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 שפת אמת
 

ל להבינם "י ז"ש רש"ה הגיד עמ"ר זצלה"ז מו"אך אא. והלא כל המצות נאמרו בסיני. 'י מה ראשונים מסיני כו"ברש .1
ז הם רק "י שכל האדם עכ"אך עיקר הרצון שידעו שאף המשפטים שמובנין עפ. למה זה אצל המשפטים. טעמי הדבר

כישראל כי המשפט לאלקים וגם הטעם והסכמת וזהו הטעם שאסור לדון לפני גוים אף שדנין . 'י שכן רצונו ית"ע
ומשפטיו ' ובמדרש מגיד דבריו ליעקב כו. י שכל"ש מסיני אף שמובן עפ"וז. ד"י שכן רצונו יתברך עכ"השכל הכל ע

והמשפטים השיבו כל ' ה דברי ה"דכתיב אחר שהגיד להם מרע' פי. כ"כ מקיים המשפט ע"ת ג"לישראל כי השי
י הכנת ישראל עושין הדיבור "שע' הקדמת נעשה לנשמע עושי דברו כו' ק פי"יתא בזוהדא. 'נעשה כו' הדברים כו

י עבודת האדם להוציא הדיבור בכח ורצון פנימי כן מתחדש "כי כן בעסק התורה ובתפלה עפ' פי. וזה עושי דברו
' מי של דברי הש מגיד דבריו ליעקב שכח המשכת חיות פני"האותיות של התורה שיש בהם חיות להיגיעים בהם וז

ש אשר "וז. וכפי הרצון של האדם נפתח חיות האותיות ויוכל לשמוע התחדשות תמיד באותן הדיבורים. ניתן לישראל
כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה [ בפיך' כ קרוב אליך הדבר כו"וכ]ל "י ז"ש רש"תשים לפניהם מוכן לאכול כמ

ל בשם הרב "ר ז"ז מו"וכן הגיד אא. י יגיעתם"ע' שפט הושורשם בשמים רק אשר תשים לפניהם שיוכלו למצוא מ
לפני ' להם דבר ה' נ וזה לפניהם שיהי"י מס"לפניהם כענין הקדמת נעשה לנשמע שהוא ע' מפרשיסחא פי' הק

ת שידעו אלו "ואם האדם מכין עצמו כך לשמוע אז נפתח מעין התורה ובודאי אין רצון השי. ד"עצמותם וחיותם עכ
רק לפרש ' י לא תעלה על דעתך כו"ש רש"וז. י היגיעה"ע' רק שבדברים אלו נכללים כל משפטי ה .המשפטים בפרט

ה רעיא מהימנא שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל ישראל רצה למעט ידיעת "וכי מרע. 'להם טעם הדבר ופירושו כו
רק באמת ניתן [ המאירהה אספקלריא "שזה ענין מרע]המשפט מפורש בלי הסתר ' התורה מישראל אך כי רצה שיהי

י אותיות התורה "ע' י שנמסר טעמי התורה לישראל יכולין למצוא פנימיות רצונו ית"התורה בלבושים לפנינו רק ע
י רצון אמת יכול למצוא משפט אמת בכל דבר שלא לטעות "שכל איש ישראל ע' וגם פשוט אשר תשים כו. ל"כנ
 :ו"ח
 

קודם חיות ' ל שיהיו משפטי ה"ל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז"ר ז"ז מו"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אא .2
י דברי "ופרשנו עפ. 'ל מה הראשונים מסיני כו"י ז"גם ברש. 'האדם וזה לפניהם והוא ענין הקדמת נעשה לנשמע כו

והטעמים נמשכים . והוא העיקר' י רצונו ית"ז כל הטעמים ע"עכ. אף שיש בהם טעמים' ל שגם משפטי ה"ז ז"מו
ש אתה "וז. 'י שכך גזרה חכמתו ית"ז הכל ע"אף שהשכל מבין שכך צריך להיות עכ. ש שהם מסיני"וז. חר רצונוא

י רצונו יתברך נעשו משפטיו ישרים וכל העולם מודים ומבינים שישר משפטיו שכל הדעת "שע' כוננת מישרים פי
י הקדימו "ובנ. ל"האדם וזהו לפניהם כנ ת קודם לשכל"וכן צריך להיות ציווי השי. ל"ת כנ"נמשך אחר רצון השי



ז זכו "ועי. חביב אצלם יותר מה שזוכין לעשות רצון עליון ממה שיבינו הטעם של המצוה' שהי' נעשה לנשמע פי
כ מגיד דבריו הוא הנהגתו יתברך בלי הבנת "וכ. כ המשפטים"שיבינו גם הטעמים כי מקודם ניתנו הדיברות אח

וכן הוא בכל מצוה בפרטות כמו שמקיים האדם בפשיטות בלי השגה כראוי רק ' כו כ חוקיו ומשפטיו"הטעמים אח
ה אשר "ותמוה וכי מרע' ל לא תעלה על דעתך כו"י ז"ש רש"וז. כ להבין הטעם"ת זוכה אח"שרוצה לקיים מצות השי

בלי הבנת ת "אך כי באמת העיקר לקיים מצות השי. י הטעמים"חפץ להבין לבנ' מסר נפשו בעבור ישראל לא הי
 :ל"י הקדמת נעשה לנשמע שיבינו גם הטעמים כנ"י זכו ע"ת אמר שבנ"רק שהשי. הטעמים

 
דאיתא מגיד דבריו ליעקב אלו עשרת הדיברות חקיו ' במדרש ואלה מוסיף על הראשונים עשרת הדיברות כו .3

ודם צריך אדם לקיים כי מק. מדריגות זו למעלה מזו כענין יעקב וישראל' והם ב. ומשפטיו לישראל זה המשפטים
מצות הבורא בלי חקירת השכל והוא ענין הדברות להיות נמשך אחר הנהגת הבורא מגיד דבריו הוא סדר הנהגתו 

י "והתחכמות האדם ע. י שכל"כ זוכין להשיג טעמי המצות והם המשפטים שהם עפ"אח. ש דבר מלך שלטון"כמ
שמקבלין מקודם עול מלכות שמים ביראה כמאמר כל  ולכן אין יכולין לבוא לזה עד. כ שמירה"התורה צריך ג

ע רק אם הוא בדרך תוספות על עבודת האדם "י להיות בפ"ש ואלה כי לא שייך אלה כי א"ז. 'שיראת חטאו קודמת כו
י ראוין להשיג "ה שאין בנ"שירא מרע' פי. 'ד כו"ה אל תעלה ע"למשה רע' י אמר ה"ש רש"וז. אז יש לה קיום

ק כי כל איש ישראל צריך "ואיתא בזוה. י לכך"ואמר הקדוש ברוך הוא כי ראוין הם בנ. סכנההטעמים ויש בזה 
הדברות והמשפטים ' והם בחי. בן לחפשא בגנזין דמלכא' עבד לקיים פקודת המלך ובבחי' ת בבחי"לעבוד השי

השכל לקיים רצון בן שאנו זוכין בשבת להתגלות דעת האדם שיסכים ' ושבת בחי. והוא עבודת ימי החול. ל"כנ
' ה' אמת ובשמים הכל מעידין על צדקת הבורא וכ' שבת שלום כי משפטי ה' וזהו שנק. אבינו שבשמים בלי מלחמות

ז "וע. שלום' כ לשבת בחי"ר זוכין אח"י שגוברין בכח התורה על היצה"ע' פי. בשלום' יברך כו' עוז לעמו יתן כו
' פי. לעולם קיום עד שבא השבת' ל שלא הי"ש חז"בשבת כמ' יאיתא מחלוקת לשם שמים בחול סופו להתקיים פ

ש "וזהו מקיים העולם כמ. המחלוקת מעלמא דשיקרא ובשבת לית שולטנא אחרא בכולהו עלמין' שיש בעולם בחי
 ו"תרל: מנוחה לבנים על שולחן אביהם' ובשבת בחי. והעבד מוכן ללחום מלחמת המלך. שבת קביעא וקיימא

 
דבריו הוא עשרת הדיברות והוא הנהגתו ' פי. המדרש' ש ד"ע' ומשפטיו לישראל כו' במדרש מגיד דבריו ליעקב כו .4

ה "א כי בעשרה מאמרות נברא העולם ובעשרת הדברות מתקיימת העולם שהקב"ש במ"יתברך את כל הבריאה כמ
י "וכפי שמירת בנ. והם מקיימים הכל ובכל דבר יש מצוה מיוחדת. מנהיג העולם במצות ופקודיו שמסר לבני ישראל

וזה צריך כל אדם לידע כי . י מסר הנהגת העולם בידינו"נמצא שבמה שנתן המצות לבנ. כך מתנהג העולם. המצות
י "שגם המשפט מסר לבנ. י הוא מעלה גדולה מזאת"ומשפטיו לבנ. ל"הנהגת הכל תלוי בקיום המצות של האדם כנ

ש המדרש "וז. י"לבנ' ה מסר המשפטי"נמצא שהקב' אין מחזירין אותו כוד זכאי "כאשר מצינו שכשיצא מב
ד שלמטה שכך מסר "י ב"שנשתנה כביכול המשפט עליון ע' ד רק שמקיים הוא עצמו הגזירה כו"ה אינו כבו"שהקב

 י קיבלו הדיברות מקודם והוא קבלת עול מלכות שמים"הם זה אחר זה כשבנ' אלו הבחי' אמנם ב. משפטיו לישראל
י שמירת המצות "רק לקיים גזירת המלך להיות מתנהג העולם ברצון הבורא ע. ועול מצות אף בלי השגת הטעמים

וכפי הסכמת דעת בני . י השכל"כ אל המשפטים שהוא השגת הכל עפ"ז זכו אח"עי. י כמו שבארנו למעלה"של בנ
כ לשמיעה שהיא "עשיה זוכין אחי ה"נעשה ונשמע שע' וזה פי. ישראל שלמטה מסכים הקדוש ברוך הוא עמהם

: ל"מוסיף על ענין ראשון שאין להשיג המשפטים רק אחר קבלת הדברות כנ' וזה ואלה המשפטים ו. ל"ההשגה כנ
 ז"תרל

 
עוז וכפי מה שמקבלין בני ישראל ' התורה נק. 'ועוז מלך משפט אהב כו' במד. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .5

י באשר דעתם "מ הוא רק לבנ"כי אף שהמשפט תלוי בדעת השופט מ. לדעת אמת כח התורה מתיישרין לבבם לבוא
ואלה מוסיף על ענין ראשון . ה לכן נאמרו המשפטים אחר קבלת התורה"נמשכת אחר דעת התורה ודעת המקום ב

ה שכפי וכבר כתבנו מז. 'על ידי זה חקיו ומשפטיו כו' כ מגיד דבריו כו"י שזכו לתורה ניתן המשפט לפניהם וכ"שע
כפי זה הביטול זוכה ליישר דעתו ושכלו להשוותו לדעת . וחקיו' מה שאדם מבטל דעתו ושכלו למצות הבורא ית

וענין זה הוא ענין ימי המעשה והשבת שבו ניתן דעת ונשמה יתירה לאדם כפי היגיעה בחול אף שאין . התורה ולאמת
' המשל על מה שתורה דינין לפני' ובמד: ל"ק כנ"ל זוכה לדעת בש"הדעת צלולה כמו בשבת רק שמבטל דעתו כנ

וכמו כן צריך לשפוט ולשמור מעשיו אחר . והענין שצריך האדם לשפוט מעשיו כדי לזכות לדברי תורה. 'כו' ולאחרי
השמירות הם מקיימין ' וב. שזוכה קצת לדברי תורה לשמור עצמו מגשמיות כדי לשמור הארת התורה שזכה לקבלו

 :של קיימא ובמקום אחר הארכנו בזההקבלה להיות דבר 



 
כי יש כמה משפטים לכל . 'מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל כו' במד. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .6

והם משפטים של התורה . אמת' י ניתן אלה המשפטים והם משפטי ה"עולמות וברואים כפי מדריגותיהם ולבנ
ד אינו שומע "הב אמר כי גבור בופ ועוז מלך משפט א"תנחומא ע' ובמד. י מה הראשונים מסיני"ש רש"ז. באמת

י התורה "עוז לעמו יתן שע' י ה"ת שנתן התורה לבנ"והשי. שהוא עזוז וגבור ומשפט אהב' למשפט אבל הבורא ית
הדברות שהוא הנהגת כל הבריאה כי הכל ' מגיד דבריו כו' י הכח להטות כל הבריאה וזה עצמו פי"ניתן לבנ

פ לא תטה משפט "שופטים ע' ש במד"ז. המשפטים כיון שהעולם תלוי בהםי גם "לכן מסר לבנ. באורייתא אשתכלל
 מ"תר: ש"דע שאתה מזעזע אחד מרגלי עולם וע

 
ה והוא עשרת הדברות "הענין דיש מצות שבין אדם למקום ב. 'ואלה מוסיף על ענין ראשון מה הראשונים מסיני כו .7

. תורה שבעל פה' מות האדם בעצמו והוא בחידרך ארץ ושלי' והם בחי. ויש בין אדם לחבירו והוא המשפטים
ש במדרש בפסוק "כמ. יברך את עמו בשלום הם המשפטים. עוז לעמו יתן הוא התורה' ש ה"ת כמ"ושניהם מהשי

י "ומסרה לבנ. ש המשפט לאלקים הוא"ז מתנת אלקים הוא כמ"כי הגם שניתנו ביד החכמים עכ. אתה כוננת מישרים
כ "אח. דרך ארץ שקדמה לתורה כי כפי טהרת הגוף ושלימות המדות זוכין לתורה 'ויש בחי. ש תשים לפניהם"כמ

ש "וז. ולזה אין הפסק. כ לשלימות ביותר"ואח. כ למעלה יתירה בתורה"וזוכין אח. התורה נותנת שלימות אמיתיות
מצות עבד עברי  לכן הקדים. ש לפניהם"ולהיות כי המשפטים הם שבין אדם לחבירו כמ. 'ולאחרי' במדרש דינין לפני

 ב"תרמ: שביותר יש ליזהר שלא לעשות עול לחבירו בשיעבוד גופו מהפסד ממונו
 

י מה הראשונים מסיני כי באמת "וברש. ש"במדרש ואלה מוסיף על הראשונים משל למטרונה הזיין מכאן ומכאן ע .8
והדור שקבלו התורה . הולאחריה וכמו שכל הבריאה נברא בשביל התור' והיא נותנת ברכה לפני. הכל מן התורה

י שמקודם "וכמו כן ממש בפרטות בבנ. מ קיום דורות הקודמים היו להיות הכנה לתורה"הוציאו מכח אל הפועל ומ
בכל ' לכן כתיב שם ושפטו כו. הוצרכו ליישר עצמם כענין התקן עצמך ללמוד תורה והוא המשפטים שקודם התורה

כ כתיב ואלה המשפטים המיוחדים לאחר "ואח. קודמים לתורהה כי הם המשפטים ש"ולא היו ביחוד למרע. עת
כ בכח התורה "ואח. כפי מה שמיישר מעשיו זוכה לתורה' ואלה המדריגות הם תמיד בכל עובד ה. קבלת התורה

י נעשה לנשמע אינו לפי שעה רק שכן הוא לעולם שצריכין מקודם "וזה שהקדימו בנ. מיישר מעשיו כראוי וכן לעולם
י התורה ואז זוכין "ואחר השמיעה הוא הזמן שצריכין לתקן המעשים ביותר עפ. כ זוכין לשמוע"ואח. יםלתקן המעש

