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 טועמיה חיים זכו -פרשת חוקת שפת אמת
 

 ספר במדבר פרק יט 

ר ה' ֶאל מֶשה ְוֶאל אַ ַוְידַ  אֹמר: זֹאת ֻחַקתה  בֵּ ֶשר ִצָוה ה' לֵּ  ֹרן לֵּ ר ֶאלאמֹ ַהֹתוָרה א  י ִיְשרָ  ר ַדבֵּ ל אֵּ ְבנֵּ

ֶלָיך ָפרָ  ֻדמָ  הְוִיְקחו אֵּ ֶשר אֵּ  הא  ֶשר לֹא ָעָלה ָעלֶ ין בָ ְתִמיָמה א  ּוְנַתֶתם ֹאָתה ֶאל  יָה ֹעל:ה מום א 

ֶנה ְוָשַחט ֹאָתה ְלָפָני ן ְוהֹוִציא ֹאָתה ֶאל ִמחּוץ ַלַמח  ן ִמָדָמה ְבֶאְצָבעֹו   ו:ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ד ִמָדָמה ֶשַבע ְפָעִמים: י ֹאֶהל מֹועֵּ יָניו ֶאת ֹעָרה ְוֶאת ְבָשָרה  ְוִהָזה ֶאל ֹנַכח ְפנֵּ ְוָשַרף ֶאת ַהָפָרה ְלעֵּ

זֹוב  ְוֶאת ָדָמה ַעל ִפְרָשה ִיְשֹרף: ץ ֶאֶרז ְואֵּ ן עֵּ ַפת  ְוָלַקח ַהֹכהֵּ ּוְשִני תֹוָלַעת ְוִהְשִליְך ֶאל תֹוְך ְשרֵּ

 ַהָפָרה:

 

 רש"י על במדבר פרק יט פסוק ב

לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה  -זאת חקת התורה 

 טעם יש בה לפיכך 

 כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה:

ג' מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל וארז הוא הגבוה   -עץ ארז ואזוב ושני תולעת  

מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם סימן שהגבו' שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת 

 ויתכפר לו: 

 

 פרשה יד -פסיקתא רבתי 

עזריה א"ר יצחק ור' יוסי ברבי:  'ויקחו אליך' ר' לולייאני בר כוברים בשם ר' יצחק קטריקי ר' 

   הוא: משה, לך אני מגלה טעמי תורה אבל לאחרים חוקה. אמר לו הקדוש ברוך

וכתיב והיה ביום ההוא לא  (תהלים ע"ה ג')דאמר רב הונא כי אקח מועד אני מישרים אשפוט 

הזה  יקפאון כתיב הדברים שהן מכוסים מכם בעולם  ( זכריה י"ד ו')וקפאון  יהיה אור יקרות

אשים מחשך  דכתיב והולכתי עורים בדרך לא ידעו וגו' עתידים שיהיו צפין לכם כהדין בולים

 לפניהם לאור וגו'  

עשיתים  אלה הדברים אעשה אין כתב כאן אלא (ישעיה מ"ב ט"ז) אלה הדברים עשיתים וגו'

ל יקר א"ר אחא דברים שלא נגלו למשה נגלו לר' עקיבא וכ .כבר עשיתים לר' עקיבא וחבריו

 זה ר' עקיבא: (איוב כ"ח ט') ראתה עינו

 

 שפת אמת חקת תרל"ב

ברש"י לפי שמונין את ישראל מה טעם יש בה כתיב חוקה כו' אין לך רשות להרהר כו'. אין מובן  

ודאי יש טעם לכל חקה רק שא"א להבין הטעם עד שמקבלין המצוה כחוקה בלי    התירוץ. אך כי

וע"ש זה נק' חוקה. כי כן רצונו ית' לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם. וכפי האמונה ורצון   טעם.

כי הטעם הוא דבר  הטעם כמו כן זוכין אח"כ לקיים בידיעת הטעם. לקיים המצוה בלי ידיעת

 רוחני שאין בו ממש וכפי שאדם מתרחק מגשמיות יוכל להרגיש טעם חוקי השי"ת. 

 )לטהרה ומ"ט במ"ט פנים)את התורה(ו טעם חטא ידעו לדרוש ת שלא טעמותינוק וכ"כ במד'

 כו'.   פנים לטומאה(

 ועבודת האדם להביא הטעמים לידי גילוי.   וכן מבקשין יגלה לן טעמי כי הטעמים נסתרים כנ"ל.

 

 שפת אמת חקת תרמ"ד

במדרש זאת חקת שאוה"ע מונין את ישראל מה טעם מצוה זו כו'. כתבתי במ"א דמשמע שיש 

להתגלות בעוה"ז שאין משיגין בעוה"ז הטעמים שאין להם התלבשות בענין  ם רק שא"יטעמי

 הטבע נאמר לך אני מגלה טעמי פרה.  מעוה"ז ולכן מרע"ה שהי' למעלה מן



אור יקרות וקפאון כו' יהיו צופים כו' ע"ש. פי'   ד' שלעתיד יתגלו הטעמים לא יהי' עודוכמ"ש במ

חוקה לעתיד יראה כל איש ישראל מה פעל ועשה מה שהי' בעוה"ז בדרך  שכל מה שעושין

עורים בדרך לא ידעו פי' שלא היו יכולין להשיג בדעתם   נסתר במעשה המצות בעוה"ז והולכתי

וז"ש שם מי עור כי אם עבדי כו'. פי' שכל עבד בו"ד ע"כ רואה מה שרבו מצוה לעשות   הפנימיות.

