
 

 

 

 ביאור השפת אמת

י"לפנימיות של רש  

 בא
 

 

  



 

 

 בא
 

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

אֶמר א ה ַויֹּ ֶשה-ֶאל ְיהוָֹֹּ א מֹּ ה-ֶאל בֹּ י ַפְרעֹּ י-כִּ י ֲאנִּ ְכַבְדתִּ בוֹּ -ֶאת הִּ יו ֵלב-ְוֶאת לִּ דָֹ י ְלַמַען ֲעבָֹ תִּ ַתי שִּ תֹּ  אֹּ
ְרבוֹּ  ֵאֶלה  :ְבקִּ

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

 לשון עתידשתי  ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 שתי
 

             אני שאשית  ,שימי
 

 שפת אמת  
 

 . י שאשית לשון עתיד"פירש. בפסוק למען שתי אותותי אלה

י "במצרים מטמוניות שהוצרכו בנ' ויש לפרש נמי בלשון עבר כי כל אלה המעשים שנעשו במצרים היו בעבור כי כבר שם ה
הוציא י שהיו מוכנים לקבל התורה הוצרכו מקודם ל"ובנ. אותותי אלה הם אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. להוציאם משם

י זכו לכל "כ כשבאו בנ"אח. מצות' רק ז' במדרשות כי מקודם הי' נמצא תוך העולם כענין שכ' הדיבורים ואותיות שכבר הי
הוא הארה שנטבעת . א שקדמה לתורה"וזה ענין ד. נמצא גם בהטבע' לכן הוצרכו מקודם לברר הארת התורה שהי. התורה

ואמר הטעם כי למה עשה הקדוש ברוך . כ זוכין להשגות חדשות"אח. והטבעוכן לעולם צריכין מקודם לתקן הגוף . בהטבע
ש "וז. והם חיים וקיימים לדורות. הם מבוררין יותר. ז כשמוציאין ההארות משם"הוא שעי. הוא כן להיות שם אותותיו בקרבו

 :ל"דבר של קיימא יותר כנ' ז הי"שעי. ב"בנך וב' ולמען תספר כו

 

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

ְנָך ְבָאְזֵני ְתַסֵפר ּוְלַמַען ב ְנָך-ּוֶבן בִּ י ֲאֶשר ֵאת בִּ ְתַעַלְלתִּ ם הִּ ְצַריִּ ַתי-ְוֶאת ְבמִּ תֹּ י-ֲאֶשר אֹּ ם ַשְמתִּ  בָֹ
יַדְעֶתם י וִּ י-כִּ ה ֲאנִּ  :ְיהוָֹֹּ

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

 עוללתי לכתוב לו היה ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 התעללתי
 



 לשון ואינו  ,במצרים האמור  ).י  ,ו א שמואל) בהם התעולל כאשר הלא  ,).כט  ,כב במדבר) בי התעללת כי כמו  ,שחקתי
        ).יב שם) לי עולל אשר  ,).כב  ,א איכה) לי עוללת כאשר  ,למו ועולל כמו  ,עוללתי לכתוב לו היה כ"שא  ,ומעללים פועל

    
 שפת אמת  
   

אבן הוא היסוד שכל העולם . 'בחי' שהם ב' פי. 'ונטל החול ישראל שנטלתי כו. אבן' במדרש כובד אבן ישראל שנק .1
וזה . אבן' והם יסוד של כל העולם לכן נק. ראשית' ל בראשית בשביל ישראל שנק"ש חז"נברא רק בשביל ישראל כמ

' ש במד"כמ. ונתברר שבני בכורי ישראל. ונפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הואמ "י יצ"צריך להתברר מקודם ע' הי
שזה ונטל החול . כ בקבלת התורה"ועיקר מדרגת ישראל נתברר אח. ב"ז ובעוה"בעוה. חלקים' בכור שנוטלין ב' שנק

הראשונה אבן הוא מדרגה ' אבל בחי. 'וינטלם וינשאם כו. 'ש על כנפי נשרים כו"שהוא חשיבות והתרוממות כמ
. ש אתם עדי"י כמ"י נבראו להעיד על הש"ובנ. שהם עיקר יסוד העולם. י"ז שיש לבנ"והוא בירור החלק בעוה. ל"כנ
ש "אתם ראיתם כי מה' וכ. יתרו אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים' בפ' רמז לדברים דכ]' אתה הראית לדעת כו' וכ

. 'רקיעים להראות להם כי אין מלבדו ית' תורה פתח להם זל בקבלת ה"ש חז"וכמ[. ל"ראיות הנ' דברתי עמכם והם ב
י לירד לעמקי תהום "לכן הוצרכו בנ' א היא רק ממנו ית"י כי כח כל הסט"וכמו כן במעשה מצרים הראה להם הש

פי שכל מעשה . אשר התעללתי במצרים' ש ולמען תספר כו"וז. להעיד כי הוא ממעל ומתחת. ולעלות למרום עליון
ולא שייך עוללתי כי . אך התרגום מפרש דעבדית במצרים. ל עוללתי"ל כתב דהל"י ז"ורש. 'רק מאתו ית 'המצרים הי

וזה עצמו נכלל . התעללתי' ולכן כ. יצאו' רק הכוונה שכל מעשה הרשעים מאתו ית. 'לא מיוחס גוף העובדא אליו ית
' כדי להפרע מהם זה פי' מאתו ית' יובאמת הכל ה. זה שהיו סבורין הרשעים שבכח ידם פועלם. י שחקתי"בפרש

וזה עיקר מדרגת . כ בקבלת התורה שהוא הדעת"שנודע להם אח' הוא על חלק הב' וידעתם כי אני ה. ל"שחקתי כנ
צריך להתחיל התורה מכאן ' ל שהי"ש חז"ש החודש הזה לכם שהתחיל לפתוח להם דרך חדש בעולם וכמ"י כמ"בנ
ולכן הוצרך להיות שינוי כל הטבע . ז ובהטבע"להיות להם גם החלק בעוה' יפ. רק כדי לתת להם נחלת גוים. 'כו