והאדם העובד ליישר לבבו כדי . אכן העיקר הוא שצריך להיות המכוון לשם שמים. לשמוע יותר פנימיות התורה
וכן כתיב ואנשי קודש תהיון לי  .ת אז התורה מסייעת לו שיוכל לגמור המכוון"להיות מוכן לתורה ולעבדות השי

כי קודש הוא למעלה . ולא להיות רוצה להיות קדוש. ש"שצריך האדם לבקש הקדושה כדי להיות מוכן לעבדו ית
' ופי. ש תהיון לי"וז. ה שקדשנו במצותיו"ורק בכח התורה והקב. ז"מציאות הקדושה בעוה' ואיזה דרך יהי. מהטבע

. י תורה ומצות"שראל למשוך בכל עת התחדשות לחול עליו מלבוש הקדושה עתהיון הוא הויה חדשה שבכח איש י
ל נכנס בענן נתלבש "ש חז"ה להויה חדשה כמלאכי השרת כמ"היינו שנתהפך מרע. 'עלה אלי ההרה והיה שם כו' וכ

ח "ובזו. כן קיבל בשלימות אותו הציור. יום' יום כיצירת הולד במ' מ' ולכן הי. לשומו כמלאכי השרת' בענן כו
. אמרתי אלקים אתם' ויש לכל ישראל חלק בצורה זו וקודם החטא כ. ש איתא והיה שם שנעשה ֵשם הקודש"שיה

נשמה יתירה שלכן אין דומה מאור פניו של ' וזו בחי. י"ה אותה הארה לכל בנ"ואיתא כי בשבת קודש מחזיר משה רע
ז נדמה כי "ובעוה. ג מצות שהם נגד איברים וגידים"י תרי"ולזה הציור הקדושה זוכין ע. אדם בשבת לימי המעשה

ג אברים רוחנים שורש "אבל באמת נהפוך הוא כי עיקר ציור האדם הוא תרי. ג מצות"והוא רומז לתרי. העיקר הגוף
ה נתגלה פנימיות המלבוש וכפי מה "ובמשה רבינו ע. ג מצות ואלה האברים שבגוף הם רמזים אל הפנימיות"התרי

ק צריכין "ובש. ובימי המעשה צריכין לייגע עצמינו להתרחק מהגשמיות. גשמיות זוכין להפנימיותשמתרחקין מן ה
 ז"תרמ: לייגע לקבל הארה פנימיות ורוחניות

 
. ומשפטים שבין אדם לחבירו. כי הדברות הם דברים שבין אדם למקום. מוסיף על ענין ראשון' ואלה המשפטים כו .9

ל ואהבת לרעך זה כלל גדול "ש רז"כמ. י השלום שנעשין בני ישראל אחדות אחד"ונסמכו לומר כי זוכין לתורה ע
מברכין וחיי ' פ שעלי"הוא באר התורה שבעיברך את עמו בשלום ' ה. עוז לעמו יתן והיא התורה' ה' דכ. בתורה

אתה כוננת מישרים ' ש במד"כמ. י המשפטים האלה"י השלום שנעשה ע"וזה הבאר נפתח ע. עולם נטע בתוכינו
ולתקן . וצריך האדם לתקן עצמו בדברים שבינו למקום לזכות לתורה שבכתב. י המשפטים נעשין אוהבין זה לזה"שע

. חקיו ומשפטיו לישראל' מגיד דבריו כו' ולא עוד אלא שזו מדריגה יתירה דכ. פ"בעשבינו לחבירו לזכות לתורה ש



' לומר שהוא זכות גדול כשזוכין לתקן שבין אדם לחבירו והוא הישרות שנק. וידוע דשם ישראל למעלה משם יעקב
ישר העקמימות ואחר החטא שנעשו חשבונות רבים צריכין לתקן ולי. 'כי האלקים עשה את האדם ישר כו. ישר אל

ש דתסדר "ולכן כתיב אשר תשים לפניהם מלשון ושמו את שמי כמ. י המשפטים"וזוכין לזה ע. והקנאה והשנאה
זו כתיב ' ובבחי. צריכין להוציאו מכח אל הפועל לברר האמת מתוך השקר. שזה המעין שיש בבני ישראל. קדמיהון

 :וזה לפניהם. צדיקים ילכו בם' ישרים דרכי ה
 

דכתיב המשפט . 'ם נתן מצות גולמות כו"לאומות עכו' גיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל כובמדרש מ .11
כ "וכ. בקרב אלקים ישפוט' ל שהשכינה שרויה ביניהם כדכ"ש חז"והוא כמ. מ כתיב תשים לפניהם"ומ. לאלקים הוא

ת "התורה וכל מצות השיכי הנה משפטי . כי המשפט בעצמו מלמד השופט דעת. משפט וצדקה ביעקב אתה עשית
ד הוא למעלה ממשאו ארון נשא את "ל אין מדת הקדוש ברוך הוא כמדת בו"ש חז"כמ. ד"אינם כמצות מלך בו

שידעו והבינו כי אין עיקר ' פי. וזה עצמו ענין הקדמת נעשה לנשמע. כמו כן כל מצוה מתקן את האדם. נושאיו
ז אומרין אשרי איש "וע. אז ישמעו ויבינו פנימיות המצוה. מהאבל כאשר יעשו ויקיימו לש. המצוה כפי השגת האדם

ל "א' מדות ולא מצא רק א' ובמדרש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשאמר יתרו למשה ד. שישמע למצותיך
ש כי זה עיקר ההבדל בין חכמי האומות ודייניהם כי "הענין כמ. הקדוש ברוך הוא למשה ואלה המשפטים לך ולמדם

וזה אשר תשים . כך הם דנין הדין אבל מדת בני ישראל אינו כן רק מן המשפט מקבלים החכמה והשלימות כפי השכל
ועוד . 'ש מה הראשונים מסיני כו"וז. והמשפטים ישלימו להם שלימות החכמה האמיתית. קודם שלימותם. לפניהם

ל שידעו כי לא מחכמתם הם "היינו כנ. ש ולא תעלה במעלות שלא יפסיעו פסיעה גסה בדין"כתבו שסמכו למ
הוא לשון הוה ' ש מגיד דבריו כו"וז. ה מאיר עיניהם מן השמים כאשר ישפטו לשם שמים"רק במה שהקב. שופטים

ש אומר ועושה גוזר ומקיים כמו שבמאמרו ברא העולם ומקיימו "וכמ]י במצותיהם "ת מאיר עיני בנ"כי לעולם השי
י וזה "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כי המצות נותנות חיות חדש לבנ וכתיב[ הוא המקיים' כמו כן במצותיו ית

ואתה ' השמים כו' י זוכין לפנימיות של המצות דכתיב אתה עשית כו"שאמר שלאומות נתן מצות גולמות אבל בנ
פ "ובזוהר בהר איתא ע. ופרשנו כי הוא פנימיות הבריאה והוא דרך התורה ומצות שנקרא עץ החיים. את כולם' מחי

י לקבל עול "ש דמאן דכפית באחרא א"חנם ע' ז שהיה עבד מה שקיים מצות הי"ובשביעית יצא לחפשי חנם דכ
י "ל שא"אבל הענין הוא כנ. ותמוה דהא עבד חייב בכל המצות. ש"מלכות שמים וכיון דמהאי פטור מכולא פטור ע

שמע ' ה במשנה שקדמה פ"וכ. לימותש בש"לזכות לפנימיות המצות רק מי שהוא בן חורין ויכול לקבל עול מ
ם דכל מה דעבדין לגרמייהו "כי זה עיקר החילוק שבין ישראל לאומות עכו. כ עול מצות"ש תחלה ואח"שיקבל מ

רק בני ישראל שהם מוכנים לזה שהוציאנו ' י לקיים שום ברי"וענין לשמה א. עביד' ם אדעתא דנפשי"עבדין ועכו
ובאמת . ואז וחי בהם. ועושין רק לשמו. ש"לקבל עול מלכות שמים ואחדותו ית ונעשין בני חורין. ת ממצרים"השי

