות אל השבת להשלים כל חסרון עבודה בחול כנ"ל:

 

זכור את יום השבת לקדשו ש"י תעבוד וע"כ מלאכתך. רש"י פי' שיהי' כאלו  .2

ששת ימים תוכל לעשות כל מלאכתך ובאוה"ח פי' שהוא ברכה שב כ"מ עשוי'.

ולא תצטרך לעבודת יום השבת ע"ש. והאמת כי זאת הברכה היא עי"ז שנעשה 

בעיני האדם כאילו כל מלאכתו עשוי'. ואינו מהרהר אחר מלאכה בעבור רצון 

המקום ב"ה. על ידי זה נעשה מלאכתו באמת באין מחסור. וזהו בהקדמת זכור 

ירה הוא בחול. כי בשבת הוא עצם היום. רק את יום השבת לקדשו. והנה הזכ

בימי המעשה צריכין לזכור יום השבת. ועי"ז ניתוסף ברכה בהמעשים. פי' שגם 

בימי המעשה שצריך לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות. מ"מ צריך שיהי' 

השתוקקת האדם להשבת. שיהי' עליו לעול ולמשא מה שצריך לעסוק בזה. 

הו. שיהי' כאילו מלאכתו עשוי'. אם הי' רצון ומכ"ש להיות מוכן לבטל מעש
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המקום שישבות ממלאכה מבטל עצמו מלהרהר אחר מלאכה. ובזוכרו זאת יש 

ברכת השבת במעשיו. וזה ענין כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. ושמירה הוא 

 השתוקקות להשבת כמו שמר את הדבר: תרל"ז

 

ושה לשבת. פי' שורש זכור את יום השבת לקדשו. שע"י הזכירה ניתוסף קד .3

השבת מאוד נעלה. אבל כפי מה שזוכרין בנ"י ושומרין עצמם כל ימי השבוע 

מכל טומאה ודבר רע כדי שיהיו מוכנים לקבל השבת בטהרה. עי"ז יכולין 

להמשיך שורש הקדושה ליום השבת שבעוה"ז ממש. ואיתא כבדהו בכסות נקי'. 

צריך גוף קדוש וטהור  כי שורש נשמה יתירה שיש לכל איש ישראל בשבת

שהוא הכסות והמלבוש לרוח הנשמה שבקרבו. ובאמת זה תלוי בימי המעשה 

כמ"ש ש"י תעבוד ועשית כל מלאכתך המוטל עליך. ואז ויום השביעי כו'. 

אז ברגע א' כאילו מלאכתך אעפ"כ כשבא שבת ואדם משתוקק לקבלו בטהרה. 

 תרל"ח עשוי' כמ"ש רש"י:

 

ולא תהרהר אחר  תך שיהי' כאלו כל מלאכתך עשוי'.בפרש"י ועשית כל מלאכ .4

מלאכה. ובמ"א כ' רש"י מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי. פי' להיות רצון האדם 

להשאר במנוחת השבת. ושלא יצטרך לחזור לעבודת ימי המעשה. ובאוה"ח כ' 

כי הבורא ית' נותן בש"ק חיות לימי השבוע. וקיום העולם בכל שבת מחדש על 

בלבד. ע"ש כאן ובפ' בראשית. וכמו כן צריך להיות עבודת האדם ששת ימים 

רק לששת ימים. רק אחר שבת חוזר למלאכה על ששה ימים בלבד. ובאמת ע"י 

התשוקה והרצון לקבלת השבת יוכל להיות נעשה ונגמר כל מלאכתך כמ"ש 

בע"ת בחילא סגי בשעתא חדא ורגעא חדא מתקנין הכל ע"ש. לכן איתא שיש 

ם לרוץ ברה"ר בע"ש בה"ש. והבן זאת: והנה השבת הוא משל רשות לאד

לעוה"ב. וכפי מה שיוכל האדם להתקרב לקדושת השבת כן יש לו שייכות 

לעוה"ב. לכן צריך האדם בכל שבת לעזוב כל עניני עוה"ז ולזכור עצמו שצריך 

להכין עצמו לשבת הגדול היינו לעוה"ב. לכן צריכין לשוב בתשובה בעש"ק כמו 

 הסתלקות האדם מעוה"ז וע"י השתוקקות אל השבת כמ"ש: תרל"ט קודם

 

וע"י אמונה זו יכולה  ברש"י ועשית כל"מ. שיהי' כאילו כל מלאכתך עשוי' כו'. .5

היא שתרחם. ונותן השבת השלמה לכל הדברים המתבטלין להשבת. לכן נק' 

שבת שלום מעין שמו של הקדוש ברוך הוא שנק' שלום. מטעם שהוא הנותן 

מות לכל. והשבת הוא שורש כל הבריאה ולמעלה בעולמות העליונים שלי

השבת הוא מימי בראשית רק שבנ"י זכו להמשיך קדושת השבת בעוה"ז. וז"ש 

זכור את יום השבת לקדשו. והלא גדלה קדושת השבת ממעלת האדם. ומה זו 
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קדושה שנותן האדם בזכירת השבת. רק להמשיך השבת בעוה"ז. וזהו העדות 

והשבת מעידין זה על זה. וזה הטעם שכ' בדיברות אחרונות. וזכרת כי  שבנ"י

עבד היית במצרים כו'. וכ"א זכר ליצ"מ. והוא כנ"ל שלולי יצ"מ לא הי' בכח 

עוה"ז לקבל הארת הש"ק. ז"ש ע"כ צוך כו'. שנתקרבו בנ"י למעלת השבת. 

השבת  כמ"ש פורס סוכת שלום עלינו כו'. לכן צריכין להניח הכל בבוא יום

 שהוא שורש הכל וממילא חל עליהם סוכת שלום ואין מחסור ליראיו: תרמ"א

 

בפסוק זכור את יום השבת כו' ש"י תעבוד ועשית כל מלאכתך. ובמכילתא וכי  .6

שבות כאילו כל מלאכתך אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו בו' ימים אלא 

כו'. והאמת . ד"א שבות מהירהור מלאכה. וכה"א אם תשיב משבת רגלך עשוי'

כי ע"י שביתה זו אם הוא באמת אצל האדם כאילו כל מלאכתו עשוי'. יכולה 

היא שתרחם. וברגע א' נגמר כל מלאכתו. כמ"ש חז"ל אילו שמרו ישראל שבת 

א' כהילכתו מיד הם נגאלים. אם היו שומרי שבת לשם ה' ולשכוח מכל 

 : תרנ"זהדברים. הי' מיד גאולה. וכן הוא בפרט כל א' כפי השביתה

 

במדרש ופניתי לראות כו' אשר כבר עשוהו כו'. כי יש לאדם לידע כי כל מעשה  .7

נוגע בשורשו למעלה למעלה עד שאין השגת אדם מגעת כלל. ולזאת צריך 

להיות בטל כל השכל וכל הרצונות לרצונו ית"ש וכן שמעתי מאא"ז מו"ר 

מען הציל כו' על זצלה"ה עמ"ש במד' אלו הי' יודע ראובן שהכ' יכתוב עליו ל

כתיפו הי' מביאו כו' וח"ו שהי' עושה מפני הכבוד שיעיד עליו הכתוב רק אלו 

הי' יודע שהדבר נוגע כל כך שהכ' יכתוב כו' עכ"ד. וכל מעשה אדם נגזר כבר 

בשמים. וז"ש אשר כבר עשוהו. שלמעלה כבר נגזר לפניו ית' כל מה שיעשה 

. ובוודאי שלמה הע"ה הי' נראה לו אדם אח"כ א"כ אין שייך להרהר אחר הש"י

ברור כי לא יסיר לבבו. אבל מעשה האדם נוגע מה שלמעלה מהשגתו. וממילא 

יוכל להיות שינוי בשורש האדם. וא"כ לא יוכל אדם לדעת זה כלל. וכ' שעלתה 

היו"ד שבירבה לפני הש"י ואמרה שלמה מבטל אותי. וכי מי שעושה עבירה 

טא האדם נכרת מדביקות. אבל שהע"ה ידע כי מבטל האות. אך וודאי ע"י ח

בכח התורה שבו וחיות הש"י בלי פירוד אמר אנכי ארבה ולא אסיר ]וז"ש אתי 

אל ואוכל[. ולכך עלתה היו"ד ]שע"ש המחשבה שהוא השורש כמ"ש סוף 

מעשה במחשבה תחילה[ ואמרה כו' וכן במשה אמר למה הרעותה. וודאי לא 

ישראל. והש"י השיבו אני ה' שכל הויות ע"י רצוני הי' יכול לצייר ח"ו על רעת 

א"כ לא שייך קושיא והירהור. וכן צוהו לומר לבנ"י אני ה' לידע שגם גלות 

מצרים רק ע"י חיותו ית' כי כל הויות ממנו ית'. ולא שמעו כו' מקוצר רוח כי 

כשהיו בגלות לא הי' נגלה זה ]פי' קוצר רוח חיות הש"י שבאדם דכ' ויפח 
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כו'. ובגלות נפסק הדבקות בשורש החיות[ וז"ש במד' שהכל מן התורה  באפיו

קבע בה מ"ע ול"ת כו' פי' שיש לכל מעשה איש ישראל חיות בתורה ומצות 

התלוין במעשה. ולכך מעשה אדם נוגע במה שלמעלה ונמשך מחיותו ית'. וכן 

ת מ"ש בש"ק אשר ברא כו' לעשות פי' מה שנעשה גם עתה ע"י רצון הש"י בשע

הבריאה ובשבת מעידין בנ"י ע"ז שנתברר האמת. וז"ש וכבדתו מעשות כו' 

י"ל כנ"ל שידע שגם מה שעושה  פי' ז"ל שיהי' כל מלאכתך עשוי'.חפציך כו' 

האדם כבר הוא נעשה ע"י רצונו ית' כמ"ש אין אדם נוקף אצבעו כו' וז"ש אשר 

להיות בטל אל  כבר עשוהו כנ"ל. ובשבת הוא בחי' הביטול וקבלת עמ"ש שהוא

שורש החיים. ועי"ז כל מעשה נמשך אחר שורשו בשמים. דכ' נפלאות עשה. 

וברמ"א א"ח פי' ומפליא לעשות שהמעשה יש בו מבחי' פלא ע"ש כמ"ש במ"א. 

וגם שכל האדם צריך להיות בטל לבחי' שורש החכמה דכ' מאין תמצא כו'. כי 

חשב לו לחטא מקודם. אדם יודע שכשנתגדל ומחכים יותר. רואה שמה שלא נ

הי' טעות. וכן אח"כ יותר. א"כ לחכמה אמתיות אין שיעור וצריך להיות בטל 

 וארא כל הדעת למאמר הש"י ונמשך הכל אל השורש כנ"ל: תרל"א

 

 הוא השבת כי אם. לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה' כו ויקהל בפרשת .8

 י"ע. קיומו זה דבר של ביטולו כי. העשיה תיקון הוא כ"אעפ. ממלאכה השביתה

 י"רש ש"וז. קיימא של הואדבר ז"עי. השבת יום בבוא מתבטלים שהמעשים

 מה כל השבת י"ע ונתקן נעשה שבאמת '.כו' עשוי מלאכתך כל כאלו' שיהי

 הם פקודי ויקהל' פ והנה. שתרחם ויכולה בשבת המלאכה מניעת י"ע שנחסר

. דאחד ברזא דמתאחדין השבת' בחי עצמו והוא הכלל ויקהלהוא כי. ופרט כלל

 שהוא מקודם שהזכיר הקהילה' פי. צוה אשר הדברים אלה בכלל עצמו וזה

ט "תרל :ופרטלכלל לפרט צריך כלל כי הפרט הוא ופקודי. ל"כנ השבת' בחי

 ויקהל

 

עוד במד' שהקב"ה נותן לישראל ב' קדושות מג' הקדושות שמכתירין אותו. וכ'  .9

מזה במ"א כי הם בחי' מעשה דיבור ומחשבה. ובנ"י בכח קדושת אות ברית 

קודש שהיא במעשה כמ"ש נפשות העושות וע"י שמירה מעריות זוכין לקדושת 

מחשבה המעשה. וע"י שמירת ברית הלשון זוכין לקדושת הדיבור. וקדושת ה

להיות נשמר מכל הרהור א"א בעוה"ז כמ"ש אין אדם ניצול מזה בכל יום. אך 

בשבת קודש דיש בו נשמה יתירה. יתירה הוא מה שא"א להשיג בעצמו. לכן 

הוא מתנה טובה. וכתיב לדעת כי אני ה' מקדישכם. שזו הקדושה המיוחדת אל 

ריכין לשמור עצמו הקדוש ברוך הוא באין תחתונים יכולין להשיג. לכן בש"ק צ
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. וע"ז כתי' ישלח עזרך כמ"ש חז"ל שלא תהרהר אחר מלאכהמכל הרהור 

 קדושים מקודש שהוא בעזר עליון: תרס"ב

 

במדרש לטובתך נתתי לך השבת את אוכל ושותה ומענג א"נ ואני נותן לך שכר  .11

כו' מפירותיהן אתה אוכל בעוה"ז ושכרן בעוה"ב ע"ש. הענין הוא כישכרן של 

"א לקבל עד תיקון כל האדם בשלימות ע"י תרי"ג מצות שמתקנין כל מצות א

האיברים וגידין. אכן השבת הוא מעין עוה"ב ואיתא בשבתפורס סוכת שלום 

עלינו פי' שהגם שהשלימות חסר בעוה"ז נותן הקב"ה במתנה חלק מן 

השלימות. והשכר הוא מדה במדה על ידי שאדם שובת בשבתקודש לשמו ית' 

וכאלו כל  בבוא השבת מתבטלשבת. שאפי' שהוא בחסרון. ומענג את ה

לכן זוכה להיות מרגיש מעין עוה"ב אפי' קודםתיקון השלימות.  מלאכתו עשוי'.

וז"ש שע"י שמענג את עצמו אני נותן לו שכר. וזהו ענין מפירותיהן אתה אוכל 

: זוכין בעוה"ז למעין עוה"ב בעוה"ז שיש מצות שתשלומן מדה במדה הוא להיות

 עקב תרנ"א

 

 עוד ביאור באותו ענין...

ששת ימים כו' למען ינוח שורך וחמורך כו'. כי שבת הוא עצה לקרב כל מעשה  .1

בראשית להשי"ת ע"י שמירת שבת שהוא עדות שהשי"ת ברא מעשה בראשית. 

וזהו למען ינוח כו' כמ"ש במ"א באורך. ]ועיין בס' עבודת ישראל[. ולמען ינוח 

ו בחי' עולם הוא טעם על ששת ימים תעשה מעשיך כי מהראוי היה שבנ"י יהי

שכולו שבת. רק שנשתלחו נשמות ישראל בעוה"ז כדי לתקן בחי' נפש הבהמיות 

וכדי שיתוספו עליהם גרים. לכן יש ימי המעשה. ופי' למען ינוח וינפש כו' הוא 

 משפטים לעתיד יהי' שייכות שורך כו' והגר ג"כ להמנוחה: תרל"ב

 

מען ינוח כו' ובכל בפסוק ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות ל .2

אשר אמרתי אליכם תשמרו. רמז שהמקיים השבת כאלו קיים כל התורה 

ומצות. ובאוה"ח פי' כי כל מצוה מתקן אבר מיוחד לכן צריכין לקיים כל המצות 

כדי להיות נשמרים כל האברים. ז"ש ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו. וכמו כן 

האדם. וכן אמר מו"ז ז"ל כי בשמירת שבת כיון ששקול ככל המצות נשמר כל 

המצות שאמרו חכמים ששקולין ככל המצות היינו שמתקנים כל האדם. 

ובאמת על ידי השבת זוכין לקיים כל המצות. ולכן יתכן לפרש כי למען נמשך 

גם על הפסוק ובכל אשר אמרתי כו'. פי' למען השבת תשמרון כל המצות. כי 

האדם להיות נמשך אחר הבורא  באמת כל עלול נמשך אחר העילה והי' צריך



  

299 
 

ית' מצד עצם נפשו. רק הגשמיות והטבעיות מסתיר אור הנפש. ולכן ע"י מצות 

השבת שבטלים מכל מלאכה. מאיר הנפש ונמשך אחר מצות הבורא ית"ש. 

ונמצא ניתן השבת כדי להיות מנוחה אל הנפש מחשכות החמריות. ז"ש למען 

 מרו כו': תרנ"זינוח שורך כו'. ובכל אשר אמרתי כו' תש

3.  
4.  

 

 

-------------------------------------------------- 

ת ֹרִאים ָהָעם-ְוָכל טו ת ַהקֹוֹלת-אֶּ ת ַהֹשָפר קֹול ְוֵאת ַהַלִפיִדם-ְואֶּ -ְואֶּ

 :ֵמָרֹחק ַוַיַעְמדּו ַוָיֻנעּו ָהָעם ַוַיְרא ָעֵשן ָהָהר
-------------------------------------------------- 

 

 הנשמע את רואיןביאור ענין 

 

 רש"י

 

 הקולות את רואים

 

              )שם) אחר במקום לראות אפשר שאי  ,הנשמע את רואין

 

 שפת אמת

 

בפסוק וכל העם רואים א"ה כו'. פי' כמ"ש אנכי ה' אלקיך. שראו בנ"י כ"א את  .1

שורש חיותו וראו עין בעין חלק נשמת ה' ממעל שיש לכל א'. ולא היו צריכין 

 תרל"ט שכך הוא כאשר ה' דובר: רק ראו את הקולותלהאמין את הדיברות. 

 

היום. אנכי דעשרת בפסוק וכל העם רואים כו' לשון הוה. וע"ז כ' אנכי מצוך  .2

והוא חלק ה' ממעל.  שרואים את הנשמעהדיברות כי ראי' זו היא בכח הנשמות 

וזו הנשמה משגת עבר ועתיד מעין שם הוי' ית' שמו כמ"ש חלק ה' עמו. ונשאר 

ראי' בנשמות בנ"י. אך האדם צריך לייגע עצמו בתורה ומצות להמשיך הארת 

אנכי מצוך כו' על לבבך. וכ' שמעי  הנשמה בגוף. וז"ש והיו הדברים כו' אשר

בת וראי אח"כ והטי אזנך ושכחי כו'. שאחר שזוכין להסתכלות הנ"ל בכח 
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הנשמה צריכין להטות הגוף להתדבק בכח הנשמה להיות שכחי עמך. ואז 

ויתאו המלך יפיך. וכפי הארת הנשמה בגוף כך יכולין לשכוח הבלי עולם. וב' 

הארת הנשמה. שמירה שכחת הגוף והטבע  אלו הם בחי' זכור ושמור. זכירה

הגשמיות. ואיתא ע"פ גם אלה תשכחנה מעשה עגל. ואנכי לא אשכחך אנכי 

דעשרת הדיברות. פי' כשהקב"ה אמר אנכי ה"א נטע זה הכח בנפשות בנ"י 

נטיעה קיימת שא"א לשכוח. כי כל דברים הטבעיים יש בהם שכחה. כמ"ש 

חנה. שעכ"פ סופה להשכיח. כי התשכח אשה עולה. ומסיים גם אלה תשכ

שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. וסוף הגשמיות להתבטל מן העולם. 

אבל אנכי לא אשכחך שלא תוכל זו הנטיעה לבוא לידי שכחה. שהיא למעלה 

מן הטבע. רק איש ישראל צריך לייגע עצמו כל הימים לזכור זו הנטיעה ולשכוח 

לה הנשמה יתירה צריכין לשכוח בהבלי מהבלי עולם. ועכ"פ ביום השבת שמתג

 עולם: תרס"א

 

וכל העם רואים את הקולות פרש"י ז"ל שראו את הנשמע מה שאי אפשר לבו"ד  .3

ויש להבין מה צורך בנס הזה מה לי אם ישמעו הקולות בלי נס. ואפשר  כו'.

לומר כי ראי' ושמיעה הם ב' ענינים לא ראי זה כראי זה. ויש מעלה בכל א' 

כי הרואה מסתכל דבר הנראה בשלימות כמו שהוא בלי שינוי. אבל וחסרון. 

השומע נשתנה הקול בהכנסו באזניו ואינו ממש כפי המשמיע. וזה מעלת 

הראי'. ובשמיעה יש מעלה שמכניס השמיעה בקרבו ממש ע"י האוזן אבל הראי' 

היא מבחוץ. מול זאת משמיענו הכתוב כי בנ"י הי' להם ב' המעלות שקבלו את 

ברות בבחי' רואין את הנשמע שאף שנכנסו לתוכם ממש מ"מ ראו הקולות הד

 בלי שום שינוי כנ"ל. וזכו לזה ע"י שהקדימו נעשה לנשמע כנ"ל: תרל"ה

 שבועות
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 משפטים
 

 

-------------------------------------------------- 

ה א ר ַהִמְשָפִטים ְוֵאלֶּ ם ָתִשים ֲאשֶּ  :ִלְפֵניהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הראשונים על מוסיף ואלה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 

 המשפטים ואלה

 

  ,).ב  ,ל ר")שמו הראשונים על מוסיף  ,ואלה  ,הראשונים את פסל  ,אלה שנאמר מקום כל

 לך לומר  ,מזבח לפרשת דינין פרשת נסמכה ולמה  .מסיני אלו אף מסיני הראשונים מה

              (המזבח א")ס המקדש אצל סנהדרין שתשים

 

 שפת אמת

 

אך אא"ז מו"ר  ברש"י מה ראשונים מסיני כו'. והלא כל המצות נאמרו בסיני. .1

זצלה"ה הגיד עמ"ש רש"י ז"ל להבינם טעמי הדבר. למה זה אצל המשפטים. אך 

עיקר הרצון שידעו שאף המשפטים שמובנין עפ"י שכל האדם עכ"ז הם רק ע"י 

שכן רצונו ית'. וזהו הטעם שאסור לדון לפני גוים אף שדנין כישראל כי המשפט 

ן רצונו יתברך עכ"ד. וז"ש לאלקים וגם הטעם והסכמת השכל הכל ע"י שכ

מסיני אף שמובן עפ"י שכל. ובמדרש מגיד דבריו ליעקב כו' ומשפטיו לישראל 

כי השי"ת ג"כ מקיים המשפט ע"כ. פי' דכתיב אחר שהגיד להם מרע"ה דברי ה' 

והמשפטים השיבו כל הדברים כו' נעשה כו'. דאיתא בזוה"ק פי' הקדמת נעשה 

ת ישראל עושין הדיבור וזה עושי דברו. פי' כי לנשמע עושי דברו כו' שע"י הכנ

כן בעסק התורה ובתפלה עפ"י עבודת האדם להוציא הדיבור בכח ורצון פנימי 

כן מתחדש האותיות של התורה שיש בהם חיות להיגיעים בהם וז"ש מגיד 

דבריו ליעקב שכח המשכת חיות פנימי של דברי ה' ניתן לישראל. וכפי הרצון 
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ת האותיות ויוכל לשמוע התחדשות תמיד באותן של האדם נפתח חיו

הדיבורים. וז"ש אשר תשים לפניהם מוכן לאכול כמ"ש רש"י ז"ל ]וכ"כ קרוב 

אליך הדבר כו' בפיך[ כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה ושורשם בשמים רק 

אשר תשים לפניהם שיוכלו למצוא משפט ה' ע"י יגיעתם. וכן הגיד אא"ז מו"ר 

מפרשיסחא פי' לפניהם כענין הקדמת נעשה לנשמע שהוא ז"ל בשם הרב הק' 

ע"י מס"נ וזה לפניהם שיהי' להם דבר ה' לפני עצמותם וחיותם עכ"ד. ואם 

האדם מכין עצמו כך לשמוע אז נפתח מעין התורה ובודאי אין רצון השי"ת 

שידעו אלו המשפטים בפרט. רק שבדברים אלו נכללים כל משפטי ה' ע"י 

"י לא תעלה על דעתך כו' רק לפרש להם טעם הדבר ופירושו היגיעה. וז"ש רש

כו'. וכי מרע"ה רעיא מהימנא שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל ישראל רצה 

למעט ידיעת התורה מישראל אך כי רצה שיהי' המשפט מפורש בלי הסתר 

]שזה ענין מרע"ה אספקלריא המאירה[ רק באמת ניתן התורה בלבושים לפנינו 

טעמי התורה לישראל יכולין למצוא פנימיות רצונו ית' ע"י  רק ע"י שנמסר

אותיות התורה כנ"ל. וגם פשוט אשר תשים כו' שכל איש ישראל ע"י רצון אמת 

 תרל"א יכול למצוא משפט אמת בכל דבר שלא לטעות ח"ו:

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אא"ז מו"ר ז"ל הגיד בשם הרב  .2

מפרשיסחא ז"ל שיהיו משפטי ה' קודם חיות האדם וזה לפניהם והוא ענין 

. ופרשנו עפ"י גם ברש"י ז"ל מה הראשונים מסיני כו'הקדמת נעשה לנשמע כו'. 

ונו דברי מו"ז ז"ל שגם משפטי ה' אף שיש בהם טעמים. עכ"ז כל הטעמים ע"י רצ

ית' והוא העיקר. והטעמים נמשכים אחר רצונו. וז"ש שהם מסיני. אף שהשכל 

מבין שכך צריך להיות עכ"ז הכל ע"י שכך גזרה חכמתו ית'. וז"ש אתה כוננת 

מישרים פי' שע"י רצונו יתברך נעשו משפטיו ישרים וכל העולם מודים ומבינים 

וכן צריך להיות ציווי שישר משפטיו שכל הדעת נמשך אחר רצון השי"ת כנ"ל. 

השי"ת קודם לשכל האדם וזהו לפניהם כנ"ל. ובנ"י הקדימו נעשה לנשמע פי' 

שהי' חביב אצלם יותר מה שזוכין לעשות רצון עליון ממה שיבינו הטעם של 

המצוה. ועי"ז זכו שיבינו גם הטעמים כי מקודם ניתנו הדיברות אח"כ 

ך בלי הבנת הטעמים אח"כ המשפטים. וכ"כ מגיד דבריו הוא הנהגתו יתבר

חוקיו ומשפטיו כו' וכן הוא בכל מצוה בפרטות כמו שמקיים האדם בפשיטות 

בלי השגה כראוי רק שרוצה לקיים מצות השי"ת זוכה אח"כ להבין הטעם. וז"ש 

רש"י ז"ל לא תעלה על דעתך כו' ותמוה וכי מרע"ה אשר מסר נפשו בעבור 

. אך כי באמת העיקר לקיים מצות ישראל לא הי' חפץ להבין לבנ"י הטעמים

השי"ת בלי הבנת הטעמים. רק שהשי"ת אמר שבנ"י זכו ע"י הקדמת נעשה 

 תרל"ד לנשמע שיבינו גם הטעמים כנ"ל:



  

303 
 

 

דאיתא מגיד דבריו  במדרש ואלה מוסיף על הראשונים עשרת הדיברות כו' .3

ליעקב אלו עשרת הדיברות חקיו ומשפטיו לישראל זה המשפטים. והם ב' 

יגות זו למעלה מזו כענין יעקב וישראל. כי מקודם צריך אדם לקיים מצות מדר

הבורא בלי חקירת השכל והוא ענין הדברות להיות נמשך אחר הנהגת הבורא 

מגיד דבריו הוא סדר הנהגתו כמ"ש דבר מלך שלטון. אח"כ זוכין להשיג טעמי 

ריך המצות והם המשפטים שהם עפ"י שכל. והתחכמות האדם ע"י התורה צ

ג"כ שמירה. ולכן אין יכולין לבוא לזה עד שמקבלין מקודם עול מלכות שמים 

ביראה כמאמר כל שיראת חטאו קודמת כו'. ז"ש ואלה כי לא שייך אלה כי א"י 

להיות בפ"ע רק אם הוא בדרך תוספות על עבודת האדם אז יש לה קיום. וז"ש 

רע"ה שאין בנ"י ראוין רש"י אמר ה' למשה רע"ה אל תעלה ע"ד כו'. פי' שירא מ

להשיג הטעמים ויש בזה סכנה. ואמר הקדוש ברוך הוא כי ראוין הם בנ"י לכך. 

ואיתא בזוה"ק כי כל איש ישראל צריך לעבוד השי"ת בבחי' עבד לקיים פקודת 

המלך ובבחי' בן לחפשא בגנזין דמלכא. והם בחי' הדברות והמשפטים כנ"ל. 

ן שאנו זוכין בשבת להתגלות דעת האדם והוא עבודת ימי החול. ושבת בחי' ב

שיסכים השכל לקיים רצון אבינו שבשמים בלי מלחמות. וזהו שנק' שבת שלום 

כי משפטי ה' אמת ובשמים הכל מעידין על צדקת הבורא וכ' ה' עוז לעמו יתן 

כו' יברך כו' בשלום. פי' ע"י שגוברין בכח התורה על היצה"ר זוכין אח"כ לשבת 

ז איתא מחלוקת לשם שמים בחול סופו להתקיים פי' בשבת בחי' שלום. וע"

כמ"ש חז"ל שלא הי' לעולם קיום עד שבא השבת. פי' שיש בעולם בחי' 

המחלוקת מעלמא דשיקרא ובשבת לית שולטנא אחרא בכולהו עלמין. וזהו 

מקיים העולם כמ"ש שבת קביעא וקיימא. והעבד מוכן ללחום מלחמת המלך. 

 נים על שולחן אביהם: תרל"וובשבת בחי' מנוחה לב

 

במדרש מגיד דבריו ליעקב כו' ומשפטיו לישראל כו' ע"ש ד' המדרש. פי' דבריו  .4

הוא עשרת הדיברות והוא הנהגתו יתברך את כל הבריאה כמ"ש במ"א כי 

בעשרה מאמרות נברא העולם ובעשרת הדברות מתקיימת העולם שהקב"ה 

אל. ובכל דבר יש מצוה מיוחדת מנהיג העולם במצות ופקודיו שמסר לבני ישר

והם מקיימים הכל. וכפי שמירת בנ"י המצות. כך מתנהג העולם. נמצא שבמה 

שנתן המצות לבנ"י מסר הנהגת העולם בידינו. וזה צריך כל אדם לידע כי 

הנהגת הכל תלוי בקיום המצות של האדם כנ"ל. ומשפטיו לבנ"י הוא מעלה 

אשר מצינו שכשיצא מב"ד זכאי אין גדולה מזאת. שגם המשפט מסר לבנ"י כ

מחזירין אותו כו' נמצא שהקב"ה מסר המשפטי' לבנ"י. וז"ש המדרש שהקב"ה 

אינו כבו"ד רק שמקיים הוא עצמו הגזירה כו' שנשתנה כביכול המשפט עליון 
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ע"י ב"ד שלמטה שכך מסר משפטיו לישראל. אמנם ב' אלו הבחי' הם זה אחר 

דם והוא קבלת עול מלכות שמים ועול מצות אף זה כשבנ"י קיבלו הדיברות מקו

בלי השגת הטעמים. רק לקיים גזירת המלך להיות מתנהג העולם ברצון הבורא 

ע"י שמירת המצות של בנ"י כמו שבארנו למעלה. עי"ז זכו אח"כ אל המשפטים 

שהוא השגת הכל עפ"י השכל. וכפי הסכמת דעת בני ישראל שלמטה מסכים 

. וזה פי' נעשה ונשמע שע"י העשיה זוכין אח"כ הקדוש ברוך הוא עמהם

 וזה ואלה המשפטים ו' מוסיף על ענין ראשוןלשמיעה שהיא ההשגה כנ"ל. 

 שאין להשיג המשפטים רק אחר קבלת הדברות כנ"ל: תרל"ז

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. במד' ועוז מלך משפט אהב כו'. התורה  .5

כח התורה מתיישרין לבבם לבוא לדעת נק' עוז וכפי מה שמקבלין בני ישראל 

אמת. כי אף שהמשפט תלוי בדעת השופט מ"מ הוא רק לבנ"י באשר דעתם 

נמשכת אחר דעת התורה ודעת המקום ב"ה לכן נאמרו המשפטים אחר קבלת 

שע"י שזכו לתורה ניתן המשפט לפניהם  ואלה מוסיף על ענין ראשוןהתורה. 

ומשפטיו כו'. וכבר כתבנו מזה שכפי מה  וכ"כ מגיד דבריו כו' על ידי זה חקיו

שאדם מבטל דעתו ושכלו למצות הבורא ית' וחקיו. כפי זה הביטול זוכה ליישר 

דעתו ושכלו להשוותו לדעת התורה ולאמת. וענין זה הוא ענין ימי המעשה 

והשבת שבו ניתן דעת ונשמה יתירה לאדם כפי היגיעה בחול אף שאין הדעת 

בטל דעתו כנ"ל זוכה לדעת בש"ק כנ"ל: ובמד' המשל צלולה כמו בשבת רק שמ

על מה שתורה דינין לפני' ולאחרי' כו'. והענין שצריך האדם לשפוט מעשיו כדי 

לזכות לדברי תורה. וכמו כן צריך לשפוט ולשמור מעשיו אחר שזוכה קצת 

לדברי תורה לשמור עצמו מגשמיות כדי לשמור הארת התורה שזכה לקבלו. 

הם מקיימין הקבלה להיות דבר של קיימא ובמקום אחר הארכנו וב' השמירות 

 תרל"ח בזה:

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. במד' מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו  .6

לישראל כו'. כי יש כמה משפטים לכל עולמות וברואים כפי מדריגותיהם ולבנ"י 

באמת. ניתן אלה המשפטים והם משפטי ה' אמת. והם משפטים של התורה 

ובמד' תנחומא ע"פ ועוז מלך משפט אהב אמר ז"ש רש"י מה הראשונים מסיני. 

כי גבור בו"ד אינו שומע למשפט אבל הבורא ית' שהוא עזוז וגבור ומשפט אהב. 

והשי"ת שנתן התורה לבנ"י ה' עוז לעמו יתן שע"י התורה ניתן לבנ"י הכח 

רות שהוא הנהגת כל להטות כל הבריאה וזה עצמו פי' מגיד דבריו כו' הדב

הבריאה כי הכל באורייתא אשתכלל. לכן מסר לבנ"י גם המשפטים כיון 
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שהעולם תלוי בהם. ז"ש במד' שופטים ע"פ לא תטה משפט דע שאתה מזעזע 

 אחד מרגלי עולם וע"ש: תר"מ

 

הענין דיש מצות שבין  ואלה מוסיף על ענין ראשון מה הראשונים מסיני כו'. .7

עשרת הדברות ויש בין אדם לחבירו והוא המשפטים. אדם למקום ב"ה והוא 

והם בחי' דרך ארץ ושלימות האדם בעצמו והוא בחי' תורה שבעל פה. ושניהם 

מהשי"ת כמ"ש ה' עוז לעמו יתן הוא התורה. יברך את עמו בשלום הם 

המשפטים. כמ"ש במדרש בפסוק אתה כוננת מישרים. כי הגם שניתנו ביד 

הוא כמ"ש המשפט לאלקים הוא. ומסרה לבנ"י  החכמים עכ"ז מתנת אלקים

כמ"ש תשים לפניהם. ויש בחי' דרך ארץ שקדמה לתורה כי כפי טהרת הגוף 

ושלימות המדות זוכין לתורה. אח"כ התורה נותנת שלימות אמיתיות. וזוכין 

אח"כ למעלה יתירה בתורה. ואח"כ לשלימות ביותר. ולזה אין הפסק. וז"ש 

אחרי'. ולהיות כי המשפטים הם שבין אדם לחבירו כמ"ש במדרש דינין לפני' ול

לפניהם. לכן הקדים מצות עבד עברי שביותר יש ליזהר שלא לעשות עול 

 לחבירו בשיעבוד גופו מהפסד ממונו: תרמ"ב

 

. משל למטרונה הזיין מכאן ומכאן ע"ש במדרש ואלה מוסיף על הראשונים .8

כי באמת הכל מן התורה. והיא נותנת ברכה לפני'  וברש"י מה הראשונים מסיני

ולאחריה וכמו שכל הבריאה נברא בשביל התורה. והדור שקבלו התורה 

הוציאו מכח אל הפועל ומ"מ קיום דורות הקודמים היו להיות הכנה לתורה. 

וכמו כן ממש בפרטות בבנ"י שמקודם הוצרכו ליישר עצמם כענין התקן עצמך 

פטים שקודם התורה. לכן כתיב שם ושפטו כו' בכל עת. ללמוד תורה והוא המש

ולא היו ביחוד למרע"ה כי הם המשפטים שקודמים לתורה. ואח"כ כתיב ואלה 

המשפטים המיוחדים לאחר קבלת התורה. ואלה המדריגות הם תמיד בכל 

עובד ה' כפי מה שמיישר מעשיו זוכה לתורה. ואח"כ בכח התורה מיישר מעשיו 

ם. וזה שהקדימו בנ"י נעשה לנשמע אינו לפי שעה רק שכן הוא כראוי וכן לעול

לעולם שצריכין מקודם לתקן המעשים. ואח"כ זוכין לשמוע. ואחר השמיעה 

הוא הזמן שצריכין לתקן המעשים ביותר עפ"י התורה ואז זוכין לשמוע יותר 

פנימיות התורה. אכן העיקר הוא שצריך להיות המכוון לשם שמים. והאדם 

ליישר לבבו כדי להיות מוכן לתורה ולעבדות השי"ת אז התורה מסייעת העובד 

לו שיוכל לגמור המכוון. וכן כתיב ואנשי קודש תהיון לי שצריך האדם לבקש 

הקדושה כדי להיות מוכן לעבדו ית"ש. ולא להיות רוצה להיות קדוש. כי קודש 

בכח  הוא למעלה מהטבע. ואיזה דרך יהי' מציאות הקדושה בעוה"ז. ורק

התורה והקב"ה שקדשנו במצותיו. וז"ש תהיון לי. ופי' תהיון הוא הויה חדשה 
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שבכח איש ישראל למשוך בכל עת התחדשות לחול עליו מלבוש הקדושה ע"י 

תורה ומצות. וכ' עלה אלי ההרה והיה שם כו'. היינו שנתהפך מרע"ה להויה 

לשומו כמלאכי חדשה כמלאכי השרת כמ"ש חז"ל נכנס בענן נתלבש בענן כו' 

השרת. ולכן הי' מ' יום כיצירת הולד במ' יום. כן קיבל בשלימות אותו הציור. 

ובזו"ח שיה"ש איתא והיה שם שנעשה ֵשם הקודש. ויש לכל ישראל חלק 

בצורה זו וקודם החטא כ' אמרתי אלקים אתם. ואיתא כי בשבת קודש מחזיר 

ירה שלכן אין דומה מאור משה רע"ה אותה הארה לכל בנ"י. וזו בחי' נשמה ית

פניו של אדם בשבת לימי המעשה. ולזה הציור הקדושה זוכין ע"י תרי"ג מצות 

שהם נגד איברים וגידים. ובעוה"ז נדמה כי העיקר הגוף. והוא רומז לתרי"ג 

מצות. אבל באמת נהפוך הוא כי עיקר ציור האדם הוא תרי"ג אברים רוחנים 

גוף הם רמזים אל הפנימיות. ובמשה שורש התרי"ג מצות ואלה האברים שב

רבינו ע"ה נתגלה פנימיות המלבוש וכפי מה שמתרחקין מן הגשמיות זוכין 

להפנימיות. ובימי המעשה צריכין לייגע עצמינו להתרחק מהגשמיות. ובש"ק 

 צריכין לייגע לקבל הארה פנימיות ורוחניות: תרמ"ז

 

ות הם דברים שבין אדם כי הדברואלה המשפטים כו' מוסיף על ענין ראשון.  .9

למקום. ומשפטים שבין אדם לחבירו. ונסמכו לומר כי זוכין לתורה ע"י השלום 

שנעשין בני ישראל אחדות אחד. כמ"ש רז"ל ואהבת לרעך זה כלל גדול בתורה. 

דכ' ה' עוז לעמו יתן והיא התורה. ה' יברך את עמו בשלום הוא באר התורה 

ע בתוכינו. וזה הבאר נפתח ע"י השלום שבע"פ שעלי' מברכין וחיי עולם נט

שנעשה ע"י המשפטים האלה. כמ"ש במד' אתה כוננת מישרים שע"י המשפטים 

נעשין אוהבין זה לזה. וצריך האדם לתקן עצמו בדברים שבינו למקום לזכות 

לתורה שבכתב. ולתקן שבינו לחבירו לזכות לתורה שבע"פ. ולא עוד אלא שזו 

בריו כו' חקיו ומשפטיו לישראל. וידוע דשם ישראל מדריגה יתירה דכ' מגיד ד

למעלה משם יעקב. לומר שהוא זכות גדול כשזוכין לתקן שבין אדם לחבירו 

והוא הישרות שנק' ישר אל. כי האלקים עשה את האדם ישר כו'. ואחר החטא 

שנעשו חשבונות רבים צריכין לתקן וליישר העקמימות והקנאה והשנאה. וזוכין 

שפטים. ולכן כתיב אשר תשים לפניהם מלשון ושמו את שמי כמ"ש לזה ע"י המ

דתסדר קדמיהון. שזה המעין שיש בבני ישראל. צריכין להוציאו מכח אל הפועל 

לברר האמת מתוך השקר. ובבחי' זו כתיב ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם. וזה 

 תרמ"ח לפניהם:

 

לאומות עכו"ם נתן מצות  במדרש מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל כו' .11

גולמות כו'. דכתיב המשפט לאלקים הוא. ומ"מ כתיב תשים לפניהם. והוא 
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כמ"ש חז"ל שהשכינה שרויה ביניהם כדכ' בקרב אלקים ישפוט. וכ"כ משפט 

וצדקה ביעקב אתה עשית. כי המשפט בעצמו מלמד השופט דעת. כי הנה 

ד. כמ"ש חז"ל אין מדת משפטי התורה וכל מצות השי"ת אינם כמצות מלך בו"

הקדוש ברוך הוא כמדת בו"ד הוא למעלה ממשאו ארון נשא את נושאיו. כמו 

כן כל מצוה מתקן את האדם. וזה עצמו ענין הקדמת נעשה לנשמע. פי' שידעו 

והבינו כי אין עיקר המצוה כפי השגת האדם. אבל כאשר יעשו ויקיימו לשמה. 

אומרין אשרי איש שישמע למצותיך.  אז ישמעו ויבינו פנימיות המצוה. וע"ז

ובמדרש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשאמר יתרו למשה ד' מדות 

ולא מצא רק א' א"ל הקדוש ברוך הוא למשה ואלה המשפטים לך ולמדם. 

הענין כמ"ש כי זה עיקר ההבדל בין חכמי האומות ודייניהם כי כפי השכל כך 

כן רק מן המשפט מקבלים החכמה  הם דנין הדין אבל מדת בני ישראל אינו

והשלימות. וזה אשר תשים לפניהם. קודם שלימותם. והמשפטים ישלימו להם 

ועוד כתבו שסמכו  וז"ש מה הראשונים מסיני כו'.שלימות החכמה האמיתית. 

למ"ש ולא תעלה במעלות שלא יפסיעו פסיעה גסה בדין. היינו כנ"ל שידעו כי 

שהקב"ה מאיר עיניהם מן השמים כאשר לא מחכמתם הם שופטים. רק במה 

ישפטו לשם שמים. וז"ש מגיד דבריו כו' הוא לשון הוה כי לעולם השי"ת מאיר 

עיני בנ"י במצותיהם ]וכמ"ש אומר ועושה גוזר ומקיים כמו שבמאמרו ברא 

העולם ומקיימו כמו כן במצותיו ית' הוא המקיים[ וכתיב אשר יעשה אותם 

תנות חיות חדש לבנ"י וזה שאמר שלאומות נתן האדם וחי בהם כי המצות נו

מצות גולמות אבל בנ"י זוכין לפנימיות של המצות דכתיב אתה עשית כו' 

השמים כו' ואתה מחי' את כולם. ופרשנו כי הוא פנימיות הבריאה והוא דרך 

התורה ומצות שנקרא עץ החיים. ובזוהר בהר איתא ע"פ ובשביעית יצא לחפשי 

מה שקיים מצות הי' חנם ע"ש דמאן דכפית באחרא א"י  חנם דכ"ז שהיה עבד

לקבל עול מלכות שמים וכיון דמהאי פטור מכולא פטור ע"ש. ותמוה דהא עבד 

חייב בכל המצות. אבל הענין הוא כנ"ל שא"י לזכות לפנימיות המצות רק מי 

שהוא בן חורין ויכול לקבל עול מ"ש בשלימות. וכ"ה במשנה שקדמה פ' שמע 

ש תחלה ואח"כ עול מצות. כי זה עיקר החילוק שבין ישראל לאומות שיקבל מ"

עכו"ם דכל מה דעבדין לגרמייהו עבדין ועכו"ם אדעתא דנפשי' עביד. וענין 

לשמה א"י לקיים שום ברי' רק בני ישראל שהם מוכנים לזה שהוציאנו השי"ת 

ין רק ממצרים. ונעשין בני חורין לקבל עול מלכות שמים ואחדותו ית"ש. ועוש

לשמו. ואז וחי בהם. ובאמת זה הוא כפי הזדככות האדם שזוכה לחירות מן 

היצה"ר ואינו כפות ומקושר להטבע והגשמיות. ולכן בגלות נאמר נתתי כו' 

חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אבל כשהיו בני ישראל בא"י היו בני 

 תר"נ מצוה: חורין ונתאחדו בהשי"ת כראוי והרגישו חיות פנימיות בכל
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ואלה המשפטים כו' ואמרו חז"ל מוסיף על הראשונים מה ראשונים מסיני אף  .11

דבכח התורה זכו אל המשפטים דכתיב משפטי ה' אמת וכתיב תתן  אלו מסיני

אמת ליעקב כי בעוה"ז קשה להשיג האמת דהוא עלמא דשיקרא כמ"ש במדרש 

' שאם הי' האמת בראשית אמת אמר אל יברא כו' ותשלך אמת ארצה ע"ש. פי

מתגלה לא הי' קיום להעולם שהכל הי' מתבטל במציאות אל אחד האמת ולכן 

נקרא עלמא דשיקרא. וכאשר שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי נקרא עולם ע"ש ההעלם 

כו' שע"י ההעלם יש מציאות לעולם לכן הושלך אמת ארצה להיות האמת 

מת ע"י התורה כמ"ש נסתר ונעלם בחשכת הגשמיות והטבע. אכן לבנ"י ניתן הא

מגיד דבריו ליעקב שהיא הנהגה האמיתית הפנימיות. ולכן א"א לזכות למשפט 

אמת רק בכח התורה שבה משפטי ה' וכ"כ ואל תצל מפי דבר אמת כו' כי 

למשפטיך יחלתי פרש"י תצל לשון הפרשה והבדלה כי האמת נפרש ונבדל מבני 

שפטיך יחלתי. ולכן מצינו אדם וצריכין סייעתא דשמיא לזכות לאמת ע"י שלמ

מדבר שקר תרחק וכ"כ צדק צדק תרדוף ע"י שהוא עלמא דשיקרא. וכעין זה 

כתיב בשלום בקש שלום ורדפהו שג"כ עוה"ז כולו קטטה ע"ש במדרש. ואלה 

המשפטים אשר תשים לפניהם. שנתן הקדוש ברוך הוא לבנ"י מתנה כאשר 

ם ולא עשה כן לכל גוי כו' מתאספין לשפוט אמת מאיר הקדוש ברוך הוא עיניה

כי המשפט לאלהים הוא. רק כמ"ש אמרתי אלהים אתם. מגיד דבריו כו' חקיו 

ומשפטיו הוא לשון הוה שהקב"ה מאיר עיניהם כנ"ל. ואיתא הדן דין אמת 

לאמיתו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית דכתיב בו ויהי ערב ויהי בוקר 

עד הערב. הרמז כנ"ל כי הקדוש ברוך ע"ש בפ' ויעמוד העם על משה כו' הבוקר 

הוא עשה העולם להיות מעורב ונסתר האמת. וזה נקרא ערב. ומ"מ להמחפשין 

האמת יכולין לברר האמת בעזר ה'. וזה היה תכלית ההעלם שיבואו בני ישראל 

וימצאו האמת כמו שנתקיים בקבלת התורה. ולאו דוקא במשפט שבין אדם 

נו לבין קונו. המבקש אמת ושופט עצמו. כמ"ש לחבירו. רק אפילו בדברים שבי

חז"ל צדיק יצ"ט שופטו. יש לו חלק בזה הערב ובוקר. וז"ש במדרש מבקר לערב 

יוכתו מבלי משים כו' אין משים אלא דינין ע"ש כי ע"י שאין מייגעין עצמן 

 תרנ"ב לשפוט א"ע מוטבעין בשקר ומתרחקין מבקר כנ"ל:

 

דכתיב המשפט לאלקים הוא. אך  מסיני כו'.ואלה מוסיף על הראשונים כו'.  .12

בקבלת התורה בסיני קבלו בנ"י אלקות כמ"ש אנכי ה' אלקיך ונכתב בתורה. 

לכן ע"י היגיעה בתורה זוכין למצוא כח אלקי. ולכן נקראו הדיינים אלהים. 

וכמ"ש אלקים נצב בעדת אל. מלשון ויתיצב ה'. שהדיינים המומחין מתלבשים 

ין שבין אדם לחבירו. רק לזכות לשפוט א"ע בדרך המשפט ברוה"ק. ולא זו בד
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כמ"ש חז"ל צדיקים יצ"ט שופטן. וכל זה זוכין בכח התורה. וכמ"ש במשנה 

העוסק בתורה לשמה כו' ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין. כי ע"י העסק 

 בתורה משתנה דעת האדם להיות נמשך אחר דעת התורה וזוכה למשפט אמת:

 תרנ"ג

 

ש כ"מ שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו במדר .13

כבר כתבנו במ"א בשם אמו"ז ז"ל כי להיות המשפטים בשכל אנושי  מסיני.

צריכין לברר כי אעפ"כ חוקה וגזירת המקום הוא ע"ש. והענין הוא כי עשרת 

הדיברות כוללין כל המצות וכל המשפטים דכתיב תורת ה' תמימה בחי' 

ה ותורת אמת הוא להיות הכל נכלל בכל אות ואות מה שא"א לבו"ד תמימ

להשיג לכן איתא כל התורה כולה שמא דקוב"ה. והגם דיש כמה סדרים פרטים. 

חקים. משפטים. מצות. תורות. אבל כולם אחדות אחד וכן נרמז בפסוק תורת 

ו. פי' ה' תמימה כו' עדות ה' כו' כל הסדרים. ולבסוף משפטי ה' אמת צדקו יחדי

יחדיו על כל הסדרים הששה שכולם הם אחדות אחד. ורמז לזה דבכל סדר יש 

פעולה מיוחדת לו. אבל במשפטי ה' אמת נקוד אתנחתא לרמוז כי צדקו יחדיו 

קאי על כל הששה סדרים. לכן כתיב ואלה מוסיף על הראשונים שהן הן 

' כשנתעלו הדיברות והן המשפטים כי אורייתא סתים וגליא וחלק הדברות הי

בנ"י להיות כמלאכים. וחלק המשפטים כתיב תשים לפניהם. שהוא בחי' 

התגלות במשפטים הערוכים לפנינו אבל הכל אחדות אחד. וכתיב לפניהם כי 

בנ"י מוכנים הם לזה האחדות שיכולין להבין המשפטים ולידע כי הם דבקים 

קב חקיו ומשפטיו בשורש הנסתר. ולכן מוכן התורה לבנ"י כמ"ש מגיד דבריו ליע

לישראל לא עשה כן לכל גוי. וקשה עשיה מאן דכר שמי' דהול"ל לא הגיד או 

לא נתן. אבל להיות שרק נפשות בנ"י מוכנים לזה האחדות ותורה תמימה 

נמסרה לבנ"י שהם תמימים כמ"ש תמים תהי'. א"כ יש בחי' תמימות ואחדות 

חדות אחד החק והמשפט לבני ישראל. לכן יכולין לקבל חק ומשפט שיהיו בא

כנ"ל. מה שלא עשה כן לכל גוי עוע"ז שאין נפשותיהם מוכנים לקבל בחי' 

האחדות. משפטים בל ידעום שאין להם זה הדעת. ובאמת דרשו חז"ל מפסוק 

זה שמי שאינו נימול אינו יכול לעסוק בתורה. כי ע"י המילה נעשו בנ"י תמימים 

רלה מסתיר בחינת האחדות. כמ"ש והיה תמים אצל מצות מילה. כי הע

והמילה נותנת התקשרות ואחדות לכן נק' ברית. וזה פי' דן דין אמת לאמיתו 

מלבד שיהי' אמת לשלול השקר אבל יהי' לו התקשרות באחדות האמת. כי 

האמת אינו שלילת השקר בלבד רק ה' אלקים אמת וכל הנעשה באמת צריכין 

 תרנ"ד לקשרו עד אחד האמת:
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כי  אשר תשים לפניהם מוסיף על הראשונים מה אלו מסיני כו'. ואלה המשפטים .14

התורה נעלמה מעיני כל חי וגם בעשרת הדברות כתיב וירד ה' על הר סיני כי 

הוא בחי' ירידה מה שנתלבש אור התורה באלה הדברות. ואח"כ נתפשט עוד 

יותר לאלה המשפטים כו' לפניהם שהוא המשפט שבין אדם לחבירו כי הכל 

בתורה וכמו כן צריכין להמשיך אור התורה בכל הדברים כמ"ש בזוה"ק נברא 

ואתחנן בפסוק ודברת בם שיהי' הנהגת כל הדברים בם בדברי תורה ע"ש. וזה 

הרמז במד' כל מקום שנאמר אלה פסל הראשונים אלה תולדות שמים וארץ 

פסל תהו ובהו שלא נעשה מהם תולדות ע"ש. פי' דכתיב בראשית ברא אלקים 

לה במחשבה לבראות במדה"ד וראה שאין עולם מתקיים בדין. ולכן נשאר ע

תהו ובהו שלא היו מתוקנים שהיו הסיגים שנמשכו מכח מדת הדין כידוע. 

ובתורה כ' ג"כ וידבר אלקים כו' אעפ"כ נתקן עתה המשפטים שהוא במדה"ד 

ע"י התורה שהוא מה שהקדים מדה"ר ושתפה למדה"ד לכן כתיב כאן ואלה 

יף שנתקן גם בחי' תהו ובהו. והמשפטים הם בחי' מדה"ד. ותשים לפניהם מוס

שבכח בנ"י להמתיק הדינים. ז"ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית שבני ישראל 

מחברין משפט וצדקה. ז"ש במד' מוסיף על מ"ש שם לו חק ומשפט. דשם כתיב 

תשים ויורהו ה' עץ להמתיק מר במר ע"ש. וזהו פי' שם לו. וכמו כן אשר 

 תרנ"ז לפניהם שצריכין לסדר המשפטים ולהמתיקם במדה"ר ודו"ק:

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. במד' חקיו ומשפטיו לישראל דכתיב  .15

משפטי ה' אמת. ובעלמא דשיקרא האמת נעדרת וא"א לקיים אלה המשפטים 

שע"י  זהו הסמיכות מה אלו מסיני.רק בני ישראל בכח התורה שקבלו בהר סיני. 

קבלת הדיברות זכו בנ"י לבחי' אמת. וז"ש הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף 

להקב"ה במעשה בראשית דכתיב בי' ויהי ערב כו' בוקר כו'. פי' כיון דאין 

האמת נמצא בעוה"ז. ומי שזוכה להמשיך בחי' אמת בעולם הזה מתקן העולם 

יכול לקיים את ממש בדבר חדש. וז"ש שעולם קיים על האמת. וכל דבר אין 

עצמו. מכלל שהאמת למעלה מן העולם וע"י משיכת אמת לעולם מתקיים 

ומתחדש שכן הי' הבריאה מהשי"ת שמכח דבר ה' נעשה שמים וארץ ונטבעו 

בטבע זה בחי' ערב. וע"י דין אמת מתחדש בחי' בוקר בערב כנ"ל. ואמרו דין 

רק בנ"י בכח תתן אמת לאמיתו פי' לאמיתו של הדיין. לפי שאין אמת בארץ. 

אמת ליעקב יכולין לשפוט דין אמת. ז"ש אשר תשים לפניהם. הגם דהוא עלמא 

 דשיקרא. מ"מ לפניהם תוכל לשים המשפטים כנ"ל: תרנ"ח

 עוד ביאור באותו ענין...



  

311 
 

ובמדרש משל למטרונה זיין לפניה וזיין לאחריה כך התורה דינין מלפני' ודינין  .1

ין לתורה צריכין לתקן עצמו עפ"י מדה"ד לתקן לאחרי' כו'. פירוש שקודם שזוכ

כל פרטי המעשים. אח"כ זוכין לתורה שהיא מדה"ר. כמ"ש בפרשה הקודמת 

בענין לקחת מתנות כו'. אמנם כן גם אחר שזוכין לתורה צריכין לדקדק ביותר 

שלא לבוא ח"ו לידי גבהות ע"י התורה. וצריכין לשוב בתשובה ע"י התורה 

עצמו איך הקדוש ברוך הוא היטיב עמו וזכהו לתורה. ומזה שידע האדם ויבוש ב

יפול עליו בושה וישוב בתשובה ועי"ז התורה מתקיימת אצלו. וזו היראה 

והמשפט שאחר השגת התורה היא יראה אמיתית שיראה הקודמת היא ע"י 

חסרון דעת. ויראה זו בא ע"י הדעת שרואה ומבין ע"י התורה איך ליבוש מפני 

הוא דבר של קיימא. וגם המשל כן הוא שזיין שקודם המטרונה הוא הבורא ית' ו

לבל יקרב לה איש רע ובליעל. והזיין שלאחרי' הוא מי שכבר נתחבר אלי' שלא 

יתעכב )עצמו אלי'( ]אצלה[ יותר מדאי. ויהיה עליו פחד ומורא ויזכור כי היא 

"י שהוא סוד המלכה ולא יהי' שוה בעיניו להתקרב אלי' יותר מדאי כנ"ל. ]והמ

 הו' שבין ב' הההי"ן[: תרל"ז

 

 דרכים מאלה המשפטים הצריכין לעבודת הבורא לימוד 

 

בודאי יכולין ללמוד מאלה המשפטים דרכים הצריכין לעבודת הבורא ית'. ודין  .1

שומרים כי יתן כו' כסף או כלים כו' אם ימצא הגנב ישלם שנים כו' אם לא 

ותן לאדם כלים לשמור. כסף הוא הרצון שלח ידו כו'. כי הקדוש ברוך הוא נ

והחשק. וגם בריאת האדם עצמו שהוא כלי לעבודתו ית' וצריך שמירה. 

והיצה"ר גונב העיקר. ואם האדם ניצול ממנו יש לו יתרון כי הגנב משלם כפל. 

והעצה היעוצה לאדם הוא הרחקת התענוגים כי אם שולח יד נתחייב באונסין. 

משלם קונה הכפל לכשתגנב ותרצה ותשלמיני כו' ובגמ' השומר שאמר הריני 

ע"ש פי' אף שחטא האדם אם נותן לבו לשוב להשי"ת ברצון שלם. אף כי 

באמת חייב הוא. עכ"ז בא עוד למעלה ע"י החטא ומקנה לו הכפל והוא ענין 

 מעלת בעל תשובה. שזדונות נעשין לו כזכיות כנ"ל: תרל"ה

 

ישלם. כי כל מעשי האדם נמשכין אחר בפסוק וכי ישאל כו' בעליו עמו לא  .2

עצמות האדם בכללו. והשי"ת נתן לכל אדם כלים יקרים כל החושים ונשמה 

הטהורה שכ' בזוה"ק ע"פ כי ימכור כו' בתו לאמה כו' והאדם עושה בה כל 

חפצו. וכל הנאה שלו וא"כ חייב באונסין. אך העצה ע"י מס"נ להקב"ה בכלל 
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ך שיהי' ה' נשאל לאדם רק ע"י השתעבדות נק' שאילה בבעלים. כי לא שיי

במס"נ למקום כמאמר אם ישים אליו לבו כו' ונשמתו אליו יאסוף הרי הוא עמו 

במלאכתו ופטור באונסין. ובאמת כי איך יחייב ה' על אונס רק שאם אינו מקבל 

עומ"ש כראוי כל האונסין נחשבין כפשיעה. ואם בכללו תחת עול יראת ה' 

ונסין. ומצינו מתה מחמת מלאכה. אף כי השכל מחייב נחשבים המעשים לא

שכל החסרונות מצד האדם השואל. אעפ"כ לפעמים כך רצונו ית' שנותן לאדם 

עבודה שלא יוכל לגמרה ע"כ לא יפול לב האדם בראותו שאין השעה עומדת 

 לו לגמור כל מעשיו כראוי. והבן: תרל"ו

 

רש על הנשמה ע"ש. כי יש בחי' בזוה"ק בפסוק ואיש כי ימכור את בתו לאמה דו .3

בן ועבד בעבודת השי"ת כדאיתא בזוה"ק בהר. ובנ"י נקראו בנים לה' אלקיכם. 

ובוודאי זה השם על הנשמה. אך הקדוש ברוך הוא הלביש הגוף על הנשמה. 

ובעבודת האדם בבחי' עבד מתקן הגוף והוא עבודת ימי המעשה. וש"ק הוא 

דהוא יומא דנשמתין. לכן יורד בו נשמה בחי' בן לכן יש בו שביתה ממלאכה 

יתירה. והאמת כי כ"ז נעשה ע"י חטא הראשון כי קודם החטא הי' מזוכך הגוף 

כמו עתה הנשמות. ובעונותינו נמכרנו כו'. וז"ש אם רעה בעיני אדוני' אשר לא 

יעדה. כי לולא התערובות רע בטוב שנעשה ע"י החטא הי' רק בחי' בנים כנ"ל. 

יכולין לצאת מבחי' עבד לבן כמ"ש וכי ימכור כו'. אעפ"כ לא עכ"ז והפדה ש

תצא כצאת העבדים שיכולין להרויח בעוה"ז לחזור לבחי' בן ביציאתו מן 

העולם בטהרה ובתשובה. וזה ג"כ מ"ש במד' בת יחידה הי' לי כו' כי התורה 

נתלבשה בזה העולם במצות גשמיות וצריכין להעלותה למדרגה עליונה ודו"ק: 

 "ותרמ

 

בזוה"ק וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים ע"ש. הענין  .4

דאיתא חביבין ישראל שנקראו בנים חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים כו'. 

פרשנו כי הנשמות נקראו בנים. אכן נתלבשו בגוף שנק' אמה ועבד כדברי הזוהר 

ול איש ישראל הנ"ל. אכן הכוונה הי' שיתמשכו הגופים אחר הנשמה. ויכ

להעלות גם הגוף להיות נמשך אחר הנשמה. וזהו חיבה יתירה נודעת שיהיה 

דביקות גם להגוף. ואז אף אם אחרת יקח. מ"מ כל ההארות המוכנים להנשמה 

אין מתעכבין ע"י הגוף כמו שדורש שם ההוא סבא לפי דרכו. אכן עכ"פ אפילו 

נ"ל להעלות הגוף. עכ"פ אם רעה כו' אשר לא יעדה שלא זכה לחיבה יתירה ה

לא תצא הנשמה כצאת העבדים. שצריכין עכ"פ לשמור שלא לקלקל הנשמה 

בעצמה. והאדם נשתלח לזה העולם לתקן גם הגוף. וכ' ואנשי קודש תהיון 

שבנ"י הם קודש כמ"ש קודש ישראל לה' וזהו הנשמות. אבל יכול האדם 
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תהיון לי שהוא להתקדש בגוף להמשיך בו הארת הקדושה מהנשמה. וכתיב 

הויה חדשה כשזוכה להמשיך הארת הנשמה בגוף. גם פי' תהיון כמ"ש נהייתי 

ונחליתי שכפי שבירת התאוה הגופניות. מאיר הנשמה. ונעשה הויה חדשה. 

והעיקר שיהי' המכוון לשם שמים כמ"ש תהיון לי שאם משתוקק אל הקדושה 

. וע"ז נתקן ימי המעשה כדי לעשות רצון הבורא ית' אז כתיב ישלח עזרך מקודש

בחי' הגוף. והשבת יומא דנשמתין כמ"ש למען ינוח שורך כו' וינפש בן אמתך 

 כמ"ש במ"א מזה: תרמ"ט

 

 הערוך כשלחן  ,לפניהם תשים אשר ביאור ענין

 

 רש"י

 

 לפניהם תשים אשר

 

  'ג או  'ב וההלכה הפרק להם אשנה  ,לומר דעתך על תעלה לא  ,למשה ה"הקב לו אמר

 הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני  ,כמשנתה בפיהם סדורה שתהא עד  ,פעמים

             האדם לפני לאכול ומוכן הערוך כשלחן  ,לפניהם תשים אשר נאמר לכך  ,ופירושו

 

 שפת אמת

 

במדרש מגיד דבריו כו' חקיו ומשפטיו לישראל משל כו' לבנו נותן מתוך פיו כו'.  .1

פשוט כוונת המדרש לפרש. משפטיו של הקדוש ברוך הוא אשר בחר לעצמו. 

בדרך זה מנהיג את בניו. כמ"ש אשר קדשנו במצותיו במצות אשר השי"ת עושה 

הדיברות הם אותם. אך פנימיות הענין דהמשפטים נאמרו אחר הדיברות כי 

הנהגות הש"י כמלך הגוזר על עמו ומשפטים הם טעמי המצות כי הם עפ"י שכל 

 פי' מ"ש רש"י תשים לפניהם כשולחן הערוך כו'התחתונים ג"כ. ואא"ז מו"ר ז"ל 

למה נאמר זה דוקא אצל המשפטים. אך כי לאשר שכל האנושי משיג 

הם רק רצונו של  המשפטים לזאת צריכין חיזוק אמונה לזה. לידע כי אעפ"כ

הקדוש ברוך הוא כמ"ש המשפט לאלקים הוא. ופי' עפ"י הפסוק אתה כוננת 

מישרים שגם מה שנראה זה דרך ישר. הוא ע"י שכן רצונו של הקדוש ברוך הוא 

לכך יש עליו חן והכל מעידין על ישרו. ולכן צריך להיות השכל בטל אל הציווי 

ה ע"ד משה רבינו ע"ה שלא להגיד של הקדוש ברוך הוא כנ"ל. ונראה שלכך על

לבנ"י הטעמים כי ירא שעי"ז יהיו מחוסרי אמונה כנ"ל והקב"ה הבטיחו כי 
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מוכנים בני ישראל לקבל הטעמים ושידעו שהכל מהקב"ה הוא כנ"ל. ובנ"י זכו 

לזה ע"י קבלת הדיברות שהקדימו נעשה לנשמע. ופי' זה שהי' חביב בעיניהם 

ע שהוא השגת הטעמים כנ"ל. לכן זכו להשיג יותר לעשות רצונו ית' מנשמ

הטעמים ג"כ כנ"ל. וכלל הדברים כי המשפטים הם פנימיות הדיברות כי 

הטעמים יותר פנימים מגוף המצות. וז"ש מגיד דבריו מקודם ואח"כ משפטיו 

כנ"ל. ופי' אשר תשים לפניהם כי הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל אשר גם 

שעפ"י דבריהם יהי' נמשך החן והטעמים כמו דבריו  לדבריהם יהי' להם כח זה

של הקדוש ברוך הוא שנאמר אתה כוננת מישרים כנ"ל. וזה ענין תורה שבע"פ 

שבני ישראל זוכין לחדש דברים שנחצבו לפניו ב"ה וז"ש אשר תשים לפניהם 

 תרל"ה שיהי' בכחם להמשיך משפטי השי"ת והבן:

 

ואלה שהראה לו הקדוש ברוך הוא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פי'  .2

בשמים שורש משפטים אלו כמ"ש במדרש בפסוק מגיד דבריו ליעקב חקיו 

ומשפטיו לישראל שאותן המשפטים שמתנהג בהם הקדוש ברוך הוא כביכול 

בשמים נמסרו לבנ"י. תשים לפניהם כמ"ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. 

להבין כל משפט על אמיתותו.  פי' שנשתנו דיעות של לבות בני ישראל שיוכלו

ופירושו כנ"ל שנמסר בידם שורש  וז"ש רש"י שיסבור להם טעם הדבר.

המשפטים. כי זה החילוק בין היודע שורש הטעם. שעי"ז יכול לדמות מילתא 

למילתא. ולהבין דבר מתוך דבר. ובנ"י קיבלו זה במתן תורה. וז"ש מה 

הראשונים מסיני כו'. וכמו שהדיברות הם גבוה מעל גבוה וכל התורה שמותיו 

באלה הדיברות. כמו כן שורש המשפטים  של הקדוש ברוך הוא. רק שנתלבשה

מדעת עליון נמשכו ע"י בני ישראל ונתלבשו במשפטים מעשיים. וז"ש משפט 

וצדקה ביעקב אתה עשית דייקא. וכן הי' כל ענין קבלת התורה לתקן העשי' 

באמצעיות בנ"י. וכן השבת כמ"ש ששת ימים תעשה מעשיך כו' השביעי 

ו כנ"ל ע"י ביטול הימי מעשה להשבת כמ"ש תשבות למען ינוח שורך כו'. פרשנ

לזכור בכל יום. השבת. וכן בבוא ש"ק ומניחין כל המלאכות עי"ז יש המשכת 

קדושת השבת גם בעשי'. ועי"ז ינוח שורך וחמורך שהוא תיקון החומריות ונפש 

הבהמיות וכל העשי' כמ"ש. גם פי' למען ינוח הבטחה על העתיד שע"י ביטול 

יכול להכניעו ולתקנו בשלימות. אבל כפי היגיעה בעוה"ז מי החומר אף שאינו 

שטרח בע"ש יאכל בשבת. ולעתיד ליום שכולו שבת ינוח ממש שורך וחמורך 

בשלימות. שאז יהי' גמר התיקון לכ"א כפי העבודה בעוה"ז. ומעין זה קצת בכל 

 ש"ק שהוא מעין עוה"ב: תרמ"א
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שם לו חק ומשפט ע"ש. במדרש ואלה המשפטים מוסיף על הראשונים שם  .3

איתא בזוה"ק בפרשה זו דאורייתא טמירא. ואתגליית לההוא רחימא דילה 

דעבר תרעא דביתה כל יומא גליאת לי' וארמזית לגבי' רמיזא. ומיד אתטמרית 

וההוא רחימא מעוי ולבי' ונפשי' אזיל כו' לבתר דרגיל לגבה אתגליאת ליה 

ליאת ליה ואומרת ליה ההוא רמיזא אנפין באנפין ונקרא בעל תורה וכל רזין ג

דקא רמיזנא לך כך וכך רזין הוי ביה כו' ע"ש באורך דף צ"ט. וכל זה הענין 

נעשה בכלל ישראל שמקודם שם להם חוק ומשפט ברמז לפי שהיה להם 

תשוקה אל התורה ואחר כך נתמלאו תשוקה ביותר עד שזכו לקבל כל התורה 

ך נרוצה שעל ידי רמז מועט שהראה בשלימות וכן פרש"י בפסוק משכני אחרי

להם נמשכו אחריו בכל לב עד שהביאני חדריו. ובאמת זה הוא נסיון שבא 

לאדם מן השמים הן בכלל הן בפרט וכמ"ש שם לו כו' ושם נסהו לראות אם 

יעשה זה הרמז רושם בנפשותיהם. ועל זה כתיב שמעי בת אח"כ והטי אזנך 

ל להשתוקק אחר זה הרמז. אח"כ ויתאו ושכחי כו' ובית אביך להיות עוזב הכ

המלך יפיך. לכן מקודם נקרא חק שלא הבינו בשלימות עד אח"כ בקבלת 

התורה כתיב כאשר צוך ופירשו חז"ל במרה. הם הם הדברים של אותו סבא ז"ל 

שאמר רמיזא דקא רמיזנא לך כמה רזין אית ביה. שביאר להם השבת באורך 

אשר תשים לפניהם. וכן הוא במשפט.  וטעמו של השבת כי ששת ימים כו'.

וז"ש ואלה מוסיף על  לבאר להם טעמו של דבר כשלחן הערוך כמ"ש רש"י.

הראשונים. שבמרה הי' רק ברמז ובנסיון. וז"ש ולא יכלו לשתות מים ממרה כו'. 

הרמז אין מים אלא תורה. ובאמת אין מקום פנוי בלי תורה רק שמוסתר בטבע 

ם מלשון תמורה והתכסות. ויורהו ה' עץ שהוא ולא יכלו לשתות. מרים ה

התורה שנתגלה להם רמזי תורה והי' נסיון כמ"ש אם שמוע תשמע והאזנת 

למצותיו. כמ"ש והטי אזנך. ושמרת כל חוקיו פירוש להיות לבו ומעיו ונפשו 

נמשך אחר הרשימה. וכן צריך כל איש ישראל כשמתגלה לו קצת הארה כמ"ש 

עה ע"ז יתפלל כל חסיד לעת מצוא אותה השעה אין לך אדם שאין לו ש

להתדבק בו בכל הנפש עד שיעשה אצלו פרי. וכן הוא בכל שבת קודש שיורד 

איזה הארה לאיש ישראל וצריכין לשמור אותה ההארה כמ"ש ושמרו כו' 

לעשות השבת לדורותם פי' אותה ההארה של השבת להיות נשאר הרשימה 

לו שמרו בני ישראל שבת אחד מיד נגאלים. לעולם באדם. ועל זה רמזו חז"ל א

אפילו רשימה של שבת אחד אם היה תמיד קבוע בלב ונפש לכל ימי המעשה 

 כדאי הוא שתרחם ותביא גאולה: תרס"א

 עוד ביאור באותו ענין...
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במדרש סמוך ללא תעלה במעלות כו' וכי ערותן של כהנים מגולה כו' כשם  .1

ו'. פי' שלא תעלה במעלות מצד כח גוף שלא יפסיעו פסיעה גסה כן בדיינים כ

האדם שהוא העולה על מזבח השי"ת רק שמקיים מצות הקדוש ברוך הוא וז"ש 

שלא תגלה ערותך שכל שמשתתף כח עצמו מגרע כנ"ל. וכן במשפטים דכתיב 

. פשוט י"ל שלפני הרגשות האדם ומעשה קטן או גדול. אף אשר תשים לפניהם

ת במשפט. אם הוא רצונו ית'. שיהי' מחשבה ותנועה קלה. צריך להיו

המשפטים שהם תורת השי"ת לפניהם ממש כנ"ל ]כעין זה בס' קול שמחה[ 

וכשעושה כן נקרא אינו פוסע פסיעה גסה. וז"ש הוו מתונים בדין ממש להיות 

 נמסר כל האדם בדין כנ"ל: תרל"ב

 

. כי השי"ת רוצה לעשות משפט אשר תשים לפניהםבמדרש ואלה המשפטים  .2

ונקמה ברשעים כאשר באמת בנ"י זוכין במשפט. רק שזה תלוי בעבודת בני 

ישראל אם הולכין במשפט אמת בכל דבר. ואם השי"ת צריך לעשות עמנו 

לפנים משורת הדין אין יכול לעשות משפט ברשעים. וז"ש אשר תשים לפניהם 

 כי משפט השי"ת תלוי בעבודת בנ"י כנ"ל: תרל"ד

 

להיות משפטי  אשר תשים לפניהםרב מפרשיסחא ז"ל ואמו"ז ז"ל הגיד בשם ה .3

השי"ת קודם לעצמותם כענין הקדמת נעשה לנשמע שהוא למסור נפשו לעשות 

משפטי השי"ת ע"ש בס' קול שמחה. ובאמת זוכין לפנימיות טעמי התורה ע"י 

הביטול אליו ית'. כ' שער החצר הפנימית )שער( הפונה קדים כו' וביום השבת 

ודש כו'. הפונה קדים הוא הביטול אל מה שלמעלה מהטבע כי יפתח וביום הח

בשבת ור"ח יש עלי' לנפשות בנ"י למעלה ועי"ז זוכין לפנימיות הטעמים. וכ' 

בשבת קודש ויכולו השמים והארץ כו' פי' התמלאות שפע חיים בכל הבריאה 

 כי ויכל הוא לשון מדה כמ"ש וכל בשליש. אלפים בת יכיל. כי הקדוש ברוך הוא

השפיע בכל ברי' חיים כפי אשר יכולה לקבל. והאמת כי בריאת האדם ביום 

הששי הוא פנימיות החיות של כל הבריאה כמ"ש ואדם עלי' בראתי. וע"י 

האדם נמשך חיות לכל הבריאה. וכפי הביטול ומס"נ של האדם בש"ק להקב"ה. 