שיגם ונקראים עורים והקב"ה לעתיד יגלה להם  מעשים שאינם יכולים לה אבל עבדי ה' עושים

 מה שעשו. 

ומ"ש אלה הדברים עשיתים כו' י"ל נמי על העושין המצות ואין עוזבין אפילו שאין מבינים  

 זוכין אח"כ להשגת הטעמים. הטעמים. ובאמת ע"י התמימות שעושין בדרך חוקה

טעמים יזכו אח"כ לשמוע וזהו ענין שהקדימו בנ"י נעשה לנשמע שע"י המעשים בלי השגת ה

הטעמים. ובעת מתן תורה שהיו מתוקנים למעלה מהטבע היו משיגין הטעמים   שהוא השגת

שאוה"ע מונין להם במה שאבדו מדריגה זו. אך ע"י השמירה בדרך   ואחר החטא נעלם מהם וזה

 חוקה עוד יכולין לזכות להשגת הטעמים.

לכן מבקשין יגלה לן טעמי. כי ימי החול הם  וכן בש"ק שהוא מעין עוה"ב זוכה להשגת הטעמים  

נשמע דכתי' ביני ובין בני ישראל אות הוא כו' כי ששת ימים עשה כו' וביום   בחי' נעשה וש"ק

הבריאה שהוא טעם הבריאה להיות לפניו ית"ש נחת רוח.   השביעי שבת. א"כ הנייחא ותכלית

 בהתלבשות תוך המעשה המעשה הוא  זה נגמר בשבת קודש. וזהו בחי' הטעמים. ובימי

הטעמים שהוא הפנימיות    שהוא בחי'  'ששת ימי המעשה יהיה סגור שער חצר הפנימית'כמ"ש  

לבנ"י  שהוא פי הבאר שנפתח בש"ק ובש"ק מחזירין 'וביום השבת יפתח'של כל הדברים. 

 הכתרים מהקדמת נעשה לנשמע ויכולין להרגיש הטעמים. 

לכל איש ישראל שלא נפגם ע"י החטא לכן הוא משומר    וגם שיורד נשמה יתירה והוא החלק שיש

 לאדם רק בש"ק ובו יכולין להשיג הטעמים שהם מעין עוה"ב. בשמים ונותנין

וזה העדות שבנ"י מעידין בשבת קודש כי ששת ימים כו' וביום השביעי שבת. ע"י שמשתנים 

מתגלה הטעמים דומה הארת פניו של אדם כו'. א"כ הוא עדות שביום זה  בש"ק כמ"ש אין

 והפנימיות מטעם כי בו שבת. 

בש"ק שמשיגין  ' באר חפרוה שרים'צריכין להמשיך הארת השבת קודש לכל הימים. וזה  ומ"מ

כן נשאר רשימה וחקיקה גם בימי המעשה ע"י הרצון והשתוקקות  הטעמים נקראו שרים וע"י 

 בחול:שנק' חוקה  כרוה נדיבי עם במחוקק כו''אל השבת. וזהו 

 

 שפת אמת חקת תרל"א

ברש"י ז"ל גבוה שנתגאה וחטא ישפיל עצמו כו'. ולמה יתכפר החטא ע"י שמשפיל עצמו בלבד.  

אך כי ודאי עיקר החטא מגיאות שמסלק מלכות שמים ממנו שאם הי' ברור לאדם שכל החיות 

 מהשי"ת וכגרזן ביד החוצב לא הי' מציאות לחטוא ולכך המתגאה כעע"ז. 

לבחי' השפלות כנ"ל שמכיר האמת ממילא נמחק החטא כי בלי תשובה כראוי לא  וע"י שבא

 יוכל להשפיל עצמו כנ"ל. 

והכנעה זו היא היראה שקודמת לכל. ובגמ' יראת ה' כו' אוצרו אין כו'. משל העלה חיטים ולא 

 עירב קב חומטין מוטב שלא העלה כו' מערב אדם קב חומטין ואינו חושש ע"ש שבת פ"ב. 

קיום כל דבר מצוה צריך להיות ע"י יראה שיהי' מעורב חיות השי"ת במעשה המצוה ועי"ז כי 

יעשנו כראוי. וכמו שאינו אונאה מה שחסר תבואה במקום הקב ע"י שעי"ז מעמיד החיטים כן  

בכל מצוה אף שע"י הישוב הדעת תוך המעשה ממש שיהי' ביראה אף שיתבטל מעט מגוף  

קיים כל המעשה כנ"ל. וזה נצרך לידע. וז"ש א' הממעיט כו' המעשה אינו חשש כי היראה מ

 שיכוון לשמים כנ"ל:


