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 שפת אמת פרשת שמות
 ספר שמות פרק א 

ה ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהָבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיש ּוֵביתֹו ָבאּו: ִיָששָכר ְזבּוֻלן  ְראּוֵבן ִשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה: ְוֵאלֶּ

ש ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים:ַוְיִהי ָכל  ָדן ְוַנְפָתִלי ָגד ְוָאֵשר: ּוִבְנָיִמן: ְך ַיֲעֹקב ִשְבִעים ָנפֶּ ש ֹיְצֵאי יֶּרֶּ ָחיו   נֶּפֶּ ַוָיָמת יֹוֵסף ְוָכל אֶּ

ץ ֹאָתם: ְוֹכל ַהדֹור ַההּוא: ְך ָחָדש ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד ַוִתָמֵלא ָהָארֶּ לֶּ ַעל  ַוָיָקם מֶּ

ת יֹוֵסף: ר לֹא ָיַדע אֶּ נּו: ִמְצָרִים ֲאשֶּ ל ַעמֹו ִהֵנה ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִממֶּ ר אֶּ ה  ַויֹאמֶּ ן ִיְרבֶּ ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ

אָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבנּו ְוָעָלה ִמן ָהאָ  ץ:ְוָהָיה ִכי ִתְקרֶּ ַוָיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים ְלַמַען  רֶּ

ת ַרַעְמֵסס: ת ִפֹתם ְואֶּ ן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה אֶּ ה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַוָיֻקצּו ִמְפֵני  ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם ַוִיבֶּ ר ְיַענּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרבֶּ ְוַכֲאשֶּ

ת  ְבֵני ִיְשָרֵאל: ְך:ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה  ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָפרֶּ ם ַבֲעֹבָדה ָקָשה ְבֹחמֶּ ת ַחֵייהֶּ ַוְיָמֲררּו אֶּ

ְך: ם ְבָפרֶּ ר ָעְבדּו ָבהֶּ ה ֵאת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאשֶּ  ַבָשדֶּ

 

 רש"י על שמות פרק א פסוק א 

ן במיתתן להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים אע"פ שמנאן בחייהן בשמותן חזר ומנא -ואלה שמות בני ישראל 

 שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם שנא' )ישעי' מ( המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא )שמ"ר(:

 

 שפת אמת שמות תרל"ד

למה מוציאן ומכניסן במספר. אך כי  ברש"י שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר כו'. והיא גופא קשיא

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' נשמת אדם. 

יר בעולם. ולמשוך כל ענינים שעוסק בעוה"ז לנקודה הקדושה שיש ויש לכל א' הארה מיוחדת. וכשזוכה להא

 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 

' נפש בלשון יחיד. וכמ"ש עם א' מפוזר במצרים. ובאמת זה כח בנ"י שדביקין בנקודה המיוחדת. כדכ' ע

 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' 

אל. פן ירבה שנקודה האחדות תתפשט ע"י בנ"י למושיען של ישראל. כי בחי' האחדות הוא הישועה של ישר

תוך 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. 

שמכסה על הקדושה הוא סימן  עכ"ז אין הסתר רק מה שיכולין לתקן. כמ"ש הרמב"ן ז"ל. והכלל שכל דבר

שביכולת האדם להמשיכו אל 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 

מינים אף שאינו נגלה האמת. וע"י האמונה משיגין ונק' אספקלריא דלא נהרא שבא האור ע"י החושך שמא

 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 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  הנבראים

שמו בעולם וכמ"ש בזוה"ק שבת שמא דקוב"ה. וזה שמות בנ"י שירדו למצרים לתקן ולעשות כבוד שמו ית' 

 ]כמ"ש במ"א באורך[:

 

 

 

 



 פרשה א פסקה א  -מדרש רבה שמות 

חושך שבטו שונא בנו 'מצרימה את יעקב איש וביתו באו הה"ד )משלי יג( ואלה שמות בני ישראל הבאים 

בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חבירו פלוני הכה לבנך יורד עמו עד לחייו ומה ת"ל חושך  'ואוהבו שחרו מוסר

  וכו'.  שבטו שונא בנו ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו

זה הקב"ה על שאהב את ישראל דכתיב )מלאכי א( אהבתי אתכם אמר ה' שהוא מרבה  'ואוהבו שחרו מוסר'

 .לם לא נתנם להם אלא על ידי יסוריןואתה מוצא שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכ .אותן ביסורין

  .וכו'התורה וארץ ישראל וחיי עוה"ב 

וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו שנאמר )שם כט( יסר בנך ויניחך וגו' ואומר )שם 

  .ומוסיף עליו אהבה שנאמר ואוהבו שחרו מוסר לפי ששחרו מוסר לכך אוהבו .יט( יסר בנך כי יש תקוה