 ממשיך חיות מחדש לכל הבריאה כנ"ל: תרל"ה

 

במדרש מגיד דבריו ליעקב כו' אם אין אדם מל א"י לקבל מצות התורה כו'. פי'  .4

שבקבלת התורה נעשו בני ישראל כלים להיות מוכן לקבל מצות ה' כדאיתא כי 

בהר סיני הי' כקדושין ועשה השי"ת אותנו כלים כמ"ש אם שמוע תשמעו בקולי 

י' סגולה שנשתנו והייתם לי סגולה כמ"ש בפרשה הקודמת מזה. ובס' אוה"ח פ

נפשות בנ"י שהם מסוגלים לקיום מצות השי"ת ע"ש. וזהו מגיד דבריו הגדה 
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לשון המשכה שנמשכו בנ"י אחר הנהגה העליונה של השי"ת. לכן כתיב עתה 

. שכבר הם כלים מוכנים אחר הדיברות כו' אשר תשים לפניהםואלה המשפטים 

כן לכל גוי. פי' כמ"ש שלא חקיו ומשפטיו לישראל. לכן מסיים הפסוק לא עשה 

עשנו כגויי הארצות שנפשותינו משונים מנפשותיהם. וכיון שלא עשה כן לכן 

 משפטים בל ידעום: תרמ"ט

 

. דבעשרת הדברות כתיב נפשי יצאה אשר תשים לפניהםואלה המשפטים  .5

בדברו ועתה נאמר תשים לפניהם בחי' תיקון הגוף וגם אלו מסיני שהנשמות 

הי' כדי לתקן גם הגוף כי דבר שהי' בכלל ויצא מן הכלל  שנתעלו בהר סיני

ללמד על הכלל כולו יצא. וזה שנפשי יצאה בדברו הי' התעצמות הנשמה לתקן 

אח"כ גם הגוף והכל בכח התורה כמ"ש גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה 

בעוה"ז ובעה"ב. וזהו בחי' בוקר וערב שכ' במדרש שהדיברות ניתנו בבוקר שהי' 

לות אלקות אנכי ה' אלקיך. אבל זה הי' הכנה לתקן גם בחי' ערב שהוא התג

הגוף שצריך בירור מן התערובות. וכן הוא בכל שבת קודש יש בו הארת 

 הנשמה והוא הכנה גם על ימי המעשה לתקן הגוף: תרס"ג

 

 

 אלילים עובדי לפני ולא לפניהם   ביאור ענין

 

 רש"י

 

 לפניהם

 

  ,ישראל כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת ואפילו  ,):פח )גיטין אלילים עובדי לפני ולא

 ומיקר השם את מחלל  ,ארמים לפני ישראל דיני שהמביא  ,שלהם בערכאות תביאהו אל

 פלילים ואויבינו צורם כצורנו לא כי שנאמר  ,להחשיבם) א")ס להשביחם האלילים שם

      יראתם לעלוי עדות זהו פלילים כשאויבינו  ,).לא  ,לב )דברים

 

 שפת אמת

 

במדרש מגיד דבריו ליעקב כו'. פי' הנהגת הבורא ית' שמנהיג את עולמו מסר  .1

לבנ"י כמ"ש כח מעשיו הגיד לעמו וממילא שהעולם נמסר בידם צריך ללמד 

להם משפטיו לכן הזהיר לא תטה משפט ככתוב שם במדרש דע שאתה מזעזע 

ולא לפני עכו"ם אפילו אתה יודע שדנין וברש"י לפניהם אחד מרגלי עולם כו'. 
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הוא כנ"ל שאין כח במשפט עכו"ם לפסוק את הדין אבל דייני  כדין ישראל כו'

ישראל הכח בידם. וכאשר פוסקים את הדין מתקיים כך כנ"ל. והרב מפרשיסחא 

ז"ל פי' לפניהם שיהי' המשפט לפני עצמותם שימסרו נפשם עליו ע"ש בס' קול 

תלוי בזה ע"י שמסרו בנ"י נפשם בנעשה ונשמע. לכן נמסר שמחה. ולפמ"ש ג"כ 

בידם המשפט כי בודאי כיון שמסר הבורא ית' הכל בידם. וודאי מצא אותם 

נאמנים לפניו ועי"ז שהוא לפניהם כנ"ל במס"נ לכן הוא לפניהם כפשוטו ג"כ 

כנ"ל. והנה מגיד דבריו הם הדיברות שהתורה היא חיות העולם וכל הבריאה 

בלת התורה נמסר בידם כח כל הבריאה ואח"כ זכו אל המשפטים כנ"ל. וע"י ק

וכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו כי ע"י שהאמינו בו ית' וקיבלו לעשות כל 

דברי ה' אף מה שאין משיגין. לכן זכו אח"כ להשיג המשפטים והטעמים כמ"ש 

א עבודת כמה פעמים במ"א שע"י אמונה זוכין לאמת. וע"י היגיעה בחושך שהו

ימי המעשה זוכין בשבת להשגת הדעת שהוא נק' מנוחה מה שאדם מבין 

בשכלו ומשיג שורש הדברים לאמיתותן. ז"ש ואלה מוסיף על הראשונים פי' 

שזה תוספות שכר. כמו נשמה יתירה שזוכין בשבת ע"י ימי עבודה והוא שכר 

ות בדרך ותוספות על עבודת החול כמו כן המשפטים תוספות על קבלת הדיבר

 תרל"ט אמונה כנ"ל:

 

ועוד כתבו חז"ל  ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני נכרים. .2

ואלה מוסיף על הראשונים כו' דעשרת הדיברות מיוחדים רק לבני ישראל. והיא 

הנהגה שלמעלה מהטבע. והיא בחינת עץ החיים. ואין שם מגע נכרי כלל. ובחי' 

י במשפט יש זכאי וחייב. ולפי שגם האומות נצטוו משפטים בחי' עץ הדעת שהר

על הדינים צריכים בזה הבדלה להבדיל בין משפטי בני ישראל שהוא בירור 

תערובות טוב ורע. אמרו רז"ל אם אין דעת הבדלה מנין שבחי' הדעת צריך 

הבדלה. ולכן כתיב כאן לפניהם ולא לפני נכרים וגם ואלה מוסיף על הראשונים 

המשפטים עם הדברות חיבור עץ הדעת לעץ החיים. ובמדרש  להיות חיבור

מבקר לערב יוכתו מבלי משים לנצח יאבדו. הדברות ניתנו בבקר והמשפטים 

בערב כו'. בוקר הוא במקום הבירור שאין צריך בירור תערובות. וערב הוא 

במקום שיש תערובות. וזה עיקר כחן של ישראל לחבר בוקר עם ערב. וכן הוא 

כאשר מו"ז ז"ל רגיל לומר בכל עת שנפתח איזה הארה לאיש ישראל  בפרטות.

צריך להתדבק בזו ההארה להיות נשאר אצלו קבוע תמיד גם לעת ערב וחושך. 

והנה בשעת מתן תורה כ' נפשי יצאה בדברו שיצאו נשמתן של ישראל ונתעלו 

למעלה אל השורש. ובזה זכו אח"כ )והמשפטים( ]להמשפטים[ אשר תשים 

הם הוא המשכה מלמעלה למטה וזהו בחי' תורה שבע"פ אשר נטע לפני

בתוכינו. וכ' אתה הראת לדעת כו' הראי' שהי' במתן תורה. בחי' עץ החיים. 
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הי' כדי לדעת לקבל זו ההארה עד הערב כנ"ל. וכן כתיב בשבת קודש לדעת כי 

אני ה' מקדישכם לפי ששבת בחי' עץ החיים והתורה כמ"ש יעשה כולו תורה. 

אבל הוא לדעת להכין מזו ההארה גם על ימי המעשה שבהם כתיב ויהי ערב 

ויהי בוקר. אשר תשים כמ"ש ושם דרך אראנו בישע אלקים דרשו חז"ל המשים 

אורחותיו ומדליק נרות במבואות האפלים זוכה לראות בישועתו של הקדוש 

רה ברוך הוא וכמ"ש ושמתם את דברי אלה על לבבכם כו' נפשכם. להיות ההא

נשאר קבוע. ולכן כתיב אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות כשאינו משים אל לבו 

להיות נשאר אצלו גם בעת החושך וערב. וז"ש המדרש מבלי משים כו' שאינו 

 תרס"ב דבר של קיימא ובישראל כתיב אשר תשים לפניהם:

-------------------------------------------------- 

ל ֲאֹדָניו ְוִהִגישוֹ  ו ל ְוִהִגישוֹ  ָהֱאֹלִהים-אֶּ ת-אֶּ לֶּ ל אוֹ  ַהדֶּ  ְוָרַצע ַהְמזּוָזה-אֶּ

ת ֲאֹדָניו  :ְלֹעָלם ַוֲעָבדוֹ  ַבַמְרֵצעַ  ָאְזנוֹ -אֶּ
-------------------------------------------------- 

 עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת   ביאור ענין

 

 רש"י

 

 במרצע אזנו את אדוניו ורצע

 

 ורצע כאן נאמר  ,שוה לגזירה אזן אזן לומר תלמוד  ,שמאל של אלא אינו או  ,הימנית

 אף הימנית להלן מה  ,).יד  ,יד )ויקרא הימנית אזנו תנוך במצורע ונאמר  ,אזנו את אדוניו

 אזן  ,זכאי בן יוחנן  'ר אמר  ,שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה  .הימנית כאן

  ,עצמו מוכר ואם  ,ב)"פ )מכילתא תרצע  ,וגנב והלך  ,תגנוב לא סיני הר על ששמעה זאת

 רבי  .תרצע  ,לעצמו אדון וקנה והלך  ,עבדים ישראל בני לי כי סיני הר על ששמעה אזן

  לתכשיט) בצואר שתולין מבושם צרור קשר ל")ר  ,חומר כמין זה מקרא דורש היה שמעון

 במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת  ,ה"הקב אמר  ,שבבית כלים מכל ומזוזה דלת נשתנו מה

  ,הם עבדי  ,עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי  ,המזוזות שתי ועל המשקוף על כשפסחתי

          בפניהם ירצע  ,לעצמו אדון וקנה זה והלך  ,לעבדים עבדים ולא

 

 מצריםרמז שמרצעיו אצל המרצע זכר לגאולת 

 

Uבעל הטורים 
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 ונשתעבד הלך והוא מצרים משעבוד שנה  'ת אחר גאלנו שהשם  'ת במנין עולה  .מרצע

  .במרצע ירצע לפיכך  ,כ"אח

 

    

 שפת אמת

 

כו'. ולא בשעת המכירה. כי סבור  טעם הנרצע אחר שש אוזן ששמעה עבדי הם .1

הי' שיכול לקבל העבדות שלא ינתק עי"ז מעבדות של הקדוש ברוך הוא. ואחר 

שידע טעם עבדות בשר ודם שעי"ז פורק עול מ"ש. אין לו לומר אהבתי כו'. אף 

כי לעיני בשר נראה להקל חומר העבירה ע"י ההרגל שדש בה. אבל באמת 

דע ומרגיש גודל החטא. וגם כי המוכר עצמו מפני צריך להיות שונא יותר מי שיו

דוחקו אין עליו חטא רק אם אינו רוצה אח"כ לצאת אף שנתנה לו תורה מקום 

לצאת בשש. נראה כי התחלת המכירה לא הי' באמת מתוך הדוחק ולכן נענש 

 תרל"ה על התחלת המכירה:

 

ושין בו פגם . שמעתי ממו"ז ז"ל מה שעבענין הנרצע אוזן ששמעה עבדי הם כו' .2

באוזן. מאחר שלא קיים המצוה טוב לו שלא ישמע כו'. ונראה כי יש ללמוד מזה 

מאחר שמדה טובה מרובה. נמצא מי שמקבל עליו בכל יום עבודת הבורא 

ואומר ואהבת כו' ה' אלקיך כו'. היפוך אהבתי את אדוני כו' אשתי כו'. ממילא 

ת ה' כמ"ש אשר אנכי מצוך מסייעין לו בכל יום שיפתחו אזניו וישמע למצו

היום כו'. רק שצריך האדם לזכות לזה שיוכל לשמוע אלה הקולות כמ"ש אם 

שמוע תשמעו. ולזה ג"כ ניתן מצות המזוזה לבנ"י שיהיו דלת ומזוזה עדים כי 

מקבלין עליהם עול מלכותו. ויזכור להם המאמר עבדי הם כו'. לכן אף מי 

 בכל יום זוכה לפתיחת האזנים כנ"ל: שאזניו סתומין ע"י קבלת מלכותו ית'

 תרמ"ה

 

בפסוק אהבתי את אדוני כו' אשתי כו' בני לא אצא חפשי כו' ורצע כו' את אזנו  .3

וקשה כיון דחטא במעשה ולא  אוזן ששמעה לי בנ"י עבדים כו'.ואמרו חז"ל 

בשמיעה. למה יפגימו האוזן. ומו"ז ז"ל תי' בזה לפי שלא קיים מה ששמע מוטב 

ע. לכן עושין פגם באזנו. וי"ל עוד בזה עפ"י דברי הזוהר פ' בהר שלא לשמו

בפסוק לחפשי חנם. חנם מן המצות ע"ש הדברים באורך. והענין הוא דבני 

ישראל אמרו אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. פי' שאינם רוצין להפטר מן המצוה 

רק מוכנים לעולם לשמוע ולעשות רצונו ית"ש שעל זה נבראו וכל מגמתם 
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וע ולעשות. ואלו היו אומרים נעשה בלבד הי' נראה שמקיימים המצוה לשמ

בלבד להיות יוצא ידי חובתו כדין. אבל מדת החסיד לפנים משורת הדין שאין 

די לו לצאת ידי חובתו. רק שמתלהב בכל עת לקיום מצות הבורא ית"ש. וזה 

להיות בחי' עול מלכות שמים וכ' שם בזוה"ק כההוא תורא דיהבין עלוי עול 

מוכן לעשות רצון בעליו זה עיקר יותר מקיום המצוה. ולכן זה העבד הגם שיוכל 

להיות כי טוב לו אצל רבו ויכול לקיים המצות כפי מה שהוא. כי אין הקדוש 

ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו וכמו כן בגלות שאין יכולין לקיים כל המצות 

ות מקיימים המוטל עלינו יותר כראוי. מ"מ לפי מצב האדם יוכל להיות שבגל

משהי' בזמן המקדש שהרי מצינו חטאים גדולים בזמן המקדש. כי כפום גמלא 

שיחנא והקב"ה מדקדק עם הקרובים אליו כחוט השערה. ואותן שאמרו חדל 

ממנו ונעבדה את מצרים כו' וכמו כן זכרנו את הדגה כו' לא היו רשעים גמורים. 

ם לקיים המוטל עליהם. אבל בנ"י נבראו אלא שראו שזה הדרך נקל לפניה

להיות מוכנים רק לשמוע דבר ה' וצריכין לצפות לגאולה כדי להיות מוכן לקיים 

מצותיו בכל עת. אפילו שנהי' בסכנה ביותר כל הקרב אל משכן ה' ע"ז הקדמנו 

נעשה לנשמע. לכן האומר אהבתי כו' לא אצא חפשי פוגם בשמיעה כנ"ל. 

את אדוני פי' כמ"ש ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך כו' ]ונוכל לרמז אהבתי 

ובכל מאודך. וז"ש אהבתי את ה' גם באמצעיות אדוני ואשתי השפחה לא אצא 

חפשי שמוצא עצמו עובד ה' בימי העבדות בנקל יותר. אעפ"כ אין זה מדת בני 

 תרנ"ז ישראל רק לשמוע תמיד דבר ה'[. לכן כתיב ורצע את אזנו:

 

בענין מצות חנוכה על הפתח. וענין מהדרין ומהדרין מן המהדרין. כי בודאי  .4

בימים הללו נפתח שערי בינה וקדושה רק כפי עבודת האדם להיות כל ימיו 

משתוקק לשמוע דבר ה' כמ"ש אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי ואז 

נין כשבאים ימים כאלו יכול לקבל אותן ההארות. ומהדרין מן המהדרין כע

בנרצע שקנה אדון שדרשו דלת לפנים מדלת. ובמ"א כתבתי כמו שמצינו 

. כמו כן עתה שבני לעצמו לכן אל הדלת שהיו עדים שאמרתי עבדי הם כו'

ישראל זכו לצאת מתחת אדון זר לכנוס בכלל עבדי ה' קבע לנו הקדוש ברוך 

י הוא עדות על הדלת. ושם המצוה לרצע האוזן ולפגום השמיעה משום דכפ

קבלת מלכותו ית' כן זוכין לשמוע קול תורה. וזהו הרמז מזוזה בימין דהוא שמע 

ישראל ונר חנוכה משמאל שנכנסנו בכלל עבדי ה' ומוכנים לשמוע לו ולשקוד 

על דלתותיו מכלל שע"י הסרת מלכות שמים נפגם השמיעה ק"ו מדה טובה 

השי"ת יתן וזכות המרובה שע"י כניסות לכלל עבדי ה' זוכין לשמוע דבר ה'. ו

חנוכה יסייע לנו לקיים בנו מאמר הכתוב עבדי הם שטרי קודם לבטל מעלינו 

 חנוכה תרמ"ח :עול מלכות הרשעה בב"א וכן יהי רצון לפניו ית"ש
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דלת ומזוזה שהיו עדים שפסחתי עליהם  תקנו המצוה בפתח. כמ"ש ז"ל בנרצע .5

. מכש"כ מדה ע בפניהםואמרתי לי בנ"י עבדים וזה הלך וקנה אדון לעצמו ירצ

טובה המרובה ובנ"י אעפ"י שהם בגלות ומשועבדים למלכיות אעפ"כ יודעין 

ומאמינים כי הם עבדי ה' ומשתוקקין לצאת מעבדות אחרות לקבל עליהם 

מלכות שמים בודאי נעשה רושם על הפתח והדלת ומתברר המאמר עבדי הם. 

אם שמוע הוא מלכות שמים ואמרו מזוזה בימין ונ"ח משמאל. כי בפ' שמע והי' 

כמו שהי' אחר יציאת מצרים שנעשו בני חורין וקבלו עליהם עומ"ש שלימה. 

אבל נ"ח משמאל לומר אפי' בגלות ת"י האומות אעפ"כ עבדי ה' אנחנו. וזה 

שרמזו ובעה"ב בטלית מצויצת באמצע. כי קבעו חז"ל פ' ציצית אחר פ' שמע 

ת אחר שנתקיים בעונותינו מ"ש והי' א"ש. שפ' ציצית נחמה לבנ"י בגלו

ואבדתם מהרה כו' ונתערבנו בין האומות. ניתן לנו מצות ציצית בד' כנפות 

לזכור מצות ה' אף על פי שנתפזרנו בד' רוחות העולם. וכתיב בו ב"פ אני ה' 

אלקיכם. אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי כמו שקבלנו מלכות שמים שלימה אחר 

פעם ב' אעפ"י שחזרנו להשתעבד תחת האומות. יציאת מצרים. אני ה' אלקיכם 

]וכעין שדרשו חז"ל בי"ג מדות ה' קודם שיחטא ה' אחר שיחטא[ וכן מצינו 

בתורה אחר פרשת המרגלים שלא נכנסו לארץ ניתן להם פ' ציצית לנחמה. כי 

עיקר עבודת השי"ת בארץ ישראל. ובחו"ל נתן לנו הקדוש ברוך הוא עצות. 

ותנו כמ"ש ולא תתורו אחרי לבבכם כו' עיניכם כו'. לפי ומצות ציצית לשמור א

שנתערבנו בין האומות צריכין שמירה יתירה. וזה מזוזה מימין ונר חנוכה 

 חנוכה תרס"ב :משמאל ובעה"ב בטלית מצויץ כנ"ל

 

 עוד ביאור באותו ענין...

סמיכת העבד עברי לפרשה הקודמת. כי זה החירות קבלו בנ"י בקבלת התורה  .1

יוכל איש ישראל להיות משועבד רק להשי"ת. ובשביעית יצא לחפשי הוא שלא 

בחי' שמיטה כמ"ש בזוה"ק בהר. וכמו שיש שמיטה לארץ ישראל ושבתה 

הארץ. כן בנפשות בני ישראל שא"י להיות משועבד רק ששה שנים. ובשביעית 

נפתח לו שער החירות. ואם יאמר אהבתי. ופוגם בזה המפתח של שמיטה. עוד 

א ביובל. וב' אלו הם בחי' תפלה ותשובה כדאיתא במד' מבטח כל קצוי ארץ יצ

וים רחוקים. נמשלה תשובה לים ]ותפלה למקוה[. מקוה פעמים פתוחה פעמים 

נעולה. ושערי תשובה לעולם פתוחים. ולכן רוצעין לו האוזן שהוא פגם של 

בחי'  התפלה. ועל הדלת דכ' לשקוד על דלתותי לשמור מזוזות פתחי והוא

שערי תפלה שלפעמים נעולין. וכשפגם בזה מתקרב על ידי שערי תשובה. 
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ושמיטה ויובל ב' אלו זכו בני ישראל בקבלת התורה. וכן בפרשת בהר נסמכו 

שמיטה ויובל להר סיני. והם עצמם בחי' עשרת הדברות ה' עילאה וה' תתאה: 

 תר"ס

 

 

       -------------------------------------------------- 

 :ַצִדיִקים ִדְבֵרי ִויַסֵלף ִפְקִחים ְיַעֵּור ַהֹשַחד ִכי ִתָקח ֹלא ְוֹשַחד ח
-------------------------------------------------- 

 

 אמת לשפוט אפילו תקח לא ושחד   ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תקח לא ושחד

 

 כבר נאמר הדין את להטות כדי שהרי  ,הדין את להטות כדי שכן וכל  ,אמת לשפוט אפילו

        משפט תטה לא

 

 שפת אמת

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם במדרש מגיד דבריו ליעקב כו' ומשפטיו לישראל. 

דכתיב המשפט לאלקים הוא ולכן כתיב תשים לפניהם בלבד הגם כי עיקר המשפט 

י ישראל הם כלים שיוכלו לשפוט ולידע כי המשפט לאלקים הוא לאלקים. אבל בנ

שיש להם בחי' הביטול אליו ית'. וז"ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית כי בשני 

הדברים אלו מצינו שנבחרו בנ"י שעובדי האלילים הקדמונים מה דעבדין לגרמייהו 

אין מקבלין עבדין לכן חסד לאומים חטאת. ובבנ"י כתיב צדקה תרומם גוי. ולכן 

שקלים מעובדי אלילים כדכ' ולכם אין כו' וזכרון כו'. וכמו כן המשפט שהוא עפ"י 

דעת השופט ואעפ"כ צריך להתבטל אליו ית' לגמרי ולידע כי הכל שלו ואין זה 

באפשרות בטבע רק בנ"י הם כלים לדברים אלו. וזה עצמו העדות על עצם בנ"י דכ' 

ערומים בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה. פי' אדם ובהמה תושיע ה'. דרשו חז"ל 

שאין נותנין הדעת רק לזה שיודע שהדעת הוא מתנה מהשמים. ומאחר שניתן לבני 

ישראל זה עדות שיש בהם בחי' הביטול כנ"ל. וז"ש משפט וצדקה ביעקב ובהם נגמר 

ולכן הוזהר על השוחד אפילו הרצון העליון כמ"ש אתה עשית שאינו נפרד משרשו. 
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שכל שיהי' לו קצת נגיעה אם כי אינו מטה הדין. אבל הוא נפרד משרשו  לשפוט אמת.

 תרמ"ד והמשפט לאלקים הוא כנ"ל:

      

 

-------------------------------------------------- 

ר ּוְבֹכל יג ם ָאַמְרִתי-ֲאשֶּ  ַתְזִכירּו ֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְוֵשם ִתָשֵמרּו ֲאֵליכֶּ

 :ִפיךָ -ַעל ִיָשַמע אלֹ 
-------------------------------------------------- 

 

 באזהרה עשה מצות כל לעשות   ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל

 

 ש")יל לאו במקום היא אזהרה שבתורה שמירה שכל  ,באזהרה עשה מצות כל לעשות

        המכילתא) בשם  ,שנה

 

 שפת אמת

 

בפסוק ששת ימים כו' השביעי תשבות כו' ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו כו'  .1

סמך הקדוש ברוך הוא זה למצות שבת לומר כי שקול שבת ככל המצות. וכבר 

כתבנו פירוש למען ינוח שורך כו' הוא המשכת הארת מנוחת שבת גם במעשה 

י גפניות. שהוא בחי' נפש הבהמיות. לכן שם הקדוש ברוך הוא ששת ימ

. והנה רש"י פי' ובכל כו' תשמרו. לעשות כל התורה מצות ל"ת המעשה ושבת

והענין מובן כי כל המצות הם עצות ושמירה לכל הרמ"ח איברים. ומכלל  ע"ש.

דכתיב תשמרו צריך האיש לשמירה שלא יתגבר עליו נפש הבהמיות כי יש 

תערובות טו"ר באדם. וז"ש תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו כו'. שזה 

תכלית שמירה של המצות. ונמצא כשמחסר מצות עשה נחסר שמירה לאבר 

וגובר בו הפסולת. והרי זה כמצות לא תעשה. ושבת השקול ככל המצות ההוא 

כתיב בו שמירה. וזה למען ינוח שורך הכנעת נפש הבהמיות כנ"ל. וממילא 

 תרנ"ד מאיר נפש האדם. וזה כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה:
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בפסוק ובכל אשר אמרתי כו' ושם אלהים אחרים לא תזכירו. כתב רש"י ז"ל  .2

והענין כי כל המצות הם שמירה לאדם והם  מצות אזהרה ע"ש.לעשות כל ה

עצות לתקן האיברים לדבוק עצמו בחיות פנימי של האדם ולא לתור אחר 

הגשמיות. נמצא שהגם שהם מ"ע. אבל בלא כח אלו המצות. הגשמיות והטבע 

מביאין לידי חטא. והרי הם אזהרה דל"ת ג"כ. וז"ש ושם אלהים אחרים לא 

י' הסתר הטבע וכח תערובות טוב ורע שיש באדם ע"י חטא תזכירו זה בח

 הראשון. לכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא תרי"ג מצות להנצל מזה התערובות:

 תרס"ג

 

-------------------------------------------------- 

ת ַוִיְשַלח ה  ְשָלִמים םְזָבִחי ַוִיְזְבחּו ֹעֹלת ַוַיֲעלּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ַנֲעֵרי-אֶּ

 :ָפִרים ַליהֹוָה
-------------------------------------------------- 

 

            הבכורות נערי בני ישראל  ביאור ענין

 

 

 רש"י

 

 נערי את

 

            הבכורות

 

 שפת אמת

 

ויש להבין למה נק' נערי. הלא  בפסוק וישלח כו' נערי בני ישראל פרש"י הבכורות.

עפ"י הרוב הבכורות המה זקנים יותר מאחיהם שנולדו אח"כ. אך הענין הוא כי 

הבכורות יש בהם כח ההתחדשות ונקראו נערי. ולכן המה מיוחדים לעבודת השי"ת. 

וכן בבני ישראל נאמר נער ישראל דכתיב בני בכורי שהם דבקים תמיד בשורש 

 תרמ"ה ההתחדשות:

-------------------------------------------------- 
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ר יב  ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ְתָנה ָשם-וְֶּהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ֹמשֶּ ת ְלךָ  ְואֶּ -אֶּ

ן ֻלֹחת בֶּ ר ְוַהִמְצָוה ְוַהתֹוָרה ָהאֶּ  :ְלהֹוֹרָתם ָכַתְבִתי ֲאשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הן הדברות עשרת בכלל מצות עשרה ושלש מאות שש כל  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 להורותם כתבתי אשר והמצוה והתורה האבן לחת את

 

 באזהרות פירש סעדיה ורבינו  .הן הדברות עשרת בכלל מצות עשרה ושלש מאות שש כל

     בו התלויות מצות ודבור דבור לכל  ,שיסד

 

 שפת אמת

 

במדרש ה' חפץ כו' יגדיל תורה כו'. דכתיב נר מצוה ותורה אור. כי אור התורה  .1

היא למעלה מהשגת האדם ולכן אין יכולים להתדבק באור תורה רק ע"י 

המצות שהם כלים לתקן הרמ"ח איברים וגידים להיות כלי מוכן לאחוז בהם 

ר מצוה אור התורה והנה משה רבינו ע"ה הוא בחי' תורה אור. ואהרן הוא נ

בעובדא לכן כתיב סוף פ' נשא וישמע כו' הקול מדבר אליו וידבר אליו למעט 

את אהרן שזה בחי' משה רבינו שיש לו דביקות בעצם התורה. ואח"כ פרשת 

הנרות שהוא להתדבק בתורה בכח תיקון המלבוש ע"י המצות. וכן כתיב סוף 

מראה כו'. במרא"ה הפרשה הבדל בין נביאת משה רבינו. אם יהי' נביאכם כו' ב

גי' רמ"ח שהוא על ידי הרמ"ח מצות כנ"ל. ומשה רבינו פה אל פה אדבר בו. 

ואיתא כי בש"ק מחזיר משה רבינו לבנ"י הכתרים מהקדמת נעשה לנשמע. כי 

בעשרת בקבלת התורה היו כל בנ"י דבקים בעצם התורה בחי' משה. ולכן 

שהיא עצם התורה אור אנכי ה' אלקיך וזה כל  הדברות נכללו כל התרי"ג מצות

התורה. אך אחר שנפלנו ממדריגה זו בא אור תורה באמצעות תרי"ג פקודין. 

וזה למען צדקו יגדיל תורה. ולפי שבשבת יש נשמה יתירה והוא הארה מעצם 

אור תורה למעלה מהתלבשות התרי"ג פקודין. לכן נק' יתירה שאינו מתלבש 

י המעשה היא בהתלבשות בחי' נר מצוה. ובש"ק למעלה בגוף. כי הנשמה בימ

מזה. הארה מבחי' מתן תורה. ולכן ניתנה תורה בשבת שהי' גלוי וידוע לפניו 

 בהעלתך תרנ"ה ית"ש כי בשבת ישארו בנ"י לעולם במדריגה זו:
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בענין חשבון המכות דצ"ך עד"ש כו' וחמשים על הים כו'. כל החשבונות עולין  .2

שמצינו תרי"ג מצות שהם עצות לקיים התורה כדאיתא  עד תרי"ג. ומאחר

בזוה"ק בכמה דוכתי תרי"ג עיטין. ממילא יש תרי"ג מיני התנגדות. ושע"ז הי' 

צריכין חילוקי המכות האלה. וכמו שמעשרה מכות מתפשטין כל אלה. כמו כן 

וכמו שהתחיל באצבע אלקים  איתא שבעשרת הדברות נכללו התרי"ג מצות.

 היד כו'. כמו כן בעשרת הדברות כתובין באצבע אלקים: תרמ"ז ואח"כ כ' את

 פסח

 

-------------------------------------------------- 

ל יא ת ַויֱֶּחזּו ָידוֹ  ָשַלח ֹלא ִיְשָרֵאל ְבֵני ֲאִציֵלי-ְואֶּ  ַוֹיאְכלּו ָהֱאֹלִהים-אֶּ

 :ַוִיְשתּו
-------------------------------------------------- 

 

   בהר סיני  יד בהם להשתלח  ואביהואנדב  ראויים שהיו

 

 רש"י

 

 אצילי ואל

 

             והזקנים ואביהוא נדב הם

 

 ידו שלח לא

 

             יד בהם להשתלח ראויים שהיו מכלל

 

 שפת אמת

בפסוק אף חובב עמים כו' דכ' כמה פעמים פן יהרסו לעלות כו'. וראינו כי באמת בנ"י 

עמדו בהכנעה רבה ואדרבא אמרו דבר אתה עמנו כו'. וזה הי' חביב לפניו ית' כמ"ש 

הטיבו אשר דברו. ואם כי מרע"ה הוכיחן מקודם על זה. מ"מ הודה וראה כי הטיבו 

ל ענין ראשון. פי' על התוכחות שהוכיחן מול אשר דברו. וז"ש וזאת הברכה מוסיף ע

זאת בירכן אח"כ. כל קדושיו בידך כמ"ש ועלית אתה ואהרן כו'. והם תכו לרגליך 
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וי"ל עוד כל קדושיו בידך רמז על נדב ואביהוא שהיו שפלים לפניו גם בשעת שחיבבן. ]

 סוכות [: תרמ"בשנתקרבו וימותו לפני ה' כמ"ש מסיני נטלו עונשם
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 רומהת

 

 

 
-------------------------------------------------- 

ל ַדֵבר ב ר ִאיש-ָכל ֵמֵאת ְתרּוָמה ִלי-ְוִיְקחּו ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ נּו ֲאשֶּ  ִלבוֹ  ִיְדבֶּ

ת ִתְקחּו  :ְתרּוָמִתי-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

          לשמי  ,לי  ויקחו  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תרומה לי ויקחו

 

             לשמי  ,לי

 

 שפת אמת

 

בפסוק ויקחו לי תרומה מאת כ"א אשר ידבנו לבו. פי' שצריך כ"א ליקח מן  .1

הכלל מכל פרט ופרט. כדאי' איזהו חכם הלומד מכל אדם. שנמצא בכ"א 

נדיבות מיוחד שצריכין הכל ליקח זאת ממנו. וע"י התאחדות ונעשין א'. יכול 

. וע"ז כ' כ"א לקבל את שלו. וכמו במה"ש דכ' וקרא זא"ז ומקבלין דין מן דין

עושה שלום במרומיו. ע"י שמה"ש עושין רצון קונם לשמו ית' בלבד לרומם 

 וכ"כ ויקחו לי תרומה לשמי.אותו. ולהמרוממים אותו ית' עושה בהם שלום. 

עי"ז יכולין להתאחד כנ"ל. והשלימות נמצא תמיד בכללות בנ"י. רק בכל עת 

ת. שלעולם יש נדיבות שנעשין א' מתעורר הנדיבות. לכן כ' וכן תעשו לדורו

זאת בכלל ישראל. ולזה הנדיבות זכו בנ"י בקבלת התורה. וז"ש במד' לקח טוב 

נתתי וכ"כ אף סוררים לשכון כו' ע"ש במד'. שע"י קבלת התורה נשאר נדיבות 

 תרמ"ג זאת בלב ישראל שא"י לאבד זאת לעולם:

 



  

330 
 

שכן מה שייך וקשה כי בודאי הנותן נדבה למ ויקחו לי תרומה פרש"י לי לשמי. .2

שלא לשמו. ויובן הענין עפ"י המדרש שכתב הה"ד לקח טוב נתתי כו' יש בו 

כסף זהב כו'. דקשה ויקחו לי תרומה. ויתנו מיבעי לי' למימר. אבל באמת כל 

רצונו ית"ש הוא שע"י המשכן יוכלו בנ"י לקבל כל השפעת בני חיי ומזוני. הכל 

נברא בה כמ"ש חז"ל בראשית  בכח הקדושה. וכל זה בכח התורה שכל העולם

בשביל התורה שנקראת ראשית ולכן איש ישראל צריך ליקח הכל רק על ידי 

התורה ונקראת לקח טוב שיכולין ליקח בה הכל כסף וזהב שדות כו'. שהלא 

הכל נברא בכחה. ולכן אסור לאיש ישראל להנות מעוה"ז בלי ברכה. ושמעתי 

למאה אדנים שהיו יסוד המשכן כו'. ממו"ז ז"ל כי מאה ברכות בכל יום רמז 

ובודאי הם מאה המשכות שיש לעולם בשורש העליון. וכשהאדם מכוון לקבל 

הכל לשמו ולכבודו ית' שהרי הכל לכבודו ברא. אז יכול להתדבק בשורש 

ולהעלות הכל לברכה עליונה וזהו רמז נטילת ידים כמ"ש שאו ידיכם קודש 

 תרנ"ד ומה כו' ודו"ק:וברכו כו'. וזהו ויקחו לי לשמי תר

 

עוד פי' מאת כ"א אשר ידבנו לבו. שהלב ינדב אותו כולו למס"נ ומאודו לשמו  .3

ית'. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הוא תיקון העשי' בחי' ימי המעשה. ועי"ז 

ושכנתי בתוכם בש"ק. ונתקיים כאן רצון בנ"י שהקדימו נעשה לנשמע שע"י 

וא מלאכת המשכן ל"ט מלאכות וזכו עי"ז העשי' יזכו לשמוע. ועיקר העשי' ה

לשמוע דברי ה' כמ"ש ונועדתי לך שם כו' והוא בחי' עובדא ומילולא. וכבר 

דייקו רבותינו ז"ל ושכנתי בתוכו לא נאמר רק בתוכם בתוך כ"א מישראל. הפי' 

כמ"ש ויהי נועם ה"א עלינו ומ"י כוננה עלינו. כמ"ש שהתפלל מרע"ה יהי רצון 

מעש"י. כן בכל עשיית מצוה כפי העשי' לשמו ית'. זוכין שתשרה שכינה ב

להמשכת הארת השכינה לאדם העושה. כמ"ש אשר קדשנו במצותיו שנשאר 

הארת קדושה לעושה המצוה. ובמד' לא מצאנוהו שגיא כח כ' קרש בצפון כו' 

כמ"ש פי' שאין למצוא הארת קדושתו ית' ע"י רב כח. רק ע"י הביטול אליו ית' 

. קדושה היא פרישה והבדלה וכפי המיעוט שממעט האדם שמי מקדשועשו לי ל

עצמו ומעשיו לשמו ית'. כן זוכה להיות השראת הקדושה בתוכו. והש"י עשה 

כן להיות נתלה הקדושה בעשי' דייקא. כדי להעלות עי"ז כל המעשים. וז"ש 

במד' כי אלולי הי' יודעין האומות טובת המשכן והמקדש להם כו' ע"ש. כי 

באמת עיקר עמידת בנ"י בהר סיני הי' למעלה מהעשי' הגשמיות. רק אחר 

החטא נעשו בבחי' בעל תשובה. ומעלת בע"ת הוא אלמדה פושעים דרכיך כו' 

לכן ניתן להם בחי' העשי' להעלות המעשים אליו ית'. ועשי' הוא לשון כפי' 

רק  כמ"ש חז"ל ועשית אזהרה לב"ד שיעשוך. כי א"א לתקן העשי' גשמיות.

בכפי' בע"כ ובביטול הרצון אליו ית'. מול זה מגיד הכתוב אף על פי שעשו לי 
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מקדש שהוא תיקון כל המעשים. לא יחושו לפחיתת מדרגה עי"ז. רק ושכנתי 

בתוכם. כי כפי מה שעבודת האדם לשמו ית' בלבד ולהטות ג"כ כל הברואים 

י מפי מו"ז ז"ל ויקחו אליו ית'. על ידי זה דייקא מתקרב אליו יתב'. כאשר שמעת

לי לשמי. לא יהי' הכוונה לזכות להשראת השכינה ג"כ. רק לשמי ממש לעשות 

 רצונו ית'. שזה טוב מהכל ועי"ז ושכנתי: תרמ"ג

 

ואיתא באחד באדר משמיעין על השקלים והכלאים. הרמז דכ' צדקה תרומם  .4

באדר סוף גוי. הוא לשון רוממות ולשון הפרשה והבדלה כמו תרומה. ולכן הוא 

השנה. כי ניסן ראשיתן של בנ"י. וברגלים צריכין שמירה. כענין שכ' רגליה 

יורדות מות וכתיב ואתה תשופנו עקב. אכן ע"י הצדקה שנתנו בנ"י שקלים 

באדר. נתרוממו. כמ"ש תשא את ראש בני ישראל. וזה החודש מסוגל לזה 

מיוחד לבנ"י.  שנהפך מיגון לשמחה. וכבר כתבנו במ"א כי הצדקה לשמה הוא

שאין ענין לשמה באומות כמ"ש חז"ל עכו"ם אדעתא דנפשי' עביד ובזה נבדלין 

עי"ז תרומה. שיהיו נבדלין מתערובות כנ"ל. וזה  וז"ש ויקחו לי לשמי.מסט"א. 

על השקלים ועל הכלאים כמו בית הכלא להיות ניצולין מבחי' תשופנו עקב. 

היקום אשר ברגליהם זה ממונו  וכ"כ וצדקה תציל ממות. וכמ"ש במ"א הרמז

של אדם שמעמידו על רגליו שהוא תיקון הרגלים ודרגא תחתונה. ובמצות 

שקלים נתקיים מ"ש מקימי מעפר דל כו' להושיבי עם נדיבים. דכ' והדל לא 

ימעיט. והיינו עני בדעת שיש לו התחברות לכלל ישראל בנדבה זו. ירים אביון 

 שקלים כמ"ש תרומם גוי: תרנ"ג

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 אל תעזובו מדרש ויקחו לי כי לקח טובהביאור 

 

במדרש ויקחו לי הה"ד כי לקח טוב כו' יש בו כסף כו' זהב כו' מן הסרסור  .1

נתודע מה לקח כו' מוכר נמכר עמו כו' כי התורה ניתנה לישראל כפי הכנת 

קבלתם. וזה ענין תושבע"פ כי הכל יש בתורה רק לכל אדם ניתן כפי רצונו 

ה גבוה מעל באמת. וצריך לזה אמונה לידע ברור כי כל המדרגות וקדושת התור

גבוה הכל תלוי ברצון והכנת האדם. כ' בטח בה' ועשה טוב ע' בזוה"ק שעיקר 

הבטחון הוא להיות מובטח בעבודת הש"י. כי הש"י יעזור. כי כן הוא. שכן ארץ 

ורעה אמונה. פי' כי מקודם צריך להיות האמונה להאמין כי חיות הכל מהש"י. 

מת. ומתגלה חיות הפנימיות וכפי בירור האמונה בלב האדם. כן נעשה בא

שבכל דבר. וזה רעה אמונה כי יש אמת ואמונה. ואמת הוא מה שנגלה ומפורש. 
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בחי' אספקלריא דנהרא. וע"י אמונה זוכין להתגלות בחי' אמת. והוא מזון וסעד 

האמונה. וכ' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פי' מקדש ע"ש פרישה והבדלה. 

נתי הוא התגלות כבודו ית'. כי ע"י מה שאדם שהש"י קדוש ונבדל מהכל. ושכ

יודע שבכל דבר ומעשה שעושה יש כח חיות מהש"י. וממילא יש בחי' קדוש. 

ועי"ז נתבטל כל רצון האדם לכח הש"י שיש במעשה ההוא. ועי"ז זוכה 

להתגלות חיות הש"י במעשה ההוא. וזה ושכנתי בתוכם כי הכל תלוי באדם אף 

ש במד' המוכר נמכר עמו. וכן שמעתי מאא"ז מו"ר להמשיך קדושתו ית'. וז"

זצלה"ה עמ"ש ברוך הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו. כי כפי בטחון האדם 

בו ית'. כן יש לו מובטח באמת. וכ"כ במדה שאדם מודד מודדין לו. פי' כי וודאי 

והש"י מלא כ"ה כבודו. רק שיש הסתר כענין הגלות שהשפע הולך ע"י מדרגות 

ים. ופי' מדה הוא חיותו ית' בתוך הטבע שהוא במדה. כי בעצמותו א"ס. שפיל

וכפי האמונה שנמדד לאדם שהכל מהש"י. כן מודדין לו בהתגלות כפי אמונתו 

כנ"ל. וכן נ"ל פי' ה' רועי לא אחסר. וכ' בקול שמחה בשם הרב מנעסכיז שלא 

ם. נעשה באמת יחסר לי בחי' לאמור ה' רועי. ובאמת הפי' כי אם נשכח זה מאד

חסרו בהשגחת הש"י שהוא ע"י הסתר כנ"ל. והבן כי נראה אמת. כן גם בשבת 

נק' סעודתא דמהימנותא ופי' אא"ז מו"ר זצלה"ה שנותן סעד להאמונה. ג"כ 

הפי' כנ"ל. כי ימי עבודה בחול בחי' אמונה הנ"ל. וכפי העבודה כן בשבת מעין 

נ"ל. ואא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד עוה"ב שנתגלה בחי' אמת. והוא סעד האמונה כ

על חודש אדר ע"ש מ"ש במד' עשה לי קיטון ואדור ביניכם. פי' לידע שהכל 

ממנו ית'. וזה נותן חיזוק לאדם. ואדר ע"ש חיזוק כמ"ש אדיר במרום ה'. וכן 

אמר כי בגסות אין אני והוא יכולין לדור. וז"ש במד' ויקחו לי לקח טוב נתתי כו'. 

 הלקיחה ורצון האדם הוא רק מאתו ית': תרל"אשידע האדם כי גם 

 

במדרש לקח טוב כו' אל תעזובו את המקח כו' יש בו זהב כסף שדות כרמים כו'  .1

א"י מה לוקח כו' המוכר נמכר עמו כו' ע"ש. פי' המדרש כי העיקר הלקיחה 

תמיד מחדש להשיג בתורה תמיד עד אין שיעור וסוף. כי הכל יש בתורה כמ"ש 

תמימה כו'. ועד שזוכה לראות כי אין להשיג עמקי התורה. ואז תורת ה' 

כשיראה ויבין עומק התורה כמ"ש נעלמה מעיני כ"ח כו'. אז יזכה יותר עד 

שהקב"ה יהי' עמו כמ"ש נמכר עמו כו'. וז"ש א"ת את המקח שיש לשמור תמיד 

לחפש יותר ויותר. וליקח עצמו מחדש בכל יום ושעה. שידע תמיד כי עודנו 

בחוץ. והדקדוק ויקחו לי דהול"ל ויתנו לי. אך עפמ"ש האיש אשר עשיתי. מ

ודרשו חז"ל יותר משבע"ב עושה עם העני העני עושה עמו כו' ]כמדומה שכ' 

במ"א[. אך האמת הוא כי צריך להיות הלקיחה מכל דבר רק לצורך הנתינה 

ותה אליו ית'. וזה ויקחו לי שכל פעולה ומעשה שמתקבלת לאדם ורוצה לעש
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ולהתדבק בה. יהי' רק לשמו ית' שיצמח מזה נ"ר אליו ית'. וממילא כשכוונה זו 

בכל דבר. שוב כל הדברים מסייעין לו. ומצליחין בידו אל עבודת השי"ת כמ"ש 

טוב אחרית דבר מראשיתו. ועי"ז יוכל להרים באמת הכל אליו ית'. וז"ש ויקחו 

פרשת דבר מכל מעשיו לשמו לי תרומה מאת כל. ממש להרים הכל אליו. ע"י ה

ית'. גם פי' מאת כל איש להיות כל מעשה האדם בכללות ישראל כדי להיות לו 

ית' נ"ר מבנ"י. וכשמכניס עצמו בכלל ישראל. מעשיו מתרוממים אליו ית'. וכל 

איש הוא כלל ישראל כמ"ש כל איש ישראל. אשר ידבנו לבו. כי מי שאינו כך 

הכנת עצמו זוכה להיכנס בכלל איש ישראל. אינו בכלל איש ישראל כי כפי 

ואא"ז מו"ר ז"ל פי' המשנה אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני. כי כל 

איש נברא על דבר מיוחד. ומ"מ לא להיות לעצמו רק לבטל מעשיו להכניס 

עצמו לכלל ישראל כנ"ל. והוא כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. וז"ש כל 

בו כו' ובזוה"ק פי' כל איש להיות כל חיות וחשק ורצון האדם איש אשר ידבנו ל

רק אליו ית'. ובגמ' ילפינן קיחה קיחה משדה עפרון שאשה נקנית בכסף כו'. 

כסף הוא החשק והתשוקה אליו ית' בכל החיות. ועי"ז יכולין להתדבק בו. ג"ש 

צונו משדה עפרון ללמוד מגשמיות איך לעשות רצונו ית' בכל לב. כמ"ש עשה ר

כרצונך כו' ובמד' משל לבתו של מלך כו' יחידה היא ליטלה ממך א"א שהיא 

אשתך זו טובה עשה לי בכ"מ שאתה הולך עשה לי קיטון ואדור ביניכם כו'. פי' 

לפי מה שהתורה דבוקה באדם שלא נשכח ממנו כלל. ממילא יוכל לזכות 

טבע. להשראת השכינה כמ"ש לפרוש א"א. אך וודאי כי היא למעלה מה

והתעיף עיניך בו ואיננו. רק אם א"א ליטלה ממך שהיא אשתך כנ"ל. אז ע"י 

שבכל מעשיו מניח מקום ע"י הביטול להש"י כ' ואדור ביניכם. וכמ"ש אל 

תעזובו מכלל שצריך עבודה תמיד שלא לעזוב כמ"ש בזוה"ק ע"פ ואתה ה' אל 

 תרחק כו': תרל"ב

 

'. דקשה מה ויקחו. ויתנו הול"ל. אך כי ויקחו לי כו' במד' לקח טוב נתתי לכם כו .2

איך יוכל אדם ב"ו ליתן דבר מה להש"י. רק הרצון ולקיחת נפש האדם לנתינה 

זו. זה עיקר המכוון. והיינו דכ' לקח טוב. שכל המצות ומעש"ט. העיקר הרצון 

לעשותם. ועל ידי זה מתרומם המצוה עד השי"ת. כי וודאי השי"ת עשה להיות 

ן במעשה האדם. שיתעורר ע"י מעשה זו עד השי"ת ממש. אלו המצות תלוי

אבל האדם צריך לידע כי הוא רחוק מהמצוה מאוד. וע"י ביטול עצמותו אל 

קדושת המצוה ולהתבונן בזכי' זו. אשר ע"י מעשיו מגיע תקונין בכל העולמות 

עד השי"ת ממש. וצריך האדם למסור נפשו ומאודו בכל מצוה בכוונה הנ"ל. 

תרומם המצוה יותר עד השי"ת. וזה שכתוב ויקחו לי תרומה וכו'. וע"י זה מ

ובכל דבר העיקר ההתחלה והרצון. ואח"כ השי"ת מסייע שיוכל האדם לעשות 
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המצוה גם בפועל. וז"ש לאל גומר עלי. וז"ש נמכר עמו לסייע כפי רצון האדם 

יקח כסף כנ"ל: ]במדרש[ יש בו זהב אין בו כסף וכו' ואינו מובן כי יוכל אדם ל

וזהב ושדה וכרם. אבל הפירוש כי בגוף הזהב אין כסף וכו' אבל מקח שנתתי 

לכם יש בו הכל בנקודה אחת. והוא להגיד לאדם שלא יתרחק ע"י שמבין שאין 

מעשיו מגיעים להשי"ת. רק להאמין כי השי"ת ממלא כל עלמין. וכל רצון אמת 

ל פי' אל תעזובו את שיש בכל איש ישראל מגיע אליו ממש. ואא"ז מו"ר ז"

המקח שנתתי לכם דייקא. לזכור האדם כי המקח מהשי"ת ושגם לקיחת האדם 

 תרל"גלקיים המצוה גם כן רק מהשי"ת: 

 

במדרש אני ישנה ולבי ער אני ישנה בחטא עגל והקדוש ב"ה מרתיק עלי ויקחו  .3

לי תרומה כו'. דהנה כ' מאת כל איש אשר ידבנו לבו. מכלל שיש בכל איש 

ל נדיבות לשמים. אף אחר החטא. כי מצוה זו הי' על כל איש ישראל. ישרא

ובאמת נקודה זו נאמר עלי' ולבי ער אשר לעולם יש נקודה פנימית בלב איש 

לקח טוב ישראל אשר הש"י שם בהם בטבעיות נפשם. ואא"ז מו"ר ז"ל פי' המד' 

ו ית'. כו' כי הש"י נתן בלב איש ישראל רצון ליקח עצמו לעבודת נתתי לכם

וזאת הלקיחה היא גם כן ממנו ית'. ועפ"ז יש לפרש סיום דברי המדרש יש לך 

מקח יש בו כסף כו' זהב כו' כי יש בכח איש ישראל להשליך הכל כל הרצונות 

וכל המדות בעבור רצון הבורא. והנה א' מהאומות עכו"ם אינו יכול לעשות 

שראלי להימשך אחר זאת בשום אופן והוא רק בכח הבורא ששם בטבע איש הי

הבורא ית'. וזהו הוכחה שהלקיחה של איש ישראל הוא בכח הש"י. והרמב"ן 

ז"ל כ' כי בעניני עוה"ז אהבה ויראה הם דברים סותרים זא"ז כי ממי שאני ירא 

איני אוהבו. ומי שאני אוהבו אינני ירא מפניו. זולת בעבודת הבורא מתאחדים 

ש בו כסף אין בו זהב כו'. אבל בעבודת כל המידות כו' ע"ש. וזה פי' המד' י

הש"י מתאחדים כל המידות. וכ' וזאת התרומה אשר תקחו כו' פי' שהקב"ה 

אומר לפמליא של מעלה שזאת הנדיבות והרצון שיהי' נמצא בלב איש ישראל 

שיהי' כלול מכל המידות פי' לבטל כל המידות בעבור הרצון לשמים שכן צריך 

עושה שלום במרומיו שלעשות רצונו ית'. עושין  להיות כמ"ש במלאכי עליון

שלום ביניהם. מים ואש כו'. וכמו כן בנ"י נק' השולמית שכדי לעשות רצון 

הבורא מתבטל אצלם כל המידות. וכשנתברר כך הרצון בלב איש ישראל 

מתקבל בשמים ומתרומם הרצון הזה לעלות לשמים כנ"ל. ופשוט מאת כל 

כל דבר קטן וגדול להש"י ועי"ז מתרוממים כל שצריך האדם לרומם הראשית מ

המעשים להש"י. וזה יכול להיות נמצא בכל איש ישראל לזכור בהשי"ת בכל 

מעשה עכ"פ איזהו משהו לתת להבורא ית'. וע"ז אמרו חכמים חטה אחת 

 פוטרת הכרי: תרל"ז
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במדרש לקח טוב נתתי כו' יש בו כסף כו' זהב כו'. דכתיב מאת כל איש. פי'  .4

ל פרט ופרט. ועוד פי' מאת כל האיש שיש בכל פרט ג"כ כללות. וצריך לתת מכ

חלק להבורא ית' מכל הכוחות והמעשים והאברים הנחלקים באדם שהוא נק' 

עולם קטן. והמד' בא לבאר איך שיכולין לרומם חלק להש"י מכל דבר ודבר ע"י 

וב שבו שידוע התורה שנק' לקח טוב. פי' שבכל דבר יש בו נקודה חיות והוא הט

ענין תערובת טוב ורע. והטוב שבכל דבר הוא כח התורה. וע"ז נאמר כח מעשיו 

הגיד וע"ז נאמר בטובו מחדש בכ"י מ"ב. וכיון שעיקר הכח נמסר לבנ"י ממילא 

 יכולין ליקח הכל אליו ית': תרל"ט

 

. במדרש לקח טוב נתתי. יש בו כסף כו' זהב כו' מוכר נמכר עמו כו' דכ' ויקחו לי .5

ולא ויתנו. ופירשנו כי אין המכוון הנתינה. רק מה שמפרישו האדם לשם שמים. 

כדאי' תרומה ניטלית במחשבה. ועל ידי נדיבות ורצון האדם חל עליו שם 

שמים. ונעשה קודש. וזה הכח ניתן לבני ישראל על ידי התורה שנק' לקח טוב. 

. מאחר שהכל נברא פי' שיכולין ליקח ולקרב כל הדברים אליו ית' ע"י התורה

ע"י התורה. גם פי' לקח טוב שיכולין ליקח ולקבל הארות עליונים ממה 

שלמעלה מהטבע עד שזכו בנ"י להמשיך השראת השכינה למטה. וזה הסמיכות 

אחר קבלת התורה נצטוו בתרומת המשכן. ואמר הש"י מאת כ"א אשר ידבנו 

לשכון בתוכם. ואי' לבו. וא"כ בוודאי ראה הבורא ית' רוב השתוקקות בנ"י 

המאור שבה מחזירן למוטב. וע"י שקיבלו התורה נתרבה הנדבה והתשוקה 

בלבות בנ"י. עד שנענו משמים. ואמר ויקחו לי כו'. לכן נקראת לקח טוב מלשון 

מלקחיים כמ"ש בישעי' שלקח המלאך במלקחיים מעל המזבח ונגע על פיו 

ל ליגע בידים ונגע בפי הנביא ודרשו חז"ל עצום עושי דברו שהמלאך לא הי' יכו

ולא הוזק ע"ש. והיינו שיש לפיהם של ישראל כח ע"י התורה ליגע למעלה 

 מכוחן של מלאכי השרת כנ"ל: תר"מ

 

בפסוק ויקחו לי תרומה. ובמדרש כי לקח טוב נתתי לכם. כי כשקבלו בנ"י  .6

התורה מוטל עליהם לרומם כל הבריאה אליו ית'. כי בתורה יש שורש כל 

אה והיינו התחלת השפע לכל דבר. ושם הוא השורש הלקיחה והקבלה. הברי

לכן נקראת התורה לקח טוב. ובכח זה העלו בנ"י כל המינים לשורשם. עד 

שהמשיכו השכינה לארץ. מאת כל איש אשר ידבנו לבו כי יש כמה רצונות 

בעולם. בפרט לרשעים תאוות עוה"ז. ובנ"י הוצרכו לגבור בהתלהבות שלהם 

עד שנתבטלו כל תאוות הרעות. פי' כמו בפרט כל איש כפי רוב  לשמים

התשוקה שיש לו להבורא ית' מתבטל תאוות הגופניות שבו. כמו כן בכלל לא 
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זכו בנ"י לזכך העולם למשוך השכינה לארץ. עד שקידשו הבל העולם 

במעשיהם הטובים. ובע"כ הוציאו בלעם של הרשעים מפיהם. וגברו תשוקתם 

ות הרעות שהיו בעולם. וזה מאת כל כו' אשר ידבנו כו' תקחו בקדושה לתאו

כו'. וגם זה נכלל בשם לקח טוב שבכח התורה ליקח כל התחתונים לקרבם 

להקדושה. ומכ"ש שיש כח ע"י התורה להמשיך הקדושה משמי שמים כנ"ל: 

 תרמ"א

 

במדרש לקח טוב נתתי אל תעזובו את המקח כו' יש בו זהב כסף כו'. פי' שע"י  .7

התורה יכולין ליקח הטוב ולהעלות כל הדברים שבעולם למצוא הטוב בהם. כי 

הלא כל מה שברא הקדוש ב"ה יש בו הטוב כמ"ש וירא אלקים כו' כל אשר 

עשה כו' טוב כו'. אך התורה היא המורה דרך איך למצוא בכ"ד הטוב. ולכן 

הללו אחר קבה"ת אמר ויקחו לי תרומה כו' שבכח התורה ירימו כל המינים 

כסף וזהב כו'. והתורה היא ראשית ושורש כל הברואים כמ"ש באורייתא ברא 

קוב"ה עלמא. ולכן בכח התורה יכולין להעלות כל הדברים לשורש העליון. 

ובאמת לקח טוב קאי על כל העולם ומלואו. אך בתנאי תורתי אל תעזובו. כי 

שכינה במעשי  הכל א'. כאשר ראינו שזכו בנ"י והעלו כל הדברים עד ששרתה

ידיהם ונתברר שהכל מתאחד בשורש העליון והקב"ה והתורה הוא חיות כל 

הבריאה ונתקיים עתה מה שקיבלו אבותינו והקדימו נעשה לנשמע. שתכלית 

מעשה המשכן הי' מ"ש ונועדתי לך שם כו'. שע"י תיקון העשי' שהעלו כל 

דכ' משכן העדות המעשים אליו ית'. זכו לשמוע בהם קול דברו. וזהו העדות 

שביררו הטוב הנגנז במעשה בראשית. דכ' מה רב טובך כו' צפנת ליראיך. דאי' 

שמא דקוב"ה סתים וגליא. וכמו כן אורייתא סתים וגליא. וכמו כן ישראל סתים 

וגליא. שיש בהם חלק נסתר שכ' עליו חלק ה' עמו. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל עמ"ש 

ין דמתחברין. פי' מי לשון נסתר. זאת בזוה"ק מי זאת הנשקפה דהם תרי עלמ

לשון נגלה. רק שבנ"י המה מאמינים בני מאמינים ויודעין היטב דגם עוה"ז 

הנגלה הוא מקושר ומתאחד לעולם העליון כו'. ולפי דברינו הנ"ל יתכן ביותר 

שבנ"י עצמם נק' מי זאת ע"ש שיש בהם בחי' סתים וגליא והמה עדים על הש"י 

המה בני בשר כמוהם. יש בהם אור הצפון. וז"ש מה רב שהכל רואין אם כי 

טובך שהוא חלק הנשמה כו'. פעלת נגד בני אדם שרואין מתדמין להם ואינם 

יכולין לעמוד על עצמותם. וללמד על הכלל כולו יצא. שממילא כל חכם מבין 

מזה שבכל הברואים כך יש בהם חיות הבורא. ואין שום דבר נפרד משורש 

ה המשכן ביררו בנ"י זה העדות. וכ' ויקחו כ' מאת כל כו' ידבנו החיות. ובמעש

לבו כו' אח"כ וזאת התרומה. והמה ב' הענינים מי זאת כנ"ל. ענין הראשון 

בנפשות בנ"י בעצמם. לכן כ' לשון יחיד. וכתי' תרומתי. ועי"ז אח"כ וזאת 
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ון התרומה זהב כסף כו'. שיוכלו להעלות כל הדברים ג"כ. לכן כ' מאתם לש

רבים. וכתיב ככל אשר אני מראה אותך כו'. פי' שהראה הקדוש ברוך הוא 

למרע"ה שורש המשכן וכל כליו בשמים. וכמו שיש חלק למעלה מכל מעשה 

התחתונים. כן מובן שיכולים התחתונים להשיג התדבקות בכל מעשי העליונים. 

 וז"ש וכן תעשו: תרמ"ד

 

את המקח כו' יש לך מקח שא"י מה במדרש כי לקח טוב נתתי כו'. אל תעזובו  .8

לקח כו' מוכר נמכר עמו כו'. הענין הוא כי התורה יש בה כמה מדרגות עד כי 

נעלמה מעיני כל חי. אכן התגלות אור התורה הוא כפי המקבלים. ונק' לקח טוב 

שע"י התורה יכולין למצוא אור הגנוז. וע"ז נא' מה רב טובך אשר צפנת. כמ"ש 

'. והוא הארות נעלמים שא"י להתגלות בזה העולם רק ע"י יצפון לישרים תושי

התורה. לכן נק' לקח טוב. וכפי המד' אין טוב אלא הקדוש ברוך הוא דכ' טוב ה' 

לכל. וע"י התורה כביכול לוקחין אותו ית' כמ"ש ויקחו לי כו' ואיתא בשם הרב 

הוא  הקדוש ר' בער ז"ל פי' הפסוק אשרי אדם עוז לו בך פי' שהתורה שעוסק

בדביקות בו ית' כו'. וע"ז דרשו אל תעזובו את המקח כו' כענין שכ' בזוה"ק 

פרשה זו על הפסוק ואתה ה' אל תרחק כי צריכין בנ"י להתדבק בו ית' ע"י עסק 

 התורה ותפלה ודו"ק: תרמ"ז

 

במדרש לקח טוב נתתי. אל תעזובו את המקח כו'. יש לך מקח יש בו זהב כסף  .9

קח שא"י מה לקח ומשכר הסרסור נתודע. יש לך מקח שדות כרמים. יש לך מ

שהמוכר נמכר עמו כו'. פי' לקיחת התורה יש בו כמה מדריגות לכן אל תעזובו 

את המקח כי לעולם צריך אדם לייגע בתורה שהיא מים שאין להם סוף עד 

שיזכה להתדבק בו ית"ש. וכל אלה הם מדריגות זה למעלה מזה. מקודם וזאת 

חו כו'. לידע כי כל חפצים לא ישוו בה לבטל הכל אל התורה התרומה אשר תק

ולידע כי הכל בא בכח התורה. אח"כ זוכין להבין בתורה כי היא גבוהה ורמה 

לידע כי א"י מה לקח. ומסרסור נתודע דכתיב בי' ולא ידע כו'. וזה ועשו לי 

 מקדש שהוא לשון פרישה והבדלה. אח"כ ושכנתי בתוכם הוא מדריגה העליונה

 מוכר נמכר עמו: תרנ"א

 

במדרש לקח טוב נתתי כו'. חושב המעלות שבמקח הזה יש הכל כסף זהב שדות  .11

וכרמים כו' ובמקח הזה א"י מה לקח כו' וכי המוכר נמכר עמו ע"ש. שזה תכלית 

המקח של התורה לדבוק בו ית' ולכן תורתי אל תעזובו שאין סוף למדריגות 

בתורה זהב וכסף הוא בירור המדות וכל הנמצאים בהתורה. ואחר שנמצא הכל 

השלימות. אח"כ יבוא למדריגה עליונה שידע ויבין כי אינו יודע מה לקח כי 
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תכלית הידיעה שנדע שא"א לידע. ואח"כ יבוא למדריגה עליונה שהמוכר נמכר 

עמו והוא תכלית התורה כנ"ל. ומי שהוגה בתורה לעולם צריך להכין עצמו 

ן סוף למדריגות התורה. לכן בזר של ארון כתיב להשיג מה שלא השיג שאי

עליו. כמ"ש מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב אין טוב אלא תורה. כי בעל 

תורה כל התשוקה להתבטל למה שלמעלה ממנו. והוא כמ"ש בזוה"ק על פסוק 

 החכם עיניו בראשו: תרנ"ב

 

קח כו'. בכ"מ במדרש לקח טוב נתתי כו' תורתי אל תעזובו אל תעזובו את המ .11

שתלך קיטון א' עשה לי כו'. הענין הוא דמקודם כ' ויהי שם עם ה' מ' יום ומ' 

לילה. שמרע"ה נעשה כולו תורה. אך איתא הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן 

רק כמדת ר' ישמעאל הנהג בהם מנהג דרך ארץ היינו כמ"ש בכל דרכיך דעהו. 

ג כל המעשים עפ"י התורה. וכן הי' ובזוה"ק ודברת בם בשבתך כו'. להיות מנהי

בכלל ישראל כי לא היו יכולין להימשך אחר מדריגת מרע"ה. רק עכ"פ אל 

תעזובו כמ"ש עץ חיים היא למחזיקים בה. וקיטון א' עשה לי להיות עכ"פ איזה 

הארה מן התורה בכל המעשים. שלא להיות נפרש מן התורה. ואז יש לכל 

והכתוב מדמי להדדי דכתיב ועשו לי מקדש ישראל דביקות במדריגת מרע"ה. 

כו' ככל אשר אני מראה אותך. פי' הגם שהמשכן הוא מדריגה שלמטה 

ממדריגת מראות משה בהר. אעפ"כ ושכנתי כו' ככל אשר אני מראה אותך. וב' 

מדריגות אלו הם בחי' השבת וימי המעשה. שבת יעשה כולו תורה. ומתגלה 

 ון אחד עשה לי כנ"ל: תרס"אמדריגת מרע"ה. ובימי המעשה קיט

 

במדרש לקח טוב נתתי כו' מקח שא"י מה לקח משכר הסרסור נתוודע כו'.  .12

מרע"ה הוא הדעת של בנ"י והוא נותן דעת לכל ישראל ומשה רבינו עצמו נק' 

לקח טוב. שהוא הי' כלי לקבל את התורה מסיני וכמ"ש במ"א תורה צוה כו' 

נו ירושה. לישראל. לכן כ' בי' כי טוב משה מורשה. שהתורה ירושה. ומשה רבי

הוא אין טוב אלא תורה. ובמשנה חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי 

חמדה. ולזה הדעת זכה מרע"ה שהי' מ' יום ומ' לילה בהר. ואיתא מש"ה רבינ"ו 

גי' תרי"ג. פי' על ידי שניתן התורה באמצעיות הסרסור. נתפשטה התורה 

עי"ז היא מורשה לעולם לישראל. ובמד' לקחת  ברמ"ח ושס"ה בציור אדם.

מתנות שניתנה בלקיחה ומתנה ונק' שבי. והענין כי מרע"ה קיבלה בלקיחה. 

לקח טוב. שהרי נתענה מ' יום ומ' לילה ואח"כ ניתנה לו במתנה לזכות גם בנ"י 

שאין זוכין ע"י מעשיהם רק במתנה כמ"ש במ"א. אך לאנשים חטאים הגם 

מכבה תורה. אבל התורה שבו. בוודאי היא בשביה. עד דאיתא אין עבירה 

 שמתקן מעשיו בתשובה ע"י אור תורה שבו כמ"ש משיבת נפש: תרס"ג
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ויקחו לי תרומה. אין קיחה אלא תורה כמ"ש לקח טוב נתתי. כמו שהקב"ה נתן  .13

לנו תורה מן השמים. כן צריכין בנ"י לחדש דברי תורה. וזהו תורה שבע"פ 

ל. וכל דבריהם כתובים בשמים. כדאיתא בזו"ח שיר שחידשו חכמי ישרא

השירים מילי כתובין למטה ומילך חקוקין לעילא. וכ"כ בגמ' הקדוש ברוך הוא 

אומר מאיר בני אומר כו'. וכמ"ש בזוה"ק בפסוק ואשים דברי בפיך כו' לנטוע 

שמים כו' עמי אתה. עמי בשותפות. הגם כי הכל מן התורה שבכתב נדרש. אבל 

ית"ש שיחדשו בנ"י הדברים. וע"ז כתיב בכל פרשה וידבר ה' לאמר. שבנ"י רצונו 

יאמרו פי' הדברים. וע"ז כתיב תנו עוז לאלקים אין עוז אלא תורה. זהו ויקחו לי. 

כמ"ש תן לו משלו שאתה ושלך שלו. וע"ז כתיב ה' עוזי ומעוזי. התורה שלו 

"ק. הכל הוא מכח והתורה שלנו הכל משלו. וכל אלה הבנינים המשכן וביהמ

אותיות התורה. כמ"ש חז"ל יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנברא בהם שמים 

וארץ. וע"ז כתיב כח מעשיו הגיד לעמו. כמו שברא העולם בכ"ב אותיות. כן 

צוה לבנ"י שיעשו בנינים באותיות התורה למעלה ולמטה כמ"ש שם בזוהר 

 לנטוע שמים וליסוד ארץ: תרס"ד

 
 

 משכר הסרסור נתוודע מה לקח ביאור המדרש 

 

עוד במד' משכר הסרסור נתוודע מה לקח. דכ' ועשו כו' ושכנתי בתוכם ככל  .14

א"א מראה אותך כו'. פי' ע"י שורש מרע"ה שהוא כלל הדעת של בנ"י וזכה 

לראות באספקלריא המאירה למעלה כל שורש המשכן. עי"ז בכח בנ"י גם 

למטה. גם פי' הכתוב שאשכון למטה לעשות כמו כן. ולהמשיך כח השורש 

 בתוכם בכל המדרגות. אשר אני מראה אותך כו'. וכן מצאתי באוה"ח: תרל"ט

 

ועשו לי מקדש כו' ככל אשר אני מראה אותך כו' וכן תעשו. כי קודם החטא היו  .15

בנ"י מוכנים להיות למעלה מהטבע כמלאכים. ואח"כ עשה השי"ת אתנו חסד 

ות העשי'. ועל ידי נדיבות שנמצא בלב שיהי' נשאר הארה מהתורה בהתלבש

איש ישראל יכולים להמשיך הארות התורה גם כהעשי'. וז"ש ככל אשר אני 

מראה אותך. כי בחי' משרע"ה אספקלריא המאירה בלי התלבשות והשתנות. 

וכן היו מוכנים כל בנ"י קודם החטא. עי"ז השוה הקדוש ברוך הוא עשיית 

שהרי כל המלאכות היו במשכן ולא נקרא המשכן שהוא הארה הנמצא בעשי'. 

מלאכה רק מה שהי' במשכן שהמשכן הוא התרוממות כל העשי' להרוחניות. 

והשוה הכתוב זה למראות מרע"ה. וז"ש וכן תעשו שהכל א'. רק שזה 
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אספקלריא המאירה. וזה בא ע"י מעשה כנ"ל. אמנם תיקון המעשים ע"י הביטול 

אמרו במד' יש לך מקח שא"י מה לקח  להפנימיות בחי' מרע"ה הנ"ל. וע"ז

ומשכר הסרסור נתוודע. פי' כי מקח התורה לא הי' לקיחה בשעה אחת. רק 

השי"ת נותן התורה בכל עת. וממילא צריך להיות תמיד בחי' סרסור. והוא בחי' 

מרע"ה איש אלהים חציו איש וחציו אלהים. והוא הדעת של כלל ישראל. ודעת 

העליונים. ולעולם א"י להשיג הארת התורה רק הוא התקשרות התחתונים ל

ע"י הסיוע של בחי' מרע"ה. והיא נמצאת בכלל ישראל. כמ"ש תורה צוה לנו 

משה מורשה קה"י. פי' שמרע"ה הכניס כל כחו לכלל ישראל. לכן ע"י הרצון 

להתבטל אל השורש יכולין לעורר זה הכח. וזה שאמר ככל אשר אני מראה 

כמו כן בשבת קודש איתא שמחזיר מרע"ה הכתרים לבנ"י. אותך כו' וכן תעשו. ו

לכן יכולין בש"ק להשיג הארת התורה יותר כמ"ש בשבת לדעת כי אני ה' 

 מקדישכם: תרמ"ב

 

עוד במד' יש לך מקח שא"א יודע מה לקח וע"י שכר הסרסור נתוודע. שא"י  .16

לדעת את התורה רק באמצעות בחי' מרע"ה שנק' איש האלקים. מחצה איש 

מחצה אלקים כמ"ש חז"ל. והוא המחבר עליונים לתחתונים וזה הסרסור נמצא 

תמיד בכללות בנ"י כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. פי' כשבנ"י 

מתאספין נמצא בהם התורה מורשה ומשה מורשה. וע"י שמרע"ה מסר נפשו 

שהתורה נק'  בעבורינו זכה שיש סיוע ועזר ממנו לבנ"י בכל דור ודור. וכן אחז"ל

 על שמו תורת משה והוא כנ"ל: תרמ"ו

 

עוד למדרש הנ"ל יש לך מקח שב"א אינם יודעין מה לקח. רק משכר הסרסור  .17

נתוודע כו' ומשה לא ידע כו'. הגם כי הלוקח בוודאי יודע המקח. אבל התורה 

סתים וגליא כדאיתא בזוה"ק קוב"ה וכן התורה וכן ישראל יש להם בחי' סתים 

יקר התורה שלמעלה לנשמתן של ישראל. ובני אדם בעוה"ז א"י לידע וגליא. ע

זה שמכסה הגוף מעכב. ולכן מרע"ה איש אלקים מחצה איש מחצה אלקים זכה 

לראות. וכ"כ מה רב טובך אשר צפנת חלק הגנוז. פעלת לחוסים חלק הנגלה. 

ובשבת קודש מתנה מבית גנזי יש הארה מחלק הנסתר. ולכן יש בו נשמה 

ה. ולכן כל מעשיו כפולים כמ"ש חז"ל זכור ושמור. לחם משנה. מזמור שיר. יתיר

 רמוז לב' בחי' הנ"ל: תרנ"ה

 

במדרש יש לך מקח שיש בו שדות כרמים כסף זהב כו'. פי' כמו שנבראו כל  .18

מעשה בראשית על ידי התורה. א"כ יכולין למצוא דברי תורה בכל מקום ובכל 

בכל המעשים יהיה לאדם חלק בתורה על  מעשה. לכן תורתי אל תעזובו. פי'
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ידם. כמ"ש קיטון אחד עשה לי. בכל הדברים יהי' חלק וראשית לה'. והגם כי 

לנו שנטבעין בגשמיות נקרא זה חלק ותרומה לגבוה. אבל באמת נהפוך הוא. כי 

זה החלק וניצוץ הקדוש שבכל המעשים. הוא העיקר והמחי' כל המעשים. וז"ש 

שו תורתן קבע ומלאכתן עראי. פי' בכל הדברים הי' חסידים הראשונים ע

התורה העיקר אצלם. והמלאכה והמעשה הטפל כמו שהוא באמת. ולנו 

הפשוטים צריכין עכ"פ לראות ליתן תרומה וחלק לה' בכל המעשים כנ"ל: 

 תרס"ד

 

 ולבי ער מדרש אני ישנהביאור ה

 

לגאלני. ישנה מן העגל ובמדרש אני ישנה ולבי ער כו' ישנה בגלות ולבי ער  .1

ודודי מרתיק עלי. ויקחו לי תרומה. עד מתי אהי' מתהלך בחוץ כו'. הענין הוא 

שיש לבנ"י חלק בתורה שהוא למעלה מהשמש וזה השורש לעולם אינו נפסק. 

כאשר אמר השי"ת בסיני אנכי ה' אלהיך. מאז יש בכל איש ישראל כח אלהי. 

