בס"ד
פרשת תולדות – "וימצאו ..באר מי חיי"
א .בראשית פרק כו
ק ָוק:
ר! הַ ִהוא וַ ִ ְמצָ א ַ ָנָה הַ ִהוא מֵ ה ְעָ ִרי ַויְ בָ רֲ כֵ ה ְי ֹ
)יב( וַ ִ זְ ַרע יִ ְצחָ ק ָ ֶ
)יג( וַ ִ גְ ַ*ל הָ ִאי וַ ֵ לֶ) הָ לוֹ) וְ ג ֵָדל עַ ד (ִ י ג ַָדל ְמאֹד:
מ ְקנֵה בָ ָקר וַ ֲעב ָ*.ה ַרָ ה וַ יְ ַקנְא אֹת ֹו  ְ,לִ ְ ִ+י:
)יד( וַ יְ ִהי ל ֹו ִמ ְקנֵה צֹאִ /
)טו( וְ כָ ל הַ ְ אֵ רֹת אֲ ֶר חָ פְ ר עַ בְ ֵדי בִ יו ִ ימֵ י 2בְ ָרהָ  בִ יו ִס ְ+מ  ְ,לִ ְ ִ+י וַ יְ מַ לְ א עָ פָ ר:
)טז( וַ ֹאמֶ ר אֲ בִ ימֶ לֶ) אֶ ל יִ ְצחָ ק לֵ) מֵ עִ  ָ3נ (ִ י עָ צַ ְמ ִָ +מְ 4 ֶ3מאֹד:
)יז( וַ ֵ לֶ) ִמ ָ יִ ְצחָ ק וַ ִחַ  ְ /נַחַ ל ָ ְ5רר וַ ֵֶב ָ:
)יח( וַ ָָב יִ ְצחָ ק וַ ְַחֹ,ר אֶ ת ְ אֵ רֹת הַ  ַ3יִ  אֲ ֶר חָ פְ ר ִ ימֵ י 2בְ ָרהָ  בִ יו ַויְ סַ ְ+מ  ְ,לִ ְ ִ+י 2חֲ ֵרי מוֹת 2בְ ָרהָ  וַ ְִק ָרא לָהֶ ֵ /מוֹת
(ַ ֵמֹת אֲ ֶר ָק ָרא לָהֶ  /בִ יו:
)יט( וַ ְַח ְ,ר עַ בְ ֵדי יִ ְצחָ ק ַ ָ4חַ ל וַ ִ ְמצְ א ָ ְ אֵ ר מַ יִ  חַ ִ י:
)כ( וַ ִָריב רֹעֵ י גְ ָרר עִ  רֹעֵ י יִצְ חָ ק לֵאמֹר לָנ הַ  ָ3יִ  ַו ְִק ָרא ֵ הַ ְ אֵ ר עֵ ֶ6ק (ִ י ִה ְתעַ ְ7ק עִ ֹ 3ו:
)כא( וַ ְַח ְ,ר ְ אֵ ר 2חֶ ֶרת וַ ִָריב  ַ5עָ לֶיהָ ַו ִ ְק ָרא ְמָ ְ 6ִ 8טנָה:
ר!:
קוָק לָנ פָ ִרינ בָ ֶ
)כב( וַ ַעְ ֵ+ק ִמ ָ וַ ְַחֹ,ר ְ אֵ ר 2חֶ ֶרת וְ 9א ָרב עָ לֶיהָ וַ ִ ְק ָרא ְמָ ְ 8רחֹבוֹת ַו ֹאמֶ ר (ִ י עַ ָ+ה ִה ְר ִחיב יְ ֹ
)כג( וַ ַעַ ל ִמ ָ ְ אֵ ר ָבַ ע:
יתי אֶ ת זַ ְרעֲ ַ :עֲבר
ירא (ִ י ִא ְ :+נֹכִ י בֵ ַרכְ ִ+י :וְ ִה ְרֵ ִ
)כד( וַ ֵָרא אֵ לָיו ְיקֹוָ ק ַ <ַיְ לָה הַ הא וַ ֹאמֶ ר נֹכִ י אֱ 9הֵ י 2בְ ָרהָ  בִ י2 :ל ִָ +
2בְ ָרהָ  עַ בְ ִ*י:
ק ָוק וַ ֶט ָ הֳ ל ֹו וַ ִ כְ ר ָ עַ בְ ֵדי יִ צְ חָ ק ְ אֵ ר:
)כה( וַ ִ בֶ ִ ָ /מזְ ֵ חַ וַ ְִק ָרא ְ ֵ יְ ֹ
)כו( וַ אֲ בִ ימֶ לֶ) הָ לַ) אֵ לָיו ִמָ ְ5רר וַ אֲ ח ַ> .ת מֵ ֵרעֵ ה פִ יכֹל ַ6ר צְ בָ א ֹו:
)כז( וַ ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ  יִ ְצחָ ק מַ *עַ ָ אתֶ  אֵ לָי וְ אַ ֶ6ְ +נֵאתֶ  א ִֹתי וַ ְ ְ< ַ+ח ִני מֵ ִא ְֶ +כ:
ֹאמר ָרא ֹו ָר ִאינ (ִ י הָ יָה יְ קֹוָק עִ ַ ) ָ3וֹ4אמֶ ר ְִ +הי נָא לָה ֵ ינוֹתֵ ינ ֵ ינֵינ בֵ ינֶ :וְ נִכְ ְרתָ ה בְ ִרית עִ :) ָ3
