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ה. תלוי והכל .קודם עבד  לבחי׳ אח״כ וזוכה בז
 בחי׳ שהרי .לתורה קדמה ארן דרך ענין והוא .בן

ק התחיל בנים  ומיץדם .תורה אלפים וב׳ האבות מז
 שכל שבכת מה שהוא .משכיל מבד בחי׳ רק הי׳

 המנהיג האדון הוא ית' הטרא כי להשכיל האדם
 כעיני אדוניהם יד אל עבדים כעיני וז״ש .ומלואו עולם
 שיחננו. עד אלקינו ה׳ אל עינינו כן גבירתה יד אל שפחה

 ח״ו רוצין וכי שיחננו. עד לשון מובן אין ולכאורה
ט. ית׳ מלכותו עול לפרוק  עינינו לעולם והרי מעלי

.בניס לבחי׳ שיחננו עד הפי׳ אבל .לחסדו מיחלות
 ושפחה עבד איך להבין עצמו שבאדם השכל כי

 זה השי״ת אל לצפות לט שיש מכש״כ לרבו מצפה
 נתן הקב״ה באנזת אבל .הנובע בדרך עבודה הוא
 שהם המצות בכת ית׳ בו התדבקות שהוא התורה לנו

 ומצות לתורה אדם וכשזוכה . האדם משכל למעלה
 .שבעה״ז ממשלים הבורא עבודת את ללמוד צריך אין
ה בדלא תניא לתלות הישר דרך זה אין כי א.וז  החילוק תני

 מגיש בן נקרא שיצחק חז׳ל אמרו ולכן לבן. עבד בין
 ע״ג עצמו שעקד בעקידה פי׳ כו׳. אוה״ע כל שכייש
 דרך והוא המבע. כדרך שלא דבר שהוא מזבח

 לשום אחיזה אין ובזה .ישראל לבני המיוחד התורה
 הבחנה ע״י משכיל עבד בבחי׳ כשהעבודה כי .אומה

כ ושפחה עבד מעבודת  התחברות לו יש בזה א'
 מבייש הוא בן בחי׳ אבל .העולם אומות וכל למבע

ל. המבע כל  בן לבחי׳ זכיט שלא בעוד וז״ש כנ׳
 שיחננו עד כו׳ עבדים כעיני אותו לעבוד צריכין

 ועכ״ז .האלה ודמיונות משלים לידי לבוא נצמרך ולא
 משכיל עבד ולכן כנ״ל. לתורה קדמה ארץ דרך

 בבחי׳ הוא האדם עבודת ועיקר .מביש בבן ימשול
 מעם אין שהרי השמים מן מתנה הוא בן ובחי׳ .זו

 להיום אבל .המלך בן להיות שרוצה לומר לאדם
 האדם מצד הוא זה ושפחות עבדים כעיני עבד

 בן לבתי׳ וזוכה מקרבו הקב״ה וכשזוכה והשכלתו.
כנ״ל: שבשמים אביו מצד

ש ר ד מ ת עבדי של שיחתן יפה ב .כו׳ אמ
 עצם הוא ע״ה אבינו אברהם דהנה

 ב׳ מאאע״ה שהתחיל התורה דרך והוא הברכה
 ששרת מתוך איתא באליעזר אבל תורה. אלפים

 וכל ברוך לכלל ארור מכלל יצא באמונה צדיק אותו
 והכין .יצא כולו הכלל על ללמד הכלל מן היוצא

 ואמרו לברוך. ארור מכלל לצאת איך הדרך זה
 וזה לאחרים רבו מתורת ומשקה דולה שהיה עליו

האיכות: ומעמ הכמות רב הוא התיקון

אמת
[תרנ״ה] ביה

 ליצחק לו אשר כל את אברהם דתן בפסוס
̂י ׳ ת. אברהם נתן ס׳ הפילגשים ולב מתנו

ק לך דתן סולדות במדרש כמ״ש שביניהם ההפרש  י
סן. ויחזור תן. כאן כתיב כן וכמו ר  בסדר הי׳ שזה ד

 נשפע לאברהם שבא השפע כל כי לעולם מסודר
 נתן ט׳ הפילגשים ולבני .ליעקב ואח׳כ ליצחק ממנו

 כמ״ש יד מתנה יש ט .כו׳ ישלחם מתנות אברהם
 .פנץ אל לשונאיו ומשלם דכתיב כו׳ יצחק מעל וישלחם

 בא לאברהם החסד ולק והחסד. הברית שומר ולאוהביו
ע .ויעקב יצחק באמצעיות לבנ״י  רב מה כתיב rו
 חונו קיימא של דבר להיות כדי .צפנת אשר טובך

תק. במהרה לא המשולש  נחלתו. חבל יעקב כמ״ש ינ
 כלים היו והאבות ע״ש. גדילים בג׳ כחבל פרש״י
 שלכן ונראה .ישראל לכלל הכנה .השפע לקבל
 כי להראות קטורה ובני ישמעאל אברהם הוליד
 העיקר זה כל על .האטת בכח שלנו קיום שכל הגס
 קודם במחשבה עלו ישראל כדאיתא .ישראל בט הם

 שלשה הקב״ה העמיד ישראל ובעטר .העולם שנברא
 .הזה לעולם נשמתן והוריד . המרכבה 1ה שהן אבות

אחריהם• לבניהם דרך ולהכין

ל כו׳. אשה ויקח אברהם רוסך לכתיב  שהוא י׳
 השבת כי .הקודש אל מחול תוספות בחי׳

 ג׳ והס האבות. שורש וזה ישראל. לבני מיוחד הוא
ר ואץ .כל מכל בכל ברכות ג׳ .סעודות ח  מתדבק א
 ובשבת .לחול קודש בין הבדלה יש לק .בברוך
 דסט״א המעשה ובימי הברכה. ומתגלה עדקת סט״א
 אמונה וע״י מתגלה. הברכה אין בעולם. שריא

 יכולין לשבת הכנה להיות המעשה ימי כל שמבטלץ
ר מכלל המעשה ימי להעלות ח  כדאיתא לברוך. א

ק׳ ולק אליעזר. גבי  זה וכל דמהימנותא. סעודתא נ
מי  יש אבל .מאמינים בני מאמינים שהם ישראל ל

 ולכן .דציאתו בכניסתו' היךדש אל מחול תוספות
קטורה: בני ואח״כ יצחק קודם ישמעאל הוליד

n*a [ץ תרנ נ

 שהם כשם תמימים ימי ה׳ יודע במדרש
 ורש׳י תמימים. שמתיהס כך תמימים

 מדת והוא .לטובה שק כולן שרה חיי שני פי׳
 גדולה מעלה והוא הלבטת. חובת בס׳ שכתב השתוות

 .עלץ שעובר מה בכל בתמימותו עומד אדם להיות
עברו ימי׳ בתחלת ושרה .לעשיר ויש לעני נסיק ויש

עליה



שחז חיישפת

 לפרעה ובלקיחתה pברע ^קשים זמנים כמה עליה
 נעשה ולא עוב כל להם הי׳ ימיהם ובסון) ואבימלך.

חה השינדם בכל שינד שום בה  המשנה מאמר האלה.
 להודע בכולן ועמד אאע״ה נתנסה נסיונות עשרה

 להקב״ה. אהבתו ברוב פי׳ אאע״ה. של חיבתו כמה
 ועמד .ממקומו אותו זזץ אץ שבעולם הרוחות כל

 .עליו שעבר מה בכל כלל הרגיש ולא .בתמימותו
מי כדרך לא  והם .יום בכל שיטים כמה לו שיש אנ
 נאמר ועליהם .שינוי בהם נעשה לא שטתיהם כל

 שינוים מיני כל כולל .חייה ימי כל כו׳ טוב גמלתהו
 תמימים שהם כשם ואמר .ובעושר בעוני ונסיונות

 כענין הזמן. מן למעלה המה כי שנותיהם. כך
 כי אותי. מעיר השחר ואין השחר מעיר אני שאמרו

 ראי לא חדשה והארה התחדשות יום בכל שיש הגם
 לטובה ושנה יום בכל שינד יש לכן זה כראי זה

ק מן למפלה הס הצדיקים אבל ולרעה.  והם הז
ק. גס התמימות מביאים  שמלכך ארץ אשריך וז״ש בז

ק. הטבע ק לצאת החירות זה חורין בן הז  בעת ו
 נער שמלכך ארן לך אי .להם קבוע עת הוא יאכלו

 מקבלים לכן הזמן. שתחת הנהגה היא יאכלו ובסקר
 הוא התמימות ועיקר .והשנה היום שיטי כפי שיטים
ק להיות ט  ה׳ עם תהי׳ תמים כמ״ש העליון בשורש ד
 למעלה. שורש לו יש שלמטה דבר כל כי אלקיך

 ושלם. תם דבר הוא בשרשו דבוק שלמטה וכשהחלק
 .העליץ בשורש עצמו לידבק האדם עבודת תכלית וזה
 שדרשו המכפלה לנמגרת שרה שזכתה מה עצמו חה

 מכפלה שנק׳ ובמדרש .ותקחהו שדה זממה עלי׳
 חד פליגי ובגמ׳ ומכופל. כפול שכרו בה שקטר שמי

 על ועליי׳ בית וח׳א מזו לפטם זו במים ב׳ אמר
ביו.  ועליון. תחתון ג״ע דיש אמת שניהם ומסתמא ג
 תלוי והכל .ופנימיות חיצונמת יש עצמו בג״ע כן וכמו

 להיות מעשיו שמברר מה 9כ בעוה״ז האדם בהכנת
ט  וכשרשו בפנימיות להתדבק תמיד ומשתוקק כברו מו

 גם זה ולבד למעלה. שורש יש דבר לכל כי .העלק
ק יסד בחכמה כמ״ש rבכ פרממת p למסה  ,א

 ה׳ אות בחי׳ היא המכפלה דמערת איתא (ובאמת
 וזה ותתאה] עילאה ה׳ יש • ה׳ מילוי בה יש שבשם
 בפנימיות והתדבקות התערטת המכפלה מערת

 להתדבק ימיו כל האדם השתוקקת וכפי .הטלק ובשורש
 וע״ז פטירתו. לאחר מקום לעצמו מכץ כך .בשרשו

 .קבורה זו מצוא לעת ס׳ TDח כל לW כתיב
 מובחר למקום וזכתה יומי׳ כל שדה זממה ושרה

: הסולמות סכל

אמת
נתרנ-ז] כ״ח
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 חייהם חביב .כו׳ תמימים ימי ה׳ יודע במדרש
 בעוה״ז הקב״ה לפני צדיקים של

 ויפח כדכתיב לאדם החיים עיקר כי ובעוה״ב.
 המעיין שהוא חיים מיס כמו הוא חיים נשמת באפיו
בע. ם. מחי טבע מעיין הנשמה כן נו  ויהי החיי
 שבעולם החיות כל מתעלים שע״י חי׳ לנפש האדם
 משהו יש בריה לכל כי חי לכל חיים החור< דאיתא

 מצמיח הדומם וגם הקב״ה. שמדד מה כפי חיות
 שהוא האדם אל בא והחי .החי מזין והצומח .הצומח
 שעה חיי נקראו אלה וכל . החיים חי עד הכל מעלה

 ומקודם הנשמה, והיא עולם. חיי ט יש והאדם
 נשפל הגוף ואח״כ .עולם חיי המלבוש גס הי׳ החטא

ם. נשמת היא הנשמה אבל ממדריגתו.  ולפי חיי
 ימי ה׳ יודע כתיב החיים חי אל הכל מעלה שהצדיק
ק. לדביקות הכל מעלים שהם תמימים ל  וכתיב ע
 .בכל אברהם את ברך וה׳ בימים בא זקן ואברהם

 .שלום היא ברכה מחזיק כלי כי הברכות בכל פי׳
 הכל מעלה השבת כי מטעם דברך. בשבת יכמ״ש

 כמו ברך. כן על השביעי ביום וינח כמ״ש השורש אל
 כל שהעלה פי׳ בימים בא זקן אביט אברהם כן

ק הימים הז  וב״ד. הוא וה׳ ברך. וה׳ השורש. אל ו
ה הוא כי  השורש. עד הכל והעלה הואיל במדה מי

 במדרש כמ״ש ברכה. מחזיק הכלי הוא הי׳ ע״כ
:הקב״ה אותו בירך ומי הכל בירך אברהם

 ששרת ולפי כנען הוא אליעזר במדרש איתא
 לכלל ארור מכלל יצא באמונה צדיק אותו ־

 ארור ואין ברוך בני אברהם שא״ל סציט ומ״מ ברוך
^. מתדבק ר  הי׳ אליעזר כי במדרש איתא ולכן בב

 העבדות בחי׳ ע״י תקוט שעיקר שהבין .משכיל עבד
 הוא בפ״ע אבל ברוך לכלל נכנס ועי״ז באמונה

א לו שנאמר אח״כ גס ולכן .ארור  והבין ה׳ ברוך ט
 עבד דבריו תחילת הי׳ כן אע״פ .ברוך לכלל שיצא

 יחלק העבדות ומצד .משכיל עבד וזהו .אנכי ברהם1ל
 את המכיר חכם איזה אמרו וע״ז אחים. בתוך נחלה

 בא השירות וע״י .ארור בעצם העבד כי מקומו
 ארור ואץ .בעצם ברוך ובני .ברוך לכלל במקרה

בברוך: מדבק

נתרנ׳ח] ב•״
 תמימים שהם כשם תמימים ימי ה׳ מדע במדרש

 מסזיק כלי דאץ .תמימים שנותיהם כך
ברכה