ולכן בגלות נאמר . ר ואינו כפות ומקושר להטבע והגשמיות"זה הוא כפי הזדככות האדם שזוכה לחירות מן היצה
ת "ו בהשיי היו בני חורין ונתאחד"אבל כשהיו בני ישראל בא. חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם' נתתי כו

 :כראוי והרגישו חיות פנימיות בכל מצוה
 

ל מוסיף על הראשונים מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני דבכח התורה זכו אל "ואמרו חז' ואלה המשפטים כו .11
ש "ז קשה להשיג האמת דהוא עלמא דשיקרא כמ"אמת וכתיב תתן אמת ליעקב כי בעוה' המשפטים דכתיב משפטי ה
קיום להעולם ' האמת מתגלה לא הי' שאם הי' פי. ש"ותשלך אמת ארצה ע' אל יברא כובמדרש בראשית אמת אמר 

ל כי נקרא עולם "ז ז"וכאשר שמעתי מפי מו. מתבטל במציאות אל אחד האמת ולכן נקרא עלמא דשיקרא' שהכל הי
ת י ההעלם יש מציאות לעולם לכן הושלך אמת ארצה להיות האמת נסתר ונעלם בחשכ"שע' ש ההעלם כו"ע

. ש מגיד דבריו ליעקב שהיא הנהגה האמיתית הפנימיות"י התורה כמ"י ניתן האמת ע"אכן לבנ. הגשמיות והטבע
כי למשפטיך יחלתי ' כ ואל תצל מפי דבר אמת כו"וכ' א לזכות למשפט אמת רק בכח התורה שבה משפטי ה"ולכן א
י "ין סייעתא דשמיא לזכות לאמת עי תצל לשון הפרשה והבדלה כי האמת נפרש ונבדל מבני אדם וצריכ"פרש

וכעין זה כתיב . י שהוא עלמא דשיקרא"כ צדק צדק תרדוף ע"ולכן מצינו מדבר שקר תרחק וכ. שלמשפטיך יחלתי
שנתן . ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ש במדרש"ז כולו קטטה ע"כ עוה"בשלום בקש שלום ורדפהו שג

' שפוט אמת מאיר הקדוש ברוך הוא עיניהם ולא עשה כן לכל גוי כוי מתנה כאשר מתאספין ל"הקדוש ברוך הוא לבנ
ה "חקיו ומשפטיו הוא לשון הוה שהקב' מגיד דבריו כו. ש אמרתי אלהים אתם"רק כמ. כי המשפט לאלהים הוא

ה במעשה בראשית דכתיב בו ויהי ערב ויהי "ואיתא הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב. ל"מאיר עיניהם כנ
ל כי הקדוש ברוך הוא עשה העולם להיות "הרמז כנ. הבוקר עד הערב' ויעמוד העם על משה כו' ש בפ"בוקר ע

וזה היה תכלית ההעלם . 'מ להמחפשין האמת יכולין לברר האמת בעזר ה"ומ. וזה נקרא ערב. מעורב ונסתר האמת



רק אפילו . ין אדם לחבירוולאו דוקא במשפט שב. שיבואו בני ישראל וימצאו האמת כמו שנתקיים בקבלת התורה
. יש לו חלק בזה הערב ובוקר. ט שופטו"ל צדיק יצ"ש חז"כמ. המבקש אמת ושופט עצמו. בדברים שבינו לבין קונו

ע "י שאין מייגעין עצמן לשפוט א"ש כי ע"אין משים אלא דינין ע' ש במדרש מבקר לערב יוכתו מבלי משים כו"וז
 :ל"מוטבעין בשקר ומתרחקין מבקר כנ

 
י אלקות "אך בקבלת התורה בסיני קבלו בנ. דכתיב המשפט לאלקים הוא. 'מסיני כו. 'ואלה מוסיף על הראשונים כו .12

. ולכן נקראו הדיינים אלהים. י היגיעה בתורה זוכין למצוא כח אלקי"לכן ע. אלקיך ונכתב בתורה' ש אנכי ה"כמ
ולא זו בדין שבין אדם . ק"ין מתלבשים ברוהשהדיינים המומח. 'מלשון ויתיצב ה. ש אלקים נצב בעדת אל"וכמ

ש "וכמ. וכל זה זוכין בכח התורה. ט שופטן"ל צדיקים יצ"ש חז"ע בדרך המשפט כמ"רק לזכות לשפוט א. לחבירו
י העסק בתורה משתנה דעת האדם "כי ע. ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין' במשנה העוסק בתורה לשמה כו
 :וזוכה למשפט אמתלהיות נמשך אחר דעת התורה 

 
ז "א בשם אמו"כבר כתבנו במ. מ שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני"במדרש כ .13

והענין הוא כי עשרת . ש"כ חוקה וגזירת המקום הוא ע"ל כי להיות המשפטים בשכל אנושי צריכין לברר כי אעפ"ז
תמימה ותורת אמת הוא להיות הכל נכלל ' תמימה בחי' ורת ההדיברות כוללין כל המצות וכל המשפטים דכתיב ת

. והגם דיש כמה סדרים פרטים. ה"ד להשיג לכן איתא כל התורה כולה שמא דקוב"א לבו"בכל אות ואות מה שא
. כל הסדרים' כו' עדות ה' תמימה כו' אבל כולם אחדות אחד וכן נרמז בפסוק תורת ה. תורות. מצות. משפטים. חקים

ורמז לזה דבכל סדר . יחדיו על כל הסדרים הששה שכולם הם אחדות אחד' פי. אמת צדקו יחדיו' משפטי הולבסוף 
לכן . אמת נקוד אתנחתא לרמוז כי צדקו יחדיו קאי על כל הששה סדרים' אבל במשפטי ה. יש פעולה מיוחדת לו

' ם וגליא וחלק הדברות היכתיב ואלה מוסיף על הראשונים שהן הן הדיברות והן המשפטים כי אורייתא סתי
התגלות במשפטים הערוכים ' שהוא בחי. וחלק המשפטים כתיב תשים לפניהם. י להיות כמלאכים"כשנתעלו בנ

י מוכנים הם לזה האחדות שיכולין להבין המשפטים ולידע כי "וכתיב לפניהם כי בנ. לפנינו אבל הכל אחדות אחד
ש מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן "י כמ"ולכן מוכן התורה לבנ. הם דבקים בשורש הנסתר

י מוכנים לזה האחדות "אבל להיות שרק נפשות בנ. ל לא הגיד או לא נתן"דהול' וקשה עשיה מאן דכר שמי. לכל גוי
לכן יכולין . תמימות ואחדות לבני ישראל' כ יש בחי"א. 'ש תמים תהי"י שהם תמימים כמ"ותורה תמימה נמסרה לבנ

ז שאין נפשותיהם מוכנים "מה שלא עשה כן לכל גוי עוע. ל"לקבל חק ומשפט שיהיו באחדות אחד החק והמשפט כנ
ל מפסוק זה שמי שאינו נימול אינו "ובאמת דרשו חז. משפטים בל ידעום שאין להם זה הדעת. האחדות' לקבל בחי

כי הערלה מסתיר בחינת . ם אצל מצות מילהש והיה תמי"י תמימים כמ"י המילה נעשו בנ"כי ע. יכול לעסוק בתורה
אמת לשלול ' דן דין אמת לאמיתו מלבד שיהי' וזה פי. ברית' והמילה נותנת התקשרות ואחדות לכן נק. האחדות

אלקים אמת וכל הנעשה ' כי האמת אינו שלילת השקר בלבד רק ה. לו התקשרות באחדות האמת' השקר אבל יהי
 :תבאמת צריכין לקשרו עד אחד האמ

 
כי התורה נעלמה מעיני כל חי וגם . 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מוסיף על הראשונים מה אלו מסיני כו .14

