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לפרשת שמות
(תרל"א – תרמ"ב)
תרל"א – יסוד ההתחדשות (ב) – יסוד הגאולה שבבשורת הקב"ה אהי' אשר אהי' (ה)
תרמ"ב  -התועלת שבגלות (ח)  -נצחיות האבות והשבטים (יב)

מבואר על ידי הרה"צ רבי פישל וינגרטן זצ"ל

ב
אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על המדרש ויקם מלך חדש עתה

תרל"א  -יסוד ההתחדשות

בחינת התחדשות ,והוא לישראל דכתיב אין כל חדש כו' ,רק על

אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על המדרש ויקם מלך חדש עתה
יאכלם חדש כו' חלקיהם כו' ,וז"ל המדרש (שמו"ר א ח) ,רבנן פתחין

ודפח"ח .כי מי שדבוק בפנימיות ,ובכל מעשה שעושה אינו

פתחא להאי קרא (הושע ה) בה' בגדו כי בנים זרים ילדו ,עתה יאכלם חדש
את חלקיהם ,ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה אמרו נהיה כמצריים,
מכאן אתה למד משה מלן ביציאתן ממצרים ,וכיון שעשו כן [=שלא מלו],
הפך הקב"ה האהבה שהיו המצריים אוהבים אותן לשנאה שנאמר (תהילים
קה) הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו ,לקיים מה שנאמר "עתה יאכלם
חדש את חלקיהם"  -מלך חדש שעמד וחדש עליהם גזירותיו.

יאכלם חדש כו' חלקיהם כו' ,כי קשה להמדרש איך יש למצרים
ידי שהפרו ברית מילה ונחסר להם בחינת יוסף שמשם בא
ההתחדשות ,על ידי זה "יאכלם חדש" כו' "חלקיהם" כו'
נדבק בחיצוניות הדבר ,יש לו תמיד זה ההתחדשות [וזהו שכתיב
ביוסף "והוא נער" כו'] ,ולהיות נקי בבחינת יוסף שמירת
הברית ,אינו בשום אופן רק שלא יהיה שום מעשה נפרש
מפנימיות חיות השם יתברך שבו ,כמו שידוע לכל הבא לטהר
עצמו בזה .ומי שהוא כן אין לו שום מיצר שיודע שכל ההסתר
הוא רק מבחוץ ,אבל הפנימיות חיות השם יתברך שבו והכל
לטוב ,ולזה צריכין בחינת אמונה ,להיות אמונה קבוע בלב איש

על ידי שבטלו ישראל מידת יוסף מקור ההתחדשות ינקו

שהכל חיות השם יתברך ,ופירוש 'אמונה' הוא הדביקות בשורש

המצרים ממידה זו

וחיות השם יתברך ,וכתיב "אמת ואמונה ערבית" ,שבעת
ההסתר העצה על ידי אמונה הנ"ל ,וזהו שאמר "והן לא יאמינו

כי קשה להמדרש איך יש למצרים בחינת התחדשות ,קשה לו על

לי" ,שכל הגאולה תלוי בבחינת אמונה .וזה יש תמיד לכל איש

מה שאמר "ויקם מלך חדש" ובפרט לפי שמה שאמרו חז"ל שנתחדשו
גזירותיו ,כי מה שמוסיף והולך ברשעותו וגזירותיו אין זו התחדשות אלא

מישראל בכל מיצר והסתר שיש בכל יום .ועל ידי שנמשכין
אחר הפנימיות ויודעין שהוא רק הסתר ממילא אין משגיחין על
החיצוניות כלל ,ועל ידי זה נגאלין מכל מיצר [וזה ענין סמיכות
גאולה לתפלה כמו שכתבתי במקום אחר] .וזה היה גם כן אות
המטה ,שעל ידי שנתחזק "ויחזק בו" נתהפך מנחש למטה.
להורות שעל ידי שמדובקין בפנימיות ואין משגיחין במה שנראה
מבחוץ נתברר האמת ונתבטל ההסתר כנ"ל .כי ההסתר גם כן
חיות מחיות השם יתברך ,וזה דבר עמוק מנפלאות השם
יתברך ,שגם כח ההסתר עצמו מהשם יתברך אף שנדמה
למתנגד להקדושה .וכפי אמונת האדם נתברר האמת כנ"ל.
ובגלות נסתר זו הידיעה ,כי אם היתה האמונה מאירה כראוי
לא היה גלות כלל .וז"ש זוה"ק וארא כי היה הדיבור בגלות,
שקול נקרא כלל ודיבור פרט ,עיין שם .פירוש הקול הוא שורש
האחדות בחינת "ה' אחד" ,ובבחינת דיבור הוא הנהגתו ית'
העולמות ,והוא בפרט כל דבר על מקומו .וזהו בחינת "שמו
שיתרבה כבוד שמו בהעולמות [ובפרט יש דברים שנראין מבחוץ
נפרדים מהקדושה והוא פרט הצריך לכלל .וזהו שאומרים
"בדברו מעריב ערבים"] .ולזה העיקר אמונה כמו שאיתא "בא
חבקוק והעמידן על אחת" ,פירוש להיות ידוע שכל הנבראים
הם רק בחיות נקודה אחת הכוללת הכל .וממילא אין הפרש בין
שנגלה או נסתר כשהאדם נתבטל להפנימיות כנ"ל:
עוד יובן כי תכלית הבריאה נגמר בגלות וגאולת מצרים ,כי
תיקון מעשה בראשית הוא יותר עיקר מבריאת מעשה בראשית,
לכן מוסיף על ענין ראשון לומר שזה תכלית הבריאה.

ין מינה כו'.
צריך ליטול ידיו לתרומה וגזרו חכמים שלא יבא לאכול תרומה בלא נטילה

הוספה[ ,על כרחך שהיתה בו התחדשות ברשעותו] ,והוא לישראל
דכתיב "אין כל חדש תחת השמש" ,שענין ההתחדשות לא שייך בעולם
כלל [רק בתורה שהיא למעלה מהשמש] לבני ישראל כו' ,רק על ידי
שהפרו ברית מילה ונחסר להם בחינת יוסף שמשם בא
ההתחדשות[ ,וכמו שמבואר בשפת אמת בפרשיות לעיל] שיוסף הצדיק
דבוק במידת היסוד היא שורש ההתחדשות ,על ידי זה "יאכלם חדש"
כו' "חלקיהם" כו' ודפח"ח.
ההתחדשות שייכת רק לישראל שגוברים על הטבע

ענין זה מובא בכמה מקומות ,ובבני בינה מפרשת בא תרמ"ט ד"ה בפסוק,
כבר כתבנו בשם מו"ז ז"ל דכתיב אין כל חדש תחת השמש ,ובני ישראל
שהם גוברים על הטבע במסירות נפש ,כדי לקבל התחדשות.
ובתרמ"ח שם "ובאמת אין בעולם הזה יכולים לקבל התחדשות ,כדכתיב
"אין כל חדש תחת השמש" ,אבל בני ישראל שהם בני עולם הבא יכולים
לקבל התחדשות דכתיב החודש הזה לכם כו' ,ולכן תקנו בברכת הלבנה
"וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים
להתחדש כמותה" כו'" עכ"ל .והיוצא מדבריו שבאמת בחינת ההתחדשות
אינה שייכת לגוים כלל ,והגוים יכולים רק לינוק מכח ישראל על ידי שהם
מתנתקים ממקור ההתחדשות שהוא בחינת יוסף הצדיק ,ברית מילה.

