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 בחוקותי
 

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

ַתי-ִאם ג ֻחקֹּ כּו בְּ לֵּ ֶאת תֵּ ַתי-וְּ וֹּ רּו ִמצְּ מְּ ָתם ַוֲעִשיֶתם ִתשְּ  :אֹּ
-------------------------------------------------- 

 

             בתורה עמלים שתהיו תלכו בחקתי אםביאור ענין 
 

     י"רש
 

 תלכו בחקתי אם
 

 שתהיו תלכו  ,בחקותי אם מקיים אני מה הא  ,אמור המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא  ,המצות קיום זה יכול
             בתורה עמלים

 
 תשמרו מצותי ואת

 
             לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם  ).א  ,ה דברים) שנאמר כמו  ,ולקיים לשמור מנת על בתורה עמלים הוו

 

 שפת אמת

ש "זו הגחלת היא בכל מקום והיא ניצוצין מן התורה שנקראת אש כמ. 'ח ביד לשון מצא גחלת ונפח בה כו"מו' במד .1
אך ביד . ואין אמת אלא תורה והכל נברא מהתורה ונמצא מזו הגחלת בכל מקום וכל דבר. אמת' בספרים כי גחלת גי

יינו ה. לרוח ממללא' ויהי האדם לנפש חי' ויפח באפיו כו' ז כתי"איש ישראל להוציא מכח אל הפועל זה הניצוץ וע
ליגע עצמו למצוא ' פי. ז אמרו אם בחקותי תלכו להיות עמלים בתורה"וע. שיש כח בפיו לעורר החיות בכל מקום

. 'חקים שבהם חקקתי את הירח כו' ש במד"כמ. מ"הרשימות וחקיקות מהתורה שנמצא בכ. דברי תורה בכל מקום
ומקדשין . ש וספרת לך"במנין שמיטין ויובלות כמוכן . ש ישראל דקדשינהו לזמנים"י כמ"ולכן הזמנים נמסרו ביד בנ

י "ביד לשון הוא רמז לבנ. י בקבלת התורה לכן נאמר בהר סיני"וכל זה הכח נמסר לבנ. ד שנת השמיטה והיובל"ב
י "כ לבנ"ובדור הפלגה נתבלבלו הלשונות ונמסר אח. לכולם' שפה א' מקודם הי' שנמסר להם לשון הקודש כדכ

 :בפרט בקבלת התורה
 

כי בכל דבר וכל . 'אני הולך והיו רגלי מביאות כו' בכל יום הייתי מחשב למקום פלוני לדירה פלו. חשבתי דרכי' במד .2
. אבל הפנימיות הכל אחד. ורק בכל מקום הוא דירה ולבוש מיוחד לחיות בכמה אופנים שונים. י"מקום יש חיות הש

י "ל ע"בכל דבר וכל מקום כנ' יות מושך חיותו יתומה שאדם נקרא מהלך לה. וזה ענין הדרכים שבחזקת סכנה
עדותיך הוא הבירור שצריך להיות האדם עד . ז יוכל למצוא נקודה אמיתית שבכל דבר"המחשבה קודם כל דבר עי
' ל להכניס הכל תוך הכלל שלא להיות נפרד משורש החיות שמחי"בתי כנסיות ר. ל"י כנ"לברר ולהעיד כי הכל מהש

י החשבון "הגם כי מתחלה בא ע. י"מהאדם הוא הביטול באמת כל השכל וכל הדעת אל רצון השוהרצון . ל"כל כנ
רק . ז ברצון עליון לבטל השכל אליו"ז המבוקש צריך להיות להתדבק עי"ש חשבתי דרכי עכ"וז. והסתכלות השכל

. לימוד לידע ולהשיגש בחקותי שתהיו עמלים בתורה שלא להיות כוונת ה"וז. ל"י הדעת וחשבון כנ"שגם זה בא ע
וזה היגיעה תמיד בתורה להתבטל הדעת . ולרצות תמיד לבא למה שאינו משיג. רק כדי שיוכל להתבטל אליו כראוי

 :ל"ז משיג יותר כדי להתבטל יותר זהו עמל בתורה כנ"ועי. אל שלמעלה מהשגה
 



י "וע. וסוף מעשה במחשבה תחלה. רגלי היא דרגא תחתונה שבאדם ומחשבה בראש האדם. 'חשבתי דרכי כו' במד .3
ז מתרומם הגשמיות ומדרגה התחתונה "שמביאין כח המחשבה תוך המעשים להיות כל מעשה בישוב הדעת עי

. בפרט לנפש האדם. שמיםהביטול אל השורש כי לכל דבר יש שורש ב' וזהו אם בחקותי תלכו שהיא בחי. שבאדם
י "ז מבקשין ותן חלקנו בתורתך וע"וע. ה שיש לכל איש ישראל חלק בתורה"י התורה הם מתדבקין בהקב"י ע"ובנ

. א חקיקה בתורה"י יש לכ"וכן נפשות בנ. כי כל הדברים חקוקים בתורה. היגיעה בתורה יכול להתברר לאדם חלקו
ומזה . ז יכולין להתדבק בשורש הנשמה למעלה מהטבע"ועי. ם בתורהל להיות עמלי"ש בחקותי תלכו ודרשו חז"וז

ש לכל זמן "ונתתי גשמיכם בעתם היא התדבקות הגשמיות בשורש כמ. ב"ש כל ישראל יש להם חלק לעוה"בא מ
 :'ועת כו

 
היא כי מצותי תשמרו . המדרגות מחשבה דיבור מעשה' כ נכלל ג"וא. ל דרשו תלכו להיות עמלים בתורה"והנה חז .4

מ לעשות "ועיקר ע. קשה מכולן' כ לעשות כי העשי"י דיבור ומחשבה זוכה אח"מ לעשות וע"י ע"ש רש"הרצון כמ
. ג מצות מתקנים אברי וגידי האדם"כי תרי. ל ועשיתם אותם כאילו עשיתם את עצמיכם"ש חז"הוא לתקן עצמותו כמ

נפש ' ישרצו המים כו' ק בפ"ש בזוה"עה בתורה כמי היגי"והכל ע. חדשה' ז זוכה לקבל הנפש ונשמה ונקרא ברי"ועי
 .'חי

 
מ מייגע "לכן אפילו אינו מבין מ' עמל בתורה להלוך בחקיו ית' זהו נק. כ להיות עמלים בתורה"י מת"תלכו פרש .5

כי התורה נעלמה מעיני כל חי . עצמו בתורה שחביב בעיניו להגות במאמרו יתברך אפילו שאינו זוכה להשיג הטעם
לכן כתב . ואז יש לו חלק בשורש התורה. מני אלף שבה' א להשיג א"יך לעסוק בתורה אחר הידיעה שאוהאדם צר

ק לאשתדלא "ה תמיד בזוה"וכ. מ עוסק הוא בתורה"י להשיג מ"ל שמברכין לעסוק בדברי תורה הגם שא"המהר
מי פתי . לטעום טעמי תורה פשיטא אחר שזוכין' פי. נדרים ולא הלכו בה שלא בירכו בתורה תחלה' ובגמ. באורייתא

אך העיקר בתחילה קודם שמשיג רק מתאוה להגות בדברי קודש דברי אלהים . 'לא יתמלא שמחה וחדוה לברכו ית
היינו מצד השכל ועבודת האדם . ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"כי הגם שאז. ומסיים הפסוק ונתתי גשמיכם. חיים

וזאת . ה עלמא"כדאיתא באורייתא ברא קוב. ז תלוי בתורה"עוה י נתן חוק להיות כל"אבל באמת הש. כך הוא
ז "אז התורה נותנת לו מזון גם בעוה. 'ומי שמבטל עצמו כענין בחקותי תלכו כו. התקשרות היא למעלה מן השכל

 :ל"כנ
 

אדם כי ה. ד"כ ובתמ"חשבתי דרכי בכל יום הייתי מחשב במקום פלוני אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לב' במד .6
אבל באמת אין בכח שכל האדם בעצמו למצוא . שיש לו דעת מחויב לייגע עצמו בשכלו לידע את דרך הישר והצדק

