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 שפת אמת פרשת בא 

 שפת אמת בא תרל"א

 זכר של בני חנוך חיים שיחי': שלום 

הגיד כי מה שהי' צורך לעשר מכות. להסיר הקליפה והסתר מעשרה  אא"ז מו"ר זצלה"ה

  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 

ר, וַּ )אבות ה' א'(  ְלמּוד לֹומַּ ה תַּ ם. ּומַּ עֹולָׂ א הָׂ רֹות ִנְברָׂ ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ ד יָׂכֹול  בַּ ר ֶאחָׂ ֲאמָׂ ֲהלֹא ְבמַּ

ן שָׂ  רֹות, ְוִלתֵּ ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ א בַּ ם ֶשִנְברָׂ עֹולָׂ ְבִדין ֶאת הָׂ ִעים ֶשְמאַּ ְרשָׂ ע ִמן הָׂ רַּ א ְלִהפָׂ ְראֹות, ֶאלָׂ ר  ְלִהבָׂ כָׂ

רֹות ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ א בַּ ם ֶשִנְברָׂ עֹולָׂ ְיִמין ֶאת הָׂ ִדיִקים ֶשְמקַּ צַּ ין ודבקין בשורש . פי' שהם יודעטֹוב לַּ

 . שרה מאמרותחיות הנעלם שע"י הע

 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 

 .דותו ואהבתו שיהיו כל מעשיו לש"שכו'. שמנהיג כל מעשיו עפ"י דברי הש"י ואח

זוה"ק וארא שבחי' הדיבור הי' בגלות. וז"ש מרע"ה ואני בובשעת הגלות נסתר האמת. וז"ש 

 ערל כו' לא איש דברים כו'.  

 "ש וידבר אלקים כו' ע"ש בזוה"ק. ובשעת קבלת התורה נתגלה בחי' הדיבור כמ

 . אלה הדברים כו' ע"ש - משזכה לתורה וז"ש במדרש דברים

 

 תרל"ושפת אמת בא 

 כי אני הכבדתי כו' למען שתי אותותי כו' ולמען תספר כו'.   בא א"פ כו'

זה לחזק לבות בנ"י אשר גם בראותם כח היצר וסט"א גובר ח"ו בחזקת היד. עכ"ז יחזקו עצמם  

לגשת מול המלחמה ביודעם זאת כי כל כח הסט"א ג"כ רק בהשגחת הבורא וזה אומרו כי אני 

תת כח להעושים נגד רצונו והוא יותר פלא הכבדתי ובאמת זה הדבר אחת מפלאות הבורא ל

 וגבורה מכח החסד להשפיע רב טוב כי הכל שלו  

 וטעם נתינת כח זה הי' רק כדי לתת שכר לצדיקים הגוברים נגד הסט"א ומבררים מלכות שמים.  

 

 שפת אמת בא תרל"א 

החודש הזה לכם. ענין זה לגאולת מצרים. כי בגלות נחסר זה ההתחדשות. 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 בכל יום תמיד. ופי' תמיד בכל יום. רק מי ששוכח 

כו'. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש"י יש בו תחת השמים ין כל חדש והוא תוך הטבע כ' א

 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 

.  לוי בישראל כמ"ש לאל גומר עליהוא להאיר ההתחדשות גם בימות החול. וזה תמינה. ור"ח 

וז"ש רש"י ז"ל ובמד' שנתקשה מרע"ה עד שהראה לו כזה ראה וקדש כו'. והלא לא נדבר אלא 

ביום כו' עם חשיכה כו'. כי בחי' מרע"ה הוא אספקלריא דנהרא בחי' שבת. וזה ישמח משה כו'. 

ה כנ"ל. והראהו עם חשיכה בין השמשות. וכ' הזה להודיעהו כי ה'  אבל בחי' חודש בדרך אמונ

 .ות דרך אמונה לעורר התחדשות כנ"לושמו אחד. ולפעמים צריך להי