)כח( וַ ְ
ֵ<ְ4חֲ ָ ְ :לוֹ אַ ָ+ה עַ ָ+ה ְ ר) ְיקֹוָ ק:
)כט( ִא ַ+ע ֲֵ6ה עִ  ָ3נ ָרעָ ה (ַאֲ ֶר 9א ְנ ַגעֲנ :וְ ַכאֲ ֶר עָ ִ6ינ עִ ְַ :3רק טוֹב ַו ַ
)ל( וַ ַעַ  6לָהֶ  ִמ ְ ֶ+ה ַו ֹאכְ ל וַ ִ ְ:+
יְ<ְ חֵ  יִ ְצחָ ק ַו ֵלְ כ מֵ ִאֹ +ו ְ ָלוֹ:
חיו וַ ַ
)לא( וַ ְַ(ִ ימ בַ  ֶֹקר ַו ִ ָבְ ע ִאי לְ ִ
ֹאמר ל ֹו מָ צָ אנ מָ יִ :
)לב( וַ יְ ִהי ַ וֹ הַ הא ַו ָ בֹא עַ בְ ֵדי יִ צְ חָ ק ַו ַ ִ5ד ל ֹו עַ ל אֹדוֹת הַ ְ אֵ ר אֲ ֶר חָ פָ ר וַ ְ
)לג( וַ ִ ְק ָרא אֹתָ ִ 8בְ עָ ה עַ ל (ֵ  ֵ /הָ עִ יר ְ אֵ ר ֶבַ ע עַ ד הַ וֹ הַ >ֶ ה :ס
ב .רש"י בראשית פרק כו
)טו( סתמו פלשתי @ מפני שאמרו תקלה ה לנו מפני הגייסות הבאות עלינו .טמוני /פלשתאי לשו /סתימה ,ובלשו /משנה
)פסחי מב א( מטמט את הלב:
)יז( בנחל גרר @ רחוק מ /העיר:
)יח( וישב ויחפר @ הבארות אשר חפרו בימי אברה אביו .ופלשתי סתמו ,מקוד שנסע יצחק מגרר חזר וחפר:/
ג .רמב" בראשית פרק כו
)יז( בנחל גרר @ רחוק מ /העיר ,וישב ויחפור את בארות המי אשר חפרו בימי אברה אביו ופלשתי סתמו קוד שנסע
יצחק מגרר חזר וחפר ./לשו /רש"י .ונראה מדבריו שה הבארות הנזכרי כא ,/כמו שאמר )בפסוק טו( סתמו פלשתי
וימלאו עפר .וזה איננו כ ,/כי היא Cיתנו לו ה רשות וה אמרו "תקלה ה לנו מפני הגייסות":
אבל ה אחרי במקו אחר ,כי נחל גרר ש מקו ,או שהנחל נמש Cמגרר אל אר! אחרת .וכאשר קנאו בו פלשתי ,ה
השרי אשר בגרר מדינת המל ,Cסתמו הבארות אשר לו מירושת אביו בגבול עיר גרר ,והמל Cשלחו מעיר מושב כסאו והל Cלו
לעיר אחרת ,ואולי איננה ממלכותו א Dעל פי שהיא באר! פלשתי ,וש בארות אחרי שחפר אברה שגר במקו ההוא ימי
רבי .ופלשתי יושבי האר! כאשר מת אברה ,ויצחק לא ישב ש ,סתמו ,ולא לשנאתו ,רק בימי אברה לא רצו לסתמ
מפני כבודו ,כי אמרו אולי ישוב לשבת באר! ,ולכ /שב יצחק ויחפור אות בנחל ,ורועי נחל גרר רבו עמו לאמר לנו המי:
ד .בראשית רבה )וילנא( פרשת תולדות פרשה סד סימ ח
וישב יצחק ויחפור וגו' כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע ,ר' יהודה אמר ד' כנגד כ /נעשו בניו ארבעה דגלי במדבר,
ורבנ /אמרי חמש כנגד חמשה ספרי תורה ,ויקרא ש הבאר עשק ,כנגד ספר בראשית ,שבו נתעסק הקדוש ברו Cהוא וברא את
העול ,ויקרא שמה שטנה ,כנגד ספר ואלה שמות על ש וימררו את חייה בעבודה קשה ,וימצאו ש באר מי חיי ,כנגד
