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 שפת אמת
 

ה כי "הראה למרעש "כי הקדוש ברוך הוא וב. ש"ע' אשר כבר עשוהו כו' במדרש כי מה האדם שיבא אחר המלך כו .1
והטעם . כי לאבות לא נודע בשמו הגדול. בזה' ש תלוי"ה וב"ב' במקרה אבל התגלות שם הוי' הגלות במצרים לא הי

. כי הם עדים. צריכין לעבור כל המקומות. בעולם' י שנבראו לברר שמו הגדול ית"ובנ. 'הוה ויהי' כי זה השם הוא הי
ולכן אחר . 'ש אתה הראת לדעת כו"כמ. א האלקים בשמים ממעל ועל הארץהו' וצריכין להעיד כי ה. ש אתם עדי"כמ

כן צריכין בני ישראל לברר כל . ועתיד להיות' וכמו שזה השם כולל מה שהי. 'הגאולה כתיב וידעתם כי אני ה
והוא הציור . ש אתה יצרת עולמך מקדם"והנה כל הבריאה עלתה לפניו במחשבה קודם שנברא העולם כמ. המקומות

' ל בשביל התורה ובשביל ישראל שנק"ש בראשית ברא ודרשו חז"והוא מ. שהוא הפנימיות והתכלית מכל הבריאה
כי כבר הוכן סדר . ש אשר כבר עשוהו"וז. היינו הפנימיות והתכלית שהם כוללין כל הפרטים וכל הדורות. ראשית

וירדו . 'נעשה אדם כו' כדכ. כל תלוי באדםכי ה. י להוציא מכח אל הפועל"וכל זה היו צריכין בנ. לכל התהלוכות
כ "היו צריכין לירד עד עומק התהום ואח. ש אדם אתם"אדם כמ' י שנק"שבנ. ק שם"ש בזוה"כמ. 'בדגת הים כו

תלוי בזה ' י לידע כי התגלות שמו ית"והנה הקדוש ברוך הוא גילה זאת לבנ. לעלות עד השמים להיות עדות שלימה
ש ולא שמעו "אבל רוב עבודה הקשה משכח עיקר המכוון כמ. כין לקבל הגלות בלב שמחוכשנודע זה צרי. העבדות
י "ה שזה מפתח של הגאולה שצריכין בנ"כי ידע מרע. ואיך ישמעני פרעה. ש"י ל"ה הן בנ"ולכן אמר מרע. אל משה

' י שזה הי"בנ' י ואל פרעה שהקדים הכ"כ ויצום אל בנ"וכ. מקודם לקבל דברים אלו לעשות עבודתן לשם שמים
שהוא לימוד לידע כי מקודם צריך להיות . ו שבתורה"מעשרה ק' ואיתא כי זה א. ל"התחלה ושורש של הגאולה כנ

 :וזה מפתח של הגאולה' נגאלין בנפש לשמוע דבר ה
 

י ק ואנ"דהנה איתא בזוה. ו שבתורה"מעשרה ק' ל כי הוא א"ואני ערל שפתים ואמרו חז' י לא שמעו כו"בפסוק הן בנ .2
ה "כמו שיש ערלה בפתח המילה שהוא ברית המעור שזכה אברהם אע' פי. ש"בגלות ע' ערל שפתים כי הדיבור הי

בריתות אלו הם ' כן בברית הלשון שהוא פתח הדיבור בתורה יש ערלה כי ב. שיוסר הערלה ויתגלה לו ברית המילה
שלא כל . יש ערלה והסתר. שיש פתיחות פנימיותוכל מקום . אלו' זולת ב. כי כל האברים סתומים. פתיחות הפנימיות

י לעבור כל מה שעבר עליהם במצרים לזכות להסיר ערלת "וכמו כן בכלל הוצרכו בנ. הרוצה ליטול השם יבא ויטול
. מ כדי לזכות לפתיחות הפה"ולא עוד אלא שבכל יום צריכים להסתייע בזכירת יצ. הפה לזכות לברית הלשון והתורה

מילה ושבת . האותות שיש בכל איש ישראל' ואלו הם ב. שפתי תפתח' גאל ישראל ה. לה לתפילהוזה סמיכות גאו