מתרחק הגוף מהפנימיות שהוא בחי' ומכ"ש תוך כלל ישראל. אכן ע"י החטא 

הנשמה. אבל השורש בשמים מלמד זכות ומבקש לחזור למקומו. ואמת כי גם 

זה תלוי בהשתוקקות האדם למטה להתדבק בהשורש. כן משתוקק השורש 

אליו. וזה בחי' שחורה אני ונאוה על שחרות המלבוש והגוף ותפארת הפנימיות. 

בחי' אלקות שכביכול משתוקק לחול על הנשמה והשורש. וז"ש ולבי ער שהוא 

בני ישראל התחתונים. כמש"כ עד מתי אהי' מתהלך בלי בית כו'. וזה נמשך 

מהשתוקקות שיש בלבות בנ"י. ובוודאי לא לחנם אמר השי"ת ויקחו לי תרומה. 

רק שהיו משתוקקים מאוד לעלות למדרגה ראשונה שהי' להם בקבלת התורה. 

ח אל הפועל. ע"י החטא. עד שריחם השי"ת עליהם. ולא היו יכולין להוציא מכ

ונתן להם עצה ע"י המשכן וכליו. וכל זה כתוב בתורה להודיענו כי בכל עת 

נמצא זה הרצון בלבות בנ"י ואם היו מבקשים מאוד היו זוכים להשראת 

השכינה. ואדרבה ק"ו הוא עתה שכבר הי' לנו המשכן ובתי מקדשות. בנקל 

זכינו לזה. וזה עצמו הרמז וכן תעשו. כי לעולם כפי יותר להשיג מה שכבר 

הרצון והנדיבות שיהי' להם יוכלו לעשות לי מקדש כו' רק שצריך להיות בכלות 

הנפש כמו שמצינו בדוד אם אתן שנת כו' עד אמצא מקום לה' וזכה לזה: 

 תרמ"ב

 

עוד במדרש אני ישנה. ולבי זה הקדוש ברוך הוא דכתיב צור לבבי וחלקי ער  .2

גאליני. קול דודי מרתיק עלי כו'. פירוש כי הקדוש ברוך הוא כשאמר לבנ"י ל
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אנכי ה' אלקיך נחקק זה האלהות בלבם של בני ישראל ונק' צור לבבי. כדכתיב 

אין צור כאלקינו דרשו חז"ל אין צייר שצר צורה תוך צורה. ולכן זו הרשימה 

בלבם זו התשוקה לעולם דופק בלב איש ישראל. ולכן אפילו אחר החטא הי' 

לשוב להתקרב אליו יתברך. ובכח זה השרה שכינתו ית' במשכן כדכ' אשר 

ידבנו לבו ונתן להם עצה להוציא מכח אל הפועל זו התשוקה. וכן הוא בלב כל 

איש ישראל כדכתיב קרוב אליך הדבר כו' בפיך ובלבבך שהתורה ניתנה בכתב 

בנתינת הלוחות. ז"ש ויקחו  ובע"פ כמ"ש ואשים דברי בפיך. ובלב היה החקיקה

לי תרומה שזו הנקודה החקוקה בלב צריכין להרימה ולהוציאה מכח אל 

הפועל. ויש בזה ב' מדריגות דכתיב מאת כו' ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזה 

הוא לנדיבים שבישראל. בחי' עשה רצונו כרצונך כו'. ואח"כ כתיב וזאת 

לפתוח הנדיבות. יש בחי' בטל רצונך. התרומה סתם כו' זהב וכסף שאותן שא"י 

שהגם שרצונות אחרים מהבלי עולם הזה מסתירין זה הרצון הגנוז בלב. מ"מ על 

ידי ביטול כל הרצונות בנדבה זו. מתבטלין כל המסכים המבדילין ויכולין 

 להתקרב לרצון האמת: תרנ"ה

 

במדרש אני ישנה ולבי ער כו'. שזכו אחר החטא להשראת השכינה בכח  .3

החקיקה שבלב. שקיבלו בקבלת התורה. דאיתא לב מתנה זו התורה שהיא 

מתנה בלבו של אדם. וז"ש במד' תנחומא שנק' לקח טוב כי כל סחורה צריכה 

שמירה שלא תאבד. והתורה נשמרת בלבו של אדם. וע"ז אמרו עבירה מכבה 

ומז מצוה ואינה מכבה תורה מים רבים לא יוכלו לכבות כו'. וז"ש אני ישנ"ה ר

לשס"ה גידין. כי האברים והגידים הם התפשטות החיות שבאדם. וכן ברוחניות 

המצות מול האברים והגידים. וע"י ביטול המצות אני ישנה שנסתמין הגידין 

והמשכת הדם מהלב דרך הגידים. אבל התורה שהיא חקוקה בלב. לעולם ער 

לא דברים ק"ו בכח קול דודי דופק שהוא התורה והקול ששמענו בהר סיני. וה

בכל יום ב"ק יוצאת מהר חורב כו'. לפי ששם קיבלו התורה. מכש"כ שזה הקול 

מתעורר בנפש איש ישראל שכולם שמעו הקול. והי' מיוחד להם. וע"ז כ' אשר 

אנכי מצוך היום בכל יום. ולכן גם אחר החטא אותה הרשימה לא שקטה. ודופק 

 בלבם. עד שחזרו בתשובה. וזכו לבנין המשכן:

 

בפסוק קחו מאתכם תרומה לה'. כי מקודם הי' הכל בהתעוררות משמים יציאת  .4

מצרים וקבלת התורה. ועתה הי' צריך התעוררות מלמטה. שזה ענין הפרש 

שבין צדיקים גמורים לבעלי תשובות.ובמדרש תרומה אני ישנה כו' קול דודי 

ה ענין דופק פתחי כו'. פי' שרמז להם השי"ת שהפתיחה תלוי עתה בהם. וז

תורה שבע"פ דכ' וחיי עולם נטע בתוכנו. שע"י שתורה שבע"פ קרוב אל האדם 
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והחטאשולט בו יותר. לכן עשה הקב"ה נטיעה עולמית שלא יוכל לעולם לפסוק 

מבנ"י. כמ"ש כי לא תשכח מפי זרעו הוא בחי' תורה שבע"פ שנטע בתוכנו. 

א מתרחקין מתורה ומצד זה יכולין לחזור לעורר כח התורה שלמעלהשע"י החט

 ויקהל תרמ"ג :שלמעלה וצריכין להתקרב ע"י תשובה והתעוררות שלמטה

 
 

 

             נדבה מממונם לי יפרישו  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תרומה

 

             נדבה מממונם לי יפרישו  ,הפרשה

 

 שפת אמת

 

פי' שצריך האדם לתת  ברש"י ויקחו לי תרומה יפרישו לי מממונם נדבה כו'. .1

מכל דבר חלק להשי"ת. ואף שדברי עוה"ז הם רחוקים מאוד. אבל הרצון צריך 

להיות להשי"ת. כמו שכ' רש"י נדבה רצון טוב. וזה עצמו הנדבה הרצון להיות 

הרצון תמיד להשי"ת. והרצון גובר המעשה. כי כל מעשה האדם מעורר 

צון השי"ת מתהפך הכל ברגע. ולכך בעליונים והרצון ברצון עליון. וידוע כי בר

צריך האדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו. ובזוה"ק פירש ענין המשכן על תפלת 

האדם בכל יום. והוא שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר. כי וודאי 

מלא כל הארץ כבודו. אבל כפי אמונת האדם יוכל להרגיש השראת השכינה. 

תה הוא על ידי אמונה כנ"ל. וכל התפלה ע"ז ובבהמ"ק הי' הדבר בפועל. וע

שמעיד האדם כי הכל מחיות השי"ת. וכפי מה שנתברר להאדם כן יוכל לברר 

בכל דבר. וכפי מה שאדם רוצה באמת לברר מלכותו ית'. כן יוכל להטות כל 

הדברים אליו ית'. כי לדברים גשמיים. אין להם רצון. וכל דבר צריך להיות לו 

קר. ומזה הוכחה כי דברים אלו תלוים בהאדם שיש לו רצון. רצון כי זה העי

וברצונו יוכל להטות הכל אליו ית' כנ"ל. וז"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

בתוך כל אחד. וכמ"ש ז"ל שמרע"ה שאל איך יוכלו לעשות משכן לכבודו ית'. 

והשיבו השי"ת כי אף א' מישראל יכול לעשותו. והוא השראת השכינה בכל 

 תרל"ג להיות האמונה קבוע שחיות הכל למעלה מהטבע וזה מקדש כנ"ל: דבר
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 ופי' רש"י ז"ל יפרישו לי מממונם נדבה.ויקחו לי תרומה. וקשה דהול"ל יתנו.  .2

ונראה שזה הבחי' שפורש אדם דבר משלו ומבדילו להשי"ת חשוב לפניו יותר 

דם להניח מגוף הנתינה. כי לי הכסף וכו'. ואותו הנדיבות בשעת מעשה הא

חפציו בעבור השי"ת הוא הלקיחה. שע"י הלקיחה מתרומם הדבר להש"י. ונק' 

תרומה כי מי עלה שמים. רק שע"י נדיבות האדם מתרומם הנדיבות עד השי"ת. 

ואיתא תרומה ניטלת במחשבה שע"י מחשבה ורצון טוב ניטלת ומתרוממת עד 

ועשו לי מקדש כו'  לשמים. ומצוה זו נוהגת בכל דבר להיות בו חלק להשי"ת.

הוא בכל מעשה האדם. ואיתא עין טוב וכו' ועין רע א' מס'. כי כשיש משהו 

רצון להשי"ת שלא יהי' פחות מס' שיתבטל ברצונות החצוניים רק א' מס' נשמר 

להניח מקום לחול עליו ש"ש. עי"ז מתרומם המעשה כולו. מאת כל איש אשר 

שנמצאים בלב האדם יפרשו תרומה:  ידבנו כו' פי' מכל מיני נדיבות ורצונות

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר. ע"פ הגמ' שנכסים נקראו ע"ש שנכסין 

מזה ונגלה לזה. וצריך האדם למסור כל חפציו להיות מתקיימין במדת ההצנע. 

והעצה לזה להיות הרצון באמת להשי"ת בלבד. והכלל כי אם השי"ת מסייע 

סימן שהוא לש"ש באמת. וכמשמתערב  להאדם שלא לגלות מעשיו. הוא

 תרל"ד רצונות אחרים אינו מתקיים במקום המכוסה:

 

 

 והוא לשון רצון טוב  ,לשון נדבה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 לבו ידבנו

 

              (ז )געשענק"ט בלע"פיישנ  ,והוא לשון רצון טוב  ,לשון נדבה

 

 שפת אמת

 

 פרש"י נדבה לשון רצון טוב.במדרש לקח טוב נתתי כו' דכ' אשר ידבנו לבו.  .1

ומהיכן נמצא זה הרצון הטוב באיש ישראל בכח התורה שנק' לקח טוב. כמ"ש 

תורת ה' תמימה משיבת נפש. כי הנפש יש בה השתוקקות נפלא אל מי 

בכח שבראה. אבל הרצונות הגשמיים מכסים זה הרצון הפנימי של הנפש ובנ"י 

התורה זוכין למצוא זה הרצון האמת הגנוז בנפש. ולכן נק' בת נדיב. וז"ש לקח 
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טוב נתתי לכם דייקא. כמ"ש ובחרת בחיים פרש"י שם כאדם שאומר לבנו זה 

חלק יפה. בחר לך. אתה תומיך גורלי ע"ש פ' נצבים. והוא כנ"ל שבנ"י יש להם 

כ' מה רב טובך אשר צפנת כח לבחור בטוב ע"י התורה שנק' חמדה גנוזה. וע"ז 

ליראיך זה הנדיבות שהוא ממדת טובו של הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב 

והמטיב. וגנזו לצדיקים. במה גנזו בזה עצמו. שמסובב על הרצון הזה רצונות של 

הגוף שהם מסתירין זה הרצון הפנימי. ובאמת השכל נותן שזה הרצון מן הנפש 

שבאו ע"י הד' יסודות שהגוף נברא מהם. הוא הרבה מאוד מכל הרצונות הגוף. 

לכן יש בו תשוקה לכל הטבעיים הנמשכים ג"כ מהד' יסודות. מכש"כ הנפש 

בעצמה כשמתעורר הרצון שבה מתעלה על כל אלה הרצונות. שהם רק כדמיון 

בעלמא לגבי רצון הנפש. וז"ש במד' יש בה כסף זהב כרמים שדות. פי' שרצונות 

ם. אבל רצון הנפש הוא כולל הכל. והנה גם בש"ק הגשמיים הם בדברים פרטי

מתעורר זה הרצון. ולכן אמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזי. וזהו הארת הנפש 

ונשמה יתירה שבשבת. ועיקר זוכין לזה הרצון בכח התורה. והרי אמרו במדרש 

שאמר הקדוש ברוך הוא מכרתי לכם התורה הריני נמכר עמה. ומה הקדוש 

ע"י התורה. מכש"כ שבכח התורה ליקח את האדם לקרבו  ברוך הוא נמכר

לשמים. כי זה הוא ברית והתקשרות מן התחתונים לעליונים. ולכן נק' ספר 

הברית ולוחות העדות. וכדאיתא במדרש מקודם היו עליונים למעלה ותחתונים 

 תרס"ב למטה וכשניתנה תורה וירד ה' על הר סיני ומשה עלה כו':

 

באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים. ע"י שהתנדבו בני ישראל  .2

למשכן בנדבת הלב לכן נשאר כח נדבה זו לבנ"י לעולם כמשרז"ל מצות שקבלו 

שנתעורר נדבה רצון עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה לכן מרבין בשמחה 

כולין וחשק בלבות בנ"י להתדבק בו ית' וע"י התגלות השמחה י טוב כמ"ש רש"י

לברר ולתקן הכל וז"ש ועל הכלאים ועיקר הרצון בהתגלות פנימיות נדבת הלב 

 שיש בעצם לבות בני ישראל שנקראו בת נדיב לכן העשיר לא ירבה כו': תר"מ

 ויקהל ושקלים

 

משמיעין על השקלים ועל הכלאים. כי הצדקה מיוחד לבנ"י והוא עדות על  .3

י. כי חסד לאומים חטאת והכל נדיבות בנ"י ועל כן כתיב צדקה תרומם גו

לגרמייהו עבדי ובנ"י הם המוכנים לצדקה כמ"ש משפט וצדקה ביעקב אתה 

עשית. לכן נתברר תערובת הכלאים ע"י השקלים. ולא לחנם ביקש הקדוש ברוך 

ויודע השי"ת רצון עמו בנ"י אליו כי  כמ"ש רש"י נדבה רצון טוב.הוא נדבת בנ"י 

י ישראל. וכמ"ש על כל פשעים תכסה אהבה. לעולם נמצא זאת הנדיבות בבנ

וכמו שאין כל החטאים יכולין לכבות אהבה שבין ישראל לאביהם שבשמים. כן 
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בכח איש הישראלי לעולם לעורר נקודת תשוקה ורצון אליו ית'. וכשמבררין 

זאת למטה בלב. כן מתעורר האהבה למעלה. וז"ש נתקשה מרע"ה והראה לו 

פי' כמו שהחצי שקל שלמעלה הוא אהבת השי"ת לנו מטבע של אש. כזה יתנו. 

אינו נפסק כמ"ש מים רבים לא יוכלו לכבות כו'. ממילא יש לדעת מזה שבכח 

בנ"י למטה לעורר מחצית שקל שלהם כנ"ל. וכיון שהי' אחר החטא נתקשה 

ויקהל  תרמ"ב מרע"ה איך יוכלו לעורר הנדיבות והראה לו מן השמים כנ"ל:

 ושקלים

 

 ר באותו ענין...עוד ביאו

 

קחו מאתכם תרומה פי' מכח השכינה ההולכת עמכם שנק' את שהוא כלל  .4

אותיות התורה מא' עד ת'. ונקודה זאת מסייעת לבני ישראל לכל החפץ בכל 

 ויקהל תרל"ו :לב כמ"ש כל נדיב לבו בוודאי יביאה את תרומתה' כנ"ל

 

הון ביתו כו' ע"ש.  במדרש ארפא משובתם אוהבם נדבה כו' אם יתן איש כו' כל .5

שע"י נדבת המשכן נתקנו בנ"י מחטא העגל. והטעם שע"י הנדבה נתדבקו 

במקור נפשם הטובה שנק' בת נדיב. שהנדיבו'נמצא בשורש נפשות בני ישראל 

בירושה מאבות. אבל אוה"ע אם יתן כו' הון ביתו אינו באמיתות נדבת הלב. 

 ויקהל תרל"ח :נפשותיהם כנ"ל וחסד לאומים חטאת. רק בנ"י נק' נדיבים במקור

 

בפסוק נדבה בבוקר בבוקר. כי העיקר לתת נדבה ברצון הלב ראשית לכל  .6

הרצונות שיש בכל יום רצון חדש לכל נפש ישראל. וחז"ל רמזו על המן שירד 

להם בבוקר והוא כנ"ל דכתיב ומשביע לכל חירצון והוא רוחניות המזון כמו 

 ויקהל תר"מ :שהי' במן ודו"ק היטב

 

בפסוק כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'. פי' להביא עם כל הנדיבות שבו.  .7

להניח כל הרצון שבלב בזאת הנדבה. וגם הפי' שע"י נדבה זאת יביאו את כל 

נדבות לבם כי נדבת המשכן היה תיקון לכלהרצונות. שבאמצעיות זאת הנדבה 

 ויקהל תרמ"ב :יביאו את כל נדבות לבם כנ"ל
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-------------------------------------------------- 
ר ַהְתרּוָמה ְוֹזאת ג ף ָזָהב ֵמִאָתם ִתְקחּו ֲאשֶּ סֶּ ת ָוכֶּ  :ּוְנֹחשֶּ

ת ד  :ְוִעִזים ְוֵשש ָשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָגָמן ּוְתֵכלֶּ

 :ִשִטים ַוֲעֵצי ְתָחִשים ְוֹעֹרת ְמָאָדִמים ֵאיִלם ְוֹעֹרת ה

ן ו מֶּ ן ְבָשִמים ַלָמֹאר שֶּ מֶּ ת ַהִמְשָחה ְלשֶּ  :ַהַסִמים ְוִלְקֹטרֶּ

ן ָלֵאֹפד ִמֻלִאים ְוַאְבֵני ֹשַהם-ַאְבֵני ז  :ְוַלֹחשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 והביא  ,במדבר משכן לבנות ישראל שעתידין הקדש ברוח צפה אבינו יעקב  ביאור ענין

             ממצרים כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה  ,ונטעם למצרים ארזים

 

 רש"י

 

 שטים ועצי

 

 הקדש ברוח צפה אבינו יעקב  ,).ט )תרומה תנחומא רבי פירש  ,במדבר להם היו ומאין

 ליטלם לבניו וצוה  ,ונטעם למצרים ארזים והביא  ,במדבר משכן לבנות ישראל שעתידין

             ממצרים כשיצאו עמהם

 

 שפת אמת

במדרש אחד באחד יגשו כו'. כי יהודה ויוסף אינם אנשים פרטיים אבל כל אחד  .1

הוא כלל המאחד נפשות בני ישראל. ולכן בהתיחדם כאחד נעשה כל תיקון 

הצריך כמ"ש בזוה"ק ויגש אליו תקרובתא דעלמא בעלמא. וביאור ב' מיני 

ונא דמתיחדין לעילא כו' קוב"ה לא יתיב האחדות עפ"י מ"ש בזוה"ק תרומה כגו

על כורסיא עד דאתעבידת ברזא דאחד. דיש יחוד בשורש הנשמות למעלה וכמו 

כן בנפשות בנ"י למטה. ויוסף הוא אחד לעילא ויהודה לתתא. לכן איתא שיהי' 

משיח בן יוסף ובן דוד יהי' לבסוף. כי יהי' גאולה מקודם בשורש למעלה. ואח"כ 

וגופות למטה. ובאמת ב' אלו האחדות שייך בכל איש ישראל יגאלו נפשות 

והוא רמז תפילין של יד לשעבד כחות הגוף וזהו בחי' יהודה. ותש"ר בחי' 

הנשמה זהו כחו של יוסף. ולכן דרשו במדרש על יהודה דולה מים מבורות 

עמוקים ע"י חבל בחבל משיחה במשיחה. שאחדות שבעוה"ז צריך עצות 
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שיכולין לקשר הכל בשורש האחדות. ובאמת כל השבטים היו  ויגיעות רבות עד

הכנה לדורות עבור בני ישראל שיוכלו לחבר הכל אל השורש ע"י אלה הי"ב 

עמודים שכל שבט הוא דרך וצינור מיוחד כמ"ש במ"א. וזהו ג"כ רמז הי"ב 

תפירות שבתפילין שנמצא בקדמונים שרומז אל י"ב שבטים. והיינו שהם חתרו 

תפור ולחבר התחתונים לעליונים. וגם בירידת יעקב אבינו ע"ה דרכים ל

למצרים היה ע"י השבטים כמ"ש וישאו בני ישראל את אביהם בעגלות כו'. 

וכ"כ וירא כו' העגלות כו' ותחי רוח יעקב כו'. וכמו כן מצינו במשכן שהביאו 

כים נשיאי בנ"י שש עגלות וי"ב שוורים. והכל ענין אחד. שהי"ב שבטים הם דר

להמשיך הקדושה על ידיהם ממקום למקום. וכמו כן בירידתם למצרים היו 

המה דרכים שתתגלה הקדושה על ידיהם גם במצרי'. וזה היה נחמת יעקב 

ודרשו חז"ל אע"ה שראה שיגמר הדרך ע"י השבטים כמ"ש ויסע בארה שבע 

ומאחר שתלה הכתוב הכל ביציאת  לקצוץ ארזים שנטע יאע"ה למשכן ע"ש.

מצרים כמ"ש הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים. א"כ ירידת 

מצרים היה הכל באופן זה שמכוון להיות אח"כ השראת השכינה על בנ"י. וכן 

מצאתי ברש"י במדרש וירא את העגלות שהם העגלות של המשכן ע"ש והכל 

שנעשה עתה כמ"ש ויגש אליו יהודה אחד. וכל זה ניתקן ע"י האחדות והשלום 

 ויגש תרמ"ז :'כו

 עוד ביאור באותו ענין...

 של נדבת המשכן י"ג מינים  ביאור ענין

 

עוד במד' קיטון א' עשו לי כו' דכתיב וזאת התרומה. וחושב י"ג מינים. ומ"מ נק'  .1

אחד כי אלה הפרטים הם כללות כל הפרטים ומתחברין להיות א'. שיש א' 

אחדות הבא מתוך התאחדות הפרטים. ולכן בכ"מ שמבטלין הכל בפ"ע. ויש 

 להשורש ודבוק באחדות יש השראת אחד המיוחד ב"ה וב"ש. ודו"ק: תרל"ט

 

הרמז בי"ג דברים של נדבת המשכן לי"ג בקשות בתפלת שמ"ע. והם כל דברים  .2

הנצרכים לאדם וצריכים להעלותם לשורשם. וע"ז ניתקן התפלות שאין המכוון 

אות משאלות המתפלל רק שצריך להיות רצון האדם להעלות כל רק למל

משאלותיו להיות נזכרים לפני הש"י. ובזה שמעלה כל הרצונות אליו. עי"ז זוכין 

לדביקות עליון. וז"ש ויקחו לי תרומה פי' על האדם עצמו להתעלות לדבוק בו 

'. ועוד ית'. רק העצה ע"י אשר ידבנו לבו כנ"ל. שמעלה הרצונות שלו אליו ית

יותר במעשה ממש. וזאת התרומה זהב כסף כו' ע"י כל זאת ושכנתי בתוכם: 

 תרמ"ד
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במדרש אף סוררים לשכון כו' דכ' אמרתי אלקים אתם כו' אכן כאדם תמותון.  .3

כי היו בנ"י מוכנים בקבלת התורה לתקן כל החטא מאדה"ר. ואחר שחטאו מ"מ 

ידו כו' מעץ החיים ואכל וחי נשאר להם הדביקות ע"י התורה. דכ' פן ישלח 

לעולם. ובנ"י שקיבלו התורה שנק' עץ החיים נשאר להם החיות לעולם. דאי' 

עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה. לכן אדה"ר שהי' לו רק מצוה נתבטלה 

ממנו. ובני ישראל שהי' להם אחיזה בתורה נשאר אצלם גם אחר החטא. וכן 

א נתן למוט רגלינו. אך אחר החטא הי' צריך אומרים השם נפשנו בחיים ועי"ז ול

להיות התיקון ע"י עצות וצמצומים. כי מקודם הי' להם הקדושה בהתגלות. 

ואח"כ הי' העצה ע"י משכן דכ' ויקחו לי תרומה. פי' ע"י שנתערב פסולת צריך 

להיות התיקון ע"י הפרשת חלק תרומה לה'. ועי"ז נשאר ברכה לכל השאר כי 

שהתנדבו למשכן. הי' אחדות ושורש מכל הנמצאים שבעולם. אלה הי"ג דברים 

ונתרומם כל הבריאה ע"י תרומה זו. ומקודם כ' ויקחו כו' מאת כל איש אשר 

ידבנו לבו. משמע הכל ואח"כ כ' פרט זהב כו'. אך הרצון להנדבה צריך להיות 

בכל. וכשמוכנים לרומם הכל נמצאים איזה פרטים שמתקבלין לפניו ית' לרצון. 

שכן הוא בעוה"ז המעורב שנמצא פרטים שמתעלים ויש להם התקשרות 

בשמים. וכן הוא בזמן כפי יגיעת האדם בכל יום נמצא עתים שזוכה לאיזה 

 הארה. וע"ז נאמר לשקוד על דלתותי יום יום: תרמ"ה

 

בפסוק ויקחו לי תרומה. דכתיב אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם. והיו  .4

קדושים ושכינה שרוי' בתוכם. ועתה אחר החטא נתן מוכנים להיות כולם 

הקדוש ברוך הוא עצה ע"י התרומה להיות כי הנקודה אשר קיבלו בנ"י בקבלת 

התורה לעולם קבוע בהם. רק ההפרש כמ"ש במדרש ויקרא עליונים שיכולין 

לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא נאמר בהם כל מלאכיו ע"ש. ולכן כתיב 

כם. ואחר החטא אינם יכולין לעמוד בשלימות. לכן מלאכיו ולא בני עליון כול

כל מלאכיו. והיינו דכתב במדרש שאמר הקדוש ברוך הוא קיטון א' עשה לי 

שעל ידי המשהו שמברר כל אחד בעצמו להיות מובדל ומופרש לשמו ית'. בזה 

 יוכל להרים כל הקומה: תרנ"ב

 

-------------------------------------------------- 

 :ְבתֹוָכם ְוָשַכְנִתי ִמְקָדש ִלי ְוָעשּו ח
-------------------------------------------------- 
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 לשמי ועשו  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 מקדש לי ועשו

 

        קדושה בית לשמי ועשו

 

 שפת אמת

 

 

במדרש תורה צוה כו' מורשה קהלת יעקב התורה ירושה לעולם לישראל. ת"ח  .1

הפורש מן התורה כו' אינו בוש לחזור כו'. הרמז על בני ישראל אחר החטא 

שנשאר התורה במשה רע"ה. כמ"ש ז"ל שמרע"ה זכה ונטל כל הכתרים ע"ש. 

ה מ"מ בכל עת שמתאספין בנ"י ונעשין אגודה אחת מחזיר להם מרע"ה התור

בירושה. ולכן איתא כי בשבת קודש מחזיר מרע"ה הכתרים לישראל. 

דמתאחדין בשבת ברזא דאחד. והנה שבת הוא מעין עוה"ב. ולעתיד עתיד 

מרע"ה להחזירם לנו כמ"ש בגמ' ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם על 

ראשם. ושבת שהוא מעין עוה"ב זוכין ג"כ לשמחה זו. ולכן דרשו חז"ל וביום 

תכם על השבת. כי יש בו מעין שמחת עולם הנ"ל. וכמו כן בכל כנסי' שמח

שהיא לש"ש דסופה להתקיים. הפי' שיש בה חלק לעתיד לבוא. דאיתא כל 

שלפי שהוא לשם שמים  ופי' לי לשמימקום שנאמר לי הוא בעוה"ז ולעוה"ב. 

 תרנ"ח יש בו מעין עוה"ב ולכן מורשה קהלת יעקב כנ"ל:

 

 ענין...עוד ביאור באותו 

 

וכתיב יודיע דרכיו למשה. הוא עצם התורה שנק' דרך. לבני ישראל עלילותיו  .2

בחי' נר מצוה שהוא בעשי'. כמ"ש חז"ל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את 

ישראל הרבה להם תורה ומצות. שצמצם אור התורה במצות מעשיות. למען 

ישראל. וז"ש צדקו. ולזה הי' חלק למרע"ה כמ"ש צדקת ה' עשה ומשפטיו עם 

ועשו לי מקדש כו' ככל אשר כו' מראה אותך. שהם יעשו בעשי' מה שנראה 

למרע"ה בעין. שהוא הי' כולו תורה. לכן סמך הכתוב ויהי משה בהר כו'. 

ואח"כ לבנ"י ויקחו לי תרומה שיהי' להם קצת חלק בתורה על ידי העשיה 

 למטה: תרס"ג
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 חודש אדר ע"ש ואדור ביניכם  ביאור ענין

 

אא"ז מו"ר ז"ל הגיד על חודש אדר ע"ש המד' הנ"ל ואדור ביניכם. ורק בתנאי  .3

לידע כי הכל ממנו ית' כמ"ש בגסות אין אני והוא יכולין לדור כו'. ושם אדר א' 

ודל ורש. ועי"ז נדבק ביחידו של עולם כו'. כי הכלל בכל דבר יש נקודה חיות 

ב"ה נקרא מקומו של עולם. ממנו ית'. כמ"ש אין לך דבר שאין לו מקום. והק

ואין עולמו מקומו. וכפי מה שיודעין שאין מקום לשום דבר רק ממנו ית'. כפי"ז 

נתגלה הפנימיות כנ"ל. והוא מקומו ש"ע. לפי מה שאין ההעלם והסתר מקום 

 בפ"ע. כמ"ש אשכון את דכא כנ"ל: תרל"ב

 

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר. ע"פ הגמ' שנכסים נקראו ע"ש שנכסין  .4

מזה ונגלה לזה. וצריך האדם למסור כל חפציו להיות מתקיימין במדת ההצנע. 

והעצה לזה להיות הרצון באמת להשי"ת בלבד. והכלל כי אם השי"ת מסייע 

 להאדם שלא לגלות מעשיו. הוא סימן שהוא לש"ש באמת. וכמשמתערב

 תרל"ד רצונות אחרים אינו מתקיים במקום המכוסה: 

 

 

בפסוק ועשו לי מקדש כו' ככל אשר אני מראה כו' תבנית המשכן כו' כליו וכן  .5

תעשו כו' כבר כתבנו מזה במ"א ושורש הדברים ע"פ מאמר הגמ'. הרוצה 

שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנא' אדיר במרום ה'. כי בוודאי כל הנבראים יש 

קודה פנימיות להש"י כמ"ש הכל לכבודו ברא. ובאמת ע"י האדם יכול בהם נ

להתברר ולהתגלות השראת השכינה בכל דבר. וז"ש ועשו לי מקדש כו' תבנית 

המשכן כו' פי' שבכל מעשה יהי' רצון האדם כדי להשלים רצון הבורא ית'. 

ולהיות נעשה מזה מבוקש הש"י אותו דבר שמרומז בזה המעשה כי בכל דבר 

יש רמז בשמים. וז"ש תבנית המשכן. ואף שאין האדם יודע בפרטות תיקון כל 

מעשה. מ"מ ע"י שכוונתו לשמים ורוצה לעשות כרצון הבורא עי"ז מעורר כח 

הבורא ית' והוא השראת השכינה כ"א לפי מדרגתו ועי"ז זוכה אח"כ לעשות 

' ולא כ' כל באמת הכל כראוי וז"ש וכן תעשו. מקודם כ' ככל אשר אני מראה כו

רק ככל שא"י עדיין לעשות ממש תבנית המשכן. רק ע"י הרצון והמבוקש 

ועושה כל דבר לש"ש להתדמות לדבר המרומז כי כל המצות הם רמזים 

לדברים עליונים עי"ז אח"כ וכן תעשו. כן הוא לשון אמת כמו כן בנות צלפחד 

ת כו' עי"ז אח"כ דוברות. כנים אנחנו. וע"י אמונה מקודם שהוא ככל כו' תבני



  

352 
 

וכן תעשו. וזה עצמו הפי' יטע בהן אדר שצריך לראות עכ"פ לנטוע כל הדברים 

להיות להם קצת התדבקות בעץ החיים היינו להיות בכל דבר קצת מכוון 

 להש"י וזה הכח והחיזוק של המעשה והוא השראת השכינה כנ"ל והבן: תרל"ז

 
 
 

-------------------------------------------------- 

ר ְכֹכל ט ה ֲאִני ֲאשֶּ -ָכל ַתְבִנית ְוֵאת ַהִמְשָכן ַתְבִנית ֵאת אֹוְתךָ  ַמְראֶּ

 :ַתֲעשּו ְוֵכן ֵכָליו
-------------------------------------------------- 

 

 לדורות תעשו וכן  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תעשו וכן

 

 בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם  ,):יד שבועות  :טז )סנהדרין לדורות

 תעשו אלו כתבנית  ,שלמה שעשה ומכונות וכיורות ומנורות שולחנות כגון  ,עולמים

 ,תעשו וכן לכתוב לו היה לא  ,הימנו שלמעלה למקרא מחובר המקרא היה לא ואם  .אותם

           וכליו מועד אהל עשיית על מדבר והיה  ,תעשו כן אלא 

   

 אמת שפת

 

 וכן תעשו. פרש"י לדורות כו'.בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל כו'.  .1

הענין הוא כי השי"ת בחר בישראל והשרה שכינתו ביניהם. אשר ע"י בנ"י 

יתקרבו כל המעשים אליו ית'. כי המה מובחרים של הברואים. וע"י התחברות 

בנ"י אליו. יתחברו אליהם כל המעשים מדרגה אחר מדרגה עד שיהי' לכולם 

ם הם דביקות והתקשרות ע"י בנ"י. וכמו כן בגוף העשי' אשר שורש המעשי

מלאכות שהיו במשכן שהיו מעשים אלו דביקים ממש בשורש. כמ"ש ועשו לי 

מקדש כו' ועי"ז ושכנתי בתוכם. כמ"ש הר"מ אלשיך בתוך כל א'. וכ"א 

במדרשות. ומסיים וכן תעשו כלומר כהנהגה זו כן תעשו כל המעשים לדבקם 

ש מו"ז במעשים אלו. וע"י זה יהי' השראת השכינה בכל מעשיהם. והענין כמ"

ז"ל כי התרומה היא הראשית שנותן ברכה לכל המשואר. והיינו שע"י הפרשת 
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התרומה קודש לה'. חל ש"ש וקדושה על כל הנשאר. וכמו כן בכלל שנתעלו 

אלה המעשים במשכן. וע"י תרומה זו יחול ש"ש על כל הנשאר. וז"ש וכן תעשו 

ג"כ כי הנה דורו לרבות קדושת המשכן לכל המעשים. וכמו כן הענין לדורות 

של מרע"ה הי' הראשית ושורש של בנ"י. וע"י שראשית של בנ"י נתעלו בנדבות 

לבם והמשיכו השכינה ביניהם. נשאר קדושה זו גם לדורות שיוכלו להמשיך 

השראת השכינה במעשה ידיהם בכח השורש שלהם ע"י הראשית במשכן 

ת הלב. בזה יכולין ומקדש כנ"ל. גם הפי' כפשוטו שבכל עת שיהי' לבנ"י נדב

להתרומם ולבנות מקדש ה' כאשר הי' אח"כ בבנין בהמ"ק שהתנדבו בשמחה 

בזמן דהע"ה. וכמו כן בבית שני בנדבות השרים בעזרא. וכמו כן יש לקוות 

להש"י בגאולה העתידה כשיהי' תשוקה בלבות בנ"י אליו ית' בנדבת הלב 

 בשמחה וז"ש וכן תעשו לדורות: תר"מ

 

י מקדש כו' וכן תעשו. פי' שצריכין בנ"י מקודם לתקן בחי' עשי'. בפסוק ועשו ל .2

אח"כ זוכין לשכון הקדוש ברוך הוא בתוכם. כי באמת נשמות בנ"י למעלה 

מזאת. אך הקדוש ברוך הוא שלח נשמות בני ישראל לעולם העשי'. שעל ידיהם 

יהי' נמצא הקדושה בכל העולמות. והוא עצמו ענין מאמר חז"ל מ"ט פתח 

ראשית כח מעשיו הגיד כו'. פי' שעיקר תכלית בנ"י למעלה ממעשה בב

בראשית. ורק שהמה שלוחים לתקן העשי'. ובמשכן ומקדש נתקיים ממש 

בפועל כח מעשיו הגיד כמ"ש חז"ל יודע הי' בצלאל לצרף אותיות שנברא בהם 

מ"ב. וכך קשר הקדוש ברוך הוא הארות עליונות המיוחדים לבנ"י שיתקנו 

וכן תעשו. פרש"י עשי'. וז"ש ועשו לי כו' אח"כ ושכנתי כו' ככל כו' מקודם ה

פי' שהכנת דור דיעה שקיבלו התורה בהר סיני פנים בפנים דיבר כו'.  לדורות.

לזאת הי' בכוחם להעלות העשי'. ועי"ז נמצא בכל דור ודור הארות לתקן 

אחרון.  המעשים. וגם זה אמת כי וכן תעשו הוא על בית המקדש ראשון. שני.

 הכל נעשה בכח הכנה ראשונה של דור דיעה הנ"ל: תרמ"ו

 

גם פי' ועשו לי מקדש בימי המעשה. ושכנתי הוא בש"ק. כי הארה המתגלה  .3

בשבת הוא לפי תיקון ימי המעשה. וכ' ככל אשר אני מראה כו' תבנית המשכן 

פי כו' וכן תעשו. פירשנו כי לעולם כן הוא. עושי דברו לשמוע בקול דברו. וכ

תיקון העשי' כתבנית אלה הכלים. מתגלה בש"ק בחי' מרע"ה. אשר אני מראה 

אותך כו' וכן תעשו. שמהארה המתגלה בש"ק צריכין לקבל מזה לקדש ימי 

המעשה שאח"כ. ואז זוכין בשבת השני להתגלות מחדש. כי לעולם אין הפסק 

ר שמעין זה ודו"ק כי קצרתי בעבו וז"ש רש"י וכן תעשו לדורותלאלה המדרגות. 

כתבתי במקום אחר. וזה שמבקשין במוצאי שבת ויהי נועם כו' הוא הארה 
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המתגלה בש"ק ומעשה ידינו כוננה עלינו לקבל הארה זו שישאר גם לימי 

המעשה. ועי"ז ומעש"י כוננהו. פי' התגלות נועם ה' מחדש בשבת השני. וכן 

ה. והוא בחי' לעולם. כי השבת הוא הדרך שע"י יש התקשרות לבנ"י בהקדוש

מרע"ה כדאי' במד' יש לך מקח שא"י מה לקח כו' הסרסור נתוודע כו' כי 

מרע"ה הי' הממוצע כמ"ש אנכי עומד בין ה' וביניכם והוא הסרסור בבחי' נפש. 

והשבת הוא הסרסור בבחי' שנה. והמשכן ובהמ"ק בבחי' עולם. וע"י אלו 

כ בשבת אות הוא ביני הדברים זוכין לדעת. כמ"ש ע"י הסרסור נתוודע. וכ"

וביניכם כו' לדעת כו' וכן המשכן שנק' העדות. והכל ענין א' כמ"ש. וג' סרסורים 

הנ"ל נרמזים בכתוב כמ"ש בזוה"ק מאת כל איש אשר ידבנו לבו הם הצדיקים 

שבוחר הש"י בהם ע"ש. והם סרסור להאיר לכל הנפשות. אשר תקחו מאתם 

ה. ועשו לי מקדש סרסור בבחי' העולם מאת זימני ושבתי הם סרסור בבחי' השנ

 שמבהמ"ק יצא אורה לכל המקומות: תרמ"ח

 

במדרש אני ישנה כו' עד מתי אהי' מתהלך מבחוץ עשה לי משכן כו'. הענין  .4

הוא כי המשכן וכליו הכל המה הארות השייכים לנפשות בנ"י שיש לכל איש 

ארות ישראל שורש למעלה וצריך לתקן הנפש למטה להיות כלי לקבל ה

המיוחדים אליו. ומכ"ש בכללות בנ"י למטה שהם כלי לקבל הקדושה רק ע"י 

החטא נפלו הנפשות אעפ"כ לבי ער ונתן להם עצה ע"י המשכן וכליו. שיוכלו 

להתקן עצמם להיות כלי לקבל הארת השכינה כמ"ש ושכנתי בתוכם. וכמו כן 

ם ג"כ דרכים הוא בכל המצות. גם עתה שאין לנו משכן ומקדש. מ"מ המצות ה

לפתוח הלבבות להיות כלים לקבל הארות המצות. ובספר רבינו בחיי מביא על 

ג' המדרגות חצר היכל ק"ק שהם בחי' מוח לב וכבד ע"ש. וכן הוא בנפש האדם. 

ומצות תפילין וציצית הם ג"כ מיוחדים לאלה הג' מדרגות. תש"ר במוח. וש"י 

פרשיות שבק"ש שהם לתקן כל  בלב. וציצית כנפי בגדיהם בכבד. וכמו כן ג'

הקומה של אדם כמ"ש בספרי קודש. ופרשה ראשונה במוח וראש בחי' תש"ר. 

ושני' בלב תפילין ש"י. והגם שבשניהם נזכר תפילין ש"ר ושל יד. משום שכל 

המדרגות כלולין זה בזה. אבל עיקר מיוחד תפילין של ראש בראשונה וש"י 

ת הג' סעודות הם בחי' מוח לב כבד. שהם בשני'. ושלישית פ' ציצית. ]וגם בשב

המשכות ממדרגה זו לזו. כדאי' בזוה"ק יתרו בפסוק אז תתענג על ה' ע"ש ג' 

המדרגות[. וכמו כן הם בחי' נפש רוח נשמה באדם. וכפי תיקון המצות כך 

מאירין נר"נ בהאדם. ובוודאי במשכן ומקדש ניתן חיות בנר"נ ומוח לב כבד של 

ם עתה תפלות נגד תמידין. פי' ע"י השתוקקות לעבודת כל איש ישראל. וג

המקדש מתעוררין אותן ההארות. שהרי גם אז היו ישראל במעמדן שלא עשו 

כלום רק שהיו מתדבקין באהבה ורצון בעבודת הכהנים והלוים ובזה יש לנו 
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חלק גם עתה. וחז"ל למדו מתשמרו להקריב שיהיו עומדין ע"ג. היינו לצפות 

בודת המקדש. וזה ניתקן גם בתפלה. ויתכן לומר מ"ש מאת כל ולהשתוקק לע

איש אשר ידבנו. כי המשכן נעשה ע"י הנדיבות שנמצא בבנ"י בכל הדורות. כי 

הקדוש ברוך הוא הוא בוחן כליות כדאי' במדרשות עד שלא נוצרה מחשבה 

שבאדם הקדוש ברוך הוא רואה ומצרפה למעשה. לכן נשאר הארה ממשכן 

 תרמ"ט :וכן תעשו לדורותדורות כמ"ש במ"א פי' ומקדש לכל ה

 

במדרש אני ישנה כו' קול דודי דופק מרתיק עלי כו' עד מתי אתהלך בחוץ כו'.  .5

הענין הוא כי הקדוש ברוך הוא כל מתנות שנתן לבני ישראל הם לדורי דורות. 

והכלל משמיא מיהבי יהבי קבולי לא מקבלי כו' ולכן אפילו אחר שחטאנו מ"מ 

ת להיותינו מוכנים האורות המיוחדים לנו קיימים לעד. וכביכול מצפה השי"

לקבל אלה ההארות. וכתיב כאשר ירד הגשם וכו' כן כו' דברי אשר יצא מפי לא 

ישוב כו'. א"כ כשאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ה' אלקיך שע"ז כתיב ואשים 

דברי בפיך כו' זה קול דודי דופק בלב בנ"י לעורר אותם תמיד לשוב אליו ית'. 

ר למרע"ה ויקחו לי תרומה כו' ועשו לי ובדורות הראשונים הי' בהתגלות. ואמ

מקדש כו'. ומ"מ הוא מצוה לדורות שמצווין לבנות בית הבחירה. ולכן אמרו 

חז"ל דור שאין ביהמ"ק נבנה בימיו כאלו נחרב. והטעם כי בכל עת שיתנדבו 

ומ"ש וכן תעשו בנ"י בלב שלם להשתוקק לבנות לו בית יכולין למצוא מבוקשם. 

הפרשה שבכל עת יכולין להרים זאת התרומה ולעשות  הרמז על כל לדורות

מקדש ושכנתי בתוכם. וכן הוא בכלל וגם בפרט כל איש ישראל לפי עבודתו 

יוכל לזכות לרוח הקודש. ורמזו חז"ל באדר משמיעין על השקלים היינו 

שמעוררין כל איש ישראל משמים. קול דודי דופק. פתחי לי. אמרו חז"ל כחודה 

לכם כפתחו של היכל ואולם. כי פתח ביהמ"ק הי' פתיחת של מחט ואפתח 

שער מקדש העליון כדאיתא משכן של מעלה מכוון נגד של מטה וכל זה זכו על 

ידי פתיחת הלב בזאת התרומה שהיא נקודה א' כחודה של מחט שנק' ראשית: 

  תר"נ

 

-------------------------------------------------- 

נּו ּוִמחּוץ ִמַבִית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִפיתָ  יא  ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִשיתָ  ְתַצפֶּ

 :ָסִביב
-------------------------------------------------- 
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 בצלאל עשה ארונות שלשה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תצפנו ומחוץ מבית

 

 לכל ושולים כתלים  'וד  ,):עב )יומא עץ של  'וא זהב של  'ב  ,בצלאל עשה ארונות שלשה

 שפתו וחפה  ,עץ של בתוך זהב ושל  ,זהב של בתוך עץ של נתן  ,מלמעלה ופתוחים  ,אחד

          ומחוץ מבית מצופה נמצא  ,בזהב העליונה

 

 בצלאל עשה ארונות רמז שלשה

 

Uבעל הטורים 

 

 שמות פרק לז,א

ת ְבַצְלֵאל ַוַיַעש )א  ָוֵחִצי ְוַאָמה ָרְחבוֹ  ָוֵחִצי ְוַאָמה ָאְרכוֹ  ָוֵחִצי ַאָמַתִים ִשִטים ֲעֵצי ָהָאֹרן-אֶּ

 :ֹקָמתוֹ 

 :ָסִביב ָזָהב ֵזר לוֹ  ַוַיַעש ּוִמחּוץ ִמַבִית ָטהֹור ָזָהב ַוְיַצֵפהּו ב

ָחת ַצְלעוֹ -ַעל ַטָבֹעת ּוְשֵתי ַפֲעֹמָתיו ַאְרַבע ַעל ָזָהב ַטְבֹעת ַאְרַבע לוֹ  ַוִיֹצק ג  ַטָבֹעת ּוְשֵתי ָהאֶּ

 :ַהֵשִנית ַצְלעוֹ -ַעל

 :ָזָהב ֹאָתם ַוְיַצף ִשִטים ֲעֵצי ַבֵדי ַוַיַעש ד

ת ַוָיֵבא ה ת ָלֵשאת ָהָאֹרן ַצְלֹעת ַעל ַבַטָבֹעת ַהַבִדים-אֶּ  (:ָהָאֹרן-אֶּ

 

 

 עשה  ארונות  בפרשה שג' ארון פעמים ושלשה ָהָאֹרן.

    

 שפת אמת

 

במדרש עלית למרום כו'. ע"ש שדורש ג' בחי' בתורה שבי לקיחה מתנה. ונראה  .1

שעל זה תקנו שלשה ברכות. לעסוק בדברי תורה הוא מה שיכולין למצוא ע"י 

יגיעה בתורה ונק' לקיחה. ויש בחי' מתנה וע"ז מבקשין והערב נא ומברכין 

א עיקר התורה המלמד תורה לעמו ישראל. במדת טובו וחסדו. ויש בחי' שבי הו

הקדושה שנעלמה מעיני כל חי. ונתלבשה בתורה ערוכה שלפנינו. ועל זה 
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מברכין אשר בחר בנו כו' ונתן לנו את תורתו דייקא. וזו התורה כביכול בשביה 

אצלינו כמ"ש במד' משפטים כי ימכור כו' בתו לאמה בת יחידה היתה לי 

רון. פי' כמ"ש חרות ומכרתיה לכם שאין אתם מוציאים אותה אלא חבושה בא

על הלוחות כמ"ש בזה בפ' יתרו ע"ש. וכתב באוה"ח פרשת עקב כי לוחות 

הראשונים לא היו צריכין ארון כי היו מחזיקים א"ע בנס ע"ש. אך אחר החטא 

שהוא רמז למיני צמצומים שיש לתורה  ובג' ארונותהוצרכה להתלבש בארון. 

צא כצאת העבדים כי התורה עד שיכולין להנות מאורה. וסיום הפסוק לא ת

שהוריד אותה הקדוש ברוך הוא בשבילנו בוודאי הסוף שתעלה כל העוסקים 

בה להוציאם מאפילה לאורה. כי היא ירידה שצורך עלייה. וכמ"ש ארון נושא 

את נושאיו. וכמ"ש אף סוררים לשכון כו' שיכולה התורה לרחם ולקרב כל נדחי 

ג' אבות. מתנות באדם הם חסד לאברהם.  בני ישראל. וג' בחי' הנ"ל הם בחי'

ולקחת הוא בחי' יצחק. ובאמת נראה כי הם בחי' מ"ע ומל"ת. וכח כבישת 

היצר שלא לעבור על ל"ת הוא בחי' לקחת מה שאדם מניח הבלי עולם בשביל 

התורה. אבל מ"ע הוא מתנה וחסד שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את בני 

ליעקב ונק' תורת אמת. לכן בעלמא ישראל. ושבית שבי הוא תתן אמת 

דשיקרא התורה נק' שבי שהיא מהופכת מכל סדר עוה"ז. והיא משיבת נפש 

להעלות אותנו משקר לאמת. ובמדרש אני ישנה ולבי כו' קול דודי דופק. מרתיק 

עלי כו'. והענין הוא לומר שזה הרצון ונדיבות להשי"ת נמצא בכל איש ישראל. 

אל הפועל. וקול דודי הוא קול התורה שבכח העסק  רק שצריכין להוציאו מכח

בתורה יכולין להוציא המטמוניות שבלב מכח לפועל. וזה לקח טוב נתתי לכם 

שהתורה היא מאירה לאדם למצוא ההארות הגנוזים בו כמ"ש תורה אור. ושם 

תורה על המראה שיכול האדם להסתכל באור תורה. וכתיב מראהו כלבנון 

התגלות בתורה כמ"ש גל עיני ואביטה. אז לבו מתלבלב שכשזוכה אדם לקצת 

 תרנ"ד ועושה פירות וזהו קול דודי דופק:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 לקחת מתנות עלית למרום מדרשה ביאור

 

במדרש עלית למרום כו' שבי לקחת מתנות ע"ש. והם ג' מדריגות בבנ"י שיכולין  .1

כשהקדימו נעשה לנשמע זהו בחי' ליקח התורה בהתעוררות שלהם. כמו שהי' 

לקיחה. ויש בבחי' מתנה כמו שהי' אחר קבלת התורה שנאמר ואתנה לך. וכ' 

ויתן אל משה. כאשר אמרו בני ישראל קרב אתה כו' אם יוספים אנחנו כו' 
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התחיל בחי' מתנה. ואחר החטא הי' בבחי' שבי כמ"ש אף סוררים לשכון וזה 

ישנם בכל איש ישראל שלפעמים צריכין לכוף כמו בע"כ. וכל אלה הג' מדריגות 

עצמם בע"כ. והוא בחי' ימי המעשה ועשית כל מלאכתך. ועשי' הוא לשון כפיה 

בקטטות ומריבות. וכן כתיב במעשה המשכן ועשו לי משכן בע"כ. ועיין בזוה"ק 

פ' פקודי בפסוק ויתן את אדניו בע"כ דסט"א. ושבת הוא בחי' מתנה כמ"ש ז"ל 

ש לי כו' לכן הוא יום מנוחה. אכן בחי' הראשונה בלקיחה זה הי' מתנה טובה י

 תרומה באמת למעלה מהטבע כמ"ש רז שמלאכי השרת משתמשין: תרנ"ב

 

במדרש לקחת מתנות בלקיחה ובמתנה כו'. אא"ז מו"ר ז"ל פי' עמ"ש יגעתי  .2

ומצאתי. פי' כי א"א לזכות ע"י היגיעה רק בדרך מציאה. פי' כשהקב"ה רואה 

האדם לש"ש. נותן לו במתנה כו' ודפח"ח. וכן י"ל כאן כי בוודאי האדם  יגיעת

מצדו צריך ליתן את כל נפשו ומאודו בעבור התורה. ומ"מ א"צ לתת מעות כי 

העיקר הרצון. ומי שיש לו זה הרצון באמת אדרבא נותנת לו התורה חיים 

 יתרו בעוה"ז ובעוה"ב: תרל"ד

 

בלקיחה ניתנה יכול שצריך ליתן דמים  במדרש עלית למרום כו' לקחת מתנות. .3

ת"ל מתנות כו'. פי' כי וודאי התחלת הכל צריך להיות במשפט ע"פ עבודת 

האדם. וע"ז אמרו כל התחלות קשות. ואמרו פתחו לי כחודה של מחט כו'. 

שכשאדם זוכה קצת לדבקות התורה. שוב מצד התורה עצמה היא מתנת חנם. 

הכל במדה"ד. אח"כ משתתף עמו מדה"ר. ושורש הדברים כי בתחילה מתנהג 

כמ"ש בענין בריאת העולם. וכן בכל ענינים כדלעיל פ' שמות וארא. כי כל אלה 

המה מדרגות זו למעלה מזו. כי בוודאי מי שהקב"ה מתנהג עמו במדה"ר. יש לו 

שייכות במקום הזה שאין שם המדה לפי שכר מעשה האדם. אמנם למצוא 

ע"י יגיעה רבה ויראת ה'. שמזה זוכה אח"כ למדת שייכות לזאת המדרגה הוא 

הרחמים. שהוא עיקר התורה. שע"ז נאמר במתנה נתנה. וזה לקחת. ואח"כ 

 יתרו מתנות כנ"ל: תרל"ז

 

במדרש עלית למרום שבית שבי. כי עיקר שכינה בתחתונים. נמצא מה  .4

שהתעכבה התורה למעלה. הי' נק' שבי. ועתה חזר מרע"ה והחזיר התורה 

ונים. כמו שהי' מוכן להיות מתחילת הבריאה. והנה התורה מוכן לבנ"י לתחת

כאשר הם מתוקנים. כי התורה היא דרך אמת והנהגה אמיתית. לכן כשבנ"י 

עומדין במדריגת האמת. הם מוכנים ממילא לתורה. וז"ש בלקיחה ניתנה לו. אף 

 שהיא מתנה. מ"מ כך נברא העולם. שע"י תיקון המעשים שיש לתחתונים

דבקות בשורשן. ממילא התורה ניתן להם במתנה. לכן ע"י תשובה זוכין לתורה. 
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וז"ש עלית למרום שהוא בחי' תשובה. ולכן ניתנה תורה בשבת כמ"ש במ"א: 

 יתרו תרל"ח

 

במדרש עלית למרום שבית שבי כו'. נק' התורה שבי כי התלבשות אור התורה  .5

במעשי המצות כמו שהם בעוה"ז. הוא כמו בשבי'. אבל הוא מתנות באדם. כי 

בכח איש ישראל בעוסקו בתורה ומצות לעורר פנימיות התורה. ולכן איתא אוי 

לה ונכסה לבריות מעלבונה של תורה. שכשאין עוסקין בתורה. אין האור נג

במלבוש החיצון. כמ"ש אשה יפה וסרת טעם. וכמו כן העוסק בתורה הוא בן 

חורין כמ"ש במ"א הפי' בזה. וז"ש במדרש משפטים בפסוק וכי ימכור איש כו' 

בתו כו' בת יחידה הי' לי ומכרתי' לכם שאין אתם מוציאין אותה אלא חבושה 

עשה מצות גשמיות. בארון כו' ע"ש. הרמז על התלבשות אותיות התורה במ

וכמו כן בכל איש ישראל יש אותיות התורה כלולים בנשמתו. וכשאדם זוכה 

לתקן כל הגוף אחר הארת אותיות הנ"ל. אז נק' לו יעדה. ואם תערובת הרע 

בגופו אשר לא יעדה. עכ"פ צריך לשמור שלא לפגום הארת הנפש ונשמה. לעם 

ו האותיות במלבוש הגוף. נכרי לא כו' למכרה בבגדו בה. פי' במה שנתלבש

והפדה. זה בפרט כל איש ישראל. ובכלל ישראל צריכין לראות להוציא מכח אל 

הפועל פנימיות התורה להוציא חמה מנרתיקה. ואם לאו נקראת חבושה בארון. 

 וקרי עלה כי ימכור כו': תרנ"ה

 

במדרש עלית למרום כו' לקחת בלקיחה ניתנה לו יכול שחייב ליתן ממון ת"ל  .6

תנות במתנה ניתנה לו כו'. כבר כ' במ"א פי' מו"ז ז"ל על מאמרם יגעתי מ

ומצאתי תאמין כי היגיעה א"א להיות כ"כ שיזכה למעלת התורה שאין לה סוף. 

רק שע"י היגיעה זוכה למצוא בדרך מציאה כו'. וז"ש שניתנה לו במתנה. ומ"מ 

. וע"ז נאמר לקח טוב אין אדם זוכה למתנה זו רק ע"י יגיעה ונק' לקיחה ג"כ כנ"ל

נתתי. שנק' לקיחה ומתנה שע"י התורה זוכה האדם ליקח הטוב. וזהו ענין 

קבלת התורה ומצות לבנ"י כמ"ש ז"ל כ"ו כל"ח על כ"ו דור שהי' העולם קיים 

בחסדו ית' בלבד. וכשניתן התורה מקבלין בנ"י בכח התורה ומעשיהם הטובים. 

דאכיל דלאו דילי' בהית לאסתכולי  וכן הוא בשבת שנק' מתנה טובה. כי מאן

בי'. ולכן הכין הקדוש ברוך הוא שיזכה האדם לעוה"ב ע"י העבודה בעוה"ז. 

וכמו כן יזכה לשבת ע"י היגיעה בימי המעשה. וזהו ההפרש שבין עובד אלקים. 

שהקב"ה מטיב לכל. אבל לבנ"י נתן הטובה בבחי' לקיחה שיקחוהו הם 

ם. וע"ז נאמר מה רב טובך אשר צפנת. שזה במעשיהם. וז"ש לקחת מתנות באד

טוב האמת שהוא מטמון שהטמין הקדוש ברוך הוא. והזמין לבנ"י שימצאו 

 יתרו הארות הגנוזות ע"י עבודתם בתורה ומצות: תר"נ
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ובמדרש ומשה עלה כו' עלית למרום שבית שבי כו'. יכול מפני ששבה אותה  .7

מתנות. בזכות האבות כו' ע"ש  ניתנה לו בחנם ת"ל לקחת. יכול נתן דמים ת"ל

כל הענין. דהנה הכ' תולה כל התורה והמצות ביצ"מ. וכ"כ בהוציאך כו' 

תעבדון כו' על ההר הזה. דהנה עיקר שכינה בתחתונים הי' קודם החטא. וע"י 

החטא נתפזרו ני"ק במקומות לא טובים. וכמו כן לעומת זה נתעלו השרשים 

שה אלקים. והאדם כולל עליונים שבקדושה למעלה. כי זה לעומת זה ע

ותחתונים. וכפי תיקון הגוף למטה. כך מתפשטת כח הנשמה מלמעלה. וכפי 

ירידת הגוף כך מתעלה הנשמה למעלה. וביצ"מ ביררו בנ"י הני"ק שנתפזרו 

למטה. ולכן זכו אח"ז להחזיר להם כח הנשמה מלמעלה בכח התורה. ולכן כ' 

פש והנשמה אל האדם. ומעולם משיבת נפש כי התורה מחזרת הארת הנ

התורה מיוחדת לבנ"י. אך שנשבה למעלה ע"י החטא. לכן כ' שבית שבי. ולכן 

הי' צריך להיות בחנם. אבל ע"י החטא צריכין מקודם יגיעה כמ"ש התקן עצמך 

ללמוד תורה. ובחי' זו שנק' שבית שבי. הוא בחי' יעקב. שצורתו חקוקה תחת 

אן בחי' ג' אבות. מתנות באדם הוא אברהם. כה"כ. והוא עצם התורה. ויש כ

לקחת הוא בחי' יצחק במדה"ד. אבל בחי' יעקב היא התורה המיוחדת לו 

מעולם. ולכן מצינו באברהם ויצחק דברים פרטים בצדקתם. אברהם נתנסה י' 

נסיונות. יצחק בעקידה. אבל יעקב כתיב בי' איש תם. וכ"כ תתן אמת ליעקב. 

ודיע דרכיו למשה לבנ"י עלילותיו. היינו שבנ"י תיקנו יעקב חבל נחלתו. וכ' י

במצרים חלק העשי' למטה. ומשה עלה והוריד להם החלק שלמעלה. התורה 

שנק' דרך. וב' אלו הם בחי' נעשה ונשמע. ואמו"ז ז"ל אמר על המד' קלקלתם 

נעשה הזהרו בנשמע. שאין הפי' שלא לעשות. רק שקודם החטא זכו לשמוע 

שה. ועתה השמיעה מסייעת לתקן העשי' כו'. והוא כמ"ש כי בכח הקדמת הנע

הראשונים הקדימו לברר הבירורים למטה ועי"ז זכו לירידת השפע מלמעלה. 

 יתרו ועתה עכ"פ צריכין בכח התורה לברר הניצ"ק: תרנ"ג

 

במדרש ומשה עלה כו' עלית למרום כו' נתגששת עם המלאכים. בלקיחה ניתנה  .8

מתנות כו'. כי מרע"ה הי' מוכן לקבל התורה בבחי' לו יכול יתן דמים ת"ל 

לקיחה. והוא במדה"ד. לכן כ' עלה אל האלקים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן 

התורה במתנה. כמ"ש ויקרא אליו ה' במדה"ר. ומן ההר בזכות אבות. לאמר פי' 

בשביל לאמר לכל הכלל אפי' אותן שאין זוכין לקבל בבחי' לקיחה. רק במתנה. 

אבות. וזה עצמו הב' לשונות כה תאמר כו' ותדבר. כי בית יעקב בבחי' ובזכות 

מתנה. ושם ישראל לי ראש בבחי' לקיחה. ובב' הבחינות ניתנה תורה לישראל. 

לכן מברכין ב' ברכות על התורה אשר קדשנו וצונו לעסוק בד"ת. בבחי' יגעתי 
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ת באדם. ומצאתי לקיחה. ואשר בחר בנו ונתן לנו במתנה. והנה פי' מתנו

דאיתא שהמלאכים לא הניחו ליתן התורה לתחתונים. כי באמת הם קרובים 

אל התורה. ואית בזה משום דינא דבר מצרא. אבל במתנה ליכא דינא דבר 

מצרא. משום שרוצה ליתן לזה ולא לאחר. אבל במכירה כל שהמצרן נותן כמו 

ים. וזכותו הלוקח הוא קודם. ולכן מרע"ה שכחו יפה כמ"ש נתגששת עם המלאכ

רב מזכות העליונים. לכן ניתן לו בלקיחה. וגם הוא עצמו בכלל העליונים כדכ' 

ומשה עלה ונק' איש האלקים. אבל התחתונים שאין להם זכות כמו מלאכי 

עליון. לכן מתנות באדם בכח המתנה ניתנה תורה לאדם בארץ. אבל באמת הי' 

יבו מעשיהם. ויהיו אח"כ הכוונה שאפי' אותן שאינם ראוים. ע"י התורה ייט

ראוים לזה. לכן ב' הבחי' לקיחה ומתנה הם אפי' לפשוטי בנ"י רק בתחילה 

במתנה ואח"כ מביאתן התורה לידי זכות שיהיו ראוין גם בלקיחה. ויתכן לרמוז 

זה בסיום הפסוק אף סוררים לשכון כו'. פי' שהפסוק מתמיה שהגם שניתנה 

כדי שייטיבו אח"כ מעשיהם. אבל לא תורה מתנות באדם. אבל הכוונה הי' 

 יתרו להיות בקביעות בלי זכות. ולהיות סוררים לשכון: תרנ"ח

 
 

 
-------------------------------------------------- 

 :ָסִביב ָזָהב ֵזר לוֹ  ְוָעִשיתָ  ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִפיתָ  כד

-------------------------------------------------- 
 

 שלשה זרים  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 זהב זר

 

 מלכים שלחן שאומרים כמו  ,וגדולה עושר שם שהשולחן  ,מלכות לכתר סימן

 

         תורה לכתר זהב" סימן רמז ש"זר

     

 ברכת פרץ

 

 שמות כה, יא

נּו ּוִמחּוץ ִמַבִית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִפיתָ  יא)  ( :ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִשיתָ  ְתַצפֶּ
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 בגימטריא "נזר של תורה"  ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִשיתָ 

 

 

 

 מלכות לכתר זהב של השלחן סימן רמז שהזר

 

 ברכת פרץ

 

 שמות כה, כד

 ( :ָסִביב ָזָהב ֵזר לוֹ  ְוָעִשיתָ  ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִפיתָ  כד)

 

 מלכות" בגימטריא "כתר ָסִביב ָזָהב ֵזר ּלוֹ  ְוָעִשיתָ 

 

 כהונה לכתר זהב סימן רמז שזר

  

 ברכת פרץ

 שמות ל, ג

ת ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִפיתָ  ג) ת ַגגוֹ -אֶּ ת ָסִביב ִקיֹרָתיו-ְואֶּ  ( :ָסִביב ָזָהב ֵזר לוֹ  ְוָעִשיתָ  ַקְרֹנָתיו-ְואֶּ

 

            כהונה" לכתר זהב סימן "זר  בגימטריא ָסִביב ָזָהב ֵזר ּלוֹ  ְוָעִשיתָ 

 
  

 שפת אמת

    

שלשה זרים זר בארון. ושולחן ומזבח. כתר תורה וכהונה בגמרא ומדרש תרומה. 

והענין הוא שכל אלו הם מעוררין וממשיכין עזר וסיוע מעולם  ומלכות. והובא ברש"י.

העליון שהכהן יש לו כח לעורר בעולמות עליונים ע"י עבודה שלו. וכמו כן מלך 

ישראל. וכמו כן ת"ח העוסקים בתורה לשם שמים. וזה פי' הכתר שהוא אור מקיף 

שמיוחדין מכל ומאיר למעלה מכפי מדריגת גוף האדם. וזהו המדריגה שניתן לבנ"י 

האומות עובדי האלילים שיכולין להמשיך כח מעולם העליון. וז"ש ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים הוא כתר מלכות וכהונה. וגוי קדוש מרומז על התורה שהוא קודש: 

 תצוה תרמ"א
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-------------------------------------------------- 

ה ִמְקָשה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנַרת ְוָעִשיתָ  לא  ְוָקָנּה ְיֵרָכּה ַהְמנֹוָרה ֵתיָעשֶּ

יהָ  יהָ  ְגִביעֶּ יהָ  ַכְפֹתרֶּ ָנה ּוְפָרחֶּ  :ִיְהיּו ִממֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 מאליה נעשיתו נתקשה משה במנורה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 המנורה תיעשה

 

 ,ה"הקב לו אמר  ,).כט )מנחות בה מתקשה משה שהיה לפי  ,).ג בהעלותך )תנחומא מאליה

      (שם )תנחומא תעשה נכתב לא לכך  ,מאליה נעשית והיא לאור הככר את השלך 

 

  מאליה נעשית והמנורה לאור הככר את השלך  ה"הקב לו רמז שאמר

 

 ברכת פרץ

 

ת ה ִמְקָשה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנרַּ ְמנֹוָרה ֵתיָעשֶׁ  והמנורה לאור הככר את בגימטריא "השלך הַּ

 מאליה" נעשית

 

    

 שפת אמת

 

ואח"כ כתיב שנעשית מעצמה. תיעשה נתקשה משה במנורה והראה לו הש"י.  .1

. א"כ למה הראה לו. אך כי ע"י רצון האדם בלב ונפש באמת. נגמר השאר. כו'

מה שא"י לעשות. נעשה מעצמו. וזה מ"ש השלך לאור כו'. כן הוא בכל מצוה 

ישראל. כי וודאי אין בכח אדם לעשות רצונו ית'. רק כפי רצון האדם מכל איש 

נגמר מעצמו. ומ"מ הגמר בא ג"כ ע"י רצון האדם. וזה שהראו לו לידע מכוון 

ורצונו ית'. וע"י שרצה לעשות רצונו ית' רק שהי' למעלה מכח אדם. לזה נעשה 

ודקדק כי מציאה מעצמו. כענין זה פי' אא"ז מו"ר זצלה"ה עמ"ש יגעתי ומצאתי. 

בהיסח הדעת. ומה שבא ע"י יגיעה למה נק' מציאה. אך מי יכול למצוא האמת 

ע"י יגיעתו. ורק שהש"י נותן במתנה ודרך מציאה ע"י היגיעה. וכן כ' במשה 
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אחר שהי' מ' יום בשמים לחם לא אכל כו' אח"כ כ' ויתן אל משה. וכ' במד' 

 ל"אתר במתנה ניתנה לו כו' וקצרתי כי כ' כבר:

 

אל מול פני המנורה יאירו כו' ובמד' משל למלך שהוכן לו סעודה בכלי הדיוטות  .2

וכשבא המלך עם כבוד גדלו הטמין ההדיוט כליו וצוה המלך לפסול כליו 

ולהשתמש רק בכלי הדיוטות כו'. ביאור הענין שע"י זה הביוש עצמו שראה 

מול שצריך הכהן  והרגיש שצריך להטמין כליו עי"ז שימש בהם המלך. וז"ש אל

העובד לידע כי כל אלה המצות הם רמזים לאורות עליונים. ועי"ז מתבטל כל 

מעשיו בבושה והכנעה להבורא ית' ועי"ז עצמו יש עלי' ונחת רוח ע"י המעשים 

שלמטה. וכביכול פוסל הקדוש ברוך הוא העליונים לחיבת התחתונים. ובמד' ה' 

רשת הנרות כו'. פי' כי בודאי בשורש חפץ למען צדקו כו' כמה פעמים כתובה פ

המצוה למעלה יש כל אלה האורות וסודות הגנוזים בכל פרשיות התורה 

שמדברי' מהמצות הם שייכים לאותה המצוה אך כי אין בכח התחתונים 

להשיג כל זה. אכן הקדוש ברוך הוא בטובו מסר לנו כל התורה וסודותי' 

ם כל אחד כפי כחו כך מתעוררין הגנוזים בה שעל ידי קיום המצוה לשם שמי

כל האורות למטלה שכך עשה השי"ת להיות תלוין אורות עליונים במצות אלו. 

שנתקשה מרע"ה  ובמד'וכתיב כמראה אשר הראה כו' את משה כן עשה כו'. 

. וקשה שהרי כתיב בתורה שבצלאל עשאה וכן איתא במד' ונעשית מעצמה

. אמנם ביאור הענין כי ודאי כפי שתמה מרע"ה על בצלאל שיכול לעשותה ע"ש

מה שהשיג מרע"ה כל פרטי מעשה המנורה לא הי' בכח אנושי לעשותה. אך 

בצלאל לא השיג כל כך. וכפי השגתו עשאה ברצון ובכוונה טובה לש"ש. ולכך 

גמר השי"ת להיות נעשה כל שאר הדברים מעצמה. וז"ש כמראה שהראה 

יג זאת כלל. וזה ללמד לכל מצוה למשה כך נעשה ע"י בצלאל אף שהוא לא הש

שע"י רצון אמיתי לשם שמים נתקן הכל בעזרת הבורא ית' כמ"ש לאל גומר 

עלי. וגם זאת אמת שע"י ראיית מרע"ה שהראה לו ה' מעשה המנורה אף 

שמרע"ה נתקשה ולא הי' יכול לקיימה בפועל הועיל הראי' והכוונה שלו שיוכל 

ף מחשבה טובה של יחידי סגולה בצלאל לעשותה. וכך הוא שהקב"ה מצר

למעשה פשוטה של פשוטי בנ"י. כי נראה שאיש פשוט יכול יותר לקיים מצוה 

במעשה בפשיטות לשם שמים. והצדיק ע"י שמשיג יותר אינו יכול לקיים בפועל 

כ"כ. לכן הקדוש ברוך הוא מצרף המחשבה להמעשה. ]כך יראה א"כ רצון 

עת שלו יותר מהמעשה והקב"ה מצרף הבורא ית'[ ואמת שגם באדם עצמו הד

 בהעלותך תרל"ז כו' כנ"ל כי מרע"ה הוא הדעת של ישראל כנ"ל:

 

-------------------------------------------------- 
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ָנה ַהָקִנים ְשֵני ַתַחת ְוַכְפֹתר לה ָנה ַהָקִנים ְשֵני ַתַחת ְוַכְפֹתר ִממֶּ  ִממֶּ

ָנה ַהָקִנים ְשֵני-ַתַחת ְוַכְפֹתר ת ִממֶּ  :ַהְמֹנָרה-ִמן ַהֹיְצִאים ַהָקִנים ְלֵששֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 כ"ב גביעים בכל קנה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 הקנים שני תחת וכפתור

 

 המשכן במלאכת שנינו כך  .ואילך אילך צדיה משני נמשכים הקנים היו הכפתור מתוך

 האמור הפרח הוא  ,טפחים  'ג והפרח הרגלים  ,טפחים ח"י מנורה של גובהה  ,):כח )מנחות

 גביע שבו וטפח  ,חלק וטפחיים  ,).ד  ,ח )במדבר פרחה עד ירכה עד שנאמר  ,בירך

  ,עצמה במנורה האמורים פרחים ושני כפתורים משני ופרח וכפתור  ,גביעים מהארבעה

 מן לבד פרחים ושני כפתורים שני בקנה שהיו למדנו  ,ופרחיה כפתוריה משוקדים שנאמר

 וטפחיים  ,'וגו הקנים שני תחת וכפתור שנאמר  ,מתוכן נמשכין שהקנים כפתורים  'הג

 של גובהה כנגד ועולים נמשכים ואילך אילך ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח  ,חלק

 ושני כפתור וטפח  ,חלק וטפח  ,ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח  ,חלק טפח  ,מנורה

  'ג שם נשתיירו  ,חלק וטפחיים  ,מנורה של גובהה כנגד ועולין ונמשכים ממנו יוצאים קנים

 אחד לכל  'ג קנים לששה ח"י  ,ב"כ גביעים נמצאו  ,ופרח וכפתור גביעים  'ג שבהם  ,טפחים

  'וג  ,הקנים בששת  'ו  ,כפתורים עשר ואחד  ,ב"כ הרי מנורה של בגופה וארבעה  ,ואחד

 משוקדים שנאמר  ,במנורה נאמרו עוד ושנים  ,מהם יוצאים שהקנים מנורה של בגופה

 העליונים טפחים  'בג והאחד  ,הירך אצל למטה האחד  ,שנים כפתורים ומיעוט  ,כפתוריה

 כפתור האחד בקנה שנאמר  ,הקנים לששת  'ו  ,לה היו פרחים ותשעה  ,הגביעים  'ג עם

 ואחד  ,שנים פרחים ומיעוט  ,ופרחיה כפתוריה משוקדים שנאמר  ,למנורה  'וג  ,ופרח

  ,למעלה הכתובה זו במשנה תדקדק ואם  .פרחה עד ירכה עד  ,בהעלותך בפרשת האמור

             במקומו איש איש כמנינם תמצאם

 

 שפת אמת

 

בענין המנורה שלשה קני מנורה מצדה האחד כו'. כבר כתבתי במ"א כי הוא רומז 

לבחי' השבת שבו מתגלה אור התורה לכן יש בו קריאת התורה ומתפשט הארת 

התורה לכל ששת ימי המעשה. דיש ששה סדרים בתורה תורת ה' תמימה עדות ה' 
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והנה הי' כ"ב התורה.  כו'. והם דרכים מיוחדים עפ"י התורה. וגוף המנורה הוא עצם

ג' ובמנורה ד'. נראה הרמז כי בכ"ב אותיות התורה ברא הקדוש ברוך  גביעים בכל קנה

הוא עולמו לכן יש בכל יום אותיות מיוחדים שהיום עומד עליהם. וג' אותיות הם בחי' 

שלשה אבות שבכח כל אחד מאיר אות מיוחד לכן יש ג' תפלות בכל יום. ובש"ק ד' 

איתא בזוה"ק. בזמר דשבת אל תפלות בחי' מוסף השתתפות יוסף הצדיק עם האבות. ו

אדון. שיש בו כ"ב אתוון. וא"ת ב"ש ב' הראשונים והאחרונים הם שורש השבת. ויש 

בהם עצמם כ"ב תיבות. וממילא הח"י אותיות שבאמצע הם ג' אותיות לכל יום 

 תרנ"ג מששת ימי המעשה כמ"ש. והמשכיל בזוה"ק יבין ביותר:

 

-------------------------------------------------- 

יהָ  לח יהָ  ּוַמְלָקחֶּ  :ָטהֹור ָזָהב ּוַמְחֹתתֶּ
-------------------------------------------------- 

 השמן מתוך הפתילה בהם ליקח העשויין הצבתים  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 ומלקחיה

 

 ועל  ,הנרות בפי ולמושכן לישבן  ,השמן מתוך הפתילה בהם ליקח העשויין הצבתים הם

 ש"טוליי  ,צבת לשון  ,אונקלוס שתרגם וצביתהא  .מלקחים קרויים בהם שלוקחים שם

              ()צאנגן ז"בלע

  

 שפת אמת

     

גם פי' לקח מלשון מלקחיים שפי' רש"י שהוא צבת שע"י שא"י ליקח האש בידים נק' 

וכמו כן בתורה דכ' כה דברי כאש והיא למעלה מהשגת האדם. וע"י  הכלי מלקחיים.

