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Exodus 12:37 

The Israelites journeyed from 
Raamses to Succoth, about six 
hundred thousand men on foot, aside 
from children. 

 
 שמות י״ב:ל״ז

 וִַּיְסעּ֧ו ְבנֵֽי־ִיְׂשָרֵא֛ל ֵמַרְעְמֵס֖ס ֻסּכָֹ֑תה
 ְּכֵׁשׁש־ֵמאֹ֨ות ֶאֶ֧לף ַרְגִל֛י ַהְּגָבִר֖ים ְלַב֥ד ִמָּטף׃

 
 
Zohar 2:4b:8 

It doesn't say "600,000" rather it says 
"like". Like the angels in heaven. 
  

 
 זוהר ב׳:ד׳ ב:ח׳

  ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, (שמות י״ב:ל״ז) וִַּיְסעּו
 ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכֹוָתה ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות
 ֶאֶלף ַרְגִלי ְוגֹו'. ֵׁשׁש ֵמאֹות לא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא
 ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות, ְּכַגוְוָנא ְּדָנְפקּו ִאֵּלין, ַּכְך ָנְפקּו

  ִאֵּלין.
 

 
Sefat Emet, Exodus, Bo 14:3 

There wasn't anything impure left over 
from the exile. We see that they 
transitioned immediately to be in the 
legions of G-d. 
  

 
 שפת אמת, שמות, בא י״ד:ג׳

 (ג) בפסוק כלה גרש יגרש כו'. פי' שלא
 ישאר בהם ליכלוך מן הגלות כאשר ראינו

 שנתהפכו מיד להיות נק' צבאות ה' [וכ'
 כשש מאות כו' עיין בזוה"ק שמדמה אותם

 הכ' למלאכי עליון]
 

 
Sefat Emet, Exodus, Vaera 29:2 

And G-d said: I am Hashem. We have 
already written in another place that 
G-d intended to create the world with 
a strict attribute of Judgment and saw 
that it wasn't sustainable. G-d joined 
them together...There is a reason that 
Moshe didn't believe them...G-d 
answered him that they are believers, 

 
 שפת אמת, שמות, וארא כ״ט:ב׳

 (ב) וידבר אלקים כו'. ויאמר אני ה'. כבר כ'
 במ"א כמו שבריאת העולם בתחילה עלה
 במחשבה לבראותו במדה"ד וראה שאין

 מתקיים. שיתף עמו מדה"ר כמו כן
 בגאולת מצרים ... ולא לחנם אמר מרע"ה
 והן לא יאמינו. ולא ישמעו בקולי. ואיתא

 בגמ' שהקב"ה השיב לו בנ"י מאמינים בני
 מאמינים ואתה אין סופך להאמין דכ' יען
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the children on believers...often in the 
in exile we can't transfer the faith into 
action. However they are believers and 
in truth just as we need to believe in 
G-d, even though G-d's ways are 
hidden and we can't understand them, 
so too must we  believe in the Jewish 
people.  

 לא האמנתם כו'. פי' בנ"י יש בכחם
 מושרש האמונה בכח האבות. ואפי'

 שבגלות אין יכולין להוציא מכח אל הפועל
 זו האמונה. אבל הם בני מאמינים. ובאמת
 כמו שצריכין להאמין בהקב"ה אף שאין

 יכולין להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה.
 כמו כן צריכין להאמין בבנ"י אפי' שנראין
  כעורין ושחורין כמ"ש שחורה אני ונאוה.

 
 
Sefat Emet, Exodus, Bo 11 

We are the main point of creation. 
People. We are the center of creation. 
The ten utterances fulfill and sustain 
creation in general.  And the Ten 
Commandments apply to only people 
because they fix and sustain a person 
in an elevated way. Before they were 
given a person needed to separate out 
the animalistic aspect of the soul, and 
this was the egyption exile. And so too 
in our service of G-d.... This is the 
renewal of the Torah and mitzvot. 

 
 שפת אמת, שמות, בא י״א

 (א) תרמ"ב
 (ב) במדרש כובד אבן כו' ... כי הנה עיקר
 הבריאה. האדם. היינו איש ישראל כמ"ש
 אתם קרוים אדם. והוא פנימיות הבריאה.
 והעשרה מאמרות הם קיום הבריאה בכלל
 ... ועשרת הדברות שייכים רק לאדם כי

 תיקון וקיום האדם הוא סדר מיוחד העולה
 מעלה מעלה. וקודם קבלת הדברות היו
 צריכים לכנוס כולו בגדר אדם להיבדל
 מנפש הבהמיות וזה גלות מצרים. וכן

 הענין בעובד ה' בכלל ובפרט בחי' עבד
 ובן. לזה נבחרו בנ"י בנים אתם לחפשא
 בגניזין דאביהם. שזה ענין תורה ומצות

 שהודיע לנו הש"י שורש ופנימיות וטעם כל
 הדברים במקור העליון. ומצד זה בא
 התחדשות כמ"ש החודש הזה לכם.

 ובבחי' עבד יש שייכות לכל הברואים. רק
 בנ"י נבחרו בבחי' בן. ובפרט למצוא כ"א

  מקומו ושורשו כנ"ל.
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