ספר ויקרא ,שהוא מלא הלכות רבות ,ויקרא אותה שבעה כנגד ספר וידבר ,שהוא משלי שבעה ספרי תורה ,והלא ה' ה /אלא
ב /קפרא עביד וידבר תלתא ספרי מ /וידבר עד ויהי בנסוע הארו /ספר בפני עצמו ,מ /ויהי בנסוע ודבתריה ספר בפני עצמו ,ומ/
סיפיה דפסקא ועד סופיה דספרא ספר בפני עצמו ,ויקרא שמה רחובות ,כנגד משנה תורה ,על ש כי ירחיב ,כי עתה הרחיב ה'
לנו ופרינו באר!.
ה .רמב" בראשית פרק כו
)כ( ויקרא ש הבאר עשק @ יספר הכתוב ויארי Cבעני /הבארות ,ואי /בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק ,והוא ואביו
עשו אות בשוה ,אבל יש בדבר עני /נסתר בתוכו ,כי בא להודיע דבר עתיד .כי "באר מי חיי" ירמוז לבית אלהי אשר יעשו
בניו של יצחק ,ולכ /הזכיר באר מי חיי ,כמו שאמר )ירמיה יז יג( מקור מי חיי את ה' .וקרא הראשו /עשק ,ירמוז לבית
הראשו /אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו .והשני קרא שמה שטנה ,ש קשה מ/
הראשו ,/והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי
יהודה וירושל ,וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה .והשלישי קרא רחובות ,הוא הבית העתיד שיבנה
במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה ,והאל ירחיב את גבולנו ,כמו שנאמר )דברי יט ח( וא ירחיב ה' אלהי Cאת גבולC
כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד .וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה ונסבה למעלה למעלה ,ופרינו באר! ,שכל העמי
יעבדוהו שכ אחד:
)לב( ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו @ הוא האמור בו למעלה )בפסוק כה( ויכרו ש עבדי יצחק באר ,כי
החלו לחפור אותו ,ובא אבימל Cאליו בימי הה ,וביו הברית בלכת ממנו בשרוהו כי מצאו מי:
וקרוב לי שהוא הבאר שכרה אברה ונת /לו שבע כבשות לעדה )לעיל כא ל( ,כי סתמוהו פלשתי ע האחרי ,וישב יצחק
ויחפור אותו ויקרא לו ג הוא ש כש אשר קרא לו אביו ,ועל כ /ש העיר באר שבע על ש הבאר אשר קראוהו כ /האב והב,/
כי ש נשבעו שניה .והבאר הזאת לה תרמז על משכ /שילה .ופלשתי סתמוהו בהלקח הארו) /ש"א ד יא( ,וחזר וחפרו בו ,כי
כ /השיבו הארו /ע הדורו /לאלהי )ש ו יא(:

ו .בראשית פרק כד
יאינִ י נָא ְמעַ ט מַ יִ  ִמ(ַ ֵ*):
)יז( וַ ָָר! הָ עֶ בֶ ד לִ ְק ָראתָ ַ 8ו ֹאמֶ ר הַ גְ ִמ ִ