ובאמת כך הוא המדה . מ וזוכין על ידיהם לתורה שהוא ברית הלשון"אלו הם זכר ליצ' ששבת ותפילין ב. ותפילין
ש "מצרים שיזכו לתורה כמ מקודם גלות' וכמו שהי. כ יפתח כח הפה בתורה"אח. סור מרע מקודם להיות זך מפסולת

ה לימד זכות שיתן הקדוש ברוך הוא במתנה "אכן משה רבינו ע. תעבדון את האלקים וכן הוא לעולם' בהוציאך כו
ל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו "וכן הוא לעולם כמאמרם ז. ז אל הגאולה"קצת פתחון פה בתורה לזכות עי

זוכה שיוכל לצאת לחירות . י הרצון והתשוקה לקבל עול תורה"מ ע"מ. עדייןלא זכה לגאולה ' הרי שאפי. עול מלכות
א "שא' י לא שמעו כו"ה מלבו כי הן בנ"ו שהוציא משה רבינו ע"וזהו הלימוד והק. להיות באמת מוכן אל התורה

ולם ל לע"וכענין שאמרו חז. הגם שאיננה עדיין בשלימות. להעביר הפסולת בלי שיוקדם איזה הארה מן התורה
 ד"תרנ: ש יבא לשמה"כשעדיין אינו מזוכך מפסולת שמתוך של' פי. שלא לשמה' יעסוק אדם בתורה אפי
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ת עבודת האבות "השיכ הוטב בעיני "אעפ. למעלה יותר' ה הי"שמדרגת מרע' אף כי כ. 'י חבל על דאבדין כו"ברש .1

והוא שם שדי שהוא . ל למען אברהם שקראך אדון"ש ז"כמו שהוא נסתר בעולם הזה כמ' לפרסום כבוד שמו ית
ואף הטבע נמשך מחיות נקודה הפנימיות . כל העולמות' מחי' לכל הנבראים שנקודה חיות ממנו ית' חיותו ית

שאין ' ית' והוא שם הוי[ 'ל משה משה כו"ש חז"מכ. ]דבוק במה שלמעלה מהטבע' ה הי"ומרע. שלמעלה מהטבע
ולכך נקרא . מספקת ליתן חיות לכל דבר ודבר כפי משפטו' ל היא המשכה שתהי"נקודה הנ' אבל בחי. סוף לגדולתו

מ נמשך הכל מנקודה "והיא עבודת אבותינו לברר בטבע והחושך שמ. 'כו' ש שיש די באלקותו לכל ברי"ע[ שדי]
גם במקומות ' כי זה ענין הגלות לברר אלקותו ית. ה עתה"ונאמר זה למרע. 'בודו ברא כוהפנימיות ושהכל לכ

' ועבודת האבות הי. ל"כנ' י עבודת האדם שהכל נמשך ממנו ית"כ יתגלה ע"אעפ. השפלים תוך כל המצרים והסתרות
ש "וכמ]ל "הטבע כנלמעלה מ' ה כי הי"קשה השליחות למרע' ולזה עצמו הי. הכנה להגאולה של כל גלות וגלות

ולא שמעו מקוצר ' וכ. תוך הגלות' י כמו שהי"להמשיך הארה לבנ' ושליחות זה הי[. 'פ למה הרעותה כו"ק ע"בזוה
וצריך להיות נמשך . 'שיש בכל איש ישראל רוח ונשמה ממנו ית. ויפח באפיו נשמת חיים' ל כי כ"כנ' כ הפי"ג. רוח

ואם נפסק החיות שעושה מעשה גשמיים בלי חיות . ממעל' נשמת ה .כל האדם וכל המעשים אחר פנימיות החיות
שלא יוכלו לברר אצלם להיות נמשך הכל אחר חיות . ל"הגלות לבטל אמונה הנ' כי זה הי. 'פנימיות זה מקוצר רוח כו