ג
מידת היסוד המביאה התחדשות היא להיות דבוק בפנימיות של כל דבר

כי מי שדבוק בפנימיות ,ובכל מעשה שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר ,יש לו תמיד זה ההתחדשות שמירת היסוד היא
על ידי שדבוקים בפנימיות של כל דבר ,והפנימיות של כל דבר הוא ברית מילה ,זה שנדבק בכל דבר בחיצוניות הדבר הוא הבחינה של היפך
ברית מילה ,כי שורש כל הנפילות הוא מה שמסתכלים על כל דבר בחיצוניות ,ושורש כל דבר בקדושה הוא להתדבק בפנימיות ,ומי שניגש

באופן זה לכל דבר אין לו נפילה ,וגם אם יש לו נפילה הוא מתגבר ומתחדש תמיד[ ,וזהו שכתיב ביוסף "והוא נער" כו'],

וכמ"ש

בליקוטים (כ"ב ):שנקרא נער על שם שמתעורר תמיד" ,וכן שמעתי מאא"ז מו"ר שנער נקרא על שם שיש לו תמיד התעוררות וקל באיבריו,
ועוד מביא בבני בינה מהמגיד מקוזניץ' שיוסף נקרא נער שמחדש עלמיו בכל שעה".
העצה לשמירת הברית היא לדבוק תמיד בחיות השי"ת שהיא פנימיות של כל דבר

ולהיות נקי בבחינת יוסף שמירת הברית ,אינו בשום אופן רק שלא יהיה שום מעשה נפרש מפנימיות חיות השם
יתברך שבו ,כמו שידוע לכל הבא לטהר עצמו בזה .כלומר להיות בחינת יוסף אין זה רק בחיצוניות ,ואע"פ שבודאי צירך אדם
לעשות כל ההשתדלות להמנע מרע בפועל ולהתדבק בטוב ,אבל כדי להיות באמת נקי בבחינת יוסף שמירת הברית אין זה אלא אם מסלקים
את שורש הפגם ומתדבקים בפנימיות שורש השמירה ,כי מהות שומר הברית הוא מי שמתדבק בשורש שהוא 'ביני ובין בני ישראל' ,קשר
פנימי של ישראל להקב"ה ,וכשיהודי דבוק בכל תהלוכות היום יום בפנימיות ,זהו שומר הברית ,ולא שייך להיות נקי בשמירת הברית רק אם
בשום מעשה שעושה לא יהיה נפרש מפנימיות חיות הש"י ,דהיינו הן כשעושה במסחרו או מדבר איזה דיבור ידע מה הפנימיות של זה שהוא
הרי יות השם יתברך ומה הוא רצון השם יתברך שיצא על ידי מעשה חיצוני זה ,ואדם כזה הוא יכול להיות בבחינת נקי וטהור בחינת יוסף
הצדיק .ובבני בינה מביא משפ"א קרח תרל"א שכתב "וכן שמעתי מאא"ז מו"ר על פסוק פקוד יפקוד אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם,
להיות דבוק בפנימיות בבחינת יוסף שומר הברית" עכ"ל ,מבואר שזהו בחינת "עצמותי" ,עצמוּת יוסף הצדיק.
על ידי ההסתכלות הפנימית אין לו שום מיצר

ומי שהוא כן שמסתכל כל דבר בפנימיותו ,אין לו שום מיצר שיודע לא רק בידיעה בעלמא אלא דבוק בבחינת דעת שכל ההסתר
הוא רק מבחוץ ,עניני חיצוני בעלמא ,אבל הפנימיות חיות השם יתברך שבו והכל לטוב ,שהרי טוב ה' לכל ,שמשמעותו היא [לא
רק שטוב לכל הברואים ,אלא גם] שהוא אך ורק טוב – "ער איז נאר גוט'ס" ,וכל החסרונות הם רק מצד המקבלים ,שהקב"ה עושה הסתר,
וכשאדם יודע שהכל הוא רק הסתר הרי הוא יכול לקבל את הפנימיות שהוא רק טוב.
האמונה היא הדביקות ובאה על ידי הדביקות

ולזה צריכין בחינת אמונה ,להיות אמונה קבוע בלב איש שהכל חיות השם יתברך ,ופירוש 'אמונה' הוא הדביקות
בשורש וחיות השם יתברך ,זהו מהות האמונה [שבאה מחמת הדביקות] ,1והאמונה [גם כן] מביא לדביקות בשורש וחיות השי"ת ומי
שדבוק בזה הוא יש לו אמונה ,וממילא ,מכיון שזהו ענין האמונה א"כ מי שמפעיל את ענין האמונה הרי הוא מפעיל את פנימיות הנפש
שדבוקה בפנימיות חיות השם יתברך ,וממילא בחלק זה הרי הוא רואה את האמת ,מה שאין כן בכוחות החיצונים שלו שבו הרי האמונה
בבחינה חיצונית בלבד שמאמין בלא הבנה ,אבל בפנימיות הרי זה בבחינת ראיה ממש ,ועל ידי שמוציא מהכח אל הפועל את הכוחות
הפנימיים אז נהיה גם בחיצוניות טוב כפשוטו.
האמונה היא העצה לשעת הסתר

וכתיב "אמת ואמונה ערבית" ,שבעת ההסתר העצה על ידי אמונה הנ"ל,

בשעה שיש לאדם הסתר דהינו בחינת ערבית העצה

לברר ולגלות את האמת על ידי אמונה ,ובבני בינה מביא משפתי צדיק בשם זקינו שאמת ויציב שחרית ענינו שמכירים בחיות הש"י שנותן לנו
1

וכמו שכתב בתולדות יעקב יוסף שלח קכט ,א (תפט ,ב).

ד
ואמת ואמונה ערבית הכוונה שאינו מכיר אבל מתאמץ באמונה ,ועל ידי זה זוכה לדרגת אמונה של "אמת ויציב שחרית" .וזהו שאמר "והן
לא יאמינו לי" ,שכל הגאולה תלוי בבחינת אמונה וזו היא טענתו של משה רבינו שהגאולה תלויה באמונה ומכיון שלא יאמינו הרי יש
מונע לגאולה .וזה יש תמיד לכל איש מישראל בכל מיצר והסתר שיש בכל יום .עצה זו ,לדעת ולהיות דבוק בהפנימיות ולדעת
שמצד הפנימיות הן שום מצר הרי זו עצה לכל החיים ולכל יהודי ויהודי ולכל הסתר שבכל יום ויום ,וכמו שאיתא כל יום ויום ובכל דור ודור
חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים ,והבעל התניא אומר ע"ז "כאילו יצא היום ממצרים" ,יוצא שכל יום יש יציאת מצרים חדשה,
כי כל יום יש מצר חדש ,המצר הוא על הבחינה החדשה והאור החדש השייך ליום המסויים הזה ,שמכיון שהוא אור חדש ויותר מאתמול יש לו
גם מיצר חדש.
וכמו שאומר הבעל שם טוב הק' עה"פ "כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון עוד לראותם עד עולם" ,ומבאר על פי מאמר האר"י הק'
כי כל תפילה ותפילה מיום בריאת העולם הוא אור חדש ,ואומר הבעש"ט הק' שכל יום בכל תפילה חדשה יש הסתרה חדשה ומחשבות זרות
חדשות ,וזה עצמו סימן שיש אור חדש ,כי זה לעומת זה עשה אלוקים ,וכנגד האור החדש שבא עכשיו לפי בחינת הפרטית באה הסתרה זו,
ומההסתרה אפשר לראות את האור.
ההסתכלות הפנימית מבטלת את החיצוניות

ועל ידי שנמשכין אחר הפנימיות ויודעין שהוא רק הסתר ממילא אין משגיחין על החיצוניות כלל,

וכשאין מסתכלין על

החיצוניות ,והרי החיצוניות אין לה שום מטרה לעצמה רק שידעו שאין שום דבר חוץ מהפנימיות ממילא אין שום הסתר ,ועל ידי זה נגאלין
מכל מיצר [וזה ענין סמיכות גאולה לתפלה כמו שכתבתי במקום אחר] .בפרשת ויגש תרל"א (ד"ה ויגש) כ' זה פירוש סמיכות
גאולה לתפילה ,גאולה מה שיודעין שבתוך כל גלות כו' יש גם נקודה גנוזה ממנו יתברך כו' .וזה היה גם כן אות המטה ,שעל ידי
שנתחזק "ויחזק בו" נתהפך מנחש למטה .להורות שעל ידי שמדובקין בפנימיות ואין משגיחין במה שנראה מבחוץ
נתברר האמת ונתבטל ההסתר כנ"ל .הוא מבאר שמה שנאמר בו "ויחזק בו" הכוונה היא שנתחזק ואחז בפנימיותו ,ואע"פ שנראה שיש
נחש ,הרי כשמתדבקים בפנימיות שיש בנחש עצמו ,רואים שהוא באמת מטה שאינו יכול להזיק כלל.
גם ההסתר הוא חיות השם יתברך ותכליתו לברר האמת והפנימיות