הם )בראשית כו( עקב אשר אתה מוצא שאברהם ייסר את יצחק בנו ולמדו תורה והדריכו בדרכיו דכתיב באבר

שמע אברהם בקולי וכתיב )שם כה( ואלה תולדות יצחק בן אברהם ללמדך שהיה דומה לאביו בכל דבר בנוי 

בחכמה בעושר ובמעשים טובים תדע לך שבן שלשים ושבע שנה היה כשעקדו אביו וכתיב ואברהם זקן בא 

  .ת כל אשר לו ליצחק הוי ואוהבו שחרו מוסרבימים ועקדו וכפתו כשה ולא נמנע לפיכך )שם( ויתן אברהם א

כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ליעקב שלמדו יצחק תורה ויסרו בבית תלמודו שנאמר )שם( ויעקב איש תם 

וגו' ולמד מה שלמדו אביו ואח"כ פירש מאביו ונטמן בבית עבר ללמוד תורה לפיכך זכה לברכה וירש את 

ואף יעקב אבינו ייסר את בניו ורידה אותם  .ץ מגורי אביו בארץ כנעןהארץ שנאמר )שם לז( וישב יעקב באר

ולמדם דרכיו שלא היה בהם פסולת שכן כתיב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו' השוון כלם ליעקב 

 שכולם צדיקים כיוצא בו היו הוי ואוהבו שחרו מוסר:

 

 תרל"ו -שפת אמת שמות תרמ"ב

ינו ממש בכל יום כמ"ש ותוכחתי לבקרים. וכמ"ש חז"ל יצרו של אדם מתגבר במדרש אוהבו שחרו מוסר. הי

 עליו בכל יום וכל זה לטובה שע"י היגיעה שיש בראשיתו מקבל אח"כ הטובה בשלימות. 

וזה שכתוב ואלה שמות כו' להודיע חיבתן בשעת הירידה להגלות. להודיע כי לא מצד שפלות הי'. רק ואוהבו 

עם גלות מצרים שנגזר על אבותינו. בתחילת שורש בנ"י. שהי' זה לטובה והכנה לכל בא לתת טשחרו מוסר. 

 ואם הי' התחלת הגליות בזמן אחר. לא היו ראוין להמשיך עמהם כוחות הקדושים הללו.  הגליות.

לכן סיבב הש"י להיות הגלות מצרים בשורש בנ"י. וממילא נשאר הבטחה זו בכל עת צרה כמ"ש אהי' בצרה זו 

אהי' כו'. פי' שע"י צרה זו נמשך להיות עמהם בכל הצרות. וז"ש הבאים ישרש יעקב כו' שהי' זה הכנה  אשר

עמהם בלב רע  ועל הכל קיבלו שכר. וכמ"ש ויעבידו כו' בפרך שמלבד העבדות היו עובדין ושורש כנ"ל:

 ובשנאה גדולה. כן הי' אח"כ הגאולה וקורבת הקב"ה 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 

ל קבלת התורה. וזה שכתוב בלבת אש מתוך הסנה שהראה לו שתוך החושך של הגלות יש התלהבות גדול ש

 רק שא"י לקבלו קודם יסורי הגלות והוא כמ"ש בהוציאך כו'. 

והנה מרע"ה אמר מי אנכי כו' וכי אוציא ודרשו חז"ל מה זכות יש להם. וחלילה שילשין רבינו משה ע"ה על 

 ישראל אשר בחר בו הש"י ומסר נפשו בעבורינו בכל עת. 

לות על בוריו. והבין כי עדיין אינם מוכנים להגאולה כי בעוד אכן בוודאי מאחר שהי' מיוחד לשליחות. ידע הג

הגלות שולט נכסה מפתח של הגאולה וכמו כן מדריגת מרע"ה שהוא הי' הגואל המיוחד הי' נכסה לכן אמר מי 

 אנכי כו' וכי אוציא כו'. 

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

למעליותא ויתרוממו ויתקיימו אצל הר סיני כענין שכ' ואשא אתכם על כנפי נשרים כו'. שבאו במהירות 

 מרעמסס לסוכות. והכל רמז על המדריגות שנהפכו כרגע להיות אנשים אחרים. 

אין מוכנים וכמו כן יש לנו לקוות בגלות המר הזה שלא להיות נואש ח"ו בראות שפלותינו מלבר ומלגאו ש

נוכל לעבוד בביהמ"ק ולראות פני ה' שלש פעמים בשנה.  לשום מדריגה קטנה של מדריגות אבותינו לומר איך

כי כשיתן הש"י ויגאלנו. יתעורר הפנימיות שיש בנו להיות נהפכים כרגע לעלות למדריגות עליונות כבשנים 

  הקדמוניות כנ"ל. השי"ת ימהר גאולתינו בב"א:


