
 
 
 
 
 
 

 ביאור השפת אמת
 י"לפנימיות של רש

 יתרו

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    יתרו
-------------------------------------------------- 

ַמע א שְׁ רו   ַויִּ תְׁ ֵהן יִּ ָין כ  דְׁ ֵתן מִּ ה ח  שֶׁ ר-ָכל ֵאת מ  ים ָעָשה ֲאשֶׁ ה ֱאֹלהִּ שֶׁ מ  ָרֵאל לְׁ שְׁ יִּ י ַעּמו   ּולְׁ יא-כִּ צִּ  הו 
ה הו ָ ת יְׁ ָרֵאל-אֶׁ שְׁ ם יִּ ָריִּ צְׁ ּמִּ  :מִּ

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

 שמו על אחת אות לו הוסיפו  ,המצות וקיים לכשנתגייר ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 יתרו
 

 אחת פרשה שיתר ש"ע  ,יתר  .)א"פ יתרו מכילתא)  ,פוטיאל  ,קיני  ,חבר  ,חובב  ,יתרו  ,יתר  ,רעואל  ,לו נקראו שמות שבע
 הוא וחובב  ,התורה את שחבב  ,חובב  .שמו על אחת אות לו הוסיפו  ,המצות וקיים לכשנתגייר  ,יתרו  .תחזה ואתה  ,בתורה
 רעואל אל ותבאנה אומר ומהו  ,היה יתרו של אביו רעואל אומרים ויש  .).יא  ,ד שופטים) משה חותן חובב מבני שנאמר יתרו

              ).עח בהעלותך) בספרי  .אבא אביהן לאבי קורין שהתינוקות  ,).יח  ,ב שמות) אביהן
 

 שפת אמת
 

כמיותר בעיני עצמו שהבין שאין לו מציאות מול קדושת ' ש שהי"ל אמר כי יתר ע"ז ז"אמו' כו' במדרש משנתגייר הוסיף לו ו
אבל הביטול . בכלל לשארית נחלתו' ל מי שמשים עצמו כשיריים ולכן כשנתגייר הי"לשארית נחלתו ודרשו חז' אכן כ. י"בנ

ויתכן להוסיף ביאור . ל"ד ז"כלום רק כשנתגייר נחשב הביטול שלו עכ' כי באמת לא הי. בלו מקודם שנתגייר אינו חשו' שהי
כיתרון אור מן . ק מסכלות עצמו בא היתרון להחכמה"בזוה' פי. 'יתרון לחכמה מן הסכלות כו' בשם יתרו שהוא כענין שכ

ובמדרש מקץ דרשו על . מותר' כל עצב יהיי שהיו בגלות מצרים לכן זכו לתוספות זה כענין שנאמר ב"והנה בנ. 'החושך כו
וכמו כן בכלל ישראל כי . ה שנטל בת יתרו"וכמו כן במרע. לו יתרון שנטל בת פוטיפר' י הגלות שלו הי"יוסף הצדיק שע

. חכם גדול' והי' מיועצי פרעה כדאיתא במד' ויתרו הי. כ להקדושה"והמה אשר נתקרבו אח. במצרים ניצוצי קדושה' בוודאי הי
ש לעיל כשהוא יתר ועומד "והוא כמ. ומצינו תוספות למעליותא. א דמצינו יתר כנטול"נפרד מהקדושה הוסיף כח לסט' שהיוכ
א כתבנו בפסוק "ובמ. שיש תוספות מחול אל הקודש' כעין שכ. י"אבל כשנתבטל אל הקדושה אז מתעלה הכל ע. ע כנטול"בפ

ה פיזר הצדיקים "ל שהקב"ש חז"פרשנו שם כמ. מסורה יש מפזר ונוסף עודויש ב. ונוסף גם הוא על שונאינו' הבה נתחכמה כו
הוא לשון . ז ירא ונוסף גם הוא"וע. ופרעה הבין שנמצא במצרים ניצוצי קדושה גבוהים מאוד. בגלות כדי שיתוסף עליהם גרים

ל "ש חז"ו הוא החיבור כמ"ת הואואו. י"כ לבנ"ל שניתוסף אח"יתרו הנ' ויתכן שהוא בחי. היינו הנקודה עליונה שבהם. נסתר
 :מוסיף על ענין ראשון' ו

 

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

ַחדְׁ  ט רו   ַויִּ תְׁ ָבה-ָכל ַעל יִּ ר ַהּטו  ה ָעָשה-ֲאשֶׁ הו ָ ָרֵאל יְׁ שְׁ יִּ ר לְׁ ילו   ֲאשֶׁ צִּ ַיד הִּ ם מִּ ָריִּ צְׁ  :מִּ
 

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

 ממצרים לברוח יכול עבד היה לא עכשיו עדביאור ענין 
 

 י"רש
 



 הטובה כל על
 

  ,ממצרים לברוח יכול עבד היה לא עכשיו עד  ,מצרים מיד הצילו אשר כולן ועל  ,)שם מכילתא) והתורה והבאר המן טובת
              )שם מכילתא) רבוא ששים יצאו ואלו  ,מסוגרת הארץ שהיתה

 
 שפת אמת

 
ש עד "כמ. שבכח יציאת מצרים נפתח הפתח לגרים' ל הפי"וי. 'אשר עשה כו' וקשה דכבר כ. כי הוציא' בפסוק וישמע יתרו כו