 :כ דרך חדש צריך להיות ביטול מקודם לדרך הראשון לעשות בנין חדש"בעשרה מכות מאחר שהתחיל אח
 

 כי הנה גלות מצרים. 'וידעתם כו' למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר כו' פ כי אני הכבדתי כו"בפסוק בא א .2
שבכתב הם אותיות ' אותותי אלה הוא בחי. במצרים' פ כן הי"וכמו שיש תורה שבכתב ובע. הכנה לקבלת התורה' הי

פ והיינו מה "שבע' ולמען תספר הוא בחי. י"שליט על בנ' וההארות ששם הקדוש ברוך הוא בקרבו ומזה הכח הי
ה "כמו בתורה הקדושה שהקב. לעומת זהכי זה . ש הכבדתי את לבו"וכמ. שהוסיפו המצרים באמרם הבה נתחכמה

ל "י ז"ולכן נאמר אשר התעללתי ורש. ]ונתן לנו הכח להוסיף ולהבין עומק התורה מה שאינו מפורש. נתן לנו בכתב
כ הכל מאתו "ואעפ. ל מובן כי זה הכוונה על אשר הוסיפו המצרים יותר מאשר ניתן להם"ל עוללתי ולהנ"דייק דהול

המהוה ' י גאולת מצרים נתברר כי הוא ית"שע' ולכן וידעתם כי אני ה[ ק"התעללתי ודו' כ לכן. ש הכבדתי"כמ' ית
ומתגאין . ק נסתרים"רק בגלות הני. וזה הכח שלהם. כי כל גלות הוא להוציא ניצוצות קדושות שנתערבו בהם. כל

שלחו בגלות להוציא טוב מוציאין אותן ההארות שעל זה נ. י זוכין לגאולה"וכאשר בנ. הרשעים לומר ידינו רמה
 ט"תרמ: 'כ כי אני ה"צפנת ליראיך ומתברר אח' ז נאמר מה רב טובך כו"הגנוז שם וע

 

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

ה ה סָֹ ָאֶרץ ֵעין-ֶאת ְוכִּ ת יּוַכל ְוֹלא הָֹ ְראֹּ ָאֶרץ-ֶאת לִּ ה ֶיֶתר-ֶאת  | ְוָאַכל הָֹ ְשֶאֶרת ַהְפֵלטָֹ ֶכם ַהנִּ ן לָֹ -מִּ
ד רָֹ ל-ֶאת ְוָאַכל ַהבָֹ ֵעץ-כָֹ ֵמחַ  הָֹ ֶכם ַהצֹּ ן לָֹ ֶדה-מִּ  :ַהשָֹ

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

 הארץ את לראות   הרואה   יוכל ולא ביאור ענין
 

 י"רש
 

 'וגו יוכל ולא



 
       דבר קצרה ולשון  ,הארץ את לראות  ,הרואה

 
 שפת אמת  
 

אבל יש לפרש כי המכה כסה עין הארציות . 'י לא יוכל הרואה לראות כו"רש' כ. עין הארץ ולא יוכל לראות' כווכסה 
עין ' כסה כו' עם יצא ממצרים כו' ז חרה לבלק ובלעם דכ"וע. והגשמיות שלא יוכל זה העין הרע להשגיח על פנימיות הארץ

 ה"תרל :'הארץ כו

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

ֶדש ב ֶכם ַהֶזה ַהחֹּ אש לָֹ ים רֹּ שִּ ן ֳחדָֹ אשוֹּ ֶכם הּוא רִּ ְדֵשי לָֹ נָֹה ְלחָֹ  :ַהשָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 ח"ר לך יהיה מתחדש כשהירח הזה החדש ביאור ענין
 

 י"רש
 

 הזה החדש
 

 חדש על  ,פשוטו מידי יוצא מקרא ואין  .ח"ר לך יהיה מתחדש כשהירח  ,לו ואמר  ,).כח  ,טו ר"שמו) בחדושה לבנה הראהו
              )שם מכילתא) שלישי סיון  ,שני קרוי אייר שיהא  ,החדשים מנין לסדר ראש יהיה זה  ,לו אמר ניסן

   
 שפת אמת  
 

י ובזה מתקדשין "הדיבור שניתן לבנאכן זה כח . מ"ומה ענין זה ליצ. ל על קידוש החדש"חז' פי. החודש הזה לכם .1
ולמען . וזה מצות פסח פה סח. י לברית הלשון"מ זכו בנ"וביצ. ד אומרים מקודש החודש"החדשים ומועדות כשב

ש לפי אכלו "מ צריך להיות ראוי לאכלו כמ"מ. והגם כי אין אכילה מעכב. ולכן המצוה באכילת קרבן פסח. תספר
ע "מ' והנה ב. 'בעבור למסור לנו כח הפה לספר תהלות ה. לי' בור זה עשה הש בע"וז. והוא תיקון הפה. תכוסו

וממילא . בריתות שעיקר החיות תלוי בהם' ונק. והם ברית הלשון וברית המעור. פסח ומילה. שחייבים עליהם כרת
ת אלו עיקר בריתו' ובב. ורוב כריתות הם על מאכלות אסורות וביאות אסורות. העובר עליהם נכרת חייו מן העולם

. כמו כן כח הפה להביא התחדשות. כמו ברית המעור שעושה תולדות להביא נשמות חדשות לעולם. ההתחדשות
י כח לחדש חדשים בכח לשון "שנמסר לבנ. החודש הזה לכם' ז נא"וע. 'לנטוע שמים כו' ש ואשים דברי בפיך כו"כמ