כ "ואח. ירידה מה שנתלבש אור התורה באלה הדברות' על הר סיני כי הוא בחי' בעשרת הדברות כתיב וירד ה
ירו כי הכל נברא בתורה וכמו כן צריכין לפניהם שהוא המשפט שבין אדם לחב' נתפשט עוד יותר לאלה המשפטים כו
הנהגת כל הדברים בם בדברי תורה ' ק ואתחנן בפסוק ודברת בם שיהי"ש בזוה"להמשיך אור התורה בכל הדברים כמ

כל מקום שנאמר אלה פסל הראשונים אלה תולדות שמים וארץ פסל תהו ובהו שלא נעשה ' וזה הרמז במד. ש"ע
. ד וראה שאין עולם מתקיים בדין"אשית ברא אלקים עלה במחשבה לבראות במדהדכתיב בר' פי. ש"מהם תולדות ע

כ וידבר אלקים "ג' ובתורה כ. ולכן נשאר תהו ובהו שלא היו מתוקנים שהיו הסיגים שנמשכו מכח מדת הדין כידוע
תיב ד לכן כ"ר ושתפה למדה"י התורה שהוא מה שהקדים מדה"ד ע"כ נתקן עתה המשפטים שהוא במדה"אעפ' כו

י להמתיק "ותשים לפניהם שבכח בנ. ד"מדה' והמשפטים הם בחי. תהו ובהו' כאן ואלה מוסיף שנתקן גם בחי
ש שם לו "מוסיף על מ' ש במד"ז. ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית שבני ישראל מחברין משפט וצדקה"ז. הדינים

וכמו כן אשר תשים לפניהם שצריכין . לושם ' וזהו פי. ש"עץ להמתיק מר במר ע' דשם כתיב ויורהו ה. חק ומשפט
 :ק"ר ודו"לסדר המשפטים ולהמתיקם במדה

 
ובעלמא דשיקרא האמת . אמת' חקיו ומשפטיו לישראל דכתיב משפטי ה' במד. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .15

י "שע. יניזהו הסמיכות מה אלו מס. א לקיים אלה המשפטים רק בני ישראל בכח התורה שקבלו בהר סיני"נעדרת וא



' ה במעשה בראשית דכתיב בי"ש הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב"וז. אמת' י לבחי"קבלת הדיברות זכו בנ
אמת בעולם הזה מתקן העולם ' ומי שזוכה להמשיך בחי. ז"כיון דאין האמת נמצא בעוה' פי. 'בוקר כו' ויהי ערב כו

מכלל שהאמת למעלה מן העולם . אין יכול לקיים את עצמווכל דבר . ש שעולם קיים על האמת"וז. ממש בדבר חדש
נעשה שמים וארץ ונטבעו ' ת שמכח דבר ה"הבריאה מהשי' י משיכת אמת לעולם מתקיים ומתחדש שכן הי"וע

. לאמיתו של הדיין' ואמרו דין אמת לאמיתו פי. ל"בוקר בערב כנ' י דין אמת מתחדש בחי"וע. ערב' בטבע זה בחי
הגם דהוא . ש אשר תשים לפניהם"ז. י בכח תתן אמת ליעקב יכולין לשפוט דין אמת"רק בנ. רץלפי שאין אמת בא

 ח"תרנ: ל"מ לפניהם תוכל לשים המשפטים כנ"מ. עלמא דשיקרא

 

 

 

 הערוך כשלחן  ,לפניהם תשים אשר    ביאור ענין
 

 י"רש
 

 לפניהם תשים אשר
 

 בפיהם סדורה שתהא עד  ,פעמים  'ג או  'ב וההלכה הפרק להם אשנה  ,לומר דעתך על תעלה לא  ,למשה ה"הקב לו אמר
 לפני לאכול ומוכן הערוך כשלחן  ,לפניהם תשים אשר נאמר לכך  ,ופירושו הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני  ,כמשנתה

             האדם
 

 שפת אמת
 

. פשוט כוונת המדרש לפרש. 'פיו כולבנו נותן מתוך ' חקיו ומשפטיו לישראל משל כו' במדרש מגיד דבריו כו .1
ש אשר קדשנו במצותיו במצות אשר "כמ. בדרך זה מנהיג את בניו. משפטיו של הקדוש ברוך הוא אשר בחר לעצמו

י כמלך הגוזר "אך פנימיות הענין דהמשפטים נאמרו אחר הדיברות כי הדיברות הם הנהגות הש. ת עושה אותם"השי
י תשים לפניהם "ש רש"מ' ל פי"ר ז"ז מו"ואא. כ"י שכל התחתונים ג"י הם עפעל עמו ומשפטים הם טעמי המצות כ

אך כי לאשר שכל האנושי משיג המשפטים לזאת צריכין . למה נאמר זה דוקא אצל המשפטים' כשולחן הערוך כו
הפסוק י "עפ' ופי. ש המשפט לאלקים הוא"כ הם רק רצונו של הקדוש ברוך הוא כמ"לידע כי אעפ. חיזוק אמונה לזה

י שכן רצונו של הקדוש ברוך הוא לכך יש עליו חן והכל "הוא ע. אתה כוננת מישרים שגם מה שנראה זה דרך ישר
ד משה "ונראה שלכך עלה ע. ל"ולכן צריך להיות השכל בטל אל הציווי של הקדוש ברוך הוא כנ. מעידין על ישרו

ה הבטיחו כי מוכנים בני "ל והקב"סרי אמונה כנז יהיו מחו"י הטעמים כי ירא שעי"ה שלא להגיד לבנ"רבינו ע
. י קבלת הדיברות שהקדימו נעשה לנשמע"י זכו לזה ע"ובנ. ל"ה הוא כנ"ישראל לקבל הטעמים ושידעו שהכל מהקב

כ "לכן זכו להשיג הטעמים ג. ל"מנשמע שהוא השגת הטעמים כנ' חביב בעיניהם יותר לעשות רצונו ית' זה שהי' ופי
ש מגיד דבריו "וז. רים כי המשפטים הם פנימיות הדיברות כי הטעמים יותר פנימים מגוף המצותוכלל הדב. ל"כנ

' אשר תשים לפניהם כי הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל אשר גם לדבריהם יהי' ופי. ל"כ משפטיו כנ"מקודם ואח
שנאמר אתה כוננת מישרים נמשך החן והטעמים כמו דבריו של הקדוש ברוך הוא ' י דבריהם יהי"להם כח זה שעפ

' ש אשר תשים לפניהם שיהי"ה וז"פ שבני ישראל זוכין לחדש דברים שנחצבו לפניו ב"וזה ענין תורה שבע. ל"כנ
 :ת והבן"בכחם להמשיך משפטי השי

 
ש "ואלה שהראה לו הקדוש ברוך הוא בשמים שורש משפטים אלו כמ' פי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .2

במדרש בפסוק מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל שאותן המשפטים שמתנהג בהם הקדוש ברוך הוא כביכול 
תנו דיעות של לבות בני ישראל שנש' פי. ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית"תשים לפניהם כמ. י"בשמים נמסרו לבנ

ל שנמסר בידם שורש "ופירושו כנ. י שיסבור להם טעם הדבר"ש רש"וז. שיוכלו להבין כל משפט על אמיתותו
י "ובנ. ולהבין דבר מתוך דבר. ז יכול לדמות מילתא למילתא"שעי. כי זה החילוק בין היודע שורש הטעם. המשפטים



וכמו שהדיברות הם גבוה מעל גבוה וכל התורה שמותיו של . 'ים מסיני כוש מה הראשונ"וז. קיבלו זה במתן תורה
י בני ישראל "כמו כן שורש המשפטים מדעת עליון נמשכו ע. רק שנתלבשה באלה הדיברות. הקדוש ברוך הוא

כל ענין קבלת התורה לתקן ' וכן הי. ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית דייקא"וז. ונתלבשו במשפטים מעשיים
פרשנו . 'השביעי תשבות למען ינוח שורך כו' ש ששת ימים תעשה מעשיך כו"וכן השבת כמ. י"באמצעיות בנ 'העשי