בכח יתרו ' הילכן . ש וגם ערב רב עלו"כמ. וניתוספו גרים. מ נתרחב כח הקדושה"ובכח יצ. 'עתה אין עבד יכול לברוח כו
מ נתברר "י יצ"כי הנה ע. 'הסמיכות דיתרו למלחמת עמלק לץ תכה ופתי יערים כו' ובמד. לשמוע ולאתכפיא לסטרא דקדושה

. 'י להיות קודש לה"מ שנבדלו בנ"וביצ. נמצא גם באומות ניצוצות הטובים רק שהיו מעורבין' והי. ר"התערובות של טו
י "י בנ"ונתברר ע. רשע בזדון נתברר רשעו' וכל מי שהי. י"י בנ"יכול להתקרב ע. יםבו רצון טוב לשמ' ממילא כל מי שהי

 :רשעת עמלק וטובת יתרו
 
 

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

י יג הִּ ָּמֳחָרת ַויְׁ ב מִּ ה ַוֵישֶׁ שֶׁ ט מ  פ  שְׁ ת לִּ ד ָהָעם-אֶׁ ה-ַעל ָהָעם ַוַיֲעמ  שֶׁ ן מ  ר-מִּ קֶׁ ב-ַעד ַהב   :ָהָערֶׁ
 

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

 בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה כאילו  לאמיתו אמת דין שדן דיין כלביאור ענין 
 

 י"רש
 

 הערב עד הבקר מן
 

  ,היום כל בתורה עוסק כאילו הכתוב עליו מעלה  ,אחת שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל אלא  ,כן לומר אפשר
              ).י שבת)  'וגו ערב ויהי בו שנאמר  ,בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה וכאילו

 
 שפת אמת

 
אך אמת כי . 'כ מה אמר יתרו נבול תבול כו"וקשה א. 'מבוקר עד ערב אפשר לומר כן אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו כו]

. ונאמר עליו מבוקר עד ערב. אם הוא באמת הוא דבר גדול. איש לרעהו גם במצות פשוטי בני אדם לעשות דין ומשפט בין
והוא באמת נחמה לדיינים העוסקים בצורכי ציבור שנאמר . ז כל העולמות וממשיך האמת עד דרגא תחתונה"שמתקשרין עי

תיו בהשכמה היו ה שנאמר עליו כל עליו"אבל מדרגת מרע. ז באין לביטול תורה רק שגדולה מצוה בשעתה"שעי' בגמרא ומד
ז "שעי. וצוך אלקים ויכלת עמוד' ח פי"אוה' ובס. אליו לפי מדרגתו' ועצת יתרו הי. הוא למעלה מזו המדרגה מבוקר עד ערב

כי . ה"ז ראינו כי לא הוטב העצה בעיני מרע"עכ. כ בתרגום יונתן"וכ. ש בדבריו הקדושים"פנוי לקבל מאמר אלקים ע' יהי
ט "שליח להוציאנו ממצרים ממ' כמו שהי. י אחר מדרגתו"ה מתקן הכל להיות נמשכין כל בנ"מרע' יה. נשאר כן' בודאי אם הי
י "י שהוקרו בנ"שע. בעצת עמלק הרשע' אבל נראה כי גם זה הי. י אחריו"כ להמשיך כל בנ"בכחו ג' כן הי. שערי טומאה

ה עצמו "לדבר שבמלחמת עמלק סילק מרע' יורא. ה"לא היו יכולין להמשך אחר מדריגת מרע. ש"מכוחם במלחמת עמלק ימ
 ה"תרל [:ושלח את יהושע כנודע

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

ה ג שֶׁ ל ָעָלה ּומ  ים-אֶׁ ָרא ָהֱאֹלהִּ קְׁ ה ֵאָליו ַויִּ הו ָ ן יְׁ ר ָהָהר-מִּ ה ֵלאמ  אַמר כ  ֵבית ת  ב לְׁ ַתֵגיד ַיֲעק  ֵני וְׁ בְׁ  לִּ
ָרֵאל שְׁ  :יִּ

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

             הזה וכסדר הזה בלשון תאמר כהביאור ענין 
 



 י"רש
 

 תאמר כה
 

             הזה וכסדר הזה בלשון
 

 שפת אמת
 

. ובסדר הזהי בלשון הזה "נאמר כדפרש' וקשה דבלשון א. ותגיד דברים הקשין' לנשים בלשון רכה כו' בפסוק כה תאמר כו
. ה קירב אותנו והרים אותנו"הם רק דברי פיתוי איך שהקב. ויתכן לומר כי באמת באלה הדברים לנשים ופחותין שדעתן קלה

. בעולם' אבל אנשים מבינים יודעים שאין זה דבר קטן ושמקבלין בזה עול גדול ונורא לעבוד הבורא עולם ולברר מלכותו ית
. והאנשים בקבלה נוראה. הנשים בפיתוי. א לפי דרכו"שבזה הלשון ימשוך כ' שגלוי לפניו ית ולכן אמר בלשון הזה ובסדר הזה

 :ל"והלכה דלאו ליהנות ניתנו כנ. כ מצינו מחלוקת אי מצות ליהנות ניתנו"ג' ובגמ
 

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

ם ו ַאתֶׁ יּו וְׁ הְׁ י-תִּ כֶׁת לִּ לֶׁ ים ַממְׁ ֲהנִּ יוְׁ  כ  ה ָקדו ש גו  ים ֵאלֶׁ ָברִּ ר ַהדְׁ ַדֵבר ֲאשֶׁ ל תְׁ ֵני-אֶׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 