נה אצל מבורר האמו' כי ידע כי לא יוכל להיות כל הגאולה עד שיהי. 'ש כו"י ל"ה הן בנ"ש מרע"וז. ל"הפנימיות כנ
' מוכרח להתגלות הקדושה ולבטל כל ההסתר עד שיהי' ז יהי"ועי. ל"י מקודם להיות נמשך אחר הפנימיות כנ"בנ

ז "והגיד אא. ל כי בעשרה מאמרות נברא העולם"כנ' כ הפי"ג. בגלות' ק שהדיבור הי"כ בזוה"וכ. גאולה שלימה
ההפרש בין אמירה לדיבור ' ופי. ש"ע' ר מכות כול כי נעשה מהם עשרת הדברות באמצעות גלות מצרים ועש"ר ז"מו

ש "ודיבור מלשון הנהגה כמ. 'ל להיות ניכר ומתגלה חיות הפנימיות שאין שום חיות לשום הווה רק ממנו ית"הוא כנ



ופרעה . 'ובגלות אין ניכר כבודו ית. 'וכמו ידבר עמים כו. ש"י דברי תורה ע"ק על ודברת בם להנהיג הכל ע"בזוה
 :'ואיך ישמעני פרעה כו' ש כו"י ל"ש הן בנ"וז. 'אורי כואמר לי י

 
ביאור הענין כי בוודאי גם האבות היו יכולין להשיג שם . 'חבל על דאבדין כו' ש כו"בא. אל האבות. י וארא"ברש .2

לתקן עולם ' כענין שכ. בעולמות שברא' אל שדי שהוא כבוד מלכותו ית' בבחי' אמנם בחירת האבות הי. ה"ב' הוי
כי רצו לתקן עולמות השפלים לפרסם ולגלות . 'מגוריהם אשר גרו בה כו' ש ארץ כנען כו"וזה עצמו מ. לכות שדיבמ

משל למלך שנזדמן לו גבור ודיבר על לב ' פ התהלך לפני כו"ע' ש במד"כמ. ע"לידע כי מלכותו מלכות כ' כבוד ה
יודעין כי מוכנים הם לעלות בעליות גבוהות עד  ובוודאי זה דבר גדול מאוד לאבותינו הקדושים בהיותם. ש"המלך ע

ת כי גם "ובזכות זה הבטיח להם השי. שהרי הכל לכבודו ברא. הניחו הכל והכניסו עצמם בתיקון הבריאה. מאוד
מלכיות בוודאי הכל כדי לברר מלכות ' וכן כל הד. הגלות מצרים' ולכן הי. 'זרעם אחריהם יבררו את מלכותו ית

בעולם שבידו ' מצד זה ניכר מלכותו ית' פי. ש הממליך מלכים ולו המלוכה"כמ[. 'יזכה יבחין כוכענין אם . ]שמים
י בכחם לא היו יכולים "ולכן כאשר בנ[. ל שהאבות בחרו הגלות"ש חז"וז. ]כ לו המלוכה"להמליך למי שירצה א

על מאמר למה ' ה תשובת הוז. י צער ועבודה רבה"לכך הוכרח להיות הגאולה ע. לאחוז לגמרי מעשה אבות בידם
יכול לסבול ולראות כלל ' ולא הי. למעלה מהטבע' ה הי"שמשה רע. למה הרעותה' ק פי"הרעותה כי הנה נודע בזוה

ת השיבו כי לאשר האבות "והשי. ר"י במקום תערובת טו"ז התרעם לפני הבורא למה הכניס בנ"וע. דבר רע בעולם
והאמת כי האבות עשו זאת הכנה . זרעם יגמרו את עבודה רבה הזו נשבע להם כי. בכחם נכנסו לתקן פרצה זאת

וכיון . י אל האבות שעשו כמעשה אבות לבנים"ש רש"וז. הגאולה בכח הקדמת עבודתם' לבנים שיוכלו לבוא לבחי
' יפ. הודעתי אין כתיב כאן. ש לא נודעתי"וז. י יסורים"ע' י זכות האבות לכך הי"י רק ע"לגמרי בזכות בנ' שלא הי