. ש למען תספר"ז. מ"וזה נגמר ביצ. ורוממנו מכל לשון ז אומרים"וע. והוא כולל כל הלשונות. י"הקודש שמיוחד לבנ
 :לכן כל ערל לא יאכל בו. הבריתות תלוין זה בזה' וב
 

י ניתן התחדשות בכל חודש כדי שלא "אבל לבנ. ה מתחדש כל השנה"כי בר. י מונין ללבנה"בנ. החודש הזה לכם .2
' שהחיינו אין מברכין רק הבא מזמן לזמן יותר מלולכן . ויותר משלשים יום בא לרגילות. יהיו נטבעין בטבע ורגילות

וכל חודש . י התחדשות בכל חודש שיהיו נגאלין מן הטבע"ולכן ניתן לבנ. וכמו ברואה הים הגדול לפרקים. יום
י "אין כל חדש תחת השמש אבל בנ' ז יכולין לקבל התחדשות כדכ"ובאמת אין בני עוה. מתחדש הנהגה וסדר מיוחד

ולכן תיקנו בברכת הלבנה וללבנה אמר שתתחדש . החודש הזה לכם' כולין לקבל התחדשות כדכב י"שהם בני עוה
כי הטבע שהיא בזמן ועתידה . ב"ל שעתידין להיות בני עוה"כנ. לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה' כו

ז "וכ. התחדשות' ב יש להם דביקות בבחי"אבל בני ישראל שהם בני עוה. לפסוק לכן אינה יכולה לקבל התחדשות
להביא הארה מימים שלמעלה ' א הפי"ש במ"החוקה מימים ימימה כמ' ושמרת כו' לכן כ. י בגאולת מצרים"בא לבנ

ובימים שלמעלה מהשמש שם . ממדרגה למדרגה דאית ימים ואית ימים' פי. יום ליום יביע אומר' דכ. לימים שלמטה
והאדם צריך לשמור ולהשתוקק לקבל הארה . ימים ימימהה בטובו מחדש בכל יום הארה מ"והקב. יש התחדשות

מ יכולין למצוא זה "י מצות התפילין שהם זכר ליצ"וע. ש אני מעיר השחר"וכמ. ש ושמרת"מזה ההתחדשות כמ



וזה . כי הימים שלמעלה מאירין בשבת לימים שלמטה מעצמן. צ תפילין שהם עצמם אות"לכן בשבת א. ההתחדשות
 ח"תרנ: א"ש במ"השמים וארץ כמ' אבל בשבת נעשין אחדות א. השמים ואת הארץ' ששת ימים עשה כו' שכ

 

 הלבנה מולד על משה נתקשה ביאור ענין
 

 י"רש
     

 הזה
 

 כזה לו ואמר  ,ברקיע הלבנה את באצבע לו והראה  ,לקדש ראויה ותהיה תראה שעור באיזו  ,הלבנה מולד על משה נתקשה
 ויקרא) צוותו ביום  ,).כח  ,ז לעיל)  'ה דבר ביום ויהי שנאמר  ,ביום אלא עמו מדבר היה לא והלא  ,הראהו וכיצד  .וקדש ראה

  חשכה עם והראהו  ,זו פרשה לו נאמרה החמה לשקיעת סמוך אלא  ,).כג  ,טו במדבר) והלאה  'ה צוה אשר היום מן  ,).לח  ,ז
      

 שפת אמת  
  

ובשעת הגאולה . ש"ויקם מלך חדש ע' ש בפ"כמ. בגלות נחסר זה ההתחדשות כי. ענין זה לגאולת מצרים. החודש הזה לכם
' ופי. ש מחדש בכל יום תמיד"יש בו התחדשות תמיד כמ' כי חיותו ית. ומזה בא התחדשות. י"דהיינו שנתברר שהכל חיות הש

י יש בו תמיד "ות השאבל מי שנדבק בפנימיות חי. 'אין כל חדש כו' רק מי ששוכח והוא תוך הטבע כ. תמיד בכל יום
וזה . י"י אמונה שמברר בלבו שהכל מהש"מישראל לעורר התחדשות זה ע' שיכול כל א. ש החודש הזה לכם"וז. התחדשות

ח הוא להאיר ההתחדשות "ור. ש מתעברין מינה"כמ. ב קביעא וקיימא שאין הסתר"ששבת מעין עוה. ח"ההפרש בין שבת לר
ה עד שהראה לו כזה ראה "שנתקשה מרע' ל ובמד"י ז"ש רש"וז. 'ש לאל גומר עלי כו"מוזה תלוי בישראל כ. גם בימות החול

. 'וזה ישמח משה כו. שבת' ה הוא אספקלריא דנהרא בחי"מרע' כי בחי. 'עם חשיכה כו' והלא לא נדבר אלא ביום כו. 'וקדש כו
ולפעמים צריך . ושמו אחד' דיעהו כי ההזה להו' וכ. והראהו עם חשיכה בין השמשות. ל"חודש בדרך אמונה כנ' אבל בחי

 א"תרל :ל"להיות דרך אמונה לעורר התחדשות כנ

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

יָֹה ו ֶכם ְוהָֹ ְשֶמֶרת לָֹ ה ַעד ְלמִּ עָֹ ר ַאְרבָֹ שָֹ ם עָֹ ֶדש יוֹּ ֲחטּו ַהֶזה ַלחֹּ תוֹּ  ְושָֹ ל אֹּ ֵאל-ֲעַדת ְקַהל כֹּ ְשרָֹ  ֵבין יִּ
ם יִּ ַעְרבָֹ  :הָֹ

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

     מצוה של צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו ביאור ענין  
      
 י"רש

 
 למשמרת לכם והיה

 
 צוה שלא מה ימים ארבעה לשחיטתו לקיחתו הקדים מה ומפני  .שחיטה קודם ימים ארבעה ממום בקור שטעון  ,בקור לשון זה
  ,).ח  ,טז יחזקאל) דודים עת עתך והנה ואראך עליך ואעבור אומר הוא הרי  ,אומר חרש בן מתיא  'ר היה  ,דורות בפסח כן