כי ההסתר גם כן חיות מחיות השם יתברך ,וזה דבר עמוק מנפלאות השם יתברך ,שגם כח ההסתר עצמו מהשם
יתברך אף שנדמה למתנגד להקדושה .כי ה' הוא האלקים ,האלקים גי' הטבע ובטבע יש כל מיני הסתרות ,אבל מכיון שהוא אחד מ
ואין שום פירוד ביניהם ח"ו ,והשם יתברך בעצמו יודע שההסתר הוא גם כן הוא בעצמו  -שהרי הוא ההסתר ולא רק המסתיר ,ומבחינתו ית'
הרי אין שום סתר ,אם כן למה נראה זאת לנו הסתר ,מפני שזאת הוא עבודתינו להאמין ולדעת כי ה' הוא האלקים ועל ידי שדבוקים בפנימיות

נתהפך החיצוניות ומתבטלים המניעות לעבודת ה' ,ואדרבה עוזרים לו לעבודת ה' .וכפי אמונת האדם נתברר האמת כנ"ל.

שעל כן

אומרים אמת ואמונה ערבית ,שלכאורה קשה בשלמא בחינת אמונה שייך לערבית המורה על חושך והסתר ,אבל מה שייך לומר אמת
שמשמע שרואים ,ועל זה מת' כי על ידי אמונת האדם מתברר שהוא אמת.
מהות הגלות היא הסתר ידיעת הפנימיות

ובגלות נסתר זו הידיעה ,כי אם היתה האמונה מאירה כראוי לא היה גלות כלל

ולכן יש הסתר גם באמונה עצמה ,והעצה

להתחזק באמונה ועל דרך שאמרו צדיקים שאם אין אוחזים באמונה בפנימיות הלב אז לכל הפחות יחזרו על האמונה בפה ,והתולדות יעקב
יוסף מפרש את הפסוק נכרתה האמונה ואבדה מפיהם ,שהטעם שנכרתה האמונה בלבם הוא מפני שנכרתה גם מפיהם כי אם היו חוזרים על

האמונה תמיד בפיהם אז בסופו של דבר היה להם גם אמונה בלבם ופנימיות נפשם.

ה
הקול הוא שורש האחדות – יסוד  -והדיבור הוא ההתחלקות והירידה לחיצוניות  -מלכות

וז"ש זוה"ק וארא (נ"א ).כי היה הדיבור בגלות ,שקול נקרא כלל ודיבור פרט ,עיין שם שמבואר שאם היתה מאיר ענין הדיבור
אז היו יכולים להגיע לבחינת האמונה בהתגלות ,כמו שמבואר כאן שבחינת הדיבור היא השכינה הקדושה מלכות פה ששם ענין האמונה ,וקול
נקרא כלל הוא בחינת ו' של שם הוי"ה בחינת משפיע והדיבור הוא בחינת פרט הינו המלכות בחינת מקבל ,והכלל צריך להאיר בפרט שהוא
המקבל .פירוש הקול הוא שורש האחדות בחינת "ה' אחד" ,מצד הקול אין השתנות לפרטים ,כי הקול הוא "היולי" ,שאפשר לדבר

בו כל מיני דיבורים שבעולם ולכן הוא נקרא כלל והדיבור [שהוא ההתחלקות לאותיות הא"ב] נקרא פרט ,ובבחינת דיבור הוא הנהגתו
ית' העולמות ,כנידוע שדיבור הוא ל' הנהגה כמ"ש דבר אחד לדור דהינו מנהיג אחד לדור ,ויוצא שכח הדיבור הוא כח ההנהגה ,והוא
בפרט כל דבר על מקומו.
ענין שמו אחד הוא ריבוי כבוד שמו גם בדרגות שפלות

וזהו בחינת "שמו אחד" ,המורה על התפשטות ,שיתרבה כבוד שמו בהעולמות .וכידוע שזהו ענין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,
כי שמו אחד הוא אחד הכינויים ליחודא תתאה ,שמהותו ששמו יתברך שלמעלה מהעולמות ירד גם לבחינת תתאה בחינת שילוב הוי"ה
באדנ"י ,שבגלוי רואים ענין אדנ"י שהיא המלכות שעל ידה מתנהג העולם ,וצריכים להאמין שיש גם בחינת הוי"ה שהוא בחינת שלמעלה
מהטבע ,וזה הענין שדווקא בהסתר נתגלה שמו שזה התפשטות כבוד שמו ית' ,כבוד הכוונה גם להלבושים ,וכשמו "שיתרבה כבוד שמו
בעולמות" ,ובעולמות הכוונה מל' העלם והסתר.

[ ובפרט יש דברים שנראין מבחוץ נפרדים מהקדושה והוא פרט הצריך לכלל .וזהו שאומרים "בדברו מעריב ערבים"]
כמ"ש בא תרל" א וזה פירוש בדברו מעריב ערבים בחינת מלכות שמים להיות כבוד שמו גם בתוך העירוב והסתר על ידי אמונה ,ובשעת הגלות
נסתר האמונה וזהו שכתוב כו' שבחינת הדיבור היה בגלות .ונמצא שהאור המקיף שהוא למעלה מהאור הפנימי שנכנס בכלי הוא בחינת כל,
והוא בחינת ה' אחד ,ובחינת שמו אחד הוא בחינת [אור הפנימי ש]נכנס בפרטי ,בחינת ממלא כל עלמין האור המחיה כל פרט ופרט ,והעבודה

היא להמשיך את ה"ה' אחד" שלמעלה מהעולמות ב"שמו אחד" שבתוך העולמות .ולזה העיקר אמונה כמו שאיתא "בא חבקוק
והעמידן על אחת" ,פירוש להיות ידוע שכל הנבראים הם רק בחיות נקודה אחת הכוללת הכל .דהיינו שרואים את הכלל
שהוא האור הכולל הכל ,ונמצא בו נקודה אחת שהוא חכמתו ית' ,וזהו ענין סובב כל עלמין הוא בחינת מקיף ,והגם שהפרט נסתר הרי הכלל

קיים תמיד ,והכלל מאיר בפרט ,וממילא אין הפרש בין שנגלה או נסתר כשהאדם נתבטל להפנימיות כנ"ל:

יסוד הגאולה שבבשורת הקב"ה "אהי-ה אשר אהי-ה"
ויאמר משה אל האלה-ים ,הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלה-י אבותיכם שלחני אליכם ,ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם

ויאמר אלה-ים אל משה אהי-ה אשר אהי-ה ,ויאמר כה תאמר אל בני ישראל אהי-ה שלחני אליכם כו'( .ג' י"ג – י"ד) .וודאי עיקר שאלתו
היה בדבר הנוגע לעיקר הגאולה .שבוודאי שאלתו של משה לא היתה שאלה חיצונית אלא בפנימיות ,כי שמו יתברך הוא על שם
גילוי מלכותו .כי עיקר ענין השם הוא לאחרים ,וכמו שאדם לעצמו אינו צריך שם ,ושמו הוא רק כדי שיקרא ואותו אנשים אחרים ,כך שמו
יתברך הוא לבחינת "קוראי שמו" שנגלה אותו על ידי שמו ,וכמשל אדם שכשהוא מתעלף קוראים אותו בשמו כדי שיקום ,וכן כשהוא שקוע
במחשבותיו וקוראים אותו בשמו הוא מתפנה מהרהוריו וכל מהותו פנויה למי שקורא לו ,כך להבדיל שמו יתברך ענינו גילוי שמו בחינת קוראי
בשמו ,ובחינת אשגבהו כי ידע שמי ,כשקוראים את הש"י בשמו הוא נפנה מכל עסקיו כביכול ,וכמו שאמרו ז"ל מפני מה ישראל קוראים
ואינם נענים מפני שאינם מתפללים בשם ,היוצא ששם הוא הגילוי.