ז יש "ק ומניחין כל המלאכות עי"וכן בבוא ש. השבת. ש לזכור בכל יום"י ביטול הימי מעשה להשבת כמ"ל ע"כנ
' יות ונפש הבהמיות וכל העשיז ינוח שורך וחמורך שהוא תיקון החומר"ועי. 'המשכת קדושת השבת גם בעשי

אבל כפי . י ביטול החומר אף שאינו יכול להכניעו ולתקנו בשלימות"למען ינוח הבטחה על העתיד שע' גם פי. ש"כמ
שאז . ולעתיד ליום שכולו שבת ינוח ממש שורך וחמורך בשלימות. ש יאכל בשבת"ז מי שטרח בע"היגיעה בעוה

 א"תרמ: ב"ק שהוא מעין עוה"ומעין זה קצת בכל ש. ז"והא כפי העבודה בע"גמר התיקון לכ' יהי
 

ק בפרשה זו דאורייתא "איתא בזוה. ש"במדרש ואלה המשפטים מוסיף על הראשונים שם שם לו חק ומשפט ע .3
ומיד אתטמרית . רמיזא' וארמזית לגבי' ואתגליית לההוא רחימא דילה דעבר תרעא דביתה כל יומא גליאת לי. טמירא

לבתר דרגיל לגבה אתגליאת ליה אנפין באנפין ונקרא בעל תורה וכל רזין ' אזיל כו' ונפשי' וי ולביוההוא רחימא מע
וכל זה הענין . ט"ש באורך דף צ"ע' גליאת ליה ואומרת ליה ההוא רמיזא דקא רמיזנא לך כך וכך רזין הוי ביה כו

ל התורה ואחר כך נתמלאו נעשה בכלל ישראל שמקודם שם להם חוק ומשפט ברמז לפי שהיה להם תשוקה א
י בפסוק משכני אחריך נרוצה שעל ידי רמז מועט "תשוקה ביותר עד שזכו לקבל כל התורה בשלימות וכן פרש

ובאמת זה הוא נסיון שבא לאדם מן השמים הן בכלל הן . שהראה להם נמשכו אחריו בכל לב עד שהביאני חדריו
כ והטי "ועל זה כתיב שמעי בת אח. ה הרמז רושם בנפשותיהםושם נסהו לראות אם יעשה ז' ש שם לו כו"בפרט וכמ

לכן מקודם נקרא חק . כ ויתאו המלך יפיך"אח. ובית אביך להיות עוזב הכל להשתוקק אחר זה הרמז' אזנך ושכחי כו
הם הם הדברים של אותו סבא . ל במרה"כ בקבלת התורה כתיב כאשר צוך ופירשו חז"שלא הבינו בשלימות עד אח

. 'שביאר להם השבת באורך וטעמו של השבת כי ששת ימים כו. ר רמיזא דקא רמיזנא לך כמה רזין אית ביהל שאמ"ז
ש ואלה מוסיף על "וז. י"ש רש"לבאר להם טעמו של דבר כשלחן הערוך כמ. אשר תשים לפניהם. וכן הוא במשפט

ובאמת . הרמז אין מים אלא תורה. 'ש ולא יכלו לשתות מים ממרה כו"וז. רק ברמז ובנסיון' שבמרה הי. הראשונים
עץ שהוא ' ויורהו ה. מרים הם מלשון תמורה והתכסות. אין מקום פנוי בלי תורה רק שמוסתר בטבע ולא יכלו לשתות

ושמרת כל . ש והטי אזנך"כמ. ש אם שמוע תשמע והאזנת למצותיו"נסיון כמ' התורה שנתגלה להם רמזי תורה והי
ש "וכן צריך כל איש ישראל כשמתגלה לו קצת הארה כמ. ונפשו נמשך אחר הרשימה חוקיו פירוש להיות לבו ומעיו
ז יתפלל כל חסיד לעת מצוא אותה השעה להתדבק בו בכל הנפש עד שיעשה אצלו "אין לך אדם שאין לו שעה ע

 'ש ושמרו כו"וכן הוא בכל שבת קודש שיורד איזה הארה לאיש ישראל וצריכין לשמור אותה ההארה כמ. פרי
ל אלו "ועל זה רמזו חז. אותה ההארה של השבת להיות נשאר הרשימה לעולם באדם' לעשות השבת לדורותם פי

אפילו רשימה של שבת אחד אם היה תמיד קבוע בלב ונפש לכל ימי . שמרו בני ישראל שבת אחד מיד נגאלים
 א"תרס: המעשה כדאי הוא שתרחם ותביא גאולה

 

 אלילים עובדי לפני ולא לפניהם   ביאור ענין
 

 י"רש
 

 לפניהם
 

  ,שלהם בערכאות תביאהו אל  ,ישראל כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת ואפילו  ,):פח גיטין) אלילים עובדי לפני ולא
 כצורנו לא כי שנאמר  ,)להחשיבם א"ס) להשביחם האלילים שם ומיקר השם את מחלל  ,ארמים לפני ישראל דיני שהמביא

      יראתם לעלוי עדות זהו פלילים כשאויבינו  ,).לא  ,לב דברים) פלילים ואויבינו צורם
 

 שפת אמת
 

ש כח מעשיו הגיד לעמו "י כמ"שמנהיג את עולמו מסר לבנ' הנהגת הבורא ית' פי. 'במדרש מגיד דבריו ליעקב כו .1
וממילא שהעולם נמסר בידם צריך ללמד להם משפטיו לכן הזהיר לא תטה משפט ככתוב שם במדרש דע שאתה 

ל "הוא כנ' ע שדנין כדין ישראל כום אפילו אתה יוד"י לפניהם ולא לפני עכו"וברש. 'מזעזע אחד מרגלי עולם כו



. ל"וכאשר פוסקים את הדין מתקיים כך כנ. ם לפסוק את הדין אבל דייני ישראל הכח בידם"שאין כח במשפט עכו
ש "ולפמ. קול שמחה' ש בס"המשפט לפני עצמותם שימסרו נפשם עליו ע' לפניהם שיהי' ל פי"והרב מפרשיסחא ז

הכל ' לכן נמסר בידם המשפט כי בודאי כיון שמסר הבורא ית. בנעשה ונשמע י נפשם"י שמסרו בנ"כ תלוי בזה ע"ג
והנה . ל"כ כנ"נ לכן הוא לפניהם כפשוטו ג"ל במס"ז שהוא לפניהם כנ"וודאי מצא אותם נאמנים לפניו ועי. בידם

ריאה י קבלת התורה נמסר בידם כח כל הב"מגיד דבריו הם הדיברות שהתורה היא חיות העולם וכל הבריאה וע
וקיבלו לעשות כל דברי ' י שהאמינו בו ית"וכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו כי ע. ל"כ זכו אל המשפטים כנ"ואח
י אמונה זוכין "א שע"ש כמה פעמים במ"כ להשיג המשפטים והטעמים כמ"לכן זכו אח. אף מה שאין משיגין' ה

מנוחה מה שאדם מבין ' להשגת הדעת שהוא נק י היגיעה בחושך שהוא עבודת ימי המעשה זוכין בשבת"וע. לאמת
כמו נשמה יתירה . שזה תוספות שכר' ש ואלה מוסיף על הראשונים פי"ז. בשכלו ומשיג שורש הדברים לאמיתותן

י ימי עבודה והוא שכר ותוספות על עבודת החול כמו כן המשפטים תוספות על קבלת הדיברות "שזוכין בשבת ע
 :ל"בדרך אמונה כנ

 
' ל ואלה מוסיף על הראשונים כו"ועוד כתבו חז. לפניהם ולא לפני נכרים. שפטים אשר תשים לפניהםואלה המ .2

ואין שם מגע נכרי . והיא בחינת עץ החיים. והיא הנהגה שלמעלה מהטבע. דעשרת הדיברות מיוחדים רק לבני ישראל
ומות נצטוו על הדינים צריכים בזה ולפי שגם הא. עץ הדעת שהרי במשפט יש זכאי וחייב' משפטים בחי' ובחי. כלל

