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משפטים תרל"ב

ההשוואה בין חוקי ומשפטי התורה

נאמרו ברש"י  המצות  כל  והלא  כו',  מסיני  ראשונים  מה 
מסיני, אך אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על מה שכתב 
רש"י ז"ל להבינם טעמי הדבר למה זה אצל המשפטים אך 
פי שכל  על  שידעו שאף המשפטים שמובנים  הרצון  עיקר 
וזהו  יתברך,  רצונו  שכן  ידי  על  רק  הם  זה  כל  עם  האדם 
הטעם שאסור לדון לפני גוים אף שדנין כישראל, כי המשפט 
לאלקים, וגם הטעם והסכמת השכל, הכל על ידי שכן רצונו 
יתברך עכ"ד. וזהו שכתוב "מסיני", אף שמובן על פי שכל. 
כי  לישראל",  ומשפטיו  כו'  ליעקב  דבריו  "מגיד  ובמדרש 
השם יתברך גם כן מקיים המשפט ע"כ. פירוש, דכתיב אחר 
והמשפטים  ה'  דברי  השלום  עליו  רבינו  משה  להם  שהגיד 
פירוש  בזוה"ק  דאיתא  כו'",  נעשה  כו'  הדברים  "כל  השיבו 
הקדמת נעשה לנשמע עושי דברו כו', שעל ידי הכנת ישראל 
עושין הדיבור, וזה "עושי דברו", פירוש, כי כן בעסק התורה 
ורצון  בכח  הדיבור  להוציא  עבודת האדם  פי  על  ובתפילה, 
חיות  בהם  שיש  התורה  של  האותיות  מתחדש  כן  הפנימי, 
שכח  ליעקב",  דבריו  "מגיד  שכתוב  וזה  בהם,  להיגיעים 
המשכת חיות פנימי של דברי ה' ניתן לישראל, וכפי הרצון 
התחדשות  לשמוע  ויוכל  האותיות  חיות  נפתח  האדם  של 
תמיד באותן הדיבורים. וזה שכתוב "אשר תשים לפניהם – 

]וכן כתוב "קרוב אליך  ז"ל,  מוכן לאכול" כמו שכתב רש"י 
הדבר כו' בפיך"[, כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה, ושורשם 

בשמים, רק "אשר תשים לפניהם".

הגיד אא"ז מו"ר ז"ל בשם הרב הק' מפרשיסחא פירוש וכן 
על  שהוא  לנשמע,  נעשה  הקדמת  כענין  "לפניהם" 
לפני  ה'  דבר  להם  שיהיה  "לפניהם"  וזה  נפש.  מסירות  ידי 
עצמותם וחיותם עכ"ד – ואם האדם מכין עצמו כך לשמוע, 
אז נפתח מעין התורה, ובודאי אין רצון השם יתברך שידעו 
אלו המשפטים בפרט. רק שבדברים אלו נכללים כל משפטי 
ה' על ידי היגיעה, וזהו מה שכתב רש"י לא תעלה על דעתך 
כו', רק לפרש להם טעם הדבר ופירושו כו'. וכי משה רבינו 
עליו השלום רעיא מהימנא שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל 
רצה  כי  אך  מישראל,  התורה  ידיעת  למעט  רצה  ישראל 
רבינו  ענין משה  ]שזה  הסתר,  בלי  מפורש  שיהיה המשפט 
התורה  ניתן  באמת  רק  המאירה[,  אספקלריא  השלום  עליו 
בלבושים לפנינו, רק על ידי שנמסר טעמי התורה לישראל 
יכולין למצוא פנימיות רצונו ית' על ידי אותיות התורה כנ"ל, 
רצון אמת  ידי  על  ישראל  כו', שכל  וגם פשוט אשר תשים 

יכול למצוא משפט אמת בכל דבר, שלא לטעות ח"ו.

ברש"י מה ראשונים מסיני כו', כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה 

הראשונים מסיני אף אלו מסיני. 

והלא כל המצות נאמרו מסיני, אין ספק בזה ואין חולק על זה, אך אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על מה 

שכתב רש"י ז"ל להבינם טעמי הדבר אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק 

וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר. 

למה זה אצל המשפטים למה ציווי זה נאמר דווקא כאן והלא צריך להבין את כל התורה, ועוד קשה ביותר, 

והלא משפטים עיקר ענינם הבנה )שהם מובנים בשכל(, ובעצם אמירתם כלול גם טעם הדבר. 
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אך עיקר הרצון שידעו שאף המשפטים שמובנים על פי שכל האדם, עם כל זה הם רק על ידי שכן 

רצונו יתברך, לענ"ד אפשר לבאר את תירוץ החידושי הרי"ם למה ציווי זה של הבנה נאמר דווקא במשפטים, 

כי כידוע יש ג' בחינות שונות הנקראות חוקים עדות ומשפטים, וההבדל ביניהם שחוקים הם הדברים שבלתי 

מובנים על פי שכל כלל, כגון פרה אדומה, שעל זה נאמר גזרה גזרתי חוקה חקקתי, אין לך רשות להרהר אחריה 

וכדו', אמנם בחינת עדות הם דברים שאינם מובנים על פי שכל האדם מצד עצמם, ועכ"ז אחרי שמסבירים 

אותם אפשר להבין אותם ג"כ כגון שבת, ויש דברים שנראה שמבוססים על שכל בלבד כגון כיבוד אב ואם וכל 

מצוות שבין אדם לחבירו, כמאמר חז"ל שאלמלא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה, ועל 

כך אומר החידושי הרי"ם כלל גדול מאוד, שאם הקב"ה היה נותן רק חוקים ועדות, היינו אומרים שכל התורה 

הינם רק גזירות ואין לנו רשות כלל ללמדה בשכל עצמי, רק היה הכל בקבלת עול, רק שעכשיו שהקב"ה נתן 

לנו את המשפטים שמובנים על פי שכל, ממילא יש הו"א שהשכל הוא מציאות, הוא 'מאן דאמר', על כן ניתנו 

המשפטים ג"כ לומר דאף שהמשפטים שמובנים על פי שכל האדם, עכ"ז הרי אין אנו מקיימים אותם רק מפני 

שכן רצונו ית'.

נמצא בעצם דהחוקים הם משפטים והמשפטים הם חוקים, כלומר דגם החוקים, חלק התורה שניתן באופן של 

חוקה חקקתי וגזירה גזרתי יש בהם ענין של הבנה על פי השכל, שהרי גם שכלנו מבין שהתורה האלקית היא 

והמשפטים הם חוקים, דהיינו חלק התורה  והגבולי להבינה,  ולא שייך לשכלנו המצומצם  למעלה משכלנו 

שניתן להבינו בשכל גם הוא בבחינת חוקים, דהיינו למעלה מהשכל, ]שאע"פ שנראה כאילו סיבת המצוה היא 

שכלית, באמת שרשה היא למעלה מההבנה שמובנת בשכלינו[, כי כך גזרה חכמתו ית' - שחכמתו שאין לה 

סוף ולא קץ ואין תכלית תתצמצם גם להשגת השכל שלנו.

ולמה עשה הקב"ה ככה, מפני שרצה שמשפטים אלו דהיינו החלק של התורה שיש בו ג"כ הבנה וטעם שכלי, 

ששכלינו יבינם ויתאחד עמהם והשכל כמו שהוא יהיה חד עם שכל התורה שהוא שכל הקב"ה, כדאיתא בתניא 

)ליקו"א פ"ה( שכשהאדם מבין דבר בשכל הרי הוא מוקף בשכל ומקיף את השכל של התורה ונהיה מיוחדים 

עמו עיי"ש באריכות. 

ונמצא דלא כמו כטעות העולם שבמשפטי התוה"ק השכל האנושי הוא מציאות, ומחשבתם היא שהבנת התורה 

מושגת בשכל אנושי, אלא אדרבה, הביטול האמיתי להקב"ה הוא על ידי המשפטים, כלומר כשאדם לומד תורה 

ולומד את מצות התורה כדי לקיימם ומקבלם באופן של חוקים הרי בוודאי הרי זה מורה על קבלת עול מלכות 

שמים וביטול אליו ית"ש, אבל עדיין לא פעל שהשכל כמו שהוא 'יש' יתבטל אליו, רק שהאדם מבטלו ואינו 

משתמש בכח השכל באותו זמן, אבל מיד כשחוזר האדם לפעול בכח שכלו הרי הוא פועל כמו שמוטבע בו 

מטבעו ותולדתו, באופן שהוא נפרד ויש, מכיון שהשכל עדיין לא נזדכך בביטול אמיתי, ונמצא שדווקא על ידי 

המשפטים, שעניינם פעולת השכל באופן ובדיוק כרצון הקב"ה כפי שנכתב בתורתו הק', מזדכך שכל האדם 

אט אט להיות כשכל התורה כביכול. 