 שרים היינו  כהניםביאור ענין 
 

 י"רש
 

 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
 

              ).יח  .ח ב שמואל) היו כהנים דוד ובני  ,אמר דאת כמה  ,שרים
 

 שפת אמת
כל אחד סבר שאליו הוא מדבר כי הוא אלהי כל . אלקיך נזדעזעו כל הברואים' כשאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ה' איתא במד
אלהיך הוא לכל ' וודאי הכל אמת כי דיבור ה' פי. 'י הוא מדבר כו"מ ידעו שלבנ"וכשאמר אשר הוצאתיך מא. הברואים
וזה צריך כל איש לידע כי צריך . על כל הברואים' יות מעשיהם ימשכו מלכותו יתי שבאמצע"אבל זה הכח ניתן לבנ. הברואים

' אבל כך הי. הוא מלך עולמים' אף כי הבורא ית' פי. והיינו דכתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. על כל' להמליך הבורא ית
שציוה [ לחכם( ]למלך)תצוה המשל  'פ' י שהם ימליכוהו ועיין במד"י בנ"מתפשט כח מלכותו על הכל ע' שיהי' רצונו ית

י שנמשך הכל על ידיהם הם ראשונים "י כהנים שרים ע"ש רש"ש ממלכת כהנים שממילא הם שרים כמ"וז[. ש"ע' לאשתו כו
 :ל"למלך כנ

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

ד יד ה ַוֵירֶׁ שֶׁ ן מ  ל ָהָהר-מִּ ַקֵדש ָהָעם-אֶׁ ת ַויְׁ סּו ָהָעם-אֶׁ ַכבְׁ ֹלָתם ַויְׁ מְׁ  :שִּ
-------------------------------------------------- 

 

       העם אל ההר מן אלא  ,לעסקיו פונה משה היה שלאביאור ענין 

       
 י"רש

 
 העם אל ההר מן
 

             העם אל ההר מן אלא  ,לעסקיו פונה משה היה שלא מלמד
 



 שפת אמת
לו כמו ' ה אם כי נודע לו שיהי"להודיע חבתו של מרע. 'ויגד משה כו' אנכי בא אליך בעב הענן כו' בפסוק וישב משה כו

פ "ל ע"ש חז"כמ. נחשב לו שום נגיעה' ויגד משה שלא הי' מול כן מודיע הכ. י"בעבור טובת בנ. ש בעב הענן"נחיתת דרגא כמ
כמו . רק שמח בטובתן של ישראל. אצלו שום תרעומות בלבו' ל שלא הי"כנפונה לעסקיו ' וירד מן ההר אל העם שלא הי

א "ש במ"וכמ. עולה כל כך לטובתן של ישראל' מכלל כי מקודם לא הי. 'ויעמוד העם מרחוק ומשה נגש כו' כ דכ"שראינו אח
 :קרב אתה ושמע' פי
 

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

ֵצא יז המ   ַויו  ת שֶׁ ַראת ָהָעם-אֶׁ קְׁ ים לִּ ן ָהֱאֹלהִּ בּו ַהַּמֲחנֶׁה-מִּ ַיצְׁ תְׁ ית ַויִּ תִּ ַתחְׁ  :ָהָהר בְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 כלה לקראת היוצא כחתן לקראתם יצאה שהשכינהביאור ענין 
 

 י"רש
 

 האלהים לקראת
 

 נאמר ולא  ,)ג"פ מכילתא  .ב  ,לג דברים) בא מסיני  'ה שנאמר וזה  ,כלה לקראת היוצא כחתן לקראתם יצאה שהשכינה מגיד
             בא לסיני

 
 שפת אמת

שומע על חביבין ואין ת"ד שאומר כל ככלתו 'במד דאיתא שבת שמירת לפרשת ונסמך .אתו לדבר ככלתו משה אל ויתן בפסוק
והנה .'כו בעלה על ככלה להם חביבה היתה התורהלישראל ה"ב הקדוש שכשנתן אמרן שלא לו נוח לבעלה העריבה ככלה יהן
הרצו זה שנטע אלא בלבד זו ולא .ן"רצו 'גי ה"מש .ידו על התורה שניתן זכה לכן בשלימות והרצון התשוקה זה לו 'הי ה"מרע 
הארת מתגלה ק"ובש .כלה פני להקביל היוצא כחתן י"פרש .המחנה מן האלקים לקראת העם את ויוצאמשה ש"כמ י"בנ כלב ן
הנחי וברצון באהבה ש"כמ י"רצוןלבנ יום שהוא ק"בש התורה הארת מתגלה לכן .התשוקה זו אל ובאים ישראל בכלל ה"מרע 

וית וינפש ש"וז .רצון 'פי נפש .ק"בש שבא יתירה הנפש בכח באמת וזה .ה"מרע של המזמורים שבת בקבלת אומרים ולכן .לנו
ה דיבר בפנים פנים 'בחי זה .יחד שונים שהיו 'ובמד י"פרש .אתו לדבר ש"כמ .דביקותעצום הוא .אתו לדבר ככלותו משה אל ן
 ז"וע .הורדעדיך ש"כמ החטא ידי על י"מבנ שנאבד וזה .בו אדבר פה אל פה ש"כמ 'הבחי זו נשאר ה"ע רבינו ולמשה .עמכם '