 ועריה ערום ואת שנאמר  ,שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות בידם היו ולא  ,בניו את שאגאל לאברהם שנשבעתי שבועה הגיעה
  ,דמים בשני  ,).ו שם) בדמיך מתבוססת שנאמר  ,הלילה באותו שמלו מילה ודם פסח דם  ,מצות שתי להם ונתן  ,).ז שם)

 וקחו משכו להם אמר  ,באלילים שטופים ושהיו  ,).יא  ,ט זכריה) בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם ואומר
          מצוה של צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו  ,לכם

 
 שפת אמת  
 

ודרשו . ז נאמר וגם צידה לא עשו להם"והנה מיד אח. 'ז כו"קשה להם לפרוש מע' ז שהי"במדרש משכו ידיכם מע .1
רק ' י לעולם להתמשך אחר הבורא ית"י שעצם בנ"יש ללמוד מזה שבחן של בנ. 'זכרתי לך חסד נעוריך כו' ז הפ"ע



שהגם . משכני אחריך נרוצה' לכן כ. ת"השימיד נתעורר כח אהבתם ל. ותיכף ברגע אחת שנגאלו. החושך יכסה ארץ
ש "וז. אנו מוכנים לרוץ אחריו בכל לב. 'י רמז מעט שימשוך אותנו הבורא ית"מ ע"מ. שבגלות האהבה מסותרת

להגיד שבחן . אינו דבר קטן' מכלל עבדי פרעה להכנס בכלל צבא ה' ולהיות מתהפך ברגע א. על צבאותם' הוציא כו
חצי כלים ' ש המשל לגבור שהעמיד הקורה וזורק בהם חצים כו"י לעולם אינו משתנה כמ"י כי עצם לבות בנ"של בנ

ש "לבם כי יוכלו לגבור נגדם כמ' בטח יהי. י והכניסם באלה המלכיות"וכיון שהכין הבורא את בנ. והם אינם כלין
' עבדון את האלקים כוה בהוציאך את העם ממצרים ת"כ שאמר הקדוש ברוך הוא למרע"וזה ג. י"ע למספר בנ"יצב ג

 :ל"שיתהפכו מיד למדרגתם הטובה כנ' פי
 

להם ' ולא הי' שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום וערי' מ בן חרש דורש ואעבור עליך כו"ר' י ממכילתא הי"ברש .2
להם תכלית ' משמע שהי. ממשמע שנאמר שדים נכונו שערך צמח. 'מצות להתעסק בהם ונתן להם מצות פסח כו

וכמו המשל שתכלית האשה להיות כלי להוליד . המלבוש' בבחי' הפנימיות ורק ערום וערי' והיינו בבחיהשלימות 
אבל . והאמת כי כל הגלות והגאולה הוא בירור המלבוש והגוף. רק שהמלבושים הם היופי מבחוץ. ולעשות פירות
שכל השחרות מבחוץ . ני ונאוהז נאמר שחורה א"וע. י לעולם הם בתכלית הדביקות בשורש העליון"הנפשות שבבנ

ואעבור עליך ' והעיד הכ. י"בשורש הנטוע בנפשות בנ' פי. ל נאוה אני במעשה אבות"ש ז"וכמ. 'ששזפתני השמש כו
והוצרכו . להם כח להוציא רצונם מכח אל הפועל' ולא הי. 'י שהשתוקקו אליו ית"י פנימיות לבות בנ"וראה הש' כו

ל למה "ועל ענין זה אמרו חז. ך להמשיך הארה הפנימיות גם בחיצוניות והגשמיותלסיוע המצות שכולם הם עצות אי
י לטהר הלב "כי תכלית המצות הם לזכות ע. שהקדימו נעשה לנשמע. פריו קודם לעליו. י לתפוח"נמשלו בנ

י "בבנ י"ולא לחנם בחר הש. בהם התשוקה שהוא עיקר המכוון של המצות' י קודם המצות הי"ובנ. 'ולהתדבק בו ית
י המצוה "שע. משכו וקחו. ונתן להם המצות' כאשר ראה שהם משתוקקים איך לצאת מהבלי עולם להתדבק בו ית

' ש ויקד כו"ומצינו שקיבלו מצוה ראשונה זו בשמחה כמ. ש משכני אחריך נרוצה"כמ' המשיכו עצמם אחריו ית
מ עיקר שמחתם "מ. י עבודה זו"ע' שהגאולה יהי הגם כי ידעו' פי. 'י כאשר צוה כו"כ וילכו ויעשו בנ"וכ. וישתחוו

 [ז"תרמ: כן עשו' רק לעשות כאשר צוה ה' הי
 

' ל דכ"י ז"ש רש"ונתן להם מצות פסח כמ. 'בידם מצות ערום וערי' י שלא הי"בענין מצוה הראשונה שנצטוו בנ .3
ש "ש כראוי כמ"לקבל עמי "דאיתא מאן דכפית באחרא א. ז וקחו צאן של מצוה"ל משכו ידיכם מע"משכו דרשו חז

ז איתא במשנה המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול "עכ. ש"נ במצרים חנם בלי מצות ע"ק בהר בפסוק א"בזוה
אף על פי שאין . א"בשעדיין כפופים תחת עול מלכות וד' כ מוכרחין לקבל עול תורה ומצות אפי"א. א"מלכות וד

ש זכרתי "וזהו השבח הגדול שמזכירין תמיד כמ. כ"משכו ידיכם בע כח מצוה הראשונה' וזה הי. הקבלה בשלימות
מצה ' וזה הוא בחי. ש כבהמה נמשכנו אחריך"אף על פי שלא היו עדיין בדעת השלימות כמ' פי. לכתך אחרי' לך כו