יש לדעת כי גם 
המשפטים הם 
בגלל שכן רצונו 
ית"ש

גם השכל 
שבמשפטים הוא 
בגזירת המלך

המעלה 
במשפטים – שגם 
השכל מתבטל 
להבורא ית"ש
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וא"כ זה כוונת החידושי הרי"ם "אך עיקר הרצון שידעו שאף המשפטים שמובנים על פי שכל האדם עכ"ז הם רק 

על ידי שכן רצונו יתברך", כוונתו בתיבת רצונו – ידוע שהרצון מורה על ספירת הכתר, וכלשון הרגיל בסה"ק 

"הרצון הפשוט" ופירוש תיבת "פשוט" טעון ביאור וכי יש רצון אינו פשוט, אלא כוונת הדברים מלשון "מופשט", 

דהיינו שמופשט מכל שכל ומכל טעם, וזה כוונת האר"י הק'  )בריש הסה"ק בעץ חיים(, "עלה ברצונו הפשוט" הוא 

שמה שעלה ברצונו הוא מפני שכך עלה ברצונו ולא מפני איזה טעם ושכל שקדם לזה, וכל הטעמים שבאים 

אח"כ כבר היו כלולים ברצון, אבל הרצון בעצמו הוא פשוט בתכלית הפשיטות, והטעמים מתגלים אח"כ, קודם 

בספירת החכמה ואח"כ בספירת הבינה ואח"כ בדעת וכן הלאה, וא"כ הדבר הראשון שצריכים לדעת שמה 

שעלה ברצונו הפשוט שאין לו קץ ואין לו גבול ותכלית הוא גם שיוכל לרדת לגבול דהיינו לשכל האדם.

כידוע מהמקובל האלוקי רבי מאיר בן גבאי זי"ע שהיה אחד מראשוני המקובלים )ורבינו האר"י ממליץ מאוד ללמוד 

בספריו הק'(, ואומר בספרו עבודת הקודש "אין סוף שלימותא דכולא, ונמצא שלימותו בעל גבול כמו שנמצא 

שלימותו בבלתי בעל גבול, שאם אתה אומר נמצא שלימותו בבלתי בעל גבול ולא נמצא שלימותו בבעל גבול 

נמצא אתה מחסר שלימותו", עכ"ל, ועיקר כוונתו היא לצמצום הראשון ולצמצומים שאח"כ שעל ידם נברא 

העולם הגשמי, אבל הפירוש הוא ג"כ לצמצומו בנתינתו את תורתו הקדושה שהיא למעלה מהשכל והיא חד עם 

הקב"ה, שבתוה"ק צמצם כביכול את שכלו המונח בתורה באופן שגם הגבול והמידה והשכל האנושי ג"כ יבינו 

אותו. וידוע שסוף מעשה במחשבה תחילה, וא"כ כמו שנבאר להלן כדי להגיע למחשבה תחילה שזה הרצון זה 

על ידי קיום התורה למעשה.

וזהו הטעם שאסור לדון לפני גוים אף שדנין כישראל דלכאורה קשה אם הגוים אומרים ג"כ כפי משפטי 

התורה א"כ למה יאסר לדון לפניהם   , ומתרץ כי המשפט לאלקים, וגם הטעם והסכמת השכל, הכל על 

ידי שכן רצונו יתברך עכ"ד. מבאר מה הטעם שאסור לדון לפני גוים, דהיינו בנתינת התורה לישראל, חקק 

הקב"ה את התורה וחוקותיה ומשפטיה הקדושים בתוך נפשות ישראל.

וידוע פתגם המפורסם שמקורו מרבינו סעדיה גאון זי"ע שתיבת ישראל ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה, 

אע"פ שבפרטיות המספר הרבה פחות כחצי מזה, והדבר מבואר כבר במפרשים שמבארים את זה כל אחד לפי 

דרכו, הפני יהושע בגיטין, הבעל התניא ועוד, אבל כן הוא בשורש שיש שישים ריבוא אותיות לתורה כנגד 

שישים ריבוא שורשי נשמות ישראל וכל השאר מסתעפים מהשורשים האלו, וכל אות בתורה מושרשת באחת 

משורשים כללים אלו של נשמות ישראל, ועל כן ישראל וקוב"ה ואורייתא כולהו חד, ואותם משפטים שנתן 

הקב"ה לכלל ישראל חקוקים הם בנשמותיהם והם שייכים בעצמותם לכלל ישראל, וכח זה להבין את המשפט 

ודווקא על ידי זה להתבטל להקב"ה ניתן רק ליהודי ולא לאוה"ע, כי שכלו של גוי אינו מתאחד עם שכל התורה 

  [ וז"ל הגמ' גיטין פ"ח: תניא היה ר"ט אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים אע"פ שדיניהם כדיני ישראל אי אתה 

רשאי להיזקק להם, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים.

יסוד המשפטים 
הוא ברצונו 

הפשוט – ביאור 
הענין

הכח להבין את 
שכל התורה ניתן 
רק לישראל בלבד
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להבדיל, ועל כן אסור לדון בדיניהם אע"פ שהם אומרים אותם משפטים ואותו שכל, כאשר הם יוצאים מפיו 

ומשכלו של גוי אין הם משפטי התורה.

וזהו שכתוב "מסיני", אף שמובן על פי שכל. תיבת סיני מורה על ענין זה מכמה טעמים, א' תיבת סיני על 

קבלת עול מלכות שמים, משום שכל הלכה שניתנה מסיני צריכים לקבלה כמו שהוא מבלי טעם, ב' תיבת סיני 

מורה גם על הר סיני שהוא קטן מכל ההרים וזה מורה על הביטול להקב"ה, ג' חז"ל אומרים ג"כ שהקב"ה כפה 

עליהם הר כגיגית, אמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, ופירוש הדבר 

הוא, כי ענינו של כפיית ההר מפרש רבינו הבעל שם טוב הק' שענין זה עצמו נתן הקב"ה בסיני, את הכח ואת 

היכולת שגם כשהאדם הוא במצב שהשכל שלו והרגש שלו והרצון שלו אינם נשמעים בדרך ממילא לקיום רצון 

ה', אלא צריך לכפות את עצמו, כח כפיה זה גם כן נתן הקב"ה באותו זמן שכפה עליהם הר כגיגית.

ואפשר לומר, שכפיית ההר והנתינת כח הם אותו ענין עצמו של המשפטים, כי מצד אחד המשפטים מושגים 

בשכל, ומצד שני יש בהם ענין של כפיה, שהשכל שלפני לימוד התורה היה מהות עצמית, כופה את עצמו 

ומשתנה להיות כפי שכל התורה.

ָרֵאל )תהילים קמז, יט(, כי השם יתברך גם כן מקיים  ָטיו ְלִישְׂ פָּ יו ּוִמשְׁ ָבָרו ְלַיֲעקֹב כו' ֻחקָּ יד דְּ ובמדרש ַמגִּ

אלו  ליעקב  דבריו  מגיד  דכתיב  הוא  הדא  המשפטים,  ואלה  ד"א  ל"ט(,  )שמו"ר  המדרש  ז"ל  ע"כ.  המשפט 

הדברות, חוקיו ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מידותיו של הקב"ה כמידת בשר ודם, מידת בשר 

ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן, אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

פירוש, דכתיב אחר שהגיד להם משה רבינו עליו השלום דברי ה'  לעשות ולשמור, עכ"ל המדרש, 

ר ה' נעשה כו'", דאיתא  בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ כו'  ָבִרים  ל ַהדְּ כָּ ַוּיֹאְמרּו  ל ָהָעם קוֹל ֶאָחד  והמשפטים, השיבו "ַויַַּען כָּ

בזוה"ק פירוש הקדמת נעשה לנשמע עושי דברו כו', שעל ידי הכנת ישראל עושין הדיבור, וזה 

ָברוֹ, שכלל ישראל על ידי הקדמתם נעשה לנשמע, הם עושין  קוֹל דְּ מַֹע בְּ י ְדָברוֹ ִלשְׁ ּבֵֹרי כַֹח עֹשֵׂ )תהילים קג , כ( גִּ

כביכול את דיבורו של הקב"ה.

פירוש, כי כן בעסק התורה ובתפילה, על פי עבודת האדם להוציא הדיבור בכח ורצון הפנימי, 

כן מתחדש האותיות של התורה שיש בהם חיות להיגיעים בהם, בדרך אפשר הפירוש הוא, כי בעסק 

התורה והתפילה בעבודת האדם להוציא הדיבור מפיו –מתגלה כח האותיות כמו שהן בדיבור, אבל שורש 

האותיות קבועין בנפש של כל יהודי, כי הנפש מליאה אותיות כדאיתא בספה"ק )ומובא בתולדות יעקב יוסף בשם 

הבעש"ט הק'(. )וידוע שבספר יצירה איתא שהקב"ה קבע את אותיות התורה בפה האדם, והכוונה בפה היהודי כמובן(.

כח כפיית השכל 
ניתן רק לישראל

הנשמע התלוי 
בנעשה

אותיות התורה 
הגנוזות בכל איש 
ישראל
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- וא"כ, על ידי כשהאדם עובד להוציא הדיבור והרצון הפנימי של הנפש, שהוא למעלה משכל, ששם הכל 

נמצא רק בכח החיות, ועל ידי עצם יגיעה זו מתחדשים אותיות התורה, ולכן בשעה שהוא ממשיכם מאותיות 

המחשבה לאותיות הדיבור ומוציאם מפיו, מקבלות אותן אותיות קדושות חיות מחודשת מכח עבודתו קודם 

להוציא את הדיבור בכח וברצון, ואף חיות התורה אשר בהם מתגלית ובאה דווקא על ידי יגיעה ועבודה, ואע"פ 

שבדרך כלל בשכל גשמי ההבנה והיגיעה סותרים זה את זה, כי היגיעה מטרידה ומונעת את ההבנה השלימה, 

היגיעה בתוה"ק מוציאה מהכח אל הפועל את הכוחות הפנימיים הטמונים בנפש האדם, את אותיות התורה כמו 

שהם נמצאים בפנימיות בעצם נפש היהודי.

ָבָרו ְלַיֲעקֹב", שכח המשכת חיות פנימי של דברי ה' ניתן לישראל, מגיד דבריו,  יד דְּ וזה שכתוב "ַמגִּ

כמו שהם הדיבורים של הקב"ה בעצמו, ממשיכם )מגיד לשון המשכה( – ליעקב – דהיינו לעם ישראל, פירוש 

שלא רק פעם אחת ניתנה התורה, ובודאי התורה ניתנה בהר סיני, אבל הקב"ה הרי נצחי, וממילא גם הענין של 

מתן תורה ידוע מהספה"ק שהוא נצחי, ומי שהוא זוכה יכול לשמוע תמיד את הענין של מתן תורה.

וכמו שהשפת אמת אומר במקום אחר עה"פ אם שמוע תשמעו בקולי, שהכוונה אינה רק כפשוטו לשמוע את 

צווי ה', אלא הכוונה "בקול ה'", כלומר באותו בחינת קול שהיתה במתן תורה, וכמו שראו אצל צדיקים שהיה 

אצלם בחינת מתן תורה ממש, ובבית מדרשם נשמעו קולות וברקים, כיון שזיככו את עצמם ואת תלמידיהם 

ואת הסובבים אותם, וממילא היו שומעים את הקולות הנצחיים של מתן תורה הנשמעים בכל עת, וכמו שידוע 

מרבינו הבעל שם טוב הק' שכשהיה לומד תורה עם תלמידיו הק' היו התלמידים את שומעים הקולות וברקים 

של מתן תורה כמו שהעיד בעל התולדות, וכך גם בדורות שאחריהם כגון אצל בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע 

ששמעו ממש קולות וברקים כמו קבלת התורה, בפרט בשבת פרשת יתרו אצל כמה צדיקים ובחג השבועות. 

נמצא שתמיד הקב"ה אומר את דבריו וממשיך את אמירת עשרת הדברים, ועל ידי שיהודי מתייגע בתורה הוא 

ממשיך את אותה חיות פנימית של דברי ה'.

וכפי הרצון של האדם נפתח חיות האותיות ויוכל לשמוע התחדשות תמיד באותן הדיבורים. אע"פ 

ששורש האותיות הוא בעצם הנפש, ברצון הנקרא כתר, אבל דרגת התגלות האותיות בתחתונים נקרא מלכות 

והוא המתגלה באותיות הדיבור וכמאמר אליהו זכור לטוב "מלכות – פה", ומכיון שספירת המלכות לית לה 

מגרמה כלום שהיא רק מקבלת מה שנותנים לה הספירות שלפניה ששורשם מהכתר שהוא הרצון, על כן "כפי 

הרצון של האדם נפתח חיות האדם", על ידי היגיעת האדם הוא ממשיך את הרצון והרצון ממשיך את החיות 

להאותיות, ונמצא שכל פעם לפי הרצון והיגיעה מתחדשים אותן אותיות התורה אשר יהודי המתייגע בהם.

ִלְפֵניֶהם – מוכן לאכול" כמו שכתב רש"י ז"ל, ]וכן כתוב "קרוב אליך  ים  שִׂ ר תָּ וזה שכתוב "ֲאשֶׁ

הדבר כו' בפיך"[, בבני בינה מפרש שהכוונה בפיך - מוכן לאכול, כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה, 

גבוה יותר מה"גבוה", כלומר יותר מהחכמה ובינה ודעת, יותר מהכתר, גבוה מעל גבוה, ושורשם בשמים, רק 

המשכת התורה 
ניתן ביד ישראל

חיות התורה 
נפתח על ידי רצון 

והשתוקקות

משה רבינו 
ממוצע המחבר 

בין ישראל 
להקב"ה
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ים ִלְפֵניֶהם", כלומר תפקידו של משה רבינו לשים לפניהם שיוכלו למצוא משפט ה' – כמו שהוא  שִׂ ר תָּ " ֲאשֶׁ

בשמים – על ידי יגיעתם, זה כוחו של משה רבינו כידוע מה שאיתא בספה"ק "אנכי עומד בין ה' וביניכם להגיד 

לכם דבר ה'", שמשה רבינו הוא הממוצע כביכול המחבר ומקשר בין עם ישראל להקב"ה, ואע"פ שעם ישראל 

מצד עצמם מקושרים להקב"ה, משה רבינו הוא המגלה ומוציא זאת מהכח אל הפועל.

וכן הגיד אא"ז מו"ר ז"ל בשם הרב הק' רבי בונם מפרשיסחא פירוש "לפניהם" כענין הקדמת נעשה 

לנשמע, שהוא על ידי מסירות נפש. כלומר, בתיבת "לפניהם" כמו "לפני – הם", לפני המציאות שלהם, 

נעשה לנשמע מורה  כי הקדמת  כפי שהם,  - המציאות שלהם  ל"הם"  "בדרגה הקודמת  לפני החיות שלהם, 

שישראל מוכנים ומזומנים לעשות כל מה שאומר הש"י והוא ענין של מסירות נפש, שהרי מוסרים את נפשם 

לעשות כל מה שיצוה השי"ת, גם אם יצטרכו לכח של מסירות נפש, וזה "לפניהם" שיהיה להם דבר ה' 

לפני עצמותם וחיותם עכ"ד, כשיהודי מתקשר ומתדבק בהקב"ה, וזה הכוונה "ואלה המשפטים אשר תשים 

לפניהם" – שדווקא במשפטים שמובנים על פי שכל הם ג"כ מקדימים נעשה, הם מעוררים את עצם הנפש, את 

חלק היחידה שבנפש ששם שורש המסירות נפש כידוע, ובחינה זו נרמזת בקוצו של יו"ד של השם הוי"ה, כי 

ידוע שיו"ד מורה על חכמה וקוצו של יו"ד מורה על כתר ששם שורש הענין של היחידה, ולכן בחינה זו היא 

השפעה משורש החיים לתוך החיים, חיות חדש משורש האותיות לתוך האותיות. 