 שאין הפנים בושת ולנו .התורה להשפיע עת בכל מתעורר למעלה הרצון שהרי הפנים בושת ולנו הצדקה 'ה לך במדרש מביא
 בשבת גם הרצון לזה [זוכה] (זה) אין שאם .בשת ירא שבת אמרוירא ק"בש ולכן .שלם ורצון בחביבות ולשמוע לקבל מוכנים
 יום ובאמת .בפנים פנים 'בחי זה שאין הגם .פ"עכ הארה קצת לקבל יכולין הבושה ובכח הבושה נול להיות פ"עכ צריך .קודש
וזה .י"בנ ובין ביני הוא אות 'כ בשבת כמו .'כו וביניכם 'ה בין עומד אנכי ה"במרע ש"כמ הרצון זה בנו מעורר כ"עצמוג השבת

 :בפנים פנים פה ושבעל שבכתב תורה חיבור בשבת משנה לחם 'בחי 
 

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

ַדֵבר א ים ַויְׁ ים-ָכל ֵאת ֱאֹלהִּ ָברִּ ה ַהדְׁ ר ָהֵאלֶׁ  :ֵלאמ 
-------------------------------------------------- 

 

 אחד בדבור הדברות עשרת הוא ברוך הקדוש שאמרביאור ענין 
 

 י"רש
 

 האלה הדברים כל את
 

 אנכי עוד לומר תלמוד מה כן אם  ,כן לומר לאדם אפשר שאי מה  ,אחד בדבור הדברות עשרת הוא ברוך הקדוש שאמר מלמד
 הדברים כל מאת שמוכח זה לפי  ,פירוש  ,'כו כן אם קושיית)  .עצמו בפני ודבור דבור כל על ופירש שחזר  ,לך יהיה ולא

 בא מה לומר רצונו  ,'וגו אנכי לומר תלמוד מה כן אם  ,אחד בדבור ה"הקב אמר כולם הדברות עשרת שאר שגם  ,האלה
 הגבורה מפי בפרט שנים אלו דוקא שהמשמעות זה בלשון מדהוציאם  ,מהשאר אלו דברות  'ב לשון שפרט במה להודיענו



  ,החזרה באותה  ,לומר ורצונו  ,'וכו ופירש שחזר ותירץ  .דיברם ובעצמו בכבודו ה"הקב  ,כמוהם כולם זה לפי והלא  ,יצאו
              )ק"ודו ביחוד ראשונות דברות שתי אלו הפרט על אלא  ,יצא הכלל על ללמד החזיר לא
 

 שפת אמת
' על כן ברך ה' ויתכן לפרש המשך הפסוק זכור כו. י ניתוסף קדושה בשבת קודש"שבכח בנ. לקדשו' ומצות זכור כו .1

על . 'ולהעיד על הבורא ית. י מוכנים להיות מקדשין השבת"שבני שראה הקדוש ברוך הוא "שע. השבת ויקדשהו' כו
א "מ יש לכ"ומ. ובוודאי לא כל אדם מוכן לזה. קדושת השבת' שבעבורכם הי. ש נתן לכם השבת"וז. כן ברכו וקדשו

כי זכירה . כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. ל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"ואמרו חז. י חלק בקדושת שבת"מבנ
. וכן הוא בכל המצות שיש בהם כמה מיני מדרגות. יש לו חלק בזכירה. מ כל השומר שבת כפשטו"ומ. הוא דבר גדול

ומעשה ידינו . פורס סוכת שלום עלינו. ק"היא הנשמה היורדת בש' נועם ה' פי. 'י כו"עלינו ומ' כו' ויהי נועם ה' וכ
ימים ' ג' וזהו בחי. שישאר בו הארה מיום השבת. וכוננה עלינו הוא שצריך האדם לקבל הארת השבת להתדבק ב

ומעשה ידינו ' ז כ"וע. י דקמי שבתא"ק השני וזהו ג"כ יוכל בזה הכח לזכות להמשיך הארה בש"ואח. דבתר שבתא
וכן הענין בכל . 'על כן ברך כו' והוא ענין שרמזנו עליו בפי. לעורר במעשה ידינו שורש השבת למעלה' פי. כוננהו

ג מצות תלוין "וכל תרי. ל מצוה גוררת מצוה"וגם בכלל המצות אמרו חז. ש"ל ושמרתם ועשיתם ע"ש חז"המצות כמ
ג "וגם כל תרי. שכולן בדיבור אחד נאמרו' כל הדברים כו' ל וידבר אלקים כו"לכן אמרו חז. והם אחדות אחת. זה בזה

 :העושה מצוה אחת יש לו דביקות בכל ממילא כל. נמצא כולן בדיבור אחד נאמרו. מצות בעשרת הדיברות נכללין
 

אף על פי שהבדילנו הקדוש ' פי. אליך גוים יבאו' עוז לא בא יתרו כו' כשנתת לנו את התורה שנק' עוזי כו' במדרש ה .2
י נפתח פתח שיתקרבו מן "י בחירת בנ"רק אדרבא ע. ברוך הוא ובחר בנו מכל האומות אין זה גרעון וריחוק לאומות

י שנתבררו במצרים ועשה לנו הקדוש ברוך "ובנ. ו להתדבק באלקים חיים"תקרב כי איך יוכל בהאומות הראוי לה
. וממילא נפתח פתח לקרב התחתונים. הוא נסים ונפלאים והרים אותנו מן הטבע עד שבאנו אל הר סיני לקבל התורה