ובזה הביטול שמבטל שכלו לבסוף מתעלה גם כל . 'אך צריך לבטל כל שכלו להתורה ומצות ה. דרך הישר
היו לי כמה מחשבות ועצות ולבסוף בכל יום ש' ש חשבתי דרכי כו"וז. המחשבות שהתבונן בשכלו למצוא דרך הישר

והליכה היא בשכל ודעת רק . ש בחקותי תלכו להיות עמלים בתורה"וז. היו רגלי מביאות לבטל עצמי אל עדותיך
ל "חפצו ובתורתו יהגה ואחז' הפסוק בתורת ה' א פי"ש במ"כמ. 'תכלית כל השכל לבטל עצמו לחוקות ה' שיהי

מ "חפצו דייקא שהגם שיש לו הרבה חכמה ודעת ובתורתו יהגה יומם ומ' כ בתורת ה"אעפ. תורתו' משעמל בה נק
ולבטל שכל עצמו כי ' אין לה חקר וצריך האדם לייגע בתורה למצוא רצונו ית' כי תורת ה' עיקר חפצו בתורת ה

 :חכמת מה לו
 

ודריש אם לשון ' כ לו עמי שומע לי כו"כ המקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה וכ"איתא בת' אם בחקותי כו .7
אכן נראה דבאמת כל מה שנאמר . ב"ז ולא עיקר השכר דעוה"הקשו על שנכתב שכר בעוה' והענין דהמפ. בקשה

ש להיות "כ מצוה שכן רצונו ית"ושכר הזה שנכתב בתורה הוא ג. ש זה נקראת תורה"י שע"בתורה הוא לימוד לבנ
בעשיות המצוה או ' שמה לי שרצונו ית. כר מצוה מצוההמשנה שש' וכן פי. ומצור דבש אשביעך' עמי שומע לי כו
ה נותן את "ט עד שהקב"ובמה שמסגלין מעש. 'הלא אדרבא זה תכלית רצונו ית. להשביענו מטובו' במה שרצונו ית

גם העונש ' שכר עבירה עבירה כי מלבד גוף העבירה שהוא נגד רצונו ית' וכן פי. ברכתו זה השכר עצמו מצוה
ל הוו כעבדים "וזה ענין אמרם ז. ש"ד זה עצמו עבירה עוד ביותר כמ"מדת רחמנותו למדה שמהפכין הרשעים
ולהתענג ביותר מזה שנעשה רצונו שהוא ' כי השכר עצמו צריכין לקבל לשמו ית. מ לקבל פרס"המשמשין שלא ע

' לך לך כו' ק פ"ואיתא בזוה. בזה הצדיק משמח ביותר מגוף הטובה שמרגיש בהנאתו' להטיב לכל שזה רצונו ית
מ לקבל "ו עביד ע"ותמוה דח. 'בכולי הבטחות כו' דאבטח לי' וילך אברם כאשר דבר כו' ג ואברכך כו"ואעשך לג

בהליכתו ובקיבול שכרו הכל לעשות ' שוה אצלו לקיים דבר ה' שהלך כאשר דיבר אליו והי' אך אדרבא זה הפי. פרס



פרס משהו בהנאתו רק לעשות ' מ לקבל פרס שלא להיות נוגע אפי"ש שלא ע"וז. והיא עבודה עבד נאמן. 'רצונו ית
 :ה מצונו לעשות זאת שנזכה לקבל אלה הברכות"ולכן נכתב זה השכר בתורה שהקב. ש"רצונו ית

ל בחקותי תלכו שתהיו עמלים "דאמרו חז. 'רגלי מביאות אותי כו' בכל יום הייתי מחשב כו' חשבתי דרכי כו' ובמד .8
בחכמה יסד ארץ ' כ ה"מצוא בכל דבר אור התורה כדאיתא בשביל התורה שנקראת ראשית אעמלים ל' בתורה פי

' ת מפליג לכל דבר להפרישו משורש התורה שאין לך דבר שאין לו מקום פי"ז אמרו א"שיש בכל דבר חלק בתורה וע
עוד . בעמלה של תורה ל בעמלו אינו עמל אבל עמל"בתורה ת' יכול אפי' ל מה יתרון לאדם בכל עמלו כו"בתורה ואז

כ תחת השמש להיות עמל למצוא "כ משמע דעמלה של תורה שייך ג"א. דרשו תחת השמש אין לו למעלה יש לו
ש חשבתי דרכי "כמ. זהו בחקותי תלכו. רשימות וחקיקות של התורה שחקק הקדוש ברוך הוא בכל מעשה בראשית

 :עד אמצא מקום' שנת כוה אם אתן "ש דהע"שעמל בהם עד שהשיבם אל שורש התורה כמ

 

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

יֶכם ּוָפִניִתי ט יִתי ֲאלֵּ רֵּ ִהפְּ ֶכם וְּ יִתי ֶאתְּ בֵּ ִהרְּ ֶכם וְּ ִתי ֶאתְּ ִריִתי-ֶאת ַוֲהִקימֹּ ֶכם בְּ  :ִאתְּ
-------------------------------------------------- 

 

 שכרכם לשלם עסקי מכל אפנהביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אליכם ופניתי
 

              ).ה  ,ב פרק) כ"בת כדאיתא  ,'וכו פועלים ששכר למלך  ,דומה הדבר למה משל  .שכרכם לשלם עסקי מכל אפנה
 

 שפת אמת

בראתי ואין אדם ' אנכי עשיתי ארץ ואדם עלי' י נבראו לתקן העולם והזמן דכתי"כי בנ. בענין השמיטה ושבתה הארץ .1
י מקודם מעורבין "וכמו שהיו בנ. גאולה תתנו לארץ' וכמו שיש גאולה בנפש כמו כן כ. ש אדם אתם"אלא ישראל כמ

וביציאת מצרים . הבדלתי אתכם מן העמים' ז כתי"בורר וחוזר ובורר שע' כ נבחרו כדאיתא במד"בכלל האומות ואח
כ להיות ארץ ישראל והיא גאולה "אומות ויצא אחי מקודם תחת השבעה "א' וכמו כן הי. נגאלו בגשמיות וברוחניות

ז "כ נבררו שבתות ומועדים מכלל הזמנים וכ"וכמו כן בזמן שהזמנים מקודשין היו מעורבין ואח. בגשמיות ורוחניות
ז "בריאת עוה' כי כך הי. מ יצאו הארתן מכח אל הפועל"י יצ"מ כי ע"לכן המועדים זכר ליצ. י"י גאולת בנ"נתברר ע

י שיצאו "ובנ. י אור תורה"ודבר זה נוהג בעולם שנה נפש שצריך להתברר ע. יהי אור' רץ היתה תהו כוש והא"כמ
ש כי "וז. ש וקראתם דרור"ממצרים וניתן להם התורה יש בידם כח החירות ולהביא גאולה לכל המקומות והזמנים כמ

' ב. לתת' ש וכרות עמו הברית לתת כו"וז. להעלות הארץ אל הרוחניות והפנימיות. 'ושבתה הארץ שבת לה' תבואו כו
וזה הוא . י נותן לנו הארץ"שהש' ונתינה שני. י"י אחריהם נותנים הארץ להש"שהאבות ובנ' רק א. נתינות למה

ש במכילתא יתרו והייתם "וכמ. ש ולהעלות הכל אליו"י כל עבודתם בעולם להעיד על הבורא ית"כריתות ברית שבנ
כ נאמר בו ופניתי אליכם פונה אני מכל עסקי "י ג"וכביכול הש. ש"ע' ת אחר בעלה כולי סגולה כשם שהאשה מסגל

ויש . 'מ ואתה את בריתי תשמור שכל זה ענין א"אמור ע' ש במד"י כמ"י לא"ובכח זה הברית זכו בנ. ועוסק בכם
י מסוגל לזה "וא. ש"וכמו כן גאולה בארץ כמ. ברית בגוף להסיר הערלה להתדבק בפנימיות והיא גאולה בנפש

י מיוחד להיות "כמו כן א. י שהתורה מיוחד רק להם"י בבנ"ש כמו שבחר הש"ע' עמד וימודד ארץ כו' ש במד"כמ
א יושבים לבטח חוץ "כ בארצכם אתם יושבים לבטח וא"וישבתם לבטח בארצכם ואמרו בת' וכתי. 'נחלת ה