– ואם האדם מכין עצמו כך לשמוע, - שמיעה פירושה הבנה, בחינת הבינה, ואיך מכין את עצמו,? על ידי 

מסירות נפש לפני הדברים המובנים על פי השכל, אז נפתח מעין התורה, שורש התורה כמו שהוא בעצם 

הנפש וכמו שהוא למעלה בעצם הקב"ה כביכול, דהיינו כמו שהקב"ה מאוחד עם התורה.

– ובודאי אין רצון השם יתברך שידעו אלו המשפטים בפרט. וכי צריכים ישראל לדעת רק את המשפטים 

שבפרשה זו, והלא בוודאי צריכים לדעת ולהבין את כל התורה הקדושה, רק שבדברים אלו נכללים כל 

משפטי ה' על ידי היגיעה, הקב"ה נתן בזה נתינת כח לכל משפטי ה' שכולם נכללים במשפטים אלו. וזהו 

מה שכתב רש"י "לא תעלה על דעתך כו', רק לפרש להם טעם הדבר ופירושו" כו', וכי משה רבינו 

עליו השלום רעיא מהימנא שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל ישראל רצה למעט ידיעת התורה 

מישראל, וכי אם לא היה הקב"ה מצוה למשה רבינו בפירוש שיסביר להם טעם הדבר וכי לא היה עושה כן 

לפרש להם.

אך כי רצה שיהיה המשפט מפורש בלי הסתר, בלי לבושים, שנראה את האור הפנימי של התורה מיד, 

]שזה ענין משה רבינו עליו השלום אספקלריא המאירה[, רק באמת ניתן התורה בלבושים לפנינו, 

הקב"ה רצה שהתורה תנתן באותם לבושים ועל ידי היגיעה ימצאו את טעמי התורה וסודותיה, רק על ידי 

שנמסר טעמי התורה לישראל יכולין למצוא פנימיות רצונו ית' על ידי אותיות התורה כנ"ל, משה 

רבינו רצה שהתורה תהיה מגולה בלי לבוש, שהקב"ה יגלה את המשפט כמו שהוא למעלה, שיראו במשפט איך 

המסירות נפש 
שבהקדמת נעשה 
לנשמע הגורם 
לפתיחת מעין 
התורה
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שהוא בעצמותו "חוקיו ומשפטיו" של הקב"ה בעצמו, אבל רצון הקב"ה היה שדווקא על ידי שיתלבש בלבושים 

אלו ובאותיות התורה האלו שהם הגוף של התורה, ובתוך הגוף דווקא נמסרו ונתלבשו טעמי התורה לישראל, 

ודווקא באופן זה אפשר להשיג ולקבל את נשמת התורה, וממילא על ידי זה נזדכך לא רק נשמת היהודי אלא 

גם גוף היהודי, משום על ידי היגיעה בגוף בתורה ובאותיותיה שהם כביכול הלבוש החיצוני שבתורה מוצאים 

דווקא את הטעם והנשמה הפנימית של התורה, ועל ידי יגיעת הגוף מזדככת גם הנפש ומתגלה הנפש בתוך 

הגוף הקדוש של עם ישראל ואז גם הגוף מתקדש.

וגם פשוט "אשר תשים" כו', שכל ישראל על ידי רצון אמת יכול למצוא משפט אמת בכל דבר, 

שלא לטעות ח"ו. כשהקב"ה אומר למשה "תשים לפניהם", אתה, כמו שאתה מבין את משפטי ה', את התוה"ק, 

תשים זאת לפניהם שגם כל יהודי יוכל למצוא את אותה התורה הקדושה שנמצאת בעצם התורה, כמו שאתה 

מבין אותה כך היהודי יכול למצאה על ידי רצון האמת, ולמה? כי הוא יהודי, וזה בעצם ההבדל העצמי בין 

יהודי לגוי, הגוי יכול להבין רק לפי שכלו, אבל שכלו מוגבל כי אינו מתאחד עם עצם התורה, אבל יהודי יכול 

להבין רק מכיון שהוא יהודי.

וכמו ששמעתי פעם מאחד בעלי הדרשנים שאמר, שגם היהודי הגדול ביותר - דהיינו משה רבינו - אינו יותר 

מיהודי, והיהודי הקטן ביותר הוא לא יותר מיהודי, וא"כ נמצא שמציאות היותינו בני ישראל מאחדת אותנו 

ובכוחות  בכשרונות  תלוי  זה  ואין  ישראל,  כל  כל המדריגות של  והיא שורש  ושוה,  בדרגה אחת  זו  בבחינה 

ידי  יהודים ושהם חלק מעם ישראל יש להם חלק בעצם התורה על  החיצוניים של האדם, אלא בגלל שהם 

היגיעה, וכמו שראינו אצל הרבה צדיקים, החל מרבי עקיבא הקדוש שהיה שורש תורה שבעל פה ועד הדורות 

האחרונים ועד עצם היום הזה, שאע"פ שלא היה להם כשרונות, על ידי היגיעה התהפכו לאנשים אחרים והגיעו 

לדרגות גבוהות ביותר. כן נזכה בעזרת ה' לקיים רצונו ית' ולהתבטל אליו לעשות כרצונו ועל ידי זה נהיה משכן 

אליו ית' ועל ידי זה נביא את הגאולה בב"א   .

  [  שיעור זה נאמר בכ"ד טבת תשע"ב, והוקדש על ידי המחבר לעילוי נשמת אמו הצדקנית פריידא זיסל בת הגה"צ רבי ירוחם פישל 

יהושע ברנשטיין זצ"ל, רב עדת החסידים בירושלים וחבר הבי"ד, אשר נפטרה ביום כ"ד טבת תש"ן.

 כשהתעוררות 
הישועה יהיה 

מצד המקבל אז 
בא השפע במידת 

החסד
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משפטים תר"ס

סמיכות העבד עברי לקבלת התורה

קבלו סמיכת  החירות  זה  כי  הקודמת.  לפרשת  עברי  עבד 
בני ישראל בקבלת התורה, שלא יוכל איש ישראל 
הוא  לחפשי,  יצא  ובשביעית  להשי"ת,  רק  משועבד,  להיות 
בחינת שמיטה כמו שאיתא בזוה"ק בהר, וכמו שיש שמיטה 
שאין  ישראל  בני  בנפשות  כן  הארץ  ושבתה  ישראל  לארץ 
נפתח  ובשביעית  שנים,  ששה  רק  משועבד  להיות  יכולין 
ופוגם בזה המפתח של  לו שער החירות ואם יאמר אהבתי 

שמיטה עוד יצא ביובל. 

אלו הם בחינות תפילה ותשובה, כדאיתא במדרש מבטח וב' 
כל קצוי ארץ וים רחוקים, נמשלה תשובה לים ]ותפילה 
ושערי  נעולה  ופעמים  פתוחה  פעמים  מקוה  למקוה[, 
פגם  שהוא  האוזן  לו  רוצעין  ולכן  פתוחים.  לעולם  תשובה 
של התפילה, ועל הדלת דכתיב לשקוד על דלתותי לשמור 
נעולין,  שלפעמים  תפילה  שערי  בחינת  והוא  פתחי  מזוזות 
וכשפגם בזה מתקרב על ידי שערי תשובה. ושמיטה ויובל ב' 
אלו זכו בני ישראל בקבלת התורה, וכן בפרשת בהר נסמכה 
שמיטה ויובל לבר סיני הם עצמן בבחינת עשרת הדברות ה' 

עילאה וה' תתאה.

לבאר סמיכת העבד עברי לפרשת הקודמת   , ]היא פרשת קבלת התורה[, שכידוע בכל סמיכות פרשיות 

יש טעם ולא לחנם הוא, וביבמות )ד.( איתא אמר רבי אלעזר סמוכים מן התורה מנין שנאמר סמוכים לעד לעולם 

עשוים באמת וישר. כי זה החירות קבלו בני ישראל בקבלת התורה, שלא יוכל איש ישראל להיות 

משועבד לשום מציאות אחרת, רק להשי"ת, וכדכתיב "כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים", ומה"ט 

אמרו )ב"מ י.( פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום – והיינו כדי שלא יחול עליו שם עבדות במה שמחוייב 

לעבוד לרעהו ואינו יכול לחזור בו, וכן מה"ט יש פגם באותם שבע שנים שמוכר עצמו כדאיתא במדרש )והו' 

ברש"י שם( אוזן ששמעה בהר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" והלך ומכר עצמו תרצע, ע"כ ואע"פ שהפסוק "כי 

לי בני ישראל עבדים" כתיב במקום אחר )ויקרא כ"ה נ"ה( הרי כל התורה כולה כלולה בעשרת הדברות כידוע.