ז .שכל טוב )בובר( בראשית פרק כד
יז( ויר! העבד לקראתה .כשראה בה זכות שהמי עלו לקראתה ולא הצריכה למלאות בחבל:
ח .פרקי דרבי אליעזר )היגר(  "חורב" פרק לה
בלכת Cלא יצר צעד Cוא תרו! לא תכשל ,לא צרו צעדיו של יעקב ולא נכשל כחו ,וכגבור גלל האב /מעל פי הבאר ,והיתה הבאר
עולה ושופעת מי חוצה לה ,וראו הרועי ותמהו שכל לא היו יכולי /לגלול את האב /מעל פי הבאר ,שנ' ויגש יעקב ויגל את
האב,/
ט] .רבינו[ בחיי שמות פרק ב
וישב על הבאר )שמו"ר א ,לב( .ג' נזדווגו זווג /מ /הבאר ,ואלו ה יצחק יעקב ומשה .יצחק ,שנאמר" :ויצחק בא מבוא באר לחי
רואי" )בראשית כד ,סב( ,וכתיב בתריה "וישא עיניו וירא והנה גמלי באי" )בראשית כד ,סג( .יעקב ,שנאמר" :וירא והנה
באר בשדה" )בראשית כט ,ב( ,וכתיב :בתריה "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל" )ש כט ,י( .משה ,שנאמר" :וישב על הבאר"
וכתיב בתריה" :ולכה /מדי /שבע בנות" )ש טז(.
י .משלי פרק ה
)טו( ְתֵ ה מַ יִ  ִמו ֶֹר :וְ נֹזְ לִ י ִמ+וֹ) ְ אֵ ֶר::
)טז( יָפצ מַ עְ יְ נֹתֶ י :חצָ ה ָ ְרחֹבוֹת  ַ,לְ גֵי מָ יִ :
יא .התורה והמצווה – מלבי" – פרשת שמיני – אות קמד

יב .שיר השירי רבה )וילנא( פרשה א אות ח
א"ר חנינא לבאר עמוקה מלאה מי והיו מימיה צונני /ומתוקי וטובי ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה ,בא אד א'
וספק לה חבל בחבל משיחא במשיחא ודלה ממנה ושתה התחילו הכל דולי /ושותי ,/כ Cמדבר לדבר ממשל למשל עמד שלמה על
סודה של תורה דכתיב )משלי א( משלי שלמה ב /דוד מל Cישראל ע"י משלותיו של שלמה עמד על ד"ת ,ורבנ /אמרי /אל יהי
המשל הזה קל בעיני Cשע"י המשל הזה אד יכול לעמוד בד"ת ,משל למל Cשאבד זהב מביתו או מרגליות טובה לא ע"י פתילה
כאיסר הוא מוצא אותה כ Cהמשל הזה לא יהיה קל בעיני Cשע"י המשל אד עומד על ד"ת ,תדע ל Cשהוא כ /שהרי שלמה ע"י
המשל הזה עמד על דקדוקיה של תורה
יג .ספר מורה הנבוכי פתיחה
אמר החכ תפוחי זהב במשכיות כס Dדבר דבור על אפניו .ושמע ביאור העני /הזה אשר זכרו כי משכיות ה הגופות המפותחי
בפתוחי משובכי ,ר"ל אשר בה מקומות פתוחי דקי העיני מאד כמעשה הצורפי .ונקראו כ /מפני שיעבור ב הראות,
ותרגו וישק Dואיסתכי .ואמר כי משל תפוח זהב בשבכת כס Dדקת הנקבי מאד הוא הדבר הדבור על אפניו .וראה מה נפלא
זה המשל בתאר המשל המתוק ,/וזה שהוא אומר שהדבר שהוא בעל שני פני ר"ל שיש לו נגלה ונסתר ,צרי Cשיהיה נגלהו טוב
ככס Dוצרי Cשיהיה תוכו טוב מנגלהו עד שיהיה תוכו בער Cאל גלויו כזהב אצל הכס .Dוצרי Cשיהיה בגלויו מה שיורה המתבונ/
על מה שבתוכו כמו זה התפוח של זהב אשר כסוהו בשכבת כס Dדקת העיני מאד ,וכשיראה מרחוק או מבלתי התבוננות
יחשוב הרואה בו שהוא תפוח של כס ,Dוכשיסתכל איש חד הראות השתכלות טובה יתבאר לו מה שבתוכו וידע שהוא זהב .וכ/
ה משלי הנביאי ע"ה ,נגליה חכמה מועילה בדברי רבי ,מכלל תיקו /עניני הקבוצי האנושיי ,כמו שיראה מגלויי
משליה ,ומה שידמה לה מ /הדברי ,ותוכ חכמה מועלת בהאמנת האמת על אמיתתה.
יד .דברי פרק א
)ה( ְעֵ בֶ ר הַ ְַר ֵ* ְ /אֶ ֶר! מוֹב הו ִֹאיל מ ֶֹה ֵ אֵ ר אֶ ת הַ +ו ָֹרה הַ >ֹאת לֵאמֹר:
טו .שפת אמת בראשית פרשת תולדות
בעני /הבארות שחפרו האבות .באר הוא כמו הואיל משה באר את התורה .כמו כ /קוד קבלת התורה היו האבות מבארי
חכמת הבריאה .שהכל בתורה נברא .ולכבודי בראתיו .וצרי Cהאד להתבונ /בכל הבריאה להבי /כוונת הבורא ית"ש .ואאע"ה
ביאר אי Cלבוא מכל הבריאה לאהבת הבורא ולהסתכל בחסדי וטובות הבורא שכבודו וגדלו וטובו מלא עול וכמו כ /יצחק
ביאר אי Cלבוא ליראת ה' מכל הבריאה .וכ"ז הי' קוד התורה חפרוה שרי כו' .ואח"כ וממדבר מתנה שניתנה התורה שהיא
מבארת טע האמת של כל הבריאה .וזה א"י להשיג רק במתנה .ויעקב שכתוב בו תת /אמת ליעקב נזדמנה הבאר אליו מעצמה
כמ"ש וירא והנה באר כו':
טז .שפת אמת בראשית פרשת מק"
עדות ביהוס Dשמו כו' במדרש כי בא גבריאל ולימד אותו שבעי לשו /לא הוי גמיר הוסי Dלו ה' בשמו וגמיר .ותמוה חדא כי מה
תורה הוא זו לידע ע' לשו ./ופרעה ידע .ויוס Dלא הי' יכול לידע .וג מה תועלת אות ה' בזה .אכ /יוב /עפ"י המדרש הואיל משה
באר כו' התורה בע' לשו /פירשה לה .כי כל הע' לשו /מתפשטי /מלשו /הקודש .כי התורה נותנת חיי לכל הלשונות .וה רק
כמו לבושי כי המכוו /אחד הוא .רק הלשונות משוני בתנועותיה אבל ה /הדברי שנאמרו בתורה מתלבשי /בכל אלו
הלשונות .ויוס Dהצדיק שבא למלו Cבמצרי בכח התורה הי' צרי Cלידע ולקשר כל הלשונות בלשו /הקודש .והי' זה הכנה קוד

גלות מצרי שהוא גלות ראשו /שבישראל הי' צרי Cיוס Dלשלוט על כל אלה הלשונות .ולכ /נתוס Dלו אות ה' שבה' נברא העול