י במדת הבטחון שזה עדות השמיטין ויובלות "מ היו דבקים בהש"י היו אוכלין ושבעים ומ"הרמז כי בא. מארצכם
 :שכן ארץ ורעה אמונה' ז כתי"י וע"ואין כל הארצות מיוחדים לזה רק א

 
יעקב הוא בימי המעשה שצריכין . ימי המעשה והשבת' הם בחי. בפסוק מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל .2

. ב"משכנותיך הוא עוה. ז ונדבק בשורש"הואמת כי אהליך הוא בעו. ושבת יום המנוחה. להלחם בעקבה ומרמה



ל שכל מה שעושין "ב שהוא כנ"ז ונוחלין לעוה"ה אוכלין בעוה"כענין שאמרו במשנה תלמידיו של אברהם אע
י אות "ביני ובין בנ' ב הם נפרשין לגמרי מן האומות דכ"אך בשבת שהוא מעין עוה. ז נדבק בשורש העליון"בעוה

ב "ק מעין עוה"ובש. ב"וזה בעוה' ש ופניתי אליכם פונה אני מכל עסקי כו"כמ' פי. פשוינ' כי ששת ימים כו' הוא כו
ק ולהניח הכל "כ לשבות ביום ש"ולכן יש לנו ג. י"כביכול הקדוש ברוך הוא פונה מכל עשיות ששת ימים אל בנ

 בלק ט"תרמ :ת בלבד וזהו המנוחה"לפנות רק לעבודת השי

 

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

ָנַתִתי ד יֶכם וְּ מֵּ ִעָתם ִגשְּ ָנה בְּ ָנתְּ בּוָלּה ָהָאֶרץ וְּ ץ יְּ עֵּ ן ַהָשֶדה וְּ יוֹּ  ִיתֵּ  :ִפרְּ
-------------------------------------------------- 

 
     י"רש

 
 בעתם

 
              ).א  ,א פרק כ"ת  .כג תענית) שבתות בלילי  )ישן  .רביעית בלילי) כגון  ,לצאת אדם בני דרך שאין בשעה

 
 

 פירות לעשות עתידין סרק אילניביאור ענין 
 

     י"רש
 

 השדה ועץ
 

              ).ו שם כ"ת) פירות לעשות ועתידין  ,סרק אילני הן
 

 שפת אמת
 

התישרות המעשים ז נקח כח לכל "ועי. 'כי יותר צריכין להחזיק במצות ה' פי. 'חשבתי דרכי כו. בחקותי' במד .1
ש חשבתי דרכי ולבסוף "וז. ונאמר ואל בינתך אל תשען. וחכמת אדם מה היא. י שכל אנושי"מע. והמחשבות

. אך חכמת האדם כדי להבין שצריך לקיים מצות הבורא ולהתבטל אליו. וחקותיו' עדותיך הם פקודי ה. ואשיבה רגלי
דאיתא כשור לעול . 'ש מצותי תשמרו כו"ות אמור במכי קיום מצ. כ בחקותי שתהיו עמלים בתורה"י מת"וברש

. מהלך' י האדם שנק"להיות מתעלין ע' ט הם להמשיך כל הדברים שבעולם העשי"שהמצות ומעש' פי. וחמור למשא
ושור לעול הוא מה שמשעבד עצמו להיות נמשך . ז ממשיך כל המעשים אשר נושא אותם"והוא בעסק התורה ועי

ז ונתתי "לכן עי. י האדם"ר למשא הוא לישא עמו גם כל הברואים אשר הם מתעלים עוכחמו. אחר רצון הבורא
י "פירש. ועץ השדה יתן פריו. יתמשך חיות הקדושה גם לגשמיות. י שיתעלו המעשים בכח התורה"ע' גשמיכם כו

 :ל"שבכח האדם להמשיך החיות גם במקומות השפלים כנ' פי. אילני סרק שעתידין לתת פירות
 

. י התורה לתקן גם הטבע ומדרגות תחתונות"כי עיקר השבח שזוכין ע. חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך' במד .2
. לו עדיין נגיעה' ומקודם אמר דרכי שהי. ב"ז ובעוה"בעוה' כאשר חכמים הגידו גדולה התורה שנותנת חיים לעושי