 עבודת ימי' והיא בחי. ו היא מצוה"וא' לחם עוני ובתוס' א נק"ק מצה מריבה וקטטה בסט"ש בזוה"לחם עוני כמ
י "שקיבלו בנ. תורה ומצות' הם בחי' ואלה הב. ק יום מנוחה יום שנתנה בו תורה"ובש. ימי מלחמה' המעשה שנק

. ז מבקשין ודבק לבנו במצותיך"י ליישר הלב וע"תש. ר"י ותש"תש' והם בחי. כ זכו לתורה"מקודם עול מצות אח
זו ' מ פ"ש בר"ר כמ"אשר בך אתפאר הוא תש' כו אלו כתיב עבדי אתה' ועל ב. והאר עינינו בתורתך' ר הוא בחי"ותש

. ולישרי לב שמחה' ז כ"וע. ר"י הם ליישר הלב ואז זוכין להארת תש"שתש. ש שדורש הישר והטוב על התפילין"ע
י להיות "רק שא. י"י לקשר ביד ובראש הם אותיות ושמות השייכים לנפשות בנ"ובוודאי פרשיות אלו שציונו הש

ק שיש התגלות נשמה יתירה מאירין אותיות אלו "ולכן בש. להתדבק בהם בכח אלה המצות צריכין. נגלים בגוף
' למען תהי' דכ. ל המניח תפילין כקורא בתורה"ש חז"וז. ל שהם עצמם אות"ש חז"צ לתפילין כמ"וא. בפועל ממש

ל הוקשה כל התורה "וגם דרשו חז. התגלות הארת האותיות בנפש ישראל הוא ממש כקורא בתורה' פי. בפיך' תורת ה
דאיתא ' כו' תורת ה' ש למען תהי"כמ. י להיות מוכנים לתורה"ונראה כי התפילין הם מתקנים נפשות בנ. לתפילין

' כדאיתא במד. י גלות מצרים הכנה להיות מתוקנים לקבל התורה"בכללות בנ' וכמו שהי. התקן עצמך ללמוד תורה
אך הקדוש ברוך הוא . נפש ישראל שצריכין יסורין להיות מוכן לתורה כן הוא בכל. 'י יסורין כו"מתנות ע' שמות ג

וידעתם כי ' ולמען תספר כו' כדכ. מ במקום היסורים"ש הקדים לנו גלות מצרים וגאלנו משם להיות הסיפור ביצ"וב
לתורה בלא מ זוכין "י הסיפור ביצ"שהוא התורה אכן ע' כמו שצריך להיות גלות קודם שזוכין לידיעת ה' פי. 'אני ה

התורה לעולם כדאיתא זאת התורה לעולה ' וזהו שנעשה תורה מכל מעשה מצרים שכן הוא בחי. יסורין בפועל ממש
כן הוא בפרשיות סיפורי יציאת מצרים שהעוסק בהם כאילו עבר . כל העוסק בפרשת עולה חטאת כאילו הקריב' כו

למען שצריך האדם לכוון ' וגם פי. ל"בפיך כנ' תורת ה' תהילמען ' ולזכרון כו' לאות כו' כו' ש והי"וז. עליו הגלות
. בכוונת עשייתה' כי המצוה תלוי. שלא לעשות המצוה בדרך הרגל בלבד' כלי לקבל תורת ה' ז יהי"במצוה שעי



ופרשנו שהגם שידעו . כן עשו' י כאשר צוה כו"ויעשו בנ' וכ. ומצינו באבותינו שנגאלו ממצרים בזכות מצות הפסח
לא . הכוונה כדי להגאל' כי אם הי. הכנה לגאולה' ט הי"ומה. 'אך הם עשו רק לקיים רצונו ית. בזה' לה תלוישהגאו

 ח"תרמ: הכנה לגאולה כלל' הי
4.  

 

 

    
 

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

ם ְבָאְזֵני נָֹא-ַדֶבר ב עָֹ ְשֲאלּו הָֹ יש ְויִּ ה ֵרֵעהּו ֵמֵאת  | אִּ שָֹ ּה ֵמֵאת ְואִּ ב ּוְכֵלי ֶכֶסף-ְכֵלי ְרעּותָֹ הָֹ  :זָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי  ,בהם קיים אותם וענו ועבדום  ,אברהם צדיק אותו יאמר שלא ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 נא דבר
 

 ואחרי  ,בהם קיים אותם וענו ועבדום  ,אברהם צדיק אותו יאמר שלא  ,כך על הזהירם ממך בבקשה  ,בקשה לשון אלא נא אין
              ).ט ברכות) בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן
 

 שפת אמת
 

. כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם"ואח' ל כדי שלא יאמר אותו צדיק כו"דרשו חז. 'וישאלו כו' בפסוק דבר נא כו .1
אמנם יש לפרש כי עבודת אבינו אברהם בכלל . ת הבטחתו"ה לא יקיים השי"וכי בלא. צורך בטעם הזהותמוה מה 

אמנם בבוא אבינו יעקב ושבטי עליון אחריו ונבחרו . 'כמאמר לו ישמעאל כו' העולם להמשיכם אחר הבורא ית
לכן תיכף שיצאו . ו זאתי עתה הרגיש"ובנ. יעקב חבל נחלתו. 'ש יעקב בחר לו כו"ה כמ"להיות מיוחדים להקב

כ יצאו "י הבטיח לאברהם אח"והנה הש. 'ל שצמאו למים זו תורה כו"ש ז"ממצרים היו מוכנים לקבל התורה כמ
י "אמנם בנ. הכל בדרך שדרך בו אבינו אברהם ראשון לגרים' והי. ג שהוא ענין הוצאת ניצוצי קדושה ממצרים"בר

זה ' לכן לא היו חפצים בזה ולא הי. 'דו קשים גרים לישראל כומצדם הם למעלה מזאת הבחינה כאשר חכמים הגי
אמנם כדי . ל"ו חסרון קיום הבטחת הבורא כי אדרבא נתעלו ביתר שאת באופן שלא נחשב בעיניהם רכוש גדול הנ"ח