. 'רק שהם בחרו להם דרך זה עד שסיבבו שלא נודע להם שמו ית. 'ת מצדו להודיע להם שמו ית"שלא מנע השי
ישמח משה ' לכן כ. ]מנוחת יום השבת' ה הוא בחי"ומדרגת מרע. תיקון המעשה' ובאמת עבודת האבות הוא בבחי

ם כי ימות החול הם גבול להגביל שלא הפסוק שמתי חול גבול לי' ל פי"ז ז"שמעתי מפה קדוש מו[. במתנת חלקו
 :ל שאמר לעולמו די"והוא עצמו שם הנ. יתפשט החיות יותר מדאי

 
. ואם היו נמשכין אחר מעשה האבות לגמרי. י ימלאו מקום האבות"שבנ' הי' פי שרצון ה. ד ולא משתכחין"חבל ע .3

אבל כיון . כאילו קיימים האבות' והי. מצטרפין מעשה אבות להם' הי. במדרגה הסמוכה להם כמו בן תחת אביו' פי
 ז"תרל: הגאולה בקישוי' לכן הי. וזה ולא משתכחין. ונפסק החיבור. שלא היו יכולין למשוך

 
 

כ "א. 'כו' ה למעלה עליונה מהם כאמור ושמי ה"וקשה מאחר שהשיג מרע. חבל על דאבדין' ובמד' בפסוק וארא כו .4
כח אלקות שנמצא בכל הוה ' פי. 'כמים שיש די באלקותו לכל בריאך ביאור הענין בשם אל שדי אמרו ח. מה חבל

מוצא כח אלקות תוך ' והי. א מהם איש אלקים ממש"כ' והנה באמת אבות הקדושים שהי. שהוא כח הנטבע בטבע
' י עתה צריכין למצוא כח אלקותו ית"ולכן בנ. אכן לית כל מוחא סביל דא. 'ש שיש די באלקותו לכל ברי"הטבע כמ

כי בטבע בעצמו אין לנו כח . ועל ידיהם נוכל להמשיך כח מעולם העליון. התורה והמצות שהם מלמעלה מהטבעי "ע
הוה ' וזה ענין הי. י"תורה ומצות שניתנו לבנ' ה שהוא בחי"ה למרע"ב' וזה באמת התגלות שם הוי. לתקן עצמינו

ז לקבל "ביכולת עוה' אולם לא הי. הזמןוהוא כח השורש שלמעלה מהטבע ומ. שהוא התחברות הוה עם עתיד' ויהי
' ז ולחבר ב"כ ליתן התורה לעוה"יכולת אח' והי. ע לולי הקדמת מעשה אבות שתיקנו גוף הטבע"הארה מעוה

מופשט ' מוכן באמת לקבל התורה והי' ה הי"והנה מרע. באמת רצון הבריאה' עולמות להיות מיוחדים שזה הי
ת "אך השי. 'ולפי מדרגתו וודאי היטיב אשר דיבר למה הרעותה כו. ש"עק "ש של נעליך בזוה"מהטבע לגמרי כמ

: 'כענין אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותי. הראה לו כי כל זה נעשה רק אחר הקדמת מעשה אבות
 ח"תרל]
 

שיגו בכוחם ביאור הענין שהם ה. ה"ה ועל מרע"שדורש על שלמה ע. 'אשר כבר עשוהו כו' שיבא כו' ובמדרש מה כו .5
י ברא "אבל הש. ובלי ספק לפי השגתם היטב אשר דברו. ז"שבעוה' העשי' מעלה יתירה עד שהיו רחוקים מבחי

ואין . ש כבר עשוהו"העיכוב שלא נתקיים מחשבתם וז' וזה הי. 'העשי' כ שייכות לבחי"להם בע' והי. ז"אותם בעוה
ש שמן הצדיק "מכ. ב הרשעים אשר כח נשמתם בא מלמעלהז נשכח מל"כי הרי אנו רואין בעוה. רחוק להבין דבר זה

. ש בספרים הקדושים"כמ. והגוף הוא רק מלבוש. כי אמת עיקר האדם הוא חלק אלקי. נשכח שיש לו חלק בגשמיות



י הקדמת תיקון המעשים שנעשה "לו לידע כי מדרגתו בא ע' שהי. אשר כבר עשוהו כאן במשה' ש לעיל פי"ולפמ
 :'ל כוש חב"י אבות כמ"ע

 
 

הענין הוא כי אלה השלמים . 'ה כו"ה ועל מרע"המקרא נאמר על שלמה ע. אשר כבר עשוהו' במדרש כי מה האדם כו .6
כי . 'שלמה קורא תגר על כל הנברא במעשה בראשית כו. פ הבל הבלים"י ע"ש רש"ז כמ"לא יכלו לסבול הבלי עוה

ר בעולם ואיך טח עיני אנשים מלהכיר שכל זה הבל נשגבה איך השקר מתגב' בוודאי אחר השלימות הוא פלא ותמי
י תהלוכותיו בכל אלה "אכן גם זה מנפלאות תמים דעים אשר לא יוכל אדם לבוא אל השלימות רק ע. הבלים

בודאי הם דברי . ה למה הרעותה"ואמירת מרע. ה"כי כן יסד המלך ב. וכשיוצא נקי מהם זוכה אל השלימות. ההבלים
' כ צריך לבטל עצמו להאמין בהבורא ית"אבל אח. יות תימה אצל האדם במציאות הרע בעולםכי הוא צריך לה. אמת

. ובאמת האבות הקדושים הם הכינו הדרך. י בירור הטוב מהרע בעולם"כי כן צריך להיות לבוא אל השלימות ע
ש חבל "וז. שר כידועה לפניו דרך י"וכמו כן שלמה הכין דהע. איש אלהים' ה בעולם שנק"מציאות מרע' ואחריהם הי

וכל תיקון . ז הם האבות"אבל עכ. לא נודעתי' ש ושמי ה"ה למעלה מהם כמ"אם היות כי מדרגת מרע. 'על דאבדין כו
וזה . ימי המעשה והעבודה' וכמו כן נוהג תמיד שיש בחי. כ הוא בכח התחלות עבודת אבות העולם"השלימות אח
וכמו כן הגלות . ז הכל תלוי בעבודת האדם בימי המעשה"עכ. דאם היות כי גדלה מעלת השבת מאו. הכנה לשבת

ה "לכן נחשב לחטא למרע. יכין וצדיק ילבש. וכן נמשך הנהגות כל הבריאה. ב"ז הכנה לעוה"ועוה. הכנה להגאולה
 :הכנה לתיקון השלימות הגמור. הכל לטובה' כי הגלות ומציאות הרעות האלה במצרים הי. לו להאמין' שהי

 
נתן בהטבע ' ית' והענין הוא כי ה. 'כי חכמים אמרו בשם שדי שיש די באלהותו לכל ברי. 'ל על דאבדין כוי חב"ברש .7

והאבות זכו לתקן הטבע כי עדיין . רק שצריכין להיות לזה צדיק גדול. ד הארה אלקיות"כ חיות אשר יש למצוא בכ"ג
ש נר "י מהכח שלמעלה מן הטבע כמ"שמים לבנוהאמת כי התורה ומצות הם סיועים ועצות מן ה. להם התורה' לא הי

אכן עבודת האבות . ה שהוא למעלה מהטבע"ב' וזהו הכח הוא משם הוי. מצוה ותורה אור להאיר תוך חשכת הטבע
ודבר זה נוהג . כ אל התורה"י אח"הקדמה שיזכו בנ' וזה הי. מתחזק בצדקו מאליו' ל אברהם הי"ש ז"בכחם כמ' הי

. כ לתורה ולסיוע משמים"ז זוכה אח"ראלי כפי מה שמתקן הטבע ומקדש עצמו בעוהבכלל ובפרט שכל איש יש
וכל הגלות מצרים ושאר הגליות הם . 'זה חביב מאוד לפניו ית' לכן הי. ובכלל היו האבות הקדמה של תיקון הטבע

ה "ולכן אמר מרע .ל"כ לגאולה ולתורה שהוא עזר מקודש כנ"ז זוכין אח"ועי. כ הכנה שצריך להיות בתיקון הטבע"ג
כ "שאין להם כ. ש לעם הזה דייקא"ז. נצרך להם עזר עליון' והי. כ"י כ"בכח בנ' כי לא הי' פי. למה הרעותה לעם הזה