כענין . 'כ בטל רצונך כו"ה רצונו כרצונך אחמדרגות אלו רמז התנא באומרו עש' וב. כ בא אל הביטול מכל וכל"ואח
' ז כו"ל המשים אורחותיו בעוה"ושם דרך אראנו בישע אלקים דרשו חז' וכתי. ש מתוך שלא לשמה בא לשמה"מ

ז להיות "תיקון כל עניני עוה' וזה עיקר הברכה ונתתי גשמיכם בעתם כו. ל"בישע אלקים הוא הפנימיות לשמה כנ
לעתיד ' והוא עיקר השלימות כמו שיהי. אילני סרק עתידין לעשות פירות' י אפי"רש ש"נמשכים אחר הקדושה כמ

ש ושבעת "והיינו כמ. י שלא תאמרו הרי מאכל ומשתה אם אין שלום אין כלום"ש ונתתי שלום בארץ פרש"כמ
ורש מצוה ודביקות להש' שלום ויש בו עלי' ק שנק"רק בש. ז"לכן צריכין לשמור עצמו מתענוגי עוה. השמרו לכם

 :ל"ולכן הבטיח הכתוב ונתתי שלום שיוכלו לקבל כל התענוגים וישארו בדביקות השורש כנ. להתענג



 
נראה כי הכל תלוי בעבודת האדם כי האדם . ל אילני סרק עתידין לעשות פירות"דרשו חז. בפסוק ועץ השדה יתן פריו .3

כך מעורר . ת"כל קומה שלימה שלו לעבודת השיוכפי התעוררות האדם ב. עולם קטן ויש בו מכל פרטי הבריאה' נק
. כן נמצא כזה באדם אברים שהחיות מתרבה בהם. וכמו שיש בעולם אילנות מפירות ויש אילני סרק. כל הברואים

כ נמשך אחר "אעפ. וכשהאדם מתקן הכל וזה כענין החוקים שאין האדם מרגיש הטעם. ויש שהחיות מועט בהם
הלא . וזהו אילני סרק שעתידין לעשות פירות. המקומות שאין החיות מתגלה בהם ובזה מתקן אותן. גזירת המלך

מכל שכן הצדיק במעשים טובים בוודאי . אבן מקיר וכפיס מעץ יעננה' מצינו קורות ביתו של אדם מעידין עליו דכ
 :ע היער"כ בכללות ישראל כאשר יתקנו הכל אז ירננו כ"ומכש. משמיע קולו למרחוק לעורר ישנים

 
כ "ועוד בת. ל אפילו אילני סרק עתידין לעשות פירות"ודרשו חז. ועץ השדה יתן פריו' ונתתי כו' אם בחקותי תלכו כו .4

י התורה צריכין לתקן החטא להוציא אדמה מארורה "והענין הוא כי ע. ש"ר ע"בזמן אדה' שברכות אלו יהיו כמו שהי
י שנתערב בו פסולת ממילא גם בעולם קוץ ודרדר "וע. שבאמת הכל תלוי באדם שהוא עולם קטן. י החטא"שנעשה ע

אבל העיקר הוא . ועיקר התיקון בחקותי תלכו שהוא היפוך חטא הראשון מעץ הדעת והייתם כאלקים יודעי. תצמיח
ולא מה . 'ולכן אבותינו הקדימו נעשה לנשמע לברר שהעיקר העשי. ולא השכלת הדעת בלבד' לעשות רצונו ית

' אם כי הדעת מתנה טובה היא אבל להיות בטל אל העשי. ר"ה הדרך מסוכן שיש בו תערובת טושהדעת מסכים כי ז
י הדעת מבטל כל "ו אם יסור לבו ע"שאינו סומך על בינתו וח' פי. מ"ולשון ע. מ לעשות"היינו כשלומד לשמה ע

עמלים ' ולימוד זה נק. עשהדעתו ואינו רוצה ללמוד ולהבין רק בתנאי לעשות ואז תלמודו מתקיים בידו ובא לידי מ
ל מתקנין חטא "י שמירת החוקים כנ"וע. שלא יהיה שגגת לימוד עולה זדון' בתורה לייגע עצמו לעמוד על רצונו ית

הוא ענין רצוא ושוב . 'ובמדרש חשבתי דרכי כו. וממילא נתקן כל העולם. הראשון ומתברר הטוב מתערובת הפסולת
והוא . ש"אבל בכל עת צריכין לחזור להיבטל אל חקות הבורא ית. י השגת ידוכי באמת צריך האדם לחפש בדעתו כפ

והעיקר הוא . עבודות אלו הם נוהגין תמיד' אבל באמת ב' ובשבת ואשיבה רגלי כו' ענין ימי המעשה חשבתי דרכי כו
 :ייעתא דשמיאש דוד והיו רגלי מביאות אותי כי תכלית כל העבודות לזכות בסוף לס"העזר אלקי מתורה ומצות וז

 
 

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

פּו ח ָרדְּ ָאה ֲחִמָשה ִמֶכם וְּ ָאה מֵּ ָבָבה ִמֶכם ּומֵּ פּו רְּ דֹּ לּו ִירְּ ָנפְּ יֶכם וְּ בֵּ יְּ נֵּיֶכם אֹּ  :ֶלָחֶרב ִלפְּ
-------------------------------------------------- 

 

 התורה את העושין למרובים  ,התורה את העושין מועטין דומה אינוביאור ענין 
 

     י"רש
 

 רבבה ומאה מאה חמשה
 

 כפל כמו שהוא בלשון מדקדקים יש),ירדופו אלפים שני מכם מאה אלא לומר צריך היה לא והלא  ,החשבון הוא כך וכי
 בפרשת בלשון וחשוביהם המפרשים גדולי כל מדקדקים כן וכמו  ,לומר צריך היה לא והלא החשבון הוא כך וכי ואריכות
 המופלג הגאון למורי לפרש נראה וכאן  ,בישובם שם ועיין כפל כן שגם  ,פתח טעם ומה  ,להתחיל צריך היה לא  ,בראשית

  ,החשבון הוא כך וכי מקשה זה ועל  ,אלפים עשרת  'א פירוש  ,פירושים  'ב סובל רבבה שמלת  ,ו"נר חריף משה ר"מוהר
 אלא  )ק"ודו  .'וכו לומר צריך היה לא והלא באומרו  .י"רש שולל הפירוש וזה  ,ריבוי שם על  ,מרובה מספר רבבה  ,'ב ופירוש

              )שם) התורה את העושין למרובים  ,התורה את העושין מועטין דומה אינו
 

 שפת אמת
 

רדיפת האמת ללחום והוא הרדיפה עצמו שהוא . י אין דומה מרובין העושים התורה"ברש. 'חמשה מאה כו' ורדפו כו .1
הדברים נסמכו במשנה ' וכל המחלוקת צריך להיות לשם שמים ולהכניס עצמו בכלל ישראל וב. בעמלק' מלחמת ה



כ ורדפו "וכ. ה"באהבת ישראל והקב' כי המחלוקת צריך להיות בכח הכנסי. 'ש כו"ש ומחלוקת לש"לש' כל כנסי
 :'מכם חמשה כו

 
ש ולאום מלאום יאמץ "פ מ"ופשוט נראה ע. י וכי כך החשבון"פרש. רבבה 'בפסוק ורדפו מכם חמשה מאה ומאה כו .2

אין דומה ' י יתכן לפרש כן שכ"וגם לפי פרש. כ מאה רבבה"י ורודפין אח"י שרדפו חמשה מאה ניתן הכח לבנ"שע
רק שכפי מה שמאבדין את הרשעים יכולין . וקשה למה לא ירדפו מיד מאה רבבה. מרובין העושין את המצוה

והכל מדרגות זו אחר זו בכל אלה הברכות עד ואולך אתכם קוממיות שהוא תיקון כל . דיקים להתאסף כראויהצ
 :י"הקומה של כללות בנ

 
ל כי הרמז ורדפו מכם חמשה הוא "וי. וקשה וכי כך החשבון. רבבה' בפסוק ורדפו מכם חמשה מאה ומאה כו .3