 :'שלא יאמר אותו צדיק דייקא לכן דבר נא וישאלו כו
 

כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום קיים בהם . 'כדבר משה כוי עשו "ובנ' כלי כסף כו' וישאלו כו' בפסוק דבר נא כו .2
וכן מצינו . כארץ מצרים' כגן ה' נמצא שם כדכ' י העלו ממצרים ניצוצות קדושות שהי"להבין הענין כי ידוע שבנ. 'כו

ק שאדם ונח לא עמדו בכח זה כאבות "בהאבות שירדו מקודם למצרים ונחשב להם לשבח שעלו משם כדאיתא בזוה
מעורב במצרים ' וגם ערב רב עלו הוא התערובות שהי. ויעלו ממצרים' וכן בבני ישראל כ. ממצרים' בהם עלי' דכ

אכן וודאי . וזהו הרכוש גדול. ה אעלך גם עלה"ז רמז הקדוש ברוך הוא ליעקב אע"וע. הארות רבות מהקדושה
ונתרוממו כמלאכי השרת ושראתה למעלה מאוד שזכו לקבל עשרת הדברות ' י כאשר יצאו ממצרים הי"מדרגות בנ

וידוע כי לכל הארה יש התלבשות כמו התלבשות . בהם הגשמיות' ולא הי. שפחה על הים מה שלא ראו נביאים
י להוריד עצמם להתקרב אל הגשמיות כדי "ולכן הוצרכו בנ. הנשמה בגוף וכפי התרוממות הנשמה כך המלבוש

ה ראשון לגרים "לקיים ההבטחה לאברהם אע' והכל הי. צריםוזה ענין שאלת הכלים ממ. לקבל ההארות ממצרים
כ "ז יעלו שאר הניצוצות ג"י יתרוממו עכ"י כי בהיות שבנ"הבטיחו הש. 'כל רצונו לקרב כל הברואים אליו ית' שהי

שהוא רמז ' וכסף וזהב הרביתי להם כו. ש ודי זהב"ל כמ"י הערב רב הנ"כ לחטא ע"ובאמת מצינו שבאו אח. על ידם



אכן וודאי . צריך עבודה גדולה לתקן אותם ולצרפם צירוף אחר צירוף' הי. י שבאו ההארות ממקום טמא"ע. ל"הנ על
ש תורי זהב נעשה "תכשיטין וכמ' וזה נק. עד גאולה העתידה וזה השבח שעשו כדבר משה' יתוקן הכל בעזר השם ית

תכשיטים ' זה נק. שירדו למטה להעלותם בכוחם כל האורות' רק כדי להגבי. שמה שתיקנו חוץ מתיקון עצמותם. 'כו
 ג"תרמ: שחוץ מיופי העצם שלהם

 

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

ֵאל-ּוְבֵני לה ְשרָֹ שּו יִּ ְדַבר עָֹ ֶשה כִּ ְשֲאלּו מֹּ ם ַויִּ ְצַריִּ מִּ ב ּוְכֵלי ֶכֶסף-ְכֵלי מִּ הָֹ ֹלת זָֹ  :ּוְשמָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 הזהב ומן הכסף מן להם חשובות היו   ושמלת ביאור ענין
 י"רש

 
 ושמלת

 
              )שם מכילתא) חשוב בפסוק והמאוחר  ,הזהב ומן הכסף מן להם חשובות היו הן אף

 

 שפת אמת

והענין הוא כי הפנימיות לעולם אחד אבל . 'חמש חליפות שמלות כו' נתן כו' בפסוק לכולם נתן לאיש חליפות שמלות כו
י הגלות הוא "ובודאי התועלת שבא ע. ש פושטת צורה ולובשת צורה"המלבוש מתחלף כפי מדריגות האדם עולה ויורד כמ

וסף נתן להם זה וי. ל"י דברי חז"ש ברש"לכן ביציאת מצרים כתיב כלי כסף וכלי זהב ושמלות חביב מן הכל ע. תיקון המלבוש
ל "ש חז"וז. עומד בצדקו' הדרך איך יוכלו להתלבש בכל אלה לבושים שונים כמו שהראה להם יוסף שלא הכירוהו אם כי הי

' הסתרת פנים ביותר ומרדכי תיקן ה' כי בימי אסתר הי. 'לבושים כו' שרמז לבנימין שיצא ממנו מרדכי שיצא מלפני המלך בה
וזהו ענין חליפות שמלות [ כי מנהג ישראל תורה. ז הרמז מה שמחליפין המלבושים בפורים"עואפשר . ]ל"מיני לבושים הנ

יעקב ' ל על אומרם ראוי הי"ז ז"וגם מדברי אא. א"ש במ"י יוסף כמ"עפ' כי כל העגלות והכנת הדרך לירד למצרים הי. ל"כנ
 ויגש ט"תרל :'לירד כו

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

א לד שָֹ ם ַויִּ עָֹ ץ ֶטֶרם ְבֵצקוֹּ -ֶאת הָֹ ם ֶיְחמָֹ תָֹ ְשֲארֹּ ת מִּ ם ְצֻררֹּ ְמֹלתָֹ ם-ַעל ְבשִּ ְכמָֹ  :שִּ
-------------------------------------------------- 

 

  המצות את היו מחבבים  ,עמהם הוליכו הרבה שבהמות פ"אע ביאור ענין
 

 י"רש
 

 שכמם על
 

              )שם) המצות את היו מחבבים  ,עמהם הוליכו הרבה שבהמות פ"אע
 

 שפת אמת
 

מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ' להיות כי הי. שהיו מחבבין המצות' על שכמם כו' בפסוק משארותם צרורות כו .1
ושמחה של מצוה הוא דבר . בעשיית המצוה הכנה לכל הדורות שיוכלו להרגיש שמחה' וזה הי. וקיבלוה בשמחה

עיקר ' והי. 'כדי שיכנסו בכלל עבדי ה' י היטב כי כל הגאולה הי"וידעו בנ. גדול שניתקן כל האדם בכח שמחה זו
והטו שכמם לקבל עול מצותיו ' ש יצאו כל צבאות ה"כמ. 'י שזכו להיכנס בכלל עבדי ה"השמחה שלהם בהגאולה ע

ל מצות שקיבלו בשמחה "י לדורות מצות מצה בליל פסח בשמחה כמאמר חכמינו ז"ים בנכ מקיימ"ולכן ג. בשמחה



על קבלת מצוה ראשונה ' ל שהי"וי. י"ש פרש"ש אחר פרשת משכו ויקד העם וישתחוו ע"וז. ]עדיין עושים בשמחה
 [:י"ז שבח והודאה שזכו להיות מצוינים במצות הש"בשמחה נתנו ע

 
כי הנה . ש"להם בהמות רק לחבב את המצוה ע' אמרו במכילתא וכי לא הי. תםבפסוק משארותם צרורות בשמלו .2

כאשר עושין המצות . ומצותי תצפון אתך' א פי"ש במ"כמ. עיקר תכלית המצוה להיות נשאר ממנה רשימה באדם
רי שיו' וזה שהי. ש צדיק זכיותיו חקוקין על עצמותיו"וכמ. ברוב אהבה ותשוקה נשארת הארת המצוה בנפש האדם
למה הקדים . ל בפסוק ויקחו להם"ש חז"וכן מ. י המצות"מצה ומרור צרורות בשמלותם רמז על הלבוש שנעשה ע

וצריך . והענין הוא כי וודאי עיקר המצוה היא צורך גבוה. ש"מן המצות ע' י ערום וערי"לקיחת הפסח לפי שהיו בנ
מצד זה נעשה מלבוש . המצוה ולאחריהאבל הכנת המצוה והתשוקה קודם . ש בלבד"האדם לעשות המצוה לש

כמו כן הרהורי . ל הרהורי עבירה קשין מעבירה"ש חז"א ממ"ש במ"וכמ. 'ולאחרי' הנפש שהמצוה נותנת ברכה לפני
. אבל הקילקול אל נפש האדם. והיינו כי הגם שעיקר פגם העבירה בשורש היא בעשייתה. מצוה טובים מגוף המצוה

אבל רוב ההרהור והתשוקה אל . אשר עיקר המצוה צורך גבוה. וכן הוא במצוה. הי הרהור עביר"מתרבה ביותר ע
שכל התקונים . ל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות"ש ז"וז. מתקן נפש האדם. המצוה

זדככין ז מ"ועי. י עושין"י המצות שבנ"י להיות נעשין אלה התיקונים ע"מסר הקדוש ברוך הוא לבנ. שלמעלה
 ט"תרנ: י"הנפשות של בנ

 

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

אפּו לט ֵצק-ֶאת ַויֹּ יאּו ֲאֶשר ַהבָֹ צִּ ם הוֹּ ְצַריִּ מִּ ת מִּ ת ֻעגֹּ י ַמצוֹּ ֵמץ ֹלא כִּ י חָֹ ְרשּו-כִּ ם גֹּ ְצַריִּ מִּ  יְָֹכלּו ְוֹלא מִּ
ְתַמְהֵמּהַ  ה-ְוַגם ְלהִּ שּו-ֹלא ֵצדָֹ ֶהם עָֹ  :לָֹ

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

 זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 להם עשו לא צדה וגם
 

 שמפורש הוא  ,)ד"פי מכילתא) והלכו האמינו אלא  ,צדה בלא למדבר נצא האיך אמרו שלא  ,ישראל של שבחן מגיד  .לדרך
  ,אחריו מפורש שכר ומה  ,).ב  ,ב ירמיה) זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי בקבלה

              'וגו  'לה ישראל קודש
 

 שפת אמת

 .'ז כו"ל שהיו שטופין בע"ש חז"כאשר ראינו שבשעה קלה נהפכו כמ. דור גלות מצרים נראה שהיו אנשים גדולים .1
ורק מצד הגלות . כי מצדם היו באמת גדולים שהיו קרובים אל האבות. שהאמינו' ומיד איתא וגם צידה לא עשו כו

שברגע יתברר כי . 'ש כשלחו כלה גרש יגרש כו"וזה מ. ולכן ברגע זו שיצאו נהפכו תיכף. א"שולט עליהם סט' שהי
לחזק ' כ ענין החיזוק שהוצרך ה"ל ג"וזהו י. דםכ תחת י"אין להם שום שייכות לרשעים הללו אם היותם עד עתה כ

י כח "רק ע. בכח מצרים לשלוט עליהם ולכבות הארת הקדושה' י אז לא הי"לב פרעה באופן שמצד קדושת בנ
ה כי אנחנו לא היינו יכולים לסבול הגלות לולא הקדמת זה "בעבורינו בהיות גלוי וידוע לפניו ב' והכל הי. הבורא

ה למה הרעותה כי לא היו ראוים "ולא לחנם שאל מרע. י במדרגה גבוהה סמוכים לאבות"בנ הגלות מצרים בהיות
 ז"תרל: כי הוא טובה בעבור זרעם אחריהם' י למען תספר באזני בנך כו"לכן השיבו הש. לקישוי הגלות רק בעבורינו

 
מארץ מצרים ' ביום הוצאתי כו' דכ. 'החוקה הזאת כו' ושמרת כו' ויאמר משה זכור כו' בפרשת קדש לי כל בכור כו .2

י "כי ביציאת מצרים נעשו בנ. י"וכשאמר הקדוש ברוך הוא קדש לי ניתוסף קדושה בכלל בנ. הקדשתי לי כל בכור