ו
בעת הגלות נסתר שם השי"ת היינו שהשי"ת הוא המתלבש בלבושיו

ובעת הגלות נסתר כבוד שמו .דהיינו כבוד הוא הלבושים (רבי חנינא קארי למאניה מכבדותיה) ,שהלבושים שלו נסתרים ,והגאולה
היא להיות זה נודע ונתברר ,שכבוד שמו משגיח על הכל .וכמ"ש ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר ,כשנתגלים
הלבושים רואים התפשטות שמו ית' ,וכמו שביארנו כמה פעמים שתכלית ההסתר אינה ההסתר אלא למצוא את השם יתברך בתוך ההסתר

והגאולה היא במה שיודעים וברור אצלינו בעצמינו שכבוד שמו משגיח על הכל ,והרי הוא והשגחתו אחד ,ושהגלות רק הסתר וקליפה
מבחוץ .וממילא על ידי ידיעה זו בא הגאולה ,ולכן שאל משה כי יאמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ,שיגלה לו את שורש הגאולה ,מה שמך.
בשבת עולים העולמות להתדבק בשורשם

וכתב זוה"ק מאי שבת ,שמא דקודשא בריך היא.

וז"ל (שמות יתרו פ"ח ):ומשום דכל מהימנותא אשתכח בשבתא( ,כל האמונה

נמצאת בשבת) לכן יהבינן ליה לבר נש נשמתא אחרא( ,נותנים לו לאדם נשמת אחרת שאין לו בימות החול) נשמתא עילאה נשמתא דכל

שלימו בה ,דוגמא דעלמא דאתי ,ובגין כך אקרי שבת ,מאי שבת שמא דקוב"ה ,שמא דאיהו שלים מכל סטרוי .כי בחינת שבת הוא זה
העליה של כל דבר לשורשו להתדבק בחיות השם יתברך .וזהו בעצם ה"סוף מעשה" – השביתה של המעשה שבה מתגלה
ה"מחשבה תחילה" ,ולכן אז כל העולמות מתדבקים בשורשם בחינת המחשבה ,וכמ"ש האריז"ל שבשבת עולים כל העולמות לשרשם ,ולכן
בשבת מתמעט ההסתר ומקבלים חיות השי"ת.
על ידי ההסתר עכשיו מתרבה ומתגדל שמו הגדול

וזהו שאמר שישאלו "מה שמו" ,פירוש עתה בגלות,

היינו שכיון שבא עכשיו משה לומר להם שבא הקב"ה לגאלם עכשיו ,א"כ

ישאלו הם מה שמו כיצד ניתן עכשיו בגלות לגלות את שמו ומהו המפתח לגלות את ההסתר ששמו יתגדל ויתרבה בכל העולמות שימצאו
הארה מכבוד שמו גם עתה.
ויתרון אור מן החושך ,שזה פירוש

והתשובה אהי-ה ,פירוש משום שעל ידי הגלות יתברר כבודו יותר אחר כך בתוספת
"אהי-ה אשר אהי-ה" ,שאתגלה על ידי המצב של עכשיו שהוא הגלות ,שידעו מצרים כי ה' הוא אלה-ים ,ועל ידי הגלות יתברר
ידיעה זו גם במצרים .כמ"ש וידעו מצרים כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים.
בקריעת ים סוף נתגלה למפרע כי ה' אחד ושמו אחד גם בשעת ההסתר

ואחר כך כתיב בשעת שלימות הגאולה בקריעת ים סוף "ה' איש מלחמה ה' שמו" .שנתברר שה' ושמו אחד ,שנתגלה כבוד שמו
שה' איש מלחמה ה' שמו ,שגם בחינת ההתגלות והתפשטות היתה בחינת השם וכמו שלעתיד לבוא היה השם אחד ושמו אחד ,וכמו
שאומרים חז"ל וכי עכשיו אינו אחד ,ומתרצים דעכשיו בגלות "לא כשם שהוא נכתב הוא נקרא לא כשהוא נקרא הוא נכתב" ,דהיינו עכשיו
הוא נכתב בשם הוי"ה ונקרא בבחינת התגלות רק בבחינת אדנ"י ,אבל לעתיד גם בבחינת שמו יהיה אחד דהיינו שם הוי"ה ,שיהיה גם בבחינת
קריאה בפה [בחינת מלכות] בהתגלות ולא רק בבחינת כתיבה על הספר שהוא בחינת הסתר.

ושם הויה מורה על שם היה הוה ויהיה ,שלפניו יתברך הכל אחד ,שהוא למעלה מן הזמן.2

ומכיון שכן כל השינויים מפגעי

הזמן אינם שייכים אליו ,ואין בו הסתרות כלל ,אל שאנו מבקשים שבחינה זו תתגלה גם בבחינת שמו שהיא בהתפשטות בחינת שם אדנ"י

2

נראה לפרש דהנה יש כלל בספה"ק שמהות התענוג הוא לפי גודל החסרון ,שלפי גודל החסרון שיש לו לאדם לפני השלמת התענוג כך יגדל התענוג אחר כך ,וכן להיפך

כפי התרחקות האדם מן החסרון והעדר התענוג כך יגדל התענוג ולכן "תענוג תמידי אינו תענוג" .וזה הוא בחינת ששת ימי המעשה ויום השבת ,וכן ששת אלפי שנין
והאלף השביעי ,שכפי גודל ההסתר בששת האלפי שנה כך תגדל התענוג והשמחה באלף השביעי ,ואז ימלא שחוק פינו על כל אותם שנים שהיינו בגלות בצער ויסורים

ז
אדון הכל שהוא נמצא בהכל והוא אדון הכל שבזה יש הסתרות ,ועכשיו בבחינת אדנ"י שהוא בחינת מלכות צריך לבחינת ה"אמת ואמונה
ערבית" ,אבל באמת אחד ויתגלה לעתיד לבוא שה' אחד ושמו אחד.
האמונה היא הדביקות בשורש

[מכאן נראה ענין חדש קצת] .ובוודאי אמונה שלימה לא היה אז לישראל .ומשה רבינו עליו השלום שאמר "והן לא יאמינו"
לא טעה חס ושלום אף דכתוב "ויאמן העם" ,כי יש מקטני אמנה .וכתיב "ואהי-ה אצלו אמון" ,במדרש בראשית (ב"ר א
א) אמון רבתא כו' ,ומבואר שאמון הוא מלשון "אומן הנושא את היונק" ,כי אמונה הוא המשכה ודביקות בשורש.
ב' מיני אמונה

[ויש אמונה בדרך ביטול ויש אמונה הנרגשת כרואה בעין,

יש אמונה שהיא חיצוניות ,שאע"פ שהיא מפנימיות הנפש ,שאדם

באמת מאמין ,אבל מכל מקום הוא אינו רואה את האמונה ,ואדרבה רואה להיפך ,אבל האמונה שמאמין אומרת לו שזו היא האמת ,והוא
מתבטל לאמונה זו ,אבל יש אמונה הנרגשת שהיא בבחינה שהנשמה רואה אלקות שהכל הוא אור ה' ,וכמו שכתב בדרך מצוותיך להצמח צדק
שבשעה שאדם רואה חפץ הרי זה כאילו רואה את החיות אלוקי שבו שהרי בלעדו אין שום חפץ ,וכמו מי שרואה אדם אחר שהוא יודע בוודאי
שיש לו נשמה שהרי בלעדו יהיה האדם כבשר ועצמות הנמצאים בקדירה של תבשיל כלשונו הק' ,עד כדי כך שאומר שלבחינה זו אין צריך

אמונה כלל כי היא ראיה בעין [וכן כתב בליקוטי תורה פרשת ואתחנן ד"ה וידעת היום] ,עכ"פ ענינו שהאמונה מאירה לו בגלוי ,וזהו בחינת
משה רבינו עליו השלום אספקלריא דנהרא].
עד קריעת ים סוף היתה אמונתם בדרך נסתר

וכתיב "הן לא יאמינו לי" פירוש להיות נמשכין אחר אמונת משה רבינו ע"ה ,וזהו שכתוב "מה שמו" .והלא אחר כל
הגאולה כתיב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" כי שלימות הגאולה היא האמונה בה' ובמשה עבדו כי כשנמשכים אחר משה רבינו ממילא
נמשכים אחר השם יתברך וכמו שאיתא בפסוק אנכי עומד בין ה' וביניכם להגיד לכם את דבר ה' ,משה רבינו עומד בין ה' ובינינו בבחינת

ממוצע המחבר בין כלל ישראל להשי"ת כו' .מכלל שמקודם היה אמונה בדרך נסתר.