התורה שנתלבשו דברי הש"י בלבוש התורה הנגלית לנו ומצות מעשיות הם כלים 

לגשת לאש הנ"ל. וגם יש אש גיהנם הסובבת את כל מעשה בראשית ובכח התורה 

התדבק יכולין להינצל מזה האש ולהשתמש בעניני עוה"ז הצריכים לאדם ושלא ל

באש היצה"ר כנ"ל. וב' האשיות הם ענין א' כמ"ש במ"א ענין עוה"ז ועוה"ב איך תלוין 

זה בזה. ואיתא בישעי' שלקח המלאך הגחלים במלקחיים וכ' חז"ל שכוחו של הנביא 

גדול מהמלאך שהוצרך מלקחיים ולפה הנביא לא הזיק ע"ש. והוא כנ"ל שאין המלאך 

 תרל"ה בכח התורה שהוא לקח טוב כדכתיבנא:יכול ליגע באש עליון כמו האדם 
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    -------------------------------------------------- 

ר ְבַתְבִניָתם ַוֲעֵשה ּוְרֵאה מ ה ַאָתה-ֲאשֶּ  :ָבָהר ָמְראֶּ
-------------------------------------------------- 

 

             אש של מנורה ה"הקב לו שהראה עד המנורה במעשה משה שנתקשה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 ועשה וראה

 

 עד  ,המנורה במעשה משה שנתקשה מגיד  .אותך מראה שאני תבנית בהר כאן ראה

             אש של מנורה ה"הקב לו שהראה

 

 שפת אמת

 

רש"י ז"ל שנתקשה מרע"ה במעשה המנורה בפסוק וראה ועשה כתבניתם. כ'  .1

ומקודם כתי' תיעשה המנורה. ואי' ברש"י ומד' שעוד  והראהו הקדוש ברוך הוא

נתקשה מרע"ה ואמר לו הקדוש ברוך הוא השלך ככר לאור ויהי' נעשה מעצמו. 

א"כ קשה למה הראהו הלא ידע הבורא ית' כי לא יוכל לעשותו אכן וודאי לא 

נעשה לגמרי מעצמו כי א"כ מה עשו בנ"י. ועיקר עשיית המשכן וכליו הי' 

כי ע"י שהראהו והשיגו מרע"ה בדעתו והי' מוכן לעשותו. אף כי  מבנ"י. רק

במעשה בפועל לא הי' יכול לעשותו רק ע"י ההכנה בדעת לעשותו. עי"ז נגמרה 

מעצמו. וזה וראה ועשה שע"י ראיית הדעת והסתכלות הלב בתורה ומייגע 

האדם עצמו להיות מוכן לקיים המצות כראוי אף כי כשבא לידי מעשה בפועל 

ינו יכול לעשותו ע"ז הבטחה להיות נעשה מעצמו כמ"ש לאל גומר עלי. וי"ל א

השלך לאור הוא התורה שנק' אור שע"י היגיעה בתורה ניתקן המעשה ג"כ 

 תרל"ז כנ"ל:

 

 וכן' כו המשכן תבנית' כו אותך מראה אני אשר ככל' כו מקדש לי ועשו בפסוק .2

' נק דמקדש מכאן למדו ל"וחז. במשכן ומסיים במקדש דפתח והקשו. תעשו

 ל"חז מאמר י"עפ ל"וי. תעשו כן ל"דהול מדקדקין גם. שבועות' במס ש"ע משכן

 הקדוש שהראהו הוא והענין '.כו הוא ברוך הקדוש והראהו' כו ה"מרע נתקשה

 מצד אבל. ז"בעוה י"להש בית לעשות א"א אנושי שכל י"שעפ הגם כי הוא ברוך

 יחדיו לה שחוברה כעיר בפסוק ל"חז ש"כמ למעלה המשכן לציור שורש יש כי
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 בשמים המשכן תבנית שנמצא שמאחר והיינו'. כו מכוון שלמעלה ק"בהמ

 המקדש מציור מציאות ולהיות מקדש לעשות ז"בעוה י"בנ יכולין ממילא

 איש' כדכ. הציורים אלה' מב כלול' הי ה"ומרע. שלמטה המשכן בזה שלמעלה

 בשמים לעתים' שהי שראינו וכמו. אלקים וחציו איש חציו ל"חז ודרשו האלקים

. דייקא אותך מראה אני ש"וז'. במד' כדאי הסרסור הוא לכן. בארץ ולעתים

 את אותך מראה' פי גם'. כו פניו אור קרן ש"כמ. אלו ציורים ממש בו' שהי

 תבנית באמצעיות' הי ה"למרע שהיו שהמראות. כליו כל' כו המשכן תבנית

 ש"כמ. למעלה ונעשים נזכרים המה הציורים אלה כי להודיע. וכליו משכן

 מעין נמצא ישראל איש בכל ובאמת'. כו הכרובים שני מבין כ"מה אתך ודברתי

 שחקוק ודמות ומציור. ב"ובעוה ז"בעוה יצירות' ב וייצר ש"כמ. ל"הנ ציורים' ב

 פניו מאור דומה אינו ל"חז ואמרו מזומנים לעתות יתירה הנשמה באה בשמים

 כוחו מעין שהוא ק"בש האדם שמרגיש התגלות וכפי. ]לשבת בחול אדם של

 ימי כ"אח להמשיך צריכין כך. כידוע השבת ביום י"לבנ שמאיר ה"מרע של

[: קצרתי כי ק"ודו. תעשו וכן' כו אותך מראה אני אשר ככל הרמז וזה. המעשה

 ה"תרמ
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 תצוה
 

 

-------------------------------------------------- 

ת  | ְתַצּוֶּה ְוַאָתה כ יךָ  ְוִיְקחּו ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ ן ֵאלֶּ מֶּ  ַלָמאֹור ָכִתית ָזךְ  ַזִית שֶּ

 :ָתִמיד ֵנר ְלַהֲעֹלת
-------------------------------------------------- 

 

 למנחות וכשר למנורה פסול השני שמן  ביאור ענין

 

 

 רש"י

 

 כתית

 

 ואחר  ,שמרים בו יהא שלא כדי  ,בריחים טוחנן ואינו במכתשת כותש היה הזיתים

 ,למנחות וכשר למנורה פסול השני והשמן  ,וטוחנן לריחים מכניסן  ,ראשונה טפה שהוציא

             למנחות כתית ולא  ,למאור כתית שנאמר 

 

 שפת אמת

 

במדרש נמשלו בנ"י לזית שאינו מתערב בשאר משקים דכתיב לא תתחתן בם  .1

ואם מתערב מ"מ עומד למעלה כו' ע"ש. פי' שכח זה נתן השי"ת בבנ"י שלא 

יוכלו להתערב באומות. וז"ש לא תתחתן והול"ל לא תחתן. רק הפי' שיהיו 

 מתוקנים באופן שלא יוכלו להתחתן בהם. זך כתית שהשמן אף שמעורב תוך

 וברש"י כתית למאור ולא למנחות כו'.השמרים. מ"מ הוא זך ואינו מתערב. 

פירשנו עפ"י המדרש דרך הזית שחובטין אותו כו' עד שמוציא שמנו כן בנ"י 

בצר להם עושין תשובה כו'. ובפסוק נאמר זך שמוציא רק טיפה ראשונה כו'. 

אכן בודאי נדיבות הראשון שבישראל הי' בלי שמרים שאמרו נעשה ונשמע. 
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"מ יוכלו וע"י שנתנו כח הראשון להשי"ת כראוי. זכו שאף שקלקלו אח"כ. מ

להתברר מתוך הפסולת. וז"ש כתית למאור. כי טיפה ראשונה עומדת לפני ה' 

בהיכל הקודש. אבל להעלות נחת רוח להשי"ת הוא ע"י הבירור מהשמרים. 

וזהו למנחות מי דרכו להתנדב מנחה עני כו'. והכל זוכין ע"י הטיפה הראשונה 

תערובות כנ"ל. וזהו כנ"ל. וז"ש זך כתית עי"ז להעלות נר תמיד אף בימי ה

שאמר הנביא להם בעת התוכחות זית רענן כו'. פי' שהגיד להם שיש להם כח 

הזה לברר מעשיהם אף בימי הרעה כנ"ל. ודבר זה נוהג בכל פרט ג"כ. שאם 

התחלת המעשה כראוי ברצון אמת לשם שמים. זוכה לברר אח"כ אף שמתערב 

 תרל"ה בו פסולת כנ"ל:

 

חנין כו' ומביאין אבנים כו' ונותנים שמנן כך ישראל כו'. במדרש זית רענן כו' טו .2

ד"א מה שמן אינו מתערב בשאר משקין כו' ונתנך עליון כו'. נר מצוה העושה 

מצוה כאלו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא כו' מהו תורה אור שלא יאמר 

אדם מה אני מחסר נכסי למצוה כו' מה אור דולקין ממנו ואין אורו חסר כלום 

כו' ע"ש. ביאור הענין דידוע שיש בנר אור המאיר ואש השורפת. ובזוה"ק נקרא 

אשא חוורא המאיר על גבי אשא אוכמא השורפת כו'. ובאמת עיקר עבודת 

האדם הוא הבירור. שעל זה נשלח בעולם השפל לברר אלה המקומות 

א החשכים. וע"י המצות נתקן העשיה. אמנם ע"י העבודה זוכין לתורה אור. והו

קדושת השבת הבא אחר עבודת ימי המעשה. וכשהמצות נעשין כראוי 

בדביקות בשורשן שהיא התורה. שמהתורה בא שורש המצות. אז שורה ברכה 

גם בעבודת הבירור ואינו בא לידי חסרון כלל. ומה שעולה על דעת האדם 

שמחסר עצמו ע"י המצות שהוא בהתחלה עבודה קשה. אמנם כשזוכה ע"י 

ה אור יכול להיות הכל בנייחא. כמ"ש שהת"ח נק' שבת גם בימות המצות לתור

ובמנחות כתיב ג"כ כתית רבע ההין  וברש"י כתית למאור ולא למנחות.החול. 

ופי' חכמים דבא לרבות דכתית כשר למנחות דהו"א דפסול למנחות ע"ש 

ברש"י. וביאור הענין פרשנו כבר מ"ש במדרש מעלת בנ"י שחובטין אותן כו'. 

דכתית למאור כתיב. מ"מ עיקר האור בא ע"י העבודה בבחי' הבירור. שהוא אף 

ענין המנחות. עי"ז זוכה להעלות טיפה אחת נקיה וזכה. להעלות נר תמיד פי' 

שהאור עצמו תלוי בתיקון הגשמיות. ואחר כך אותו נקודה שזכה להעלותו לה'. 

ימי המעשה מסייעו אח"כ לבחי' הבירורים ג"כ. והוא הברכה שבא מש"ק ל

שאחריו. וס"ד דכתית פסול למנחות קמ"ל שאותה נקודה הזכה מסייעת ג"כ 

להבירורים כנ"ל. והוא כמ"ש לעיל שבהתדבקות המצות בשורשן תורה אור. 

אינו בא לידי חסרון. ואמת שתמיד צריך להיות אשא אוכמא השורפת. לכן כפי 

וכה לאשא חוורא מה שמברר אדם מעשיו ושורף ומכלה תאוות הגשמיות. אז ז
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כנ"ל. ובאמת סדר הבריאה הי' להיות האומות משועבדין תחת בנ"י. כמ"ש 

ואכלת את העמים. ועל בנ"י שורה אשא חוורא כמ"ש בזוה"ק. וזה מצד 

שהאומות דבקים בגשמיות שהוא הנשרפת. ולכן כפי מה שבני ישראל מבררין 

מי' את בנ"י והי' הגשמיות ומתרחקין ממנו אז מתקיים כנ"ל. וזה שהוכיח יר

בימי ירידה של בנ"י. ואז הי' להם רק המעלה של הבירור. והוא מנחות כנ"ל. 

אבל כאן בימי עליה נאמר ויקחו אליך להיות נעשים כל המצות בהתחברותן 

לשורש התורה אור שהוא בחי' מרע"ה הדעת של בני ישראל וזהו ואתה תצוה 

 תרל"ז חיבור התורה להמצות כנ"ל:

 

 ר באותו ענין...עוד ביאו

 

במדרש שנמשלו בנ"י לזית מה שמן אינו מתערב כו' צף למעלה כו'. וע"ז נאמר  .1

ויקחו אליך שמן זית כו'. שזה המבוקש מבני ישראל לשמור חיות הפנימי. חלק 

 אלקי שיש בכל איש ישראל שלא יתערב בגשמיות. ויהי' צף למעלה: תרל"ב

 

 מדרש זית רענןה ביאור

 

תצוה כו' זית רענן כו'. ביאור הענין שיש בנפשות בני ישראל במדרש ואתה  .1

נקודה טמונה אשר על זה נאמר אם תבקשנה כו' וכמטמונים תחפשנה כו'. וע"י 

רוב יגיעות נפש ויגיעות בשר לזכך החומר. מתגלה הפנימיות. וזה הדמיון לזית 

ר ודרך רענן שצריך כמה יגיעות להוציא השמן. והנה כתיב נר מצוה ותורה או

חיים תוכחות מוסר. פי' שנפשות בני ישראל הם הפתילות להמשיך השמן אחר 

האור. ומרע"ה שורש התורה הוא האור. ולכן נאמר ויקחו אליך שמן זית להיות 

נמשך אחר הפתילה כנ"ל. והמצות הם הכלים שבאמצעות המצות מתחברין 

ים הנמצאים השמן והפתילה להאור. וכמו כן באדם עצמו יש כל אלה הענינ

בכלל ישראל. כמו כן בכל פרט. ובמדרש ממנו פנה ממנו יתד כו'. שהקב"ה 

עשה האדם ישר שנמצא בו שלימות של כל הברואים מתהום ארעא עד רום 

רקיעא. והנה אהרן הכהן נבחר להיות עובד ה'. והי' זה לטובת בני ישראל אחר 

ברוך הוא להיות החטא שהי' בהם תערובות טוב ורע. הי' עצתו של הקדוש 

בוחר אדם מיוחד לדורותיו אחריו להיות טהור. ועי"ז ימשך מכחו טהרה לכלל 

ישראל. וכמו כן יש ללמוד אשר טוב לאדם ליחד מדה מיוחדת ומצוה מיוחדת 

לעשותה תמיד בשמירה עצומה. ועי"ז יוכל למשוך הארה ותיקון לכל המידות. 
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הי' יתד קבוע לבנ"י. כי הקדוש  וז"ש במדרש ממנו יתד כו'. שע"י בחירת אהרן

ברוך הוא הרים אותו שיהי' נפרש מכל דבר רע. וממילא עי"ז היו יכולין בנ"י 

 לחזור תמיד להתדבק בהבורא ית': תרל"ח

 

במדרש זית רענן כו'. כי בא להראות שגם כשבני ישראל בשפל המדריגה. מ"מ  .2

יות. ולכן אם כי נמצא נסתר בהם אור התורה. רק שצריכין יגיעה לברר הפנימ

יש להם כמה מדריגות זו למעלה מזו. מ"מ מדריגה זו נמצא בהם לעולם. 

וירמיהו הגיד זה בהיותם בשפל המצב. אעפ"כ זית רענן כו'. וגם בכאן אחר 

החטא שהיו בנ"י בשפל המדריגה. והראה הקדוש ברוך הוא למרע"ה כי מ"מ 

ה לא הי' בכלל החטא נמצא בהם הארה גנוזה. ואמר ואתה תצוה שע"י שמרע"

והוא הוא הראש והשורש של כללות ישראל. ולכן הי' בכחו לחזור לדבק אותם 

בנקודת השורש כנ"ל. והכל ע"י הביטול אל השורש כידוע שיש בכל איש 

ישראל נפש טובה ועליו מתלבש נפש רע. וע"י רוב פחיתות מתעבה ומתגדל 

 הוא טוב: תרל"טנפש הרע על נפש הטובה. אבל עיקר נפש הפנימיות 

 

במדרש משל הפיקח והסומא ע"ש שלא להחזיק לי טובה כו'. וצריך ביאור כי  .3

בוודאי יש לנו להחזיק טובה להקב"ה שמאיר לנו. ונראה לבאר הענין שבא 

לומר כי בני ישראל מצד עצמותם הם דביקים בעצם התורה שהיא האור. וכמו 

ר החטא צריך להיות האור שהי' קודם החטא בחי' מרע"ה כי טוב הוא. אך אח

ע"י צמצומים והתלבשות במצות גשמיות שנק' נרות. ואמרו חז"ל לא היו בני 

ישראל ראוין לאותו החטא רק להורות תשובה. וז"ש להעלות אותנו בפני 

האומות. פי' להודיע כי בנ"י שרוין בחושך וצריכין לנרות. הכל בעבור להעלות 

ות שנמצא בכאן. וזה המשל בזית רענן גם האומות. ולהוציא הניצוצות קדוש

שכ' המדרש ע"ש שמתערבין באומות ומתעלין להיות עליון כנ"ל. ולכן ע"י 

המשכן וביהמ"ק שנבדלו מהתערובות שם הי' להם המנורה. וז"ש נגששה 

כעורים קיר. מכלל שבאמת בני ישראל יש להם עינים פקוחות. רק ששרוין 

 ובה ע"ש: תרמ"חבחושך. וזהו ענין שלא להחזיק לי ט

 

במדרש זית רענן כו' באין אומות וחובטין כו' בצר לך באחרית הימים כו'. הם  .4

הניצוצות שמבררין בני ישראל האור מתוך החושך בימי הגלות. ולכן במשה 

רע"ה נאמר ואתה תצוה כו'. שמן זית זך שהוא נקודה ברורה בלי פסולת. כתית 

הדורות כי דורו של מרע"ה היה  למאור מגרגרו בראש הזית. וכן הוא בסדר

בראש הזית והיו הכנה להעלות נר תמיד. ובדורות אחרונות הוא שמן המעורב 

תוך הפסולת. וב' אלו הם בחי' ימי המעשה שהוא לברר אוכל מתוך פסולת. 
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וביום השבת לא נאמר ויהי ערב. כי הוא שמן זך למאור. כמ"ש אין דומה מאור 

. והוא הכנה להאיר לכל ימי המעשה. ובמד' פניו של אדם בשבת לימי החול

למעשה ידיך תכסוף. נתאוה הקדוש ברוך הוא למעשה ידיו כו'. הענין הוא כי 

כל המצות הם כלים לתקן קומת האדם. רמ"ח ושס"ה. להיות כלי לקבל בו 

הארת הנשמה שהוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא כדכ' ונשמות אני 

לקות כשאדם זוכה כראוי כמ"ש תקרא ואנכי עשיתי. והנשמה היא דביקה בא

אענך. וזה תכלית המצות. כמ"ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שזוכה 

לנשמת רוח חיים. אור תורה. היא הנשמה בראש שמן זך. וזוכה לזה על ידי נר 

מצוה שהוא תיקון הגוף כנ"ל. כמ"ש במדרש מי שעושה מצוה כאלו מדליק נר 

 ומחי' נפשו כו': תר"נ

 

במדרש זית רענן כו'. כמו שיש בזית ב' מיני שמנים. זך ושמן היוצא ע"י טחינה.  .5

כמו כן יש בבנ"י ב' מיני שמנים. ואיתא זית אגורי ששמנו אגור בתוכו. וכזה יש 

מצד כללות בנ"י. וכל פרט. כי מה שהוא בתוך כלל בני ישראל נמצא בו שמן 

ן הכח אל הפועל אותו שמן זך. ובפרטות צריך כל א' לייגע עצמו להוציא מ

שהוא מעורב תוך פסולת. וצריך יגיעות רבות לבררו להיות נמשך אחר 

הפתילה. כי באדם יש בחי' מעשה דיבור מחשבה. ובכל אלה מתקן הנר. 

שהשמן הוא בחי' מחשבה. ובמעשה המצוה. כשנמשך המחשבה הטהורה 

י דורו של בתוך המעשה חל עליו תורה בכח הדיבור. וכבר כתבנו במ"א כ

מרע"ה הי' בחי' מגרגרו בראש הזית. והוא מאיר לכל הדורות כמ"ש להעלות נר 

תמיד. אבל יש מעין זה בכל דור. ואפילו בכל פרט ופרט. שיש זמנים שנמצא בו 

מחשבות טהורות. ולעת מצוא זאת המחשבה טהורה. צריכין להתדבק בה 

מחשבות אשר אינם להיות מאיר לזמנים אחרים. לברר בכח מחשבה זו גם ה

מבוררים. וז"ש ויקחו אליך כו' זך כו' להעלות נר תמיד. ובש"ק יש התגלות שמן 

זך בכל איש ישראל. כי משה רע"ה מאיר לבנ"י בכל שבת ושבת כמ"ש בספרים. 

לכן בש"ק אין צריך בירור. שהוא בחי' זך. מי מנוחות. ובימי המעשה צריכין 

כמו כן בדורות בזמן הגלות. וכל היסורים להוציא השמן המעורב תוך הפסולת. ו

שעוברין על בנ"י הם להוציא השמן הנ"ל. כמ"ש במד' באין האומות כו' ומקיפין 

כו'. ועכ"פ צריכין לראות שבכח היסורים יתברר אותו השמן. וזה שהוכיחן 

הנביא זית רענן כו' קרא כו'. שלא יהיו ח"ו היסורין והגלות לחנם. רק למצוא 

 ו השמן כנ"ל: תרנ"אעל ידם אות

 

במדרש זית רענן כו'. שיש ג' שמנים. וכל אלה המדריגות נמצא בכל איש  .6

ישראל. שיש בו חלק אלקות שאין בו פסולת והוא שמן זך למאור שהוא בחי' 
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הנשמה. וכחות הנשמה כשמתפשטין לגוף מתערב בהם פסולת וצריכין בירור. 

ערבין בגוף. ובמ"א כתבנו כי ומ"מ בכח השמן זך יכולין לתקן גם הכחות שמת

בדורו של מרע"ה הי' מגרגרו בראש הזית ויקחו אליך שמן כו'. והיה הכנה לכל 

הדורות. ומעין זה יש בכל פרט. ובאמת בחי' מחשבה דיבור ומעשה הן המה הג' 

שמנים. כי במחשבה לא שייך תערובות. וזה השמן שכתב במדרש שאינו 

שבה מקבל תערובות. והמחשבות זרות מתערב עם שאר משקין. כי אין המח

שבאין לאדם מ"מ אינם יכולין להתערב רק שנדחה המחשבה מפני המחשבה 

זרה. אבל אין מתערב מחשבה במחשבה. לכן אין פגם במחשבה. וע"י בחי' 

המחשבה יכולין לעולם לשוב ולתקן גם הדיבור והמעשה כי המחשבה אינה 

"ח איברים כמ"ש להעלות נר תמיד נפגמת כנ"ל. ובכחה יכולין לתקן כל הרמ

 תרנ"זרמז לרמ"ח אברים שהם התפשטות הנשמה: 

 

במדרש זית רענן כו' הה"ד יפה נוף כו' שמן המקדש יצא אור לכל העולם ע"ש.  .7

ולכן נמשלו בנ"י לזית כי הם כלים שעל ידיהם יוצא האור מן המקדש לעולם. 

כי עולם שנה נפש יש בהם המיוחדים אל הקדושה. ומבית המקדש אורה 

מנים. ושמחה לכל המקומות. וכן בזמן שבתות וימים טובים מאירים לכל הז

ולכן נר שבת חובה כי היא משוש לכל הזמנים. ולכן נאמר וביום שמחתכם על 

יום השבת. וכמ"ש במד' שבאין לביהמ"ק מלא עונות ויוצא נקי מן העונות. כמו 

כן בשבת קודש השומר שבת מוחלין על כל עונותיו כמ"ש מחול לו. ובאמת 

עם התשובה דזבח בוודאי לא היו יכולין לכנוס לביהמ"ק להביא קרבן רק 

רשעים תועבה. רק שבעל תשובה צריך סייעתא דשמיא להיות נקי מליכלוך 

העונות. וע"י הקרבן מתנקה. וז"ש מלא עונות כי הקרבן בא על חטא בשוגג. ולא 

על עון מזיד. רק הפי' כנ"ל. וכן הוא בשבת קודש שע"י תשובה יכולין להתדבק 

מן העונות. ובנ"י צריכין להוציא בקדושת שבת. ואז השבת מוחל ומנקה אותו 

מכח אל הפועל ההארות הגנוזין במקדש ובזמנים כי המה בנפש. נפשות 

 המיוחדים לקדושה. כמו מקדש בעולם. ושבת בשנה: תרס"א

 

במדרש מה שמן מאיר. כך ביהמ"ק מאיר לעולם. לכן נקראו ישראל זית רענן  .8

בפתילה. וכמו כן ע"י  שהם מאירים לכל. השמן הוא מאיר שעל ידו האור נאחז

ביהמ"ק הי' האור נאחז בנפשות בנ"י. דכ' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. 

ובזוה"ק נר מצוה ותורה אור דבעי עובדין דמצות לאתקנא שרגא ובעי אורייתא 

לאנהרא שרגא. ומצות מתקנין אברי הגוף להיות כלי לקבל הארת הנשמה וע"י 

ה שזה רמז הדלקת נר בשבת. ובימי התורה מאיר הנשמה. ובשב"ק מאיר הנשמ

מעשה לאתקנא שרגא. ויום השבת לאנהרא שרגא. וכבר כ' במ"א מה 
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שלפעמים נאמר אתה תאיר נרי ולפעמים אתה נרי. וכענין שכ' בזוה"ק דיש 

שמן למאור. ויש שמן המאור שהוא מדריגה גבוה. דיש נשמות שהם כלים 

ר כמ"ש חלק ה' עמו. וזהו לקבל האור. ויש נשמות גבוהות שהם בעצמם האו

בחי' משה רבינו כי טוב הוא אין טוב אלא תורה. וז"ש ויקחו אליך שמן זית כו' 

למאור. שהוא שמן המאור עצם האור. לכן כתיב ואתה תצוה שהתורה 

מתפשטת לרמ"ח ושס"ה מצות. ומרע"ה שר התורה הוא מחבר כל נשמות בנ"י 

ר. ובשבת מתגלה הארת מרע"ה שיקחו אליו שמן למאור. ומש"ה "שמן "המאו

בכל איש ישראל. כי הנשמות שלמטה הם שמן למאור. ושורש הנשמה 

שלמעלה. שמן המאור. ובשבת קודש יש התגלות נשמה יתירה ועל זה נאמר 

 אתה נרי: תרס"ג

 

 נר ה' נשמת אדם מדרש נר מצוהה ביאור

 

ה' כי השגחתו במדרש נר מצוה כו' נרי בידך כו' נר ה' נשמת אדם כו'. פי' נר  .1

ית' בתחתונים הוא על ידי נשמת בני ישראל. וכפי עבודת בני ישראל ממשיכין 

השגחת השי"ת והארת פניו בעולם. ויש ב' מיני חושך. א' ע"י היצה"ר וסט"א 

שהוא חושך ממש וע"י המצות מבטל זה החושך. וז"ש כאילו מדליק נר לפני 

ד מלכותו ית'. ועי"ז מחי' נפשו הקדוש ברוך הוא פי' שמכין מקום לחול שם כבו

שנק' נר כו'. פי' שגם אור העליון נק' אצלינו חושך כמ"ש בספרים שהוא גבוה 

מהשגתינו. לכן נק' חושך. וכפי מה שהאדם מאיר בחושך הגשמי ע"י נרות 

המצות. כמו כן זוכה להמשיך אור על נשמתו ונפשו מאור העליון כנ"ל. ופי' 

צוה בנפשות בנ"י שיהיו הם עצמם המצות. כי ואתה תצוה כו'. שיכניס המ

באמת רמ"ח איברים מיוחדים להמצות. ובגמרא ועשיתם אותם ב' פירושים. א' 

כי מי שמקיים מצוה מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאלו עשאה. ב' כאלו עשה 

עצמו. ע"ש בסנהדרין פרק חלק. וב' הפירושים הם אחד כי תיקון האדם הוא 

היות מיוחד להשי"ת. שהוא משולח בעולם רק לעשות ע"י המצות שצריך ל

רצון בוראו. ונמצא הוא עצמו המצוה. וכן פי' אשר קדשנו במצותיו וצונו כנ"ל: 

 תרל"ה

 

ויקחו אליך שמן זית זך כו' להעלות נר תמיד. במדרש נר מצוה המקיים מצוה  .2

אדם כאלו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא ומחיה את נפשו שנק' נר ה' נשמת 

נרך בידי כו'. וזה קאי בודאי על המקיים מצוה בשורשה ותרי"ג מצות התלוין 

בה שע"ז מבקשים ויהי נועם ה' כו'. דלאו כל מוחא סביל דא. כמ"ש בזוה"ק פ' 
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תרומה. והעצה לזה הביטול אל הצדיקים. כמו שכ' ויקחו אליך. כמו דאיתא 

כה מרע"ה ונטלן. ובש"ק בכלל כשחטאו בני ישראל ניטלו מהם הכתרים. וכולן ז

מחזיר להם כידוע. כן יש לעולם בפרטות. שיש בכל נפש מישראל נצוצי קדושה 

שהם גבוהים עד מאוד. רק מי שאינו זוכה להמשיך נקודות אלו לכל עבודה 

מעשיית. בא הכל לצדיקי הדור. ובעת שמתקן מעשיו מחזיר להם את שלהם. 

כן אמרו זכה נוטל חלקו וחלק וזה עצה שלא יאבד האדם חלק הטוב שבו. ל

 חבירו בג"ע. וכן הוא בעוה"ז כנ"ל. ועי"ז להעלות נר תמיד כנ"ל והבן: תרמ"א

 

במדרש נר מצוה מי שעושה מצוה כאלו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא ומחי'  .3

נפשו שנק' נר ה' כו' שהמצות הם תיקון הרמ"ח איברים להיות כלי מוכן בגוף 

א תורה אור שיש לכל נשמה מישראל שורש בתורה. לקבל הארת הנשמה. והו

וע"ז אומרים ותן חלקינו בתורתך. רק שצריכין להיות מקודם כלי ע"י המצות. 

ונק' כל מצוה נר כי כל התרי"ג מצות כלולין זה בזה. כמ"ש וכל תרי"ג מצות 

התלוין בה. ועי"ז שמחי' נפשו הוא כאלו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא. רק 

להיות הגוף בטל להיות מוכן רק לקבל הארת הנשמה. וז"ש במד'  שצריך

לפעמים אדם רוצה לעשות מצוה ויצה"ר מקטרג עד שאתה נותן כו'. לכך כ' נר 

מצוה ותורה אור. פי' כשהאדם יודע וזוכר כי כל הגוף ותקונו להיות נר וכלי 

כי אם  לקבל הנשמה. וזה הוא ע"י הכנת המצות. אז אין מקום ליצה"ר לקטרג.

 לא יתן למצוה למה לו חיים שהכל הכנה לתורה אור כנ"ל: תרמ"ו

 

במדרש נר מצוה ותורה אור המקיים מצוה כאלו הדליק נר לפני הקדוש ברוך  .4

הוא ומחי' נפשו שנק' נר כו'. המצוה היא כלי ונר להמשיך אור מהתורה. 

מצוה והמקיים המצוה הוא המדליק זה הנר מאור תורה. לכן איתא המקיים ה

כאלו עשאה דכ' ועשיתם אותם כו'. והנה התורה נק' אור ונק' אש. כדכתיב כה 

דברי כאש. כי כל נר יש בו אש השורף ואור המאיר. ונראה כי ב' אלו הם בכח 

רמ"ח מצות עשה ושס"ה מל"ת. כי על ידי קיום מ"ע מתעורר אור תורה. וע"י 

"ה. זכרי עם ו"ה קיום מל"ת מתעורר אש התורה. דאיתא שמי עם י"ה שס

רמ"ח. ואיתא בזוה"ק כי מצוה הוא שם י"ה בחילוף אתוון מ"צ. ושם ו"ה 

בהתגלות. והענין הוא שע"ז כתיב יד על כס יה. כי באמת מ"ע הם מיוחדים 

לבנ"י. ואין שם מגע נכרי כלל. ולפי רוב המקיימים המ"ע. כך מתרבה האור 

עט האור תורה. אבל לית תורה בעולם בישראל. וכפי מיעוט המקיימים. מתמ

כאן מגע סט"א. אכן מל"ת אדרבה כל העיקר להיות מתוקנים בשמירת מל"ת 

כדי שלא יהי' שייכות סט"א לבנ"י. ולכן בעבירה יש שליטה לסט"א. וכל שאין 

נשמרין בשס"ה מל"ת לא יוכל להיות התגלות שם המיוחד. ולעתיד כשיתבער 
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השורף. ולכן איתא במדרש הסט"א. יתגלה כל השם בשלימות. המאיר ו

שאומרים זכור לרמוז לבנ"י לשוב מחטא שבידם. כי כשיהיו נשמרים כראוי 

יתגלה אור התורה. וגם בחי' אש שורף. למחות זרע עמלק כמ"ש והי' בית יעקב 

 אש כו': תרנ"ה

 

במדרש ואתה הקרב אליך הה"ד ממנו פנה ממנו יתד כו' אוה"ע מביאין מלך  .5

מהם כהנים כו' מלכיהם כו'. עוד במד' הה"ד לולי תורתך  ממקום אחר כו' ובנ"י

שעשועי כו' אבדתי בעניי. כשא"ל הקדוש ברוך הוא למשה הקרב אליך כו' 

אהרן הרע לו א"ל תורה הי' לי ונתתי בידך כו'. התורה שניתנה לנו ע"י מרע"ה 

נשאר בנו לעולם. כמ"ש מורשה קהלת יעקב. ועתה אין לנו שיור רק התורה 

. ואם הי' נעשה עבודת המשכן ע"י מרע"ה הי' נשאר ג"כ לעד. לכן הרע הזאת

לו כשראה שנעשה אהרן כהן. אכן באמת הכהונה ומלכות תליא בכללות בנ"י. 

ואנחנו לא זכינו להימשך לגמרי אחר הנהגה הגדולה של מרע"ה. ולכן נפסק 

כפי המלכות ועבודת הקרבנות ומלחמה מבני ישראל. כי כל אלה הדברים הם 

עמידת בנ"י כמ"ש ממנו פנה ממנו יתד כו' קשת מלחמה. ולולי התורה שניתנה 

לנו ע"י מרע"ה אבדנו ח"ו בגלות. ובזה ניחם הקדוש ברוך הוא למרע"ה. כי 

התורה שניתנה על ידו היא תקום בנו לעד. וכתיב הקרב אליך כו' אהרן. כי הי' 

חד. כי מרע"ה בחי' דביקות לאהרן במשה רבינו ע"ה כמ"ש שבת אחים גם י

הקול ואהרן הדיבור דכתיב וזה הדבר אשר תעשה להם. ובמד' הה"ד לעולם ה' 

דברך נצב בשמים כו'. כי באמת כל העולם והטבע הכל בדבר ה'. כמ"ש ז"ל 

בתורה נברא העולם. והוא מלה דקיימא בעובדא. והנהגה זו נמסרה לאהרן 

מלה דקיימא בעובדא. הכהן בעבודת המקדש. ז"ש וזה הדבר אשר תעשה. 

והקול והדיבור הם אחדות אחד. רק הקול הוא עצם התורה והדיבור הנהגת 

העולם שנמשך מן הקול. וכתיב נר מצוה ותורה אור. כי המצות בעובדא ונמשך 

בהם אור התורה. ואיתא עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה. כי הנר יכולין 

קר עבודת האדם להמשיך המעשים לכבות. אבל עצם האור א"א לכבות. וזה עי

אחר אור התורה. ובזה כ' זכירה וזכרתם כו' מצות ה' כו' תזכרו ועשיתם. כי 

הגוף יש בו שכחה כי הוא בטבע שאין לו קיום לעולם. וזכירה הוא דבר קיים 

לעד. אכן בנ"י בכח התורה ומצות זוכין לזכירה ובזה יתקיימו בתחיית המתים. 

כור כו' תמחה כו' זכר עמלק כו' לא תשכח. פי ע"י זו וע"י זכירת עמלק דכ' ז

המצוה זוכין לזכירה. כי עמלק שורש השכחה. שלא יהי' לו לעתיד שום זכר. כי 

לכל הדברים יהי' נמשך משהו זכירה ממנו לעתיד. הואיל והכל נברא בתורה. 

וזה הפנימיות יתברר לעתיד. אבל בעמלק כתיב אמחה כו' מתחת השמים. שלא 

לו שום זכר וחלק בתורה שהוא בחי' השמים. ובאמת בנ"י הם בחי' זכירה.  יהי'
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ולא הי' צריך להיות להם כלל שכחה. ואז לא הי' לעמלק שום זכר בעולם. וכן 

שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי מ"ש בעמלק זכר עמלק. מאין לו חלק בזכירה. רק מה 

לא הי' לעמלק שגונב מאת בנ"י. והוא כמ"ש שאם היו בנ"י בתכלית הזכירה 

שום זכירה. ולכן לעתיד שיהיו בנ"י מתוקנים לגמרי. ולא יהיו נטבעין בטבע 

שהיא בחינת השכחה. אז לא יהי' לעמלק שום זכר. ולפי ששבת הוא מעין 

עוה"ב. וכ' בשבת זכור. לכן בו יש מחיית עמלק. ומ"ש במד' כי הקדוש ברוך 

לק. לכן אמר זכור כו' אשר הוא בא להזכיר לבנ"י מה שחטאו ונזדווג להם עמ

עשה לך עמלק ע"ש. זה הפי' שכפי חטא בנ"י יש מציאות לעמלק כנ"ל. וכתיב 

ולא תתורו אחרי לבבכם כו' עיניכם כו' למען תזכרו. כפי מה שאין נמשכין אחר 

 הטבע. כך זוכין לזכירה שהוא הפנימיות והתורה כנ"ל: תרנ"ח

 

ניי כשאמר הקדוש ברוך הוא במדרש לולי תורתך שעשועי כו' אבדתי. בע .6

למשה הקרב אליך כו' אהרן הרע לו. א"ל תורה היתה לי ונתתי' לך שאלולי 

היא הייתי מאבד עולמי כו'. פי' הגם כי הי' משה רבינו גדול מאהרן. מ"מ 

הכהונה ניתנה לאהרן שהוא נבדל מן העם כמ"ש ויבדל אהרן כו'. אבל מרע"ה 

כלל ישראל. ולכן לא הוריש מרע"ה כתרו שהוא שר התורה צריך להיות דבוק ב

לבניו. רק מורשה קהלת יעקב. ואילו הי' גם מרע"ה נבדל. לא הי' ח"ו לנו 

תקומה. אך זה כח התורה דכתיב בה יקרה מפנינים. ממי שנכנס לפני ולפנים. 

שהיא מעמדת ומקיימת כל העולם. ובזה ניחם הקדוש ברוך הוא למשה כי א"א 

ל. ולפי שמסר משה רע"ה נפשו על כלל ישראל שילם לו להתפרש מכלל ישרא

לו הקדוש ברוך הוא להיות כחו נשאר בכלל ישראל. וכמעט כל איש ישראל יש 

בו הארה וניצוץ ממרע"ה. ולכן לא ניתן לו הכהונה. כי הכהן צריך להיות נבדל. 

וכן אמרו חז"ל כתר כהונה זכה אהרן ונטלו. כתר מלכות זכה דוד. אבל כתר 

 מונח לכל איש ישראל: תר"סתורה 

 

במדרש משל הפקח והסומא כשבאו אל הבית אומר הפיקח להסומא צא והדלק  .7

לי כדי שלא יחזיק טובה כך סומא אלו ישראל נגששה כעורים קיר כו'. פי' כמו 

בהסומא מה שיכול בעצמו למצוא הצורך לו נסתלק הפקח ממנו שיותר נוח לו 

הוא שאמרו שרצונו ית' הי' שיזכו בנ"י  שלא יצטרך לסיוע מהפקח. כענין זה

במעשיהם משום דמאן דאכיל דלאו דילי' בהית לאסתכולי בי'. והנה ענין 

המצות הוא מה שאדם במעשיו מדליק לו נר בתוך החשיכה כדאיתא במד' 

תצוה פי' נר מצוה והוא ממש כמו עור המגשש בקיר ומוצא לו דרך בתוך 

הגת הפקח שמנהג הסומא. והגם שהוא החושך. אבל בחי' תורה אור הוא הנ

מעלה יתירה שהולך בלי שום פחד עכ"ז אינו משל עצמו. אבל בחי' נר מצוה 
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הוא בכח האדם עצמו וזה נר לרגלי דבריך. וז"ש חז"ל רצה הקדוש ברוך הוא 

לזכות את ישראל לכן הרבה תורה ומצות להיות מתפשט אור התורה במעשי 

 בהעלותך המצות שלהם: תרנ"ד

 

נסמך פרשת המנורה למ"ש בפרשה הקודמת ובבוא משה כו' מדבר אליו. כי ב'  .8

אלו הם בחי' תורה אור ונר מצוה כי משה רבינו ע"ה הוא בחי' תורה אור. אבל 

התחתונים צריכין להכין נר וכלי לקבל האור תורה והוא בחי' תיקון הגוף 

י הגוף הוא כלי ברמ"ח איברים. דהנה כתיב נר מצוה וכתיב נר ה' נשמת אדם כ

אל הנשמה והנשמה מאיר אל הגוף. שכן הוא ציור האדם שאין יכולין להשיג 

עצם הנשמה רק בכחות המתפשטים מן הנשמה ברמ"ח איברים. וכשהאדם 

מקשר ומשעבד הגוף אל הנשמה מקבל אור ממנה וזה נר מצוה. אכן באמת כל 

וב' תקונים הללו הנשמה היא נר אלקים שהיא כלי שיחול עליה אלקותו ית"ש 

הם בימי המעשה והשבת. דאיתא בגמ' ברכי נפשי את ה' שהנשמה דומה 

להקב"ה מה הקדוש ברוך הוא זן את העולם כך הנשמה זנה את הגוף כו'. וכמו 

שהקב"ה משגיח ומחי' כל העולם תמיד כן צריכה הנשמה להשגיח ולהנהיג את 

ה שהם כחות מורכבים הגוף. ועל ידי מעשה המצות וכל המלאכות בימי המעש

מנפש וגוף בזה מתדבק הגוף אל הנשמה. אכן בשבת קודש כמו שהכתיב 

הקדוש ברוך הוא מנוחה לעצמו בשבת קודש. כן נפשות בני ישראל יש להם 

מנוחה בשבת. ולכן המלאכות אסורות בשבת קודש כי אז הנשמה בעצמה 

שמקבלת מקבלת אור אלקות וזהו פי' נשמה יתירה בשבת קודש. והאור 

הנשמה בש"ק בזה יש לה כח בימי המעשה שאח"כ להאיר ולהנהיג את הגוף. 

ולכן שבת יומא דנשמתין שהנשמה מקבלת בו אור וחיות. והוא בחי' משה 

רבינו ע"ה אספקלריא המאירה. ולכן שבת יעשה )בו( כולו תורה. והוא מעין יום 

דש תמיד וכמו שכולו שבת שלעתיד יהי' הגוף מתוקן והנשמה מקבלת אור ח

שהיו מוכנים בני ישראל להיות בקבלת התורה אלקים אתם ובני עליון. אבל 

אחר החטא צריך הגוף תיקון על ידי הנשמה בימי המעשה בעובדין דחול על ידי 

נר מצוה. והיא בחי' אספקלריא שאינה מאירה. וזהו המשל שאמרו במדרש 

ימי המעשה כתיב תמיד ויהי שאין יכולין לראות רק מתוך השחור שבעין. ולכן ב

ערב ויהי בוקר שאין האור יכול להתגלות רק מתוך החושך. אבל בשבת לא 

כתיב ויהי ערב שהוא בחי' אור תורה אור הנשמה שהיא מקבלת אור בלי 

התלבשות הגוף והטבע. ז"ש ויפח באפיו נשמת חיים. חיים הוא כמו מים חיים 

ש חי' הוא החיות שממשיך הנשמה שדבוק תמיד במקור המעין. ויהי האדם לנפ

 בהעלותך אל הגוף: תרס"א
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במדרש אם אתה משמר נרי אני משמר נרך נר מצוה ונר ה' נשמת אדם. פי'  .9

המצות מתקנים את האברים להיות כלים שימשך בהם כח הנשמה כמ"ש אשר 

יעשה אותם האדם וחי בהם שעיקר חיות מן הנשמה כמ"ש ויפח באפיו נשמת 

חיים. והנשמה נשתלחה בעולם להיות מאיר אל הגוף. וכשהנשמה עושית 

ות ומתקן את הגוף אז הנשמה נר ה' והוא כלי לקבל חיות ואלקות. השליח

וכמ"ש לעיל שב' אלו בחי' ימי המעשה ויום השבת יומא דנשמתין שהנשמה 

מקבלת תוספות אור בשבת. וזה נשמה יתירה ולכן השבת ניתן רק לבני ישראל 

שיש להם נשמה. ובמד' בונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ משל ספינות 

שורות כו'. זה הקשר הוא בכל איש ישראל. הנשמה בחי' שמים. נשמ"ה גי' ק

השמי"ם. והגוף חלק הארץ וכתיב ששת כו' עשה ה' את השמים ואת הארץ 

א"כ משמע דשבת הוא בחינת השמים יומא דנשמתין ולכן אין לשום אומה 

חלק בשבת. וע"ז אומרים שלא עשנו כגויי הארצות שנקראו כן לפי שאין להם 

 בהעלותך חלק בשמים ובנשמה: תרס"ב

 

 במדרש ה' חפץ כו' יגדיל תורה

 

במדרש ה' חפץ כו' יגדיל תורה כו'. דכתיב נר מצוה ותורה אור. כי המצות הם  .1

ממשיכין הארת התורה לתוך המעשה. ונקראים נרות שהם הכנה לקיום האור. 

 כי המצות הם מהתורה. וע"י שהוא ציווי השי"ת נמשך דביקות המעשה

לפנימיות שבה כי כל הנבראים בהתורה באורייתא ברא קוב"ה עלמא. והמצות 

הם קיום אור חיות התורה שיש בהנבראים כנ"ל. וזה יגדיל תורה. והוא בחי' 

תורה שבע"פ שביד האדם ע"י המצות להמשיך אור התורה בכל מעשיו כמ"ש 

ד איבריו של קרוב כו' בפיך ובלבבך לעשותו. וז"ש בהעלותך כי ע"י המצות שנג

אדם מתברר שכל הנבראים רק כלים מיוחדים לפנימיות חיות השי"ת שבהם 

ומעלה הכל לשורשו והוא חיבור ז' הנרות באור שבעת הימים. ומול פני 

המנורה יאירו הוא דביקות ימות החול בשבת שנק' אור שבעת הימים. ואא"ז 

ולק גם עתה. מו"ר ז"ל הגיד על המד' שלך לעולם קיימת. כי נר מערבי ד

שהמשכן נגנז ומסתמא הי' דולק אז כי נר מערבי לעולם דולקת רק במקום הגנוז 

וכשיש הארה ממקום הנ"ל. בשבת ויו"ט. מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה. וכן 

יום טוב יש מאור הגנוז לצדיקים. מאיר עדיין הארת המנורה כו' ע"ש. וי"ל 

להמשיך אור התורה לתוך המעשה לעולם קיימת כי עיקר הדלקת הנרות כנ"ל 

וההעלם עצמו. ונמצא נשאר לעולם אף שאין גוף האור מאחר שעולה ונעשה 

א' ובחי' זו עצמה י"ל שנק' נר מערבי שנעשה עירוב והתקשרות כל דבר בחיות 
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אור הפנימיות כנ"ל שאהרן פעל להמשיך אור למעשה הטבע ג"כ כנ"ל. וז"ש וכי 

להעלותכם. והוא כנ"ל להמשיך האור גם תוך לאורה צריך כו' רק לזכותכם 

 בהעלותך החושך:

 

במדרש ה' חפץ כו' יגדיל תורה ויאדיר כו' דכתיב נר מצוה ותורה אור כי  .2

התורה היא עץ חיים והמצות הם הענפים שמתפשטין ממנו. והתפשטות הארת 

התורה עד אין תכלית עד שגם עלהו לא יבול דרשו חז"ל שיחת חולין של ת"ח 

צריכין לימוד. פי' שהתורה יש לה כח להמשיך הקדושה בכל המקומות. שכן 

עשה השי"ת להיות משתלשל הכל בכח התורה. וז"ש יגדיל תורה ולא עוד אלא 

שלפי רוב ההתפשטות כך מתחזק ומתעלה שורש התורה אף שהוא מאוד נעלה 

וב אל עכ"ז לפי רוב התרחבו למטה כך מתחזק השורש. וז"ש ויאדיר. וז"ש הכת

מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כי פני המנורה היא התורה שהיא פנימיות 

המצות שנקראו נרות וכמ"ש במד' המשל שאין המלך מבייש כלי הדיוטות מי 

בז ליום קטנות כו' שמקטנות זה מתעלה גם השורש. ולאשר כבר כתבתי במ"א 

 בהעלותך נין: תרל"טמזה וממיעוט פנאי ג"כ. קצרתי. והמשכיל יבין תוכן הע

 

במדרש ה' חפץ כו' וכן היא במשנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל  .3

הרבה להם תורה ומצות. והענין דכתי' נר מצוה. היינו כמו הנר הוא כלי איך 

להעלות אורה. כן המצות הם כלים לקבל אור התורה. וכמ"ש עושי דברו 

ע ולקבל דברי תורה. נ'ר' הוא לשמוע היינו שע"י עשיות המצות יכולין לשמו

רמ"ח מצות עשה עם אהבה ויראה כדאיתא בזוה"ק. ומילוי נ"ר הוא שס"ה נגד 

שס"ה גידים שהם בפנים. ורמ"ח איברים נגלים )ועי"ז( ]וע"י[ התרי"ג מצות 

נתקן האדם ונעשה כלי מוכן לתורה. ונפשות בנ"י המה נשתלחו לעוה"ז שהם 

שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו שיהי' כלים לגלות אור תורה על ידם 

הארת התורה על ידינו. וזה הצלם של תרי"ג הוא הכלי לגלות אור התורה על 

 בהעלותך ידו: תרמ"ו

 

במדרש ה' חפץ כו' יגדיל תורה וכ"ה במשנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את  .4

ה ישראל הרבה להם תורה ומצות דכתיב נר מצוה ותורה אור. והיא כמו הנשמ

בגוף שמתפשט כח הנשמה באיברי האדם. ולא עוד אלא כפי התרחבות הגוף 

כן מתרחבת הנשמה. כמ"ש בזוה"ק וישב על פסוק יוצר רוח אדם בקרבו ע"ש. 

כמו כן עשה הקדוש ברוך הוא צדקה שיתגדל התורה ויתפרש בתרי"ג אורחין. 

ה כי כל מצוה היא המשכת דרך חדש מן התורה. והמשכת אור התורה באל

הנרות של מצוה הוא בכח קיום המצות שבנ"י מקיימין. לכן איתא מצוה 
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בעידנא דעסיק בה מגינת כי אז נעשה נר דלוק מאור התורה. ז"ש במד' נרי בידך 

נרך בידי נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. פי' כמו שאדם שומר המצות 

חדרי בטן י"ל  ונמשך אור תורה בנר מצוה. כן מאיר נשמתו באיבריו. חופש כל

כמ"ש בפסיקתא בפסוק אחפש כו' ירושלים בנרות מלשון לחפשי ישלחנו מוציא 

אני ירושלים לחירות ע"ש. כמו כן ע"י הארת הנשמה בכל אבר ואבר מוציאו 

לחירות שלא יהי' נדבק בגשמיות ומאסר הגוף רק מדביקו אל שורשו וזוכה לכל 

דם. כן בכלל. בנ"י הם הנשמות זה כפי קיום המצות. והנה כמו שהוא בפרט הא

והם מאירים לכל העולם. ואיתא בגמ' ע"פ צדקת פרזונו בישראל צדקה עשה 

הקדוש ברוך הוא שפזרן בין האומות דכתיב וייצר כו' האדם עפר מן האדמה 

ויפח באפיו נשמת חיים והנשמה ניתנה לברר החומר להוציא מתוכה הנצוצי 

ו כן בכלל נשלחו בנ"י בעולם מעורבים קדושה ולברר אוכל מתוך פסולת. וכמ

בין האומות כדכ' ואבדיל אתכם מן העמים דרשו חז"ל בורר וחוזר ובורר כו'. 

ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא המצות שיהיו לנו לסיוע לברר אלה הבירורים. 

וכתיב נדחי ישראל יכנס. ואיתא נדחי ישראל גי' תרי"ג. וכמו כן ה' אלקי ישראל 

כי הקדוש ברוך הוא כביכול כתיב בי' עמו אנכי בצרה. ארד עמך  גי' תרי"ג.

מצרימה. וכמו כן בכל גלות הולך שמו ית' עמנו ונותן לנו כח ע"י תרי"ג מצות 

 תרנ"ב -תרמ"ח  -לברר אלה הבירורים. נ'ד'ח'י גי' שם של ע"ב: תרמ"ז 

 בהעלותך

 

ולם וכן אור במדרש ה' חפץ למען צדקו כו' כי מביהמ"ק האור יוצא לכל הע .5

תורה כמ"ש מציון תצא תורה ולכן צריכים בנ"י להכין הנרות לקבל האור 

היוצא להמשיך אורה לכל המקומות. וכן בשבת קודש יוצא אור ותורה לכל 

הימים. לכן מצות נר שבת ג"כ. והכל בחי' צדיק דכתיב אור זרוע לצדיק כי מדת 

ונן ונותן. וזהו למען הצדיק המשכות והתפשטות השפע והאור כמ"ש וצדיק ח

צדקו. וכן בנפש בפרט ברית מילה שנק' צדיק משם יוצא אור לכל הנפש. ובכלל 

עמך כולם צדיקים. והם מאירים לכל הנפשות והכל רמז במ"ש מציון תצא 

תורה. כמ"ש במ"א כי ציון גי' יוסף. ז"ש במדרש לזכותם שיאמרו בני ישראל 

כלים לקבל האור ולהמשיכו לכל  מאירין למי שמאיר לכל העולם. פי' שהם

 בהעלותך העולם כנ"ל: תר"ס

 
 

 

 מאליה עולה שלהבת שתהא עד מדליק  ביאור ענין
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 רש"י

 

 תמיד נר להעלות

 

              . (כא )שבת מאליה עולה שלהבת שתהא עד מדליק

 

 שפת אמת

 

פי' כי  וברש"י להעלות נר תמיד שצריך להדליק שתהא שלהבת עולה מאלי'. .1

קיום המצות איננו בכח אנושי. רק ע"י קיום המצוה מעורר כח עליון. וכן בכל 

עבודת האדם. כי הקדוש ברוך הוא נתן בנפש ישראל נקודה קדושה. וע"י 

היגיעה והעבודה מצא מין את מינו וניעור ומתעורר כח הפנימי. וזה ענין שתהא 

הדבר הנעשה בכח האדם  שלהבת עולה מאליה. ועי"ז הוא דבר של קיימא. כי

יש לו הפסק. אבל כשמתעורר כח הקדוש ברוך הוא הוא קיים לעד. וז"ש יערוך 

אותו כו'. שעיקר העבודה לסדר הדברים להעמידן במקומן עד שיהי' להם 

דביקות במקורם כנ"ל. ועי"ז להעלות נר תמיד שע"י העלי' עד השורש כנ"ל עי"ז 

 הוא קיים לעד כמ"ש: תרל"ה

 

אתה תצוה כו' הה"ד נר מצוה כו'. כי רמ"ח איברי האדם הם כלים במדרש ו .2

לאורות הנשמה. וע"י המצות נתקן הגוף להיות מקבל הארת הנשמה. ואיתא 

רמ"ח עם אהבה ויראה גי' נ"ר. היינו שע"י דחילו ורחימו פרחין לעילא המצות. 

כמו כן על ועי"ז נגמר הרמ"ח איברים להיות כלי מתוקן לקבל האור ואז נק' נר. ו

ידי עבודת הכהן בביהמ"ק נתקנו נפשות בני ישראל לקבל הארה עליונה כענין 

המצות. ולכן כתיב לשון תצוה. וכ' יערוך כו' מערב עד בוקר כו'. ודייק מו"ז ז"ל 

וכמ"ש שתהי' עולה דלכן כתיב בלשון הערכה כי עיקר הדלקה הי' בכח עליון. 

ונ"ל עוד דמה מערב עד בוקר הלא  רק שע"י הערכת הכהן בא ההארה. מאלי'.

הדליק רק פ"א. ויתכן לרמוז כמ"ש חז"ל במרע"ה ויעמוד העם על משה מן 

הבוקר עד הערב וכי אפשר לומר כן רק ללמדך שהדן דין אמת לאמיתו נעשה 

שותף להקב"ה במעשה בראשית דכתיב בי' ויהי ערב כו'. וכמו כן נאמר 

ה בראשית ממש. ולכן נק' קרבנות בעבודת הכהן בביהמ"ק שעי"ז נתקן מעש

שנתקרבו התחתונים לעליונים בכח עבודת הכהן. ובמשה רע"ה כתיב מן הבוקר 

עד הערב שהוא שושבינא דמלכא. והוא המשיך עליונים לתחתונים כמו 

שהוריד התורה מן השמים שהוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. ואהרן שושבינא 

ונים. והוא שלוחם של בני ישראל לכן דמטרוניתא והוא קירב התחתונים לעלי

 כתיב מערב עד בוקר ודו"ק: תרמ"ז
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 תמיד קרוי ולילה לילה כל  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תמיד

 

 אלא ואינה  ,).ו  ,כח )במדבר תמיד עולת אומר שאתה כמו  ,תמיד קרוי ולילה לילה כל

 בבקר מחציתה אלא ואינה  ,).יג  ,ו )ויקרא תמיד נאמר חביתין במנחת וכן  .ליום מיום

           הוא לשבת משבת  ,הפנים בלחם האמור תמיד אבל  ,בערב ומחציתה

 

 שפת אמת

 

ולפי הרמז נראה שצריך  להעלות נר תמיד ברש"י כל לילה ולילה קרוי תמיד. .1

אדם לעשות כל מצוה ע"ד להיות נשאר ממנה הארה תמיד ממש. ובלי ספק 

הארת המנורה היה התגלות אור שלמעלה. והוא למעלה מן הזמן. ולפי מ"ש 

אא"ז מו"ר ז"ל בפ' בהעלותך כי המשכן נגנז ושם המנורה דולקת נר מערבי כו' 

ילה ולילה. להיות הכנה מאור של ע"ש. ואפשר גם זה נכלל בלשון רש"י. כל ל

מנורת המשכן לכל ימי הגלות )המוכנים( ]המכונים[ ללילות. ויכולין לעורר 

 תרל"ח הארת המנורה בכל לילה ולילה כנ"ל:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

ובמדרש נרי בידך ונרך בידי. הענין הוא כי נר הוא כלי. ולכן כ' נר מצוה כי ע"י  .2

ה"ז שיוכל להתגלות אור העליון הרוחניי. שהקב"ה המצוה נמצא מקום בעו

רצה לזכות את בנ"י. כמ"ש כדי להעלותכם. כי הלא כל יכול הקדוש ברוך הוא 

לברוא עולם הזה בקדושה נגלית. כמו עולמות עליונים. אבל עשה עולם השפל 

הזה להיות בגשמיות. ולא יהי' התגלות הקדושה. רק כפי תיקון בנ"י במעשה 

נמצא מקום להתגלות הקדושה. וזהו נרי בידך. וכמו כן נרך בידי. כי  המצות. כך

ניתן לבני ישראל מקום בעולמות העליונים. הגם כי אין גשמיות למעלה. מ"מ 

השי"ת ממציא מקום שיוכלו לעלות נפשות בנ"י בעולם הרוחני. כפי עבודתם 

ר למעלה בעוה"ז לקשר הרוחניות בגשמיות. כן זוכין להעלות הגשמיות להתקש
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ברוחניות. וזהו נרך בידי. אם אתה משמר נרי כו'. ומעין זה הוא עליית שבת 

קודש כפי העבודה בימי המעשה להביא הארת הנשמה בתוך מעשה הגוף. כי 

יש עלי' גם להגשמיות בש"ק להתדבק בהרוחניות. כי שבת הוא מעין עולם 

 הבא: תרנ"א

 

 

-------------------------------------------------- 

ת ְוַשְמתָ  יב  ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ִזָכֹרן ַאְבֵני ָהֵאֹפד ִכְתֹפת ַעל ָהֲאָבִנים ְשֵתי-אֶּ

ת ַאֲהֹרן ְוָנָשא  :ְלִזָכֹרן ְכֵתָפיו ְשֵתי-ַעל ְיהֹוָה ִלְפֵני ְשמֹוָתם-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

             צדקתם ויזכור  ,לפניו כתובים השבטים את ה"הקב רואה שיהא  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 לזכרון

 

             צדקתם ויזכור  ,לפניו כתובים השבטים את ה"הקב רואה שיהא

 

 שפת אמת

 

זכרון. באפוד הי' אבני שוהם בלבד והוא אבנו של יוסף. כי יוסף הוא בחי'  .1

והאבנים היו לזכרון השבטים לפני הבורא ית'. ובחושן הי' כל שבט בפרט. 

ובאפוד שהוא למעלה על כתפיו. הי' כלל השבטים. והוא יוסף שהוא שורש כל 

 השבטים ולמעלה מהם כנ"ל: תרל"ז

 

בחשן ואפוד תפתח כו' שמות בני ישראל כו'. כי בודאי י"ב אבנים אלו הם  .2

. ולכן אבנים טובות תכשיטין הם בעולם ע"י שכל שורש כל אבנים טובות

תכשיט הבריאה הם השבטים לפני הבורא ית'. וז"ש תפתח. כי השבטים הם 

שורש אלה האבנים. והעיקר זכרון הוא יוסף לכן באפוד היה רק שוהם אבנו של 

 יוסף. ובאמצעיות אבנו של יוסף. כל הי"ב אבנים מתאחדין בשורשיהם: תר"מ

 



  

386 
 

בר אשר תעשה להם הה"ד לעולם ה' דברך נצב בשמים כו' במדרש וזה הד .3

כשמים כו' ע"ש. הענין הוא כי הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל מתנה מרע"ה 

ואהרן הכהן. ועל ב' אלו נאמר ה' עוז לעמו יתן שהוא מרע"ה שורש התורה. ה' 

ו יברך כו' עמו בשלום הוא אהרן אוהב שלום ורודף שלום ובזכותו פרס ה' עלינ

סוכת שלום. והענין הוא בחי' מרע"ה הוא התורה שבכתב בחי' הקול. ואהרן 

הכהן הוא כלי המקבל. והוא בחי' תורה שבע"פ בחי' דיבור שהוא הנהגתו ית' 

את העולם בבחי' הטבע. והוא הכח שיש בנ"י בהתאספם להיות נקודה אחת. 

נאמן. שכה"ג ולכן דרשו ממנו יתד על אהרן הכהן. כמ"ש ותקעתיו יתד במקום 

קישר וחיבר בנ"י בשורש הי"ב שבטים כמ"ש באבני חושן ואפוד ואין כלי מחזיק 

 ברכה אלא שלום ודו"ק: תרמ"א

 

במדרש וזה הדבר אשר כו' לעולם ה' דברך נצב בשמים כו'. הנה בקבלת  .4

התורה ועשרת הדברות הי' מוכן להיות תקון לכל העולם להיות מבורר הנהגתו 

ממו בנ"י להיות כמלאכי השרת. כמ"ש ואתם תהיו כו' ית' בעולם. ונתרו

ממלכת כהנים כו'. וגם אחר החטא נשאר כן בתוך בנ"י. ונעשה אהרן שליח 

צבור ונתקדש כמלאך בשמים. והכל בכח התורה. כמ"ש שפתי כהן כו' ותורה 

יבקשו כו' מלאך ה' צבאות הוא. דכתיב ואשים דברי בפיך כו'. וכן הי' בקבלת 

ז מבקשין ישקני מנשיקות פיהו. ובצל ידי כסיתיך הענני כבוד. ובכח התורה שע"

זה היו מתעלין התחתונים להיות כעליונים בשמים. כדכ' לנטוע שמים כו' ארץ. 

וכן נתקיים באהרן הכהן ואשים דברי כמ"ש וזה הדבר כו'. ונתלבש בבגדי קודש 

ם. שזה הי' כמ"ש ובצל ידי. ובכח עבודתו במקדש העלה כל התחתונים לשמי

כל עבודת הקרבנות לקרב התחתונים לעליונים. ובאמת אהרן הי' עדות על כל 

בנ"י שנשאר בפנימיותם הקדושה. הגם שלא היו יכולין לקיים בפועל ממש אחר 

החטא. מ"מ היה בהם זה הכח. וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על 

הכלל. כמ"ש במד' ממנו  כל הכלל יצא. וכחו של אהרן הכהן הי' בשליחות כל

פנה ממנו יתד כו' ונתקדש גופו כמ"ש והי' על לב אהרן. מצח אהרן. כתפיו כו'. 

ובו נתקיים האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמים. כענין שנאמר שימני 

כחותם כו' לבך כו' זרועך. כן היו שמות השבטים על לבו. ועל כתפיו. ובאמת 

מים במצות תפילין של יד ושל ראש נמצא בכל איש ישראל זכר מאלה החות

 כדאיתא בזוה"ק. רק בעבודה במקדש היה נגלה בפועל ממש: תרמ"ו

 

במדרש למעשה ידיך תכסוף ע"ש כי כל מעשה המשכן וכליו הכל לחבר  .5

התחתונים לשורש שלמעלה שזה רצונו יתברך. שימצא כל א' מקומו ושורשו. 

"כ תכלית כל המצות שמחברין וזהו גמר מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. וזה ג
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את האדם לשורש נשמתו. ואיתא שלכן נתן הקדוש ברוך הוא לבנ"י מצות 

להרויח להם עוה"ב בשכר מעשיהם. דמאן דאכיל דלאו דילי' בהית לאיסתכולי 

באפי'. והקב"ה רוצה שיקחו בנ"י את שלהם בסבר פנים יפות. וצריכין להבין 

והכל אוכלין משולחנו של מקום. א"כ הלא בודאי הכל של הקדוש ברוך הוא. 

מה הכוונה באומרם דאכיל דלאו דילי'. רק הפי' שאם זוכה האדם לאכול 

השייך לו כפי מה שהי' כוונתו ית' שיוכל לקבל השייך לו. אז אין לו בושת. כי 

בוודאי הנברא מקבל חיות מהבורא. אבל הרשעים נאמר עליהם גוזל אביו ואמו 

ו שייך להם. ועל ידי תורה ומצות מקבלין בני ישראל כפי כו'. ואוכלין מה שאינ

השורש השייך להם. וזהו למעשה ידיך תכסוף. וע"י עבודת בנ"י במשכן ובהמ"ק 

הי' נמשך השפע מלמעלה כפי הכנתם ועבודתם. וכ' ונשא אהרן כו' משפט בני 

 ישראל על לבו. שזה ענין חושן המשפט שמשפט כל העולם נמסר ביד בנ"י. וכפי

מעשיהם כך האירו האותיות שבחושן ואפוד. וכך נתברך העולם כפי משפט בני 

 ישראל. וכמ"ש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם: תרנ"ד

 

בפסוק ונשא אהרן כו' משפט בני ישראל על לבו כו'. כי עיקר הנהגת בנ"י בכח  .6

השבטים. כמ"ש שבטי יה עדות לישראל. ולכן האבנים תהיין על שמות בני 

ל. כי אבן נק' יסוד. כמו שאבן יסוד הבנין שכל הבית עומד עליו. כמו כן ישרא

השבטים הם יסודות כל הבריאה. וכפי זכות בנ"י כך מאירין אותיות השבטים. 

ולכן משפט בנ"י תולה בהארת השבטים שבחושן. ובזמן המקדש הכהן ראה 

ובאפוד היו והבין עמידת בנ"י כפי הארת האבנים שבחשן. ולכן נק' חשן משפט. 

ב' אבני שוהם שהם בחי' יוסף שמעלה השבטים למדריגה עליונה כמ"ש קמה 

אלומתי כו' תסובינה אלומותיכם כו'. וכתיב נתתי לך שכם אחד על אחיך. כמו 

משכמו ומעלה גבוה. ולכן בזכות אבנו העלה כל השבטים על כתפות האפוד. 

 כו': תרנ"זוכמ"ש בזוה"ק שיש ב' בחי'. שבטים דלמטה ושבטי יה 

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 לשמן המנורה המשך מצות בגדי כהונהביאור 

 

המשך מצות בגדי כהונה לשמן המנורה. על פי הפסוק בכל עת יהיו בגדיך  .1

לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. ובגמ' דרשו על מצות תפילין וציצית. והבגדים 

מצות ציצית בכנפות רומזין על תיקון הגוף. שהוא המלבוש להנשמה. לכן 

שהוא התדבקות שיש להגוף בהקצוות היינו השורש. ]ועיין מ"ש המהר"ל 
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בדרוש לשבת הגדול[. והמנורה היא תיקון הנשמה נר ה' נשמת אדם. והוא רמז 

 התפילין שנקראו קדושה והוא הארת הנשמה: תרמ"ב

 

ל עת בענין הפרשה סמיכות שמן למאור לבגדי כהונה. כתבנו כבר עפ"י הפ' בכ .2

יהיו בגדיך לבנים שהוא תיקון הגוף שהוא נק' מלבוש האדם. ועי"ז שמן על 

ראשך שהוא חלק הנשמה אל יחסר. וזה הכנות ימי המעשה. שהוא בירור 

ותיקון המעשים כדי להעלותן ביום השבת לזכות לנשמה יתירה וז"ש על 

תות ראשך. ]לכן כתיב בכל עת. והארת הנשמה הוא לעתים מיוחדים כמו בשב

וימים טובים[. ובגדי כהונה היו תיקון אברי הגוף שבודאי אהרן בחיר ה' נשתנו 

כל אבריו להיות כמלאך ה' כמ"ש מלאך ה' צבאות הוא. ואיתא במדרש שנכנס 

לפני ולפנים בזכות האבנים והשבטים. ויפלא כי לא שימש לפני ולפנים רק 

ש שימני כחותם על לבך. בבגדי לבן. אך הפי' כמ"ש והיו על לב אהרן. פי' כמ"

והארת הבגדים הניחו רשימה בגופו של אותו צדיק כמ"ש והיו הדברים כו' על 

לבבך כו' ושמתם כו' על לבבכם. פי' על להיותן שולטין על כל רצונות הלב 

שלא תוכל השכחה לשלוט בזה. וזהו ג"כ התפילין שנקראו חותם. להיותם 

ה' הי' זה מפורסם ונגלה. שנתעלו נחקקין אלה הדברים בלב ובמוח. ובמקדש 

כל איברי הכהן. כמ"ש לקדשו לכהנו לי. והיה כל גופו בטל במציאות. והיה רק 

קודש וכהן ומשרת ה'. והוא הי' הנבחר. אבל הארת בגדי כהונה היה מתפשט 

לכל בני ישראל בבחי' תיקון הגוף והמלבוש. והמנורה הי' בחי' הנשמה שמן על 

יקחו אליך. כי נשמת מרע"ה היא למעלה מכולם. ראשך כו' לכן כתיב ו

ובהדלקת המנורה האירו כל הנשמות שבישראל. שנקראו נרות כמ"ש נר ה' 

נשמת אדם. ואמרו חז"ל מחוץ לפרוכת העדות עדות הוא לבאי עולם שהשכינה 

שורה בישראל. פירוש עדות ממש כמ"ש וראו כל עמי הארץ כו' שם ה' נקרא 

ירו נשמות בני ישראל. ונתעלו להיות כמלאכי ה'. לכן עליך. שבזמן המקדש הא

דורש במדרש למעשה ידיך תכסוף כי הנשמות נק' מעשי ידיו של הקדוש ברוך 

 הוא כמ"ש ונשמות אני עשיתי: תרמ"ד

 

בפרשה זו מצות המנורה ובגדי כהונה. כי אהרן בחי' נר מצוה שהוא תיקון הגוף  .3

וא הנשמה. דעיקר המצוה להמשיך ברמ"ח ושס"ה. ומרע"ה בחי' תורה אור שה

אור הנשמה אל הגוף. ומרע"ה הוריד התורה מן השמים והאיר אל הגוף. ואהרן 

העלה הנר אל הנשמה. כמ"ש במ"א דבמשה כ' מן הבוקר עד הערב ובאהרן 

כתיב מערב עד בוקר. דהגוף יש בו פסולת וצריכין לברר התערובות. ואהרן הי' 

שי"ת לכהן. וכמ"ש והי' על לב אהרן. מצח אהרן. בחי' גוף נקי. ולכן בחר בו ה

שתי כתפיו. מצנפת על ראשו. זה תכשיט הגוף. רמז לדבר לא מצאתי לגוף טוב 
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משתיקה והיא מדת אהרן כמ"ש וידום אהרן. ומרע"ה הוא הנשמה והמדבר. וב' 

האחים רומז לשפתים. כי השפה מיוחד לדיבור. ולהשתיקה ג"כ כמ"ש במ"א 

ה ידבר. ושפתי כהן ישמרו דעת. ושניהם בחי' זכור ושמור. מזה. וכתיב מש

 ומתאחדין בשבת קודש. שבת אחים גם יחד:

 
 

  -------------------------------------------------- 

ת ַאֲהֹרן ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֵמַצח-ַעל ְוָהָיה לח ר ַהֳקָדִשים ֲעֹון-אֶּ  ַיְקִדישּו ֲאשֶּ

ם ַמְתֹנת-ְלָכל ִיְשָרֵאל ְבֵני ם ְלָרצֹון ָתִמיד ִמְצחוֹ -ַעל ְוָהָיה ָקְדֵשיהֶּ  ָלהֶּ

 :ְיהֹוָה ִלְפֵני
-------------------------------------------------- 

 מהציץ דעתו יסיח שלא  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 תמיד מצחו על והיה

 

 תמיד אלא  ,העבודה בשעת אלא עליו אינו שהרי  ,תמיד מצחו על שיהא לומר אפשר אי

 האומר ולדברי  ,שעה באותה עובד גדול כהן היה שלא  ,מצחו על אינו אפילו  ,להם לרצות

 מלמד  ,תמיד מצחו על נדרש  ,מרצה אינו לאו ואם  ,ומרצה מכפר מצחו על עודהו

             ממנו דעתו יסיח שלא  ,מצחו על בעודו בו שממשמש

 

 שפת אמת

 

במד' הדעת מתחלק בד' מקומות חלק אחד בפה וא' בלב וב' חלקים בכליות ע"ש. 

ונראה שע"ז ניתן לכל איש ישראל ב' אותות מילה ותפילין מילה ושבת לתקן הדעת 

שבד' מקומות הנ"ל. ומילה היא לחלקים שבכליות מילה ופריעה. ותפילין של יד נגד 

ת זכור בפה ושמור בלב וכן ע"י הלב ושל ראש למען תהי' תורת ה' בפיך וכן שב

ואיתא בגמ' מה ציץ שאין בו רק אזכרה אותות אלו יכולין לתקן ולברר הדעת כנ"ל. 

תפילין על אחת כו"כ כו'. היינו שהתפילין  אחת אמרה תורה תמיד שלא יסיח דעתו

מסייעין לאדם לברר הדעת שלא יסיח דעתו. ויתכן לרמוז כן באמרם על מצחו תמיד 

י מינם ומעיל לביה"כ אלא תמיד שלא יסיח דעתו. ולכאורה אין מובן אכתי וכי לא בע
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מה תמיד. רק הפי' שהציץ עשה בו רושם שיהי' תקון הדעת שלו שלא יסיח דעתו 

 תרנ"ג וכמו כן הרשימה של התפילין בכל איש ישראל בעצם המוח ולב. ודו"ק:

   



  

391 
 

 כי תשא
 

-------------------------------------------------- 

ת ִתָשא ִכי יב ם ִיְשָרֵאל-ְבֵני ֹראש-אֶּ ר ִאיש ְוָנְתנּו ִלְפֻקֵדיהֶּ  ַנְפשוֹ  ֹכפֶּ

ם ִיְהיֶּה-ְוֹלא ֹאָתם ִבְפֹקד ַליהֹוָה  :ֹאָתם ִבְפֹקד נֶּגֶּף ָבהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הרע עין בו שולט שהמנין ביאור ענין

 

 רש"י

 

 נגף בהם יהיה ולא

 

             דוד בימי שמצינו כמו עליהם בא והדבר הרע עין בו שולט שהמנין

 

 שפת אמת

 

ומ"ש במדרש בענין שמות יקרא ובשם יקרא. הוא ג"כ ב' בחי' הנ"ל. דמי אלה  .1

הוא בחי' סתים וגליא. דיש בכל מקום נקודה פנימיות. ומתפשט בלבוש נגלה. 

אחד. לכן כתיבבשם. שיש לכל הצבא מעלה שורש והנה למעלה הכל אחדות 

בשמו ית'. וכשמתפרשין לעשות כל אחד שליחותו. יש להם שמות בפרט. וכמו 

כן בנ"י יש להם ב' בחי' הנ"ל. והם בחי' נעשה ונשמע. נשמע הוא הארה 

שמקבליןמלמעלה והוא אחדות אחד כי שמע לשון אסיפה וקיבוץ. ונעשה הוא 

. ולכן כשנמנו הי' צריכין כופר שנשלח על דבר פרטי בחי' גליא. כל אחד מה

ע"י שחטאנו בנעשה כי קודם החטא הי' כלמעשיהם למטה דבוק בשורש  נפש

הנסתר והאחדות. כי לכן על מנין שורה עין רע. כי הלא למטה יש מקום גם לכל 

הברואים. והסט"א ג"כ תובעת חלקה. אבל למעלה בשורש האחדות סט"א 

בראו לתקן גם עולם הפירוד. וכ' אתם עדי נאום ה'. פי' שבנ"י ערקת. אבלבנ"י נ

הם נבראו לפרסם כבוד שמו יתברך בבחי' גליא. ולכן המצוה ליתן מחצית 

השקל להעלות חלק התחתון בחלק העליון ששם אחדותאחד. ולכן לא כתיב 

חצי שקל רק מחצית לרמוז על הדביקות חלק בחלק כמ"ש מונה מספר כו'. 

ם בשם יקרא. להיות דבוק כל המספר בשם אחד. ומלאכת המשכן אעפ"כ לכול
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העדות הי' ג"כ בבחי' גליאודבוק בשורש הנסתר כמ"ש יודע הי' בצלאל לצרף 

אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. לכן כתיב ראו קרא ה' בשם. קריאה הוא 

דביקות כמו וקרא זה אל זה. לכולם שמות יקרא הוא הדביקות שיש 

עשות שליחותן. לכולם בשם יקרא הוא הדביקות כשמתעלין להםכשנשתלחו ל

 :להיבטל ולהכלל בשמו יתברך כמ"ש לעיל בחי' נעשה ונשמע

 עוד ביאור באותו ענין...

בענין המנוין לגלגלותם. דכתיב לתבונתו אין מספר. פי' דאיתא בזוה"ק נודע  .2

ובינה  בשערים בעלה כל חד לפום שעורין דלבא. ולכל איש ישראל נמצא ידיעה

מיוחדת להיות נודע גדולתו של הקדוש ברוך הוא כפום דרגא דילי' מה שא"י 

להתוודע לאחר. וז"ש במשנה להגיד גדולתו של יוצר בראשית שכולם נטבעו 

בחותמו של אדם הראשון ואין פרצופיהן דומין זה לזה. ובמד' פינחס כשם שאין 

"א מתפעל באיזה בחינה פרצופיהן דומה כך אין דעתו של זה כדעתו של זה. וכ

אחרת וזה לתבונתו אין מספר. ובזה המנין ניתן לכ"א דעת ומוחין השייכין אליו 

וזה לגלגלותם לבית אבותם. כי האבות כוללין הדיעות של הבנים רק שהי' 

 במדבר בכלל ואח"כ מתפשטין לפרטים. וז"ש במדרש אשא דעי למרחוק: תר"נ

 

 

-------------------------------------------------- 

ל ַמֲחִצית ַהְפֻקִדים-ַעל ָהֹעֵבר-ָכל ִיְתנּו  | זֶּה יג קֶּ ל ַהשֶּ קֶּ ש ְבשֶּ  ַהֹקדֶּ

ְשִרים ל ֵגָרה עֶּ קֶּ ל ַמֲחִצית ַהשֶּ קֶּ  :ַליהֹוָה ְתרּוָמה ַהשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 אש של מטבע כמין לו הראה  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 יתנו זה

 

 יתנו כזה לו ואמר השקל מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין לו הראה
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 אש של מטבע כמין לו רמז שהראה

 

 בעל הטורים

 

  אש" של מטבע כמין היה "זה בגימטריא  .על העובר כל יתנו זה

       

       

 שפת אמת

ויקחו לי כו'. איתא במדרש כל מקום שנאמר לי קיים לעולם. א"כ זה הנדיבות  .1

נמצא לעולם בישראל. ויכולין תמיד להרים זאת התרומה. שזה הרצון 

ונק' מטבע והתשוקה בלבות בנ"י שנטע הקדוש ברוך הוא בנו בקבלת התורה. 

והב כמ"ש כה דברי כאש. וז"ש אהבתי אתכם כו' ואוהב את יעקב. וא של אש

פועל יוצא שנטע ביעקב להיות אהבת ה' קבוע בלבם. כמ"ש אוהבם נדבה. 

נדבה הרי זו. שנטע בהם האהבה שאינה משתנית לעולם. ועלי' נאמר מים רבים 

לא יוכלו לכבות. ובמד' אני ישנה ולבי ער. ישנה ממעשה העגל. אך אמרו במד' 

ממעשה העוה"ז דשיר השירים ניתן לשבחן של ישראל. ולכן יש לפרש ישנה 

והטבע. כי ישנ"ה גי' שס"ה. ושס"ה ל"ת ניתנו לישראל שעי"ז לא יתקשרו 

במעשה גשמיות. ונגד שס"ה ימים בשנה שהוא בחי' הזמן והטבע. ולבי ע"ר גי' 

רמ"ח וכ"ב אותיות התורה. שמצות עשה רמ"ח ניתן לישראל שעי"ז יזכרו 

פי' ישנה ממעשה העגל בתורת ה' ואהבתו. ושניהם בחי' זכור ושמור. וא"כ 

לשכוח מעשה העגל כמ"ש אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך בחי' עשרת 

הדיברות שיהיו חקוקין ונזכרין בלב איש ישראל לעולם. זה ולבי ער. רק שצריך 

אדם להוציא זה הנדיבות הלב מכח אל הפועל. כמ"ש ידבנו לבו שהלב ימשוך 

 כל האדם אל זה הנדיבות: תרס"ג

 

למצות שבת כי בשבת מתאחדין ברזא דאחד היינו להיות דבוק ענין הקהילה  .1

בשורש החיות. וכתיב אשר צוה ה' לעשות. והקשו כי בשבת אין מעשה. אך 

הפי' הוא ע"י שמירת שבת נמשך מעשה ימות החול אחר השבת שע"י השבת 

יש עלי' לכל ימי המעשה והוא תיקון המעשה כנ"ל. ובודאי צריך להיות כל 

תכלית הנקודה שנתעלה להשי"ת. וז"ש כי תשא את ראש בני המעשים רק ל

ישראל כו' זה יתנו כו'. כי הראש ושכל האדם צריך להיות מנושא להשי"ת 

וכשיודע שכל החיות ממנו ית' וחושב תמיד איך לעשות רצונו ולהתדבק בו. 

עי"ז נמשך אחר הראש וההתחלה. ואא"ז מו"ר ז"ל אמר כי בהמה הולכת ראשה 

אין עושין מעשה בהמה נק' נשיאת ראש. והעצה לזה להיות נמשך כפוף וכש
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אחר שורש החיות כנ"ל הוא ע"י הביטול ונתנו כו' כופר נפשו להיות תמיד 

במסירת הנפש להיות כפרה כדי לעשות נ"ר להשי"ת. כל העובר על הפקודים 

המה המצות להיות תמיד הרצון והתשוקה לקיים רצונו ית' מחצית השקל 

ה רצונו כרצונך ובכל מעשה לא יהיה לכוונת עצמו רק הראשית עכ"פ עש

להשי"ת וממילא נמשך הכל אחרי'. וכשהוא מחצה על מחצה מדה טובה 

מרובה ומטה כלפי חסד. ויוכל עי"ז להתבטל כל הרצונות אליו ית'. כמ"ש 

כי  והראה הקדוש ברוך הוא למרע"ה מטבע של אש כו'.חלקהו חציו לה' כו'. 

מטבע הוא ע"ש הצורה. ובכל דבר יש גשמיות והוא החומר. והפנימיות שהוא 

הצורה. וצריכין לשמור האש וההתלהבות רק לפנימיות כנ"ל: ]תרל"ב[ ויקהל 

 ופ' שקלים

 

פי' אף כי קשה  נתקשה משה כו' והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. .2

אך כי הצורה של בנ"י הוא  להבין איך יוכלו בנ"י בו"ד לתקן דברים עליונים

מטבע של אש כמ"ש בצלם אלקים כו'. והחומר נמשך אחר הצורה. ואא"ז מו"ר 

ז"ל אמר מטבע של אש הוא יעקב אע"ה דכתיב בית יעקב אש. וזכותו מסייע 

לכל בנ"י וצורתו חקוקה תחת כסה"כ. פי' מחצית השקל כמ"ש עשה רצונו 

אף שעוסק גם בעניני עוה"ז. ועי"ז  כרצונך כי האדם נברא שיהי' דבוק בהשי"ת

יוכל להמשיך הכל להשי"ת. ואיתא כי הנשמה של האדם ממוצעת בין יצה"ר 

ויצ"ט שהם ימין ושמאל ויש בכח האדם להכריע ועכ"פ שלא יטה כח הפנימיות 

של הנשמה לצד רק להיות באמצע. ועי"ז מכריע הכל לטוב. והוא בחי' אמת 

רה. והוא העמוד שהכל עומד עליו ונקרא כשאין האדם נוטה אף כחוט השע

עמודא דאמצעיתא. ופשוט פי' שקלים שישקול האדם כל מעשיו אחר נקודה 

 ויקהל ופ' שקלים  הקדושה הפנימית של האדם: תרל"ד

 

ויקחו לי תרומה כו' במדרש לקח טוב נתתי כו' מקח יש בו זהב וכסף כו'. כי  .3

כי כל הבריאה מרצונו הטוב וזה במדת טובו של הקדוש ברוך הוא נכלל בו הכל 

הרצון הוא שורש הכל ועל זה נאמר בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. 

ונקודה זאת ניתנה לישראל אף כי כל הברואים מתקיימים ונזונים בטובו ית' 

אבל השורש ניתן לישראל ויש בו הכל ונק' לקח טוב. וגם כל החילופים 

ש במ"א וזה ענין זהב וכסף כו'. וכמו כן מתיחדים בנקודה הנ"ל ונק' שלום כמ"

בנדבת בני ישראל יש בהם פנימיות שורש הנדיבות שבכלל ישראל שנק' בת 

נדיב. וכל מעשה פרטי היא מעוררת זה השורש. והוא מדת טובן של ישראל. 

וז"ש ויקחו אליך ולא ויתנו כי כל אחד צריך ליקח מנדיבות הזה שיש בכלל 

שלו יוכל להתחבר לשורש הנדיבות כנ"ל. מאת כל  ישראל וע"י נדיבות פרטי
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איש הוא הכלל. וזה מחצית השקל כמו כחצות הלילה. שהוא נקודה אמצעית 

שבלילה כמו כן נקודה ממוצעת המחבר בני ישראל להקב"ה והוא התורה 

כמ"ש במדרש שהקב"ה נמכר עמה. פי' שבאמצעות התורה מתחברין בנ"י 

והראה לו ך שיכול כל פרט לעורר זה החיבור להקב"ה. וזה שנתקשה מרע"ה אי

פי' דכתיב בית יעקב אש כו' עשו לקש. וזה  הקדוש ברוך הוא מטבע של אש כו'

הכח ידוע באש כי כל ניצוץ קטן מאש יכול לשרוף חבילות קש. לרמוז שכל 

נקודה של אמת גובר על כל הכחות של היצה"ר. ולכן הקדימו שקלים לזכור כי 

ין למחות שמו של עמלק ע"י התעוררות שורש הנדיבות בזה השורש יכול

שבישראל שאז ממילא בטילין כל כוחות הסט"א כאכול קש לשון אש. ותיקנו 

בשבת דכ' בי' טוב להודות לה'. פי' שבשבת נתגלה לבנ"י טובו של הקדוש ברוך 

הוא ובהתגלות זאת הנקודה רואין כי הקדוש ברוך הוא מחי' הכל ואומרים טוב 

ת לה'. ובגמ' חדש בחדשו כו' חדש והבא קרבן מתרומה חדשה. כי בר"ה להודו

בתשרי ניתן התחדשות לכל הברואים. וגם בזה בנ"י קודמין כמ"ש חק לישראל 

כו'. אך לבד זה יש התחדשות מיוחד לבנ"י והוא בניסן שנאמר החודש הזה 

 לכם. והוא התרוממות התחדשות לשורשו. וזה תרומה חדשה והוא התחדשות

שבהתחדשות לכן למדו זאת מכפילת חדש בחדשו כדפרש"י ז"ל ע"ש. והוא טוב 

הנ"ל שנאמר מה רב טובך כו' צפנת ליראיך בפרט וזה מתגלה בשבת. אך ע"י 

השקלים שבזה נתעורר מדת טובן של ישראל. מסתלקי' הקטרוגים מעל בני 

ד' ישראל. פי' שראוין לקבל מדת טובו של הקדוש ברוך הוא וזהו המשך 

 פרשיות הללו: ]תרל"ו[ פ' תרומה ור"ח ושקלים

 

 ברש"י נתקשה מרע"ה כו' והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש כזה יתנו. .4

ביאור הענין כי כל המצות ומעשה בני ישראל אינו בודאי ע"י כח אנושי אבל 

הוא מצד הכנות נפשות בנ"י שיש בהם דביקות לאל חי כמ"ש בצלם אלקים 

ורמ"ח איברים נגד רמ"ח מ"ע כו' לכן ניתן להם התורה שנק'  עשה כו' האדם

אש דת הנהגה עליונה ונמצא ציור ודמות כ"ב אותיות התורה בכל נפש ישראל 

ומצד זה בכחם לתקן חצוניות מלבוש הגוף במצות מעשיות להדמות הלבוש 

להפנימיות שורש הנפש כנ"ל. וזה מטבע של אש צורה שנטבעת בנפשות בני 

כח התורה כנ"ל. וזהו עצמו פי' מחצית השקל שתיקון הגוף הוא רק ישראל ב

חצי צורה להדמותו ולהשוותו עם חלק הנפש. דכתיב הנסתרות לה' אלקינו כו'. 

וכפי תיקון הנגלות כן מתעורר חלק הנסתרות שע"ז מבקשין ויהי נועם ה' כו' 

בב' אותיות לכן עלינו כו' כידוע בזוה"ק. ואיתא עוה"ב נברא בב' אותיות ועוה"ז 

 עבודת האדם מחצית השקל כנ"ל:
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נתקשה מרע"ה במחצית השקל הראהו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש כזה  .5

פי' מו"ז ז"ל עפ"י המשנה להגיד גדולתו של יוצר בראשית שכל ב"א  יתנו.

נטבעין בחותם אחד ואין פרצופיהן דומות. והגיד כי זה החותם הוא צורתו של 

תחת כסא הכבוד והוא מטבע של אש דכתיב בית יעקב יעקב אע"ה החקוקה 

אש כו' לפי"ז פי' הענין שנתקשה מרע"ה עמ"ש הדל לא ימעיט שצריך להיות 

נדיבות זאת נמצא בכל איש ישראל והראהו הקדוש ברוך הוא כי נמצא נקודה 

אחת מצורה הנ"ל בכל איש ישראל מכוחו של יעקב אבינו רק שזה הוא בכללות 

שיר לא ירבה ועי"ז והדל לא ימעיט שגם העשיר צריך להיות ישראל לכן הע

מוסר חלקו לצבור להיות רצון כל פרט להשלים רצונו ית' לתת כל אחד מחצית 

השקל. והנה החוטא נותן חלקו לצדיק כמ"ש זכה הצדיק נוטל חלק חבירו ובכח 

הצדיקים להחזיר לכל אחד חלקו וממילא יהי' נמצא נדיבות הנ"ל בכל נפש 

ראל כי היא מוטבעת בכל נפשות בנ"י כנ"ל. וכענין שהחזיר מרע"ה בעין יש

ויקהל  טובה שלו לכל בנ"י הכתרים של נעשה ונשמע בשבת קודש: תרל"ט[

 ושקלים

 

בענין מצות השקלים קודם ניסן דכתיב כי תשא כו' ראש בני ישראל כו'. דבר"ה  .6

כל באי עולם עוברין לפניו. אבל ניסן הוא ר"ה למלכים וכל ישראל בני מלכים 

הם. ולכן שולט עליהם קנאת האומות. וצריכין כופר נפש. ואין זה סגולת 

עלין לשורש הצדקה בלבד. רק שע"י השקלים נתרומם ראשן של ישראל ומת

וכ' מחצית השקל ואמרו חז"ל מטבע של אש העליון ושם נעשין אחדות אחד. 

היינו שיש לבני ישראל חלק בשמים וחלק הניתן להם הראה לו ואמר כזה יתנו. 

בעוה"ז. וצריכין להתדמות ולהתדבק בחלק העליון. וזה הסוד שרמזו חז"ל 

זרק על המזבח. ואמרו בפסוק שררך אגן הסהר כמ"ש וישם באגנות וחצי הדם 

שסנהדרין היו יושבין כחצי גורן עגולה. ובנ"י צריכין להראות זאת כי כל מה 

שהם שולטין על האומות. הכל כדי שיהיו מכוונים לשורש העליון. ושיהי' על 

ידיהם התדבקות התחתונים לעליונים. ואם באמת כוונתם בעבור הביטול אליו 

 ויקהל ושקלים ע וזהו כופר נפשו לה': תרמ"דית' לא יוכל לשלוט ע"ז שום עין ר

 

זה יתנו כו' ואמרו חז"ל נתקשה מרע"ה והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של  .7

כי הנה בודאי ע"י נדבה זו נתעלו נפשות בנ"י כמ"ש כי  אש ואמר לו כזה יתנו.

תשא את ראש כו' וכן הוא במדרש כשקורין פ' שקלים מרע"ה זוקף ראשן של 

ישראל. דיש לכל אחד מישראל שורש בשמים. וזה הרמז מחצית השקל היינו 

החלק שלמטה הוא חצי. והחצי השני בשורש. ולכן הראה לו שיכולין למטה 

ק שלמעלה. ומו"ז ז"ל אמר כי נשיאת ראש הוא שבת שמתנשאים ליתן כפי החל
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האותיות ראש לשלמעלה מהן והוא )ר"ת( שבת ע"ש ודפח"ח. והוא כמ"ש 

שבשבת קודש ע"י הארת הנשמה יתירה שהיא היא החלק שלמעלה ויורדת 

משם הארה להעלות זה החלק שלמטה. ולכן תקנו לקרות פרשת שקלים 

מ"ק לעורר ע"י החלק שלמטה להתדבק בחלק בשבת. כי המצוה הי' בביה

שלמעלה. וזהו שסידר הפייטן ושקל אשא. הגם שנותנין רק מחצה. אבל עי"ז 

נושא כל השקל כנ"ל שחל ע"ז חלק השני. ועתה אין לנו המצוה בפועל. ורק 

בשבת קודש ע"י הארה היורדת מלמעלה שהוא מעין מ"ש ז"ל לעתיד לבוא 

ראשיהן וש"ק הוא מעין עוה"ב. לכן יורד הארה צדיקים יושבין ועטרותיהם ב

מחלק הנ"ל. ובכח זה מבקשין לזכות עתה בתיקון החלק שלמטה. וע"י הרצון 

שמשתוקקין ליתן הנדבה כמ"ש בפרשה וידבר כו' לאמר כו' מכלל שקריאת 

הפרשה הוא מתקן כאלו נתנו. ובאמת נדיבות זה נמצא בלב איש ישראל לעולם 

בכח אאע"ה כמ"ש ז"ל בת נדיב. והקב"ה מגין על נקודה  כמ"ש מו"ז ז"ל שהוא

זו של הנדיבות שנמצא תמיד בנפשות בנ"י ע"ש. וע"י התעוררות נקודה זו יכולין 

לברר הכל כמ"ש כל העובר על הפקודים. וכ' לכפר כו' מכלל שאפילו קודם 

 הבירור והתיקון עי"ז הנדיבות יכולין לברר התערובות כמ"ש חז"ל משמיעין על

השקלים והכלאים. שע"י השקלים זוכין אל הבירור. וז"ש זה יתנו כזה שיזכו 

 ויקהל ושקלים להיות ברי לבב ע"י נדבה זו: תרמ"ז

 

דרשו חז"ל תשא את ראש שמרע"ה זוקף ראשן של ישראל. דאיתא במדרש  .8

רבים אומרים לנפשי כו' כאשר חטאו בנ"י כו' דכתיב ואתה מרים ראשי כו' 

ם לעולם כל המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לבנ"י הם דכתיב ואתה מרו

לעולם. ואפילו כשחטאנו ונפלנו ממדריגות אלו. מ"מ בשורש העליון לא ניטל 

משלנו כלום. ולכן ע"י המצות יכולין לחזור בכל עת לחלקינו. וזה ההבדל שבין 

הרשעים בפרוח כו' כמו עשב כו' כי כל הגבהות שלהם צורך נפילה להשמדם 

צדיקים להיפוך כל הירידות צורך עלי'. שבע יפול צדיק וקם. וכאשר משה כו' ו

רבינו ע"ה מסר נפשו בעבורנו ואמר אם תשא חטאתם הבטיח לו הקדוש ברוך 

הוא כי ע"י השקלים ישא ראש בני ישראל. והצדקה הוא סגולה להתדבק 

בשורש כמ"ש צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. פי' שהרשעים מה 

אל שורש שלהם חטאת הוא. כענין שאמרו פיזור לרשעים טוב להם שבאים 

ולעולם. כינוס לרשעים רע להם ולעולם. כמו שנתן המן עשרת אלפים שקלים. 

ובזה בא לשורש עמלק שהוא ראשית גוים. ונתקיים בו ואחריתו עדי אובד. ולכן 

הקדים הקדוש ברוך הוא שקלי בני ישראל שעי"ז מתרוממים להתדבק 

ם. וזה מתקיים בכל שנה כמ"ש ז"ל באחד באדר משמיעין על השקלים בשורש

ועל הכלאים. כי ראשיתן של בנ"י הוא קודם לעולם ושם אין מגע נכרי כלל רק 
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על ידי החטאים נתערבו בין האומות. וע"י השקלים חוזרין להתדבק בשורש 

 הראשית. ונבדלו מהתערובות. וכ' מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה

ונהרות לא ישטפוה. הם ב' אלו השקלים והכלאים. כי הרשעים רוצין לכבות 

דביקות בנ"י בהקב"ה. וגם רוצין להתערב עמהם. וע"י השקלים מתעורר 

ואמרו חז"ל נתקשה מרע"ה במחצית האהבה לבנ"י ומתפרדין כל פועלי און. 

ל מתחת כסא הכבוד. הרמז ע השקל והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש

פי מאמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד. 

ומרע"ה הי' בחי' צדיק גמור והוא הוריד התורה משמים לארץ. והוא רמז מן 

המים משיתיהו. אבל בנ"י שנפלו ממדריגה זו. ומ"מ ע"י רשפי אש של בעלי 

כסא הכבוד.  תשובה שבא בחילא סגי. אמרו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד

וזה מטבע של אש בחי' תשובה מלמטה למעלה אל השורש. וזו התשוקה נשאר 

לעולם בבני ישראל. ומים רבים לא יוכלו לכבותה. כמ"ש אם יתן איש כו' הון 

ביתו זה המן הרשע. ונהרות לא ישטפוה להמשיך התפשטות אהבת בנ"י 

 שקלים להשתתף עמהם כמ"ש לא לכם ולנו לבנות כו': תרנ"ב

 

משמיעין על השקלים ועל הכלאים. דהנה ר"ה בתשרי. ולבנ"י ניסן ראש  .9

חדשים. וכתיב היום אתם יוצאים בחודש האביב. כי כל מה שסדר הקדוש ברוך 

הוא בעולם למילף מיניה חכמתא כמו שסדר הטבע ימות הגשמים הכנה 

להתבואה. שצריך לעבור חרישה וזריעה וגידול העשב והקש עד שנתברר אח"כ 

להוציא לחם מן הארץ. כמו כן תשרי ר"ה בכלל. ובניסן מיוחד לבני ישראל 

ראשית תבואתו. והבירור הוא באדר כי אז מתחיל התגלות החטה. שמקודם הי' 

מעורב בשורש תוך הקש לכן עיקר מלחמת עמלק והמן באדר. וכתיב בית יעקב 

י אלו נעשה ובית יוסף להבה זכור. ובכח שנ שקלים מטבע של אש.אש זה בחי' 

בית עשו לקש ומתברר ונבדל התבואה מן הקש. ולכן הגם כי עיקר מחיות 

עמלק בזכור. מ"מ גם בשקלים רמזו על הכלאים שהוא הבדלה דקה. דכתיב 

הצילני נא מיד אחי מיד עשו. פי' בו שיש להיבדל מאותו רשע מטוב ועד רע. 

ה צריכה שמירה ושקלים הוא ענין מיד אחי. כי הנדבה קודם שבא לידי מעש

מתערובות פסולת. שמערב היצה"ר בכל מצוה פניות ורצונות שלא לשם שמים. 

וזכור הוא בחי' מיד עשו כשנעשה שונא בהתגלות להלחם ולהעביר האדם 

מדעת קונו. ובנ"י שנקראו ראשית תבואתו צריכין לעבור כל אלה הדרכים עד 

עדיין אין ניכר עיקר שזוכין לברר אוכל מכל פסולת. ולכן מתשרי עד ניסן 

התבואה ועתה כתיב הסתיו עבר הגשם חלף כו' ואז יוצא התבואה מן הקש. 

לכן היום אתם יוצאים כו'. וזה בחי' יציאת מצרים להוציא הפרי מתוך 
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הקליפה. וכן הי' סדר הבריאה חשוכא והדר נהורא. תהו ובהו אח"כ יהי אור: 

 שקלים תרנ"ו

 

שלום במחצית השקל והראה לו הקדוש ברוך איתא שנתקשה משה רבינו עליו ה .11

דכתיב כי תשא כו' ראש בני ישראל ואמרו חכמינו ז"ל  הוא מטבע של אש

שמשה זוקף ראשן של ישראל. דאחר החטא נפלו בני ישראל ממדריגה ראשונה 

שלהם ואכן בכח התורה דכתיב כה דברי כאש נאום ה' זה ההתלהבות נשאר 

ה כתיב מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה בנפשות בני ישראל לעולם ועל ז

עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה. וזו אהבה שאינה תלויה בדבר 

ואינה בטילה עולמית. דאהבה שבא על ידי המצות עבירה מכבה אבל אהבת 

התורה אינה תלויה בדבר והוא אות כי חלק ה' עמו. וכתיב ואוהב את יעקב כו' 

ילו אין בני ישראל ראויין במעשיהם. דאם לא כן מה עשו שנאתי. הפי' אפ

רבותא שאוהב את יעקב מעשו. וגם פי' ואוהב את יעקב שעשה אותנו כלים לזו 

האהבה במתן תורה. וזו התשוקה ונדיבות שנמצא בנפשות בני ישראל שנקראו 

בת נדיב היא נטועה מאתו ית"ש. גם ואוהב את יעקב שנתן לנו מצות ועצות 

את האהבה ורמז פרשת שקלים לעורר האהבה זה ואוהב את יעקב.  איך לעורר

ואת עשו שנאתי רמז לפרשת זכור שכמו כן נתן מצות ועצות איך לעורר שנאת 

 עמלק ימ"ש על ידי פרשת זכור )מחה( תמחה את זכר עמלק מתחת השמים.

 ]תרס"ב[ לפ' שקלים וזכור

 

בפסיקתא ומדרש תנחומא בשבת זכור ובעמלק זכור כו'. אבל התי' הוא כי  .11

זכירה זו תלויה בזו. וכפי מה שזוכרין קדושת שבת כן יכולין למחות עמלק. דכ' 

והיה בית יעקב אש בית יוסף להבה ובית עשו לקש. פי' כפי התחזקות אש 

משמר  ולהבה של הקדושה. מתבטלת כח עשו. כמו שהקש שומר לפרי. והוא

ותפיסה ג"כ להפנימיות. שהקליפה סובבת הפנימיות. אבל ע"י בירור הקדושה 

 שקלים מטבע של אשלנקותו מכל פסולת. אז נשאר הקש קש. ואלה הפרשיות. 

והוא בית יעקב אש התלהבות נדיבות לבות בנ"י לה' אחד. זכור יוסף להבה 

כ שריפת פרה כמ"ש להבה שולט למרחוק לכן יש בו זכירה לעולמי עד. אח"

הוא בית עשו לקש. וזה ג"כ ענין אומרם ז"ל משמיעין על השקלים ועל הכלאים. 

שע"י השקלים נתברר התערובות. וגם הקדושה יוצאת לחירות מבית האסורים 

 שנק' בית הכלא. ונשאר בית עשו לקש: תרל"ח פ' ויקרא. שבת זכור
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 מעה לשון גרה  ביאור ענין

 

 

 רש"י

 

 גרה

 

        לחם וככר כסף לאגורת לו להשתחות יבא בשמואל וכן מעה לשון

 

 שפת אמת

 

בענין השקלים עשרים גרה השקל כו'. דכתיב מה יפו פעמיך כו' בת נדיב בתו של 

אברהם אע"ה שנק' נדיב. כי זה הנדיבות בישראל הוא מושרש מן האבות ולכן הוא 

כ"א הנקודה הנטועה בו בצמצום הדל לא ימעיט והעשיר לא ירבה. כי העיקר למצוא 

בכח האבות. אך לכ"א ניתן הסתר. ויש מי שברוב חכמה משיג הנקודה. ויש במיעוט 

מעשים. לכן אין שכר כל א' שוה. אבל התכלית למצוא הנקודה שלו. לכן בפנימיות 

לכן מעה נק' כ"א. יד כולם שוה. ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל כי גרה הוא לשון המשכה. 

חשוב שנמשך האדם אחריו ודפח"ח. ונראה כי עשרה גרה הוא כי הוא כסף  גרה.

ביטול הי' מדות שנמשך כח זה לבנ"י מעשרה נסיונות שנתנסה אאע"ה שהי' נכלל בזה 

ביטול כל העשר מדות ומכולם נשאר הארה לכלל ישראל. ונראה כי עשרים גרה הוא. 

מדות רוחניות.  למשוך עצמו מעוה"ז בכל בחי' הי' מדות. ועשרה להימשך אחר עשרה

ולכן המבוקש מהאדם מחצית השקל הוא היציאה מגשמיות. ועשרה עליונות באים 

ממילא בסייעתא דשמיא. ותלה הכ' עליות רגלים בזה הנדיבות כי בכח זה זכו לראות 

פני ה'. ולכן נק' נשיאת ראש ולכפר על נפשותיכם. כי בשעת מתן תורה קודם החטא 

וכמ"ש אמרתי אלקים אתם. והיו מוכנים לעלות תמיד  היו כל בני ישראל בני עליה.

אל ה'. כמו שהי' במשה רבינו ובאליהו שהיו מוכנים לפשוט צורה לעלות אל ההר 

ולחזור להתלבש בזה העולם. כמ"ש שהי' חירות מן המיתה. ואחר החטא נתן לנו 

 הקדוש ברוך הוא העצה להתקרב אליו ע"י ביהמ"ק והקרבנות. ונתקיים זו הראיה

בשלש פעמים בשנה. ולכן היו תורמין הלשכה ג"פ בפרוס הפסח ועצרת והחג. שעי"ז 

הנדיבות זכו לראות פני ה' כנ"ל. לכן אחד בניסן ר"ה לרגלים שבו ר"ה לתרומת 

 שקלים תרנ"ג שקלים:

      
-------------------------------------------------- 
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ר לד ל ְיהֹוָה ַוֹיאמֶּ ה-אֶּ ת  | ָנָטף ַסִמים ְלךָ -ַקח ֹמשֶּ ְלְבָנה ּוְשֵחלֶּ  ַסִמים ְוחֶּ

 :ִיְהיֶּה ְבַבד ַבד ַזָכה ּוְלֹבָנה
-------------------------------------------------- 

 

 יקל שלא ללמדנו הקטורת סממני בין הכתוב ומנאה נא רע חלבנה ריחו  ביאור ענין

             עמנו נמנין שיהיו ישראל פושעי את ותפלתנו תעניותינו באגודת עמנו לצרף בעינינו

 

 רש"י

 

 וחלבנה

 

 יקל שלא ללמדנו הקטורת סממני בין הכתוב ומנאה נא"גלב לו וקורין רע שריחו בשם

          עמנו נמנין שיהיו ישראל פושעי את ותפלתנו תעניותינו באגודת עמנו לצרף בעינינו

 

 לקטורת  דומה רמז שהתפלה

 

U הטוריםבעל 

 

 ולבונה   מופיא בכל התנ"ך רק ג' פעמים( זכה")רצונו לומר שהמילה " .במסורה  'ג  זכה.

 שאומר זה  .יז(  ,טז )איוב זכה ותפילתי  .ז(  ,כד )ויקרא זכה לבונה המערכת על ונתת  .זכה

 שזה כשם  ,לקטורת דומה שהתפלה  ,לפניך קטרת תפלתי תכון  ב(  ,קמא )תהלים הכתוב

 :זכה שתהיה צריכה התפלה כך זכה

 

    

 שפת אמת

ויוסף אברהם ויקח אשה כו'. במדרש ועלהו לא יבול כו' כי עיקר זרע ישראל שהי' 

מיוחד לצאת מאברהם אע"ה אין בזה רבותא. אבל הרבותא של הצדיק התוספת 

כמ"ש והוספתי על כל תהלתך. והוא בחי' תוספת מחול על הקודש. ויש הוספה 

ביציאה. וכן יש בחי' תוספת קדושה דקמי שבתא ובתר שבתא. והוא בכניסת שבת ו

קיום ימי המעשה מהארת השבת קודש כידוע לי"ח. וכמו כן הי' בחי' בן הגר קודם 

לידת יצחק. ובני קטורה אחר לידת יצחק. ובאמת הי' זה הכנה שיוכלו בנ"י להתקיים 

מצוא הארת ונצוצי קדושה בין האומות כמ"ש רז"ל אברהם בירר לו המלכיות. והכין ל



  

402 
 

בהאומות. והם בחי' הגרים שנתוספו אח"כ לבנ"י. ונקראו ספיחים שאינם עיקר הזרע. 

 תר"מ :כמ"ש בטעם חלבנה שנמנה בסימני קטורתולכן רמזו שנאים מעשי' כקטורת 

 חיי שרה

 

-------------------------------------------------- 

ל ַדֵבר ְוַאָתה יג ת ַאךְ  ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ  אֹות ִכי ִתְשֹמרּו ַשְבֹתַתי-אֶּ

ם ֵביִני ִהוא ם ּוֵביֵניכֶּ ם ְיהֹוָה ֲאִני ִכי ָלַדַעת ְלֹדֹרֵתיכֶּ  :ְמַקִדְשכֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 למעט שבת ממלאכת המשכן  ביאור ענין

 

 רש"י

 

 ישראל בני אל דבר ואתה

 

 השבת את לדחות בעיניך יקל אל המשכן מלאכת על לצוותם שהפקדתיך פ"אע ואתה

 מלאכה אותה מפני

   

           

 השבת את דוחה שאינו  ,לומר  ,המשכן מלאכת לצווי שבת אזהרת להם רמז שהקדים

 

Uברכת פרץ 

 

 , בה"לשמות 

ת ב) ה ָיִמים ֵששֶּ ם ִיְהיֶּה ַהְשִביִעי ּוַביֹום ְמָלאָכה ֵתָעשֶּ ש ָלכֶּ -ָכל ַליהֹוָה ַשָבתֹון ַשַבת ֹקדֶּ

ה  ( :יּוָמת ְמָלאָכה בוֹ  ָהֹעשֶּ

         

ּיֹום ְשִביִעי ּובַּ ם ִיְהיֶׁה הַּ ש ָלכֶׁ ת  ֹקדֶׁ בַּ      שבת" דוחה משכן בגימטריא "אין מלאכתשַּ

 
 

 שפת אמת

 

 ל"ז ן"ורמב .המשכן ממלאכת שבת למעט' כו תשמורו שבתותי' כו אך י"ברש .1

 השראת ענין הוא המשכן שגם שאף הפירוש אמר ה"זצלה ר"מו ז"ואא. תמה
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 ענין שאין הכתוב וממעט. כלהנבראים עליות הוא שבת ענין וגם השכינה

 גם וודאי הפשוט י"ועפ. יותר זוכר איני כי ביאור צריכין ודבריו. בשבת המשכן

. פ"עכ בהסתר שבת' בחי בהם יש מ"מ. ומלאכה המעשה ימי' שנק החול בימות

 גם שאצלם. שבת' נקראי ח"ת ולכך'[ כו סגור' יהי המעשה ימי שששת"כמ]

 החיים בשורש דבוק להיות. שבת' פי עיקר שזה. הפנימיות הארות' נמצאי בחול

 זה אופן י"עפ היו במשכןבודאי שהיו ומלאכות. יומין שיתא מתברכין' דמיני

 המלאכות כל ושורש. האלה מלאכות י"ע השכינה השראת נעשה שהרי

 במשכן' שהי מלאכות ט"ל נלמד ולכך. משכן' מבחי הם החול ימות ועבודת

 כהנהגת שהוא המשכן ענין תרומה ק"בזוה ש"והעניןכמ. ]מלאכות' נק הם שרק

 גם כי הכתוב אומר ולזאת[. י"והמש מלאכה' בחי שהוא המלאך י"ע החול ימות

 ובאמתקודם. הפנימיות התגלות יש בשבת כי. בשבת אסור המשכן מלאכות

 יובל] דחירות עלמא ב"עוה ענין והוא מ"ומה משטן חירות' הי העגל חטא

 י"ע התיקון' הי. ונשמע נעשה של הכתרים מהם שניטלו החטא אחר רק[. ודרור

 מלכות מלכותך' מבחי דבר בכל שיש נקודהפנימיות למצוא שהוא. המשכן' בחי

 הכתרים מחזיר ה"מרע בשבת אבל. משלה בכל מלכותו ש"כמ. עולמים כל

 המשכן מלאכות גם ולכך. כלל הסתר שום ואין ב"עוה כעין והוא. לישראל

 שצריכין הזהב את אך פ"ע ל"חז ש"כמ. אך ופרשנו. ל"כנ בשבת כאסורין"ג

 אין בשבת כן כמו. שהוא כמו הזהב רק' שיהי. ההגעלה קודם החלודה להעביר

 נסתר מלאכות י"ע ובחול. ל"הפנימיותכנ נקודה התגלות רק וחלודה הסתר שום

 וכתיב. ל"כנ המעשה בפנימיות העושה דביקות להיות העבודה וזה. הפנימיות

 התקשרות דעת' ופי. דעת נותן ששבת' פי. מקדישכם' ה אני כי לדעת בשבת

 שעושה מה שכל ל"כנ ופרשנו. בדעת יעשה ערום כל כתיב. ודביקותבפנימיות

 משורשו ומפסיק הדבר שפורש י"ע וכסיל. הדבר בשורש ומדובק מקושר החכם

 וכתבו'. כו ילכו צדיקים' דרכיה ישרים כי'. א מעשה שעושין אף. אולת נעשה

 דבר שבכל' הפי. והודיעם לך שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה ל"חז

 למצוא האדם ויוכל. זה נודע שבת ידי ועל. וקדושה עליונה הארה נגנז שבעולם

' בחי למצוא' פי השבת את לעשות ש"וז. ]שבת שמירת י"ע הארתשבת בחול גם

 כל ומצפה ששומר'. כו שמר ואביו כמו שהוא. ושמרו י"ע במעשה גם השבת

 פרשנו. זמנהולשבת יפה מנה ל"חז' פי זכור וכתיב[. השבת אל החול ימות

 י"ע שהוא שבת זכירת וזה. בלבד' לה פנימיות נקודה מעשה בכל להניח

 מעשה' פי. מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"וז. ת"להשי הכל כי י"בנ שמעידין

 כי קודש היא זו' ובחי. זה נודע ישבת"וע. ת"מהשי חיות נקודה בו יש ישראל

 מה כפשוטו וגם. ז"עוה עניני בתוך שהוא אף. ונבדל קודש הוא ת"השי חיות
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 ש"כמ זה נודע ובשבת. ת"מהשי כ"ג הוא ל"הנ הנקודה הארת האדם שמוצא

 א"תרל: לדעת

 

' ה אני כי לדעת' כו וביניכם ביני הוא אות' כו תשמורו שבתותי את אך .2

 שיש הנייחא פשוט. השבת' בחי לשמור צריכין דבר שבכל' פי. מקדישכם

 המעשים כל לזכורלעשות ובפרט בכלל ברא שלכבודו הבריאה מכל ה"להקב

 ש"וז. הבריאה תכלית וזה. איך כראוי י"שא אף שהוא מה' ית רצונו לגמור כדי

 אורייתא כדאיתא ה"בהקב י"בנ דביקות היא זאת' פי' כו הוא אות כי. שבתותי

 מה כפי נמצא. החיות בעיקר דבוקים י"שבנ' פי. כולהוחד ה"וקוב וישראל

 כן כמו. ה"הקב של החיות בפנימיות ומתדבקין לשורשו דבר כל שמעלין

 כח שמתעורר כל לכן. מקדישכם' ה אני כי לדעת וזהו. כ"ג י"בנ כח מתעורר

 ישמרו המשכן במלאכת שגם לרבות י"רש וכתב. י"בנ כח כ"ג מתעורר ה"הקב

 רצונו לעשות המכוון עיקר לזכור צריכין מצוה של במעשה שאף הרמז .השבת

 שמחזיר שבח והוא. שמים לשם רק.לגמרי עצמו טובת להתערב שלא. בלבד' ית

 ה"תרל: ל"כנ לעושהו המעשה

 

 כתב. אך מאי'. כו תשמורו שבתותי את אך' כו ישראל בני אל דבר ואתה בפסוק .3

 גנזי בבית לי יש טובה מתנה' בגמ דאיתא .המשכן ממלאכת שבת למעט י"רש

 בעשרת ונשנית שבת מצות להם שכברניתן ותימה. והודיעם לך' כו שמה ושבת

 כל מתוקן' הי התורה בקבלת כי ל"ז חכמינו מאמר י"עפ נראה אמנם. הדברות

 כי האור את אלקים וירא וכתיב. הראשון אדם חטא קודם היה כאשר העולם

 י"ע באמת והוא'. כו להשתמש כדאי העולם שאין שראה ל"חז פירשו טובויבדל

 באור משתמשין היו בוודאי הכל מתוקן בהיות אבל. בעולם החטא שנמצא

 נעשה בהקדימם י"בנ הכתריםשקיבלו המה הן ספק ובלי. לצדיקים הגנוז

 הטעם מאותו כ"ג הוא. עדים את ישראל בני ויתנצלו נאמר כ"ואח. לנשמע

 יראו לכן. בעולם הרע מציאות שיש והרגישו. התיקון שנתקלקל שראו

' יהי שלא כדי המקום גנזו ט"דמה. הצפון אור אותו וגם"ח יפגימו פן לנפשותם

 עליו עדיו איש שתו לא מעצמם י"בנ ולכן. האור לאותו מגיע הרשעים פגם

 הכל'הי החטא שמקודם שמה' פי. החטא תיקון היה המשכן כי ונודע. ל"כנ

 המלאכות פרטי י"ע נתקן כ"ואח הללו לדברים הצטרכו ולא כראוי מתוקן

 למעלה היו החטא קודם אך'. העשי תוך השכינה השראת המשיכו שבמשכן

 את לנחם' ית הבורא בא זה מול.לנשמע נעשה הקדמת' פי וזה. גשמיות' מעשי

 מקודם להם' שהי כמו להם ניתן עודנו השבת כי להם ולהגיד ישראל בני

 גנוז שהוא באופן י"לבנ ניתן שהשבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה ש"וז. החטא
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 שכל אף' פי. תשמורו שבתותי את אך ש"וז. כלל א"סט מגע יכוללהיות שלא

 הוא השבת אך. החטא כמקודם הטוב באופן לקיימם יוכלו ולא נשתנו המצות

 ואתה נאמר ולכן. בכללהחטא' הי לא ה"שמרע' כו דבר ואתה ש"וז. כמקודם

 ישראל בני ובין ביני והטעם. כרצונו המצוה זאת להם למסור שיוכל זו במצוה

. שם שולט נכרי מגע שאין' פי'. כו בצינעא שניתן חכמים ודרשו'. כו הוא אות

. שם פוגם המעשה קלקול אין בשבת בטלים המלאכות כיוןשכל הטעם ועיקר

 כהלכתו שבת השומר ל"חז דברי פירוש נראה וזה. בעשיה רק הוא והחטא

. מחללו שומרשבת' כו אנוש אשרי' שנא לו מוחלין אנוש כדור ז"ע עובד אפילו

 בפני שעומד דבר לך אין תשובה עשה אי נ"ממ המפרשים ותמהו'. כו לו מחול

 יכול שאינו מעכב החטא תשובה שעשה אף כי נראה אבל. ז"בט ש"ע תשובה

 החטא שאין שבת מצות מיוחדת ז"ע אמנם. כמקודםהחטא ממש המצוה לקיים

 שבת דשמירת זו במצוה יעכב שלא לו מחול זה ולענין זו במצוה ומעכב פוגם

. החטא כמוקודם שבת שמירת מצות להם נשאר אשר י"לבנ נחמה' הי וזה. ל"כנ

 כמו הגנוז אור בו מתגלה כי. להודות טוב השבת ליום שיר מזמור נאמר ולכן

 יכולין השבת י"ע ובאמת. ב"עוה מעין שהוא ל"חז ש"כמ. התיקון אחר' שיהי

 ל"ז ט"הבעש הרב בשם ש"כמ המעשה בימי השבתגם הארת להשאיר להתחזק

 לכתוב מקומו אין דזה וקשה. נפש אבדה וי ששבת כיון וינפש ל"חז ש"עמ

 זו הארה ממנו יסתלק השבת שאחר זאת זוכר שאדם י"שע' ופי. בשבת

 : תרל"זביותר בה לכןמתדבק

 

 י"ורש. אך מאי וקשה. וביניכם ביני הוא אות' כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .4

 נפלו ישראל דבני נראה הענין ולהבין. המשכן ממלאכת שבת למעט כתב

 שהוא המשכן במלאכת נעשהונתקן שקלקלו החטא י"ע העליונה ממדריגתם

 היגיעה י"וע. א"במ ש"כמ האדם מעשה כל שכולל. מלאכות ט"ל בירור ענין

 יום אמנם'. כו מקום בכל השכינה הארת למצוא זוכין בקדושה הכל לעשות

 ש"וז'. כו הכתרים י"לבנ בשבת מחזיר ה"שמרע איתא לכן י"חטאובנ לא השבת

 יכולין שאין. ודור דור בכל י"לבנ נשאר זו שמצוה תשמורו שבתותי את אך

 כמו. בליפסולת אך' פי כתבנו א"ובמ'. כו הוא אות ש"כמ חלילה לאבדה

 ל"הנ בענין כן וכמו'. כו החלודה להעביר שצריכין הזהב את אך חכמים שדרשו

 ישראל בני צריכין לכן. בירור שום הצטרכות בלי נקי נשאר השבת ששמירת

 הפנים כמים' פי. וביניכם ביני אות שנקראים בכלהמצות וכן. זו במצוה להתחזק

 י"וברש. למעלה התקשרות יש כן. להמצוה י"בנ לבות התקשרות וכפי. לפנים

 עיכובהמלאכה השביתה' יהי שלא' פי. עראי ולא מרגוע מנוחת שבתון שבת

 הכנה הוא קודש שבת שבאמת. המלאכה ענין מכל לשכוח רק שעה לפי
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 כל לשכוח להתלמד האדם וצריך. ב"עוה מעין שהוא ל"חז ש"כמ. ב"לעוה

 :ב"עוה בנקללמנוחת יזכה כן וכמו. השבת יום בבוא המעשים

 

 שלמעלה שבתותי' פי לומר ויש. אך מאי מדקדקין. שבתותי את אך בפסוק .5

 הוא פרס. עלינו שלום סוכת פורס ש"כמ בזה חלק להם יש ישראל ובני. בשמים

 ומתענג מלעילא דנחתא ברוחא השתתפות יש בשבת כי ק"בזוה ש"וכמ. חלק

 עוד. חלק אך לשון וזהו. וביניכם ביני וכדכתיב. ויקהל' בפ ש"ע שבת בתענוגי

 ואיתא. שבת לקבלת ש"בע שמשתוקקין י"ע שבת תוספות את' פי יתבאר

 על ל"רז ש"כמ חלק אך וזהו. השבת הארת התנוצצות יש הששי יום דמחצות

'. ה לשם רק השמירה' שיהי. אך. הפשוט ולפי'. כו תשביתו הראשון ביום אך

 ושפע ברכה נותן שהשבת י"ע לפרש יתכן. שבתון שבת וכתיב. דוקא שבתותי

 לכן'. כו מצרים בלי נחלה לו נותנין השבת המענג איתא וכן. המעשה ימי לכל

 השבת ברכת בעבור ולא. עצמו השבת לשם השביתה' שיהי שבתון שבת כתיב

 נראה הענין ולבאר .המשכן ממלאכת שבת למעט' לפי"ז י"ורש. דחול לעובדין

 שהמה אות' שנק התפילין וכן עדות' שנק המצות אלו כל כי א"במ ש"מ י"עפ

 נפשותיהם בעצם בפועל מקוים להיות צריכין שהיו שלמעלה להארות רמזים

 עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו מתקיים היה החטא וקודם. י"בנ של

 דרשו החטא אחר רק. אליו מגשת וייראו ה"מרע של הוד בקרני' שהי כמו ממש

 מצות י"ע ל"הנ הארה קצת להשיג שיכולין'פי. שבראש תפילין אלו ל"חז

 ובין ביני' שכ. אות עצמן שהן ל"חז ש"כמ. תפילין צריכין אין ק"ובש. התפילין

 מאור דומה אין ל"חז ש"וכמ. אמצעיות שום בלי' פי. הוא אות ישראל בני

 עדים ש"כמ. בעצמם מעידים זכאין י"כשבנ ואיתא. לשבת בחול אדם פניושל

 רואיהם וכל. י"בנ צורת נשתנה התורה ובקבלת. עדי אתם כ"וכ. בכם אתם

 מצות י"ע העדות והוצרךלברר'. כו עדיך הורד' כ החטא אחר אך'. כו יכירום

 א"שא. בעצמו שקר עדות כמעיד תפילין בלא ש"ק הקורא ל"חז דרשו וכן. הללו

 תרמ"ה :קודש בשבת זולת. התפילין בלי לברר

 

 הוא הענין. המשכן ממלאכת שבת למעט י"פרש תשמורו שבתותי את אך בפסוק .6

 להם שוויתר הוא עדות העדות משכן ש"כמ. החטא לתקן הוא המשכן כי

 קלקלתם דאיתא. ובירור הצריךעדות במקום שהוא והיינו'. כו ה"ב הקדוש

 כמלאכי מזוככים בגופים מתוקנים ישראל היו מקודם כי. בנשמע הזהרו נעשה

 מעשה דכתיב הראשונות לוחות ענין' הי וזה. לגמרי העשיה מתוקן' והי. השרת

 מעשה כל ניתקן' שהי היינו. ל"חז ש"כמ חירות חרות' נק ולכן. אלקיםהמה

 בערב נבראו דברים עשרה ואיתא. העולם נברא מאמרות שבעשרה בראשית
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 העשרה של המהשרשים ומסתמא'. כו והמכתב הכתב השמשות בין שבת

 לא החטא י"וע'. העשי כל תיקון' הי אותם לקבל י"בנ זוכין וכשהיו. מאמרות

 לקבל וכלים ציורים שהמה המשכן מלאכת י"ע התיקון' והי. התיקון נגמר

 אכן. בעצמם ישראל בני בנפשות להיות מוכן מקודם'שהי מה עליונות הארות

 כדכתיב. יתירה הנשמה לקבל ישראל בני וזוכין' מהעשי למעלה שהוא בשבת

 שכמהמיני. מקדישכם' ה אני. אמצעי שום בלי וביניכם ביני היא אות כי

. כביכול בעצמו ת"מהשי הקדושה מקבלין י"בנ אבל. בעולם נמצאים קדושות

 כאן לרמוז יש כן כמו. מצרים יציאת גבי מלאך ולא אני ל"חז שדרשו כמו

 וזה במעשה מתלבשת שאזהקדושה המעשה ימי על השבת קדושת במעלת

 אלקים מעשה בענין איתא משפטים ק"ובזוה. א"במ ש"כמ ועדות בירור צריך

' ה עשות ביום כתיב השבת ואחר אלקים כתיב בראשית במעשה כי המה

 שליטת בעוד השמשות בין ש"בע שנבראו ל"חז דרשו שלכך'שכ ש"ע אלקים

. ש"וב ה"ב ה"הוי שם התגלות קודש בשבת דבריו לפי נמצא. ש"ע אלקים שם

 ריש ק"שםבזוה ש"כמ י"לבנ רק ולשון אומה לשום אחיזה שום אין ושם

 עשה ימים ששת כי' כו היא אות' כו ביני כ"וכ. מקדישכם' ה אני ש"וז. משפטים

 הראת אתה ש"וכמ. הוא ה"הוי שם בכח הכל כי מעידין ישראל שבני' פי'. כו' ה

 רק. ה"הוי משם הכל כי האחדות זה מבררין י"האלהיםשבנ הוא' ה כי לדעת

 בראשית מעשה' ובחי אלקים' בבחי' והעשי הטבע' בבחי ההנהגה המעשה בימי

 בחדושיתורה כ"וכ. ה"ב ה"הוי שם מתגלה ובשבת'. כו הגיד מעשיו כח' בחי

 האדם עבודת כפי הוא המעשים תיקון כי עוד ל"וי. ש"ע בהר' בפ ל"ז ז"מא

 לבראות במחשבה עלה בתחלה ואיתא. במדה מדה ד"מדה אלקים' בחי והוא

 כי י"בבנ נעשה זה וכל. ר"מדה ושיתףעמו מתקיים העולם שאין וראה ד"במדה

 ונשברו להתקיים יכול' הי לא אבל. ד"מדה' בבחי לתקן הכוונה היה מקודם

 טובה מתנה' שנק ושבת ה"הוי שם ר"מדה שיתוף י"ע התיקון' והי הלוחות

 לא מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ לנו ניתנה מתנה רק לפיעבודתינו שאינו

' כו ושמרו ש"וז. המעשה ימי גם לתקן צריכין זה שיתוף י"ע אך. עבודתכם לפי

 כל לתקן יכלו כילא אם' פי. שבתותי את אך ש"וז'. כו השבת' כו לעשות

 :כאן קצרתי לכן עוד כתבנו א"ובמ. המעשה ימי יתקנו השבת בכח פ"עכ'. העשי

 תרמ"ז

 

 מה י"עפ. לכם הוא קודש' כו תשמורו שבתותי את אך לשון יתבאר עוד .7

 את להעביר שצריך הזהב את אך בפסוק ל"חז רמזו כאשר א"במ שכתבתי

 לכם הוא קודש. שוםחציצה בלי תשמורו שבתותי את אך כן כמו. החלודה

 אין קודש בשבת ל"חז ש"כמ בעצמם ישראל בני בנפשות נמצאת שהקדושה
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 ק"בש השרויה יתירה הנשמה בכח והוא. אות עצמם שהם תפילין צריך

 ולכלוך החלודה ומעביר עצמו מטהר שהאדם והאמתכמו. ישראל בני בנפשות

 חציצות בלי מלמעלה הבאה הקדושה לו מתגלה כן כמו. מנפשו עונות

 ל"ז ש"כמ המלבושים ולהחליף ש"ע קודם לטהר צריכין ולכן. והפסקות

 שחורה ל"חז דרשו ונאוה אני שחורה דכתיב הוא והענין. נקיה וכבדתובכסות

 בימי שחורה. במשכן ונאוה בעגל שחורה. אבותי במעשי ונאוה במעשי אני

 שלמה כיריעות להתכבסולהיות אני יכולה קדר כאהלי. בשבת ונאוה המעשה

 בעצם לא במקרה הוא בישראל' שהי שהחטא להודיע אחד ענין והכל. ש"ע

 החיצון המלבוש להסיר שזוכין זמנים כשיש לכן. בחטא שנתלכלכו רק הנפשות

 עדות הוא שבת לכן. ככראשונה להקדושה חוזרין ק"כמובש הפנימיות ומתגלה

 והשכינה המקודש במקום י"בנ שכשנבדלו. המקדש ובית במשכן כמו י"לבנ

 וכמו. י"בנ בפנימיות נמצאת הקדושה שעדיין העדות זה' הי. בהם שרויה היתה

 שהוא כמו' ית בשמו הקדושה תלה. מקדישכם' ה אני כי לדעת קודש בשבת כן

 נעשה החטא ידי על רק. לעולם ישראל בבני הקדושה כן כמו. ויהיה הוה היה

 מסך ומסירין ישראל נפש לכל מאירהקדושה קודש ובשבת. מבדיל מסך

 כי. ל"קה ת"ר לכם" הוא" קדש. "ישראל לכללות לכם הוא קדש' פי גם. המבדיל

 נותן והשבת. האמת באחדות להתאחד יכולין שאין גורמים החטאים עיקר

. ישראל בקהל מתגלה הקדושה ואז. דאחד ברזא דמתאחדין ש"כמ האחדות

 רב הן. קודש בשבת הקדושה בו נמצא כי להאמין ישראל איש כל צריך ובאמת

 המרגיש כי. הקדושה מרגיש שאינו למי אפילו קאי לכם הוא קדש כי. מעט הן

 רוב' וכפי. ישראל איש לכל לכם הוא קדש מעידה והתורה. בעצמו יודע

 להרגיש שיוכל לו מתגלה כך. בו ששורה שבת בקדושת מאמין שאדם האמונה

 ל"ז ן"והרמב .המשכן ממלאכת שבת למעט אך' פי ל"ז י"ורש .כ"ג הקדושה

 קדושה נותן השבת באמת כי קושיא ואינו. ש"ע בשבת' כ המיעוט כי מקשה

 היה וזה אמצעיות ידי על ומתצמצם מתלבש המעשה שבימי רק. לעולם וחיות

 מלאכת בלי השבת הארת מתגלה ובשבת. א"במ ש"כמ וכליו המשכן ענין

 תרמ"ח :ש"כמ המשכן

 

 קודש בשבת' פי .המשכן ממלאכת שבת למעט תשמורו שבתותי את אך בפסוק .8

 בפסוק ק"בזוה כדאיתא. המשכן מלאכת ידי על שלא בקדושה להתדבק יכולין

 ג"הי שאותן כמו'. כו ושבת מאתזמנים. מאתם תקחו אשר התרומה וזאת

 מאלה הארה ליקח נוכל כן כמו. בעובדא תיקון הם המשכן מהן שנעשה דברים

 בימי שצריכין וכמו. המועדות כל כולל והשבת. ק"בזוה שם' שפי זמנים ג"הי

 במלאכת הוא כן כמו. אות עצמן שהם צריכין אין ק"ובש המעשהלתפילין
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 להיות אך' פי אכן. אמצעי י"ע שלא וביניכם ביני הוא אות כתיב ולכן. המשכן

 הגשמיי מלבוש והואלהסיר. ש"בע המקוה לטהרת רמז. שבת מקודם טהור

 ק"בזוה כדאיתא ק"הש מסייע לזה גם כי והאמת. הקדושה לקבל מוכן להיות

 בבוא ישראל בני בנפשות הוא כן כמו ובוודאי. א"סט כל' מיני דמתעברין שם

. אור מפני וחושך חושך מפני אור גולל ה"הקב כי. השבתקודש הארת עליהם

. א"הסט כל בורחת באדם יתירה הנשמה והארת השבת הארת בהתגלות לכן

 כולל החליצנו.והחליצנו רצה תקנו ז"וע. הפנימיות המכסה החושך כל והוסר

 ב"עוה מעין שבת כי. דקדושה מחלצות וללבוש דחול המלבושים הסרת. שניהם

 בשבת הוא כן מחלצות אותו והלבש' כו הצואים הבגדים הסירו דכתיב וכמו

 מתגלה כ"א. מיוחד אבר לתקן הוא מצוה כל המצותכי בכל הוא וכן. זה מעין

 רק. צורה ולובשת צורה ופושטת' הגשמיו והוסר' הפנימיו חיות אבר באותו

 שמצינו במה ל"ז ז"מו מפי שמעתי וכן. הנפש לכל לבוש הוא השבת

 מצוה שכל' ופי'. כו ושבת ציצית כמו המצות כל נגד דשקולה במצותפרטיות

 נפש שנה עולם תיקון והנה. הקומה כל תיקון המצות ואלה. מיוחד אבר תיקון

 הזמן תיקון וזימני ושבתי. עולם'בבחי תיקונים היו ומקדש ובמשכן. בזה זה תלוין

 וכתיב. ומקדש במשכן' שהי כמו הקדושה למצוא יכולין השבת י"ע לכן. והשנה

' פי'. כו ובחומותי בביתי להם ונתתי' כו שבתותי את ישמרו אשר לסריסים

 ה"הקב אל י"בנ מתחברין היו במקדש כי איכה' במד ש"כמ נקראוסריסים בגלות

. המטות בחדר ש"ע י"בנ של ורביין פריין שהוא המשכן על ש"כמ תולדות ועשו

 ובחרו ש"כמ השבתוהתשוקה ידי על כ"אעפ. סריסים נקראים אנחנו ובגלות

 בביתי המקדש בית בשורש אחיזה כן גם אלו לדורות יש חפצתי באשר

 תרמ"ט :ובנות מבנים' כו ובחומותי

 

 כי .המשכן ממלאכת שבת למעט י"ופרש'. כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .9

 בהם שנברא אותיות לצרף בצלאל היה יודע ל"חז אמרו המשכן במלאכת הנה

 השמים את ד"הה ובארץ בשמים אותיות ויש נברא בתורה דהכל. וארץ שמים

 שבארץ מה לחבר הוא המשכן ומלאכת. הארץ ואת בשמים' ת ועד' מא אותיות

 הבנינים כל תכלית העיקר אבל. שמים שם עליהם חל ואז. שבשמים בשורשן

 שכולה התורה פנימיות שהוא' ית שמו אותיות להמשיך הוא הללו והצירופים

 וזהו. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו שנאמר כענין. ש"וב ה"הקב של שמותיו

 אחת שבאות שלום'פי. שלו שהשלום מלך שלום ה"דקוב שמא שבת' בחי

 הוא אות. במרומיו שלום עושה ש"כמ. השלימות כל נמצא ה"הקב של משמו

 אות' שכ. השבת אות וזה. הכל נשלם' ית משמו הארה כשנתגלה. שלו בצבא

 שבהתגלות. עשויה מלאכתך כל שיהיה ש"כמ. מלאכה מכל בו ששובתין. הוא



  

410 
 

 שהכל והצירופים הבנינים כל בשבת צריכין אין ולכן. הכל נשלם השבת אות

 סולם' הכלבחי וארץ שמים וחיבור המשכן מלאכת כל ובאמת. השבת י"ע נגמר

 האדם עבודת כן וכמו. הסולם צריכין אין' עלי אל וכשזוכין. השורש אל לעלות

' בחי כן וכמו. ז"עוה כל ביטול הוא ב"עוה ותכלית. הבא לעולם הכנה ז"בעוה

 בגופו האדם מעשה וכל. הגוף במזון מתקיים הנשמה גם ובודאי. בגוף הנשמה

 מעשה וכל. והפכו הגוף ביטול הוא הנפש הארת תכלית אבל. שבו הנפש לקיים

 ש"כמ הזמן הם המעשה ימי ששת כי. אחד באופן הכל נפש שנה בעולם ה"הקב

. הזמן בגדר אינו השבת אבל. ימים ששה רק הזמן כי נמצא. עשה ימים ששת

 ימי לכן. דגופא ולאו דנשמתין יומא ק"בזוה ש"כמ ימים לששת נשמה והוא

 השביעי ביום אבל. והארץ השמים עשהאת ימים וששת לשבת הכנה המעשה

 מעין והוא. והבריאה הטבע במעשה התלבשות בלי' ית שמו הארת מתגלה

 מנרתיקה חמה ה"הקב מוציא לבוא לעתיד ואיתא. ל"ז חכמינו ש"כמ ב"עוה

 והרמז. שמי יראי לכם וזרחה בפסוק ש"ע נדונים והרשעים מתרפאין הצדיקים

 ובמצות שלפנינו בצירופין מתלבשת ז"שבעוה. התורה התגלות על הוא

 יש ובשבת. ה"הקב של שמותיו שהיא התורה עצם יתגלה לעתיד אבל. גשמיות

 המשכן ממלאכת שבת למעט וזה. בשבת התורה קריאת רמז וזה. זה מעין

 פרשת נסמך והנה. ומלבוש נרתק בלי ה"הקב של שמו השבת התגלות שהוא

 מעין מתגלה שבשבת לרמוז. הראשונות לוחות'.כו משה אל ויתן אל השבת

'. כו לי יש טובה מתנה ל"חז ש"כמ מתנה' בחי יש ובשניהם. הראשונות לוחות

 כל כיאחר במדרש ואיתא. משה אל ויתן ש"כמ. חלקו במתנת משה ישמח כ"וכ

 א"במ ש"וכמ. במתנה לו שניתנה עד התורה לקבל יכול' הי לא יום' מ היגיעה

. ומתנה למציאה זוכין היגיעה י"שע תאמין ומצאתי יגעתי' פי ל"ז ז"מו בשם

 יגיעת כפי במתנה התורה נותן ברוךהוא שהקדוש רק. אנושי בשכל שאינו

 יש לכם נתתי טוב לקח במדרש דאיתא. טובה מתנה שבת' בחי הוא וכן. האדם

 כי ידע לא ומשה ש"כמ. נתוודע הסרסור משכר לקח מה יודע שאינו מקח לך

 יתגלה בוודאי. ה"הקב לנו שנתן והתורה המקח בוודאי כי' פי'. כו עורפניו קרן

 לידע יכולין שאין מעכב הגוף והרגשת הגוף גשמיות ז"בעוה אבל. המקח לנו

 לנו מלמדת עצמה כיהתורה טוב לקח נקראת לכן אבל. התורה עצם ולהשיג

 במשה ש"כמ השגתה אל ולהתקרב הגשמיות מן להפרד ולידע להתקרב איך

 לכתנות עור מכתנות ויצא הגשמיות ממנו שהופשט אתו בדברו פניו עור קרן

 נר לדבר ורמז. ונרתק לבוש בלי למעלה שהיא כמו התורה עצם בהשיגו אור

 ם"י אתוון בהיפוך ה"הוי שם מצוה ק"בזוה דאיתא. עור כתנות' בחי הוא מצוה

 באותיות לכןהוא. בגשמיות המצות באמצעיות' ית שמו התגלות והוא. ץ"ה

 להאיר מצות ח"ברמ התלבשות עור כתנות וזה'. ה ר"נ' גי ר"ועו. מתחלפות
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. ה"מצו הוא ה"מסו כי. מסוה פניו על ויתן ש"מ כן וכמו. שבגוף איברים ח"רמ

 מעליו המלבוש כל נפשט אתו בדברו ה"שמרע וכמו. ץ"בזסשר מתחלפין' וצ' דס

 אור אל ולהתקרב נפשו לזכך זוכה בתורה העוסק כל כן כמו. פניו עור וקרן

 בתורה העוסק אלא חורין בן לך אין ל"חז ש"וז. בתורה יגיעתו כפי התורה

 כן וכמו. כולו הכלל על ללמד הכלל מן יצא ה"ומרע. הלוחות על חרות שנאמר

 ישראל את לזכות ה"הקב רצה ל"חז ש"כמ. הגוף חומריות לזכך הם המצות כל

' בחי הוא ב"עוה מעין שהוא אבלשבת. לעיל ש"כמ מצוה נר' בבחי והוא'. כו

 ואפילו החול לימות בשבת אדם של פניו מאור דומה אין ל"חז ש"כמ תורה אור

 שם כי הארץ עמי' כו וראו שאמרו מה מעין והוא. עליו שבת אימת הארץ עם

 ש"כמ ז"בעוה ה"רע משה שזכה מה לבוא לעתיד יתקיים וזה. עליך נקרא' ה

. מקדישכם' ה אני כי לדעת וזה. הוא אלקים מתת זה וכל. אליו מגשת וייראו

 הם י"ובנ. אותו מסייעין לטהר הבא ל"חז ש"כמ דשמיא סייעתא ענין והוא

 לאדם יתרון מה כי. התכלית באמת והוא. דשמיא לסייעתא וזוכין לטהר הבאים

 אבל עמל אינו בעמלו. לו יש השמש מן למעלה ל"ואחז. השמש תחת עמלו בכל

. מלמעלה אלקים למתת לזכות עיקר כי אחד והכל. תורה של בעמלה הוא עמל

 עיקר שהיא' ה לישועת לצפות תשמורו שבתותי את אך וזהו. השבת' בחי והוא

 מן למעלה דשמיא לסייעתא לזכות מי אין כי. וביניכם ביני הוא ואות. השלימות

 עדות והשבת. הטבע מן מלמעלה וקדושה עזר להמשיך בכחם י"בנ רק הטבע

' כו היית עבד כי וזכרת וכתיב. לעיל ש"כמ גנזיו מבית טובה מתנה שהיא לזה

 י"בנ שזכו מצרים יציאת על עדות הוא כי. השבת' כו לעשות'כו צוך כן על

 שייך ולכן. כחירות עיקר זהו כי. הגוף אל משועבד להיות שלא החירות' לבחי

 ישראל בני מנהיגאת ה"הקב באמת כי. לעולם הוא אות וכתיב. השבת להם

 בהסתר הוא המעשה בימי רק. הברואים כל ומהנהגת הטבע מן למעלה לעולם

 על אומרים ואנו. כולו הכלל על ללמד הכלל מן יצא והשבת. מתגלה ובשבת

 מתנהג שהטבע הגם כי'. כו רוחי אפקיד כןבידך וכמו. עמנו יום שבכל נסיך

 כתיב ז"וע. שלמעלה ההנהגה אחר להימשך צריך ישראל איש אבל כמנהגו

 ק"בזוה כדאיתא בראשית מעשה יום בכל בטובו מחדש ה"והקב. בחיים ובחרת

 שיזכו יום בכל הגנוז מאור משהו מתגלה שבעבורינו תמיד עלינו עובר קדוש

 ימי בכל משבת המתפשטת הארה והיא הבריאה בפנימיות להתדבק י"בנ

 את אך נאמר י"לבנ אבל. בהתלבשות רק הימים כל מקיים השבת כי. המעשה

 תליא זה ובאמת. השבת בעצם רק. התלבשות בלי אך פירוש. תשמורו שבתותי

 כמים נאמר שלו הזדככות וכפי מהגשמיות מופשט להיות האדם בעבודת

 אל וזוכין חורין בני הם י"שבנ עדות שהוא מ"ליצ זכר השבת ולכן. לפנים הפנים

 פרט בכל נוהג העדות וזהו. י"בנ בעבור הטבע כל שינה מ"ביצ ה"והקב. השבת
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' ית לשמו האדם עבודת על אמת עדות הוא דשמיא לסייעתא שזוכין מה שכל

 :ש"כמ אחד ענין והכל

 

' בגמ דאיתא .המשכן ממלאכת שבת למעט י"פרש. תשמורו שבתותי את אך .11

 לדעת' דכ והודיעם לך לישראל ליתנה מבקש ואני גנזי בבית לי יש טובה מתנה

 להתגלות יכולה ואינה מהטבע שהיאלמעלה גנזי בבית' פי. מקדישכם' ה אני כי

 ק"בזוה ואיתא בו' יהי לא שבת כתיב במן והנה. לצדיקים הגנוז אור כמו בעולם

 המן כי והגם. בהתגלות ואינם. תליין' בי ברכאין דכל מנא' בי אשתכח לא ט"מ

 ירד לא בגשמיות ונתלבש לעולם כשבא מ"מ. אוכלין השרת שמלאכי מאכל'הי

 למשה אמר ולכן. בגשמיות להתלבש כלל יכולה אינה השבת ברכת כי. בשבת

 כן וכמו. בשבת דביקות י"ישלבנ ה"מרע של כחו התורה ובכח. והודיעם לך

 בראשית ימי בששת וכמו בראשית מעשה שורש הוא כי אם. המשכן מלאכת

 כן כמו. הטבע מהתלבשות למעלה שבת קדושת כ"ואח בטבע האור נתלבש

 ההתלבשות מזה למעלה והשבת זו במלאכה האור נתלבש מלאכתהמשכן בכל

 :אמצעי שום בלי מקדישכם' ה אני כי. הוא אות ישראל בני ובין ביני אמר ולכן

 תרנ"ח

 

. א"במ' כ וכבר. הקשה ן"והרמב .המשכן ממלאכת שבת למעט אך' פי י"ורש .11

 שהם המעשה ימי כמו עצמו זה ושכנתי מקדש לי ועשו דכתיב הוא והענין

 המדריגה וזו. אותך מראה'כו אשר ככל בתוכם ושכנתי ש"כמ לשבת הכנה

 ממלאכת למעלה הוא כ"א. ה"מרע' בחי ק"בש מתגלה אותך מראה אני אשר

 חסרון בו ואין שלום' נק שבת כי המשכן ממלאכת לומר י"רש דייק גם. המשכן

 השבת ובאמת. מלאכה אחר תהרהר שלא' עשוי כלמלאכתך כאלו ש"וכמ

 שבו שבת שמירת כח כפי ישראל איש פרט בכל כן וכמו. המלאכה משלים

 עבודת כ"אצלוג נשלם כן כמו. ק"הש בביאת חול מלאכת מחשבת כל שמשליך

 הגם ולכן. שלימות לו נותן השבת. השלימות חסר שהוא הגם. ש"ית הבורא

 שלום ששבת המשכן נשלם כאלו שבת כשבא. המשכן במלאכת זריזין שהיו

 תרס"א :המשכן ממלאכת שבת למעט ש"וז. ש"כמ המלאכה משלים

 

 למעט י"ופרש'. כו זכור כתיב דכבר וקשה. תשמורו שבתותי את אך בפסוק .12

 להם שנשאר החטא אחר ה"הקב להם דבישר ל"וי '.כו המשכן ממלאכת

 יתן מי במדרש ואיתא.העגל תיקון' הי דפרה הדברים וביאור. שבת קדושת

. ק"בזוה ש"כמ וטהרה קדושה' בחי' ב דיש'. כו ז"מעוה ב"עוה' כו מטמא טהור

 והיינו'. כו ראשית' לה ישראל קודש ש"כמ' לה קודש להיות נבראו ישראל ובני
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 ראשונות בלוחות' הי וכן. נבדל קדוש' כפי כלל ז"לעוה להםשייכות' יהי שלא

 היגיעה י"שע. מטמא טהור. טהרה' בחי י"ע התיקון' הי החטא ואחר'. כו חירות

 המשכן וכן. עלמקומו אחד כל יבוא ז"עי. א"מסט ולהנצל האמת לברר ז"בעוה

 נשאר ובשבת. ל"הנ טהור ענין כ"ג הוא החטא אחר שהתחיל והקרבנות

 לישראל ה"מרע מחזיר בשבת כי איתא וכן. לכם הוא קודש ש"כמ הקדושה

 ושבת. מנין הבדלה דעת אין אם ואיתא. נעשהלנשמע הקדמת של הכתרים

 י"בבנ דיעה ניתן השבת י"שע'. כו מקדישכם' ה אני כי לדעת כדכתיב דעת נותן

' בחי ראשונותהיו ולוחות. ר"טו ד"עה' בחי הוא זו והבדלה. לרע טוב בין להבחין

 ההבל י"וע. הרע לשרוף בהטוב להתדבק התיקון נשאר כ"ואח. החיים עץ

 ר"היצה כח לשרוף ההתלהבות ז"עי שצריך ישראל איש כל שבלב מהתורה

 סמכו ל"וחז. הטהרה ניתן יהשריפה"וע לקש עשו' כו אש יעקב בית ש"כמ שבו

 אשר ש"כמ הטומאה נמצא להיות זה פעל עמלק וודאי כי זכור אחר פרה פרשת

 שורש אומה לכל שיש' פי. אובד עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית' כ. קרך

 ופעל. י"לבנ להתדמות וחוצפה בהעזה בא ועמלק' לה קודש י"אךבנ בקדושה

 ובכוחם ת"להשי מיוחדין י"שבנ האמת כי. לנסיונות לבוא י"בנ שנצרכו בזה

 עמלק י"שע רק.ת"השי בנו בחר ולכן. לעתיד' יהי כאשר ר"טו ד"עה לברר

 כיון אחרית להם יש ישראל של וראשית. הפועל אל מכח זאת להוציא הוצרכו

 עמלק אבל. בתחלתה שרשה הגמרא על א"במ ש"כמ שמים לשם שכוונתם

 לברר י"בנ הוצרכו עמלק י"ע והכל. אחרית ואיןלו ורשעות בגיאות ראשיתו

 בדיקה שהוא ועומר סוטה כענין שהוא פרה ענין כל גרם והוא. ר"טו ד"עה' בחי

 וזהו.אמור' פ ש"ע זנונים לאשת דמותא סמא חיל דאשת ק"בזוה ש"כמ. ונסיון

 ישראל איש בכל שיש הנדיבות נקודת התקשרות י"שע לפרה זכור סמיכות

 הרעים הרצונות שורף ז"ועי. לעמלק שונא זאת התלהבות י"שע עד. בלבו

 ד פרה"תרל :לטוב מעשיו לחדש כ"אח ויוכל. טהור ונעשה

 עוד ביאור באותו ענין...

 אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא ביני וביניכם כו'. התחיל שבתותי ומסיים .1

אות הוא. אבל ביאור הדברים את שבתותי דייקא. כי איך שייך שבני ישראל 

ישמרו השבת הלא גדלה מעלת השבת קודשממעלת בני ישראל. ומי גדול 

השומר או הנשמר. אך התפשטות קדושת שבת שיש בכל איש ישראל כי נשאר 

רשימה בלב איש ישראל המקיים השבת. וזאת רשימת השבת הנשאר בלב 

ירהוודאי. וזאת הרשימה היא אות ביני וביניכם. כי האומות אף אם צריך שמ

יעברו וישמרו השבת לא ירגישו מאומה בנפשותם. ובני ישראל הנוחלין נשמה 
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 :יתירה בשבת לכן צריכין לשמור שלא יפגמו במעשיהםהארת השבת כנ"ל

 תרל"ו

 

 אך את שבתותי תשמורו כו'. חז"ל אמרו אך חלק. דכתיב אות היא ביני .2

וביניכם. א"כ השבת הוא ממוצע. ויש בו חלק ברוחניות ובגשמיות. כמ"ש 

בזוה"ק ויקהל בפסוק ושמרו בני ישראל את השבתההוא רוחא אתפשטותא 

דההוא נקודה כו' אתענג מעילא ומתתא ע"ש ד' ר"ד ע"ב באורך. א"כ א"ש אך 

 חלק. דזה החלק שלמטה צריך שמירה. וכן אומרים בתפלה פורס סוכת שלום

עלינו. מלשון פרסוחלק שיש לנו בסוכת שלום. וגם לפי הפשוט מאחר שהשבת 

הוא ברית א"כ הוא ממוצע בין עליונים לתחתונים ולכן נקרא שלום כי באמת 

עוה"ז מהופך מעולם העליון. רק בשבת יש בו התאחדותלעליונים עם 

'. וכ' התחתונים ונק' יום מנוחה ושלום. לכן מצוה בשבת להתענג באכילה ושתי

קודש הוא להם. אפילו בגשמיות שורה הקדושה בשבת. ואיתא בדרשות 

מהרי"ט ז"ל פי' ביני וביניכם כיכמו שבנ"י מעידין שהקב"ה ברא עולמו בו' ונח 

בשביעי וזה טעם כי בו שבת. כמו כן השי"ת מעיד על בני ישראל שכל העולם 

טעם כי עבד הייתע"ש נברא רק בעבורם. ולכן שינה הטבע ביצ"מ בעבורינו. וזה 

בפ' ויקהל. ]וכבר דברנו מזה במקומות אחרים רק כעת מצאתיו במהרי"ט ג"כ[. 

ולכן שבת סהדותא איקרי בכולא. עדות בשמים על בנ"י ובארץ על הקב"ה. ואך 

את שבתותי תשמורו הוא עדותהמסורה לנו שבזה כלול ג"כ החלק והעדות 

 תרמ"ח :שלמעלה לכן כתיב אך חלק כנ"ל

 

ד לפ' אך את שבתותי תשמורו. צריך כל איש ישראל להיות כל ימיו שומר עו .3

ומצפה התגלות הקדושה וכבודו ית' בעולם. והוא בחי' השבת כי בשבת מתגלה 

הקדושה. ובנ"י נקראו שומרי שבת כמ"שושמרתם כו' כי קדש הוא לכם. פי' ע"י 

א להיות שום שהקדושה בעצם בבנ"י לכן הוו שומרי שבת. אכן פי' אך. הוא של

רצון וענין אחר לבנ"י בעולם. רק לשמור את השבת. והיא מדריגת הצדיקים 

ודורושל משה רע"ה שלא הי' להם שום ענין רק לשמור שבתות ה'. ובאמת זה 

עצמו אות הוא כו' לדעת כו'. כי אנשים שהמה מתגוררים בעולם הזה הגשמיי 

וטטות בעולמות ומ"מ אין להם ענין אחר בעולם רק כלמחשבותיהם מש

עליונים. וודאי עליהם נאמר אתם עדי. ומ"מ גם אנחנו השפלים שלא באנו 

למדריגה זו כתיב ושמרו בני ישראל את השבת כו'. אפילו שאין אנו דבקים 

תמיד בזה. מ"מנמצא בזה זמנים ורצונות להשתוקק להתדבק בקדושתו ית'. וגם 

ם העליון. ובנ"י שזוכין להיות זה עדות ואות כי עוה"ז הוא מרוחק ומהופך מעול

להם הרצון לעתות וזמנים. הוא אות לדעת כי אני ה'מקדישכם. ובכח השבת 
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נמצא בנו זאת התשוקה. וז"ש ששת ימים כו' וינפש דרשו חז"ל כיון ששבת וי 

אבדה נפש. ומקשין מה ענין זה לשבת אדרבה זה הוא במוצאי שבת. אכן פי' 

שוקה על כל ימי המעשה. נפש הוא רצון. הענין שהשבת מניחבבנ"י זאת הת

והשבת נותן זה הרצון דכתיב וייצר כו' ויפח כו' נשמת חיים ויהי האדם לנפש 

חיה. פי' השי"ת עשה את האדם גשמיי ונפח בו הנשמה כדישבזאת יתמלא 

רצון ותשוקה גם לגשם הגוף. וזאת תורת האדם בעולם. לכן עשה ששת ימים 

 תרמ"ח :הרצון והתשוקה באדם. ודוק כי קצרתי ובשביעי שבת וינפש שמניח

 

בפסוק ואתה דבר אל בני ישראל כו' אך את שבתותי תשמורו. דאיתא שמשה  .4

רבינו ע"ה מחזיר לבנ"י בשבת קודש הכתרים של הקדמת נעשה לנשמע. שהוא 

כח עשרת הדיברות שניתנו לבנ"י קודםהחטא. שהוא מעלה גבוה מאוד 

חכמה מפיו דעת ותבונה. משל שבא בנו ונתן לו כדאיתא במד' בפסוק ה' יתן 

ממה שבתוך פיו. כן עשרת הדברות ששמענו מפי הקב"ה שע"ז נאמר ישקני 

מנשיקות פיהועל זה כתיב מפיו דעת ותבונה. אכן אחר החטא ניטל מאתנו זאת 

המדריגה. עכ"ז ע"י היגיעה בתורה זוכין להשיג גם הארה הנ"ל ע"ד אמרם ז"ל 

ב"ה יושב ושונה כנגדו. והוא כשעוסקיןבתורה לשמה כענין העוסק בתורה הק

המשל בא בנו ונתן לו מתוך פיו. היינו מי שלומד באהבה ודביקות בבחי' בן יגע 

בתורה. ובשבת קודש מתגלה לבנ"י השגה הראשונה כמ"ש במ"א פורס סוכת 

שלום עלינו. הואפרוסה מתוך פיו. וזה עצמו ענין הבדל יום השביעי מימי 

שה. כי כולם בחכמה עשית. אך בימי המעשה נתלבש החכמה בעשי' המע

וצמצום בכל מעשה שנעשה בכל יום ממאמרו ית'. ובש"ק לא הי' רקמאמר 

ויברך ויקדש ולא נתלבש בעשי'. וכמו כן יש חלקים כאלו בתורה. שהתורה 

שניתנה לנו בכתב מתלבש הדיבור באלה התיבות והמצות הערוכות בתורה. 

עת ותבונה הוא אור התורהשלא ע"י צמצום והוא בחי' השבת. ונק' אבל מפיו ד

נשמה יתירה שגם בימי המעשה כל אדם יש לו נשמה. אבל היא מורכבת בגוף 

ונפש. והנשמה יתירה היא בלי התלבשות והרכבה. והיא בחי' אור תורה 

ובחי'השבת כנ"ל. והנה איתא בגמרא וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש. ומקשין 

כ שייך זה במוצאי שבת ולמה נכתב בשבת וינפש. אבל נראה לבאר הענין דא"

כי השבת מחי' כל ימי המעשה כדאיתא בזוה"קכיון דלא אשתכח בי' מנא מה 

ברכתא אשתכח בי' אלא כולא בשביעאה תליא. והענין הוא כי השי"ת רצה 

שיתמשך הברכה לכל ימי המעשה. והמה באמת רחוקים מן הקדושה. לכן הי' 

תיקון ע"י שחולמכין לשבת. בכח הכנה זו נמשך ברכת השבת גם לימי ה

המעשה. ז"ש ושמרו כו' את השבת לעשות. פי' להכין צרכי שבת. ועי"ז השבת 

מברך גם ימי המעשה. ועי"ז לעשות כו' השבת לדורותם ברית עולם.שיהי' 
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התקשרות ודביקות כל הימים בשבת. וכענין הזה עשה השי"ת עוה"ז להיות 

רוזדור והכנה לעוה"ב. והטעם שעי"ז יוכל העובד אלקים למשוך הארות פ

מעוה"ב גם בעוה"ז. כענין שאמרו עולמךתראה בחייך כי עוה"ז רחוק מאוד 

מעוה"ב. וגלוי לפניו ית' שאי אפשר להיות בעוה"ז התגלות הקדושה. והי' 

יני' התיקון ע"י הכנה מעולם הזה לעוה"ב. וכן הוא המדה. וכן הוא בש"ק דמ

מתברכין כולהויומין. ואם הי' הטל יורד בשבת קודש. לא היה דביקות 

והתקשרות בימי המעשה אל השבת. רק ע"י והכינו כו' אשר יביאו כו'. וז"ש 

וינפש. כי השבת מלבד שבו מתגלה עיקר הקדושה. מלבד זה נותןהוא קדושה 

הנשמה  והארת הנשמה גם לימי המעשה. וינפש הוא פועל יוצא שנותן הארת

לנפש האדם לימי המעשה. והוא ע"י השתוקקות כל הימים אל השבת. על ידי 

זה הוי אבדה נפש יכולין למצואהארה מן השבת גם בימי המעשה. ז"ש שבת 

 תר"נ] :וינפש. בחי' שבת לעצמו. וינפש הוא שארית גם לימי המעשה

 

 

 למנוחה מנוחתי יום את לכם בהנחילי וביניכם ביני היא אותביאור ענין 

             

 רש"י

 

 וביניכם ביני היא אות כי

 

             למנוחה מנוחתי יום את לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה אות

 

 שפת אמת

 

בפסוק זכור את יום השבת לקדשו כו'. כי מה זה הטעם כי ששת ימים עשה לכן  .1

והוא באמת עדות לבנ"י כמ"ש רש"י בפסוק אות הוא צוה אותנו לנוח בשבת 

וחז"ל אמרו בשבת ניתנה תורה דכ' זכור ביני בהנחילו לנו יום מנוחתו למנוחה. 

כו' בעצומו של יום. משמע שבכח קבלת התורה ניתן לנו השבת. דכ' אנכי ה' 

אלהיך וחל אלקותו ית' בנפשות בנ"י לכן כיון שהקב"ה נח בשבת צריך כל איש 

אל לנוח. והעושה מלאכה קראתו התורה מחללי'. והאיך צריך האדם ישר

לשמור כחו לידע ולהאמין כי יש בו כח אלקי. וזה עצמו הענין במן דכ' ראו כי 

ה' נתן לכם השבת ע"כ כו' נותן לכם כו' לחם יומים כו'. דהמפ' הקשו הלא כל 

א שכל הגשמים ומזונות יורדים אפי' בשבת ומ"ט פסק המן. אך הענין הו
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השפעות הם ע"י ממונים ושרים אחרים. לכן עכו"ם אסור לשבות בשבת. כי אין 

להשרים שלהם שייכות לשבת. אבל המן שבא ממקום גבוה וכ' הנני ממטיר 

כו'. לכן לא ירד בשבת שהוא מיוחד לבנ"י. והוא כביכול מהקב"ה בעצמו 

שהשבת ניתן  ובכבודו כמ"ש חז"ל תכין בטובתך לעני אלהים כמ"ש במ"א. ואף

קודם התורה. מ"מ הי' בכח התורה שמוכן לבנ"י. רק בקבלת התורה נגמר 

בפרטות ובפועל ממש. וכמו כן בכל שבת שיש בו הארה מקבלת התורה כמ"ש 

ז"ל שמרע"ה מחזיר לבנ"י הכתרים בש"ק. והיא הנשמה יתירה. לכן צריכין 

 יתרו תרמ"ח לשבות ממילא בה כנ"ל:

 

ונכתב שבת בעשרת הדיברות. הגם כי עוד במרה נצטוו על שבת. אבל זה טעם  .2

מצות שבת לבנ"י. כי אנכי ה"א. ואמרו במד' אלוה אני על כל באי עולם אבל 

עליך ייחדתי שמי ביותר. פי' כי אין כל ברי' יכולה לקבל אלקותו ית"ש. רק ע"י 

תו בהתגלות. צימצומים והתלבשות בדרך הטבעי. אבל על בנ"י חל אלקו

והטעם אשר הוצאתיך מא"מ להיות נחלה בלי מצרים. ולכן סמך פ' לא תשא 

למצות שבת שכיון שיש באיש ישראל חלק אלקות לכן נאסרו במלאכה ביום 

כמ"ש במ"א שזה מ"ש רש"י בהנחילי לכם יום מנוחתי השבת כי בו שבת. 

הי' יכול למנוע כי הלא אם הי' רצונו ית' להיות שביתה ביום השבת.  למנוחה.

כל הברואים בע"כ ממלאכה בשבת. אך שהם בהמה המה להם. אבל איש 

 יתרו ישראל שיש בו כח אחדות באלקות צריך לשבות בשבת: תרנ"ו

 

בפרשת מועדות. שמעתי מפי מו"ז ז"ל שהקדים הכתוב ונקדשתי בתוך בני  .3

וכ"כ  ישראל קודם אלה מועדי ה' לומר שיכולין למצוא הקדושה במועדות כו'.

מקראי קודש. כי בשבת יורד הקדושה מן השמים כמ"ש לדעת כי אני ה' 

מקדישכם וזה ענין נשמה יתירה הבאה בש"ק. ובמועדים צריכין בנ"י לעורר 

הקדושה לכן כתיב מקראי קודש אשר תקראו אותם. וי"ל שזה ג"כ בכלל מ"ש 

יב אותנו את ה' האמרת וה' האמירך כו'. בש"ק כביכול הקדוש ברוך הוא מחש

 בהנחילו לנו את יום מנוחתו למנוחה כמ"ש רש"י ז"ל בפ' כי אות הוא כו'.

ובמועדים שבנ"י עלו לביהמ"ק והניחו כל שמחתם במקום אשר בחר ה'. וכמו 

שבש"ק יורד נשמה יתירה. כעין זה ביום טוב עלו גופות בנ"י בבית מקדשו. 

כי הגוף הוא מלבוש לנשמה  ]ויובן יותר עפ"י מ"ש חז"ל. אמרתו פורפירא דילי'.

ואין להאריך בזה יותר[. והנה מצות ונקדשתי הוא למסירת נפש על ג' עבירות 

ע"ז ג"ע וש"ד. ויתכן כי בג' רגלים אלו מקבלין בנ"י מס"נ הזה. דשס"ה ימים נגד 

שס"ה ל"ת. וג' רגלים נגד ג' ל"ת החמורים שבהם. ולכן זוכין עתה לקדושה. 

רגלים מס"נ ממש. כי מי יערב לבו לראות פני ה' בהיותו  וי"ל ג"כ שהי' בעליות
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יודע כמה לו עונות וחטאים. ואעפ"כ איש לא נעדר למס"נ לזכות לטהרה. 

וצריכין גם אנחנו עתה לבקש הארת הקדושה בימים טובים כדכתיב מתי אבוא 

כו' אלה אזכרה ואשפכה כו'. וכ' ג"פ הוחילי לאלקים כי עוד אודנו ישועות פניו. 

כי ג"פ בשנה צריכין ליחל ולצפות לזכות להיראות פני ה' ועי"ז נזכה עוד לקיימו 

בפועל. וכתיב אעבור בסך אדדם כו'. ויתכן לרמוז כי גם דורות האחרונים היו 

כלולים אז בכלל עליות אבותינו. וכ' שחורה אני ונאוה דרשו חז"ל נאוה 

מעשה האבות כי כל במעשה אבותי. משמע שגם דורות השפלים היו כלולים ב

מעשיהם במקדש ה' היו לדורות. וכפי מה שבוחרין בדרכי האבות יכולין למצוא 

גם עתה איזה הארה ממעשיהם. וכ' וידבר משה כו' מועדי ה' אל בנ"י. דרשו 

חז"ל תיקן להיות שואלין ודורשין בענינו של פסח בפסח כו'. פי' שראה מרע"ה 

ח הדיבור והקריאה בפרשיות אלו נזכה שביהמ"ק עתיד ליחרב. ותיקן להם שבכ

לאלה ההארות שהי' לנו אז. וכ' יְראה יָראה ודרשו חז"ל שבא לראות 

ולהיראות. א"כ אם כי נעוורו עינינו לראות. אבל השי"ת עיניו פקוחות להציץ 

עלינו מן החרכים לרחם עלינו. לכן ביום טוב צריכין לבקש לאבינו שבשמים 

ואיתא במדרשות כה' אלקינו בכל קראנו אליו אלו לשים עלינו עינא פקיחא. 

מועדות שנק' מקראי קודש. וכ"כ ובימי אקרא בימים טובים שנתת לנו כדאיתא 

במד' תהלים. כי המועדות שלנו הם דכ' אשר תקראו אתם. ונק' בימי. לכן 

 פסח באלה הימים הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ביותר: תרמ"ו

 

             מקדשכם  'ה אני כי בה האומות לדעתביאור ענין 

 

 רש"י

 

 לדעת

 

   מקדשכם  'ה אני כי בה האומות

 

   שפת אמת 

 

בפרשת נזיר מיין ושכר יזיר כו'. במדרש הדעת מתחלק לד' מקומות בפה ולב וכליות. 

לכן בד' כוסות יוצא הדעת כו'. כי הנה הדעת הוא שצריך בירור שנא' בו הדעת טוב 

ורע. והוא רמז היין כדאיתא יש כוס יין לטובה וכוס יין לרעה. כי הדעת הוא 

יות. ]לכן הזיווג שמוליד גוף ונשמה נקרא התחברות גוף ונפש התקשרות רוחניות וגשמ
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דעת וכמו כן בקרוב כתיב מודע לאישה כי התקרבות בני משפחה הוא ג"כ בגוף ונפש[ 

ולכן הוא מקום מסוכן שיוכל הנפש למשוך הגוף לטוב. ויוכל ח"ו להתפשט ולמשוך 

 אחר הגוף. וקודם שאכל אדה"ר מעץ הדעת הי' דבוק בחיים. ושורש הדעת הוא במוח

ושם אחדות אחד. אך כשמתחלק ומתפשט למטה בגוף באלה ד' מקומות שכתב המד' 

שם צריך בירור. ]וע"ז כתיב ומשם יפרד כו' לד' ראשים. נראה דמשם קאי אעץ הדעת 

ודו"ק[ ובעבור זה הוצרכו בנ"י להיות בכור הברזל במצרים לברר זאת הדעת. ולכן יש 

כתיב והוצאתי כו' ולקחתי כו' אח"כ  ד' לשונות של גאולה לברר אלה הד'. ולכן

וידעתם כי אני ה' שיהי' הדעת מתברר טוב בלא רע. ]והרמז דכתיב ידוע תדע כו' 

שגלות מצרים הי' לברר הדעת. ואפשר שזאת היתה כוונת חז"ל שגרם הגלות הי' ע"י 

שאמר במה אדע כו'. אלא שזה צריך אריכות דברים[. לכן תקנו בפסח ד' כוסות כמ"ש 

' משום ד' לשונות הנ"ל. היינו שהדעת יצא לחירות בליל שמורים. וכמו כן מצות במד

ד' פרשיות שבתפילין לברר הדעת שבאלה הד' מקומות. לכן אמרו חז"ל הקורא ק"ש 

בלי תפילין כמעיד עדות שקר בעצמו. פי' דק"ש הוא תורה עץ החיים. אך דכתיב והיו 

ו התפשטות הדעת לתוך כל מעשה האדם הדברים כו' על לבבך כו' ודברת כו' והיינ

והגוף. ולזה צריכין סיוע התפילין ויציאת מצרים לברר הדעת. ובלא זה הוי כשקר. 

וז"ש בעצמו פי' בהתקבלות העדות דק"ש תוך עצמותו אז צריך בירור הנ"ל. ולכן 

בשבת אין צריכין תפילין כי הוא יומא דנשמתין ויורדת בו נשמה יתירה. פי' שכח 

שליט על הגוף בשבת וא"צ בירור כי שבת הוא בחי' עה"ח. דבימי המעשה  הנשמה

כתיב ערב בקר ובשבת כולו טוב. ולא עוד אלא שבשבת שולט עה"ח על עה"ד. ומתקן 

משום  דכתיב בשבת לדעת כי אני ה' מקדישכם פרש"י לדעת האומות בה.גם הדעת 

והוא עץ החיים אבל  דלדעת הוא פועל יוצא. משום דבחי' השבת למעלה מעץ הדעת

יתכן לפרש לדעת בימי המעשה שהשבת מאיר לתקן הדעת גם בימי המעשה. ושניהם 

אמת כי בנ"י בכח דביקותם בעץ החיים מאירין לברר הדעת אצל האומות. וכמו כן 

השבת מאיר לימי המעשה. לכן מתפללין הבדלה באתה חונן כי בקשה ראשונה בימי 

בקשת התשובה ע"י שבחטא הראשון נתערב דעת המעשה לתקן הדעת. וסמיך לי' 

טו"ר ובכח השבת מבדילין בין דעת טוב לרע כנ"ל. ואיתא בגמ' פסחים זכור זכרהו על 

היין ונדחקו בתוס' מאין דרשו חכמים כן. וי"ל כמ"ש בגמ' ביצה זכרהו מאחר שבא 

ש במד' להשכיחו ע"ש גבי עירובי תבשילין. וכמו כן בענין זה דהיין מערב הדעת כמ"

כאן. אבל השבת מאיר ושליט הנשמה על חשכת הגוף. לכן דוקא זכרהו על היין. 

עה"ח על עה"ד כנ"ל. ומתקיים הדברים האלה על לבבכם בלי תפילין כנ"ל. והנה 

הנזיר פירש עצמו מכל התערובות ונזר אלקיו על ראשו ואסור ביין ולכן נקרא חוטא 

בדעת כמ"ש גם בלא דעת נפש לא טוב.  על הנפש כי אחר החטא א"א לתקן הנפש רק

רמז גם. שאעפ"י שמתדבק בעץ החיים מ"מ הנפש לא מיתקן רק בבירור הטוב מרע. 

ומ"מ התורה מלמדת לנו דרך שהגם שהדעת נצרך עתה אבל צריכין לעתות מזומנים 
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לקבל עליו נזירות ופרישות ויועיל לו אח"כ כשיחזור להתנהג בדרך הדעת כמ"ש 

 תרנ"א יום של הנזיר מביאין לו הארה על כל הזמנים שאח"כ כנ"ל:בספרים שהל' 

 נשא

 

 

-------------------------------------------------- 

ת טו ה ָיִמים ֵששֶּ ש ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ּוַביֹום ְמָלאָכה ֵיָעשֶּ  ֹקדֶּ

ה-ָכל ַליהֹוָה  :יּוָמת מֹות ַהַשָבת ְביֹום ְמָלאָכה ָהֹעשֶּ
-------------------------------------------------- 

             עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחתביאור ענין 

 

 רש"י

 

 שבתון שבת

 

             עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת

 

 שפת אמת

 

 והיא קודש משבת חיות דבר בכל יש כי. רבים לשון'. כו תשמורו שבתותי .1

 נגמר שבשבת השביעי ביום אלקים ויכל ל"ז י"רש ש"כמ הכל המשלמת הנקודה

 דבר כל של והקיום הגמר והוא.דבר כל משלים ששבת ל"כנ' הפי'. כו המלאכה

 מנוחה' נק ולכך. דבר בכל זה שורש מתעורר קודש ובשבת. החיות שורש שהוא

' פי .עראי לא מרגוע מנוחת שבתון שבת ל"ז י"רש' וכ. לשורשו דבר כל שמחזיר

 להיות צריך אבל. בשבת עושה ואינו מלאכתו מניח ישראל איש כל וודאי כי

 ימות כל מצפה להיות אדרבה רק. זה ביום מעשיו שעוזב מה לעול' יהי שלא

 זה. מעשיו כל שבעוזבו .קודש שבת והוא. מנוחתו ומקום לשורשו לבוא השבוע

 יבוא מתי השבוע ימי כל ומצפה שיושב שמירה פירוש וזהו. חיותו מקום עיקר

' פי' כו שבתותי את ואך[ כ"ג בספרים כ"שכ כמדומה. ]ל"כנ למקומו ויחזור ק"ש

 חיות שורש שהוא ת"להשי רק. בעולם אחר לדבר רצוןותשוקה להיות שלא

 המצוה כי אף. השבת' כו לעשות ש"מ גם. קודש בשבת בו שמתדבק האדם

 הפירוש אך. אותנו שומר שבת אדרבה לשבת שייך שמירה מה גם. לעשות שלא
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 וכבר בוודאי שמירה צריך ושם. כ"ג החול מעשה לכל שבת קדושת להמשיך

 :א"במ מזה כתבתי

 

 מנוחת כי י"בעזהש פרשנו .עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת שבתון שבת י"ברש .2

 איזה לעשות רוצה כשאדם אבל. ונח לעשות מה לו שאין כשנזדמן עראי

 שכל. מרגוע מנוחת זה.כ"אח ונח שנגמרת עד הרבה בה וטורח מלאכה

 כי לעצמו מנוחה הכתיב כביכול וכן. המנוחה זאת להשיג כדי' הי המלאכה

 להיות צריך שכן מזה ונלמד'. הי כך ה"הקב מנוחת נמצא'. כו ימים ששת

 העבודה הכתוב מסמיך'. כו תעבוד ימים שששת"כמ בשבת האדם מנוחת

' ית רצונו נגמר להיות כדי המעשה ימי עבודת כל להיות כלומר. שבת למנוחת

 האדםבימי מעשה לכל כי כ"ג איתא זה ומעין. השבת מזה נעשה להיות. וכבודו

 תרל"ה :קודש בשבת' עלי להם יש החול

 

 דכתיב. המשכן למעשה שבת סמיכות'. כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .3

 המעשה בימי תלוי שהשבת והיינו'. כו השביעי וביום' כו יעשה ימים ששת

 ב"מ תיקון' שהי סיני ובהר.השבת להם ניתן' העשי את י"בנ שתיקנו עת ובכל

. הנעשה שקלקלו החטא ואחר. השבת להם ניתן סיני בהר העשויה ש"כמ

 איש כל. בפרט הוא וכן. השבת מצות להם חזר. המשכן במעשה כך אחר וניתקן

 המעשים כל שורש הוא השבת ובאמת. לשבת זוכה תיקוןהמעשים כפי ישראל

 והוא. ארנן ידיך במעשי בפעליך' כו שמחתני כי השבת ליום השיר נתקן זה ועל

 דכתיב ה"הקב ידיושל מעשי נקראין הם הנשמות כי בשבת יתירה נשמה' בחי

 בער איש ואמר. הבריאה כל של השורש וחיות כח והוא. עשיתי אני ונשמות

 אתגלי ולא'. כו הוא אות דכתיב בצינעא ניתן דשבת ל"חז ש"כמ'. כו ידע לא

 העדות וזה. ביצה' במס ש"ע השבת של ונשמהיתירה שכרו מתן ע"לאוה

 ישראל בני כי. מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ ישראל בני על מעיד שהשבת

 מנוחת י"פרש שבתון שבת וכתיב. בעצם להם שייך והשבת. בהשורש דבוקין

 ולא. למנוחה ק"בש באמת באין ישראל שבני' פי .עראי מנוחת ולא מרגוע

 למנוחת י"בנ באים ק"הש יום שבבוא רק. כ"בע מלאכה מלעשות שיניחו

 מקודם הביטול י"ע רק זוכהלזה יחיד כל שאין אמת. והעדות האות וזה. השבת

 ידיעה להם' שיהי לדעת ש"וז. זה כל מקוים י"בנ בכלל אבל. לזה גם כ"אח זוכה

' כו טובה מתנה שאמרו וזה. ל"כנ ידע לא בער איש כ"משא. בהשבת ודביקות

 הראשונות בלוחות והנה. א"במ מזה כתבתי וכבר. ל"כנ שהואהשורש גנזי בבית

 לכן. אלקות' בחי בו שיש' העשי שורש' שהי' פי. המה אלהים מעשה נאמר

 המעשה של והואהדביקות. השמשות בין ש"בע נבראו שהלוחות ל"חז אמרו
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 ויש. כראשונים' כו לך פסל נאמר ובאחרונות. הנשמה שהוא השבת ביום

. המה אלקים מעשה עליהם שנאמר כראשונים ז"בעוה נמצא האיך לתמוה

 לא שהראשונים רק. האחרונים והם הםהראשונים הם באמת כי לפרש ויראה

 ש"כמ בעולם כלל רע נמצא' הי לא כי בפרהסיא היו לכן בירור צריכים היו

 מן הטוב לברר צריך' הי אותם וישבר דכתיב כ"אח רק'. כו חירות

. התורה כח מתחדש כך תמיד הצדיקים שמבררין מה וכפי. התערובותפסולת

 אמרו לכן. ושמירה בירור צריכין שהיו הצניעות מן יפה לך אין אמר כ"אח לכן

 עד לברר שבריםשצריכין עוד נשאר כי בארון מונחין לוחות ושברי לוחות

 תרמ"א :לעתיד

 

 המעשה ימי ששת והוא. לשבת הטפל הוא את. תשמורו שבתותי את אך בפסוק .4

 שבת' פי י"ורש. המעשה בימי השבת הארת להמשיך וצריכין'. ת ועד' מא

 רק שעה לפי מנוחה' יהי שלא לפרש כ"ג יתכן .עראי ולא מרגוע מנוחת שבתון

. מרגוע מנוחת שבתון' נק וזהו. המעשה ימי כל על בלב השבת מנוחת להתיישב

 רמז והוא. אחיך האמינון כמו. המלה להקטין נוספות אותיות שבתון' פי ק"וברד

 ל"וי. ]נתכוונו אחד לדבר וכולם. ז"י' סי בתהלים ש"ע הקודש אל לתוספותמחול

 מאת שנעשה הוא המעשה בימי השבת הארת המשכת הוא. הוא אות עוד

 מהכלל יצא השבת כי[.ל"כנ בהשבת המעשה ימי דביקות הוא' הו זו כי. אות

 שינוחו י"לבנ מנוחה יום שניתן הפשוט לפי גם הוא שכך. כולו הכלל על ללמד

 גם זכירה להישאר צריך שבת ומכל. הבורא לעבודת לבו וישוב המעשים מכל

 ביום לבו על שעבר מה בזוכרו קבע מלאכתו שלאלעשות לזכור החול בימי

 תרנ"ב :השבת

 

 רשימה משאיר השבת להיות פרשנו .מרגוע מנוחת י"פירש. שבתון שבת בפסוק .5

 נותן השבת כי. השבת הארת בנפשותינו לקבל שבתון וזה. המעשה ימי לכל

 בכל הדעת זה שיתפשט לראות וצריכין.מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ דעת

 בלבנו ותן נאמר אהבה ובנוסח. ומעשה דיבור במחשבה אותו ולקשור. האדם

. בדיבור הוא וללמד ללמוד לשמוע. במחשבה' פי. ולהשכיל להבין בינה

. ן"נר' בחי ד"חב והוא. דעת מיני' ג והם. במעשה הוא ולקיים לשמורלעשות

 שמיעה בינה' הג ואלה. האדם בכל להתחדש וצריכין. המוחין מתחדשין ובשבת

 היום ל"ז חכמינו ש"כמ הואבשבת ושמיעה. לדעת בשבת נאמרו כולם שמירה

 התורה קריאת בו ויש הדברות עשרת בו שניתנו בשבת הוא תשמעו בקולו אם

' בחי כן גם והוא. ישראל בני ושמרו. ושמרתם דכתיב לשמור. הדיבור' בחי והוא

. מעשה לידי המביא' הבחי והוא. משנה זה ושמרתם ל"חז ש"כמ חכמתהתורה
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. שמירה שמיעה בינה. בשבת' בחי' הג נמצא. ולקיים לעשות לשמור נאמר לכן

' וג. ומעשה דיבור מחשבה דקמישבתא ימים' ג המעשה ימי לששת ומתפשטין

. ולקיים לעשות. וללמד ללמוד. ולהשכיל להבין והוא. מ"מדו שבתא דבתר ימים

 תרנ"ג :ל"כנ ד"החב התפשטות הוא הששה אלה

 

 המנוחה' יהי שלא' פי .עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת י"פרש שבתון שבת .6

 כל' שיהי שבתון ורמז. לעד נשאר רשימה באדם שיעשה רק. ולשעה במקרה

. יוצא פועל ושבתון השבת'בחי בעצמו בו' שיהי השבת אחר נמשך האדם

' כו השבת לכם נותן' ה' כ זה ועל. י"בנ לנפשות ומנוחה שביתה נותן שהשבת

 דשמיא סייעתא צריכין לזה ובאמת. השבת של תחתיו' פי. תחתיו איש שבו

 לדעת ל"חז אמרו ז"וע. מהטבע ולמעלה קודש שהוא אל השבת דבוק להיות

 דביקות י"לבנ שיהיה הדעת זה גם נתן ה"שהקב'. כו להודיעו צריך מתנה הנותן

 נוכל להתדבק הנשמה זו שבכח יתירה נשמה יורד ולכן. השבת במתנת

 תרנ"ז :השבת בקדושת

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

שבקשו אא"ז מו"ר ז"ל פי' לעשות את השבת עפ"י דברי הרמב"ן ז"ל בהאבות  .1

אות במה אדע כו'. ופי' כי דבר שנעשה בו מעשה הוא קיים לעד והמעשה הוא 

חיזוק ההבטחה ע"ש. ואמר שנראה זה טעםהמצות כי יש לכל מצוה שורש 

בשמים. וע"י מעשינו נתחזק השורש להיות קיים לעד. וכמו כן במצות שבת 

ועי"ז דכתיב לעשות. שגם הנחת המלאכה נקרא מעשה כמו חסמה בקול כו' 

מתקיים השבתיותר כנ"ל ודפח"ח. ופשוט קאי לעשות על מה שאמר אח"כ 

לדורותם ברית עולם. שיעשו את השבת לברית עולם להמשיך בחי' השבת בכל 

 תרל"ה :דבר כמ"ש לעיל פי' שבתותי כנ"ל

 

 

             נפש אוכל במלאכת מותרים טוב יוםביאור ענין 

 

 רש"י

 

 שבתון שבת
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 שבת בו שנאמר כ"יוה וכן נפש אוכל  'אפי מלאכה בכל שאסור לומר הכתוב כפלו לכך

 שבתון הראשון ביום א"כ בו נאמר לא טוב יום אבל מלאכה בכל אסור לכם היא שבתון

      נפש אוכל במלאכת ומותרים עבודה מלאכת בכל אסורים שבתון השמיני וביום

 

 שפת אמת

 

אלהי מסכה לא תעשה לך חג המצות תשמור. דרשו חז"ל המבזה המועדות כעובד 

ע"ז. שצריך האדם להאמין בכח הקדושה שנתן הקדוש ברוך הוא לנו שלא יגרום ח"ו 

בעצמו להיות נעשה מסך מבדיל ולהתרחק עי"ז באמת. והמועדות הם עדות לישראל 

ו כמו כן נתעורר הארה כמ"ש מקדש ישראל והזמנים. וכמו שיש הארה בימים אל

בלבות בנ"י וז"ש וידבר משה כו' מועדי ה' אל בני ישראל. פי' שהמשיך הדעת 

והיא הוראה כי מלאכה  והרי אוכל נפש מותר ביום טוב.המתעורר בימים טובים לבנ"י. 

הנעשית בעבור נפש ישראל יש בו קדושה יתירה. וכ' מה יפו פעמיך בנעלים כו' על 

' מועדות דכ' יראה כל זכורך. ובודאי אינו מובן עפ"י שכל אנושי מצות עלי' לרגל בג

איך שהיו כל פשוטי בנ"י מוכנים להיראות פני ה'. ע"כ נראה כי אף שהי' שלא 

בהדרגה מ"מ כיון שפנימיות בנ"י מיוחד להשי"ת ניתן רשות ג"פ בשנה לעלות אף 

. פי' שזה הי' רק בכח שלא עפ"י הכנה הראוי'. ולכן נאמר חמוקי ירכיך כמו כו' אמן

הנקודה הנתונה במתנה מהשי"ת לכל איש ישראל. כאשר הגיד מו"ז ז"ל שע"ז נאמר 

אנכי מגן לך. וע"ז מברכין מגן אברהם. וזהו בת נדיב. ולכן הבטיח הכתוב לא יחמוד 

איש כו' ארצך בעלותך כו'. כי בכל מקום אין לעלות יותר מהכנת האדם רק להכיר 

ריך שמירה ויש בו סכנה. רק בעליות הרגל הבטיח ולא יחמוד כו'. מקומו. ואם לאו צ

 תרל"הפסח  ולכן צריך האדם להאמין בכח המועדות שניתן לבנ"י כנ"ל:

 

-------------------------------------------------- 

ת ְנֵחה  | ֵלךְ  ְוַעָתה לד ל ָהָעם-אֶּ ר אֶּ  ֵיֵלךְ  ַמְלָאִכי ִהֵנה ָלךְ  ִדַבְרִתי-ֲאשֶּ

ם ּוָפַקְדִתי ָפְקִדי ּוְביֹום ְלָפנֶּיךָ   :ַחָטאָתם ֲעֵלהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

         העגל עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות ואין

 

 רש"י

 



  

425 
 

 'וגו פקדי וביום

 

 ופקדתי עונותיהם עליהם כשאפקוד תמיד ותמיד יחד מלכלותם אליך שמעתי עתה

 קצת בה שאין ישראל על באה פורענות ואין העונות שאר עם הזה העון מן מעט עליהם

       העגל עון מפרעון

 

     העגל עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות רמז שאין

         

Uבעל הטורים 

 

 שמות לב, י

ם ַאִפי-ְוִיַחר ִלי ַהִניָחה ְוַעָתה י) ה ַוֲאַכֵלם ָבהֶּ ֱעשֶּ  ( :ָגדֹול ְלגֹוי אֹוְתךָ  ְואֶּ

 

  מופיא בכל התנ"ך רק ב' פעמים( ואכלם"ב' במסורה )רצונו לומר שהמילה "  .ואכלם

 א(  ,קב )סנהדרין שדרשו זהו  .לט(  ,כב ב")ש ואמחצם ואכלם ואידך  .ואכלם בהם אפי ויחר

 העגל ממעשה פרעון בה שאין פורענות שאין 

 

   

 

 אמתשפת 

     

הימים הללו מ' יום האחרונים שהיו ברצון הם עצמם מסייעין לבות בנ"י  .1

לתשובה. כאשר דור המדבר היו חרדים מאוד לה' בימים אלו. וכמו שהחטא 

ממילא התשובה שעשו  כמ"ש אין לך פקידה שאין בה מעון העגלנשאר לדורות 

אז ותקנו החטא. בוודאי הי' ג"כ לדורות. ומרע"ה תיקן בשורש נשמות בנ"י 

בשמים כמ"ש שלא הניח זוית ברקיע שלא נתחבט עלי' והם השרשים של 

נשמות בנ"י שנמשלו ככוכבים ברקיע. לכן בנקל עכ"פ לנו לתקן גופי החטאים. 

שאר ההארה שלהם גם עתה וע"י שלוחות שניות היו בדרך בעלי תשובות. נ

 אלול תרמ"ג יותר מהימים של הלוחות הראשונות כי בע"ת אתיין בחילא סגי:

 

כמ"ש יום הכפורים יום סליחה ומחילה בכלל ובפרט ויש בו סליחות חטא העגל  .2

והטעם לפי  ז"ל בפסוק וביום פקדי ופקדתי שאין פקודה שאין בו מחטא העגל

שעי"ז נסבבו אח"כ כל החטאים. וכמו כן מדה טובה מרובה שאין סליחה שאין 

בו סליחות העגל דגם כל התשובות שבנ"י עושין תמיד וכל הסליחות הכל בכח 
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התשובה והסליחה של דור המדבר כמ"ש חז"ל שלא היו ראוין לאותו החטא רק 

ה מתעורר זכות דור כדי להורות תשובה. לכן כל זמן שבנ"י עושין תשוב

המדבר. ובכל שנה נמחק קצת מן החטא עד לעתיד שיהי' מתוקן כל החטא 

ויזכו בנ"י למה שהיו ראוין להיות קודם החטא כמ"ש אמרתי אלקים אתם. ולכן 

ביוה"כ דומין למלאכים והוא אות שעתידין להיות קדושים. ובני ישראל מתענין 

אשונה שלא נצטרך לאכילה בשמחה לומר שמצפים לחזור למדריגה זו הר

ושתי' רק להיות ניזונים מזיו השכינה כמלאכים: ולפי שע"י הסליחה נזכר שבחן 

של דור המדבר לכן מצות סוכות אחר יוהכ"פ כמ"ש זכרתי לך חסד נעוריך זכות 

דור המדבר. כי ע"י החטא נכבה הזכות וע"י התשובה חוזר ומתעורר הזכות. 

 יום כפור פסוק תשא עון וקח טוב ע"ש: תרס"גכמ"ש הר"י ז"ל בשערי תשובה ב

 
-------------------------------------------------- 

ל ַוִיֵתן יח ה-אֶּ  ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ְשֵני ִסיַני ְבַהר ִאתוֹ  ְלַדֵבר ְכַכֹלתוֹ  ֹמשֶּ

ן בֶּ ְצַבע ְכֻתִבים אֶּ  :ֱאֹלִהים ְבאֶּ
-------------------------------------------------- 

 החטא אחר לעשות נצטוו ביאור ענין שהמשכן

 

 רש"י

 

 'וגו משה אל ויתן

 

 היה רבים ימים המשכן מלאכת לצווי קודם העגל מעשה בתורה ומאוחר מוקדם אין

 ולמחרת לישראל ה"הקב נתרצה הכפורים וביום הלוחות נשתברו תמוז ז"בי שהרי

 ה"הקב וצווי כסדר הכל דילמא טובא ע")צ בניסן באחד והוקם המשכן בנדבת התחילו

 העגל עשו מההר רדתו וקודם העגל עשותם טרם הראשונים ימים בארבעים היה למשה

 מרוצים ישראל שהיו הכפורים יום למחרת עד המשכן צווי לישראל הגיד לא ומשה

 דהיינו איש כל מאת כתוב ה"הקב בצווי כן על אשר ויקהל בזוהר בהדיא הוא וכן  .ה"להקב

 קחו לישראל אמר בציווי ומשה  .'וכו מלמד איש איש ל"ז רבותינו שדרשו כמו רב ערב גם

      ל)"וק בנזקים גרמו שהם לפי רב מערב ולא דייקא מאתכם

 

 

 שפת אמת
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 היו ראשונות שלוחות נראה כ"א. החטא אחר לעשות נצטוו שהמשכן י"רש שיטת לפי

 בלי להיות י"בנ מיוחדים שהיו. ומשכן ארון בלי ישראל בני בתוך נמצא להיות מוכנים

'. כו ביניכם ואדור לי עשה אחד קיטון שתלך מקום במשכןבכל רמזו ל"וחז. גשמיות

 פירוד קצת' שהי כ"אח רק' ית מהבורא כלל נפרדים היו לא החטא קודם כי כנראה

 :וכליו המשכן י"ע העצה' הי

 

 כזה מועט בזמן כולה ללמוד יכול היה שלא במתנה תורה לו שנמסרהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 ככלתו

 

 בזמן כולה ללמוד יכול היה שלא לחתן ככלה במתנה תורה לו שנמסרה חסר כתיב ככלתו

 צריך ח"ת אף  'ישעי בספר האמורים הן קשוטין ד"בכ מתקשטת כלה מה א"ד  .כזה מועט

             ספרים ד"בכ בקי להיות

 

 שפת אמת

 

 במתנה ה"הקב לו נתן כלום י"א אמר יום' מ לסוף ככלותו משה אל ויתן במדרש .1

 המצות בכל כי. המעשה בסוף תלוי הכל כי לומר ככלותו תיבת שדייק' פי. 'כו

 קיום י"שע. משמים הסיוע י"ע המצוהרק בשורש להתדבק האדם בכח אין

 שערי ה"הקב לו פותח אז. המצות בקדושת להתדבק ומרמז שמראה המצוה

 ש"וז. המכוון עיקר השיג לא באמצע המניח לכן המעשה בסוף בא זה אך. בינה

 כי. במתנה לו שניתנה זכה אז ככלותו ש"ז. הגומרה על אלא המצוהנקראת אין

' פי גם. במתנה לו ניתן ואז. בכחו' שהי מה כל וגמר. באמצע פסק לא ה"מרע

 נפשו כח כל יכולתווהשלים בכל שעשה כיון'. לה הנפש כלות הוא ככלותו

 כחו כפי אדם כל כן וכמו. במתנה התורה כל לו שניתנה זכה'. ה פקודי להשיג

 :בתורתך חלקנו ותן כמאמר' ה בתורת חלק לנשמתו שיש מה להשיג יכול

 תרל"ו

 

 הולך הכל כי להודיע '.כו ושכח למד יום' מ כל' במד ככלותו משה אל ויתן .2

 יום ארבעים ה"מרע יגיעת ובוודאי. הישועה בא היגיעה ובסוף. החיתום אחר

 הנפש כלות שהוא וזהוככלותו. השרת כמלאכי ונעשה' כו ושתה אכל לא



  

428 
 

 לו נתן כ"ואח. לדבר יכול הפה שאין מה. אתו לדבר כתיב לכך. בענן ונתלבש

 תרל"ט :התורה במתנה

 

 מתנות כמה'. כו והודיעם לך. שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה' בגמ .3

 כולל הוא השבת באמת אכן. המצות וכל ותורה י"לבנ' ית הבורא נתן טובות

. ה"הקב של גנזיו בית נקרא והשורש .טובות המתנות כל של השורש והוא. הכל

 משה אל ויתן דכתיב. הכל כולל שזה משמע תשמורו שבתותי את אך ש"וז

 במתנה יום הארבעים בסוף ת"השי לו שנתן עד ושכח שלמד' ובמד'. כו ככלותו

'. כו מתנות' ג' במד ש"כמ מתנות שנקראו אלו בין ההפרש כי הוא הענין .ש"ע

. צרכיהם את לכל ומשפיע' שמחי' ית מאתו הכל בעולם הנמצא טוב כל כי אם

. מהנותן מקבלין י"שבנ' פי מידליד הניתן מתנה' נק השורש אל התקשרות אבל

 בא ואז. ז"בעוה להשיג לאדם שיש השלימות כל תיקון עד להיות יכול אינו וזה

 השייך הנהגה כל שתיקן' פי אתו לדבר ככלותו ש"וז. לו שיש דביקות שורש אל

 ישראל איש כל בפרט נמצא כן וכמו'. ית הבורא מיד מתנה לקבל יוכל ואז לו

 אך. נקל דבר אינו השלימות אל לבוא עד עצמו לתקן אכן. בתורה חלקו לקבל

 אחד כל שמשיב שבת' נק לכן. השלימות' בחי אחד לכל יש קודש בשבת

 הוא והשבת. מהשבת באין השפעות כל כי טובה מתנה שבת' נק ולכן. לשורשו

 אחד כל מדריגת כפי ולעולמות למקבלים מתפשט המעשה ובימי. המתנה עצם

 ביני הוא אות ולכן. ]י"לבנ ניתן וזה. ל"כנ בשבת הוא המתנה שורש אבל. ואחד

. שונות במדריגות בא כ"אח כי' ית הבורא על עדות והוא'. כו ישראל בני ובין

 ש"ז[. היטב והבן שלו הכל כי להעיד יכולים המלך מיד ראשונים המקבלים אבל

 המתנה גוף לקבל אבל. למדריגה ממדריגה שבא' כו זוג בן יש לכל שבת אמרה

 זה י"לבנ שניתן. זוגך בן' יהי ישראל כנסת ת"השי והשיב. אפשר אי הנותן מיד

 תר"מ :ההתקשרות זאת להם' שיהי והודיעם לך וזהו. המתנה גוף לקבל הכח

 

. אלקי בעזר רק היא הקדושה כי לידע. מקדישכם' ה אני כי לדעת' פי ל"ז ז"ומו .4

 דעת הוא וזה. ל"ז ד"עכ מנוחתם היא מאתך כי וידעו בניך יכירו מבקשין זה ועל

. אלי' לה מי ה"רע משה ש"מ בזה ל"וי .ת"מהשי הבאה הקדושה בשורש שדבוק

 אצלו היה והקדושה. עצום דביקות בו' שהי מי אך. קדושים כולם היו כי הגם

 אליו ויאספו לכן. כלל חטא מגע בו לשלוט יכול' הי לא. בלבד יתברך שמו לשם

 באמת הוא השבת וענין. ל"כנ הדעת והתקשרות לדביקות רמז שהוא לוי כלבני

 לאיש הבאה יתירה נשמה כענין מקודש עזרך ישלח ש"כמ דשמיא סייעתא

 שלמד אחר אתו לדבר ככלותו המדרש על ל"ז ז"מו מפי ששמעתי כענין. ישראל

 יגעתי' הגמ לשון פי על' ופי .במתנה לו שנתן עד שלמד מה שכח יום' מ ה"מרע
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 הענין אבל. ביגיעה לא הדעת בהיסח הבא דבר על הוא מציאה ושם. ומצאתי

 כן סידר ת"שהשי רק. משמים והארה רצון להפיק כדאי ד"בו יגיעת אין כי הוא

 היגיעה שכל. לדבר ככלותו' כו ויתן ש"וז. ומתנה במציאה לו ניתן היגיעה י"שע

 מתנה שנקראת קודש העניןבשבת וכן. ח"ודפח ש"ע במתנה לו שתנתן לו עמד

. קודש בשבת קדושה של וסיוע עזר לו נותנין המעשה בימי היגיעה שכפי טובה

 מקבל. כחו בכל ת"השי שעובד מי שבודאי מלאכתך כל ועשית כתיב אכן

 ז"עוה יגיעת כל כן שכמו ב"עוה מעין שבת הרמז וזהו. כךבשלימות אחר השבת

 הרמז וזה. בשבת מתקיים כן וכמו. אלקים בעזר ב"בעוה כ"אח להשיג כדי הוא

 מכפי יותר לו ניתן רקשבמתנה העובד עבודת לפי שאינו כלומר יתירה נשמה

 י"ע הוא'. עשוי מלאכתך כל כאלו' שיהי הוסיפו ל"וחז. האדם עבודת

 מה הכנה מיעוט על ומצטער. קודש השבת כשבא תשובה והרהורי השתוקקות

 וכמו'. עשוי מלאכתו כל כאלו להיות יוכל. השבת לקבלקדושת מוכן שאינו

 בספרים כ"וכ. העולם מן הסתלקותם קודם בתשובה השבים מקבל ה"שהקב

 תרמ"ג :לתשובה מוכן יום ק"שעש

 

כל מ' יום הי' משה מצות השבת וסמיך לי' ויתן אל משה. דאיתא בגמ' ומד'  .5

כי המשילו במדרשים אותן המ'  רע"ה לומד תורה ושוכח עד שניתן לו במתנה.

יום לתורה כמו ששת ימי המעשה. שכך אמז"להעולם נברא בו' ימים והתורה 

במ'. וכמו דמעשה בראשית ששת ימים הוא הכח בטבע וכל יום פרט בפ"ע 

ושבת אח"כ כלל כל המעשים בשורש העליון. כמו כן במ' יום כתיב לדבר אתו 

ו במתנה מה שאינו לפי כח הנברא. כי הי' בכחקבלת מרע"ה. ואח"כ ניתן ל

ואמרו ככלתו שניתנה לו בכללים. שהיא כמו השבת שהיא כלל הבריאה. ובימי 

המעשה שכחה שולטת הואיל והוא בהשתתפות הטבעשסופה לחרוב וכמו כן 

כל מעשה הגוף שסופו להתבטל שולט בו שכחה. ושבת כתיב בו זכור כי הוא 

כולו שבת ולא יתבטל לעולם. וכמו כן יום שאין בו שכחה שהוא מעין יום ש

אמרו חז"ל יגעתיומצאתי תאמין הוא לחדודי אבל לאוקמי שמעתא סייעתא 

דשמיא. ולכן שבת שנאמר עליו מתנה טובה יש לי הוא הסיוע מלמעלה והוא 

בחי' זכור. וכמו כן ויתן אל משה במתנה לכן נתקיים בו לעולםוזה הי' בחי' 

 תרנ"ז :ם חקוקים להתקיים לעולםהלוחות חרות שהיו כל הדברי

 

 שבת' פי א"במ ש"מ פ"ע'. כו ככלותו משה אל ויתן וינפש שבת לסמיכות עוד .6

. שבת' בחי עצמו הוא להיות השבת אחר נמשך האדם להיות יוצא פועל שבתון

 שנמצא התורה כפי כ"א. תורה ניתנה בשבת. שבת נקראו ח"ת איתא ובאמת

 כי' כ ובשבת. התורה אל זוכין כך שבת שמירת כפי וגם. השבת אצל הוא באדם
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 ח"הת נמצא. השבת י"ע עליון בדביקות להתקשר וזוכין. וביניכם ביני הוא אות

 צ"א בשבת ל"חז שאמרו וכעין. השבת כמו אות עצמו הוא הרי' ית בו שדבוק

. שבת עצמו הוא התורה שר ה"מרע בפרט ח"ת כן כמו. אות עצמו שהוא תפילין

' הי יום' מ שכל' ובמד. למשה עצמוניתן השבת כי משה אל ויתן וינפש ש"ז

 הכנה יום' מ כי א"במ מזה' כ וכבר .במתנה התורה לו ניתן כ"ואח ושוכח לומד

 מעשה תכלית שהוא השבת אל הכנה המעשה ימי ששת כמו. התורה אל

 ה"ושס ח"ברמ התורה התפשטות דהיינו. הולד ציור נגד יום' מ כמוכן. בראשית

 הטבע כי שכחה בו ויש. והטבע הגוף אל התחברות עוד יש ובזה. האדם בציור

 ש"כמ. התורה כלל תורהעליונה היא במתנה התורה ניתן כ"אח אבל. משכח

. דנשמתא יומא והוא המעשה ימי כלל שבת כן וכמו. לו ניתנו כללים ככלתו

 זה נתגלה ובשבת. הגוף מצד השכחה דכל. שכחה' בי דלית. דזכירה יומא

 והתורה. ה"למש ת"ר השבת" ליום" שיר" מזמור" ש"כמ ה"ומרע התורה שורש

 תרס"ב :שכחה בה אין בשבת שלומדין

 

במדרש א"ש תשמע אשרי אדם שומע לי ששמועותיו לי כו' דלתותי. אל תעמוד  .7

מפרשיסחא  בפתח החיצון להתפלל דלת לפנים מדלת. אמו"ז אמר בשם הרב

א' לצאת מעוה"ז והב' לכנוס בעולם עליון.  ז"ל שיעור שני פתחים הוא פתח

תאמין. פי' מו"ז  ונראה כי הב' הוא מתת אלקים כענין שאמרו יגעתי ומצאתי

ז"ל דלכך אמרו ומצאתי לומר שלא כפי היגיעה בכחו להשיג זאת רק בשכר 

ככלתו לדבר כו' שאחר  המדרש בפ' תשאהיגיעה נותנין לו במתנה. וביאר בזה 

ונראה שכמו כן הי' אחר ם כו' ניתנה לו התורה במתנה כו'. שיגע מרע"ה מ' יו

במתנה. וז"ש ולא נתן ה' לכם כו'  מ' שנה של דור המדבר שזכו אח"כ ליתן להם

עד היום הזה. וזה ענין ב' השמועות מקודם לשמוע מצות ה' כפשטן. ואח"כ 

זוכין לשמוע הפנימיות ואז אשרי א'שומע לי דייקא שהיא שמיעה הב' דלת 

לפנים מדלת. וכמו כן כפי היגיעה בימי המעשה בדלת החיצון כך זוכין בש"ק ש

כדכ' ביום השבת יפתח ונק' מתנה טובה בבית  למתנה הנ"ל של שער הפנימי

 כי תבא תרמ"ו גנזי:

 

בפסוק ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כי התכלית היא המתנה שניתן משמים.  .8

מתנה זו כמ"ש לעיל בענין וממדבר וכל היגיעות לזכות למצוא חן בעיני ה' ל

מתנה. ומתנה זו ניתן לבנ"י שהם יכולין לקבל זאת המתנה בכח התורה שנק' 

לקח טוב. פי' שע"י התורה נעשין בנ"י כלים לקבל טוב הגנוז. וזהו ענין שמחת 

תורה שעושין בשמיני עצרת כי בכח התורה יכולין לקבל המתנה שיהי' דבר 

אחר שיהי' נקלט בעומק הלב. ואיתא במד' תשא  המתקיים. וזהו פי' עצרת
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כמ"ש במ"א  שיגע משה רע"ה עצמו מ' יום לא אכל כו' ניתן לו התורה במתנה.

ביאור מו"ז ז"ל על המאמר יגעתי ומצאתי תאמין כי כל שכר היגיעה שזוכין 

אח"כ למציאה ומתנה. כי במה נחשב כל היגיעות שבעולם למצוא איזה הארה 

מדברי תורה רק במתנה כו' ודפח"ח. ונראה שזה ענין וזאת הברכה שהוא סוף 

לברכה בכח התורה. התורה שאחר כל המ' שנה שיגענו במדבר זכינו בסוף 

כמ"ש במד' כשבא משה רע"ה לברך את ישראל באתה תורה כו'. שמרע"ה ידע 

ששלמו בנ"י את המוטל עליהם ועתה צריכין להשפיע להם הברכה והמתנה. 

וכן הוא לעולם סוף היגיעה יש ברכה. והתורה התחילה בב' לשון ברכה 

. וכתיב תורה וכשמיגעין לבסוף מתפשטת הברכה בפועל כמ"ש וזאת הברכה

צוה לנו משה מורשה כו'. ובמשנה איתא התקן עצמך ללמוד תורה שאינה 

ירושה לך. ונראה שבודאי מקודם צריכין לתקן עצמו להיות כלי מוכן לקבל 

הברכה והמתנה. הגם שבאמת התורה ירושה ומתנה הוא אבל היגיעה הוא 

ין הירושה להיות מוכן לזה. ואחר התיקון אז נקרא קהלת יעקב ואז מקבל

והמתנה. וז"ש רז"ל אל תקרי מורשה אלא מאורסה. שמקודם צריך האדם 

להיות משתוקק ברוב עבודה בדחילו ורחימו אל התורה ואז היא מורשה. 

ובימים הקודמין הם ימי עבודה. ובחג האסיף נגמר להיות נק' קהלת יעקב. ואז 

 סוכות בשמיני עצרת מורשה היא לנו: תרמ"ז

 

 תו ענין...עוד ביאור באו

 

 והלוחות מעשה אלקים המהביאור ענין 

 

בפסוק והלוחות מעשה אלקים המה כו'. שיש להבין מה יתרון כל כך בכתיבת  .1

הדיברות על הלוחות דלכאורה גדולה שמיעה ששמעו בני ישראל דברי אלקים 

חיים בהר סיני ממה שניתן להם אח"כ בכתבעל הלוח. ואנחנו רואים כמה גדלה 

ת בתורה. אבל הענין הוא שלא היה כתיבה זו על הלוחות בלבד. מעלת הלוחו

אבל הי' רשימה חקוקה בלב כל איש ישראל כענין כתבם על לוח לבך. והנה בני 

ישראלהקדימו נעשה לנשמע. ובזכות נשמע שמעו דברי אלקים חיים. ובזכות 

נעשה הי' רצון הקב"ה שיזכו בני ישראל גם לתיקון העשי' בשלימות. וז"ש 

מעשה אלקים המה. ולולא החטא היו משיגין התורהנכלל בעשי'. והיה ניתקן 

הכל והיו גופות בני ישראל מזוככין מאוד כמ"ש חז"ל חרות חירות ממלאך 

המות ומיצה"ר כו'. ועתה שלא זכינו לזה צריכין לעורר הכל ע"י העסק בתורה 

נשמע. שהוא ענין נשמעושמיעת המצות כמ"ש חז"ל קלקלתם נעשה הזהרו ב
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ולולי החטא הי' ניתן התורה בתוך העשי' ממש. כמו שיהי' לעתיד ניתקן כל 

 תרל"ח :המעשים. וזה שאמר מעשה אלקים המה ואין להאריך יותר

 

ובפסוק והלוחות מעשה אלקים המה כו' חרות כו'. ודרשו חז"ל חירות כו'.  .2

מדריגות. הענין הוא דאיתא כתב המכתב נברא בע"ש ביה"ש. כי יש להעשי' 

לכן נברא אדם באחרונה כדי שיכנוס לשבת מידכו' ע"ש. פי' שהוא מובחר מכל 

מעשה בראשית. ויש לו התקשרות לשורש הבריאה. והוא השבת שיש בו עלי' 

לכל הברואים. והשורש נקרא מעשה אלקים שאינו גשמיי ככל העשי'. והוא כח 

פליא לעשות ממוצע ביןמעשה גשמיי לרוחניי שהוא כח אלהות כמ"ש מ

שמקשר גשמיי ברוחניי ע"ש ]ברמ"א או"ח בברכת אשר יצר[. הכלל כי זה הכח 

נקרא שורש העשי'. וע"ז רמזו שנברא בע"ש שיש בותערובות ב' הכחות 

מהשבת ומהמעשה. וזכו בנ"י בלוחות ראשונות לתקן כל העשיה שיהיה להם 

 תר"מ :דביקות בשורש. וממילא הי' חירות בכל

 

יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ע"ש. כי לוחות הראשונות היו  במדרש כי ה' .3

בדעת. מעין עשרת הדברות ממש. יתן חכמה הוא קצת דבר נפרד. נתינה 

להמקבל. ומפיו דעת ותבונה הוא התקשרות עצום.ובשבת כתיב לדעת כי אני 

ה' מקדישכם שיש בו מעין לוחות הראשונות. וכתיב בהם מעשה אלקים המה 

קן העשי' להיות בלי גשמיות. כדכתיב חרות חירות כו'. וכמו כן שהי' הרצון לת

בשבת כתיבושמרו כו' לעשות את השבת. פי' ושמרו לשון המתנה כמו אביו 

שמר את הדבר. שצריך להיות השתוקקות האדם בימי המעשה להשבת. ועי"ז 

יש התקשרות ימי המעשה להשבת. ועל ידי זה נתקן העשי'ג"כ. כי ששת ימים 

ו' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. פי' שימי המעשה עשה כ

הם התלבשות הקדושה בצמצומים עד לבוא לבחי' עשי'. ויש הפרש בין שמים 

וארץ כענין אענה אתהשמים והם יענו את הארץ. לכן בימי המעשה הגשמיות 

נפרד מהרוחניות. ובשבת נעשה הכל אחד שמים וארץ. ויכול להתהפך כל 

' להיות רק רוחניות. כענין שכ' בזוה"ק שבתא יומא דנשמתיןהוא ולאו העשי

דגופא. וז"ש שבת וינפש שלא הוצרך השמים להשתנות והארץ קיבלה נפש 

 תרמ"ג :ונתעלה מבחי' גוף לנפש והנפש עצמה באמת היא רוחניות

 

      יחד שניהם ההלכה את ושונין וחוזרין הגבורה מפי שומע משה שהיה מלמדביאור ענין 
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 רש"י

 

 אתו לדבר

 

         יחד שניהם ההלכה את ושונין וחוזרין הגבורה מפי שומע משה שהיה מלמד

 
     

 שפת אמת

 

' בגמ דאיתא. אליהם אותו' ה צוה אשר ככל' כו משה דיבר' כו שנה בארבעים ויהי

 הדיבורים כל היו המדבר דור ימי וכל, שנה ארבעים עד רבו ד"ע עומד אדם אין

 כראוי אליו נתקרבו שאז שנה ארבעים עד. אליו ישראל של לבן להמשיך ה"ממרע

 וזה התורה כל עתה חזרעמהם ולכן'. כו צוה אשר ככל ממש עמהם לדבר שיוכל

 לדבר ככלותו ל"חז ש"מ' פי ל"ז ר"מו ז"מאא ששמעתי מה פ"ע. תורה משנה שנקרא

 בכח' הי לא כי הענין' ופי .תשא' פ י"ברש ש"ע'.כו הדיבור ושונין שחזרו מלמד אתו

 עמו ושנה ה"הקב חזר לכן. כביכול המשפיע כח כפי ממש י"הש דיבור להשיג ה"מרע

 וכן. ח"ודפח ש"ע' כו ה"הקב כמאמר ממש השגתו' שיהי כדי שהשיג השגה באותו

 עמהם ושנה חזר לכן ה"מרע השגת כפי להשיג כ"ג יכולין היו לא י"שבנ כאן הענין

 ש"וז. ש"כמ רבם ד"ע עתה עמדו כי צוה אשר ככל כתיב כ"אעפ. השגתם כח כפי עתה

 מקודם יותר המעולה באופן היו עתה שהדיבורים הראשונים את פסל הדברים אלה

 דברים  ה"תרל:  ל"כנ שנה ארבעים

  
 

 

 

-------------------------------------------------- 

ל ְיהֹוָה ַוְיַדֵבר ז ה-אֶּ ךְ  ֹמשֶּ ר ַעְמךָ  ִשֵחת ִכי ֵרד-לֶּ ֱעֵליתָ  ֲאשֶּ ץ הֶּ רֶּ  ֵמאֶּ

 :ִמְצָרִים
-------------------------------------------------- 

 

 תלוים במעשי הדור הנביאיםביאור ענין 

 

 רש"י
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 רד לך

 

 של ד"ב מפי משה נתנדה שעה באותה בשבילם אלא גדולה לך נתתי לא מגדולתך רד

          מעלה

 

    אמתשפת 

 

בפסוק תמים תהי' כו' כי הגוים האלה כו' נביא מקרבך כו' פי' שאיש ישראל  .1

צריך להשיג הכל מעצמו. כענין מעשיך יקרבוך. לכן אין לחפוץ לידענסתרות 

ומופתים כתאוות הגוים לדרוש מעוננים וקוסמים. אבל בכח איש ישראל ע"י 

א יהי'לו השגה העבודה בתמימות להשוות הגוף עם שורש נשמתו. וממיל

אבדנו בנסתרות וכן היו באמת הנביאים ע"י עבודת כללות בנ"י. לכן בעונותינו 

את רוחי כו' ונבאו  ולעתיד נא' אשפוך הנביאים. כי המה תלוים במעשי הדור.

בניכם ובנותיכם כו'. וזה הי' טענת בנ"י לא אוסף כו' עוד כו'. כי לא רצו להשיג 

ולכן הוטב בעיני ה'דבריהם. ודו"ק כי קצרתי  בדרך נס רק ע"פ זכות מעשיהם.

 שופטים בענין זה: תרל"ח

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

במדרש על פסוק לך רד. מלאכי אלקים עולים ויורדים בו כו' ע"ש. הענין הוא כי  .2

גם הירידה הוא לימוד מדריגה של הצדיקים שע"י שבירידת ישראל מורידין 

ל. הרי הואאומר ואעשה אותך לגוי גדול. עצמם עמהם עי"ז מעלין אח"כ הכ

ומיאן מרע"ה בזה. ולכך שיבר הלוחות כמ"ש במ"א שע"י שלא רצה להפריש 

עצמו מכלל ישראל ומסר חלקו לצבור לכן היו אותיות פורחות כי בכלל הי' 

החטא ע"ש. וזהלמד מרע"ה ממאמר לך רד הנ"ל וזכה וזיכה את הרבים והעלה 

 תרמ"א :'ו' אתה והעם כוכולם כמ"ש אח"ז לך עלה כ

 

 

 

-------------------------------------------------- 

ר יט  ְלָפנֶּיךָ  ְיהֹוָה ְבֵשם ְוָקָראִתי ָפנֶּיךָ -ַעל טּוִבי-ָכל ַאֲעִביר ֲאִני ַוֹיאמֶּ

ת ְוַחֹנִתי ר-אֶּ ת ְוִרַחְמִתי ָאֹחן ֲאשֶּ ר-אֶּ  :ֲאַרֵחם ֲאשֶּ
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-------------------------------------------------- 

 אבות זכות תמהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 'וגו אעביר אני ויאמר

 

 סדר ללמדך וצריך רוצה שאני לפי לראות אותך שארשה מה בכבודי שתראה שעה הגיעה

 תמה שאם אתה כסבור אבות זכות לי הזכרת ישראל על רחמים לבקש שכשנצרכת תפלה

 במערה לפני צפון ואתה הצור על לפניך טובי מדת כל אעביר אני תקוה עוד אין אבות זכות

 זה וכסדר  .אבות זכות תכלה אם אף רחמים בקשת סדר ללמדך  .לפניך  'ה בשם וקראתי

 שיזכירו י"וע כן לעשות ישראל את מלמד הוי מדות ג"י וקורא מעוטף אותי רואה שאתה

            כלים לא רחמי כי נענין יהיו  .וחנון רחום לפני

 

 שפת אמת 

   

והנה בעקידה נשבע הקדוש ברוך הוא בי נשבעתי כו'. ומה צורך השבועה רק  .1

הוא הכנה לדורות השפלים שתמו זכות אבות ואבדו התשוקה שנטעו בהם 

האבות ע"ז נשבע שלא יעזוב אותנו. וכ"כ תוס' שאפילו תמו זכות אבות ברית 

אבות לא תמו. כי השבועה היא ממקום גבוה שהוא למעלה מהשגת האדם 

אינו תלוי במעשה התחתונים ואין הפגם מגיע לשם והוא ג"כ הארה המתגלה ו

בשבת קודש דאיתא מתנה טובה יש לי בבית גנזי ונקרא מתנה שאינה על פי 

עבודת התחתונים. ולכן בשבת קודש מתעורר כח האבות והם הארת הג' 

סעודות שאז מאיר בלבות בני ישראל התשוקה שנטעו בהם האבות. מצד מתנה 

השבועה אעפ"י שאינם ראוים. וכן שמעתי ממו"ז ז"ל שהשבת שבא מבית גנזי ו

מקום הגנוז הוא מעורר גם בנפשות בנ"י אור הגנוז בהם שא"י בחול להוציאו 

מכח אל הפועל ובש"ק מתעורר הפנימיות וזהו כח הג' סעודות דאיתא פיתא 

לבו שיוכל סעדתא דליבא כו'. וכן איתא המענג את השבת נותנין לו משאלות 

להוציא מכח אל הפועל התשוקה הגנוזה בו. כמ"ש והתענג על ה' ויתן לך 

משאלות לבך. זהו עונג שבת על ה' שהוא בחי' השבועה כמ"ש. ויתכן עוד לומר 

שבכח שבועה זו נתן הקדוש ברוך הוא התורה לבנ"י שכל אחד נשבע ועומד 

ות הבורא כמ"ש בהר סיני שיצאה נשמתן במתן תורה ונחקק בנפשותם דביק

וחיי עולם נטע שלא יוכל להיות נכבה לעולם. ובשבת ניתנה תורה ומתעורר זה 

 וירא תרס"א :הכח והשבועה. וזה קריאת התורה בשבת. והבן הדברים
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בפסוק בי נשבעתי כו' יען עשית הדבר הזה כו' ברך אברכך ארבה את זרעך כו'.  .2

ש ברוך הוא קודם הנסיון קשה כי אלה הברכות והבטחות כבר הבטיח לו הקדו

ומה השכר. אכן זה השכר שיהי' לו כל אלה הברכות בזכות מעשיו ומקודם 

כתיב ויחשבה לו צדקה ואאע"ה ביקש שיהי' הכל עפ"י מעשיו. ואמת שמה 

שבא בזכות מעשה האדם הוא קיים לעד. וזה עצמו מה שביקש על הבנים אף 

בעצמו לכל זה וז"ש יען כו'  שהאמין בהבטחתו ית' רק שזה הי' מבוקשו לזכות

 וירא תרל"ו :פי' בזכות מעשיך יהי' לך כל זה

 

 
-------------------------------------------------- 

ר יא ל ְיהֹוָה ְוִדבֶּ ה-אֶּ ל ָפִנים ֹמשֶּ ר ָפִנים-אֶּ ל ִאיש ְיַדֵבר ַכֲאשֶּ  ֵרֵעהּו-אֶּ

ל ְוָשב ל ִמתֹוךְ  ָיִמיש ֹלא ַנַער נּון-ִבן ְיהֹוֻשעַ  ּוְמָשְרתוֹ  ַהַמֲחנֶּה-אֶּ  :ָהֹאהֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 רש"י

 

 המחנה אל ושב

 

 נהג הזה והדבר שלמד מה לזקנים ומלמד המחנה אל משה שב היה עמו שנדבר לאחר

 נשתברו בתמוז עשר בשבעה שהרי יותר ולא המשכן שהוקם עד הכפורים מיום משה

 ויאמר ממחרת ויהי שנאמר עלה ט"ובי החוטאים את ודן העגל את שרף ח"ובי הלוחות

  'וגו  'ה לפני ואתנפל שנאמר רחמים ובקש יום ארבעים שם ועשה  'וגו העם אל משה

 יום  'מ שם ועשה האחרונות לוחות לקבל סיני הר אל בבקר ועלית לו נאמר אלול ח"ובר

 אף ברצון הראשונים מה  'וגו הראשונים כימים בהר עמדתי ואנכי בהם שנאמר

 לישראל ה"הקב נתרצה תשרי  'בי  .בכעס היו אמצעיים מעתה אמור ברצון האחרונים

 והתחיל וירד אחרונות לוחות לו ומסר כדברך סלחתי למשה לו ואמר שלם ובלב בשמחה

 מאהל אלא עוד עמו נדבר לא ומשהוקם בניסן  'א עד ועשאוהו המשכן מלאכת על לצוותן

             מועד

 

 בהר שניים ימים' מ ענין ביאור

 

 שפת אמת
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' במ קיבל שכבר אף .בהר שניים ימים' מ ה"מרע' שהי מה על הגיד ה"זצלה ר"מו ז"אא

 יכולין גמורים צדיקים אין עומדין ת"שבע במקום כענין שהוא ואמר. הראשונים ימים

. חטא לא ה"מרע כי ואף. ד"עכ. ממקודם אחר באופן כקבלתו"אח' הי ולכך. לעמוד

' בחי להיות יכול כי אך. כ"ג ה"למרע נוגע ישראל כלל כי אמת. ת"בע' בבחי קיבל ואיך

' ונק. הביטול שהוא פרה' והואבחי. לשורשו החיות החזרת והוא. חטא בלי תשובה

. חטא על תשובה כל כמו. ז"בעוה שנשתלח קודם' שהי לכמו החיות שחוזר תשובה

 א פרה"תרל :החטא קודם' שהי לכמו שחוזר

 נתנו לוחות שניות הכפוריםביום  ענין ביאור

 

 לישראל על חטא העגל ה"הקב נתרצה הכפורים רמז שביום

 

Uבעל הטורים 

       

 ב יח"ל שמות פרק

ר )יח  ( :ֹשֵמעַ  ָאֹנִכי ַענֹות קֹול ֲחלּוָשה ֲענֹות קֹול ְוֵאין ְגבּוָרה ֲענֹות קֹול ֵאין ַוֹיאמֶּ

 

 קול  מופיא בכל התנ"ך רק ב' פעמים( ענות")רצונו לומר שהמילה "  .ב' במסורה  .ענות

להם עד יום ענות אדם  נתכפר לא הענות שזה  .ה(  ,נח )ישעיה נפשו אדם ענות יום  .ענות

  : שהוא ביום הכפרים שאז נתרצה להם

 

 שפת אמת

וביוהכ"פ בפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים כו'. שעיקר הטהרה ע"י התורה  .1

ואין מים אלא תורה והראשונות היו  הוריד לנו מרע"ה את הלוחות שניות.