ת השיב כי ההתחלה צריך להיות כן "והשי. ונצרך לעורר להם כח מעץ החיים שהיא התורה. ר"טו' כח לתקן בחי
 א"תרמ: ר"ל שיתף עמו מדה"ש כבר מענין מאמרם ז"וכמ

 
' ה הי"כי מרע. ה"א ענין המדריגות בין האבות למרע"במ' כבר כ. 'ב כו"נ וגם הקימותי א"ל' ושמי ה' בפסוק וארא כו .8

מוכן להתורה שהיא למעלה ' והי. ש משה משה לא פסיק טעמא בגוייהו"כמ. מיוחד להיות איש אלקים מיד כשנברא
. עוד בגלות' ק שהי"הדבור שאמרו בזוה' א בחיוהו. והאבות היו מוכנים לתקן מעשה בראשית והטבע. מהבריאה

כאשר חכמים הגידו . העצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון' ז הי"וע. את העולם והטבע' היינו הנהגתו ית
י "ועשה הש. ש"י שירדו אבותינו בגלות נתקדש ש"כי הלא ע. ש בעולם"שאבות בחרו הגלות והוא כדי לקיים ש

בכבשן ' מישאל ועזרי' י שהושלכו חנני"ע' והוא ממש כענין קידוש ה. וד מלכותו בעולםונגלה כב. נסים ונפלאות
ניכר כבודו בעולם לולי האבות ובניהם ' ולא הי. י נתן הבחירה לבני אדם"והש. ש"ונעשה להם נס ונתקדש ש. האש

כ זכו לתורה מן "ואח .י בעבורם להראות כחו בעולם"שכביכול הוכרח הש. והוציאו מכח אל הפועל. שירדו לגלות
גם כשלא זכו עוד לטעמי התורה . עושי דברו הוא דבר מלך שלטון. ד"השמים כענין שנאמר עושי דברו לשמוע בק

וערב הוא התערובות . בקר הוא אור התורה. ויהי ערב ויהי בקר' דכ. ואיתא בדברו מעריב ערבים. רק בדרך אמונה
' וכ. ועדות צריכין במקום שיש ספק והסתרות. ש אתם עדי"עדים כמ 'י שנק"ז נבראו בנ"וע. במקום שצריך בירור

ש ארץ "כמ. י"א הוא עבודת האבות ובנ"והארץ נתן לבנ. שהוריד תורה מן השמים. ה"מרע' בחי' השמים לה
ושם דרך ' דכ. כ אל התורה"ז זכו אח"להוציא מכח אל הפועל הקדושה שנמצא תוך הטבע ועי' פי. 'מגוריהם כו

ל המדליק נרות "ל המשים אורחותיו היינו ליישר דרכים המעוקמין כמו שרמזו חז"שע אלקים דרשו חזאראנו בי
. ואתה אמרת מה שמו מה אומר. ל חבל על דאבדין שלא הרהרו אחרי"ואחז. במבואות האפלים זוכה לישועת אלקים

האמונה ' מדרגת האבות הי. גתמדר' אך שהם ב. ה"ל לדבר סרה על משה רבינו ע"ו שרצו חז"וח. 'למה הרעותה כו



ש "כמ. וכך הוצרך לו לידע כל דבר לאשורו. רק בתורה ובדעת' ה הי"ומדרגת מרע. בדרך זה שלא להרהר' לעבוד ה
 ה"תרמ: ל"אך הדור עדיין לא היו מתוקנים לדרך הזה כנ. יודיע דרכיו למשה

 
הענין הוא כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא . 'חבל על דאבדין כו' ובמד. 'לא נודעתי כו' ושמי ה' בפסוק וארא כו .9

ז מסתיר הקדושה "אכן הרשעים וחומריות עוה. בעולם' י לברר כבוד מלכותו ית"ז נבראו בנ"בעולמו לכבודו ברא וע
כחם יפה לברר כבוד ' אכן האבות הקדושים הי. הטבעי שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא נסים לשנות "ולכן הוצרכו בנ

ועשרה נסים נעשו ' ה כו"ש במשנה עשרה נסיונות נתנסה אאע"כמ. בעולם בלי נסים וגברו על כל הטבע' מלכותו ית
לכן עשה הקדוש . ה בכחו גבר כל מיני הסתרות של הטבע שנחלקו בעשר"י שאאע"כי ע' ושניהם ענין א. לאבותינו

י מה שזרעו האבות בהם כח "אלו הדרכים נמצאו בבנ' וב. ותינו עשרה נסים כשהוצרכו לשינוי הטבעברוך הוא לאב
י היא "ועיקר המדרגה המיוחדת לבנ. י מכח האבות"ש מאמינים בני מאמינים שהאמונה נטבע בבנ"האמונה כמ

ועתה בגלות ניכר  .ה שהוא התגלות הנסים להיות מתנהגין בפרהסיא שלא כדרך הטבע"י מרע"הנהגת התורה ע
י בכח "באמונה שנמצא בבנ' פי. ש שחורה אני במעשי ונאוה אני במעשה אבות"וז. י בכח האמונה"שבחן של בנ

' ראשית דרכו ובשביל ישראל שנק' ל בראשית בשביל התורה שנק"הדרכים הם מה שדרשו חז' ואלו ב. האבות
ותו וכי בעבור . יכול לכתוב בשביל ישראל' ולא הי. ןי בשם ראשית בכא"ויש לדקדק למה נתכנו בנ. ראשית תבואתו

י להוציא אל הפועל ולעמוד נגד כל הרשעים וכל "אך הענין הוא זה הכח שהוצרכו בנ. י נבראו כל האומות"בנ
בעבור זה נברא העולם . להחזיר כל דבר לשורש האחדות הראשית' ולברר כח מלכותו ית. הקליפות המסתירין האמת

. י הם שלוחים הנאמנין בשליחותם להוציא התבואה"וזה ראשית תבואתו כי בנ. ל"ראשית כנבעבור שנקראו 
וכמו כן בשביל התורה שנקרא ראשית דרכו כי עיקר התורה נעלמה מעיני כל חי והיא . י בעולם"והמכוון שזרע הש

. כל עולמות השפלים אבל בשביל זה נברא העולם להודיע כח התורה שיכולה להאיר עד סוף. למעלה מכל העולמות
והאבות . ה הוריד התורה מן השמים לארץ"והנה מרע. אלו' לברר ב. הארץ' השמים כו' ש בראשית ברא כו"וז

והם שני . י בשמים וארץ שכולם אחדות אחד"ל שהם עדות על הש"כחות הנ' והם ב. הקדושים העלו הארץ לשמים
כי באמת האבות הן המרכבה . ארץ מגוריהם' לתת להם כו' כוש וגם הקמותי "י וז"ת התורה וא"מתנות שנתן לנו השי

 :ז השפל"ז כדי להגביה עוה"ונשתלחו להיות גרים בעוה. והם רוחניות ממש בלי גשמיות
 

והאבות נעשו מרכבה לשכינה והוא התיקון . שהוריד תורה מן השמים. ה"משה רבינו ע' ענין הפרש האבות לבחי .11
ולכן . מוכן להשראת השכינה. י מקום מקודש"א' והוא בחי. קדמה לתורה א"ש ד"וזה נצרך מקודם כמ. בארץ

וזה עיקר הגאולה בגוף שהוא . שיכולין לקבל אלקות בכח האבות. 'מזכירין בתפילה אלקי אברהם יצחק ויעקב כו
' ובכח ג. כידוע' יסודות שרשים גדולים מאותיות השם ית' לשונות של גאולה כי יש לד' וזה ד. יסודות' מורכב מד

 א"תרנ: וכשנתבררו זוכין להשראת השכינה. יסודות' ה יכולין לברר הד"אבות ודהע

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

ן ו כֵּ ל-ִלְבנֵּי ֱאֹמר לָֹ אֵּ ה ֲאִני ִיְשרָֹ אִתי ְיהֹוָֹ ְתכֶׁם ְוהֹוצֵּ ְתכֶׁם ְוִהַצְלִתי ִמְצַרִים ִסְבֹלת ִמַתַחת אֶׁ ם אֶׁ תָֹ ֲעֹבדָֹ  מֵּ
ַאְלִתי ְתכֶׁם ְוגָֹ ִטים ְנטּויָֹה ִבְזרֹועַ  אֶׁ  :ְגֹדִלים ּוִבְשפָֹ