ויאיר לנו עין בעין כל הטובות והחסדים שהיו אפילו בתוך ההסתר ,ויגדל כבוד שמו להיות אפילו במצב זה של תוך ההסתר ,וכפי גודל החסרון וההשתוקקות לגאולה כך
תגדל השמחה באותה שעה שיתברר למפרע גודל הקרבת אלוקים שהיה לנו אפילו בגלות וכן הרגש התענוג יגדל כפי גודל ההשתוקקות למלאות החסרון בימי הגלות.
וזו היא מענה השם ית"ש למשה רבינו ,שמכיון שהחסרון וההסתר של עכשיו הוא הגורם לתענוג שבגאולה ,שהחסרון הוא הגורם לתענוג הגאולה ,על כן לשאלתם מה
שמו השיב אהי"ה אשר אהי"ה שישמחו כבר עתה בבוא הגאולה ,וזה עצמו יאיר להם אור הגאולה ,ובפרט כי הנה מצידו ית' הרי הוא היה הוה ויהיה כאחד ,ואם כן נמצא
דהדבוק בגאולה העתידה לבוא מתוך השמחה שיש לו עכשיו על הגאולה ,ואשר תבוא מתוך הצער והיסורים של עכשיו הרי הוא ממשיך את הגאולה כבר לעכשיו ממש,
ונראה שזהו כוונת דברי רבינו בכל הד"ה עד כאן ,ודו"ק היטב( .המגיה).

ח
[וכתיב "ויאמר משה כו' הן לא יאמינו לי ,כי יאמרו כו' לא נראה אליך ה'" ,כי לא יוכל לברר להם שגם הארת ה' הויה ב"ה
בעצמו יש גם כן גם עתה].
ואמרו לי מה שמו מה אומר כו'( .וודאי עיקר שאלתו היה
בדבר הנוגע לעיקר הגאולה .כי שמו יתברך הוא על שם גילוי
מלכותו .ובעת הגלות נסתר כבוד שמו .והגאולה היא להיות זה
נודע ונתברר ,שכבוד שמו משגיח על הכל .ושהגלות רק הסתר
וקליפה מבחוץ .וכתב זוה"ק מאי שבת שמא דקודשא בריך היא.
כי בחינת שבת הוא זה העליה של כל דבר לשורשו להתדבק
בחיות השם יתברך.
וזהו שאמר שישאלו "מה שמו" ,פירוש עתה בגלות ,שימצאו
הארה מכבוד שמו גם עתה .והתשובה אהיה ,פירוש משום שעל

האותות היו צמצומים להמשיך האמונה בתוך ההסתר

וכן נראה פירוש מה שכתוב (שם ד ח) "והיה אם לא יאמינו
ולא ישמעו לקול כו' האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון והיה

לך

אם לא ישמעו גם לשני האותות האלו ולא ישמעון לקולך ,ולקחת ממימי

היאור ושפכת היבשה כו'" דמי איכא ספיקא קמי שמיא .אבל אלו
הג' אותות היו מדריגות באמונה ,שעל ידי צמצומים אלו יוכלו
להתדבק ולהאמין ,כל אות ואות הוא בחינת צמצום מיוחד שהקב"ה

ידי הגלות יתברר כבודו יותר אחר כך בתוספת ויתרון אור מן

מצמצם עצמו להתגלות אף בבחינת הטבע ולהראות כי ה' הוא האלקים,

החושך ,שידעו מצרים כי ה' הוא אלקים .ועל ידי הגלות

אף שלא יהיו כבחינת משה רבינו עליו השלום[ .ולזה היה קשה
למשה רבינו ע"ה להיות השליח להם דכתיב "כה תאמר לבני
ישראל" כו' ,ומדרגתו בחי' זה כידוע שכל הנביאים התנבאו בבחינת
כה ,שענינה ברור הדיבור אבל לא התגלות הדיבור].

יתברר ידיעה זו גם במצרים .ואחר כך כתיב "ה' איש מלחמה
ה' שמו" .שנתברר שה' ושמו אחד,
ושם הויה מורה על שם היה הוה ויהיה ,שלפניו יתברך הכל
אחד ,שהוא למעלה מן הזמן .ובוודאי אמונה שלימה לא היה
אז לישראל .ומשה רבינו עליו השלום שאמר "והן לא יאמינו"
לא טעה חס ושלום אף דכתוב ויאמן העם ,כי יש מקטני

בשבת יש הארה לאמונה שבתוך הטבע

אמנה .וכתיב "ואהיה אצלו אמון" ,במדרש בראשית אמון רבתא

ובשבת יש הארה לאמונה זו ,וזהו ענין ה"מזמור שיר ליום
השבת" לברר אף שנראה רשעים מצליחים שאינו אמת רק
דמיון חוץ ,וחיות הפנימיות כח השם יתברך כנ"ל :בבני בינה מביא

פירוש להיות נמשכין אחר אמונת משה רבינו ע"ה ,והלא אחר

שם מהר"ל בנצח ישראל פי"ט ועל דבר זה יסד דוד המלך ע"ה המזמור שיר
ליום השבת ולא מצאנו בכל המזמור הזה שנזכר יום השבת שאמר מזמור
שיר ליום השבת ,אבל מפני כי השבת בו השלים השי"ת העולם ,ויש בו
נמצא דברים שנראים שהם חסרון העולם ,שיש צדיק ורע לו רשע וטוב לו,
דבר זה נראה שהוא חסרון ,על זה אמר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות
ה' ,שיש להודות לה' יתברך על שלימות הבריאה ושלימות חסרון הבריאה
הכל בהשלמה "להגיד בבוקר חסדך" כי הבוקר הוא עולם הבא שכולו אור
כו' ועולם הזה לילה לאמונתך בלילות הוא עולם הזה שדומה ללילה ,ובוודאי
בעולם הבא נראה החסד והטוב שעושה השם יתברך עם הצדיקים בעולם
הזה שאין הצדיקים שרוים בטובה "אמונתך בלילות" ,העולם הזה דומה
ללילה ובו יגיד אמונתו ,ואע"פ שהוא בצרה הוא מאמין בו יתברך שיאיר לו
הכל בעולם הבא.

כו' ,כי אמונה הוא המשכה ודביקות בשורש[ .ויש אמונה בדרך
ביטול ויש אמונה הנרגשת כרואה בעין ,וזהו בחינת משה רבינו
עליו השלום אספקלריא דנהרא] .וכתיב "הן לא יאמינו לי"
כל הגאולה כתיב "ויאמינו בה' ובמשה" כו' .מכלל שמקודם
היה אמונה בדרך נסתר .וזהו שכתוב "מה שמו"[ .וכתיב "כי
יאמרו כו' נראה אליך ה'" ,כי לא יוכל לברר להם שגם הארת
ה' הויה ב"ה בעצמו יש גם כן גם עתה].
וכן נראה פירוש מה שכתוב והיה אם לא יאמינו כו' האות
הראשון דמי איכא ספיקא קמי שמיא .אבל אלו הג' אותות היו
מדריגות באמונה ,שעל ידי צמצומים אלו יוכלו להתדבק
ולהאמין ,אף שלא יהיו כבחינת משה רבינו עליו השלום[ .ולזה
היה קשה למשה רבינו ע"ה להיות השליח להם דכתיב "כה
תאמר לבני ישראל" כו' ,ומדרגתו בחי' זה] .ובשבת יש הארה
לאמונה זו ,וזהו ענין ה"מזמור שיר ליום השבת" לברר אף
שנראה רשעים מצליחים שאינו אמת רק דמיון חוץ ,וחיות
הפנימיות כח השם יתברך כנ"ל:
עוד יובן כי תכלית הבריאה נגמר בגלות וגאולת מצרים ,כי
תיקון מעשה בראשית הוא יותר עיקר מבריאת מעשה בראשית,
לכן מוסיף על ענין ראשון לומר שזה תכלית הבריאה.