בבחי' קדושה כמ"ש וקדשתם היום ומחר. והשניות היו בבחי' טהרה ונק' מים 

יוחד טהורים שהוא במדריגת בעלי תשובה. טהור מטמא. שיש בתורה דרך מ

 יום כפור בבחי' צדיקים גמורים. ויש דרך מיוחד לבעלי תשובות: תרמ"ה

 

איתא בתדב"א כי במ' ימים האחרונים שעלה מרע"ה להר התענו בנ"י וביום  .2

האחרון קבעו תענית לילה ויום ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא וקבע אותו ליום 

סליחה ומחילה לדורות. ובודאי היה זה בכח אהרן כאשר נשתתף עמהם בחטא 

ו בזה מה החזיר אותם בתשובה ולכן נמסר כפרת היום ביד אהרן כה"ג. ותקנ

שבראשונה הקדימו נעשה לנשמע וע"י החטא איבדו בחי' נעשה ועתה )ע"י( 
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התשובה הקדימו נעשה לנשמע שקבעו לעצמם יום תענית מה שעתיד הקדוש 

וע"ז אומרים  וביוהכ"פ ניתנו לוחות האחרונות.ברוך הוא אח"כ לצוות להם. 

שבת. דיש זכור  בתפלת שבת ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת

ושמור זכור בפה שמור בלב וכתיבות הלוחות הוא החקיקה בלבות בנ"י כמ"ש 

כתבם על לוח לבך וע"י החטא לא יכלו לקבל הלוחות. ואחר שנמחל להם 

ונטהרו הלבבות ביוה"כ נחזר להם זו החקיקה בלב. ובאמת חטא העגל שמור 

ת מזה החטא ונכנסין לדורות ולעומת זה בכל יוהכ"פ בכל שנה ושנה נמחל קצ

 יום כפור בשערי הקדושה לקבל הרשימה בלב: תרנ"ה

 

עשרת ימי תשובה הם הנהגה מיוחדת מעולם התשובה. וכמו ששבת בז' ימי  .3

המעשה מיוחד לבני ישראל כן יוהכ"פ בעשי"ת מיוחד לבנ"י. כי בר"ה כל באי 

חי' ברית עולם עוברים לפניו. ויוהכ"פ מיוחד רק לבנ"י. ור"ה ויוהכ"פ הם ב

הלשון והמעור. ולכן בר"ה יום תרועה יהי' לכם. והיא הקול תורה שזכו בני 

ישראל לקבל ברית הלשון ומקודם הי' שפה אחת ואח"כ נשאר לשון הקודש 

לבנ"י כמ"ש זכור ימות עולם כו'. ויוהכ"פ ברית המעור הוא חותם המילה שזה 

לזרעו אחריו. וכ"כ מעולם מיוחד רק לבנ"י שקיבל אברהם אע"ה זה הברית 

בפרקי דר"א כי אברהם אע"ה נימול ביוהכ"פ ע"ש דכתיב בעצם היום כו'. ועל 

ב' בחי' אלו כתיב קרוב אליך הדבר כו' בפיך זה ברית הלשון ובלבבך הוא בחי' 

]ברית[ המעור. והם בחי' תורה שניתנה בדיבור בעשרת הדברות ואח"כ בלוחות 

ל חטאתיכ"ם לפנ"י ה' ס"ת מילה. ולכן בכתב והוא רשימה דברית מילה. מכ"

שהוא בחי' חותם בלבות בנ"י ואות ברית מילה הוא  ניתנו הלוחות ביוהכ"פ

מעין עוה"ב ולכן ניתנה בשמיני כמ"ש למנצח על השמינית כו'. וכתיב אנכי 

אנכי מוחה פשעיך אנכי הוא התורה. וב"פ אנכי הם אנכי שבעשרת הדברות 

ב ועל ידיהם נמחה הפשעים כפי מה שמכניסין בדיבור ואנכי שבלוחות בכת

עצמם לתוך התורה שנקראת מים כך נמחין הפשעים. וע"ז אמרו מקוה ישראל 

כמו שמקוה מטהר כך הקדוש ברוך הוא מטהר כי התורה כולה שמותיו של 

הקדוש ברוך הוא כדאיתא קוב"ה ואורייתא כולא חד. ויוהכ"פ הוא התורה 

ן מוציאין ס"ת בכל נדרי ומתודין על חטא ופגם שבכתב בחי' מילה כנ"ל. ולכ

אות ברית קודש כי התורה שבכתב ומילה בחי' אחת היא. ולכן לובשין ביוה"כ 

טלית מצויצת כי הציצית רומז גם כן לברית מילה כמ"ש במ"א. ולכן נוהגין 

למול התינוק בטלית וציצית ומנהג ישראל תורה. וכמו שיש יום מיוחד בשנה 

ים כמו כן בשס"ה גידין גיד המילה שנותן טהרה לכל הגידים. לטהר כל הימ

וכמו שאין השטן שולט ביוה"כ כן הוסר הערלה מגיד המילה. ובנוסח התפלה 

הן יעביר זדון למשוגה שמתפללין שיחשב מזיד כשוגג. ואין מובן הסיום כי לכל 
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 העם בשגגה שהרי מבקשין מחילה גם על הזדונות. אך הענין היא כי בבנ"י

כתיב ועמך כולם צדיקים כי החטא בישראל במקרה לא בעצם. וזהו עדות 

חותם אות ברית קודש שחתם בנו הקדוש ברוך הוא וגלוי וידוע לפניו כל 

העתידות. אך שראה כי בנ"י הם בעצם צדיקים והחטא הוא במקרה. ולכן אין 

מחשבה רעה מצטרף למעשה בישראל הואיל והחטא במקרה. ומיד כשאיש 

ל חוטא חוזר ומתחרט. ורמז לדבר כי לכל העם בשגגה ס"ת אותיות מילה ישרא

כי המילה מעיד שבעצם בנ"י צדיקים והחטא במקרה שנכנס בו רוח שטות 

לשעה. וזהו ג"כ בקשת אהרן למשה אל תשת עלינו חטאת כו' כי יודע הי' 

מרע"ה שאהרן ומרים הם צדיקים גמורים ונכשלו בחטא במקרה לכן אין לחשוב 

 יום כפור להם לזדון. וכמו כן בקשת בנ"י מלפני אביהם שבשמים: תרנ"ו

 

שבו ניתנו  כיוהכ"פהסעודה שעושין בעיו"כ משום שלא הי' יום טוב לישראל  .4

ולפי שמתענין ביוה"כ מקדימין הסעודה. ונראה דעיקר שזכו  לוחות האחרונות.

ללוחות אחרונות מכח התשובה שעשו בערב יוכ"פ כי בלוחות הראשונות 

החטיאם השטן כדי שלא יזכו אל הלוחות ביום האחרון שהי' מוכן משה רע"ה 

לירד מן ההר למחרת. ובודאי גם באחרונות עמד השטן בכל כחו לעכב אותן 

ואבותינו גברו עליו ועיקר בעל תשובה באותו מקום באותו הזמן ולהחטיאם. 

ולפי שעמדו על נפשם זכו לתשובה שלימה וזכו לקבל לוחות אחרונות. ולכן 

איתא שהשטן מתגבר בעיו"כ לפי שהיטב חרה לו אשר נצחו אותו ביום הזה. 

ועיקר הכפרה וטהרה ביוכ"פ מכח הלוחות כמ"ש וזרקתי עליכם מים טהורים 

מים אלא תורה. וצריכין להיות כלי לקבל התורה וזהו מקוה ישראל מה  אין

מקוה מטהר כך הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. פירוש שבני ישראל הם 

מקוה טהרה שמוכנים לקבל מי התורה. וע"ז נרמז יקוו המים כו' אל מקום אחד 

ות בנ"י שהם גוי אחד בארץ. ולכן צריכין להיות אגודה אחת ביוכ"פ לזכ

 יום כפור לטהרה: תרס"ב

 

והנה בנ"י נשתתפו  יום הכפורים הוא זכות מרע"ה שהוריד לוחות אחרונות. .5

בתענית יום האחרון של מ' ימים האחרונים עם מרע"ה וזיכה מרע"ה את כל 

בנ"י והוא נקרא איש האלקים דכתיב אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם 

ה רע"ה נשאר בזה המדריגה ולא שהיו עתידין להיות כמלאכי השרת. ומש

כולכם. רק ביום הכפורים נדמו כל בנ"י למלאכי השרת בכח הארת מרע"ה 

שהכניס עצמו בכלל ישראל לכן צריכין להיות אגודה אחת ביוה"כ ואז שורה 

זכות משה רע"ה. ואיתא לא היו ימים טובים לישראל כיוהכ"פ שבנות ישראל 

ן זה מזה ע"ש סוף תענית. שכל עיקר יצאו בכלים שאולין וכל ישראל שואלי
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הכח בזה היום נתן לנו מרע"ה במתנה א"כ צריכין כל אחד למסור חלקו לצבור. 

ובאמת לא נגמר התיקון רק ע"י כלל ישראל הצדיקים והבינונים כדאיתא שם 

יפיפיות שבהן אומרות תן עיניך ביופי. מיוחסות אומרות תן עיניך במשפחה 

חכם לשם שמים. והרמז שיש צדיקים שמעשיהם מכוערות אומרות קחו מק

רצוין לפני הקדוש ברוך הוא. והם היפיפיות. ויש פשוטים שחל עליהם כח 

השורש מאבותינו כמ"ש שחורה אני במעשי ונאוה אני במעשה אבותי. ויש עוד 

בחי' מה שעושין לשם שמים ומשתוקקין לעשות רצון אביהם שבשמים. אעפ"י 

עשים כל ישראל אגודה אחת להתקרב לאביהם שלא עלתה בידן. מ"מ נ

 יום כפור שבשמים: תרס"ד

 

לוחות אחרונות בענין שמחת תורה בשמיני עצרת. כתבנו כבר כי הוא ענין  .6

בבחי' בעלי תשובה. ויש מקום לב' הקבלות בכל שנה. בחג  שניתנו ביוה"כ

השבועות הוא הראשונות ובשמ"ע ]הוא[ האחרונות. כמ"ש בשם מו"ז ז"ל על 

שנתעכב משה רע"ה אח"כ עוד מ' יום מכלל שתורה חדשה ניתנה להם בבחי' 

בעלי תשובה. עפ"י מאמרם ז"ל במקום שבע"ת עומדין אצ"ג יכולין לעמוד 

ה בכל מעשה בראשית כתיב וירא אלקים כי טוב. פרשנו שראה ודפח"ח. והנ

בכל דבר שנמצא בו הארת התורה שנק' טוב שבה נברא הכל. ולפי"ז מ"ש וירא 

כו' כל אשר עשה והנה טוב מאוד. נפרש על התורה בבחי' בעלי תשובה. שזה 

 סוכות הי' בערב שבת אחר שכבר שב אדה"ר בתשובה: תרמ"ז

 

 
-------------------------------------------------- 

ה-ֹלא ְוִאיש ג  ְוַהָבָקר ַהֹצאן-ַגם ָהָהר-ְבָכל ֵיָרא-ַאל ִאיש-ְוַגם ִעָמךְ  ַיֲעלֶּ

ל ִיְרעּו-ַאל  :ַההּוא ָהָהר מּול-אֶּ
-------------------------------------------------- 

 לך אין רעה עין בהן שלטה וקהלות וקולות בתשואות שהיו ידי על הראשונותביאור ענין 

         הצניעות מן יפה

     

 רש"י

 

 עמך יעלה לא ואיש

 

 מן יפה לך אין רעה עין בהן שלטה וקהלות וקולות בתשואות שהיו ידי על הראשונות

             הצניעות
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 שפת אמת

 

 אבל. בצינעא הראשונות גם נתן לא למה וקשה .הצניעות מן יפה לך אין י"ברש .1

. גמורים צדיקים' בחי ישראל בני היו בראשונות שבוודאי צריכין שניהם בוודאי

 בעולם' ית מלכותו כבוד ולפרסם'. אליוית הברואים כל להטות מוכנים והיו

 הרשע עמלק כאשר אכן. בתחלה אברהם אבינו רצון' הי כך כאשר. בפרהסיא

 ש"כמ. ידו על נדחו אשר האומות מכל הטובה ועיכב בעיסה שאור הטיל ש"ימ

 עד הראשון מהתלהבות י"בנ גם ונפלו. א"במ ש"וכמ'. כו עמלק ראשיתגוים

. הצניעות' בבחי העצה כ"אח' הי לכן. העגל חטא לכלל כ"אח שבאו שגרם

 לילך יכולת כ"אח' לאהי בפירסום הקודם התלהבות לולי כי אמת זה גם מ"ומ

 וזה. הצניעות כ"אח נתקיים קולות בקולי הקדימו שכבר י"ע רק. צניעות בדרך

 נשאר' יהי לא כי ואם. עצום בהתלהבות להיות צריך בתחילה כי לדורות לימוד

. כ"אח הירידה לימי גם העצה הוא ז"עכ. קיימא דברשל ההתלהבות זאת

 לעתיד וכמו. השרת כמלאכי ממש מהטבע למעלה י"בנ היו מקודם כי והאמת

. להיותבהסתר צריך ז"בעוה רק. בפרהסיא' ית הבורא עבודת' שיהי לבוא

 אבל'. ית שמו כבוד לפרסום להשתוקק טובה בעין להיות צריך הרצון ובוודאי

 צריכין. דשיקרא בעלמא השולטים א"הסט וכחות הסתרות רוב רואין כאשר

 הוא הצניעות מן יפה אין זה לשון ואמרנו.ל"כנ ובצניעות בהסתר להתנהג כ"בע

 שאם. ב"עוה חיי מכל ז"בעוה ט"ומעש בתשובה אחת שעה יפה משנה כלשון

 בעבודת' ית לפניו חן יש אך שאת ביתר ב"עוה קדושת גדלה ספק בלי

 למטה היא כי אם' ית הבורא בעיני הוטב הצניעות כן וכמו. יותר ז"האדםבעוה

 והנה. גמור צדיק על תשובה הבעל כיתרון והוא. ראשונות לוחות ממדריגות

. נמות פן' כו עמנו אתה ואמרודבר הענין בראשית גם י"בנ הבינו האלה כדברים

 י"בנ אבל. החטא בזה נגיעה לו' הי לא ה"ע הוא לאשר ה"מרע בעיני הוטב ולא

 :מזה א"במ ש"כמ לדבריהם ה"הקב והסכים. נפשו מרת יודע לב

 

'. כו ותבונה דעת פיו מתוך נתן לבנו' כו חכמה יתן' ה. משה אל ויתן במדרש .2

. ש"וב ה"הקב של מפיו ששמענו הדברות'. הבחי' ב היו התורה בקבלת שראינו

 אלקים מעשה דהלוחות. נעשהונשמע' בחי' והי. בכתב משה אל ויתן כ"ואח

 לא מפיו ששמענו בדברות אבל. הלוחות נשברו נעשה כשקלקלו ולכן. המה

. לעולם להינתק אפשר שאי התקשרות שהוא דעת' בחי והוא. שינוי נעשה

' במס כדאיתא ונשמע נעשה של הכתרים עדים את ישראל בני ויתנצלו וכתיב

. הכתר זה פרקו ולמה נשמע בעבור' הי אחד שכתר כיון קשה ולכאורה. שבת
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 רק לשמוע רוצין שאין לנשמע נעשה שהקדימו ישראל בני מעלת עצמו הוא אך

 כל להיות שצריך. לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל כענין. מעשה לידי שיבואו

 גם פרקו העשיה שקלקלו וכיון. מעשה לידי שיבוא כדי ולהשיג לשמוע הרצון

' בחי הוא השבת אך. המשכן מעשה ידי על כ"אח עדשנתקן נשמע של כתר

. חטאו לא בזה כי. הכתרים לישראל מחזירין ק"בש לכן. מעשה בו אין כי נשמע

 בפרהסיא שהיו הראשונות לוחות כי ל"כנ עצמו והוא. בצינעא ניתן שבת דאיתא

 לתקן מוכנים ישראל בני שהיו רק. בקולות היו ולמה .רע עין בהן שלט ובקולות

 ש"כמ ידו על נעשה החטא שכל הרשע עמלק הקדמת לולי כ"ג המעשים כל

 אבל'. בעשי כח לו ויש. עמלק מלחמת היא וכלמלחמה. במחנה מלחמה קול

 הארה בו משיגין לכן. נכרי מגע שם אין. והטבע מהעשיה למעלה שהוא השבת

' כו מתנה הנותן ל"חז דרשו מקדישכם' ה אני כי לדעת. הראשונות מלוחות

 ת"והשי. שבת שכולו יום. ב"עוה מעין הוא שבת כי הענין'. כו להודיעו צריך

 הוא והשבת. המצות לקבל שנוכל וההכנות הכלים לנו נתן המצות לנו שנתן

 מקדישכם' ה אני כי. שבת שכולו יום ב"להשגתעוה להכין והתקשרות הידיעה

 י"ע' כו לדעת וזהו. זה מעין קצת יש ובשבת. באמת לבוא לעתיד מתקיים

 תרמ"ב :מקדישכם' ה אני כי השבת

 

במדרש מברך רעהו בקול גדול כו' שהי' קולו הולך מסוף העולם כתיב הכא קול  .3

גדול וכ' התם קול גדול ולא יסף כו'. הענין הוא דאיתא הראשונות שהיו בקולי 

ומ"מ קודם החטא היו מוכנים  אין לך יפה מן הצניעות.קולות שלטה בהם עין. 

מתוקן כל העולם והיו  בנ"י לקבל לוחות הראשונות בקולי קולות היינו שהי'

משועבדים כל האומות תחת בנ"י ולא הי' הסט"א יכול לעכב התפשטות 

התורה והי' הולך מסוף העולם כו'. אך אחר החטא נאמר אין לך יפה מן 

הצניעות שצריך להיות התקונים בהסתר. וזה הי' מקטרג אותו רשע באשר בנ"י 

באמת כל זה עשו הרשעים. חטאו ואינם יכולין לתקן ולקבל הקול גדול. אכן 

וע"י מלחמת עמלק נתרשלו בנ"י מלהיות מוכן לתקן הכל. ולכן נשבע הקדוש 

ברוך הוא שאין שמו שלם עד שימחה שם עמלק במהרה בימינו. ואז יתקדש 

שמו הגדול. ואיתא שברי לוחות מונחים בארון. והיינו כי בודאי המתנה שנתן 

כי אז לא היינו ראוים לקבל ונגנז בארון לנו הקדוש ברוך הוא לא הי' למגן ואם 

ונשברו הלוחות בי"ז בתמוז וצריכין לתקן כל אלה השברים וזה היא באמת כמו 

פיזור וגלות בנ"י בכל הארצות כדי ללקוט אותן השברים וכשיתוקן הכל נוכל 

לקבל הלוחות הראשונים. ולכן איתא בשם האר"י ז"ל חג לה' מחר שלעתיד 

ם טוב כי מצד נתינת הלוחות בודאי. הי' יום טוב גדול. ורק יהי' י"ז בתמוז יו
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מצד שא"י לקבל נהפך לנו לאבל מחולנו. וכשיתוקן הכל יהפך לנו שבעה עשר 

 בלק בתמוז לששון ושמחה. וכמ"ש צום הרביעי כו' יהי' לששון: תרמ"ח

 

הקדמונים נתנו רמז בפסוק אני לדודי וד"ל. והענין הוא כי בלוחות הראשונות  .4

היו בכח אתערותא דלעילא. אבל האחרונות היו בכח התקרבות בנ"י. ולכן 

אמר הקדוש נשאר קיים לעולם. וגם הראשונות היו בקולי קולות ובאחרונות 

י' הכוונה לתקן כל ופי' הענין כי בראשונות ה ברוך הוא אין לך יפה מן הצניעות.

העולם והיו יכולין כל האומות להתקיים באמצעיות בנ"י. כמ"ש והייתם לי 

סגולה מכ"ה. אך עמלק הרשע ימ"ש הוא גרם חטא העגל. כי אין הרשעים כדאי 

שיתקרבו. ולכן היו האחרונות בצינעה להיות מיוחד רק לבנ"י. וז"ש אני לדודי 

אליו ית'. כי באותן מ' יום תיקנו בנ"י בפרט. וחודש זה נתקן לדורות להתקרב 

החטא. ונפתחו שערי תפלה לדורות. וכ' קרוב ה' לכל קוראיו ואיתא במד' יכול 

לכל ת"ל לכל אשר יקראוהו באמת. ואמר אמו"ז ז"ל דאעפ"כ כ' לכל קוראיו. 

רק ע"י אותן שקוראין באמת מתעלין כל התפילות של פשוטי בנ"י ג"כ עכ"ד 

רות בימים אלו שנתקבלו תפלות אבותינו. יכולין לעלות ז"ל. וכמו כן בדו

תפלותינו דלים ורשים בהתדבקות באותן התפלות שהתפללו אבותינו ומשה 

 אלול תרמ"ח -תרמ"ז  רבינו ע"ה:

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 שבת ניתן בצינעאביאור ענין 

 

לא ליענשו  וכתבו חז"ל שבת ניתן בצינעא דכתיב ביני ובין בני ישראל כו' א"ה .1

א"ה כו' נשמה יתירה לא אודיעינהו כו' וינפש וי אבדה נפש כו'. ומקשין כי ענין 

וינפש שייך במוצאי שבת. אך משמעותהגמ' הנ"ל כי אין נודע בחי' נשמה 

יתירה רק בשבת. ולכך כיון שלא ניתן השבת לאוה"ע. אין יכולין לידע בחי' 

בת כשנרגיש בחי' נשמה יתירה. נשמה יתירה. ולכך כתיב בשבת וינפש. כי בש

אז ע"ישיודעין שבחול נחסר זה. יכולין לבוא לבחי' תשובה. ועי"ז יהי' נמשך 

הארה גם לימות החול. ובשם הבעש"ט כתבו כי נכתב זה בשבת שע"י שיודעין 

זה בשבת. כי בחול ניטל זה. משמרין יותר יום שבתשלא לילך בטל בעת מצוא 

 תרל"א :תו ית' ע"כהנשמה יתירה המסייעת לעבוד

 

בגמרא שבת ניתן בצינעא. אות הוא ביני ובין בני ישראל. א"ה לא ליענשו  .2

אוה"ע עלי'. שבת אתגלי להו נשמה יתירה לא אודיעינהו. ומה ענין נשמה 
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יתירה. דאיתא אמרה שבת לכל נתת בן זוג ולי איןבן זוג. א"ל הקב"ה כנסת 

כח מעשה בראשית. כדאיתא אין  ישראל יהי' בן זוגך. פי' כי ימי המעשה הם

לך עשב שאין לו מזל ברקיע ואומר לו גדל כו'. ונמצא הנבראים מקבלים מאותן 

הימים שהםהארות עליונים. וכיון שהם משפיעים להמקבלים. ניתוסף להם כח 

בשמים. וזה ענין לכל יש בן זוג כו'. אבל בשבת לא הי' בריאה כי בו שבת. ולכן 

ן הנבראים מקבלים מהארת יוםהשבת כי לא הי' בו בריאה. אין לו בן זוג כי אי

כי שבת הוא נשמת ימי המעשה. רק בנ"י שהם ג"כ נשמת הבריאה. כי כל 

הבריאה תלוי בהם. והם מעוררין חיות כל הנבראים. לכן מקבלים הם מהארת 

השבת. ונמצא שבתמשפיע לבנ"י. ולכן ניתוסף גם נשמה לשבת. ונק' נשמה 

 תרל"ה :ה לנשמה. והבןיתירה כמו נשמ

 

בפסוק אך את שבתותי תשמורו כו' ביני וביניכם כו'. אמרו חז"ל שבת ניתנה  .3

בצינעא. הענין עפ"י מ"ש ששת ימי המעשה יהיה סגור וביום השבת יפתח. כי 

בשבת נגלה הפנימיות הנסתר. וכמו שהואמצדו ית"ש כן בנפשות בנ"י נפתח 

פנימיות צריך שמירה. לכן כתיב פנימיות הלב בשבת קודש. ובכל מקום ה

תשמורו. וחז"ל אמרו זכור את יום השבת זכרהו על היין הרמז הוא שבו נגלה 

הסודהפנימיות שזה פעולת היין. ותירוש ינובב בתולות. ואיתא נכנס יין יצא 

סוד. ובס' תורת חיים כתב לבעבור כי שבת רומז לעוה"ב לכן מקדשין על היין. 

בענביו לעוה"ב. ע"ש בפ'חלק בסנהדרין ופ"ב דעירובין. לרמוז על יין המשומר 

ופנימיות הענין הוא שיין המשומר בענביו הוא עצמו כח הנשמה הנסתרת בגוף. 

וא"י לשלוט בה מגע נכרי כי היא סתומה. ועלי' נאמר עין לא ראתה זה יין 

המשומר.ולעתיד צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם הוא התגלות הנשמה 

. אך כי שבת הוא מעין עוה"ב לכן יש בו מעט התגלות הנשמה כמ"ש בשלימות

חז"ל נשמה יתירה בשבת קודש. לכן מקדשין על הייןלרמוז על התגלות הנשמה 

כנ"ל. ולכן יין צריך שמירה ממגע נכרי. וזה עצמו מ"ש חז"ל בשבת זכור 

ובעמלק זכור. וגם קבעו פורים למשתה יין. כי כמו דזכרהו על היין לפי 

שמתגלה הפנימיות. ממילא יששם איבוד עמלק. כי כשיש התגלות הפנימיות 

יש מחיית עמלק. ובשבת הסט"א נופלת לעומקא דתהו"ר. לכן יש בו התגלות 

היין. וכפי רחקות הסט"א כך מתגלה הקדושה. וז"ש בפרשה זו כשבקשמרע"ה 

ר לך כו' ונפלינו אני ועמך והקב"ה השיבו אנכי כורת ברית כו'. והתנה עמו שמ

פן תכרות ברית ליושב הארץ כו'. כי הנהגה פנימיות המיוחדת לבנ"י א"א 

להתגלות רק כשנבדלין מכל האומות. ועלזה כתיב גן נעול אחותי להיות מובדל 

ומרוחק מן האומות. ועי"ז גל נעול. וזה היה המכשול שנפלנו אחורנית ע"י 

ין וסט"א ערקת לכן יש התערבות בין האומות. ולכן בשבת דבני ישראל מובדל
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בוהתגלות הנהגת בנ"י. וגם כחו של מרע"ה. דכ' וראה כו' העם אשר אתה 

בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. היינו כשזוכין להתגלות 

כחו של מרע"ה והוא בשבת כמ"ש רז"ל שמרע"המחזיר בשבת קודש הכתרים 

 [תרנ"ג :'לבני ישראל כו

 

-------------------------------------------------- 

ה ָשֻבֹעת ְוַחג כב  ְתקּוַפת ָהָאִסיף ְוַחג ִחִטים ְקִציר ִבכּוֵרי ְלךָ  ַתֲעשֶּ

 :ַהָשָנה
-------------------------------------------------- 

 

             והקפה מסיבה לשון תקופתביאור ענין 

 

 רש"י

 

 השנה תקופת

 

             הבאה השנה בתחלת השנה בחזרת שהיא

 
 

 תקופת

 

             והקפה מסיבה לשון

 

 שפת אמת

 

רש"י פי' מלשון וחג האסיף תקופת השנה. ובמ"א באספך את מעשיך מן השדה. 

פי' ששבעת ימים אלו מקיפין כל השנה. כי עיקר הזמן הוא שבעה ימים אח"כ  הקפה.

עוד ז' ימים כו'. וז"ש שבעת ימים בשנה כו'. והם כח של כל השנה כמ"ש ירח 

האיתנים דתקיפו במצוה. והנה ג' בחי' אלו עולם שנה נפש תלויין זה בזה. וכמו שבחי' 

כמו כן בנפש האדם מכל מעשיו  עולם הוא זמן אסיפה לאסוף הפירות מכל השנה.

בימי השנה נגמרו הפירות בחג הזה וז"ש באספך את מעשיך מן השדה פי' שכל מעשה 

האדם צריכין להתבטל לה'. וכשנזרעין במקומן אז עושין פירות אח"כ וזה נגמר 
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בסוכות. והבן זה ]כי מגמר העבודה יורדין השיריים לאדם כי העיקר בעוה"ב כמ"ש 

 סוכות '[: תרל"זהקרן קיימת כו
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 ויקהל

 

 

-------------------------------------------------- 

ה ַוַיְקֵהל א ת ֹמשֶּ ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ֲעַדת-ָכל-אֶּ ם ַוֹיאמֶּ ה ֲאֵלהֶּ  ַהְדָבִרים ֵאלֶּ

ר  :ֹאָתם ַלֲעשת ְיהֹוָה ִצָּוה-ֲאשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 

 רש"י

 

 משה ויקהל

 

 אלא  ,בידים אנשים אוסף שאינו  ,הפעיל לשון והוא  ,ההר מן כשירד הכפורים יום למחרת

             ואכנש ותרגומו  ,דבורו פי על נאספים הן

 

 הכפורים יום למחרתביאור ענין 

 

 

 שפת אמת

 

 היו י"בנ כי .ל"ז י"רש ש"כמ ההר מן כשירד כ"יוה למחרת'. כו משה ויקהל .1

 המשכן נדבת מצות ברחמיו ה"הקב להם נתן בתשובה שחזרו ועתה מתאבלים

 עליהם שקבלו המצות כל ואיתא.הביאו גדולה בשמחה הנדבה כי. לשמחם

 תורה עול לקבל מחדש שהתחילו אחר לכן. בשמחה עושין עדיין בשמחה

 זכו בשמחה שהתנדבו ידי שעל לומר ויתכן. לעולם קבוע נשאר בשמחה ומצות

 תשובות בעלי המה י"שבנ כ"יוה אחר. בסוכות שמחה ימי ליתןלהם לדורות

 כי' ה לפני ושמחתם' כו לכם ולקחתם ש"כמ החג ימי בעבודת שמחה להם ניתן

 תשובה שבעל יהשמחה"ע הכל ועיקר. אחד ענין הוא והסוכה המשכן מלאכת

 תרמ"ג :השכינה להשראת זוכה' ית אליו בהתקרבותו שמח

 

חג הסוכות הוא שמקרב הקדוש ברוך הוא את בנ"י בתשובה מאהבה ושמחה.  .2

ועל זה נאמר על כל פשעים תכסה אהבה. והיא הסוכה שמגין על בנ"י וע"ז 
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נאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. ולעולם נשאר אהבה בלבות בנ"י 

"ל ע"י לה'. אך החטאים מכסים. ובימים אלו נגלה האהבה. וזהו עפ"י אמרם ז

תשובה מיראה זדונות נעשין כשגגות וע"י אהבה נעשין כזכיות. והנה כתיב 

עונותיכם היו מבדילין. משמע כי העון שהוא מזיד הוא מבדיל ולא שוגג. ולכן 

כשנעשין כשוגגין שוב אין הבדל. ויכולין אח"כ לעורר האהבה. וכשמתעורר 

אר מהפשע כלום האהבה שוב על כל פשעים תכסה ]אהבה[. היינו שלא נש

ונעשה כזכות. ואא"ז ז"ל הי' אומר תמיד שיש נקודה בכל איש ישראל שהקב"ה 

מגין עלי' וע"ז נאמר מגן אברהם. והיא נקודה אהבה הנ"ל שעלי' נאמר מים 

רבים לא יוכלו לכבות. וחג הסוכות הוא מעין המשכן שניתן לבנ"י אחר החטא 

ל למחרת יוהכ"פ כשירד מן ההר כתיב ויקהל משה פרש"י ז"כשנתקנו בתשובה. 

שנתרצה הקדוש ברוך הוא לבנ"י בשמחה. ואז התחיל נדבת המשכן בימים 

שבין יוהכ"פ לסוכות. שכן כתיב בבוקר בבוקר והי' רק איזה ימים. ובנדבת 

המשכן שהי' בשמחה נעשה הכנה להיות זמן שמחתינו בכל שנה ושנה. ואיתא 

שמחה אז נתעורר אהבה בין ישראל במדרש אוהבם נדבה שע"י נדבת המשכן ב

לאביהם שבשמים. כי באמת בעל תשובה שנעשה בו פגם ע"י החטא. צריך 

להיות עיקר התיקון ע"י הרצון טוב. וזה מתקן מה שחסר בגוף העשי'. ומזו 

הנדבה נעשה המשכן שחל עליו שמו ית'. כמו שביקש משה רע"ה ויהי נועם ה' 

"י הרצון בשמחה להסתופף בבית ה'. כמ"ש כו'. וכל זה מתקיים בחג הסוכות ע

משכני אחריך נרוצה ונמשכין אחר מה שרוצה השי"ת. וע"י זה יכולין להתאסף 

כמ"ש ויקהל משה כו'. שקודם התיקון אינם יכולין לבוא אל האחדות. וכן 

סוכות נק' חג האסיף ומתאחדין בנ"י. כמ"ש חז"ל הרמז באגודת הד' מינים 

 סוכות גודה אחת: תרמ"דבסוכות שנעשין בנ"י א

 

כדאיתא במלאכת המשכן שצוה הסוכה היא עדות על מחילת העונות ביוהכ"פ  .3

שהי' עדות שויתר להם על החטא. כמו כן בכל  הקדוש ברוך הוא אחר יוהכ"פ

שנה הסוכה עדות על המחילה שביוהכ"פ. שהרי חל שם שמים על הסוכה כעין 

שהשרה שכינתו ביניהם במשכן. והכל בכח התורה ולוחות שניתנו ביוהכ"פ 

כמ"ש עלית למרום כו' לקחת מתנות הוא לוחות האחרונות שהיו בחי' מתנה. 

"י שחטאו מ"מ מסר להם התורה. ובשבילה נמכר כמ"ש אוהבם נדבה. אעפ

עמהם כמ"ש במד' בכל מקום שתלך קיטון אחד עשה לי. וזה בחי' הסוכה: 

 סוכות תרס"ה

  

 עוד ביאור באותו ענין...
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ויקהל משה כו' אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות כו' ששת ימים כו'. הקדים  .1

ושכנתי בתוכם  זה למשכן כי מלאכת המשכן הוא בכח הקהילה ואז נאמר

כמ"ש במדרש בתוכו לא נאמר אלא בתוכם ע"שבאלשיך תרומה. וקהילה זו 

הוא ענין השבת. ובזה שהגיד להם השבת בזה הקהיל אותם. גם נפרש אלה 

הדברים על הקהילה. שזה צוה ה' שיקהילו עצמם. וכ"ז הוא ענין אחד שהוא 

 כנסת ישראל:ישראל שגורם השראת השכינה שקראוהו חז"ל  התרוממות כלל

 תרל"ו

 

ויקהל משה כו' ויאמר כו' אלה הדברים כו' לעשות אותם. לפי הפשוט קאי על  .2

מלאכת המשכן שנאמר אחר כך. אמנם הקדים להם מצות השבת כי בזה 

הקהיל אותם כי באמת ע"י החטא בעגל ניטלמהם האחדות כמ"ש אלה כו' 

והריבוי וזה נתקן ע"י לתקן חטא של אלה אלהיך כו'. פי' שנפלו למקום הפירוד 

מלאכת המשכן שהוא התקרבות הנפרדים לקשר הכל בשורש האחדות ולכן 

במשכן הי' כלמיני ל"ט מלאכות שהוא שורש כל המעשים להחזירם אל מקור 

האחדות. אך איך יכולין לבוא לזה הוא ע"י השבת שמצוה זו לא נאבד מהם 

אענין כלל ופרט. ופרט ונתאחדו בשבת בשורש האחדות ולכן הקדים השבת. והו

צריך לכלל. וכלל לפרט. ששבת הוא הכלל. ובימי המעשה הוא התבררות כל 

הפרטים ולבטלם להשבת. ופ' פקודי הוא חשבון כל פרט ופרט ויקהל הוא 

התחברותם להכלל ע"יהשבת כנ"ל. ובמדרש איש תבונות רב ברכות כו'. 

אינו מנוי. רק ע"י שקשה לו למה נמנה כל פרט ופרט שהברכה שולט בדבר ש

אמונה שהוא התמשכות הפרטים לחברם בכלל האחדות אז אדרבא 

 תרל"ז :נתוסףברכה מן הכלל להפרטים כנ"ל

 

ויקהל משה כו' אלה הדברים כו'. ופי' מו"ז ז"ל כי קודם החטא סידר הכתוב  .3

מלאכת המשכן קודם מצות השבת שהיו ימי המעשה הכנה לשבת. ואח"כ 

בכח השבת יוכלו לתקןהמעשה. ואפשר שזה עצמו הוצרך להקדים השבת ש

הרמז שאמרו חז"ל כי מרע"ה צוה לעשות כלים ואח"כ משכן ובצלאל אמר 

שמקודם יש לעשות המשכן. כי המשכן הוא הכלל והכלים הם פרטים. 

ומסתמא בכללות בא הכחמלמעלה לעורר התחתונים. ובפרטות כל אחד מעורר 

לל. ורמז לדבר מאת אדנים למאת הככר כח המיוחד אליו ואח"כ נעשה מזה כ

ככר לאדן. פי' שבכלל המאה אדנים הם הם שעוררו נדבות מאתהככר למטה 

בנפשות בנ"י. וככר לאדן הוא שבפרט נדבת כל אחד הי' התעוררות מלמטה 

למעלה. ומדריגת מרע"ה הי' כמו קודם החטא שהקדימו נעשה לנשמע לכן 

 תרמ"ז :הי' משכן ואח"כ כלים כנ"ל כלים ואח"כ משכן. ומדריגת בניישראל
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אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות כו'. הגם כי בשבת שובתין ממלאכת עשי'.  .4

אבל זה תיקון המעשים בהיות נעשה המלאכות בששת ימים וביום השביעי 

קודש זה תיקון העשי'. וזה הבחינה שנתןהקב"ה לבנ"י בהיותם בעולם הזה 

יונה. ואמרו חז"ל על הקב"ה עשיר ושמח הגשמיי להיות להם חלק בקדושה על

בחלקו כי למעלה כל המלאכים ומחנות כולם קדושים. אבל הקב"ה בחר בנו 

להיות לנוחלק בקדושה. הגם שאנו בחומריות הטבע ע"י השבת. וזה דבר גדול 

להיות עושים במלאכה ויום השביעי יהי' לכם קודש. והנה בכל דבר בעוה"ז יש 

לל בעולם שנה נפש. והשבתהוא הצורה של כל הימים. חומר וצורה בפרט. ובכ

וכמו כן בנ"י הצורה בנפשות. ומשכן ומקדש הצורה בעולם. וכל עבודת האדם 

להפוך החומר ולבטלו אל הצורה. ובמדרש שאו מרום עיניכם כו' מי ברא אלה 

כו'. כמ"ש החכםעיניו בראשו. כי לכל הדברים יש שורש למעלה ונקשרים 

נים. אבל הם מכוסים בטבע ומי שמייגע עצמו לצאת מן הטבע תחתונים בעליו

יכול להשיג ולראות שורש הצורה שבו. וכפי שמירת העיניםוההסתכלות 

מהגשמיות. כך יכולין להסתכל ברוחניות. וזהו שאו מרום עיניכם להרים 

ההסתכלות היפוך ממ"ש הכסיל בחושך הולך. ואיתא במדרש הרואה דבר 

ו ממנה זוכה להקבילפני השכינה שנאמר ועוצם עיניו מראות ערוה ואינו זן עיני

ברע כו' מלך ביפיו תחזינה כו' ע"ש בפ' אחרי. והנה ציור המשכן וכליו הי' 

לקשר התחתונים בשורשם העליון. ושם היו רואין הצורה הפנימיות וזה הי' 

בחי'עליות רגלים שלש פעמים בשנה יראה וכתיב צאינה וראינה כמ"ש במ"א 

 תרנ"ד :מזה

 

בענין המסוה וסמיך לי ויקהל משה ומצות השבת פי' מו"ז ז"ל לרמוז כי בשבת  .5

מחזיר מרע"ה לבני ישראל העדי כו' כי כחו של מרע"ה מתגלה בש"ק. ובימי 

המעשה יש מסוה שהוא התלבשות אור תורהבמעשה בראשית. ובשבת מתגלה 

כדאיתא במדרשים אור התורה בעצם. ויקהל הוא התעוררות הבא מלמעלה 

שאמר הקב"ה למשה עשה לך קהילות גדולות ללמד לבנ"י הלכות שבת ומכאן 

שמשה תיקןלישראל לדרוש בענינו של פסח בפסח כו' ע"ש בילקוט. דכתיב 

תורה צוה כו' מורשה קהלת יעקב הוא הקהילה שבנ"י מתאספין. ובזה מעוררין 

א הקהילה מלמעלה המשכה מלמעלה. וזה בחי' מלאכת המשכן. אבל בשבתהו

ויקהל משה כו'. וז"ש קהלות גדולות מכלל דאיכא קטנות. שגם כל שבט נק' 

קהל. וגם בכל פרט יש התאספות. אבל ויקהל משה הוא כלל גדול מלמעלה 

שלא בהדרגה. ולכן אמרלא תבערו אש כו' ביום השבת. כי בחי' אש הוא זו 

ם עשו ועמלק. אבל המחלוקת שבאדם לשם שמים שזה בית יעקב אש להלחם ע
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שבת בחי' אור הבא מלמעלה בחי' שם ישראל והוא יום מנוחה לכןלא תבערו 

 תרנ"ז :אש

 

ויקהל משה כו' רמז שבשבת נעשין בנ"י קהל אחד כדאיתא במדרשים עשה לך  .6

קהלות ללמוד דיני שבת ויו"ט. כי בני ישראל הם באמת אחדות אחד. רק ע"י 

שנתבטל הפסולת באין אל האחדות. הפסולת נעשה פירוד ביניהם. ובשבת

ומרע"ה הוא שר התורה והוא מאחד את בני ישראל כמ"ש תורה צוה כו' 

מורשה קהלת יעקב. פי' גם זה הוריש לבנ"י שיוכלו להיות קהלה אחת. ובשבת 

מתגלה כחושל מרע"ה וכח התורה. ולכן מתאחדין בי'. וכתיב ביני ובין בני 

חלק בשבת. לכן בשבת קודש מתגלה  ישראל אות הוא. פי' שאין לאומות

הקדושה. דהנה כ' כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא כו'לעשות. פי' בימי 

המעשה הקדושה מתלבש בעשי' ובטבע. ובעשי' יש אחיזה לכל האומות ולכן 

אין הקדושה בהתגלות. אבל בנ"י יש להם חלק למעלה מן העשי' והוא אות 

ה' לעשות. הגם כי שבת הוא שלא שבת. ולכן כתיב אלה הדבריםאשר צוה 

לעשות. אבל א"י לתקן העשי' רק מי שיש לו כח למעלה מן העשי' ולכן בנ"י 

יכולין לעשות ולתקן העשי' מאחר שיש להם אחיזה בשבת שהוא למעלה 

מןהעשי'. ויש בחי' מעשה דיבור ומחשבה. ובנ"י להם כח הדיבור. וז"ש אלה 

 תרנ"ח :עשי' כנ"להדברים שבכח הדיבור הם שולטין על ה

 
 
 

 הפעיל לשון ויקהלביאור ענין 

 

 שפת אמת

 

 

. בשם' ה קרא ראו בפסוק' ובמד'. כו משה ויקהל כ"אח המסוה פרשת כתיב מקודם

 אמרתי אני דכתיב'. כו עיניכם מרום שאו קדוש יאמר כ"א ואשוה תדמיוני מי ואל

 במכוון' הי הכל מ"מ. החטא שגרם אף כיבוודאי'. כו כאדם אכן' כו אתם אלהים

 כענין. הטבע באמצעות רק הראוי לתיקון לבוא להתחתונים א"א כי להראות

 בקולי בלוחותהראשונות' הי כי ואם. התורה לקבלת בראשית מעשה תורה שהקדימה

 והוכרחו המדריגה מזאת ונפלו קדוש יאמר כ"א מדאי יותר נתקרבו כאשר קולות

 כענין וזה בראשית מעשה תיקון שהוא המשכן עשיית וזה. הטבע פי על לתקן לחזור

. הטבע תוך המוסתר הדרך זה הוא. הצניעות מן יפה לך אין אחרונות בלוחות שאמרו
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 מרום שאו ש"וזז. מזה א"במ ש"כמ ז"בעוה' כו בתשובה' א שעה יפה שאמרו כענין

 זכה ה"רע משה אך. ל"כנ בראשית הטבעומעשה באמצעות העבודה להיות' כו עיניכם

 האהל את יקח ומשה בפסוק ל"חז ש"כמ י"בנ כל את וזיכה הראשונה במעלה להשאר

 נפשו המסר"מרע כי י"בנ לטובת' הי לא כי לומר וחלילה. המחנה מן עצמו ופירש

 ז"ועי משה לנו צוה תורה ש"וז'. כו משה ויקהל עצמו ז"עי אדרבה אך. בעבורינו

 להשאר יכולין היו לא י"בנ כאשר לפרט הצריך כלל שהוא. יעקב קהלת מורשה

. האחדות אל באין י"כשבנ לעתים ז"עי'. כו האהל לו הלקח"ומרע הראשונה במדריגה

 ולפמים יקרא שמות לפעמים במדרש שם ש"וז. התורה את ה"מרע להם מוריש אז

. מזאת נפלו החטא ידי ועל.השורש באותו ישראל פרט כל מסודר' הי מקודם כי. בשם

 מדייק ל"ז י"ורש'. כו משה ויקהל אז אחד להיות כשמתבטלין האחדות י"ע ונשאר

 שפירש י"ע. ויקהל' הכ סמיכת זה כי שפיר אתי ש"מ ולפי '.כו נפעל לשון ויקהל

 וזה. בכחו ונקהלו. ישראל בני לבות להטות בעבודתו גרם. מסוה פניו על ושם.לעצמו

 תרמ"ו :ש"וכמ ל"כנ בידיו אותם הקהיל שלא הפעיל לשון

 

-------------------------------------------------- 

ם ְבֹכל ֵאש ְתַבֲערּו-ֹלא ג  :ַהַשָבת ְביֹום מְשֹבֵתיכֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 יצאת לחלק אומרים ויש  ,יצאת ללאו הבערהביאור ענין 

 

 רש"י

 

 אש תבערו לא

 

 יבמות  :לה )סנהדרין יצאת לחלק אומרים ויש  ,יצאת ללאו הבערה  ,אומרים מרבותינו יש

 : (ו

 

 

 יצאת לחלק יצאת או ללאו הבערה  ,האומרים רמזים לשיטת רבותינו

 

 ברכת פרץ

 

 ֲערּו-ֹלא  יצא" ללאו בגימטריא  "אזהרת הבערהְבֹכל  ֵאש ְתבַּ

 ם ְבֹכל ֵאש  יצא" לחלק בגימטריא   "אזהרת הבערה מְשֹבֵתיכֶׁ
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 שפת אמת

 

ובענין המאיר והשורף איתא בזוה"ק כי בימי המעשה יש מאור האש ובשבת  .1

מאורי אור ולכן מבדילין במוצש"ק בורא מאורי האש לדבק מאור האש במאורי 

אור של שבת ע"ש בפ' בראשית ופ' ויקהל. ולבאר הענין נראה דיש אור הבא 

ות בכח שריפת הפסולת. שהרי כל נר שלנו מאיר רק כפי מה שיש לו לכל

ולשרוף. וזה תכלית כל המלאכות בימי המעשה לברר ולהסיר הפסולת ובכח זה 

הבירור זוכין לאור. אבל אור המאיר הוא עצם האור שאינו שורף רק מאיר והוא 

מאור שנברא בראשון שהי' מאיר מסוף העולם ועד סופו וגנזו הקדוש ברוך הוא 

בה יש לי כו' ולכן נקרא לצדיקים. ובשבת יש הארה מאור הגנוז וכמ"ש מתנה טו

מתנה שאין זה בכח מעשה האדם. ואיתא דאחר שבת הראשון שנגנז האור 

הזמין הקדוש ברוך הוא לאדם למצוא אור ע"י אבן. וזהו בחי' מאורי האש ואש 

השורף שכפי מה שיברר כך ימצא הארה וזה שכתב ויהי ערב ויהי בוקר פי' 

בוקר. ולכן בשבת קודש לא  שכפי בירור התערובות ושריפת הפסולת ימצא

כתיב ויהי ערב כי שולט בו מאורי אור כנ"ל. ולכן מפורש בתורה לא תבערו אש 

בתורה ואיתא בגמ' דהבערה יצא ביום השבת וכל המלאכות אין מפורשין 

ונראה הרמז כנ"ל שכל המלאכות הם בכלל הבערה כי  ללמד על הכלל כולו.

בת. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו הם בחי' אש השורף כנ"ל. ולכן אסור בש

חלק באור הגנוז המאיר כמ"ש אור זרוע לצדיק וזה בעולם שנה נפש. בנפש 

המילה שנק' ברית אש כי האדם אש והיו"ד שבאיש הוא בחי' אור זרוע הנ"ל. 

ובשנה הוא השבת שיש בו מאורי אור. ובעולם הוא במקדש שהיה בו מאור 

 חנוכה תרנ"ד :הגנוז והאיר לכל העולם

 עוד ביאור באותו ענין...

 

ששת ימים תעשה מלאכה. כי כל הד' רוחות ולמעלה ולמטה הוא בחי'  .2

התאספות כל הכוחות והמדות להיות היכל לנקודה הפנימיות שהואהשבת. 

 תרל"ו :'והוא בנין המשכן ממש כמ"ש אי זה בית אשר תבנו לי כו

 

איתא בזוה"ק פ' זו ובפ' בפסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.  .3

בראשית כי בשבת בחי' מאורי אור. ומאורי אש מסתלקין בשבת. לכן במוצאי 

שבת מברכין מאורי אש להחזירן למקומםע"ש. וכתבנו מזה בפ' מקץ הרמז כי 
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בעוה"ז כל ההארה בכח מה ששורפין ומבערין הפסולת כמו הנר שמאיר רק כפי 

אין העין רואה מתוך הלבן אלא מן מה שיש לו לשרוף ולכלות. וזה הרמז ש

השחור.לומר כי עיקר הראיה כששומרין העין שלא להסתכל בגשמיות אז רואין 

בעין השכל המאיר. כמ"ש לעיל בשם המדרש ועוצם עיניו כו' מלך ביפיו 

תחזינה. וכן איתא בזוה"ק וארא סתום עיניך וחזורגלגלך ויתחורין לך נהורין 

ך בירור פסולת רק אור המאיר. ובאמת צריך אדם דסתימין. אכן בש"ק אין צרי

לברר מעשיו בימי המעשה שלא יהי' לו פסולת ביום השבת. וזהו פי' לא תבערו 

אש כו' ביוםהשבת. ובאמת השבת הוא מעין עוה"ב וכמו שצריכין לברר כל 

הפסולת בעולם הזה לזכך החומר להיות מוכן לעולם הבא ולא יצטרך להזדכך 

כמו כן צריכין לברר בימי המעשה להיותבשבת מוכן לאור  באשו של גיהנם.

המאיר וזהו עבודת האדם לזכך החומר להפכו לצורה. והיא שם איש ואשה 

כדאיתא בגמרא זכו שכינה ביניהם כו' וא"ש הוא החומר והיו"ד הוא בחי' 

 תרנ"ד :הצורה. מטבע של איש החותםשבו. והוא בחי' שבת ומילה

 

נופח באש פחם ומוציא כלי למעשהו. ע"ש שדורש  במדרש אנכי בראתי חרש .4

על בצלאל שעשה המשכן. דהנה בשבת כתיב לא תבערו אש כמ"ש במ"א. דיש 

אור המאיר ואור שורף. ובימי המעשה הואבחי' שורף כי האור שכ' בכל יום 

וירא אלקים כי טוב הוא בהסתר. כמ"ש ויהי ערב ויהי בוקר. וצריכין לברר האור 

יעור הפסלות. וזה הי' מלאכת המשכן להוציא כלי למעשהו. ע"י הבדלה וב

והוא בכחהאש דאיתא אש באיש ואשה. ובכח זה האש יכולין להוציא מכח אל 

הפועל כלי למעשהו. אבל בשבת שנק' חותם בו מתגלה השם שיש באיש 

ואשה. והוא אור המאיר והוא בחי' אהבה שאינה תלוי'בדבר. ונקראת נחלה 

על נקודה זו נאמר מים רבים לא יוכלו לכבות כו'. ובימי שאין לה הפסק. ו

המעשה צריכין לעורר האהבה בכח האש. וז"ש סמכוני באשישות באיש ואשה. 

והטעם כי חולת אהבהאני בגלות ובימי המעשה ימי החול נק' חולת אהבה 

 תרנ"ה] .שאינה אהבה שלימה שאינה תלוי' בדבר כמו בשבת

 

 תדמיוני ואשוהמדרש ואל מי ביאור ה

 

במדרש ואל מי תדמיוני ואשוה א"כ יאמר קדוש שאו מרום עיניכם כו'. הענין  .1

הוא כי באמת צריך האדם לידע כי אין לו שום שייכות והשגה בו ית'. אכן מצד 

הבריאה שהשי"ת ברא אותנו מצד זה ישלנו שייכות אליו. ובהצטרפות ב' 

ון עבודתינו. וזה שלום לרחוק הידיעות נוכל לעבוד אותו שיתקבל לפניו לרצ
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ולקרוב. פי' מי שיש בו ב' הבחי' שיודע שהוא מרוחק ושאעפ"כ הוא מקורב 

ושניהם אמתואין בזה סתירה. ויתכן שלכן הקדים מרע"ה מצות השבת קודם 

מלאכת המשכן. להודיע כי הגם שצוה הקב"ה לבני ישראל לעשות משכן 

בנו הדמיון והשתוותמצד עצמינו  וציורים לדברים עליונים. מ"מ נדע כי אין

להעליונים. וצריכין להבטל אליו ית'. שזה ענין השבת השבתות כל המעשים. 

וזה הביטול הוא קיום כל המעשים. ובהצטרפות השבת ועשיית המשכן נגמר 

המכוון והשלימות כענין לרחוקולקרוב שכתבנו. וכן ענין ברכת המצות שאמרו 

ן פי' הברכה לידע כי לא מצד עצמותינו יש לנו חז"ל שצריך לברך עובר לעשיית

כח לגשת לקדושת המצות. וזה הביטול הוא קודם וחשוב יותר מגוףהמעשה וזה 

 תרמ"ה :עובר לעשייתן

 

במדרש ואל מי תדמיוני ואשוה כו' ראו מי ברא אלה בזכות אלה שמות בנ"י  .2

מגדול ועד בזכות אלה המצות כו'. שמות יקרא וכ' בשם יקרא כו' כי כל ברי' 

קטן יש לה איזה התקשרות בשורש וזה השםשיש לכל ברי'. ולכן מסיים הפסוק 

לתבונתו אין מספר. פי' כל ברי' מכיר את הבורא במין דיעה ובינה מיוחדת 

שאין ברי' אחרת מכיר באותו אופן. כדאיתא בזוה"ק נודע בשערים לכל חד 

תבונתו אין מספר. ולכן יש לפום שיעוריןדלבא. ויש מעין זה בכל ברי' ממש זה ל

שם מיוחד לכל ברי'. אכן הברואים נבראו לשמש את האדם. ולכן אדה"ר קרא 

שמות לכל. כי הדיעה והדביקות שלהם בשורש נגמרע"י האדם. והאדם יש לו 

דביקות בשם שמא דכולל כל שמהן. וכאן כתיב קרא ה' בשם בצלאל. שדביקות 

ברואים להידבק בשורשם בכח מלאכת שלו הי' בהקב"ה. ועל ידו נתעלו כל ה

 תרנ"ו :המשכן שהואדביקות כל העשי' בשורש העליון כנ"ל

 

במדרש ואל מי תדמיוני כו' א"כ יאמר קדוש שאו מרום עיניכם כו' מי ברא  .3

אלה. בזכות מי עומדין. בזכות אלה שמות בנ"י. ואלה בזכות מי בזכות אלה 

כללהיות כח אלקות במעשה החוקים כו'. כי הנה הקב"ה רם ונשא ואיך יו

גשמיות. אך הוא ע"י התורה ובני ישראל כמ"ש בראשית בשביל התורה 

וישראל שנקראו ראשית. והתורה יש לה דביקות בהקדוש ברוך הוא ובני 

ישראל בהתורה וכל העולםבבני ישראל ועל ידם נמשך אלהות לכל מעשה 

כל העולם כולו בראשית. זה שכתוב ראו מי ברא אלה שידע איש ישראל כי 

תלוי בו. ואיתא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל הרבה להם 

תורהומצות. אם כן על ידי התורה והמצות מזדככין נפשות בני ישראל שיוכלו 

לקבל אלקות. ובזכות זה העולם עומד ויש להם דביקות בו ית' על ידי התורה 
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אשר הוצאתי אתכם ובני ישראל. ולזה זכו בני ישראל ביציאת מצריםכמ"ש 

 תרנ"ח :מארץ מצרים להיות לכם לאלקים שיוכלו לקבל אלקות

 

במדרש ואל מי תדמיוני כו' א"כ יאמר קדוש שאו מרום עיניכם כו'. כי הקב"ה  .4

רחוק מכל רחוק ואי אפשר להשיגו רק ע"י פעולותיו כמ"ש מי ברא אלה. ומצד 

למעשה בראשית  הבריאה הוא קרוב מכל קרוב. ובאמתמעשה המשכן הוא רמז

והוא המשכת השראת השכינה ע"י אלה הכלים הכלולים בסוד מעשה בראשית 

כמ"ש חז"ל יודע הי' בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. אך 

זאתמעלת בנ"י אשר יש להם דביקות בהקב"ה גם בבחי' הריחוק כמ"ש מרחוק 

ישראל אות הוא בלי ה' נראה לי דייקא. וזה עדות השבת דכתיב ביני ובין בני 

שום אמצעות הבריאה. דכ' ביום השביעי שבתלכן הוא קודש. ובנ"י יש להם 

חלק בקדושה כמ"ש קדש ישראל לה' ראשית תבואתו הוא מקדם לבריאת 

עולם. וכן אמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קדשו. שגם 

לק בו. וכמ"ש בזוה"ק במדריגה זו דכ'אל מי תדמיוני כו' אעפ"כ יש לבנ"י ח

בפסוק ואתה ה' אל תרחק שהגם שהעולמות מתעלין בש"ק אעפ"כ נמשכין בנ"י 

אחר אלה המעלות ע"ש פ' תרומה. והנה קודם החטא כתיבאלקים אתם 

ונתדבקו באלקות וע"ז כתיב מי יעלה בהר ה'. אך כשירדו ממעלה זו כמ"ש ומי 

ם וזמנים אשר חוזרין יקום במקום קדשו בקביעות. אף על פי כן יש עתי

למעלתם הראשונה. ולכן אחרהחטא ניתן להם מלאכת המשכן בבחי' מי ברא 

 תר"ס :אלה. אבל הקדים השבת שהוא מדריגה גבוה מזה כנ"ל

 

 

-------------------------------------------------- 

 ְוַטַבַעת ָונֶּזֶּם ָחח ֵהִביאּו ֵלב ְנִדיב  | ֹכל ַהָנִשים-ַעל ָהֲאָנִשים ַוָיֹבאּו כב

ר ִאיש-ְוָכל ָזָהב ְכִלי-ָכל ְוכּוָמז  :ַליהֹוָה ָזָהב ְתנּוַפת ֵהִניף ֲאשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הנשים עלביאור ענין 

 

 רש"י

 

 הנשים על
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 ויבאו מתרגם דלא משום  ,כפשוטו על הניח שהתרגום )מה  .אליהם וסמוכין  ,הנשים עם

 שהביאו לומר ורצה  ,ומייתן מתרגם רק  ,מיניה לעיל שמתרגם כמו  ,גבריא ואתו האנשים

              (העזים את טוו על שכתב כמו  ,הנשים על בעודן ונזם חח

 

 שפת אמת

 

בשם אמו"ז ז"ל על פסוק ויבואו האנשים על הנשים עפ"י מאמר רז"ל במקום  .1

גמורים יכולין לעמוד. וז"ש האנשים שחטאו בזהב שבע"ת עומדים אין צדיקים 

העגל באו בחילא סגי על הנשים שלא חטאוכו'. וזה פי' תשובה שע"י שלוקח לו 

דרך מרצון החטא איך לעשות רצון עליון כמאמר עשה רצונו כרצונך. נמצא 

מחזיר רצון החטא למוטב. כי כל הרצונות אשר לא לה' המה נמצאים באדם רק 

ך לעבודתו ית' ונמצא משיב הרצון למקומו. וזה המקום אין כדיללמוד דר

 תרל"ה :צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו כי לא נמצא להם רצון עמוק כזה

 

בשם מו"ז ז"ל בפסוק האנשים על הנשים לרמוז מעלת בע"ת שאנשים שחטאו  .2

נתעלו על הנשים שלא חטאו עכ"ד פח"ח. כי הטו כל הרצונות להתנדב בלב 

יב והם הביאו כו' עוד נדבה. עודהוא יותר מהסדר ודרך הטבע בבוקר שלם. וכת

בבוקר. ובחטא כתיב רק וישכימו. וכאן כתיב בבוקר בבוקר. וכ' והמלאכה היתה 

דים פי' על המתנדבים שנתקנו כולם בכח נדבה ומלאכה זו. כמו הלשון שכ' 

החטא וזכו בהחטאודי זהב. ועתה ניתקן הכל. וממילא והותר. כי כשנתקנו אחר 

שישרה השכינה במעשה ידיהם ממילא הוא יתרון מעלה. כמ"ש במקום שבע"ת 

עומדין אין צ"ג יכולין לעמוד. וז"ש שע"י שהיתהדים לכך והותר. ויתכן לפרש 

לכל המלאכה הוא כלל הבריאה שנעשה פגם ע"י החטא בכל העולם וע"י 

 רמ"גת .הנדבה ניתקן. לעשות הוא לשון תיקון ועוד והותר כנ"ל

 
 

-------------------------------------------------- 

 ָלֵאפֹוד ַהִמֻלִאים ַאְבֵני ְוֵאת ַהֹשַהם ַאְבֵני ֵאת ֵהִביאּו ְוַהְנִשִאם כז

ן  :ְוַלֹחשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 מתחלה נתעצלו הנשאיםביאור ענין ש
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 רש"י

 

 הביאו והנשאם

 

 לא המשכן ובמלאכת  ,בתחלה המזבח בחנוכת להתנדב נשיאים ראו מה  ,נתן  'ר אמר

 אנו שמחסרין ומה  ,שמתנדבים מה צבור יתנדבו  ,נשיאים אמרו כך אלא  ,בתחלה התנדבו

 ,).ז  ,לו )שמות דים היתה והמלאכה שנאמר  ,הכל את צבור שהשלימו כיון  ,אותו משלימין

 בחנוכת התנדבו לכך  ,'וגו השהם אבני את הביאו  ,לעשות עלינו מה נשיאים אמרו 

             כתיב והנשאם  ,משמם אות נחסרה  ,מתחלה שנתעצלו ולפי  ,תחלה המזבח

 

 שפת אמת

 

 כי להראות והענין '.ובמד י"ברש ש"ע' כו שנתעצלו י"ע' י חסר הביאו והנשאים בפסוק

 לידי מביא זריזות כי הזריזות במדת להחזיק יתירה במעלה שהוא מי צריך ביותר

 נופל האדם בהתרוממות אבל. הזריזות' א ישלכל העבודה בתחלת לכן. חסידות

 בכח אותו להקדים במדריגה ממנו הפחות יכול לכן. גדול פחיתות וזה מהזריזות

. הואמקדים כי. ממש לפני. יתיצב מלכים לפני' כו מהיר איש חזית ש"כמ הזריזות

 :ממדריגתו למעלה מקדים הזריזות י"שע. ל"כנ הוא. למצות מקדימין זריזין ש"כמ

 תרמ"ב

  
-------------------------------------------------- 

 :ְוהֹוֵתר ֹאָתּה ַלֲעשֹות ַהְמָלאָכה-ְלָכל ַדָים ָהְיָתה ְוַהְמָלאָכה ז
-------------------------------------------------- 

 

             ולהותרביאור ענין 

 

 רש"י

 

 המלאכה לכל דים היתה והמלאכה

 

  ,אותה לעשות משכן של המלאכה לכל  ,המשכן עושי של דים היתה ההבאה ומלאכת

             ולהותר

 

 והותר

 

    )כד  ,ג ב )מלכים מואב את והכות  ,).יא  ,ח )שמות לבו את והכבד כמו
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 שפת אמת

 

 אהדדי סתרי לישני' דב העולם מקשים. והותר' כו דים היתה והמלאכה בפסוק .1

 בשלימות עולין המעשים כל לא כי פשוטו פי על הענין ויובן. והותר דים

 די' הי כי הכתוב זאתמגיד מול. האדם רצון כפי הפעולה לגמור. למעלה

 כמה והותר המשכן של המלאכה כל נעשה להיות הנדבה הבאת במלאכת

 האדם עבודת מכל אנחנו גם נזכה ואולי האי וכולי. בפועל לעובדא עלה שלא

 ש"וז. למעלה למעלה י"כנס עליות בכללות חלק נקודהומשהו לו להיות לזכות

 רוב ומכל המלאכה להשלמות בהכרח' הי המותר שגם כלומר ולהותיר י"רש

 תרמ"ו :המלאכה נגמר להיות גבוה חלק נתברר הנדבות

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

בפסוק והמלאכה היתה דים כו' והותר. בס' אוה"ח מקשה כי והותר סתירה  .1

למאמר דים. אכן בהקדים מ"ש מרבים העם להביא כו'. נראה כי הבינו 

החכמים עושי המלאכה כי הבאת התרומה הי' יותרמכפי נדבת הלב. ולכן 

העביר מרע"ה שלא יוסיפו להביא עוד. כי הכל אחר נדבת הלב הוא בא וטוב 

בכוונה כו'. ולכן מול זאת הגיד לנו הכתוב שלא יעלה על הדעת כי לא  מעט

הביאו בנדבת הלב הנדבההצריכה. לכן נאמר והמלאכה כלומר מה שנק' 

מלאכה באמת היתה דים. ונוכל לומר ג"כ פי' דים על המביאים כי הביאו בכל 

"ל לבם ודי זכותם בזאת והותר מה שהיו מרבים להביא כנ"ל זה הי' המותרכנ

 תרל"ו :ובמ"א כתבנו באופן אחר קצת ע"ש

 

בפסוק והמלאכה היתה דים לכל המלאכה כו'. דאיתא במד' המשכן מכוון  .2

למעשה בראשית כתיב הכא ותכל וכ' התם ויכלו כו'. והענין הוא שהמשכן הי' 

לתקן בחי' העשיה שמקודם היו בנ"י מתוקניםלגמרי למעלה מהטבע כדכתיב 

החטא הי' צריכין לתקן המעשים במה שנתנו תרומה חירות כו'. ואח"כ ע"י 

נדיב לבו כו' פי' נקודה אחת הטמונה בנפש ישראל וע"י זו התרומה נתקן הכל. 

וזה שאמר כימלאכת המשכן הי' די לתקן כל מלאכת שמים וארץ וזה לכל 

המלאכה הידועה. לעשות לשון תיקון כו'. והותר הוא כי ממילא כשנתקן הטבע 

חל עליו שם שמים ושורה בו ברכה מהשורששלמעלה מהטבע. בכל השלימות 

והוא סוד נשמה יתירה בשבת שמתעלה כל הבריאה ונעשה תיקון א' חל עליו 

ברכה כמ"ש במ"א באורך במאמר הוסיף ה' בששי כו'. וכתיב ויבואו כל 
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החכמים כו' מרבים העם להביאכו'. וקשה מה בכך שמרבין. אך עפ"י דברי 

אור אחד המרבה ואחד הממעיט כו' שיכוין לש"ש כו' וביאור הטו"ז באו"ח בבי

הט"ז שיהי' המיעוט לשם שמים. שיודע שהמעט יהי' בכוונה יותר. אז 

הממעיטטוב ע"ש. ואותן חכמי לב הרגישו כי מוסיפין יותר מאמיתות נדבת 

לבם. והרי הביאו נדבתם למרע"ה. ומאין ידעו החכמים מהוספה זאת. רק מרוח 

ו במעשה המלאכה ריבוי זאת. ובזההתוספות לא נעשה דבר דכתי' קדשם הבינ

והותר. והענין הוא שזה הי' להיות קצת אחיזה ותיקון לכל האומות. ורמזו במד' 

במותר נעשה משכן לעדות. דאיתא עדות הוא לבאי עולם כו'. ובמד' המשל 

שהריחהיוצא מהיכל המלך מרגישין כולם שנתרצה ע"ש. והפי' שבנ"י תקנו 

העשי' באופן שיצא הריח גם לחוץ שיוכלו כל הברואים להתקרב עי"ז. וזה הפי' 

א' עם מ"ש מקודם. כמ"ש במ"א ענין עומק רוםותחת. כי כפי תיקון השלימות 

עד שמקרבין גם מקומות השפלים כמו כן נמשך הארה ממה שלמעלה. ולכן ע"י 

ז חל עליו ברכה שהי' נתקן עד שהרגישו גם האומות זה סימן לכל השלימות וא

 תר"מ :מלמעלה.והבן

 
 

-------------------------------------------------- 

ל ַוֹיאְמרּו ה ה-אֶּ  ָהֲעֹבָדה ִמֵדי ְלָהִביא ָהָעם ַמְרִבים ֵלאֹמר ֹמשֶּ

ר ַלְמָלאָכה  :ֹאָתּה ַלֲעֹשת ְיהֹוָה ִצָּוה-ֲאשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

             העבודה צורך מכדי יותרמרבים העם ביאור ענין 

 

 רש"י

 

 העבודה מדי

 

        העבודה צורך מכדי יותר

 

 שפת אמת

בפסוק מרבים העם להביא כו' ויצו משה כו' ויכלא העם מהביא. יש להבין מה  .1

זה. ונראה כי ראו הצדיקים והחכמים כי נתפשט זה האריכות בתורה בענין 

ההתנדבות יותר מהראוי. וחששו שלא יהי' עודברצון אמת לשם שמים. כי הכל 
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הולך אחר הרצון לש"ש. ואיתא כי יש בכל דבר בחי' רצוא ושוב פי' עפ"י מ"ש 

בשם הבעש"ט לראות שמכל עבודה יקבל יראה ובושה כי כשגומר כל מעשיו 

בל כשחוזר באמצע לאחוריו בחשבו לפני מי הוא עומד. זה בא לידיגבהות. א

עצמו תיקון המעשה כראוי. ומרע"ה והחכמים שמרו מעשי בנ"י שלא להתערב 

בו פניות כנ"ל: ובס' אור החיים מדייק לשון הי' דיםכו' והותר. דסתרי אהדדי. 

ל והוא ז"ל תירץ שע"י שהיתרון הי' בנדיבות בנ"י. שילם הקב"ה להם שכרם וכל

היתרון ג"כ במלאכת המשכן ע"ש דברי פח"ח. ולפי דרכנו פרשנו כי עי"ז שמנעו 

עצמם אח"כמהריבוי כדכתיב ויכלא העם. עי"ז תיקנו זאת היתרון שלא נתקלקל 

הנדבה ע"י התפשטות כנ"ל. ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל פי' הפסוק מה יפו פעמיך 

מירה שלא יתפשט הרצון בנעלים בת נדיב ופי' כי נדיבות הרצון צריך מנעלוש

והחשק לדברים אחרים כו'. וזהו פי' המשנה משמיעין על השקלים ועל הכלאים 

שלא יתערבו רצונות אחרים לרצון הנדבה. וגם פי' כלאים כמו ויכלא העם כו' 

 :'שהוא בחי'המניעה שיש ג"כ במצות הנדבה כנ"ל וז"ש העשיר לא ירבה כו

 תרל"ה

 

ואשה אל יעשו עוד כו' ויכלא העם מהביא. ביאור בפסוק מרבים העם כו' איש  .2

הענין עפ"י דברי המדרש תנחומא וירא משה את כל המלאכה כו'. מלאכת 

המשכן אין כתיב רק כל המלאכה הוא מעשהבראשית כו' ע"ש. וכלל הדברים 

שכל מלאכת המשכן הי' לתקן כל הבריאה. וכמו דמצינו שם וירא ה' כו' כל 

כו' ויכלו כו' ויברך כו'. כמו כן המשכן שהוא קיום  אשר עשה כו' טוב מאוד

העולם הי' ע"יוירא משה והוטב בעיניו ויברך אותם כו'. כדאיתא בזוה"ק בכמה 

דוכתי שהקב"ה ברא העולם בכח התורה. והצדיקים מקיימים העולם בכח 

התורה ע"ש. וז"ש וירא משה שתיקנו כל המלאכה היינו כלהנבראים וכל העשי' 

ז"ש לעשות אותם כו' עשי' לשון תיקון כמ"ש וימהר לעשות אותו. וכמו ניתקן. ו

דמצינו שנתרחבו שמים וארץ עד שאמר הקב"ה לעולמו די. כמו כן התנדבו 

בנ"י עד שנאמר להם די.וזהו פי' הכתוב והמלאכה היתה דים כו' ומקשין כיון 

הי' צריך שהותר אין זה לשון די והוא תרתי דסתרי. אמנם אינו קושיא כי כך 

להיות שיתנדבו במותר עד שיאמר להם די. וזה עצמו גם כן בכללהמלאכה 

שנצרך להמשכן כמ"ש. ולהוסיף ביאור על הנ"ל דאיתא שהקב"ה הניח מלברוא 

גופים להרוחות בבין השמשות של שבת. והלא גלוי וידוע לפניו ב"ה שיערב 

ה"ז בשלימות. השמש בינתים. אמנם כך הי' רצונוית' שלא להיות נשלם העו

וכמ"ש המהר"ל ז"ל שעולם הזה הוא בחסרון השלימות. וההשלמה ע"י 

המשכת כח הבורא ע"י תורה ומצות. וזה ענין צדיקים מקיימין העולם. ומצד זה 

עצמושולטין המזיקין בעולם ע"י חסרון השלימות. ונחזור לדברינו שכמו כן 
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א כו' מהביא ע"י הפקודה התנדבו בנ"י ביותר. אך לא בא הכל לידי מעשה. ויכל

אל יעשו עוד כנ"ל. ויכלא לשון בית הכלא שהיונעצרים למלאות תאוותם ע"י 

גזירת המקום. ושמעתי מאא"ז ז"ל על הפסוק העשיר לא ירבה כו'. כי ב' בחי' 

נדבות הי'. להעשיר שיעצור עצמו ע"י רצון המקום. והעני שיתנדב יותר מכפי 

ך שוב לאחור. כמ"ש והחיות רצוא ושוב שצריך היכולת כו'.וזה ענין אם רץ לב

האדם בכל מעשה לידע כי אין בכחו באמת להשלים רצון הבורא כראוי. וע"י 

ההכנעה בסוף המעשה לבקש עזר מהשי"ת על ידי זהנשלם המעשה ונעשה 

דבר של קיימא. כמ"ש לאל גומר עלי שסוף השלימות הכל הוא רק בכח 

 תרל"ז :השי"ת

 

קאי על הערב רב שנק' העם ולכן לא נעשה מזה דבר. אכן מרבים העם י"ל ש .3

באמת זה הי' בכח רוב השתוקקות שהי' לבנ"י עד שהריחו העם ובאו ג"כ 

 תר"מ :להתנדב. וזה עצמו ענין והותר שכתבנו לעיל והבן

 

בפ' מרבים העם. כתבתי כבר במ"א כי הבינו החכמים שלא הי' הריבוי  .4

והדעת מרובה על המתקיים במעשה ובפועל. בשלימות כי בוודאי לעולם הרצון 

ולמשכן לא קיבלו רק הנדבה הנתקנת בכלהשלימות. ואיתא אחד המרבה 

והממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים. ויתכן לפרש על המרבה כי הריבוי צריך 

שמירה שיה' לשם שמים כראוי. וע' בטור או"ח סי' א' שנראה ג"כ שהבין כך. 

כמה שלהם נמשך בתוך המעשה לא חכמה בלבד. ואותן החכמיםהעושין הי' ח

כמ"ש מעין זה בס' קול שמחה על המדרש בהמה כתיב ע"ש. וז"ש לחשוב 

 תרמ"א] :מחשבות לעשות כו' שלא יהי' נפרד המעשה מן המחשבהוהדעת כנ"ל

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 חכם לבביאור ענין 

 

פולחנא דעובדא ופולחנא בזוה"ק בפ' וכל חכם לב כו' יבואו ויעשו. דאית  .1

דרוחא עבדי אתה כו' אשר בך אתפאר ע"ש. כי בוודאי לא הי' חכמת עושי 

המשכן באומנות ידים בלבד. כדכתיב כמה פעמיםחכמי לב. ועיקר הי' 

הפנימיות כמ"ש לחשוב מחשבות לעשות. להעלות המעשה להמחשבה. וז"ש 

בה כדכ' בך. וז"ש עבדי אתה הוא בעובדא. אשר בך אתפאר הוא ברוחא ובמחש

חכם לב בכם יבואוויעשו שיהי' העבודה מלבר ומלגאו. גם ע"י שהעבודה 

במעשה הי' כראוי לשמו ית' לכן נתקיים אחר כך אשר בך אתפאר. וזכו 
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במעשיהם שישרה השכינה במעשה ידיהם. וכן הוא בכל עבודת ימיהמעשה 

המעשה  מתקיים בש"ק אשר בך אתפאר. לכן צריכין לקשט המעשים בימי

לזכור ביום השבת כענין המשל שכתוב במדרשים. מה שאתה יכול לקבוע 

אבנים טובות קבע שעתידה ליתן בראשהשל מלך. והעיקר הוא ההכנה בעוה"ז 

 תרמ"ג :לעוה"ב שכולו שבת שאז יתקיים אשר בך אתפאר. ובש"ק יש מעין זה

 

ר יפה יפה. חכם לב בכם. מכם הול"ל. רק כמו שהמתנדבים צריך למסור לציבו .2

כן החכמים מסרו חכמתם לצבור כדמצינו שלא באו מעצמם עד שקרא להם 

מרע"ה. כי לא תלאו חכמתם בעצמותם. ויתכןלומר עפ"י רמז המשנה איזהו 

חכם הלומד מכל אדם. וכאן כתיב ואמלא אותו כו'. פי' שקיבוץ כל החכמות 

ולכן כתיב ראו  שבלבות בנ"י נמסרו לבצלאל וחביריו. ונק' ממש חכם לב בכם.

 תרמ"ג :קרא בשם שהי'כלל ואחדות של כל לבות בנ"י
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 פקודי

 

 
 

-------------------------------------------------- 

ה כא ר ָהֵעֻדת ִמְשַכן ַהִמְשָכן ְפקּוֵדי ֵאלֶּ ה ִפי-ַעל ֻפַקד ֲאשֶּ  ֲעֹבַדת ֹמשֶּ

ן ִאיָתָמר ְבַיד ַהְלִוִים  :ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן-בֶּ
-------------------------------------------------- 

 

              העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל עדותביאור ענין 

 

 רש"י

 

 העדות משכן

 

          ביניהם שכינתו השרה שהרי  ,העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל עדות

 

 העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל רמז שהמשכן היה עדות

 

Uבעל הטורים 

 

  ו , יג"כ תרומה פרק

ךְ  ָבֹעֵדף ִמזֶּה ְוָהַאָמה ִמזֶּה ְוָהַאָמה )יג ל ְיִריֹעת ְבֹארֶּ  ִמזֶּה ַהִמְשָכן ִצֵדי-ַעל ָסרּוחַ  ִיְהיֶּה ָהֹאהֶּ

 ( :ְלַכֹסתוֹ  ּוִמזֶּה

 

  . מופיא בכל התנ"ך רק ג' פעמים( בארך"ג'  במסורה )רצונו לומר שהמילה "  .בארך 

 קצין יפותה אפים באורך  .ז(  ,לא )יחזקאל דליותיו באורך בגדלו וייף  .האהל יריעת בארך

  ,קצין יפותה  ,האהל יריעות באורך בו שנאמר המשכן  ,אפים באורך  'פי  .טו(  ,כה )משלי

 על ונתגדל ישראל ונתייפה  ,העגל ענין על להם וכפר לישראל ונתרצה ה"הקב שנתפתה

 כמשכן  ,בארץ ונתגדל שנתיפה  ,באורך בגודלו ויף וזהו  .בתוכם שכינתו שהשרה  ,כל

 :באורך בו שכתוב

 

    

 שפת אמת
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 לכל עדות שהוא העדות משכן נקרא ולכן. לדורות והותר לפרש יתכן עוד .1

 וכמו'. כו לכבות יוכלו לא רבים מים' ובמד '.כו הוא עדות ל"חז ש"כמ הדורות

 וכשנתעורר. י"בנ לבות בפנימיות הקדושה נמצא' הי מ"מ החטא אחר שראינו

 הגם הדורות לכל עדות הוא כן. נתתקנו מיד י"בנ שבלבות נדבה ואהבת הרצון

 עת בכל אשר ת"להשי אהבה נקודת בנו נמצא ז"עכ. ירידה אחר ירידה שירדנו

 אינו ת"להשי משכן לעשות והנה. שבשמים אבינו אל לעלות יכוליןלחזור

 כל סוף עד' העשי' בחי כל המשכן במעשה אבותינו תיקנו ובודאי. באקראי

 להורות רק. לאותומעשה ראוין היו לא כי הגידו חכמים וכאשר. הדורות

 כח ו"ח לנו' הי לא התורה בקבלת' שהי הראשונה למדריגה כי. תשובה

' כו לבו נדיב כל ש"כמ המעשים אלה י"עפ התיקון' שהי החטא ואחר. להתקרב

 ועתה. השרת כמלאכי בלבד ברוחניות העבודה'הי שמקודם' פי'. כו וכסף זהב

 המדריגות כל נתעלו ז"ועי'. כו וכסף זהב זו תרומה באמצעות יביאה

' ה נתן אשר' ובמד. השכינה להשראת זכו הקומה כל תיקנו וכאשר. התחתונות

 הוא וכן. הבהמיות בנפש גם התיקון' שהי' פי'. כו כבהמות' כו חכמהבהמה

 מדריגה היה וזה. אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם ל"חז שאמרו בדורות

 מוח שיש איש קומת בכל וכמו.כחמורים אנו אדם כבני ראשונים ואם. ראשונה

 האחרונים לדורות המוחין היו הראשונים דורות כן. החומר גוף ולמטה בראש

 בהראשונים נכללו אחרונים דורות כי כפשוטו בהמה הרמז כ"ג ויתכן. ל"כנ

 שכינתו לשכון זכו ואז הדורות כל סוף עד תיקון' שהי הכלל. כלוליםבהם והיינו

 לזכות א"א בזמן מעשה י"ע לכן. אחד הכל והוה עתיד' ית אצלו כי. ביניהם

 ו ויקהל"תרמ :ק"ודו'. כו עולם לבאי הוא עדות וזהו' כו השכינה להשראת

 

 .העגל חטא ה"הקב שמחל הוא עדות' כו העדות משכן המשכן פקודי אלה .2

 החטא תיקון' הי המשכן כי'. כו בישראל שורה שהשכינה הוא עדות ובגמרא

 נעשה שהקדימו י"ע במעשהומלאכה לעבודה הוצרכו לא החטא ומקודם

 בפועל לברר הוצרכו במעשה שחטאו ואחר. לגמרי' העשי כח בטל' הי לנשמע

' הי'. כו צוה כאשר כדכתיב ה"ב המקום ברצון המשכן שעשו י"שע מעשה י"ע

 יצאו שלא ה"להקב שמיוחדין ישראל בני שם במדריגת שעדייןהם עדות זה

 ומעשה. בספרים ש"כמ' כו במקרה חטא שיש ו"ח החטא י"ע מדריגתם' מבחי

 מה ובמדרש.החטא קודם להם' שהי הראשונה למדריגה עדות' הי המשכן

 דכתיב. דברינו י"עפ יובן. לעדות משכן עשה ה"הקב אמר במותר נעשה

 שייך לא דהותר דכיון סיפא רישא דלאו ומקשים. והותר דים היתה והמלאכה

 נדבת לתת מוכנים היו ישראל בני כיאם. מותר' שהי לזה ט"מ באמת אך. דים



  

466 
 

 מדריגת כי לברר עצמו זה' הי כי נראה אך. מותר להיות בא צד מאיזה המשכן

 יכלו שלא רק החטא קודם שהיו כמו המשכן ממעשה למעלה י"בנ

 ואחר. המשכן מעשה באמצעיות לא אם החטא אחר להתקרבלמדריגתם

 :והבן עדות הוא שהמותר ונמצא המעשה' מבחי למעלה שהם נתברר המשכן

 ה"תרל

 

 שאין דאיתא לדקדק ויש. העגל חטא על להם שויתר לישראל הוא עדות י"ברש .3

 משפט זה על גם שיש הוא התירוץ אבל'. דילי וגבי אפיה מאריך וותרן ה"הקב

. וותרן בכלל זה אין דין פ"ע ומישזוכה. כנגדו וותרן להיות בדין שזוכה מי ויש

 עושה החטא שבוודאי. החטא אחר המשכן נדבת י"ע באמת נתברר עצמו וזה

 לכן'. ית בבורא נדבק חיותם שורש עיקר אשר י"בנ אבל. האדם במעשה רושם

 לכבות יוכלו לא רבים מים ש"כמ ת"להשי אהבתם שורש לנתק יכול איןהחטא

 של בתו נדיב בת שנקראו י"בנ לחביבות אות' הי והנדבה'. כו האהבה' כו

. ישראל איש בלב יוכללהתקלקל לא הנדיבות וזה. נדיב' שנק ה"אע אברהם

 כ"ג בזה לפרש ואפשר. נדבה אוהבם ש"כמ נגדם לוותר אמת' ה משפט ולכן

 יוכל לא הנדיבות שנקודת' פי. ישראל של בעונותיהם שנתמשכן משכן ענין

 בספרי ש"כמ. לזמן הנדיבות מהם ניטל ממדריגתם ככשנופלין"ע. מהם להינתק

 אינו החטא כי. החטא קודם ממנו מסתלקת גבוה ממקום שנשמתו שמי קודש

 לנו יחזיר רקכשנזכה. ו"ח נאבד ולא נגנז שהמשכן איתא ולכן. שם ליגע יכול

 תרל"ח] .ל"כנ הכל' ית הבורא

 

' הי ה"רע משה פי על המנין' שהי ידי שעל'. כו ברכות רב אמונות איש במדרש .4

 הוא עדות העדות משכן נאמר ז"וע. המשכן תיקון כל היה זה ובאמת. ברכה בו

 חטא שנתקן פקודי אלה ל"חז ולכןרמזו. המנוי בדבר גם הברכה שהמשיכו' כו

 נמצא' הי ולא' העשי כל ניתקן היה החטא קודם כי הוא והענין. העגל של אלה

 נפלו כ"ואח. האחדות בשורש דביקים ישראל בני והיו בעולם הרע

 שנפלו שהגם ועדות בירור והוצרכו. הנפרד עולם לתקן והוצרכו.ממדריגתם

 מעשה י"ע נתברר וזה. בהסתר האחדות בשורש ומושרשים מקושרים עודם

 כל והשרישו והמשיכו בעולם שנמצאים מלאכות פרטי כל בו' שהי המשכן

 שורה האמיתי השורש אל הכל שממשיך י"שע אמונה' פי וזהו. בשורשה' העשי

 החטא וקודם ואמונה אמת ענין וזה] האמת ממדרגת למטה שהוא אף ברכה בו

 להם שויתר הוא עדות י"רש וכתב[. ל"כנ אמונה י"ע נתקן כ"אמתואח' בחי' הי

. שלו הכל כי ה"הקב על מעידין י"שבנ הוא העדות עיקר ובאמת .העגל מעשה

 שהמה י"בנ על עצמועדות זה כן בעולם העדות זה מבררין י"שבנ מה וכפי
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 נמסר לכן ונאמן טהור שהוא מי רק זאת לברר י"א כי. העליון בשורש דביקים

 ה"הקב על מעידין י"ובנ י"בנ על מעיד ה"ב הקדוש ולכן דוקא י"לבנ זאת עדות

 בפקודי נרמז ז"וג. המצות ידי על יום בכל מבררין העדות וזה. אחד ענין והכל

 כל שהשרישו העדות זה' הי עצמו המשכן מלאכת ובענין. א"במ ש"כמ המשכן

 זאת יוםמבררין בכל עתה וגם'. ית מאתו הכל כי להודיע בשורשה המלאכות

 לקרב הקרבנות כל ענין' הי שזה תיקנו תמידין במקום ש"כמ התפלות ידי על

 ידי ועל. המשכן בענין התפלה כל מבאר ק"ובזוה. בשורשם הדברים כל ז"עי

 להקימה יכולים היו לא לכן. בשורשה ונדבקה הבריאה כל הוקם המשכן הקמת

 המשכן הקמת אבל. החכמים שעשו בפרטות ענינים יש כי. ה"רע משה י"ע רק

 י"ח נגד ציווים ח"י ל"חז ש"כמ עשרה שמונה תפלת עמידה ענין הוא

 א"הסט לכן'. העשי כל תיקון' הי המשכן שהקמת י"וע. ויקרא' במד ש"חוליותע

 כח צריך' הי לכן. ולתקנם אותם לרומם מניחין שאין בעולם רשעים שיש מעכב

 החודש ביום וכתיב. ש"כע"בע ויתן ק"בזוה כדאיתא המשכן להקמת גדול

 למלכי למלכים ה"ר ניסן ח"בר לדורות הבטחה הוא וזה'. כו תקים' כו הראשון

 ישראל של ראשן התרוממות והוא'. כו שלמה מלכות' בגמ כדאיתא. ישראל

 איש ונתנו' כו י"בנ ראש' כו תשא כי ש"כמ השקלים נדיבות מקודם יש ולכן

 והוא. ח"פח דברי ש"ע שבת הוא ראש נשיאות ל"ז זקני מורי' ובס'. כו כופר

 לכבודו הכל כי מבררין י"שבנ לכם הזה החדש דכתיב המשכן הקמת ענין עצמו

 בטובו מחדש' כדכתי בעולם התחדשות נמשך כך. זאת שמבררין מה וכפי. ברא

' הי יום שבכל תמידין לכן יום בכל זה מענין ויש. בראשית מעשה יום בכל

 זה עדות נמצא עתה וגם. באדר השקלים והקדימו בכלל' הי ובניסן נדבה מאותו

'. ית עליו יום בכל מעידין י"שבנ מה ה"ב לפניו יותר חשוב שעתה ל"וי. יום בכל

. יותר'ית לפניו חביב' הי המשכן של הבירור י"ע החטא שאחר שמצינו כמו

' ית מלכותו לברר ה"בעז נזכה אם. מקדש ולא משכן לא לנו שאין עתה כ"ומכש

 העדות משכן המשכן פקודי ענין וזה. ויותר יותר ה"ב לפניו חביב' יהי. בעולם

 למשכן זוכין כך זאת מבררין י"שבנ כפימה כלומר'. כו בעונותיהם שנתמשכן

 א"תרמ :אמן בימינו במהרה שיבנה ולמקדש

 

 על להעיד נבראו ישראל בני '.כו ה"הקב להם שויתר עדות. העדות משכן .5

 ראוי' שהי בשלימות העדות' הי החטא וקודם. עדי אתם ש"כמ ש"ית הבורא

 אך'. ה את דעה הארץ לעתידמלאה' שיהי כמו בפרהסיא' ית כבודו שיתפרסם

 זה תיקנו מ"ומ. החטא ידי על עיכוב ונעשה התיקון לזה כדאי העולם' הי לא כי

 דכתיב. המשכן את מלא' ה וכבוד שכינה בו ששרתה המשכן בעבודת העדות

. ברא לכבודו ה"הקב שברא מה ש"כמ האדם עבודת וזאת. הארץכבודו כל מלא



  

468 
 

 ולהעיד לברר יכולין התורה בכח' פי. תורה אלא כבוד ואין. בראתיו ולכבודי

 באמצעות שנתבררהעדות במשכן וניתן. העדות לוחות' נק ולכן. העדות זאת

 יתברך כבודו נגלה המשכן באמצעות המשכן את מלא ש"וז. המשכן מלאכת

 ותיקנו שחזרו במה העגל מעשה על להם שויתר העדות עצמו וזה. בעולם

 מעשה כל תיקון' הי המשכן כי במדרש ואיתא.ש"ית עליו להעיד העדות

 ש"מ י"עפ והענין'. כו השמים ויכולו ש"כמ' כו עבודת' כו ותכל ש"ע בראשית

 הוסר כאשר כי ויכולו בפסוק ש"ע' כו מכסף סיגים הגו בראשית במדרש

' שהי המשכן נדיבת בעת ועתה. ל"כנ כלי לצורף יצא ובהו מתהו הפסולת

 התכלית כל שנגמר כלי לצורף יצא לכן פסולת בלי יתברך לשמו ותשוקה ברצון

 י"ע מבריותיו שהעתיק' כו שפתישקר תאלמנה במדרש ש"וז. בראשית מעשה

 בראשית במעשה ה"הקב שנתן וחכמה הקדושה ניכר ואין מכסה ובהו שתהו

 נמי וכאן. בראשית במדרש ש"ע בך לחוסים פעלת' כו טובך רב מה שם ומסיים

 שיתגלה משכן לעשות שיוכלו האמינו שלא המשכן' כו בפסוקויביאו' במד

 מכח והוציאו בך לחוסים' כו טובך רב מה אבל. אדם בני מעשה בכח' ית כבודו

 פסולת בלי כשנתבררהרצון והכל המשכן את' ה כבוד מלא להיות הפועל אל

 י"ע שנעשה ורע טוב ותערובות ובהו תהו נעקר ואז. מכסף סיגים הגו ש"כמ

 יסד בחכמה ש"כמ בראשית במעשה הגנוז אור וניכר' ה כבוד נגלה ואז החטא

 י"ע להם שנגלה בראשית מעשה סוד על התשוקהעמדו מרוב י"ובנ. ארץ

 זה ועל. עליונים לדברים רמזים המלאכה שכל. ה"הקב שצוה המשכן מלאכת

 אבל. י"לבנ מוכן ב"עוה כי א"במ ש"כמ'. כו ליראיו' ה סוד כתיב

 פעלת ש"כמ להם שעתיד ממה התגלות ז"בעוה גם להם' שיהי ובריתולהודיעם

 בכל הוא וכן. ב"עוה שמעין שבת הוא וכן. זו' פ ריש בזוהר ועיין בך לחוסים

 א"תרנ :בשורשן להתדבק המצותיכולין י"שע עליונים לדברים שמרמזים המצות

 

 מעשה על ה"הקב להם שויתר עדות י"פרש. העדות משכן המשכן פקודי אלה .6

 מי לעתיד וכן לכם מתרצה אני באלה אותי הכעסתם באלה ובמדרש .העגל

 אלה ברא מי בפסוק ויקהל' פ שלעיל"מ י"עפ הוא הענין'. כו תעופנה כעב אלה

 סתים ואורייתא קדישא שמא ק"בזוה ש"כמ עליון בסתר שורש דבר לכל דיש

 נעשה הם אלו' בחי' וב. הכל מקיים אלה מי וחיבור. אלה ברא ומי. וגליא

 חטא' הי ההתגלות' ובבחי. הנסתר שורש לקבל ונשמע. נעשהבהתגלות. ונשמע

 י"בנ נשתלחו ז"וע'. העשי ותיקנו חזרו המשכן י"וע. בנעשה חטאו ש"כמ העגל

 דשקרא בעלמא צריךלהיות העדות ועיקר. עדי ואתם דכתיב' העשי עולם לתקן

 הכל ה"הקב שברא מה כל ובאמת. האדם עבודת י"ע רק האמת ניכר שאין

 הבורא על עדות העולם ציור בכל נמצא ולכן. במשנה כדאיתא ברא לכבודו
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 עדות ויש. ה"הקב על עדות שהכל לעד' פי. לעדלעולם ויעמידם ש"כמ'. ית

 בריאת להיות א"א כי ומבין רואה שלימה בדעת המשכיל כי. נפש שנה בעולם

 באר בשערהיחוד הלבבות חובת' בס ש"כמ ש"ית האמת האחד י"ע רק העולם

 הזמנים שינוי שהוא שנה' בחי ויש'. כו נתן חק עצמו העולם' בבחי וזהו. היטב

 נפש' בחי ויש. העולם כל ומגלגל שסובב מנהיג שיש ביותר עדות שזה ועתים

 ניתן העדות וזה'. כו וסיפור בספר העולם ששנברא"כמ העדות עיקר שהוא

 זה התורה אותיות ב"כ הדיבור' בבחי' פי' ה נאום עדי אתם' כ ז"וע. י"לבנ

 לבררכבוד יכולין י"ובנ. יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם ש"כמ. י"לבנ ניתן הסיפור

. הבריאה כל בזה שתיקנו והמקדש המשכן בבנין' שהי כמו בעולם' ית מלכותו

 עבודת כל וזה. בשורשה הבריאה כל לקשר זה בבנין נרמז' הי הבריאה כל וציור

 לבטל מגמתם כל הרשעים אבל. הציור הפועלזה אל מכח להוציא ישראל בני

 לגשת שירא המלך שונא משל במדרש כדאיתא הקדושה והתגלות הציור זה

 של הציור' הי שהמקדש ש"ע מלך של האנדרטי להפול חותר המלך אל

 זה ועדות'. כו בעטרה' כו וראינה צאינה בפסוק במדרש כדאיתא המלךכביכול

 כך. לבב ברי להיות שזוכין מה וכפי. בלבותם י"בנ זכות כפי תליא במעשה

 שהתגלות ישראל בני גםעל עדות עצמו וזה. בהתגלות הציור זה להוציא יכולין

. המקדש בית חורבן על להתאונן לנו יש ובאמת. עבודתם כפי בעולם הקדושה

 על בהתגלות להיות יכול אינו והעדות הציור זה' פי. בעונותינו שנתמשכן ש"כמ

 לאחרונים חזרה ולא לראשונים שחזרה בירה עדיכם ש"כמ עונותינו מחשך ידי

 עדים הם לעולם ישראל בני ובשורש בפנימיות אבל. דיומא קמא פרק שם עיין

 ל"ז ש"כמ בצינעא לבניישראל שניתן השבת עדות וזה. הוא ברוך הקדוש על

 אלה אבל. הנסתר בשורש מי' בחי וזה. לעולם הוא אות ישראל בני ובין ביני

 ש"וכמ. תעופנה כעב אלה מי ש"כמ יתחברו עוד לבוא ולעתיד בהתגלות הוא

 איתא והנה. המשכן' מבחי למעלה השבת' ובחי'. כו אלהיםאתם אמרתי אני

 במותר נעשה מה ה"מרע ששאל. העדות משכן המשכן פקודי אלה במדרש

 מפי ושמעתי.העדות משכן המשכן ש"וז לעדות משכן עשה ה"הקב לו ואמר

 זה נשאר כ"א בנין ממנו נעשה שלא נדבה המותר זה כי הענין שביאר ל"ז ז"מו

 קיימת לעולם י"בנ ונדבת רצון כ"אעפ מקדש כשאין אפילו לדורות המותר

 במשנה דאיתא מה י"עפ נאמר דרכינו ולפי. ש"חנוכהע נרות בענין מזה ש"כמ

 אינה בדבר' תלוי ושאינה אהבה בטלה דבר בטל בדבר' שתלוי אהבה כל

 שבפסוק"וז. דבר בשום' תלוי אינה ה"להקב י"בנ אהבת כן וכמו. עולמית בטילה

 את ואוהב' כו ליעקב עשו אח הלא אהבתנו במה ואמרתם' כו אתכם אהבתי

 שאין הוא' הפי אך. אהבתנו במה השאלה על התשובה מובן ואין'. כו יעקב

 תלוי' הי ואילו לבן אב כטבע גזירתהכתוב הוא רק דבר בשום' תלוי האהבה
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 אהבה הוא אך. מעשו יותר ליעקב אהבה על הוראה בזה אין יעקב בצדקת

 מותר' הי לכן בעצם היא הוא ברוך להקדוש ישראל בני אהבת כן וכמו. בעצם

 אבל. ורמה גבוה מעלה מאוד' הי מהמשכן הבנין שזה שהגם. בנדבתהמשכן

 הרי. בנין ובשום דבר בשום תלוי ואינו דבר מכל למעלה הוא ישראל בני נדבת

 האהבה המעשה ימי כל כי.בשבת יתירה נשמה ענין והוא. מותר הכתוב קראו

 וכל טובה מתנה ובשבת. מעשיות במצות האדם עבודת כפי בדבר' תלוי

 אינו המשכן אהבת לכן. בדבר' תלוי שאינה אהבה אות שהוא נשבתין המעשים

 יתירה נשמה' בחי הוא השבת עדות אבל. הדור כפיזכות רק תמיד מתקיים

 ד"תרנ :ש"כמ בדבר' תלוי שאינה

  

 עדות י"פרש'. כו משה פי על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה בפסוק .7

 לוחות ש"כמ התורה היא העדות והנה. העגל חטא על ה"הקב להם שויתר

 ישראל בני ויתנצלו כתיב החטא ואחר.סיני בהר י"בנ שקבלו העדי והוא. העדות

 ונטלן ה"רע משה זכה וכולן זה על ל"חז דרשו האהל את יקח ומשה. עדים את

 על חרות' עלי שכתוב התורה אור וזהו'. כו נרו בהלו מלשון האהל י"פרש

' שהי חירות' ונק. בהתגלות י"בנ על שורה התורה אור' שהי הלוחותחירות

 הלוחות אל ומקום ארון נצרך לא החטא קודם ולכן. והטבע מהזמן למעלה

 וקרא' כו יקח וכתיבומשה. זו ממדריגה נפלו החטא י"וע. ח"אוה' בס כ"ג ש"כמ

 רק הקדושה שוב' הי שלא. ש"ע זימנא' לי דשויא ק"בזוה' פי. מועד אהל לו

 שיש א"במ ש"כמ. העדות זה יתגלה ששם משכן נצרך כן וכמו. מיוחדים בזמנים

 משכן' כ עתה ולכן. אלה מכל למעלה הוא החירות' ובחי.נפש שנה עולם' בחי

 מכל למעלה נפש' בחי' שהי משה פי על פקד אשר. ומקום עולם' בחי העדות

 י"ע כי. מעשההעגל על להם שויתר וזה. בזמן ל"כנ מועד אהל ונקרא. י"בנ

 המשכן מקום התשובה י"ע וניתקן. העדות זה להתגלות יכול' הי לא החטא

 ה"תרנ :העדות להתגלות שם שיוכל

  

 שהרי העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל הוא עדות העדות משכן .8

 החטא י"ע י"בנ מאוד נשפלו כי אך. עדות צריכין ומה .ביניהם שכינתו השרה

. החטא כל שתיקנו ולהראות אתלבם לחזק המשכן י"ע עדות ה"הקב להם ונתן

 ישראל בני ובוודאי. עדי אתם כדכתיב ה"הקב על עדים הם י"בנ ובאמת

 ז"ע עובדי הם שיהיו יתכן איך אחד שהוא ש"ית אלקותו על להעיד שנבראו

 החטא זה' הי שלא ה"הקב להם שהראה עד בעדותן י"נתרשלובנ ולכן. ו"ח

. כבראשונה ש"ית עליו להעיד ראוין ושהם. רב הערב י"ע במקרה רק בעצם

 בר לכל להודיע'פי. תשובה להורות רק חטא לאותו י"בנ ראוין היו לא וכדאיתא
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. כבראשונה ניתקן התשובה י"ע כי וידע בעיניו ביותר נופל' יהי שלא תשובה

 מעין שהיא סוכה מצות ניתן ומחילה סליחה יום שהוא כ"יוה אחר כן וכמו

 שכינה שתשרה הם ראוים כי תשובות בעלי לחזקלכל במקדש השכינה השראת

 ז"תרנ :עליהם

 

 המילואים ימי' ז' עמודי חצבה ביתה בנתה חכמות קרא השמיני ביום פ"ע' במד .9

 עת בכל כי והענין. שם הדרשות ושאר' כו קרא השמיני ביום תקרא' נערותי

 התקרה שכל עמודים' נק שלכן. הטבע של הבנין ימי' ז מקודם לתקן צריכין

' העשי כל תיקון מקודם' הי הדיברות להמשיך שזכו סיני ובהר. עליהם סומכת

 .המשכן י"ע התיקון' הי החטא אחר כ"אח. סיני בהר' העשוי' פי א"במ ש"כמ

 להמשיך זכו ואז. החטא י"ע' שהי החסרון את שמילאו המילואים ימי' ונק

 קבלת עד מ"מיצ' הי וכן. כנודע מהטבע למעלה שהוא השמיני מיום הארה

 המדות תיקון הוא תמימות שבתות' ז' כו וספרתםלכם עתה גם וכן. התורה

 הוא זאת כי אמר ל"ז ז"ומו. העליון מעולם להארה השבועות בחג כ"אח זוכין

 היא' כישבוע השבועות' ז אלה השביע השבע סיני מהר ועומד מושבע ענין

 שיש והענין. ל"ז מ"הרי' בחי שבועות' במס ש"ע' כו המדות כל התאספות

 אליו הכל האהבה י"ע לבטל האדם מעורר' ית הבורא שאהבת י"ע התפעלות

 חל ואז. ל"כנ שבתות שבע והם'. כו האמת הכרת י"וישע. היראה י"ע ויש'. ית

 שמקודם היינו. מלאת על יושבות' כו כיונים עיניו' דכ. עליונה הארה זה על

 ימי מקודם לכןיש'. ית הבורא השגחת ז"ע חל ואז לשלימות לבוא צריכין

 מקודם ולכן[ וסובב ממלא' בחי כעין והוא. ]השמיני יום' בחי כ"אח המילואים

 והוא ידיו את אהרן וישא כתיב כ"ואח. להשיג שיכולין הכח ידכם את ימלא

 שמיני  א"תרמ :העליון מעולם כהנים המשכתברכת מתנה

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

וע"ד הרמז פקודי המשכן הם המצות פקודי ה' ישרים. והם מביאין השראת  .1

העדות. פי' איך בא השראת השכינה השכינה. לכן נקרא פקודי המשכן משכן 

ית' שהוא עדות שמשועבדים  ע"י המצות. ע"י שכל מצוה היא קבלת מלכותו

אנחנו לעשות רצון המקום ב"ה אבינו מלכנו. וע"י העדות זה שבני ישראל 

מעידין עליו ית'. משרה הקב"ה שכינתו על המצות. דאיתא הביט הקב"ה 

יש לשים לב איך יצאו מעשה בראשית בתורה וברא העולם.להבין דברי חכמים 

מכח עליון שהוא גבוה מעל גבוה. אך ע"י התורה והמשפט. כי משפט יש בכל 

דבר איך להתנהג בדבר זה עפ"י התורה. ומצד זה יש קיום לכלהמעשים מצד 
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שיש להם שייכות אל התורה שהוא רצונו ית'. וכמו שברא הקב"ה העולם בכח 

מבררין זאת שכל קיום העולם הוא ע"י התורה התורה. כמו כן כפי מה שבנ"י 

ומצות שמתלבשין בעשי' כלכך מעוררין השגחתו ית' כמו בשעת הבריאה. וז"ש 

אורייתא וקוב"ה וישראל חד שמעידין זה על זה כדאיתא במד'. וזהו משכן 

 העדות. והבן כי הוא כלל גדול בתורה: תרל"ה

 

ה' כו'. כי המשכן הי' תיקון  בפסוק ותכל כו' ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה .2

העשי'. לכן כתבו חז"ל כי כל מה שהי' במשכן נק' מלאכה. כי נתקן בעבודת 

המשכן כל המעשים הנמצאים בעולם. ונק'משכן העדות שביררו בנ"י במעשה 

זו כי כל הבריאה של הקב"ה. וכמו במעשה בראשית הי' מאמר על כל דבר 

כו' כל אשר עשה כו' טוב מאוד ויכל כו' וירא אלקים כי טוב ואח"כ בכלל וירא 

ויברך כו'.כמו כן במשכן בכל פרט כאשר צוה כו' ואח"כ ותכל כו' וירא משה 

כו' והנה עשו כו' כאשר צוה כו' ויברך אותם כו'. רק שהי' עתה תיקון הבריאה 

מצד שמיוחד לבנ"י בפרט. לכן נעשה הכל ע"י משה.ובזוה"ק ע"פ מה רב טובך 

גנז אור הראשון תוך מעשה בראשית כמ"ש בכל דבר וירא כי כי הקדוש ב"ה 

טוב. והפי' כי השגחת השי"ת הוא רק על הטוב כי לא יגורך רע כתיב. והפי' כי 

בוודאי סוף כל דברמביא טוב. וצדיק זוכה לטוב בהתגלות כמ"ש אמרו צדיק כי 

 טוב כו'. ולרשע נגמר הטובה שלא בטובתו בעולם הזה או בעולם הבא. אבל

קיום כל הבריאה על ידי הטוב הנמצא בו ועל ידי מעשה המשכןביררו בני 

ישראל הטוב שבעשי' וממנו נעשה המשכן ועי"ז תקנו כל העשי'. וז"ש ותכל כו' 

ויעשו בני ישראל שע"י המשכן נתקנו כל בחי' העשי' להיות כאשר צוה ה': 

 תרל"ה

 

ן כרצונו ית' ע"י משכן העדות. כי הוא באמת עדות נפלא במה שנגמר המשכ .3

נדבת בנ"י. וכתיב אשר ידבנו לבו שכל אחד נתן כפי נדבה ורצון טוב שלו. והי' 

מכוון בנדבת כל בנ"י להיות בו צורך המלאכהשציה ה'. והגם דכתיב והותר. 

כבר יש פירושים על זה. אבל אמת הדבר כמ"ש והמלאכה היתה דים כו'. וזה 

ל שיש בו די להמשכות הקדושה עדות ובירור שלעולם נמצא רצון בישרא

 תרל"ט והשראת השכינה.והבן:

 

בפסוק אלה פקודי המשכן משכן העדות כו'. דגם הלוחות נק' העדות. כי הנה  .4

כל הבריאה הי' להעיד על הבורא ית' כמ"ש כל פעל ה' למענהו ודרשו חז"ל 

לשון עדות כדכתיב לא תענה כו'. והנה מקודםנתן להם השי"ת תורה מן 

הוא עדות שכשמתנהגין עפ"י דרך התורה וודאי רואין ומבינים חסדי השמים ו
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השי"ת ומעידין עליו. וכתיב אתה הראת לדעת. דיש עדות בראיה בלי ידיעה. 

ובידיעה. כדכתיבבעד או ראה או ידע. וע"י התורה שבכתב שנתן לנו השי"ת 

ח חיי שהוא בחי' אספקלריא המאירה וכמו שרואין כ' בלוחות. כמו כן באותו כ

עולם נטע בתוכנו שהוא בחי' תורה שבע"פ והוא דעת. שהגםשאין רואין. בכח 

בנ"י בנדבת לבם לכוון אל רצון אביהם שבשמים. ולכן אחר החטא שנתרחקו 

מבחי' הראשונה חזרו למקומם ע"י הדעת שנשאר בלבם. ולכן נק' עתה משכן 

וזה עצמו  העדות עדות שהשכינהשורה בישראל דייקא תוך לבם של ישראל.

העדות על הבורא ית' שמה שראו בסיני נחקק בלבם עד שגם בהסתר פנים 

נתעוררו מעצמותם. לכן עדות הוא שהוא תורת אמת ועדות זה תלויבתיקון 

העשי'. לכן בכח המשכן באו לעדות זה. וכמו כן בשבת קודש שמבטלין 

 המעשים זוכין לעדות זה דכתיב בשבת לדעת: תרמ"ג

 

אהבתי מעון ביתך ע"ש. דכתיב כל פעל ה' למענהו דרשו חז"ל במדרש תנחומא  .5

לעדותו כמ"ש ענה בי מלשון לא תענה ברעך. גם יתכן לפרש למעונהו כדאיתא 

מעולם נתאוה הקב"ה להיות לו דירהבתחתונים וזו הדירה והמעון הוא בכח 

העדות של בני ישראל. לכן נקרא משכן העדות. שכפי העדות כך מתגלה 

ולם. כדכתיב ואתם עדי כו' ואני אל ודרשו חז"ל דהתגלות אלקותו השכינה בע

ית' תלויבעדות זו. דכתיב ויקם עדות ביעקב דהנה כתיב על פי שני עדים כו' 

יקום דבר ונק' עדים מקיימי הדבר כדאיתא במס' מכות. וז"ש רז"ל לתת שכר 

 לצדיקים שמקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות כיע"י עדותן של בנ"י

מתקיים העולם. ובכל מקום שיש עדות יש התגלות השכינה והרמז שכתבו 

חז"ל אין מקבלין עדים אלא בפני בע"ד יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. ויש 

עדות בעולם שנה נפש. אתםעדי בבחי' נפש. שבת סהדותא אקרי בזמן. משכן 

זה. אך  העדות ]במקום[ כי באמת הקב"ה ברא הטבע והזמן והוא רם ונשא מכל

ע"י שנמצא נקודה פנימיות בעולם שנה נפש שהוא רוחניות. זו הנקודהעדות על 

כל השאר. כענין שאמרו חז"ל דבר שהי' בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל 

כולו יצא. ובני ישראל יצאו מן הכלל. וגם בבני ישראל עצמם יש צדיקים 

לל הזמן ללמד על הזמן גדולים שבאו ללמד על הכלל כולו. וכמוכן שבת יצא מכ

 כולו. וכמו כן משכן ובית המקדש ללמד על כל המקומות כנ"ל: תרנ"ב

 

גם פי' משכן העדות שזה המשכן נעשה ע"י עדות בנ"י כמו שכתוב ואתם עדי  .6

כו' ואני אל כי בנ"י בכח זה העדות יכולין להמשיך השכינה בעולם כדכתיב על 

ית. ולפי שהי' דור המדבר עדים פי שני עדים יקום דבר. ק"ש בשחריתובערב

נאמנים כמ"ש אתה הראת לדעת. זכו להשראת השכינה במשכן וכמו כן 
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במקדש. ונמצא המשכן עדות על ישראל שהם נאמנים בעדותן. ולכן עתה 

בעוה"ר שמקדשחרב אמרו עדיכם בירה. שאם היינו מקבלין עול מלכות שמים 

מקדש. כי המקדש תלוי בעדות בכל יום כראוי במסירת נפש היו זוכין לבנין ה

 ישראל. וזה משכן העדות: תרנ"ז

 
 

 עוד ביאור באותו ענין...

 מדרש איש אמונות רב ברכותה ביאור

 

כו'. בא ליישב כי במנין אין הברכה  איש אמונות רב ברכותובמדרש פקודי  .1

שולט. והתירוץ כתוב ג"כ בזוה"ק שכיון שהי' ע"פ משה הי' ברכה במנין ג"כ. 

והענין כי כל ריבוי הוא למטה כמ"ש בס' הישר כיכל המתקרב להקדושה 

נתמעט ונעשה אחד ע"ש שער י"א. אך ע"י אמונה כראוי שפי' אמונה להיות 

אף שהוא במקום הפירוד ממילא נמשך  נמשך אחר השורש מקום האחדות

ההארה העליונה גם בתוךהמנין והרבוי כנ"ל. וזהו כל ענין המשכן כנ"ל 

להמשיך הארה עליונה גם תוך עבודה ועשי' כנ"ל. ולכך הוקם ג"כ בר"ח ניסן 

כנ"ל החודש הזה לכם וע"י משה אספקלריא דנהרא בחי' החודש הזה כנ"ל: 

 תרל"א

 

כו' זה משה אץ להעשיר זה קרח כו'. כי קשה לו  ברכותאיש אמונות רב במדרש  .2

למה נמנו דברי המשכן. והברכה שולטת בדבר שאינו מנוי. והתשובה בזוה"ק 

ג"כ שכיון שהי' המנין ע"י משה רע"ה הי'בו ברכה. וכלל הדברים מה שבמנין 

אין ברכה שולטת כיון שנפרד כל אחד בפני עצמו. ובלי מנין הוא בכלל ובכלל 

רכה כי הכלל דבוק בשורש ומקור הברכה שמשם נמשך חיות לכל. ולכך יש ב

מי שהואאיש אמונות פי' שנמשך אחר השורש ואף שעושה מעשים גשמיים 

בפעולת הטבע מ"מ יודע וזוכר שהכל מהשי"ת שורה ברכה במעשיו. וזה היפוך 

אץ להעשיר. דאיתא איזהו עשיר השמח בחלקו. פי'שכל הרצון בעשרו רק מכח 

יוחד הוא לחלקו מאחר שהזמין לו השי"ת זה. ולכן אינו אץ להעשיר כי כל שמ

רצונו במה שמיוחד הוא לו. ואא"ז מו"ר ז"ל הגיד על הגמרא הרוצה שיתקיימו 

נכסיו יטע בהןאדר ופי' נכסים איתא בגמ' על שנכסין מזה ונגלין לזה ודקדק כי 

כי הברכה שורה בדבר היה צריך להיות נקרא ע"ש שנגלה לזה. והוא ז"ל תירץ 

הסמוי מן העין. וזה קיום העשירות. וסוף דבריו שידעשהוא מכח השי"ת. וזה 

יטע בהן אדר כו'. ולפי הפשוט י"ל שנק' ע"ש שנכסה מזה כמ"ש שעיקר 

העשירות בזה שמיוחד הדבר לבעליו ונקרא שלו. וזהו ג"כ איש אמונות שכל 
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ה ברכה אף שנמנה. אדרבה. מעשיו נמשכין אחר חיותהשי"ת כנ"ל. ולכך שור

שגם כמו שכל דבר בפ"ע. ג"כ נמשך אחר השורש כנ"ל. וכן בשבת קודש שורה 

ברכה ע"י שכל הדברים מתאחדין בשבת להתדבק בשורש החיותונעשה כלי 

 מחזיק ברכה כנ"ל: תרל"ב

 

כו'. פי' כי הקב"ה טוב ומטיב ורוצה להשפיע  איש אמונות רב ברכותובמדרש  .3

י'. אך כי אם אין המקבל איש נאמן וע"י הקבלה יכול לשכוח כל טוב לכל בר

בהשי"ת המשפיע כל טוב נמצא כי בא ע"יהקבלה לחטא. והשי"ת כל מעשיו 

באמת להיות טובה אמיתית שלא לבוא לידי חטא. אך בני ישראל הם דבוקים 

באמונה וע"י הקבלה הם מכניעין עצמן ביותר ומתדבקין לשורש המשפיע. לכן 

יןלקבל הברכה. וזהו איש אמונות כלומר שנמשך אחר השורש ואינו הם יכול

נופל תחת רגל גאוה. לכן ע"י בנ"י יש רב ברכות בעולם כנ"ל. ולכן בשבת קודש 

שכל הבריאה מתבטלת להשורש והוא כלי מחזיקברכה כתיב בי' ויברך את יום 

 השביעי: תרל"ו

 

. ביאור אמונות רב ברכותאיש אלה פקודי המשכן כו' על פי משה כו' ובמדרש  .4

הענין כי המשכן הי' תיקון חטא העגל. דהנה קודם זה החטא היו בנ"י דבקים 

בשורש כללות כנס"י שנאמר עליהם חלק ה'עמו. וע"י החטא נפלו לבחי' 

הפירוד כמ"ש אלה כו'. ולכן הקהיל אותם מרע"ה כמ"ש ויקהל. וזה הי' רק 

אבל עי"ז באו אח"כ למעשה  לשעה בכח השבת דמתאחדין ברזא דאחד כו'.

המשכן שהוא תיקוןהנפרדים ג"כ. ולכן נק' פקודי המשכן שהוא ענין הפרט כל 

אחד על מקומו המיוחד. אבל הוא פרט הצריך לכלל. כי הברכה שורה רק 

בכללות האחדות. ולכן נאמר על פי משה כמ"ש איש אמונות שע"ישנמשך 

"כ וירא משה את כל הפרט אחר הכלל בא לכלל ברכה. ולכן נאמר אח

המלאכה כו'. וכמ"ש כבר בענין מעשה בראשית ג"כ הי' כן כל ימי המעשה הוא 

פרטים אח"כ וירא כו' את כל אשר עשה כו'ויכלו כו' ויברך. שמזה הכלל נעשה 

השבת שבו מתאחדין שורש כל הימים. כמו כן מלאכת המשכן שהוא קיום 

בזוה"ק שכמו שהקב"ה ברא  הבריאה הי' ע"י הסתכלות מרע"ה וברכתו כמ"ש

עולם בכחהתורה כמו כן צדיקים מקיימין העולם בכח התורה. ובאמת זה ענין 

תורה ומצות. שמצות הם בעשי' שבכל מעשה יש מצוה אך כח המצות הם 

התורה כמ"ש נר מצוה תורה אור. פקודי המשכן הםהמצות שנק' פקודי ה'. על 

עבודת האדם לחבר הפרטים אל  פי משה הוא התורה. עבודת הלוים הוא עיקר

הכלל כנ"ל. ובתוספות ביאור על הנ"ל. דכתיב משכן העדות. ועפ"י פשוטו הוא 

העדות שהקב"המסר סוד ההנהגה שלו לבנ"י כדאיתא שכל המשכן הי' רמזים 
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למשכן העליון כמ"ש הוקם המשכן משכן דלעילא וכל הרואה בשמים שמעשה 

קב"ה מסר רזין דילי'לבנ"י למטה. ואמת זה המשכן מכוון לשלמעלה. יודע כי ה

הדבר כי כמו כן ממש כל המצות הם רמזים למה שלמעלה. כמ"ש קדשנו 

במצותיו. במצותיו ממש. כדאיתא במדרש בכמה דוכתי שכביכול המעשים 

שעושה הבורא ית' צוה לבנ"ילעשות כמוהו. וזה פקודי המשכן הפקודים שבאין 

' כנ"ל. על פי משה כמ"ש כמראה אשר מסוד היכל משכן העליון. העדות כו

הראה כו'. עבודת הלוים הוא וודאי לחבר מעשה התחתונים בעליונים.והאמת 

כי גם כל בריאת שמים וארץ התחתונים הם רמזים לעליונים רק ע"י כח תורה 

ומצות יכולין בנ"י להבין איך לקשר כל הדברים בשורשם כמ"ש מצות ה' ברה 

 מאירת עינים: תרל"ח

 

כו'. שעל ידי שהי' המנין על פי משה רע"ה הי'  איש אמונות רב ברכותבמדרש  .5

בו ברכה. ובאמת זה היה כל תיקון המשכן. וע"ז נאמר משכן העדות עדות הוא 

כו' שהמשיכו הברכה גם בדבר המנוי. ולכןרמזו חז"ל אלה פקודי שנתקן חטא 

שי' ולא הי' נמצא אלה של העגל. והענין הוא כי קודם החטא היה ניתקן כל הע

הרע בעולם והיו בני ישראל דביקים בשורש האחדות. ואח"כ נפלו 

ממדריגתם.והוצרכו לתקן עולם הנפרד. והוצרכו בירור ועדות שהגם שנפלו 

עודם מקושרים ומושרשים בשורש האחדות בהסתר. וזה נתברר ע"י מעשה 

ו כל המשכן שהי' בו כל פרטי מלאכות שנמצאים בעולםוהמשיכו והשריש

העשי' בשורשה. וזהו פי' אמונה שע"י שממשיך הכל אל השורש האמיתי שורה 

בו ברכה אף שהוא למטה ממדרגת האמת ]וזה ענין אמת ואמונה וקודם החטא 

הי' בחי' אמתואח"כ נתקן ע"י אמונה כנ"ל[. וכתב רש"י עדות הוא שויתר להם 

"ה כי הכל שלו. מעשה העגל. ובאמת עיקר העדות הוא שבנ"י מעידין על הקב

וכפי מה שבנ"י מבררין זה העדות בעולם כן זה עצמועדות על בנ"י שהמה 

דביקים בשורש העליון. כי א"י לברר זאת רק מי שהוא טהור ונאמן לכן נמסר 

עדות זאת לבנ"י דוקא ולכן הקדוש ב"ה מעיד על בנ"י ובנ"י מעידין על הקב"ה 

על ידי המצות. וג"ז נרמז בפקודי והכל ענין אחד. וזההעדות מבררין בכל יום 

המשכן כמ"ש במ"א. ובענין מלאכת המשכן עצמו הי' זה העדות שהשרישו כל 

המלאכות בשורשה להודיע כי הכל מאתו ית'. וגם עתה בכל יוםמבררין זאת 

על ידי התפלות כמ"ש במקום תמידין תיקנו שזה הי' ענין כל הקרבנות לקרב 

"ק מבאר כל התפלה בענין המשכן. ועל ידי עי"ז כל הדברים בשורשם. ובזוה

הקמת המשכן הוקם כל הבריאהונדבקה בשורשה. לכן לא היו יכולים להקימה 

רק ע"י משה רע"ה. כי יש ענינים בפרטות שעשו החכמים. אבל הקמת המשכן 

הוא ענין עמידה תפלת שמונה עשרה כמ"ש חז"ל י"ח ציווים נגד ח"י 
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הקמת המשכן הי' תיקון כל העשי'. לכן הסט"א חוליותע"ש במד' ויקרא. וע"י ש

מעכב שיש רשעים בעולם שאין מניחין לרומם אותם ולתקנם. לכן הי' צריך כח 

גדול להקמת המשכן כדאיתא בזוה"ק ויתן בע"כע"ש. וכתיב ביום החודש 

הראשון כו' תקים כו'. וזה הוא הבטחה לדורות בר"ח ניסן ר"ה למלכים למלכי 

מ' מלכות שלמה כו'. והוא התרוממות ראשן של ישראל ישראל. כדאיתא בג

ולכן יש מקודםנדיבות השקלים כמ"ש כי תשא כו' ראש בנ"י כו' ונתנו איש 

כופר כו'. ובס' מורי זקני ז"ל נשיאות ראש הוא שבת ע"ש דברי פח"ח. והוא 

עצמו ענין הקמת המשכן דכתיב החדש הזה לכם שבנ"י מברריןכי הכל לכבודו 

מה שמבררין זאת. כך נמשך התחדשות בעולם כדכתי' מחדש בטובו  ברא. וכפי

בכל יום מעשה בראשית. ויש מענין זה בכל יום לכן תמידין שבכל יום הי' 

מאותו נדבה ובניסן הי' בכללוהקדימו השקלים באדר. וגם עתה נמצא עדות זה 

יו ית'. בכל יום. וי"ל שעתה חשוב יותר לפניו ב"ה מה שבנ"י מעידין בכל יום על

כמו שמצינו שאחר החטא ע"י הבירור של המשכן הי' חביב לפניו ית'יותר. 

ומכש"כ עתה שאין לנו לא משכן ולא מקדש. אם נזכה בעז"ה לברר מלכותו ית' 

בעולם. יהי' חביב לפניו ב"ה יותר ויותר. וזה ענין פקודי המשכן משכן העדות 

רין זאת כך זוכין למשכן שנתמשכן בעונותיהם כו'. כלומר כפימה שבנ"י מבר

 ולמקדש שיבנה במהרה בימינו אמן: תרמ"א

 

זה משה ואץ להעשיר זה קרח שהי' לוי וביקש  איש אמונות רב ברכותבמדרש  .6

הכהונה כו'. הגם כי חפצו לכהונה הוא עשירות של מצוה. כענין שאמרו אין 

עני אלא מתורה ומצות. אע"פ כן לפי שלא הי'כוונתו לשמים נקרא אץ 

העשיר. ומשה רבינו ע"ה איש אמונות פי' להכיר את מקומו וכל השייך אל ל

השורש שלו. ולכן אעפ"י שא"ל הקב"ה ואעשה אותך לגוי גדול לא קיבל שידע 

שזה הכח של כללישראל שייך לשלשה אבות. ולא התדבק אלא לדבר השייך 

זה החיבור לו זה בחי' נאמן. ולכן על ידו נמשכו כל הברכות. כי הברכה תלויה ב

אל השורש. וזה ענין כלי מחזיק ברכה שלום. כשהחלק שלמטהנדבק אל שורשו 

שלמעלה נעשה כלי שלום וחל הברכה. וכמו שהי' משה רע"ה בחי' איש 

אמונות והמשיך הברכה לכל נפשות בנ"י. כמו כן בעולם מעשה המשכן הי' 

חי' אמונה לדבק כלים התחתונים אל שורשהמשכן למעלה. וכן ביהמ"ק נקרא ב

במקום כמ"ש ותקעתיו יתד במקום נאמן ולכן נמשך על ידו ברכה לכל 

המקומות. וז"ש יודע הי' בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. 

וכןבזמנים שבתות וי"ט נק' אמונת עתיך שהם זמנים שמעלין הכל אל השורש. 

ודתא ולכן נמשך על ידם ברכות לכל הזמנים. ולכן נק' סעודת שבת סע

 דמהימנותא ונותן ברכה על כל ימי המעשה: תרנ"ז



  

478 
 

 

זה משה מי שהוא נאמן הקב"ה מביא ברכות על  איש אמונות רב ברכותבמדרש  .7

ידו ואץ להעשיר זה קרח כו'. דאיתא כלי מחזיק ברכה זה שלום. זה ענין איש 

אמונות להיות כל מעשיו דבוקים בשורשוכמ"ש יתד במקום נאמן. אז נקרא 

החלק שלמטה אינו שלום רק בהתדבקות לחלק שלמעלה. וזה הי'  שלום כי

בחי' משה רע"ה משה משה בלי פסיק. ונק' איש האלקים חציו איש וחציו 

אלקים. וכן הי'המשכן משכן כמ"ש כעיר שחוברה לה. וזה הי' תכלית כל 

המשכן להיות כלי מחזיק ברכה לכל העולם. וכמו כן שבת בזמן שכל מעשי' 

ם משנה. מזמור שיר. זכור ושמור. כמ"ש במד' והואבחי' שלום הנ"ל כפולים. לח

ונותן ברכה לכל הזמן. והם ג' סעודתי דמהימנותא. כענין איש אמונות בנפש. 

ומרע"ה נותן ברכה לכל הנפשות כמ"ש וזאת הברכה כנ"ל לפי שהוא איש 

ש אמונות. וקרח כתיב ויקח קרחואתפליג בעל מחלוקת היפוך בחי' השלום כמ"

במ"א מזה. והנה כתיב משכן העדות כי זה עיקר העדות של בנ"י להמשיך שפע 

קודש בעולם דכתיב אתם עדי נאום ה' פי' כשנענים מן השמים. ולכן ישעדות 

במקום ובזמן כמו שזכו בנ"י במעשיהם לעשות המשכן ולשכון השכינה בתוכם. 

כמו כן בנפשות וכמו כן בשבתות וזמנים שהקדושה יורדת בזכותן של בנ"י. ו

כשזוכין להמשיך הקדושה מלמעלהבנפש. וכתיב ובצלאל כו' עשה את כל אשר 

צוה ה' את משה. לפי שבעשיית המשכן נרמזין כל התרי"ג מצות דכמו שיש 

רמ"ח ושס"ה מצות לתקן כל ציור האדם לשרות בו הארת הקדושה וזה 

נמצא זה תכליתהמצות התקשרות האברים וגידין בשורשן. כמו כן במשכן 

הציור ונקרא עבודת הלוים מלשון התחברות ודביקות אל השורש והכל ענין 

 אחד: תר"ס

 

  

-------------------------------------------------- 

ן ּוְבַצְלֵאל כב ן אּוִרי-בֶּ ר-ָכל ֵאת ָעָשה ְיהּוָדה ְלַמֵטה חּור-בֶּ  ִצָּוה-ֲאשֶּ

ת ְיהֹוָה ה-אֶּ  :ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 בסיני למשה שנאמר למה דעתו הסכימה  ,רבו לו אמר שלא דברים אפילוביאור ענין 

 

 רש"י

 

 משה את  'ה צוה אשר כל את עשה  'וגו אורי בן ובצלאל
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 שלא דברים אפילו  ,משה את  'ה צוה אשר כל אלא  ,כאן כתיב אין משה אותו צוה אשר

 לעשות לבצלאל צוה משה כי  ,בסיני למשה שנאמר למה דעתו הסכימה  ,רבו לו אמר

 צוה להיפך אדרבה דהא  ,קאמר להתנדב צווי לענין )לא  ,משכן כך ואחר כלים תחלה

  ,הקרשים ציווי כך ואחר  ,יריעות מנורה שלחן הכלים מתחלה  ,תרומה בפרשת ה"הקב

 לענין מיירי הא  ,הכלים כך ואחר ואהלו המשכן תחלה  ,ויקהל ריש ה"ע רבינו משה וציווי

  ,'וגו בצלאל בשם קראתי ראה תשא כי בפרשת ותמצא  ,כסדר יפעול איך לפועל ציווי

 שיהיו מה להכין להתנדב לענין אבל  ,הכלים כך ואחר  ,מועד אהל את מתחלה הוזכר

 תאמר ואם  .).נה )ברכות הרואה פרק בתוספות ועיין  ,תחלה שמתנדב מה לי מה  ,צריכין

 ויקהל בפרשת דכתיב כיון  ,לומר ויש  ,הענין הפך לבצלאל צוה ה"ע רבינו שמשה מנלן

 כל מדכתיב קרא והאי  ,עמהם שדיבר מה וקצר  ,'וגו אהליאב ואל בצלאל אל משה ויקרא

 מנהג בצלאל לו אמר  .היטב) ודוק  .בהיפוך להם מצוה דהיה חזינן  ,משה את  'ה צוה אשר

  ,ה"הקב מפי שמעתי כך לו אמר  ,בתוכו כלים משים כך ואחר בית תחלה לעשות העולם

 כך ואחר תחלה המשכן  ,עשה וכן  ,ה"הקב לי צוה כך וודאי כי  ,היית אל בצל  ,משה אמר

             כלים עשה

 

 שפת אמת

 

'. כו כולנה על עלית ואת חיל עשו בנות רבות משה אל המשכן את ויביאו ובמדרש

 לבן והמשיך השמים מן התורה הביא ה"ומרע. השמים מן התעוררות' הי מקודם דהנה

 והביאו המשכן י"בנ ועשו. מלמטה התעוררות להיות הוצרך ועתה. לשמים ישראל של

 שתיקנו עד כחו לתת ה"רע משה יכול' הי לא כי חיל עשו בנות רבות ש"וז. ה"מרע אל

 ש"וכמ. ה"מרע של כחו חל אז אחד להיות וכשנתקרבו. הצריך תיקון בעצמותם י"בנ

 חל י"בנ שנתאחדו אחר כלומר'. כו עם ראשי בהתאסף. ה"מרע זה מלך בישורון ויהי

 אספקלריאה הנהגת שחל' בחי אותם ויברך' כו משה וירא ש"וכמ. ה"רע משה של כחו

 וכן' כו השקל במחצית ה"רע משה נתקשה ל"חז ורמזו. לעיל ש"כמ' ראי' בחי מאירה

' וכ. לי פתחי ש"כמ מלמטה התעוררות צריך' שהי ל"כנ הוא' כו המשכן מלאכת בכל

. ל"הנ' בחי' ב הם החודש וביום יפתח השבת ביום. סגור'יהי' כו קדים הפונה' כו שער

 תורה' בחי ד"ב בקידוש ותלוי התחדשות שצריך מקום וחודש. משמים הארה שבת

 בשמים ת"להשי כביכול אחד מפתח. להדלת שיש מפתחות' ב כמו והם. פ"שבע

 ה"מרע כי'. כו ישראל בני ראש את תשא כי ש"וז. י"בנ בלבות החיצון אחד ומפתח

 ואז. הראש עד הרגלים עם הגוף להעלות צריכין י"בנ אבל. ישראל של ראשן זוקף

 נעשה והקמה. המשכן כלי כל נעשה השקל מחצית ומנדבת. המשכן את המקים"מרע

 עד העקבים להרים צריכין י"שבנ עקב לשון בקע. לגלגולת בקע והרמז. ה"מרע י"ע
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 ש"כמ עקב' י יעקב. וישראל יעקב' בחי הם ל"הנ'בחי' וב. ל"כנ הראש שהוא הגלגולת

' בחי והוא. ראש לי. ישראל לשם זכה כ"אח. י"בעזה שם ש"כמ רגליו יעקב וישא

 בלי לעשות שלא ודעת לחכמה שרומז' הי אחר המעשים כל לשקול השקל מחצית

 שהם המשכן יסוד נעשה ז"ועי. ת"להשי מעשה בכל והרצון המחשבה להיות דעת

 ראשן שזוקף ראש לי' בחי ה"מרע של כחו בו ניתן כ"ואח. עליהם עומד שהכל האדנים

 נתברר האמת י"שע א"במ' שכ ואמונה אמת' בחי הם ל"הנ' ובחי'.לה ישראל של

 בחושך האמונה ידי על התיקון' הי כ"אח. החטא שקודם ראשונה מדריגה וזה האמונה

 מה אפילו ל"חז דרשו' ה צוה כלאשר את עשה' כו ובצלאל ש"כמ. האמת המשיכו

 י"ע בחושך י"בנ כי להודיע'. כו מראה אני אשר ככל וכתיב ה"מרע לו אמר שלא

 למעלה רואין והמה הנביאים מכל יותר שבשמים אביהם דעת לכוון יכולין האמונה

 תימה לדבר שנראה מה' כו עשו והנה משה וירא ש"כמ' ית רצונו בתומם עושין י"כיבנ

 נתקשה ל"חז מאמר עוד ויתבאר'. כו לי פתחי' כו ער ולבי ישנה אני ש"וז. בעיניו

 תשובה שבעלי במקום ל"ז מאמרם י"עפ. הכבוד מתחתכסא מטבע לו והראה ה"מרע

. תשובה' בבחי הדרך' הי עתה הנה כי. לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין

 בכח י"בנ בעשיות רק זו מדריגה על לעמוד ה"מרע יכול לא לכן. דלתתא אתערותא

 כסא תחת חקוקה שצורתו ל"כנ יעקב' בחי והוא הכבוד כסא עד שמגעת התשובה

 [:ל"כנ ישראל שם' בחי הכסא על אדם' בחי מזה למעלה ה"מרע' בחי כי אם. ]הכבוד

 תרמ"ג

 

 
-------------------------------------------------- 

ת ַוָיִביאּו לג ל ַהִמְשָכן-אֶּ ה-אֶּ ת ֹמשֶּ ל-אֶּ ת ָהֹאהֶּ  ְקָרָסיו ֵכָליו-ָכל-ְואֶּ

 :ַוֲאָדָניו ְוַעֻמָדיו  [ְבִריָחיו] ְבִריָחו ְקָרָשיו
-------------------------------------------------- 

 

 להקימו יכולין היו שלא מאליו   המשכן הוקםביאור ענין 

 

 רש"י

 

 'וגו המשכן את ויביאו

 

 ה"הקב לו הניח  ,במשכן מלאכה שום משה עשה שלא ולפי  ,להקימו יכולין היו שלא

  ,לזקפן באדם כח שאין הקרשים כובד מחמת  ,אדם שום להקימו יכול היה שלא  ,הקמתו

 עסוק לו אמר  ,אדם ידי על הקמתו אפשר איך  ,ה"הקב לפני משה אמר  ,העמידו ומשה



  

481 
 

 .מאליו הוקם  ,המשכן הוקם שנאמר וזהו  ,מאליו וקם נזקף והוא כמקימו נראה  ,בידך אתה

  )א"י )פקודי תנחומא רבי מדרש 

 

 שפת אמת

 

 להם ברור הכל' הי כי. לעדות צריכין היו לא החטא מקודם כי. העדות משכן .1

 עדים הם זכאים י"כשבנ ש"כמ עדים י"בנ והיו. המאירה אספקלריא' בחי

 שנקראו המצות י"ע וכמוכן. המשכן י"ע לבירור צריכין היו כ"ואח. בעצמם

 כן וכמו. ישראל בני בלבות האמת שמבררין עדים הם וגם. המשכן פקודי

 לו אין הבירור כי. זה על זה מעידין י"ובנ והשבת ה"הקב דאיתא השבת

 ויש. עדי אתם ש"כמ' ית מלכותו למטהכבוד לברר נבראו י"ובנ. תכלית

 אל ובירור עדות נותן ה"והקב י"בנ אל מברר שהשבת מזה למעלה בירור

. משה אל המשכן את ויביאו' וכ. ממדריגה למעלה מדריגה והכל. השבת

 עשו ישראל בני שכל' פי. כולנה על עלית ואת חיל בנותעשו רבות' ובמד

. ה"מרע כח חל ואז. ה"רע למשה התקשרות נעשה זה ומכל. כחו כפי א"כ

 הוקם איתא כ"אח'. כו בנות רבות בהקדמת' הי זו' שעלי עלית ואת ש"וז

. ש"ית העליון עזר זה כל על חל ה"מרע הארת' שהי שאחר .מעצמו המשכן

. וקדש ראה כזה והראהו שנתקשה ל"חז כתבו לכם הזה החודש בפרשת וכן

 ה"למרע עד לדור דור והכלבהתקשרות החודש קידשו י"בנ דורות כל ובאמת

' במד ש"כמ הראשון' הי שהוא ההתחדשות שורש לו שהראה' הראי בכח

 הוא והגמר. הארץ כל אדון על העומדים היצהר בני אלה ואהרן משה על

 ש"כמ ראשון שהוא ניסן ח"בר הזמן וגם. בשמים י"שישלבנ השורש בחלק

 הנדבה מהתחלת'. כו הראשון בחודש מראשון ויפרע ראשון יבוא' במד

 מרבים ש"כמ תיקונים הרבה צריך' הי מעשה לידי שבא עד למשכן

 בחודש ה"למרע שנאמר עד להקימו יכולין היו לא כ"ואח'. כו העםלהביא

 בא כ"אח הנדבה הוא שקלים אלו פרשיות סדר כן וכמו. תקים הראשון

 כח בא עדשבניסן התשובה בכח ולהתטהר נגדו לגבור וצריכין ש"ימ עמלק

 על משמיעין באדר כי מעשה לידי לבוא הנדבה כח ומתרומם התחדשות

 התרוממות והוא חדשה מתרומה קרבן והבא חדש נאמר ובניסן. השקלים

 תרמ"ב :ל"כנ המשכן הקמת כמו הנדבה

 

במד' עושי דברו לשמוע כו'. הפשוט שעל ידי מעשה המשכן זכו לשמוע קול  .2

לכן ויקרא אל  המשכן שלא הי' יכולין להקימו.ומרע"ה גמר עשיות דברו. 

משה. וביאור הענין דבמשכן ובשבת כתיב אלה הדברים אשר צוה ה' 
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לעשות שנקראו עשי' והיינו עושי דברו תיקון העשי'. והוא מלכות שמים 

להנהיג כל המעשים אחר רצונו ית'. כמ"ש אשר דבר ה' נעשה היינו הנהגת 

הנהגתו. כענין דבר אחד לדור. שההנהגה נק' הבורא ית' שיהיו נמשכין אחר 

דבר. לכן אשר דבר כו' ר"ת שם אדנות. ועי"ז זוכין אח"כ לפנימיות 

שבמעשה. וז"ש לשמוע בקול דברו. ומרע"ה הקים המשכן היינו תיקון העשי' 

עד שורשו. חיבור דיבור וקול. וז"ש ויקרא כו' והוא מ"ש לעיל בפ' ויקהל 

השלימות חל עליו שם שמים ושורה ברכה בפי' והותר שאחר תיקון 

מהמשכות אור שלמעלה מהטבע. וכן מ"ש בחנוכת המזבח ויקריבו נשיאי 

ישראל. שאחר גמר המשכן נתרוממו נפשות בנ"י מכש"כ הנשיאים וראשי 

בנ"י. וכמו כן יש מזה בכל חודש ניסן שהוא ר"ה למלכי ישראל שצריכין 

ם הללו. הם העומדים על ראשי בנ"י להרגיש התרוממות הדעת בימי

הפקודים. פקודים הם הפרטים. וכח הראשים בא ע"י הפרטים. כלל הצריך 

לפרט. וכן במד' הרימותי בחור מעם. עכ"ז כתיב מעם. כי גם התרוממות 

מרע"ה הי' בכח כללות ישראל. וז"ש רש"י דברי כבושין כו'. כי בנ"י הי' להם 

ב השי"ת להם כי התרוממת קצת שפלות שלא זכו לעמוד במדריגתם. והשי

  ויקרא מ"תר מרע"ה הוא בעד כללות ישראל:

 

ושכנתי בתוכם כו' ככל וכו' תבנית כו' וכן תעשו. הלשון מהופך. וי"ל כי איך  .3

יכולין בנ"י לעשות משכן להש"י כאשר אמרו במדרש שתמה מרע"ה והשיבו 

ע"י הקדוש ברוך הוא אף א' מהם יכול לעשותו. ומ"מ וודאי נעשה כ"ז 

התחברות נדבות בנ"י ואז יש לכל א' חלק שיכול גם א' לעשותו. וז"ש מאת 

כל איש לכנוס עצמו בכלל ישראל. אבל עכ"ז בנ"י נתנו רק הנדבה אך הכלל 

שע"י מעט הנדיבות של איש ישראל חל עליו ש"ש. כי כל מעשה האדם 

לברר בחי' השראת השכינה שיש בכ"מ. כמ"ש במ"א. ועי"ז יכול האדם 

ח"כ לעשות יותר ומברר כח השראת השכינה יותר. ועושה יותר עד אין א

שיעור. וז"ש ועשו כו' ושכנתי כו' ככל כו'. ועי"ז וכן תעשו אח"כ בכל 

 תרומה השלימות והבן: תרל"ד

 

ויקחו לי תרומה מאת כל איש. הפי' שכל אחד יקבל מכל הפרטים. ואז  .4

מזה ונותנין רשות זה לזה. נעשין אחת כמ"ש ג"כ במלאכי השרת ומקבלין זה 

ובמד' שתמה משה רע"ה שיוכלו בנ"י לעשות המשכן. והשיב לו הקדוש 

ברוך הוא אפילו אחד יכול לעשותו. דכתיב מאת כל איש. יתכן לפרש על 

משה רע"ה שנקרא איש דכתיב והאיש משה. ונקרא כל איש שכולל כל בני 
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למרום כו' אף  ישראל. ובכח משה רע"ה נעשה המשכן כמ"ש במד' עלית

 תרומה סוררים לשכון כו': תרנ"ח

 

 עוד ביאור באותו ענין...

 

במדרש רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. שמרע"ה הקים המשכן כו'.  .1

בא לרמוז כי אעפ"כ יד כל בנ"י הי' בזה רק שכפי עבודת הכלל כך נתעלה 

תרומה  מרע"ה להקימו. וכמ"ש במד' ויקרא הרימותיבחור מעם כו'. כמו

שמתעלה כל השיריים ע"י התרומה. כן הי' מרע"ה התרומה מכללות ישראל. 

 :וכ"כ ויביאו את המלאכה אל משה זה הי' תיקון שלהם אח"כ נתן מרע"ה ידו

 ויקהל תרמ"ד

 
 

 

-------------------------------------------------- 

ה ַוַיְרא מג ת ֹמשֶּ ר ֹאָתּה ָעשּו ְוִהֵנה ַהְמָלאָכה-ָכל-אֶּ  ֵכן ְיהֹוָה ִצָּוה ַכֲאשֶּ

ךְ  ָעשּו ה ֹאָתם ַוְיָברֶּ  :ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 עלינו אלהינו  'ה נועם ויהי  ,ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמרביאור ענין 

 

 רש"י

 

 משה אותם ויברך

 

  'וגו עלינו אלהינו  'ה נועם ויהי  ,ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר

             למשה שבתפלה מזמורים א"מי אחד והוא  ,).יז  ,צ )תהלים

 

 שפת אמת 

 

' כו אחותי שקראה עד מחבבה זז לא אמו לו שעטרה' כו וראינה צאינה במדרש .1

 והוא ש"ית לעבודתו כלים י"בנ נעשו מצרים ביציאת כי הוא הענין'. כו אמי

 בסיני שנתממו ל"ז ש"כמ אחותי'בחי הוא התורה בקבלת כ"אח. בתי' בחי

 במקום ל"חז ואמרו בתשובה ששבו החטא ואחר. נעשה' ה דבר אשר כל ואמרו
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 תשובה י"ע כי והטעם. לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי

 המשכה ס"מא המשיכו תשובה כשעשו ישראל כלל כ"מכש. חדש נתקןדרך

 תמיד נמצאים האלה הדרכים וכל. אמו לו שעטרה המשכן' בחי וזהו. חדשה

 בת' ש'. הג אלה כל ושבתכולל. סוכות שבועות פסח רגלים' ג' בחי והם. י"בבנ

 שבת. בתי' בחי הוא מצרים ויציאת בראשית שבת. הבת של מדריגות' ג הוא

. אמי' בחי הוא שבת שכולו ליום שרומז שבת. אחותי הוא התורה קבלת של

 וכל. חדש דרך' ויהי. מחטאים הפגמים כל נתקן' יהי באמתלעתיד כי. ת"בע

' ה נועם ויהי כתיב' הג אלו ועל. שלעתיד הדרך מזה חלק להם יש תשובה בעלי

 כוננה ידינו ומעשה'.ית לעבודתו דעת לנו ישפיע ה"שהקב בתי' בחי הוא' כו

 איתא כוננהו ידינו ומעשה. עצמינו במעשה שנזכה אחותי' בחי הוא עלינו

 שנמשך והיינו. ש"כמ שהוא ש"ע הפגמים תיקון' בחי שהוא ל"ז י"האר בכוונת

 'כו נועם ויהי בברכת משה אותם שבירך איתא ולכן. החטא תיקון י"ע חדש דרך

 תרנ"ב :ל"כנ התשובה בכח' הי המשכן דעשיית

 

איתא בספרים רמז לחנוכה טבח והכן אותיות חנוכה. דאיתא במדרש שבכ"ה  .2

בכסליו נגמר מלאכת המשכן ולפי שנתעכב הקמתו עד ניסן נתן הקדוש ברוך 

הוא לכסליו זו החנוכה. דזה הי' דבר גדול שהכינו בני ישראל מקום להשראת 

זה וירא השכינה כמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וגם משה רע"ה נתפעל ב

ויברך אותם משה ויהי נועם כו' יה"ר והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כו' 

והכל הי' בכ"ה בכסליו. וגם חנוכת  שתשרה שכינה במעשה ידיכם ע"ש.

הנשיאים וקרבנם נראה שהי' מוכן להם ביום גמר המלאכה לכן קורין בנשיאים 

ישראל  בחנוכה. והנה מצוה זו ועשו לי מקדש הוא לעולם שצריכין בני

במעשיהם להכין מקום מקדש. ובגלות הוא רק הכנה כמ"ש הכן בחוץ מלאכתך 

כו' אחר ובנית ביתך. כי לפי עבודת בנ"י בגלות כך יזכו לבסוף לבנין בית 

המקדש וכ"כ הכון לקראת אלקיך ישראל. וזה כל התפלות שמשתוקקין להכין 

ן מסייע לבנ"י מקום להשראת השכינה. ולכן ימים הללו שנגמר מלאכת המשכ

להכנה זו. ולכן המצוה על הפתח שממתינין ומשתוקקין לפתוח לנו שערי צדק 

 חנוכה תרס"ה :בבנין המקדש במהרה בימינו אמן

 
 