' כענין אלף נכנסים למקרא יוצאין מאה למשנה וא. 'הנבחרים מכללות ישראל שהם עומדים להלחם מלחמות ה
י להעמיד מאה אנשים "ולכן יתכן שאם זוכין בנ. כן הנבחרים מתוך כללות ישראל והמה באים בכח הכלל. לתלמוד

הרי כי הרודפים הם כדוד וכדומה ' ומצינו בגדולי ישראל שאמרו אין בנו כח לרדוף כו. כאלה בוודאי רבבה ירדופו
 :ף אויבי ואשיגםארדו' בי' דכ
 

 

 

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

ה ֲאִני יג הוָֹּ יֶכם יְּ אִתי ֲאֶשר ֱאֹלהֵּ צֵּ ֶכם הוֹּ ֶאֶרץ ֶאתְּ ַרִים מֵּ יֹּת ִמצְּ ר ֲעָבִדים ָלֶהם ִמהְּ בֹּ ת ָוֶאשְּ טֹּ ֶכם מֹּ  ֻעלְּ
ְך לֵּ ֶכם ָואוֹּ ִמּיּות ֶאתְּ מְּ  :קוֹּ

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

             זקופה בקומה קוממיותביאור ענין 
 

     י"רש
 

 קוממיות
 

             זקופה בקומה
 

 שפת אמת
 

' אף על פי שאמרו חכמים שאסור לילך בקומה זקופה אך כאשר יהי. כ בקומה זקופה"י מת"ואולך אתכם קוממיות פירש
ז מחמת הבלי עולם "כי הרי כך נברא רק שבעוה. כראוי כמו לעתיד יוכל האדם לקבל מורא שמים אף בקומה זקופה התיקון

כ על והתהלכתי בתוככם לא תהיו "ל בתו"וזה עצמו ענין אמרם ז. י כפיפות קומה והכנעה רבה"א לקבל היראה רק ע"א
והיא . ל"ש כמו שהם בלי השתנות ושפלות יתירה כנ"לקבל עומשיוכלו ' פי. 'א כו"אני ה' יכול לא תיראו כו' מזדעזעים כו

 :ל"ההבטחה שיוכלו לילך בקומה זקופה כנ

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

ִתי מה ָזַכרְּ ִרית ָלֶהם וְּ אִתי ֲאֶשר ִראשִֹּנים בְּ צֵּ ָתם-הוֹּ ֶאֶרץ אֹּ ַרִים מֵּ ינֵּי ִמצְּ עֵּ ִים לְּ ת ַהּגוֹּ יוֹּ  ָלֶהם ִלהְּ
אֹלִהים ה ֲאִני לֵּ הוָֹּ  :יְּ

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



    שבטים של ראשונים בריתביאור ענין 

    
     י"רש

 
 ראשונים ברית

 
       שבטים של

 
 שפת אמת  
  

שברית השבטים לעולם נשאר ' פי. שבועות מטות אומר סלה' וכ. ל זו ברית השבטים"אחז. בפסוק וזכרתי להם ברית ראשונים
כי הנה ברית האבות הוא בשורש האחדות . וזאת אשר דיבר להם אביהם' דכ' לא מאסתים כו' ש ואף גם זאת כו"י כמ"בבנ

. בריתי אברהם בריתי יצחק בריתי יעקב שהם עצמם הברית' ולכן כתי. ל האבות הן הן המרכבה"ש ז"למעלה למעלה כמ
אך כי הם . ברית ראשונים והלא האבות היו ראשונים מהם' ת שהם המקבלים בראשונה ולכן נקומדרגות השבטים אחר האבו

אבל אחד . אחד הוא למעלה מראשון כי ראש הוא התחלה' אבל בחי. ב שבטים"הי' ב ראשי חדשים בחי"ולכן הי. ראשון' בחי
' ב חדשי השנה יש בהם בחי"וי. ה מהזמןאחדות למעל' אבות שהוא בחי' ולכן השבת מיוחד לג. הוא אין סוף ואין תכלית

ל עד כמה נמשך שהיו דורות "ולכן בברית אבות נחלקו חז. י"זאת נשאר לעולם לבנ' ובחי. ל"השבטים כנ' ראשי חדשים בחי
 :ל"שנמשכו אחר ברית האבות הנ

  



 