ין מינה כו'.

יה"ר שיתקיים בנו הכתוב "הראני ה' חסדך" ,ונגלה לקיום הכתוב ונגלה כבוד
ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר בב"א.

ט

תרמ"ב – התועלת שבגלות

ואלה שמות אמרו חז"ל כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על
הראשונים .כי הנה התורה נחלקה לז' כמו שאמרו חז"ל חצביה
עמודיה שבעה מול שבעת ימי בראשית ,וספר בראשית הוא
בחינת חסד לאברהם ,כי "עולם חסד יבנה" .ואיתא כי יש כ"ו
כי לעולם חסדו בהודו ,הוא על כ"ו דורות שהיו קודם שניתנה

ואלה שמות
א) .אמרו חז"ל אמר רבי אבהו כל מקום שנאמר אלה פסל את
הראשונים ,כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים.

בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו (א,

תורה שהיו קיומן בחסדו יתברך בלבד ,וספר שמות התחיל
בגלות מצרים שהוא בחינת יהי רקיע ,להבדיל בין ישראל
לאומות ,שזה היה תכלית גלות מצרים וגאולת מצרים ,והיא
בחינת יצחק ומידת הדין ,ולכן נאמר ואלה מוסיף על
הראשונים לומר כי זה הדין היה כלול בחסד כמו שכתוב
במדרש מטעם ואוהבו שחרו מוסר ,ואדרבה זה נקרא חסד
ואמת כי הקב"ה רוצה שבני ישראל יזכו במעשיהם על פי
התורה והמצוות ,דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה.
וזה הדרך בקבלת התורה והיא בחינת אמת ליעקב ,אבל יציאת

כי הנה התורה נחלקה לז' כמו שאמרו חז"ל (ויקרא רבה יא ג) בר
קפרא פתר קריא בתורה חכמות בנתה ביתה זו תורה הה"ד (משלי ב) כי ה'

יתן חכמה (שם ח) ה' קנני ראשית דרכו .חצביה עמודיה שבעה מול
שבעת ימי בראשית כן איתא בויק"ר יא ,א .ושם ג' איתא ,אלו שבעה
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ספרי תורה  ,ולא חמשה הן? בר קפרא אומר ,מרישיה דוידבר עד ויהי
בנסוע הארון (במדבר י) חד ,ויהי בנסוע הארון חד ,מן ויהי עד ובנחה חד,
ועד סיפיה חד הרי ז' עכ"ל.

מצרים היה הקדמה לקבלת התורה ,כדכתיב בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון כו' .ובמדרש שלוש מתנות טובות נתנן הקב"ה
לישראל ,ועל ידי יסורים כו' ,אבל התכלית היה כדי שיזכו
לתורה ויקבלו החסד של אמת ,ועל זה נאמר מה יקר חסדך
אלוקים כמו שכתבנו במקום אחר שהוא החסד שכלול בדין ,וזה
בכח התורה שהיא מחברת חסד ודין ,ולכן ספר ואלה שמות
מתחיל בגלות ומסיים בקבלת התורה כמו שהיה ביום שני
תחילת מלאכת המים ולא נגמר עד תחילת יום השלישי ,עיי"ש
ברש"י ובמדרשים ,וכמו כן קבלת התורה הוא התכלית של גלות

וכאן מבאר השפ"א רק שבראשית שמות הן כנגד אברהם ויצחק ,שהוא
חסד וגבורה ,ובפי' בני בינה כאן מביא ,שהשפ"א מבאר במקו"א (במדבר
תרנ"א ד"ה וידבר) שויקרא הוא כנגד יעקב מפני ששם הוא עיקר התורה
והמצוות וכתיב תתן אמת ליעקב ,הן אמת אלא תורה ,ושלושת הספרים
שנכללים בספר במדבר [כמבואר לעיל] הם כנגד משה ואהרן נצח והוד,
ויסוד זה הוא יוסף ,וכן כתב בתיקונים (לו ב ד"ה כל).
ספרי בראשית ושמות הם כנגד חסד ודין

מצרים ולכן נאמר וי"ו מוסיף על ענין ראשון על ספר

וספר בראשית הוא בחינת חסד לאברהם ,כי "עולם חסד
בראשית.
יבנה" ,היינו שבספר בראשית ששם כתיב סיפור בריאת העולם כמ"ש
עוד יובן כי תכלית הבריאה נגמר בגלות וגאולת מצרים ,כי
תיקון מעשה בראשית הוא יותר עיקר מבריאת מעשה בראשית ,בראשית ברא אלוקים זה הוא בחי' חסד לאברהם ,ואיתא בפסחים
לכן מוסיף על ענין ראשון לומר שזה תכלית הבריאה.
(קיח ).כי יש כ"ו כי לעולם חסדו בהודו ,הוא להודות על כ"ו
דורות שהיו קודם שניתנה תורה שהיו קיומן בחסדו יתברך בלבד ,וספר שמות התחיל בגלות מצרים שהוא בחינת יהי
רקיע ,כי יהי רקיע הוא להבדיל בין ישראל לאומות,
ין מינה כו'.

[כי כתיב בבראשית (א ו) ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים

למים וזהו מידת הגבורה ,ומידת הגבורה הזו היא להבדיל בין ישראל לאומות] ,שזה היה תכלית גלות מצרים וגאולת מצרים ,והיא
צריך ליטול ידיו לתרומה וגזרו חכמים שלא יבא
בחינת יצחק ומידת הדין ,והוא מזכיר הרבה פעמים נקודה זו שמה שאנו מודים את השי"ת על יציאת מצרים הוא בעצם הודאה על גלות
לאכול תרומה בלא נטילה על כן גזרו שיהא נוטל גם
מצרים ,אלא שהתגלות האור שהיה מוטמן בגלות היה על ידי הגאולה ,וזהו אחד מהדברים שאפשר לראות בחוש שגלות מצרים היא אשר
הדין גם כן לישראל שאוכל חלין
כן לחולין .והוא
הבדילה בין ישראל לאומות.
צריך ליטול ידיו משום שאין החכמים עושין חיוק
תכלית היסורין שמצערין אוה"ע את ישראל הוא כדי שלא יתערבו בהם
בין ישראל שאוכל לכהן שאוכל חולין.
וכן הוא בכל גלות שהאומות העולם מצערין את ישראל ,זו היא התכלית להבדיל בין ישראל לאומות ,וכדאי' בספה"ק בשם מהר"ל ועוד
והוא הדין שצריך נטילת ידים בזמן הזה שאין אנו
צדיקים על המובא בדברי חז"ל ש"הר סיני" נקרא "סיני" על שם שמשם ירדה שנאה לאומות העולם ,ולפי פירוש אחד הכוונה הוא שאומות

טהורים ואין אנו אוכלין תרומה משום שכשיבנה
בית המקדש במהרה בימינו יהיו הכהנים אוכלים
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אףמהמשך דבריו משמע שמתכוין גם לדרשה זו" ,אלו שבעה ספרי תורה".
גזרואבל
בראשית",
רגליםמול שבעת
עמודיה שבעה
תרומהאיתא
בשפת אמת
לנטילתימיידיים
חצבהשיהיו
לכן"כדי
בזמן הזה כדי שלא יבא כהן לאכול תרומה בטעות
בלי נטילת ידים( .וכשנוטל ידיו נוטל יד ימין תחילה

י
העולם שונאים אותנו ,ולכאורה אינו מובן מה המעלה במה אומות העולם שונאים אותנו ,ומה טעם הוא שבגלל התוה"ק ישנאו אותנו ,אך
הביאור הוא שהתורה צריכה לעשות את ההבדלה בין ישראל לעמים כמ"ש בפרשת קבלת התורה "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" ,ואם
ישראל מקיימים את התוה"ק כראוי אז נהיה ההבדלה על ידי התורה שמבדילה בינינו לאומות העולם על ידי ה"אתה בחרתנו מכל העמים",
אבל אם אין ישראל מקיימין את התורה ,אז אומות העולם בעצמם מבדלים אותנו מהם על ידי השנאה ששונאין אותנו ,וזה נעשה על ידי מידת
הגבורה.
וכן איתא בשפ"א על פרשת יתרו (תרמ"ב ד"ה בחודש) "יציאת מצרים בחינת יצחק להודיע דאית דין ודיין ,והרמז שהתחלת גלות מצרים
מלידת יצחק" ,וכן מובא משערי אורה (שער נ"ה ע"א) "וכן תמצא ביצחק כתיב ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו ,וכי צדיק גדול כיצחק אבינו
עליו השלום שאין השכינה נפרדת ממנו אפילו שעה אחת ,יאהב רשע גדול כעשיו איך אפשר ,אלא סוד גדול מסודות התורה הוא ,כי דייקא
יצחק ע" ה היה צופה לעתיד לבוא וצפה וראה כי בני יעקב יהיו חוטאין ומכעיסין לפני השי"ת ויירשו דינה של גיהנום ,וכשראה יצחק שישראל
בגלות עשיו שמח כי גלות מכפרת עון ,אמר כן אני אוהב מאוד כל הצרות של עשיו ,ללמד על ישראל חובה כדי לגמור עליהם הדין בגלות
בעולם הזה" עכ"ל .ובאמת מטעם זה מצינו ביצחק דווקא בחינה זה כי אתה אבינו ,כי הוא ראה את הטוב שיש בגלות.
גם הדין בא מכח החסד

ולכן נאמר "ואלה"  -מוסיף על הראשונים ,לומר כי זה הדין היה כלול בחסד כמו שכתוב במדרש מטעם ואוהבו שחרו
מוסר ,היינו כמו שהזכרנו כמ"פ בשם המדרש שמתוך אהבה שאוהב הקב"ה את בני ישראל הוא מרבה אותן ביסורין ,ושלוש מתנות טובות
נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן להם אלא על ידי יסורים ,התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא עיי"ש ,נמצא דואלה מוסיף על הראשונים,
כמ"ש ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ,היינו שכניסת בני ישראל לגלות מצרים הוא מוסיף על האהבה שהקב"ה אוהב את בני ישראל.
במעשיהם על פי התורה והמצוות ,היינו שהחסד יבוא על

ואדרבה זה נקרא חסד ואמת כי הקב"ה רוצה שבני ישראל יזכו
פי אמת ,על פי התוה"ק ,וכדאי' הטעם הידוע דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה (ירושלמי ערלה א ,ג) וכן מובא במגיד
מישרים לב"י (פרשת בראשית) שהנשמות עד שלא באו לזה העולם הן דומים לאוכל לחם חינם מאת המלך ,ולכן אמרו נוח לו לאדם שנברא,
כלומר כי הנשמות בושים מעצמם לאכול נהמא דמלכא לחם המלך "בלא עבודה" ,ומשום הכי הנשמה "מתאוית למיתי לעלמא" – לבוא
עלמא – "וכדי למיפק מההוא כיסופא" – בעי למיתי בהאי עלמא להתעסק בתורה ובמצות ולעבדה ולשמרה ,והכוונה הוא כדאי' בחז"ל
לעבדה זו מצוות עשה ולשמרה זו מצוות ל"ת ,וממילא לא יהיה זה יותר נהמא דכיסופא .וכן איתא בליקוטי תורה פרשת האזינו.
נמצא שעל כן זה הוא החסד הגדול ביותר שנזכה במעשינו על פי התורה והמצוות ,כי אי אפשר לקבל את המתנות שהקב"ה נותן לנו אם איננו
עושים לזה כלי על ידי התורה והמצוות שהקב"ה נותן לנו ,נמצא שעל כן זהו החסד הגדול יותר שנזכה במעשינו על פי התורה והמצוות ,וכמו
שביארנו הרבה פעמים ,שמלבד הבושה שיש לנשמה קודם בואה לעולם שאוכלת נהמא דכיסופא ,אין היא יכולה להתאחד עם המתנות
שהקב" ה נותן לנו אם איננו עושים כלי לזה על ידי התורה והמצוות ,כי הקב"ה נתן לנו את הכלי הנכון לקבל אור ה' ושאר המתנות שנותן לנו
ברוחניות ובגשמיות דווקא על ידי תורה ומצוות.
וזה הדרך בקבלת התורה והיא בחינת "אמת ליעקב" ,וכדאיתא (מיכה ז כ) תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו

מימי קדם ואיתא בברכות (ה ב) אמת זו תורה ,אבל יציאת מצרים היה הקדמה לקבלת התורה ,כדכתיב (ג ,יב) בהוציאך את
העם ממצרים תעבדון כו' את האלקים על ההר הזה.
תכלית היסורין שיזכו לתורה

ובמדרש (שמות רבה א א) אי' שלש מתנות אתה מוצא שלוש מתנות טובות נתנן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי
יסורים כו' ,התורה אשר כתיב "אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו" ,ארץ ישראל דכתיב "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש
את בנו ה' אלקיך מיסרך" ,מה כתיב אחריו "כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה" ,העולם הבא דכתיב "כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחת

יא
מוסר" עי"ש .אבל התכלית היה כדי שיזכו לתורה ויקבלו החסד של אמת ,היינו שהיסורים הם ההקדמה אבל התכלית הוא שהאור
הגנוז שנמצא ביצירה יצא מהכח אל הפועל וממילא נוכל לקבל את החסד של אמת
התורה שהיא תפארת מחברת את חסד וגבורה וממתקת הדינים

ועל זה נאמר "מה יקר חסדך אלוקים"
הדין ,כמו שכתבנו במקום אחר ,והוא שלח תרנ"ג ד"ה בענין ,שהוא החסד שכלול בדין והם ארץ ישראל ותורה וחיי העולם הבא ,וזה
בכח התורה שהיא מחברת חסד ודין ,כי התורה היא אמת ותפארת ,אמת היא ראש תוך סוף ,האל"ף מרמז על האור הגדול ,המ"ם
שלכאורה קשה דהוי סתירה מיניה וביה ,שהלא "חסד" הוא היפוך שם אלוקים שענינו מידת

מחברת בין האור הגדול לתי"ו שהיא כידוע מידת מלכות שבמלכות ,שהוא בחי' דין בחי' תכלת המכלה את הרשעים .והתוה"ק היא יכולה
לגלות את החסד שנמצא בדין ,כיון שהיא עצמה המחברת בין חסד ודין.
הטעם שספר שמות מתחיל בגלות ומסיים בקבלת התורה

ולכן ספר ואלה שמות מתחיל בגלות ומסיים בקבלת התורה ,כמו שהיה ביום שני תחילת מלאכת המים ולא נגמר עד
תחילת יום השלישי ,כי ידוע שספר שמות הוא כנגד מידת הגבורה וכן יום שני הוא כנגד מידת הגבורה ,אמנם עיקר התורה והמצוות כתוב
בספר ויקרא שהוא כידוע כנגד מידת תפארת עיי"ש ברש"י (בראשית א ז) ובמדרשים (ב"ר ד ו) ,וז"ל כתב רש"י הקדוש על הפסוק ויעש
אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן ,מעל לרקיע על לרקיע לא נאמר אלא מעל לרקיע
לפי שהם תלויים באויר ,ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום שני לפי שלא היה נגמר מלאכת המים עד יום שלישי והרי התחיל בו ביום שני ,ודבר
שלא נגמר אינו במילואו וטובו ,ובשלישי שנגמר מלאכת המים והתחיל וגמר מלאכה אחרת ,כפל בו כי טוב שני פעמים ,אחת לגמר מלאכת
השני ואחת לגמר מלאכת היום עכ"ל.
והשלימות הוא תמיד בשלישי כי הוא תמיד קו אחד המאחד בין שתי הקוים ,הכתוב השלישי המכריע ביניהם שיש בו כל השלימות ולכן
התורה הק' ניתנה בירחא תליתאה דווקא כמו שאמרו חז"ל בריך רחמנא דיהיב לן אורייתא תליתאי בירחא תליתאי לעם תליתאי ,ולכן ספר

שמות יש בו יציאת מצרים ומסיים בקבלת התורה ,וכמו כן קבלת התורה הוא התכלית של גלות מצרים ולכן נאמר וי"ו מוסיף
על ענין ראשון על ספר בראשית.
העיקר הוא תיקון מעשה בראשית

שמות בני ישראל הבאים כי אלה שמות בני ישראל לעולם

עוד יובן כי תכלית הבריאה נגמר בגלות וגאולת מצרים ,כי תיקון
מעשה בראשית הוא יותר עיקר מבריאת מעשה בראשית ,וכמו

הנמשכים אחריו ,כמ"ש הזוה"ק (שמות ד ,א) מזה ע"ש.