ש "ע. י מקרב ואני מרחקהאלקי מקרוב אני ולא מרחוק אני הוא שאנ' ובמד. לרחוק ולקרוב' שלום כו' ז כ"וע
הוא כי אין מדותיו של הקדוש ברוך ' אבל הענין א. ת נדחק ליישב"יפ' ובס. והגירסאות מתחלפים. 'במכילתא ובמד

שמש הוא . אלקים' הרי הוא אומר שמש ומגן ה. והקרבות יש בו ריחוק. והריחוק עצמו יש בו קרבות. ו"הוא כמדת ב
ושניהם יש בהם שמש . ד"אלקים מדה. ר"מדה' וה. ל האור מי שאינו ראוילהאיר ומגן הוא לשמור שלא יתקרב א

' ושניהם אלו הם בחי. ריחוק' י בחי"ויש שמקבל ע. י עם קרובו"בנ' ז נא"קירוב וע' ויש מי שזוכה לקבל בבחי. ומגן
בחבירו והתורה  שכל אחד כלול. ורמזו כי בדיבור אחד נאמרו. ת הריחוק"ע הקירוב ומל"מ. ת"ע ומל"מ. זכור ושמור
ל העוסק בתורה לשמה עושה שלום "דרשו חז. ש או יחזיק במעוזי יעשה שלום שלום יעשה"כמ. כולל שניהם

לפי . שלום' כ שנק"ושבת ג. שמור' ושל מטה בחי. זכור' פמליא של מעלה בחי. בפמליא של מעלה ופמליא של מטה
י "י קירבות ויש ע"יש מקבלים ע' שאלקותו ית' מיש האלקי מקרוב אני ולא מרחוק בת"וז. שכלול מזכור ושמור

ש אין בהם "כ קירבות כי במדותיו ית"כ יש בו ג"וא. כ ממני"הרחקות בא ג' אני שהוא מרחק פי' ש במד"ומ. רחקות
 :ש"פירוד כמ

 

 לאו לאו ועל הן הן על עונין שהיוביאור ענין 
 

 י"רש
 

 לאמר
 

         )שם מכילתא) לאו לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד
      

 שפת אמת
ז נתרחקו "ד כי עי"עולה עה' והי. י לחלקו"י בחר לו בנ"כי הש. 'אליך גוים יבואו כו' עוזי ומעוזי כו' במדרש ה .1

י מבינים זאת "ובנ. י"י בנ"ע' לקרב כל האומות אליו ית' אבל באמת אדרבא זו עצה עמוקה של הבורא ית. האומות
' ה. ויתרו שבא קרבו אותו בכל כחם. ש ויבא עמלק"לולא הרשעים שמעכבין כמ. 'ליו יתוהם חפצים לקרב הכל א

. עוז לעמו יתן' ש ה"כמ. התוקף בידם בכח התורה שמסר להם' שיהי. י"ומעוזי שמסר העוז לבנ. י"עוזי תקפן של בנ
. נתן להם התורה' כי הבורא ית 'פי. 'לאמר אנכי כו' כו' ש וידבר ה"ז. 'כיון שהם שלוחים לקרב כל הברואים אליו ית



' כו' יום אשר עמדת לפני ה' לכן כ. י פרחה נשמתן ונזדככו כמלאכי השרת"וגם בנ. כי אין ביכולת האומות לזה
י יאמרו וימשכו אותן הדיברות מדרגה אחר מדרגה עד שיתקרבו כל "והמכוון שבנ. 'עומדים כו' כמלאכים שנק

ש לאמר שצריך כל אדם מישראל להעיד בכל יום על "וז. ן הכל בכח התורהותיקו. כי חיות הכל בתורה. הברואים
י לאמר מלמד "וברש. ודברים אלו מאירין לכל העולם ולכל הברואים. ש שמע ישראל פעמים בכל יום"כמ' הבורא ית

' והיינו דכ. רק הדיברות היו חקוקים בלבם. ו"כדיברות ב' והיינו שאין דיברות הבורא ית. 'שהיו עונין על הן הן כו
פ "וזהו ענין תורה שבע. וניתקנו נפשותם שנמשכו אחר הדיברות. היינו בלבם ראו שנתקיים מיד. רואים את הקולות

 :עוז' י תורה שנק"היינו שנעשו מעצמות בנ. ש ומעוזי"וז. חיי עולם נטע בתוכינו שנבללו דברי תורה בנפשותם' שכ
 

פ שאומרים וחיי עולם נטע בתוכינו והוא העדות "הוא ענין תורה שבע. 'י לאמר שהיו עונין על הן הן כו"ברש .2
. והוא כענין אין טפה יורדת משמים שאין טיפיים עולות לנגדה. י שנמשכו מיד אחר הדברות"שהתורה מיוחדת לבנ

שהגם שהחכמים מוציאין . פ"ומעוזי הוא כח התורה שבע. עוז' שהתורה נק. עוזי ומעוזי' ל ה"ז דרשו חז"וע
 :י שנטע בתוכינו"הוא רק כח הש. חכמתםב

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

י ב כִּ ה ָאנ  הו ָ יָך יְׁ ר ֱאֹלהֶׁ יָך ֲאשֶׁ ֵצאתִּ ץ הו  רֶׁ ם ֵמאֶׁ ַריִּ צְׁ ֵבית מִּ ים מִּ  :ֲעָבדִּ
-------------------------------------------------- 

 