' ל אם אין דעת הבדלה מנין שבחי"אמרו רז. הבדלה להבדיל בין משפטי בני ישראל שהוא בירור תערובות טוב ורע
ולכן כתיב כאן לפניהם ולא לפני נכרים וגם ואלה מוסיף על הראשונים להיות חיבור המשפטים . הדעת צריך הבדלה

הדברות ניתנו בבקר . ובמדרש מבקר לערב יוכתו מבלי משים לנצח יאבדו. עץ החייםעם הדברות חיבור עץ הדעת ל
וזה . וערב הוא במקום שיש תערובות. בוקר הוא במקום הבירור שאין צריך בירור תערובות. 'והמשפטים בערב כו

פתח איזה הארה ל רגיל לומר בכל עת שנ"ז ז"כאשר מו. וכן הוא בפרטות. עיקר כחן של ישראל לחבר בוקר עם ערב
והנה בשעת מתן תורה . לאיש ישראל צריך להתדבק בזו ההארה להיות נשאר אצלו קבוע תמיד גם לעת ערב וחושך

( והמשפטים)כ "ובזה זכו אח. נפשי יצאה בדברו שיצאו נשמתן של ישראל ונתעלו למעלה אל השורש' כ
אתה ' וכ. פ אשר נטע בתוכינו"תורה שבע 'אשר תשים לפניהם הוא המשכה מלמעלה למטה וזהו בחי[ להמשפטים]

וכן כתיב . ל"כדי לדעת לקבל זו ההארה עד הערב כנ' הי. עץ החיים' בחי. במתן תורה' שהי' הראי' הראת לדעת כו
אבל הוא לדעת . ש יעשה כולו תורה"עץ החיים והתורה כמ' מקדישכם לפי ששבת בחי' בשבת קודש לדעת כי אני ה

ש ושם דרך אראנו בישע "אשר תשים כמ. ימי המעשה שבהם כתיב ויהי ערב ויהי בוקר להכין מזו ההארה גם על
ל המשים אורחותיו ומדליק נרות במבואות האפלים זוכה לראות בישועתו של הקדוש ברוך הוא "אלקים דרשו חז

ל ילין נמשל ולכן כתיב אדם ביקר ב. להיות ההארה נשאר קבוע. נפשכם' ש ושמתם את דברי אלה על לבבכם כו"וכמ
שאינו דבר ' ש המדרש מבלי משים כו"וז. כבהמות כשאינו משים אל לבו להיות נשאר אצלו גם בעת החושך וערב

 :של קיימא ובישראל כתיב אשר תשים לפניהם

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

ישו   ו גִּ נָּיו ְוהִּ ל ֲאד  ים-אֶּ ֱאֹלהִּ ישו   הָּ גִּ ל ְוהִּ תהַ -אֶּ לֶּ ל או   דֶּ ַצע ַהְמזּוזָּה-אֶּ נָּיו ְורָּ ת ֲאד   ַבַמְרֵצעַ  ָאְזנו  -אֶּ
דו   ם ַוֲעבָּ לָּ  :ְלע 

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

 עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת   ביאור ענין
 

 י"רש
 

 במרצע אזנו את אדוניו ורצע
 

 תנוך במצורע ונאמר  ,אזנו את אדוניו ורצע כאן נאמר  ,שוה לגזירה אזן אזן לומר תלמוד  ,שמאל של אלא אינו או  ,הימנית
 יוחנן  'ר אמר  ,שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה  .הימנית כאן אף הימנית להלן מה  ,).יד  ,יד ויקרא) הימנית אזנו
 הר על ששמעה אזן  ,עצמו מוכר ואם  ,)ב"פ מכילתא) תרצע  ,וגנב והלך  ,תגנוב לא סיני הר על ששמעה זאת אזן  ,זכאי בן

 צרור קשר ל"ר)  ,חומר כמין זה מקרא דורש היה שמעון רבי  .תרצע  ,לעצמו אדון וקנה והלך  ,עבדים ישראל בני לי כי סיני
 במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת  ,ה"הקב אמר  ,שבבית כלים מכל ומזוזה דלת נשתנו מה  )לתכשיט בצואר שתולין מבושם

 וקנה זה והלך  ,לעבדים עבדים ולא  ,הם עבדי  ,עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי  ,המזוזות שתי ועל המשקוף על כשפסחתי
             בפניהם ירצע  ,לעצמו אדון



 
 שפת אמת

 
שיכול לקבל העבדות שלא ינתק ' היכי סבור . ולא בשעת המכירה. 'טעם הנרצע אחר שש אוזן ששמעה עבדי הם כו .1

אין לו לומר אהבתי . ש"ז פורק עול מ"ואחר שידע טעם עבדות בשר ודם שעי. ז מעבדות של הקדוש ברוך הוא"עי
אבל באמת צריך להיות שונא יותר מי שיודע . י ההרגל שדש בה"אף כי לעיני בשר נראה להקל חומר העבירה ע. 'כו

כ לצאת אף שנתנה לו "כר עצמו מפני דוחקו אין עליו חטא רק אם אינו רוצה אחוגם כי המו. ומרגיש גודל החטא
 :באמת מתוך הדוחק ולכן נענש על התחלת המכירה' נראה כי התחלת המכירה לא הי. תורה מקום לצאת בשש

 
ה טוב מאחר שלא קיים המצו. ל מה שעושין בו פגם באוזן"ז ז"שמעתי ממו. 'בענין הנרצע אוזן ששמעה עבדי הם כו .2

נמצא מי שמקבל עליו בכל יום עבודת . ונראה כי יש ללמוד מזה מאחר שמדה טובה מרובה. 'לו שלא ישמע כו
ממילא מסייעין לו בכל יום שיפתחו . 'אשתי כו' היפוך אהבתי את אדוני כו. 'אלקיך כו' ה' הבורא ואומר ואהבת כו
שצריך האדם לזכות לזה שיוכל לשמוע אלה הקולות רק . 'ש אשר אנכי מצוך היום כו"כמ' אזניו וישמע למצות ה

. י שיהיו דלת ומזוזה עדים כי מקבלין עליהם עול מלכותו"כ ניתן מצות המזוזה לבנ"ולזה ג. ש אם שמוע תשמעו"כמ
בכל יום זוכה לפתיחת האזנים ' י קבלת מלכותו ית"לכן אף מי שאזניו סתומין ע. 'ויזכור להם המאמר עבדי הם כו

 :ל"כנ
 

י "ל אוזן ששמעה לי בנ"את אזנו ואמרו חז' ורצע כו' בני לא אצא חפשי כו' אשתי כו' סוק אהבתי את אדוני כובפ .3
בזה לפי שלא קיים מה ששמע ' ל תי"ז ז"ומו. למה יפגימו האוזן. וקשה כיון דחטא במעשה ולא בשמיעה. 'עבדים כו

חנם מן . בהר בפסוק לחפשי חנם' ברי הזוהר פי ד"ל עוד בזה עפ"וי. לכן עושין פגם באזנו. מוטב שלא לשמוע
שאינם רוצין להפטר מן ' פי. נעשה ונשמע' והענין הוא דבני ישראל אמרו אשר דיבר ה. ש הדברים באורך"המצות ע

ואלו היו אומרים . ש שעל זה נבראו וכל מגמתם לשמוע ולעשות"המצוה רק מוכנים לעולם לשמוע ולעשות רצונו ית
אבל מדת החסיד לפנים משורת הדין . אה שמקיימים המצוה בלבד להיות יוצא ידי חובתו כדיןנר' נעשה בלבד הי

שם ' עול מלכות שמים וכ' וזה בחי. ש"רק שמתלהב בכל עת לקיום מצות הבורא ית. שאין די לו לצאת ידי חובתו
ולכן זה העבד . יום המצוהק כההוא תורא דיהבין עלוי עול להיות מוכן לעשות רצון בעליו זה עיקר יותר מק"בזוה

כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם . הגם שיוכל להיות כי טוב לו אצל רבו ויכול לקיים המצות כפי מה שהוא
מ לפי מצב האדם יוכל להיות שבגלות מקיימים "מ. בריותיו וכמו כן בגלות שאין יכולין לקיים כל המצות כראוי

ה "כי כפום גמלא שיחנא והקב. ש שהרי מצינו חטאים גדולים בזמן המקדשבזמן המקד' המוטל עלינו יותר משהי
' וכמו כן זכרנו את הדגה כו' ואותן שאמרו חדל ממנו ונעבדה את מצרים כו. מדקדק עם הקרובים אליו כחוט השערה

וכנים רק י נבראו להיות מ"אבל בנ. אלא שראו שזה הדרך נקל לפניהם לקיים המוטל עליהם. לא היו רשעים גמורים
בסכנה ביותר כל הקרב ' אפילו שנהי. וצריכין לצפות לגאולה כדי להיות מוכן לקיים מצותיו בכל עת' לשמוע דבר ה
ונוכל לרמז . ]ל"לא אצא חפשי פוגם בשמיעה כנ' לכן האומר אהבתי כו. ז הקדמנו נעשה לנשמע"ע' אל משכן ה

גם באמצעיות ' ש אהבתי את ה"וז. ובכל מאודך' ך כואלקיך בכל לבב' ש ואהבת את ה"כמ' אהבתי את אדוני פי
כ אין זה מדת בני ישראל "אעפ. בימי העבדות בנקל יותר' אדוני ואשתי השפחה לא אצא חפשי שמוצא עצמו עובד ה

 :לכן כתיב ורצע את אזנו[. 'רק לשמוע תמיד דבר ה
 

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

ח ֹלא ְוש ַחד ח קָּ י תִּ ים ְיַעֵּור ַהש ַחד כִּ ְקחִּ יַסֵלף פִּ ְבֵרי וִּ ים דִּ יקִּ  :ַצדִּ
-------------------------------------------------- 

 

 אמת לשפוט אפילו תקח לא ושחד   ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תקח לא ושחד



 
        משפט תטה לא כבר נאמר הדין את להטות כדי שהרי  ,הדין את להטות כדי שכן וכל  ,אמת לשפוט אפילו

 
 שפת אמת

 
דכתיב המשפט לאלקים הוא ולכן . ומשפטיו לישראל' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם במדרש מגיד דבריו ליעקב כו

 אבל בני ישראל הם כלים שיוכלו לשפוט ולידע כי המשפט לאלקים. כתיב תשים לפניהם בלבד הגם כי עיקר המשפט לאלקים
י "ש משפט וצדקה ביעקב אתה עשית כי בשני הדברים אלו מצינו שנבחרו בנ"וז. 'הביטול אליו ית' הוא שיש להם בחי

ולכן אין . י כתיב צדקה תרומם גוי"ובבנ. שעובדי האלילים הקדמונים מה דעבדין לגרמייהו עבדין לכן חסד לאומים חטאת
כ צריך "י דעת השופט ואעפ"וכמו כן המשפט שהוא עפ. 'זכרון כוו' ולכם אין כו' מקבלין שקלים מעובדי אלילים כדכ

וזה עצמו העדות על עצם . י הם כלים לדברים אלו"לגמרי ולידע כי הכל שלו ואין זה באפשרות בטבע רק בנ' להתבטל אליו ית
ין הדעת רק לזה שיודע שאין נותנ' פי. ל ערומים בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה"דרשו חז. 'אדם ובהמה תושיע ה' י דכ"בנ

ש משפט וצדקה ביעקב "וז. ל"הביטול כנ' ומאחר שניתן לבני ישראל זה עדות שיש בהם בחי. שהדעת הוא מתנה מהשמים
לו ' שכל שיהי. ולכן הוזהר על השוחד אפילו לשפוט אמת. ש אתה עשית שאינו נפרד משרשו"ובהם נגמר הרצון העליון כמ

 :ל"אבל הוא נפרד משרשו והמשפט לאלקים הוא כנ. ןקצת נגיעה אם כי אינו מטה הדי

      
 

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

ל יג ר ּוְבכ  י-ֲאשֶּ ֵמרּו ֲאֵליכֶּם ָאַמְרתִּ שָּ ים ְוֵשם תִּ ים ֱאֹלהִּ ירּו ֹלא ֲאֵחרִּ ַמע ֹלא ַתְזכִּ שָּ יָך-ַעל יִּ  :פִּ
-------------------------------------------------- 

 

 באזהרה עשה מצות כל לעשות   ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל
 

        )המכילתא בשם  ,שנה ש"יל) לאו במקום היא אזהרה שבתורה שמירה שכל  ,באזהרה עשה מצות כל לעשות
 

 שפת אמת
 

סמך הקדוש ברוך הוא זה למצות ' ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו כו' תשבות כו השביעי' בפסוק ששת ימים כו .1
הוא המשכת הארת מנוחת שבת גם ' וכבר כתבנו פירוש למען ינוח שורך כו. שבת לומר כי שקול שבת ככל המצות

ובכל ' יי פ"והנה רש. לכן שם הקדוש ברוך הוא ששת ימי המעשה ושבת. נפש הבהמיות' שהוא בחי. במעשה גפניות
. ח איברים"והענין מובן כי כל המצות הם עצות ושמירה לכל הרמ. ש"ת ע"לעשות כל התורה מצות ל. תשמרו' כו

ש "וז. ר באדם"ומכלל דכתיב תשמרו צריך האיש לשמירה שלא יתגבר עליו נפש הבהמיות כי יש תערובות טו
ונמצא כשמחסר מצות עשה נחסר שמירה . ותשזה תכלית שמירה של המצ. 'תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו כו

וזה למען ינוח . ושבת השקול ככל המצות כתיב בו שמירה. והרי זה כמצות לא תעשה. לאבר ההוא וגובר בו הפסולת
 :וזה כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. וממילא מאיר נפש האדם. ל"שורך הכנעת נפש הבהמיות כנ

 
והענין . ש"ל לעשות כל המצות אזהרה ע"י ז"כתב רש. אחרים לא תזכירו ושם אלהים' בפסוק ובכל אשר אמרתי כו .2

כי כל המצות הם שמירה לאדם והם עצות לתקן האיברים לדבוק עצמו בחיות פנימי של האדם ולא לתור אחר 
והרי הם אזהרה . הגשמיות והטבע מביאין לידי חטא. אבל בלא כח אלו המצות. ע"נמצא שהגם שהם מ. הגשמיות

י חטא "הסתר הטבע וכח תערובות טוב ורע שיש באדם ע' ש ושם אלהים אחרים לא תזכירו זה בחי"וז. כ"גת "דל
 :ג מצות להנצל מזה התערובות"לכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא תרי. הראשון

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



ְשַלח ה ת ַויִּ ֵאל ְבֵני ַנֲעֵרי-אֶּ ְשרָּ ֹלת ַוַיֲעלּו יִּ ְזְבחּו ע  ים ַויִּ חִּ ים ְזבָּ מִּ ה ְשלָּ ים ַליהו ָּ רִּ  :פָּ
-------------------------------------------------- 

 

            הבכורות נערי בני ישראל  ביאור ענין
 
 

 י"רש
 

 נערי את
 

            הבכורות
 

 שפת אמת
 

י הרוב הבכורות המה זקנים יותר "הלא עפ. נערי' ויש להבין למה נק. הבכורותי "נערי בני ישראל פרש' בפסוק וישלח כו
. ת"ולכן המה מיוחדים לעבודת השי. אך הענין הוא כי הבכורות יש בהם כח ההתחדשות ונקראו נערי. כ"מאחיהם שנולדו אח

 :וכן בבני ישראל נאמר נער ישראל דכתיב בני בכורי שהם דבקים תמיד בשורש ההתחדשות

 

 