י החטא ניתן זה הכח "כ ע"ואח. אכן להיות ניכר בפועל ממש הוא בבכור. כלים להיות הקדושה בתוכם בכלל ובפרט
י "כי לימד לבנ. 'ולכן אמר משה רבינו זכור את היום כו. לכל איש ישראל אבל פנימיות הקדושה ניתן. להכהנים

כ למען "וכ. י בעצם היום הזה"מ יכולין להוציא מהכח אל הפועל רשימה קדושה זו שקיבלו בנ"שבכח זכירת יצ
ין לבוא מ יכול"ובאמצעיות יצ. זכירה הוא דביקות בפנימיות בקדושה' פי. מ כל ימי חייך"תזכור את יום צאתך מא

החוקה הזאת ' ש ושמרת כו"מ כל ימי חייך וז"ש למען תזכור באמצעיות צאתך מא"וז. ל בכל יום"אל הזכירה הנ
י מצות "והוא ע. ל שצריכין להביא זו הרשימה והחקיקה בכל כוחות האדם בלב ונפש"הוא הרשימה קדושה הנ

י "ל שקיבלו בנ"להתדבק ברשימה קדושה הנוכמו כן בשבת קודש יכולין . ק"ש בזוה"התפילין שנקרא קדושה כמ
ש "כמ. ובאמת בכל המצות יש קדושה. כי הוא עצמו קודש. צ בו תפילין"וא. מ"לכן גם שבת הוא זכר ליצ. מ"ביצ

י "ונראה שע. שורש הקדושה' י ביציאתם ממצרים הי"אבל זו מצוה ראשונה שקיבלו בנ. אשר קדשנו במצותיו
הראשית ' י שהי"וע. זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי' ל בפ"י ז"ש רש"חה כמשקיימו מצוה ראשונה באהבה ושמ

להיות ' פי. קדש לי כל בכור. וניתן להם הקדושה. 'ראשית תבו' לכן מה שכרן קודש ישראל לה. באמת ובלב שלם
הפועל  רק שצריכין לייגע עצמן בכל יום להוציא מכח אל. נקודה קדושה ראשית ותרומה בכל איש ישראל לעולם

 :רשימת נקודה זאת

 

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

יָֹה טז ת ְוהָֹ ת יְָֹדכָֹה-ַעל ְלאוֹּ פֹּ טָֹ י ֵעיֶניָך ֵבין ּוְלטוֹּ ֶזק כִּ יָאנּו יָֹד ְבחֹּ צִּ ה הוֹּ ם ְיהוָֹֹּ יִּ ְצרָֹ מִּ  :מִּ
-------------------------------------------------- 

 

 שתים באפריקי פת  ,שתים בכתפי טט ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 עיניך בין ולטוטפות
 

 עם חברו ומנחם  .):ד סנהדרין) שתים באפריקי פת  ,שתים בכתפי טט  ,טטפת קרוין בתים ארבעה שהם שם ועל  ,תפילין
  ,ראשונה בפרשה האמורה עיניך בין ולזכרון כמו  ,דבור לשון  ,).ו  ,ב מיכה) תטיפו אל  ,).ב  ,כא יחזקאל) דרום אל והטף

             בו וידבר הנס יזכור  ,העינים בין קשורים אותם שהרואה
 

 שפת אמת

א "ש אנכי ה"כמ. מ"כי הקדוש ברוך הוא תלה התורה ומצות ביצ. בפיך' תורת ה' ע כו"ולזכרון ב' לאות כו' כו' בפסוק והי
י לקבל "כדאיתא מאן דכפות באחרא א. א"משיעבוד הטבע והסטי לזכות לתורה עד שיוצאין "והיינו שא. אשר הוצאתיך

ונתן לנו מצות שעל . י זכר עשה לנפלאותיו"והש. והוצרך הקדוש ברוך הוא לעשות לנו נסים ונפלאות לצאת מן הטבע. ש"עמ
. 'תיו שמע והילקבל מלכותו ומצו' וב. 'מ קדש והי"שנים מיצ. פרשיות' ד. כמו במצות תפילין. מ"ידיהם מתעורר ונזכר יצ

וצריך כל אדם לידע כי . א"ולפרוק שיעבוד הסט. ש על שכמם"לקבל עמ. ל טט בכתפי שנים פת באפריקי שנים"ורמזו חז
וכמו שאדם מניח תפילין למטה ורוצה . הם פועלים ומסייעים לכל אדם. אותות' בפרט אותן שנק. י"המצות שנתן לנו הש

א ומתקשר אל "כמו כן השורש בשמים מוציא נשמתו ונפשו מסט. ת שמיםלצאת משיעבוד הגוף ולכנוס לקבלת מלכו
ז ופורקין "י מניחין תפילין למטה בעוה"ל כאשר בנ"והרמז כנ. ק דברכות"ש פ"ל בתפילין דמרי עלמא ע"ורמזו חז. הקדושה

ופורק . י אליו"ר את בנכן כביכול הקדוש ברוך הוא מניח תפילין וקוש. ש"א ומקבלין עליהם עול מלכותו ית"מעצמם עול סט
פרשיות ' וב. 'מי גוי גדול כו. פרשיות לשבחן של ישראל מי כעמך ישראל' כ ב"לכן בתפילין דמרי עלמא ג. א"מעליהם עול סט

ט הם "כי שבתות וי. צ תפילין שהם עצמם אות"ל שא"ובשבת קודש אחז. 'כו' עם נושע בה. או הנסה אלקים. א"להצילם מסט
ק היא חירות "שהנשמה היורדת בש. ויכולין לעשות כולו תורה. נתעורר בהם גאולת מצרים בלי עובדאמ ו"בעצמם זכר ליצ
 נ"תר :'ק ומתעברין מינה כו"א דלית לון שליטה בש"משיעבוד הסט

 



 