 העגל במעשה סניגוריא ללמד למשה פה פתחון ליתןביאור ענין 
 

 י"רש
 

 מצרים מארץ הוצאתיך אשר
 

 שנאמר  ,רחמים מלא כזקן כאן ונגלה מלחמה כגבור בים שנגלה לפי  ,אחר דבר  .לי משועבדים שתהיו  ,ההוצאה היא כדאי
 ואני הואיל  ,משנגאלו השמים וכעצם  ,השעבוד בשעת לפניו היתה זו  ,).י  ,כד שמות) הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת

 לפי  ,אחר דבר  .הים ועל ממצרים הוצאתיך אשר הוא אנכי  ,)ה"פ מכילתא) הן רשויות שתי תאמרו אל  ,במראות משתנה
 .הן הרבה רשויות תאמרו אל  ,הארץ ומן השמים ומן רוחות  'מד באין קולות  ,הקולות את שנאמר  ,הרבה קולות שומעין שהיו

 אפך יחרה  'ה למה שאמר הוא וזה  ,העגל במעשה סניגוריא ללמד למשה פה פתחון ליתן  ,אלהיך יחיד לשון אמר ולמה 
             לבדי לי אלא  ,אחרים אלהים לכם יהיה לא צוית להם לא  ,).יא  ,לב שמות) בעמך

 
 שפת אמת

 
ל ביאר הדברים כי נאמר "ר ז"מוז "ואא. 'ה ללמוד סניגוריא במעשה העגל כו"פ למרע"ליתן פ. א לשון יחיד"י אנכי ה"ברש

המאמר לכל פרט ' ונראה לבאר עוד כי באמת אם הי. 'ואז משה הוא ישראל וישראל הם משה כו. י באחדות"הציווי כשבנ
וכל המצות הם . וכשאמר הקדוש ברוך הוא יהי רקיע דבריו חיים וקיימים לעולם. אפשר להיות מציאות להחטא' ופרט לא הי

י הם באחדות "המאמר בלשון יחיד כשבנ' לכן הי. א הוא דיבור וגזירה"אבל מאמר אנכי ה. תן הבחירה בידוציווי על האדם וני
כי . אשר הרעותי' כענין שנא. פ"וזהו ענין ליתן פ. י לבוא לידי החטא באמת"וא. 'ל ואז באמת חל עליהם מלכותו ית"כנ

 :כביכול השאיר מקום למציאות החטא
 

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

ר ח ת ָזכו  ם-אֶׁ שו   ַהַשָבת יו  ַקדְׁ  :לְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 נאמרו אחד בדבור ושמור זכורביאור ענין 
 

 י"רש
 

 זכור



 
 לא וכן  ,).ט  ,כח במדבר) כבשים שני השבת וביום  ).יד  ,לא שמות) יומת מות מחלליה וכן  ,נאמרו אחד בדבור ושמור זכור

  ,).ה  ,כה דברים) עליה יבא יבמה  ).טז  ,יח ויקרא) אחיך אשת ערות וכן  ,)יב יא  ,כב דברים) לך תעשה גדילים שעטנז תלבש
  ,).יג  ,כב ישעיה) ושתו אכול כמו  ,הוא פעול לשון זכור  .).יב  ,סב תהלים) שמעתי זו שתים אלהים דבר אחת שנאמר הוא
 לשבת מזמינו תהא  ,יפה חפץ לך נזדמן שאם  ,השבת יום את תמיד לזכור לב תנו פתרונו וכן  ,).טז  ,ג ב שמואל) ובכה הלוך

              ).טז ביצה)
 

 שפת אמת
 

אם כי בוודאי יש לבטוח ולהאמין כי לא יצוה . שהקדימו נעשה לנשמע. גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו .1
וזהו עושי . וזה הקדמת נעשה לנשמע. י המעשה"אך כי קבלו על עצמם לזכות לשמוע ע. בכחם' אשר יהיי רק "הש

וכשעושין המעשים כראוי זוכין . כל צבאם' שמים נעשו כו' ש בדבר ה"כמ. 'כי הנה בכל מעשה יש כח דבר ה. דברו
שמתחלק . ל בפנימיות מהדיבורומובן גם לכל אדם כי הקו. ק"ש בזוה"כמ. לשמוע הקול שהוא למעלה מהדיבור

ומי . כ זכור ושמור בדיבור אחד"וזה ג. י"לשמוע קול הש. י זכו במעשיהם וקבלת מלכותו"והנה בנ. לפרטי דברים
וכפי השמירה זוכין . ל שנעלם תוך מעשה בראשית"דיבור הנ' כי שמירה צריך בבחי. שישנו בשמירה ישנו בזכירה

 :ל"צ שמירה כנ"לזכירה הוא מקום שא
והראה להם השבת . ז"אמרו הראנו דוגמתו בעוה. ב"י עוה"כשהבטיח הקדוש ברוך הוא לבנ. ע"ואיתא באותיות דר .2

ולפי ששבת הוא מעין . ז"נשכח לגמרי כל עוה' ושם יהי. ז"ב הוא היפוך עוה"וידוע כי עוה. ב"מעוה' מס' שהוא א
' כי הזכירה תלי. 'זכור ושמור בדיבור א. בתזוכה לש' וכפי מה שכל א. ז"צריכין לשכוח בו מכל עוה. ב"עוה