ובאמת אפשר שהכוונה היא למה שאמר בתחילת הדברות "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית 

עבדים" ולזה שהכפילות "מבית עבדים" בא לומר שהיציאה מארץ מצרים אינה רק יציאה זמנית מאותו שעבוד 

עצמו, אלא היא יציאה כללית מכל בית עבדים שבעולם, שלא יוכל איש ישראל להיות משועבד רק להקב"ה, 

הוא  י,  ַלָחְפשִׁ ֵיֵצא  ִבִעת  ּוַבשְּׁ עבדים".  ישראל  בני  לי  כי  סיני  הר  על  "אוזן ששמעה  הכוונה  ואפשר שלזה 

בחינת שמיטה כמו שאיתא בזוה"ק בהר וז"ל הזוה"ק )קח ע"א( תו פתח רבי אלעזר, כי תקנה עבד עברי שש 

שנים יעבוד וגו'. בגין דכל בר ישראל דאתגזר דאית ביה רשימא קדישא אית ליה נייחא בשמיטה, דהא דיליה הוא 

ההוא שמיטה לניחא ביה, ודא אקרי שבת הארץ, ודאי חירו אית בה, נייחא בה, כמה דשבת נייחא הוא דכולא 

הכי נמי שמטה ניחא דכלא נייחא הוא דרוחא וגופא. תרגום, כל בן ישראל שנימול וחקוק בגופו ברית קודש 

  [  הביאור על שפת אמת תר"ס נערך על ידי בן המחבר זצ"ל, עקב שאין בידינו משיעוריו על ד"ה זה, ויהי רצון שיהיו הדברים לעילוי 

נשמתו הטהורה. שאר הביאורים על השפ"א משנת תרס"א הם כרגיל מהמחבר.

יציאת העבד 
עברי בשנה 
השביעית היא 
דומיא ובחינת 
השמיטה בשנה 
השביעית
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יש לו מנוחה בשמיטה, כי שלו הוא השמיטה לנוח בו, ולכן נקראת השמיטה "שבת הארץ", כי בכל חירות יש 

מנוחה, וכמו ששבת היא מנוחה לכל כך גם שמיטה היא מנוחה לכל, מנוחה לרוח ולגוף )וע"ע זוה"ק בהר סא, א(.

ומפשטות הזוהר משמע שבאותו זמן שיש שמיטה לארץ יש גם שמיטה לעבד עברי, אמנם בס' מצרף לחכמה 

בחז"ל  מפורש  וכן  בשש,  אלא  בשמיטה  לחפשי  יוצא  עברי  עבד  אין  דקיי"ל  הזוהר  דברי  על  הקשה  )פכ"ה( 

בלי שום חולק דאין שמיטת הארץ מוציאה עבדים. ובמקדש מעט פירש דשביעית למכירתו הוא לגבי דידיה 

כשמיטת העולם. ובאמת כן מפורש בתרגום יונתן על פרשת משפטים שכתב על קרא דלא תצא כצאת העבדים 

שפירש "אלהין בשנין דשמיטתא", וראיה מכאן ששנה השביעית של עבד היא השמיטה שלו. ובדברי רבינו 

להלן מפורש כן, שכמו שבכל שנה שביעית צריכה הארץ לשבות כן עבד עברי צריך לשבות אחרי ששה שנים 

שעובד, אבל אין זה שמיטה ממש ולכן דייק לומר "בחינת" שמיטה.

להיות  יכולין  שאין  ישראל  בני  בנפשות  כן  ָהָארץ",  ְבָתה  "ְושָׁ ישראל  לארץ  שמיטה  שיש  וכמו 

בה  עברי שנאמר  עבד  זו של  בפרשה  החירות.  לו שער  נפתח  ובשביעית  שנים,  רק ששה  משועבד 

עליו  הבא  שעבוד  שכל  בהכרח,  נשמתו  מכח  עברי  בעבד  כי  הכתוב  לימד  חינם"  לחפשי  יצא  "ובשביעית 

בגשמיות, אשר הוא הוא רמז לשעבוד ברוחניות ג"כ וכמו שהיה בשעבוד מצרים שעיקרו היה שעבוד רוחני, 

יפקע אחרי שבע שנים, וכן בכל איש ישראל, שיש לו שעבוד מהיצר הרע שמולך על האדם הנמשל לעיר קטנה 

כמו שנאמר "מלך זקן וכסיל", ביכולתו ליפקע משעבוד זה על ידי השמיטה שבנפש האדם, אם כי שמיטה זו 

אינה בזמן )שבע שנים( אלא בבחינת נפש, שיש בה כח השמיטה כמו שיבואר להלן. 

ולהיות  י, שהכוונה היא שאוהב לעבוד אותו  ָחְפשִׁ ֵאֵצא  לֹא  כו'   ֲאדִֹני  ֶאת  י  ָאַהְבתִּ ָהֶעֶבד  יֹאַמר  ָאמֹר  ְוִאם 

קשור אליו כעבד לרבו   , ומראה שאין הוא חפץ להיות עבד ה' לעבוד רק אותו ית"ש רק חפץ להיות "עבדים 

לעבדים", ופוגם בזה המפתח של שמיטה וכמו שכתב בזוה"ק )במדבר ק"ח ע"א( וז"ל ואי בר נש איהו יסרב 

למיפק לחירו, כד"א ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני וגו', הא ודאי פגים ליה להאי אתר, דשביק עול 

מלכותא דלעילא ונטיל עול דמאריה" כו' עיי"ש עוד יצא ביובל.

כנגד תשובה כמבואר בהמשך דבריו,  ויובל  כנגד תפילה  שמיטה  ותשובה,  וב' אלו הם בחינות תפילה 

]ותפילה  לים  תשובה  נמשלה  ו(,  סה,  )תהילים  ְרחִֹקים  ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ל  כָּ ִמְבָטח  במדרש  כדאיתא 

למקוה[, מקוה פעמים פתוחה ופעמים נעולה ושערי תשובה לעולם פתוחים. וז"ל המדרש )דברים 

רבי חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן, מהו דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, אמר לו  י"ב(  רבה ב, 

שערי תפילה פעמים פתוחין פעמים נעולין אבל שערי תשובה לעולם פתוחים, אמר לו מנין דכתיב )תהילים סה, 

ו( נוראות בצדק תעננו, מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים, מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול, אף שערי 

  [  שהרי אין הכוונה לסתם אהבת רעים, שעל זה אינו צריך להיות עבדו דווקא ולהשאר עבד בביתו.

ביציאת העבד 
עברי בשנה 

השביעית לימוד 
לכל איש ישראל

תפילה ותשובה 
כנגד שמיטה 

ויובל
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תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל הים הזה לעולם פתוח כך ידו של הקב"ה לעולם פתוחה לקבל שבים 

עכ"ל. ונראה דראייתו הוא מהא דשם מיירי על תשובה הוא מהפסוקים הקודמים, דבפסוק ד' שם איתא "דברי 

עונות גברו מני פשעינו אתה תכפרם", היינו תשובה. 

ִלי  ׁשֵֹמַע  ֵרי ָאָדם  ולכן רוצעין לו האוזן שהוא פגם של התפילה, ועל הדלת דכתיב )משלי, ח לד( ַאשְׁ

ָתָחי, חזינן מכאן שתפילה נקראת "שמיעה" והיא בחי' עמידה על  מֹר ְמזּוזֹת פְּ ְלתַֹתי יוֹם יוֹם ִלשְׁ קֹד ַעל דַּ ִלשְׁ

הדלת ועל כן רוצעין לו האוזן על הדלת, והוא בחינת שערי תפילה שלפעמים נעולין שעל כן צריך לשמור 

המזוזות ולחכות מתי יפתחו כמו שפירש המלבי"ם שם, וכשפגם בזה מתקרב על ידי שערי תשובה. ועל 

ידי תשובה מאהבה זוכה שנפתחים לו ג"כ שערי תפילה, שנסגרו לו, מכיון שתפילה היא עבודה שבלב, והיא 

רק מסורה רק למי שאוהב את ה', וכמ"ש השפת אמת )פרשת ויצא( וז"ל "והאמת כי אין עצה לתפילה, רק כפי 

עבודת האדם בכל מעשיו כך הוא יכול לפתוח פה בתפילה, לכן קראוה עבודה שבלב, שתלוי בהשתוקקות הלב 

בכל היום בכל מעשיו, וזה הרמז "ונאספו שם כל העדרים" שזה תכלית הנולד מכל העבודות", ולזה רק אחרי 

ששב בתשובה מאהבה נפתחים לו גם שערי תפילה. 

ושמיטה ויובל, ב' אלו זכו בני ישראל בקבלת התורה, וכן בפרשת בהר נסמכה שמיטה ויובל להר 

סיני, כמו שאיתא בפסוק )ויקרא כה א( וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 

כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ כו' ואחז"ל )מו' ברש"י( מה ענין שמיטה להר סיני כו', והם 

עצמן בבחינת עשרת הדברות ה' עילאה וה' תתאה עי' בזוה"ק בהר )קח, א( וז"ל ה' נייחא הוא דעלאי 

ותתאי בג"כ ה' עלאה ה' תתאה נייחו דעילאין נייחא דתתאין. ה' עילאה שבע שנים שבע פעמים, ה' תתאה 

שבע שנים בלחודוייהו דא שמיטה ודא יובלא עכ"ל. היינו ששמיטה ויובל הם הה' עלאה וה' תתאה שהם בינה 

ומלכות.

ובמקו"א איתא בזוה"ק )ואתחנן דף רס"א ע"א( שעשרת הדברות ניתנו על ידי ה' עילאה וה' תתאה שהם יובל 

ושמיטה )בינה ומלכות(, וז"ל קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, מאי ותמונה, ותמונה דא קול פנימאה 

דלא הוה מתחזי כלל )התמונה היא קול פנימי דהיינו הבינה שלא היתה נראית אפילו למשה(, זולתי קול דא קול אחרא 

דקאמרן )זולתי קול, זה קול אחר שאמרנו, דהיינו המלכות הנקראת קול דברים(. ותמונה, אמאי אקרי הכי )למה נקראת 

הבינה בשם תמונה( בגין דכל תיקונא דגופא מיניה נפקא )משום שכל תיקון הגוף, דהיינו זעיר אנפין שהוא ששת המידות, 

אין. דהאי אחרא תקונא  נמי  זה(  ג"כ בשם  נקראת  )ואם תאמר המלכות  ואי תימא אחרא אקרי הכי  יוצא מהבינה(, 

דלתתא מיניה נפקא, ובג"כ ה' עלאה ה' תתאה ה' עלאה )כן הוא, ומשום כן נקראת תמונה משום שהתקונים דלמטה 

דהיינו תיקוני בי"ע יוצאים ממנה, ומשום כך נקראות הבינה והמלכות ג"כ ה' עילאה וה' תתאה(, קול גדול ולא יסף דלא 

פסקי מבועי לעלמין )מעיינותיה אינם פוסקים לעולם כי יחוד אבא ואמא הוא יחוד תדירי(, וכל אינון קולות תמן אשתכחו 

כד אתייהיבת אורייתא לישראל, וכלא נפקא מההוא קול פנימאה דכלא, בגין דביה תליא מלתא )כל אלו הקולות 

רציעת האוזן 
כנגד פגם 
בתפילה המרומז 
בשמיעה

שמיטה ויובל 
כנגד עשרת 
הדברות
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נמצאו שמה בעת שניתנה התורה לישראל וכולם יצאו מהקול ההוא הפנימי של הכל שהוא הבינה משום שבו תלוי הדבר כי 

כולם נאצלו ממנה( עכ"ל. 
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משפטים תרס"י

התורה מגלה עצמה לאוהביה כדי 
שירדפו אחריה ואז מתגלה ביותר

שם במדרש  שם  הראשונים,  על  מוסיף  המשפטים  ואלה 
לו חוק ומשפט ע"ש. איתא בזוהר הקדוש בפרשה 
זו דאורייתא טמירא, ואתגלייא לההוא רחימא דיליה דעבד 
תרעא דביתה כל יומא, גלית ליה וארמזית לגביה רמיזא ומיד 
אתטמרית, וההוא רחימא מעוי ולביה ונפשיה אזיל כו', לבתר 
דרגיל לגבה אתגליאת ליה אנפין באנפין ונקרא בעל תורה 
וכל רזין גליאת ליה ואומרת ליה ההוא רמיזא דקא רמיזנא 

לך, כך וכך רזין הוי ביה כו' ע"ש באורך דף צ"ט.

זה הענין נעשה בכלל ישראל, שמקודם שם להם חוק וכל 
התורה  אל  תשוקה  להם  שהיה  לפי  ברמז,  ומשפט, 
ואחר כך נתמלאו תשוקה ביותר עד שזכו לקבל כל התורה 
נרוצה  אחריך  משכני  בפסוק  רש"י  פירש  וכן  בשלימות. 
שעל ידי רמז מועט שהראה להם נמשכו אחריו בכל לב, עד 
שהביאני המלך חדריו. ובאמת זה הוא נסיון שבא לאדם מן 
ושם  כו'  לו  שם  שנאמר  וכמו  בפרט,  הן  בכלל  הן  השמים 
נסהו לראות אם יעשה זה הרמז רושם בנפשותיהם, ועל זה 
ובית אביך,  כו'  והטי אזנך ושכחי  כתיב שמעי בת אחר כך 
ויתאו  כך  אחר  הרמז  זה  אחר  להשתוקק  הכל  עוזב  להיות 

המלך יפיך.

אח"כ לכן  עד  בשלימות,  הבינו  שלא  חק  נקרא  מקודם 
במרה.  חז"ל  ופירשו  צוך  כאשר  כתיב  התורה  בקבלת 

הם הם הדברים של אותו סבא ז"ל שאמר רמיזא דקא רמיזנא 
וטעמו  באורך  השבת  להם  שביאר  ביה.  אית  רזין  כמה  לך 
של השבת כי ששת ימים כו'. וכן הוא במשפט. אשר תשים 
כמ"ש  הערוך  כשלחן  דבר  של  טעמו  להם  לבאר  לפניהם. 
רש"י. וז"ש ואלה מוסיף על הראשונים. שבמרה הי' רק ברמז 
ובנסיון. וז"ש ולא יכלו לשתות מים ממרה כו'. הרמז אין מים 
רק שמוסתר  תורה  בלי  פנוי  מקום  אין  ובאמת  תורה.  אלא 
בטבע ולא יכלו לשתות. מרים הם מלשון תמורה והתכסות. 
והי'  תורה  רמזי  להם  שנתגלה  התורה  שהוא  עץ  ה'  ויורהו 
נסיון כמ"ש אם שמוע תשמע והאזנת למצותיו. כמ"ש והטי 
אזנך. ושמרת כל חוקיו פירוש להיות לבו ומעיו ונפשו נמשך 
אחר הרשימה. וכן צריך כל איש ישראל כשמתגלה לו קצת 
הארה כמ"ש אין לך אדם שאין לו שעה ע"ז יתפלל כל חסיד 
לעת מצוא אותה השעה להתדבק בו בכל הנפש עד שיעשה 
אצלו פרי. וכן הוא בכל שבת קודש שיורד איזה הארה לאיש 
כו'  ושמרו  כמ"ש  ההארה  אותה  לשמור  וצריכין  ישראל 
לעשות השבת לדורותם פי' אותה ההארה של השבת להיות 
נשאר הרשימה לעולם באדם. ועל זה רמזו חז"ל אלו שמרו 
בני ישראל שבת אחד מיד נגאלים. אפילו רשימה של שבת 
אחד אם היה תמיד קבוע בלב ונפש לכל ימי המעשה כדאי 

הוא שתרחם ותביא גאולה:

במדרש )שמו"ר ל, ג( אמר רבי אבהו בכל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים כו' אף כאן ואלה המשפטים 

מוסיף על הראשונים, מה שכתוב למעלה )שמות טו( שם שם לו חוק ומשפט ע"ש. 

ואיתא בזוהר הקדוש בפרשה זו, דאורייתא טמירא ואתגלייא לההוא רחימא דיליה דעבד תרעא 

ולביה  וההוא רחימא מעוי  ומיד אתטמרית,  רמיזא  לגביה  וארמזית  ליה  גלית  יומא,  כל  דביתה 

ונפשיה אזיל כו', לבתר דרגיל לגבה אתגליאת ליה אנפין באנפין ונקרא בעל תורה וכל רזין גליאת 
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ליה ואומרת ליה ההוא רמיזא דקא רמיזנא לך, כך וכך רזין הוי ביה כו' ע"ש באורך דף צ"ט  [.

  [  ז"ל )צ"ט ע"א – ע"ב( אמר ההוא סבא כו' ואף על גב דאמינא דהא אוריתא מלה נפקא מנרתיקה, ואתחזיאת זעיר, ומיד אתטמרית, 

הכי הוא ודאי. ובזמנא דאתגליאת מגו נרתקה ואתטמרת מיד, לא עבדת דא אלא לאינון דידעין בה ואשתמודעין בה. )ואע"ג שאמרתי 
כי בתורה יוצא דבר מנרתקו, ונראה מעט מעט ומיד מסתתר, באמת כך הוא, ובזמן שנתגלית מתוך הנרתיק ומסתתרת מיד, אין 

התורה עושה זאת, אלא לאלו שיודעים בה ומכירים בה(.

ואית לה רחימא  גו היכלא דילה,  ואיהי טמירתא בטמירו  משל למה הדבר דומה, לרחימתא דאיהי שפירתא בחיזו ושפירתא בריוא, 
יחידאה, דלא ידעון ביה בני נשא אלא איהו בטמירו. ההוא רחימא מגו רחימא דרחים ליה עבד לתרע ביתה תדיר, זקף עינוי לכל סטר. 
איהי, ידעת דהא רחימא אסחר תרע ביתה תדיר, מה עבדת? פתחת פתחא זעירא בההוא היכלא טמירא דאיהי תמן, וגליאת אנפהא לגבי 
רחימאה. ומיד אתהדרת ואתכסיאת, כל אינון דהוו לגבי רחימא לא חמו ולא אסתכלו, בר רחימא בלחודויו, ומעו ולביה ונפשיה אזלו 

אבתרה. וידע דמיגו רחימא דרחימת ליה, אתגליאת לגביה רגעא חדא, לאתערא רחימו ליה.

תרגום: משל למה הדבר דומה, לאהובה, שהיא יפת מראה ויפת תואר, והיא מסתתרת בסתר בתוך היכל שלה, ויש לה אוהב אחד 

שבני אדם אינם יודעים בו, אלא הוא אוהב אותה בסתר. מתוך האהבה שאוהב אותה, עובר תמיד בשער ביתה, נושא עיניו לכל צד. 

היא יודעת שאוהבה מסבב תמיד שער ביתה, מה עושה? היא פותחת פתח קטן בהיכל ההוא הנסתר שהיא שם, ומגלה פניה אל אהובה 

ומיד חוזרת ומתכסה, כל אלו שהיו עם האוהב לא ראו ולא הסתכלו, רק האוהב לבדו שמעיו ולבו ונפשו נמשכים אחריה ויודע שבגלל 

האהבה שהיא אוהבת אותו נתגלתה אהובתו אליו רגע אחד לעורר האהבה אליה.

הכי הוא מלא דאורייתא, לא אתגליאת אלא לגבי רחימאה, ידעת אורייתא דההוא חכימא דבא אסחר לתרע ביתא כל יומא, מה עבדת, 
גליאת אנפהא לגביה מיגו היכלא, וארמיזת ליה רמיזא, ומיד אהדרת לאתרה ואתטמרת. כל אינון דתמן לא ידעי ולא מסתכלי אלא איהו 
בלחודוי, ומעוי ולביה ונפשיה אזיל אבתרה, ועל דא אורייתא אתגליאת ואתכסיאת ואזלת ברחימוי לגבי רחימהא לאתערא בהדיה רחימו.

תרגום: כך היא דבר תורה, אינה מתגלית אלא לאוהבה היינו הת"ח העמל ויגע באהבה בתורה, יודעת התורה שחכם לב ההוא מסבב 

שער ביתה בכל יום, מה עושה, מגלית פניה אליו מתוך ההיכל ורומזת לו רמז ומיד היא חוזרת למקומה ונסתרת, כל אלו שהיו לידו 

לא ידעו ולא הבינו מאום, אלא הוא בלבדו, ומעיו ולבו ונפשו הולכים אחריה. ועל כן התורה מתגלה ומתכסה והולכת באהבה אל 

אוהבה, לעורר אהבתם.

ת"ח, ארחא דאורייתא כך הוא, בקדמיתא כד שריא לאתגלאה לגבי בר נשא ארמיזת ליה ברמיזו, אי ידע טב, ואי לא ידע שדרת לגביה 
וקראת ליה פתי, ואמרת אורייתא לההוא דשדרת לגביה אמרו ליה לההוא פתי דיקרב הכי ואשתעי בהדיה הה"ד מי פתי יסור הנה חסר 

לב וגו', קריב לגביה שריאת למללא עמיה מבתר פרוכתא דפרסא ליה מלין לפום ארחוי עד דיסתכל זעיר זעיר ודא הוא דרשה.

תרגום: בוא וראה, דרך התורה כך היא, בתחילה כשמתחילה להתגלות לאדם רומזת אליו ברמז, אם הבין הרי טוב, ואם אינו יודע 

שולחת אצלו וקוראת לו פתי, ואומרת לשליח ששולחת אליו, אמרו לו לאותו פתי שיקרב לכאן ואדבר עמו, כמו שכתוב מי פתי כו'. 

כשהאדם מתקרב אצלה היא מתחילה לדבר עמו מאחורי הפרוכת שפורשת בינו לבינה, דברים לפי דרכיו ומדרגתו, עד שיתבונן מעט 

מעט בדבריה, וזהו דרוש.

לגביה אנפין באנפין  לגבה, אתגליאת  רגיל  איהו הגדה, לבתר דאיהו  ודא  לבתר, תשתעי בהדיה מבתר שושיפא דקיק מלין דחידה, 
ומללית בהדיה כל רזין סתימין דיליה, וכל ארחין סתימין דהוי בלבאה טמירין מיומא קדמאין, כדן איהו בר נש שלים, בעל תורה ודאי 

מאריה דביתא, דהא כל רזין דילה גליאת ליה ולא רחיקת ולא כסיאת מיניה כלום.

תרגום: אחר כך היא מדברת עמו מאחורי סדין דק בדברי חידה, וזהו הגדה. ואחר שנעשה רגיל אצלו היא מתגלית לו בפנים בפנים, 

ומדברת עמו כל הסודות הסתומים שלה וכל הדרכים הסתימין שטמונים בלבה מימים ראשונים, ואז הוא אדם שלם, בעל תורה, וודאי 

שהוא בעל הבית, שהרי כל סודותיה גילתה לו ולא ריחקה ולא כיסתה ממנו כלום.

אמרת ליה חמית מלה דרמזא דקא רמיזנא לך בקדמיתא, כך וכך רזין הוו, כך וכך הוא, כדין חמי דעל אינון מלין לאו לאוספא, ולאו 
למגרע מנייהו וכדין פשטא דקרא כמה דאיהו, דלאו לאוספא ולא למגרע אפילו את חד, ועל דא בני נשא איצטריכו לאזדהרא ולמרדף 

אבתרא דאורייתא למהוי רחימין דילה, כמה דאתמר.
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וכל זה הענין נעשה בכלל ישראל, שמקודם שם להם חוק ומשפט ברמז, לפי שהיה להם תשוקה 

אל התורה ואחר כך נתמלאו תשוקה ביותר כי התוה"ק התגלתה אליהם כמ"ש כמים הפנים לפנים כו', 

ולכן התורה אוהבת יותר את אותם אנשים שאוהבים אותה ומשתוקקים אליה, עד שזכו לקבל כל התורה 

בשלימות. 

ֵכִני ַאֲחֶריָך נָּרּוָצה, שעל ידי רמז מועט שהראה להם  וכן פירש רש"י בפסוק )שיר השירים א, ד( ָמשְׁ

נמשכו אחריו בכל לב, עד שהביאני המלך חדריו וז"ל, אני שמעתי משלוחיך רמז שאמרת למשכני, ואני 

אמרתי אחריך נרוצה – להיות לך לאשה עכ"ל, והיינו שישראל הם בעצמותם קרובים להשי"ת וקרובים לתורה, 

ולכן ברמז הקטן ביותר הם נמשכים אחריו. 

ם  ובאמת זה הוא נסיון שבא לאדם מן השמים הן בכלל הן בפרט, וכמו שנאמר )שמות טו, כה( "שָׁ

הּו", ששם היה הנסיון לראות אם יעשה זה החוק ומשפט הרמז רושם  ם ִנסָּ ט ְושָׁ פָּ ם לוֹ כו' חֹק ּוִמשְׁ שָׂ

ָאְזֵנְך  י  ְוַהטִּ ּוְרִאי, אחר כך  ְמִעי ַבת  בנפשותיהם שעל ידו ימשכו לגמרי אחריו ית"ש, ועל זה כתיב שִׁ

ֶלְך  ְך ּוֵבית ָאִביְך להיות עוזב הכל להשתוקק אחר זה הרמז, ורק אחר כך ְוִיְתָאו ַהמֶּ ְכִחי כו' ַעמֵּ ְושִׁ

ָיְפֵיְך. 

מוֹר ֶאת  לכן מקודם נקרא "חֹק" שלא הבינו בשלימות, עד אח"כ בקבלת התורה כתיב )דברים ה, יב( שָׁ

ָך ופירשו חז"ל )שבת פז, ב( במרה. ]דהיינו שלמפרע נעשה מה שהיה להם עד  ר ִצוְּ ֲאשֶׁ ׁשוֹ כַּ ת ְלַקדְּ בָּ יוֹם ַהשַּׁ

עתה בבחינת חוק, לבחינת מצוה שיש בה טעם[, הם הם הדברים של אותו סבא ז"ל שאמר רמיזא דקא 

רמיזנא לך כמה רזין אית ביה. שביאר להם השבת באורך וטעמו של השבת כי ששת ימים עשה ה' 

את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי, על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו כו'. 

ים ִלְפֵניֶהם" - לבאר להם טעמו של דבר כשלחן הערוך כמ"ש רש"י  שִׂ ר תָּ וכן הוא במשפט. " ֲאשֶׁ

"אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם פרק והלכה שנים או שלושה פעמים עד שתהא 

שגורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להסבירם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם 

כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם". וזהו שכתוב "ואלה" - מוסיף על הראשונים. שבמרה היה 

כי לשון "חוק" הוא ברמז כמו שדרשו חז"ל על הפסוק )תהילים עג, כב( "ואני בער ולא אדע  ברמז ובנסיון 

בחינת  להיות  צריך  אח"כ  אבל  והשגה,  דעת  במקום שאין  גם  כבהמות  אחריו  עמך" שימשכו  הייתי  בהמות 

משפט, דהיינו שהכרת אלוקותו ית' תהיה מוחדר בשכלם. 

אמרה לו התורה, ראית דבר רמז שרמזתי לך בתחילה, כך וכך סודות היו בו, כך וכך הוא, אז רואה שאלו דברים שבתורה אין להוסיף 

עליהם ואין לגרוע מהם. ואז פשט המקרא הוא כמות שהוא, שלא להוסיף ולא לגרוע אפילו אות אחת. ועל כן בני אדם צריכים להזהר 

ולרדוף אחרי התורה, להיות מן האוהבים שלה, כמו שלמדנו.

הנסיון משמים 
לראות אם 
האתערותא 
לעילא עושה 
רשימו באדם
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ָרה כו'. הרמז אין מים אלא תורה. ובאמת אין  ּתֹת ַמִים ִממָּ וזהו שנאמר )שמות טו, כג( ְולֹא ָיְכלּו ִלשְׁ

ָמּה ָמָרה,  ן ָקָרא שְׁ י ָמִרים ֵהם ַעל כֵּ מקום פנוי בלי תורה רק שמוסתר בטבע "ולא יכלו לשתות". כִּ

רק  עצמו  הדבר  רואים  שאין  מלשון  הוא  וכן  ונעלם,  "טמיר"  כמו  לומר  כוונתו  והתכסות  תמורה  מלשון 

ַוּיוֵֹרהּו ה' ֵעץ שהוא התורה, שנתגלה להם רמזי תורה. והיה נסיון, כמו שנאמר ִאם  תמורה ממנו. 

ה ְוַהֲאַזְנתָּ ְלִמְצוָֹתיו". אחרי השמיעה הראשונה שהיתה  ֲעשֶׂ ֵעיָניו תַּ ר בְּ ַמע ְלקוֹל ה'... ֱאלֶֹקיָך ְוַהיָּשָׁ שְׁ מוַֹע תִּ שָׁ

בחינת נקודה סתומה, צריך להיות שמוע תשמע מבחינת הרחבה המושכל הראשון, בחינת בינה. כמו שנאמר 

י ו פירוש להיות לבו ומעיו  ל ֻחקָּ ַמְרתָּ כָּ י ָאְזֵנְך", שכל כולך תהיי מוטית ונמשכת אחרי הקב"ה, ְושָׁ "ְוַהטִּ

ונפשו נמשך אחר הרשימה, השי"ת נותן לך רשימה אבל עליך להראות לו שזה באמת המהות שלך, שלכן 

אין צריך יותר מרשימה כדי שתמשך אחריו, וכדאיתא בספה"ק "משכני אחריך" מצד הנשמה, "נרוצה" יחד 

הנשמה עם הגוף. 

וכן צריך כל איש ישראל כשמתגלה לו קצת הארה, כמו שאיתא )אבות ד, מ"ג( אין לך אדם שאין 

לו שעה, "שעה" הכוונה פניה, מלשון הכתוב "ולא שעה אל מנחתו", היינו ולא פנה אל מנחתו וזו השעיה 

ל ָחִסיד ֵאֶליָך  ל כָּ לֵּ הראשונה והקצת הארה שעל זה כתוב "שמעי בת" כו' כדלעיל, )תהילים לב, ו( ַעל זֹאת ִיְתפַּ

ְלֵעת ְמצֹא, לעת מצוא היא אותה שעה מועטה שיש קצת הארה להתפלל, ותפילה היינו עבודה שבלב )תענית 

ב.(, היינו שהעבודה באותה השעה, להתדבק בו בכל הנפש עד שיעשה אצלו פרי. 

וכן הוא בכל שבת קודש שיורד איזה הארה לאיש ישראל וכמובן שלאו כל אנפין שוין, הגדול לפי גדלו 

ָרֵאל ֶאת  ְמרּו כו' ְבֵני ִישְׂ והקטן לפי קטנו, וצריכין לשמור אותה ההארה כמו שכתוב )שמות לא, טז( ְושָׁ

ִרית עוָֹלם, פי' אותה ההארה של השבת להיות נשאר הרשימה  ת ְלדֹרָֹתם בְּ בָּ ת ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁ בָּ ַהשַּׁ

לעולם באדם ולפי זה "ושמרו" בני ישראל את השבת הוא מלשון "ואביו שמר את הדבר", דהיינו לשמור את 

ההארה של השבת בתוך נפשותינו לשמירת עולם וקיימת. 

ועל זה רמזו חז"ל )ירושלמי תענית פ"א ה"א( אלו שמרו בני ישראל שבת אחד מיד נגאלים וידוע שבמקום 

אחר )שבת קיט:( איתא אילו שמרו שתי שבתות מיד היו נגאלים, ומפרש הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע 

שאין כאן סתירה, כי הכוונה היא באמת שבת אחד, ובשבת הראשונה מאיר הקב"ה לאדם בחינת נקודה ואח"כ 

האדם מטה את אזנו דהיינו כל כח שמיעתו וקבלת החכמה שבו להקב"ה ובשבת כזאת ראוי אדם ליגאל אפילו 

אם שומר שבת אחת בלבד. אפילו רשימה של שבת אחד, אם היה תמיד קבוע בלב ונפש לכל ימי 

המעשה, כדאי הוא שתרחם ותביא גאולה, כי או אז סימן היא שהנקודה היא בפנימיות נפשו, וא"כ כדאי 

היא שתביא גאולה שלימה, ועל ידי השבת נגאל בגאולה שלימה בב"א.

הנסיון הוא אם 
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