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

      מצרים משא טורח ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 מצרים סבלות
 

      מצרים משא טורח
 

     שפת אמת
 

י טורח משא "סבלות פרש. חלוקות הללו' ביאור הענין ב. אתכם מעבודתם והצלתי' מתחת סבלות כו' בפסוק והוצאתי כו
והמעט רשימה שנדבק . נדבק בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. כי הנה ידוע שכל עסק עשיות אדם בשום דבר גשמי. מצרים



ונמצא כי . נשמתושבוודאי צריך אדם לתקן החומריות בכח . כחמור למשא' ז נא"וע. כ צריך הוא לתקנו"בע. בעצמות האדם
' ז הושיע להם הבורא ית"וע. וזה טורח משא מצרים. לבד זה נדבק בהם רוב גשמיות מרוב עבודה. י לבד שעבדו בפרך"בנ

כ ניצולו מגוף "ואח. שיוכלו לנקות את נפשותיהם להשליך מעליהם זוהמא זו שנדבק בנפשותם מרוב עבודה. בראשונה
להם ' ל שהכל אחד שבוודאי אם לא הי"וי. ח"ש דפח"שלא יסבלו הנהגות מצרים על ביאר סבלות "ר ז"ז מו"ואא. העבודה

והכלל אם באמת לא סבלו ונמאס להם תועבות . נדבק בנפשותם מעבודתם כלל' ממילא לא הי. שום רצון במעשי מצרים
 :מצרים ממילא לא הוצרכו לסבול שם התדבקות חומריות המצרים והכל אחד

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

ה ַוֲאִני ג ת ַאְקשֶׁ ב-אֶׁ יִתי ַפְרֹעה לֵּ ת ְוִהְרבֵּ ת ֹאֹתַתי-אֶׁ ץ מֹוְפַתי-ְואֶׁ רֶׁ ִים ְבאֶׁ  :ִמְצרָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 לבו שיתקשה לי טוב  ,לשוב שלם לב לתת  ,אלילים עובדי באומות רוח נחת שאין לפני גלוי ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 אקשה ואני
 

 ,לבו שיתקשה לי טוב  ,לשוב שלם לב לתת  ,אלילים עובדי באומות רוח נחת שאין לפני וגלוי  ,כנגדי והתריס שהרשיע מאחר
 כדי  ,אלילים עובדי האומות על פורענות מביא  ,ה"ב הקדוש של מדתו וכן  ,גבורותי את ותכירו אותותי בו הרבות למען 

 ואף  ,).ז שם) מוסר תקחי אותי תיראי אך אמרתי  ,).ו  ,ג צפניה)  'וגו פנותם נשמו גוים הכרתי שנאמר  ,וייראו ישראל שישמעו
 דבור כאן שגורס ם"ברא ועיין)  .פרעה לב ויחזק אלא  ,פרעה לב את  'ה ויחזק נאמר לא הראשונות מכות בחמש כן פי על

              )ש"ע לשוב בלכתך בפסוק שמות בפרשת וכדלעיל  ,בידך שמתים עד לשוב בלכתך המתחיל
 

 שפת אמת
 
ש מי שרוצה בלב שלם "כ יש להוכיח מכ"א. 'טוב לי שיתקשה לבו כו' ר באומות לשוב כו"ל שגלוי לפניו שאין נ"י ז"ברש   

כי מדה טובה . לפנים משורת הדיןי "עוזר לו הש. אף כי אינו מוציאו מכח אל הפועל. 'ושלא לסור מעבודתו ית. 'לעבדו ית
 :'טוב לחזק לבבם ולהטות לבם אליו ית. י לנטות מרצונו"ר לבנ"ושאין נ. 'י לעבודתו ית"וגלוי לפניו שעיקר רצון בנ. מרובה

 

 
  

  



 