ז שעתיד "וכפי השכחה בעוה. המדות' א ב"ה שם בטבע ב"כי יש זכירה ושכחה שהקב. שמור מן ההירהור. בשמירה
ש התקן עצמך "כמ. ב בכח שמירת שבת"וכל ישראל יש להם חלק בעוה. להיות נשכח כך זוכין לזכור את השבת

. ב"ז להיות בעוה"להבין איך אפשר לבני עוה. ז"י הראנו דוגמתו בעוה"לכן אמרו בנו. בפרוזדור שתיכנס לטרקלין
. ולכאורה תמוה מה צריך מעשה בראשית זכרון. ולכן כתיב בשבת זכרון למעשה בראשית. י השבת"והשיב להם ע

. י השבת"עזכירה למעשה בראשית ' ב יהי"שלעתיד לעוה' אבל הפי. ורואים מעשה בראשית. הלא כל העולם קיים
. ב"זכירה למעשה בראשית בעוה' בכח זה יהי. ב"ז ומתדבקין בשבת שהוא מעין עוה"לפי שבשבת שוכחין מעוה' פי

חרוב לעתיד אינו ' ב שיהי"אבל כל מ. נשכח' ולא יהי. א לשכוח"זכור שהוא דבר שא' כי פי. זכור בשבת' ולכן כ
ב בכח "זכירה למ' נשכח הכל יהי' ולעתיד כשיהי. השבת להיות נזכר לעד בכח. ב"רק יש זכרון למ. זכירה' בחי

. דיש שכחה במעשה ודיבור ומחשבה. ב"והנה יש לכל ישראל חלק בשבת ובעוה. י שהם שומרי שבת"השבת ובנ
וכמו שצריכין . ב"הוא בן עוה. א לפי שמירת שבת שבו"ובדיבור ומחשבה כ. ובמעשה כל איש ישראל שובת בשבת

בזה ' א לשכוח והזכירה תלי"דבר שא' זכור שיהי' ופי. כך צריכין לזכור השבת בימי המעשה. לשכוח בשבת במעשה
 ז"תרנ: ק"ודו

 
 

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

ת ט ים ֵששֶׁ ד ָימִּ יתָ  ַתֲעב  ָעשִּ ָך-ָכל וְׁ תֶׁ ַלאכְׁ  :מְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 עשויה מלאכתך כל כאילו בעיניך יהאביאור ענין 
 

 י"רש
 

 מלאכתך כל ועשית
 

              )ז"פ מכילתא) מלאכה אחר תהרהר שלא  ,עשויה מלאכתך כל כאילו בעיניך יהא  ,שבת כשתבא
 

 שפת אמת
ז נעשה ונגמר באמת כל "שעי' פי. 'ל עשוי"כאילו כמ' י שיהי"פירש. ל"בפסוק ששת ימים תעבודו ועשית כמ .1

י נתן יום השבת למנוחה שכל העבודות "ופשט הפסוק כי הש. ז שמניח חפיציו בעבור שביתת השבת"עי. מלאכתך



ששת ימים ' דכ. ר"חמת היצהצ עבודה בשום דבר אף במל"ק א"ובש. המוטלין על האדם יעשה רק בימי המעשה
הוא . ומה שאין מרגישין המנוחה כראוי בשבת. 'לה' אז ויום השביעי כו. ואם היינו מקיימין העבודה כראוי. תעבוד

. כ כשבא שבת ורואין עצמם מרוחקין מקדושת השבת"אעפ. 'ש כו"ש מי שטרח בע"כמ. י חסרון עבודה בחול"ע
. מתקנין הכל. ת בשעתא חדא וברגעא חדא"ז איתא בע"וע. ארת השבתז שבין בתשובה מאהבה לבוא לקבל ה"ועי
שיש בכח התדבקות אל השבת להשלים . ועשית כל מלאכתך' לכן נא. י אותו התשוקה לשבת נגמרין כל המעשים"וע

 :ל"כל חסרון עבודה בחול כנ
 

שהוא ברכה ' ח פי"ובאוה. 'מ עשוי"כאלו כ' שיהי' י פי"רש. כ מלאכתך"י תעבוד וע"זכור את יום השבת לקדשו ש .2
ז "והאמת כי זאת הברכה היא עי. ש"שבששת ימים תוכל לעשות כל מלאכתך ולא תצטרך לעבודת יום השבת ע

על ידי זה נעשה . ה"ואינו מהרהר אחר מלאכה בעבור רצון המקום ב. 'שנעשה בעיני האדם כאילו כל מלאכתו עשוי
כי בשבת הוא עצם . והנה הזכירה הוא בחול. את יום השבת לקדשווזהו בהקדמת זכור . מלאכתו באמת באין מחסור

שגם בימי המעשה שצריך ' פי. ז ניתוסף ברכה בהמעשים"ועי. רק בימי המעשה צריכין לזכור יום השבת. היום
עליו לעול ולמשא מה שצריך ' שיהי. השתוקקת האדם להשבת' מ צריך שיהי"מ. לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות

רצון המקום שישבות ממלאכה ' אם הי. 'כאילו מלאכתו עשוי' שיהי. ש להיות מוכן לבטל מעשהו"ומכ. לעסוק בזה
. וזה ענין כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. ובזוכרו זאת יש ברכת השבת במעשיו. מבטל עצמו מלהרהר אחר מלאכה