הזה כמ"ש בה' ברא ולכ /בכח אות הזה להמשי Cכל הלשונות אחר חיות הפנימיות שהוא לשו /הקודש כנ"ל:
יז .דברי הימי א פרק כח
)ט( וְ אַ ָ+ה ְ9מֹה בְ ִני ַ*ע אֶ ת אֱ 9הֵ י בִ י :וְ עָ בְ ֵדה ְ לֵב ָ לֵ בְ נֶפֶ  חֲ פֵ צָ ה (ִ י כָ ל לְ בָ בוֹת *ו ֵֹר ְיקֹוָ ק וְ כָ ל יֵצֶ ר מַ חֲ ָבוֹת מֵ בִ יִ /א
ְִ +ד ְר ֶ 4יִ  ָ3צֵ א לָ) וְ ִא ַ+עַ זְ בֶ  4יַזְ ִניחֲ  :לָעַ ד:
ק ָוק ָ חַ ר ְ  :לִ בְ נוֹת ַ יִ ת ל ְִַ 3ק ָ* חֲ זַ ק ַוע ֲֵ6ה :פ
)י( ְראֵ ה עַ ָ+ה (ִ י יְ ֹ
יח .רש"י דברי הימי א פרק כח
)י( כי ה' בחר ב Cלבנות בית למקדש @ לא לבנות לו לדור בו כי השמי ושמי השמי לא יכלכלוהו אלא למקדש לצור Cהארו/
שנקרא מקדש דכתיב )מדבר /במדבר /י'( ונשאו הקהתי נושאי המקדש והוא הארו /ולא בחר ב Cמפני שאתה משובח משאר
אנשי אלא למענו ולמע /רחמיו לכ Cחזק ועשה:
יט .זוהר כר #א )בראשית( פרשת נח ד $ס עמוד ב
דבר אחר שתה מי מבור Cדא דוד מלכא דכתיב ביה )שמואל ב' כ"ג( מי ישקני מי מבור בית לח ,ונוזלי דא אברה ,מתו,C
דא יעקב דאיהו באמצעיתא ,באר Cדא יצחק דאקרי באר מי חיי ,הא בהאי קרא אשתכח רתיכא קדישא עלאה מאבה /ודוד
מלכא אתחבר עמהו/
כ .תיקוני זוהר נספח )מעמ' קלט( ד $קמז עמוד א
תקונא תמינאה ליו כפור
בראשית דא באר ואינו /תרי /חד באר חפרוה שרי כרוה נדיבי הע חד איהו באר דאתמר בה ויריבו ג עליה ותניינא באר
אחרת ולא רבו עליה באר דרבו עליה דא אורייתא דבעל פה דאתמר בה ויריבו רועי גרר ע רועי יצחק לאמר לנו המי אלי/
מקשי /על אלי /ואלי /חולקי /על אלי /אלי /מטהרי /ואלי /מטמאי /אלי /פוסלי /ואלי /מכשירי /אלי /אוסרי /ואלי /מתירי/
בשית סטרי /ואינו /בראשית ברא שית וכו:
כא .ביאור הגר"א על תיקוני הזהר
דבראשית אותיות באר וג ברא אותיות באר ואינו /תרי /הראשו /הוא באר שרבו עליה שהוא באר שית וכו' ג' דימינא כשר
טהור מותר וג' דשמאלא פסול טמא אסור וכו' שהוא ע! הדעת טוב ורע והשביעית היא הלכה למשה מסיני דעלה אי /מחלוקת
וכו' וכל החפירות בשביל התושבע"פ ואברה חפרה והוציא המעיי /וסתמוה ונשאר המעיי /רק הבאר נסת וחפרה יצחק אבל
לא היו נוזלי הרבה עד שבא יעקב ויגל את האב /מעל פי הבאר וכו' ,וזה שנאמר )שיר השירי ד,טו( מעי /גני באר מי חיי
ונוזלי מ /לבנו./
כב .ליקוטי האריז"ל  מסכת ברכות
המזו /נמש Cמחסד ומתגלה ע"י גבורות כמש"כ )משלי יד,ד( "ורב תבואות בכח שור"