שכבר מקשים הראשונים למה מתחיל נתינת התורה באנכי ה' אלוקיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים ולא באשר בראתיך ,ותירצו כנ"ל כי תיקון מעשה
בראשית הוא יותר מבריאת מעשה בראשית ,וכן הוא אומר במקום אחר,
שמטעם זה גדול תיקון מעשה בראשית דהיינו ענין יציאת מצרים יותר
מהבריאה ,כי כמו שאמרו חז"ל "גדול המחטיאו יותר מההורגו" ,כן הוא במידה
טובה מרובה ,שהכנסת עם ישראל בברית התוה"ק הוא יותר חשוב מבריאתם
ובריאת כל הבריאה ,ואז נתברר שכל הבריאה שנוצרה יש מאין היה הכל
בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ואז בקבלת התורה נתברר באמת של הבריאה
היה רק בשביל שני ישראל יעשו לו ית"ש נחת רוח.

הולכים עם בני ישראל בגלות ,כמדומה שכן שמעתי מפי
מו"ז ,וזה נראה פירוש איש וביתו באו  -כי ביתו הוא כל
והענין כי האבות והשבטים הם הכנה לכל הדורות ,ויש
נשמות שנמשכין בפרטות אחר האבות והשבטים ,לפי ערך
הדורות והאבות והנמשכין מהם – הם ביחידי הדור,
והשבטים הם לכל בני ישראל .ועליהם נאמר ומצדיקי הרבים
ככוכבים ,לכן נמשלו כאן לכוכבים( ,שמו"ר א ,ג) כי כח
הכוכבים הוא להאיר בלילה בתוך החשכה ,והמשכילים יזהירו
– הוא ליחידי סגולה ,ומצדיקי הרבים לכלל ישראל ,לכן
כתיב הבאים איש וביתו ,סופי תיבות את יעקב איש – הוא
שבת  ,כן איתא בבעל הטורים הק' ,כי בכל שבת יורדין
נשמות מלמעלה ,להאיר לנפשות בני ישראל בעולם הזה.

לכן מוסיף על ענין ראשון לומר שזה תכלית הבריאה,

וכן אומר

יב
השפ"א בהמשך (תרס"א ד"ה ואלה) ,ואלה שמות מוסיף על הראשונים ,כי ספר בראשית הוא בריאת העולם וספר שמות הוא יציאת מצרים
וקבלת התורה הוא תכלית הבריאה להודיע כי הגאולה היה צורך גבוה ,וכל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא ,כדאי' באבות (פ"ו מ"ד) ,שכל
הבריאה לצורך האדם שיבין גדלו וטובו וחכמתו הנעלמה כדי להודות ולשבח לשמו יתברך כו' דעם זו יצרתי לי תהלתי יספרו ,עכ"ל .ולכן
באמת אחרי גמר יציאת מצרים היה שירת הים שהוא כאמור להודות ולהלל .ולכן תכלית הבריאה נגמר בגלות ויציאת מצרים ,וכמו שכתוב
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" היינו ירידת מצרים כאמור שעיקר אור יציאת מצרים היה בגלות רק שעל ידי שמצרפים האל"ף
לגלות נהיה גאולה כמאמר הבעש"ט הק'.
ועל ג' אלו מברכים שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת ,כי בראנו לכבודו הוא כולו חסד והוא מעשה היום הראשון,
והבדילנו מן התועים זה היום השני והוא הגלות ,ונתן לנו תורת אמת זה המדריגה השלישית שהיה בחודש השלישי והוא מתן תורה.
וכ"כ השפ"א בפרשת תולדות תרמ"ט ד"ה כל ,כל ספר האבות היה הכנה עבור בני ישראל ,ואומרים ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו הוא
בחינת אברהם בהבראם באברהם ,שהיה ראשון למידת החסד והבדילנו מן התועים זה יצחק ,שבו היה הבירור והבדלה בין הצדיק והרשע כמו
שכתוב הבדלה דא בשמאל (זוה"ק ח"א יז ,):ונתן לנו תורת אמת זה בחינת יעקב שמידתו אמת ואין אמת אלא תורה.

נצחיות האבות והשבטים
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה לשון הוה ,כי אלה שמות בני ישראל לעולם הולכים עם בני ישראל בגלות ,כמדומה שכן
שמעתי מפי מו"ז ,ובפי' בני בינה מביא שהוא בספר הזכות פרשת שמות שכ' שם החי' הרי"ם וז"ל ,אולם במדרש חז"ל (שמו"ר א ,ה)
השבטים על שם גאולתם נקראו ,ראובן – כי ראה ה' ,שמעון – וישמע ה' כו' וכן כולם ...ותמיד כשבאים מצרימה (היינו לא רק מצרים הכללי,
אלא גם המצרים הפרטי של כאו"א) הולך עמם השמות המורים על הגאולה ,שהשם מורה על כל המהות וכל ענינו של אדם ,והתכלית שבא
לעולם בשבילו ...ולכך כשבאו בני ישראל מצרימה ובגלות ,באים את יעקב (בהתחברות עם "יעקב" שזה הכח שעל ידו באה השכינה עמנו

למצרים ,כמ"ש ואנכי ארד מצרים ואנכי אעלך גם עלה ) ..כי זה עמנו בגלות ...ועמם שמות בני ישראל – המורים גאולה ,כנ"ל .וזה נראה
פירוש "איש וביתו" באו  -כי ביתו הוא כל הנמשכים אחריו ,כמ"ש הזוה"ק (שמות ד ,א) מזה ע"ש .כי ביתו הכוונה
ל[מקום] השפעתו של כל איש וסביבתו.
האבות והשבטים הם יסוד ושורש לכל הדורות

והענין כי האבות והשבטים הם הכנה לכל הדורות ,ויש נשמות שנמשכין בפרטות אחר האבות והשבטים ,לפי ערך
הדורות והאבות והנמשכין מהם – הם ביחידי הדור ,והשבטים הם לכל בני ישראל ,כמו שכבר ביארנו כמ"פ שהשבטים הם
בדרגה שיכולים לחבר בין מדריגת האבות לדורות שלנו ,כי האבות הן בעולם האצילות ,והשבטים מורידים את האור לעלמות הבריאה יצירה

עד לזה העולם הגשמי .ועליהם נאמר "ומצדיקי הרבים ככוכבים" לכן נמשלו כאן לכוכבים( ,שמו"ר א ,ג) כי כח הכוכבים הוא
להאיר בלילה בתוך החשכה ,והמשכילים יזהירו – הוא ליחידי סגולה ,ומצדיקי הרבים לכלל ישראל ,לכן כתיב הבאים
איש וביתו.
וסופי תיבות את יעקב איש – הוא שבת ,כן איתא בבעל הטורים הק' ,כי בכל שבת יורדין נשמות מלמעלה ,להאיר
לנפשות בני ישראל בעולם הזה ,וכן איתא בזוה"ק תרומה קלו ,א.
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