 ז"תרל: ושמירה הוא השתוקקות להשבת כמו שמר את הדבר
 

אבל כפי מה שזוכרין . שורש השבת מאוד נעלה' פי. י הזכירה ניתוסף קדושה לשבת"שע. זכור את יום השבת לקדשו .3
ז יכולין "עי. י ושומרין עצמם כל ימי השבוע מכל טומאה ודבר רע כדי שיהיו מוכנים לקבל השבת בטהרה"בנ

כי שורש נשמה יתירה שיש לכל . 'יואיתא כבדהו בכסות נק. ז ממש"להמשיך שורש הקדושה ליום השבת שבעוה
ובאמת זה תלוי בימי . איש ישראל בשבת צריך גוף קדוש וטהור שהוא הכסות והמלבוש לרוח הנשמה שבקרבו

כ כשבא שבת ואדם "אעפ. 'ואז ויום השביעי כו. י תעבוד ועשית כל מלאכתך המוטל עליך"ש ש"המעשה כמ
 ח"תרל: י"ש רש"כמ' עשוי כאילו מלאכתך' אז ברגע א. משתוקק לקבלו בטהרה

 
י מנוחת מרגוע "רש' א כ"ובמ. ולא תהרהר אחר מלאכה. 'כאלו כל מלאכתך עשוי' י ועשית כל מלאכתך שיהי"בפרש .4

ח "ובאוה. ושלא יצטרך לחזור לעבודת ימי המעשה. להיות רצון האדם להשאר במנוחת השבת' פי. ולא מנוחת עראי
' ש כאן ובפ"ע. וקיום העולם בכל שבת מחדש על ששת ימים בלבד. השבוע ק חיות לימי"נותן בש' כי הבורא ית' כ

. רק אחר שבת חוזר למלאכה על ששה ימים בלבד. וכמו כן צריך להיות עבודת האדם רק לששת ימים. בראשית
ת בחילא סגי בשעתא "ש בע"י התשוקה והרצון לקבלת השבת יוכל להיות נעשה ונגמר כל מלאכתך כמ"ובאמת ע
והנה השבת : והבן זאת. ש"ש בה"ר בע"לכן איתא שיש רשות לאדם לרוץ ברה. ש"געא חדא מתקנין הכל עחדא ור

לכן צריך האדם בכל . ב"וכפי מה שיוכל האדם להתקרב לקדושת השבת כן יש לו שייכות לעוה. ב"הוא משל לעוה
לכן צריכין לשוב בתשובה . ב"לעוהז ולזכור עצמו שצריך להכין עצמו לשבת הגדול היינו "שבת לעזוב כל עניני עוה

 ט"תרל: ש"י השתוקקות אל השבת כמ"ז וע"ק כמו קודם הסתלקות האדם מעוה"בעש
 

ונותן השבת השלמה . י אמונה זו יכולה היא שתרחם"וע. 'כו' כאילו כל מלאכתך עשוי' שיהי. מ"י ועשית כל"ברש .5
מטעם שהוא . שלום' שבת שלום מעין שמו של הקדוש ברוך הוא שנק' לכן נק. לכל הדברים המתבטלין להשבת

י "ם השבת הוא מימי בראשית רק שבנוהשבת הוא שורש כל הבריאה ולמעלה בעולמות העליוני. הנותן שלימות לכל
ומה . והלא גדלה קדושת השבת ממעלת האדם. ש זכור את יום השבת לקדשו"וז. ז"זכו להמשיך קדושת השבת בעוה

וזה . י והשבת מעידין זה על זה"וזהו העדות שבנ. ז"רק להמשיך השבת בעוה. זו קדושה שנותן האדם בזכירת השבת
בכח ' מ לא הי"ל שלולי יצ"והוא כנ. מ"א זכר ליצ"וכ. 'כרת כי עבד היית במצרים כווז. בדיברות אחרונות' הטעם שכ

לכן . 'ש פורס סוכת שלום עלינו כו"כמ. י למעלת השבת"שנתקרבו בנ. 'כ צוך כו"ש ע"ז. ק"ז לקבל הארת הש"עוה
 א"תרמ: ליראיו צריכין להניח הכל בבוא יום השבת שהוא שורש הכל וממילא חל עליהם סוכת שלום ואין מחסור

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

ָכל טו ים ָהָעם-וְׁ אִּ ת ר  ֹלת-אֶׁ ת ַהּקו  אֶׁ ם-וְׁ ידִּ ֵאת ַהַלפִּ ל וְׁ ת ַהש ָפר קו  אֶׁ א ָעֵשן ָהָהר-וְׁ  ַוָינֻעּו ָהָעם ַוַירְׁ
דּו ק ַוַיַעמְׁ  :ֵמָרח 



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

 הנשמע את רואיןביאור ענין 
 

 י"רש
 הקולות את רואים

 
              )שם) אחר במקום לראות אפשר שאי  ,הנשמע את רואין

 
 שפת אמת

 
' א את שורש חיותו וראו עין בעין חלק נשמת ה"י כ"שראו בנ. אלקיך' ש אנכי ה"כמ' פי. 'ה כו"בפסוק וכל העם רואים א

 :דובר' רק ראו את הקולות שכך הוא כאשר ה. צריכין להאמין את הדיברות ולא היו. 'ממעל שיש לכל א
 

 י"רש
 מרחוק ויעמדו

 
 צבאות מלכי שנאמר  ,להחזירם אותן ומסייעין באין השרת ומלאכי  ,מחניהם כאורך  ,מיל עשר שנים לאחוריהם נרתעין היו

              )שם מכילתא  .יג  ,סח תהלים) ידודון ידודון



 