כג .תרגו יונת בראשית פרק כו
2רגִ י ִדבְ גִ יְ /דתָ ִריכ יָתֵ י 8הֲ וָ ה לְ הוֹ ָ( /ל ָדא וְ זַ ל אֲ בִ ימֶ לֶ)
יריהוֹ /וְ ִאי ָלנֵיהוֹ /לָא עָ בְ ד פֵ ִירי /וְ ְ
)כו( וְ כַ ד ְנפַ ק יִ ְצחָ ק ִמגְ ָרר ִא ְתיְַ ֵָ ֵ /
2ת ֵקיַ ְ Dרחֲ מוֹי לְ מֵ יזַ ל עִ מֵ י 8פִ כֹל ַרב חֵ ילֵי:8
לְ וָותֵ יִ 8מגְ ָרר וְ ְ
ותי ְד2צְ לֵי ֲעלֵיכוֹ /וְ אַ ְ /+סנֵית /י ִָתי וְ תָ ַרכְ ִ +ני ִמלְ ו ְַתכוֹ:/
)כז( וַ אֲ מַ ר לְ הוֹ /יִ צְ חָ ק מַ ה ֵדי /תֵ ית /לְ וָ ִ
יר /וְ ִאי ָלנָא
2רעָ  /יִַ י בֵ ָ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְ סַ ע ֲָד) ְדבִ זְ כתָ ) הֲ וַ ות לָָ( /ל טַ בְ תָ א כְ ד נְפַ ְק ָ+א ִמְ /
)כח( וַ אֲ מָ ר מַ ְחמָ א חֲ ִמינָא אֲ ר הֲ וָ ה מֵ ְ
מבָ כִ י+ְ /הֵ י ֵ ינָ /בֵ ינָ) וְ נִגְ זוֹר ְקיָ עִ מָ ):
לָא עָ בְ ד פֵ ִירי /וְ מַ ְרנָא נְהַ ְד ִרינֵי 8לְ וָ ותָ נָא וְ ִת ְת ַקיֵי (ְ דוֹ /מוֹמָ תָ א ַדהֲ וָות ֵ ינְָ /
כד .שפת אמת בראשית פרשת תולדות שנה תרלג
אא"ז מו"ר ז"ל הגיד בעני /הבארות שחפרו אבותינו להסיר החיצוניות למצוא הארה הגנוזה .שבכל מקו יש נקודה פנימיות.
ורחובות הוא בחי' שבת קודש .שבימות החול עשק ושטנה כו' .ובימי המעשה זה עצמו הבאר מה שמבטלי /רצו /עצמו ותאות
יצה"ר להכניע הכל להש"י .ויש עלי' בש"ק אח"כ .ובש"ק עצמו הבאר למצוא השגות קדושות וכ' סתמו פלשתי כו' וישב
ויחפור כו' .בוודאי כ /בכל איש ישראל שמקוד נוטל עצמו לעבודת הש"י ע"י אהבה וחשק להתדבק בהקב"ה .והוא בחי'
אברה אוהבי .ואח"כ נסת זה הבאר ע"י אהבות גשמיות שמתערבי /באד .והתיקו /ע"י בחי' יצחק והוא יראת שמי כמ"ש
בספרי הקדושי שהסימ /לאהבה אמיתית שנולד ממנו יראה .וז"ש אברה הוליד את יצחק .וכ' בזוה"ק כי עתה המצות שיש
לכל איש ישראל בכל יו ציצית תפילי /ה כדמיו /הבארות ע"ש .והיינו שנת /הקב"ה חיות הקדושה בכל מעשה גשמיי ע"י
המצות שאי /ל Cדבר שאי /בו מצוה .א Dבממו /צדקה כו' .ועי"ז נוכל למצוא הארה הגנוזה ג במעשי גשמיי .כי באמת ע"י
יגיעה יוכל כ"א למצוא האמת בכל מקו .כדאיתא במדרש המשל למל Cשעשה מקומות טמוני ומרדו בו בני המדינה והחביאו
ש ואמר המל Cאנכי עשיתי מקומות הללו כו' .וכ /בכל דבר גשמיי עיקר החיות רק מהש"י והוא עשה כל המטמוניות הללו.
ממילא יוכל כ"א להשיג האמת ג ש .וזה עני /הבארות כנ"ל:

