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 בראשית פרק כד פסוק א 

  ַויקָֹוק ַ�ָ�ִמי� ָ�א ָזֵק
 ְו�ְבָרָה�
 :ַ��ֹל �ְבָרָה� ֶאת ֵ�ַרְ�

 י"רש
, ב
 בגימטריא עולה בכל � בכל אברה� את בר�

 :אשה להשיאו צרי� היה ב
 לו שהיה ומאחר

 
 ם"רשב
 שלא לפנינו האמור להודיע � ]בכל [אברה� את בר� :בחייו בנו את להשיא עת הגיע והרי � בימי� בא

 שהרי, לו להזדווג רוצי
 יהו שלא כנע
 באר( נשי� חוסר מחמת ממשפחתו אשה לקחת עבדיו שלח
 העבד שאמר וזהו. חתוממשפ א� כי רצה לא הוא אבל, לו להזדווג מתאוי� העול� וכל בכל נתבר�

 אבי] הוא [וח� כמו. בכל אברה� את בר� תחילה לפרש הוצר� ולכ�, ויגדל מאד אדוני את בר� י"וי

 :כנע

 
 ן"רמב
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). עזרא אב
 (האד� חמדת כל וזאת, ובני� ימי� אור� וכבוד ונכסי� בעושר � בכל אברה� את בר�
 מעלתו שינחלו לבנו בני� שיראה זולתי דבר חסר לא, בכל של� היה כי לאמר זה הכתוב והזכיר
 :לזה התאוה ולכ
, וכבודו

 לו היתה שלא אומר מאיר רבי, בכל אברה� את בר�' וה) ב טז ב"ב (אמרו. נפלא עני
 בזה ולרבותינו
 שלא מאיר רבי דרש. שמה ובכל לו היתה בת אומרי� אחרי� ,לו היתה בת אומר יהודה רבי, בת

 ישלחנה וא�, הארורי� כנע
 לבני רק להשיאה יכול היה לא כי לברכה לו וזו, לאברה� בת לו היתה
 זרעו שיצא יחפו( לא ואברה�, בעלה ברשות האשה כי, כמות� זרה עבודה ש� תעבוד כ
 ג� לארצו
 דאפילו, לו היתה בת כי דרש יהודה ורבי. זרה עבודה יעבוד כי וא1, לאר( חוצה אשתו משרה הכשר
 חסר לא האנשי� יחמדו אשר כל לו היה כי, בכל הברכה והיא, )א קמא ש� (רחמנא חסריה לא ברתא

 :הבת ש� והזכירו אחרי� ובאו. דבר
, בלבד הזאת הבת ש� אותנו להודיע יהודה רבי ע� לה� והמחלוקת לאחרי� הכוונה שאי
 ובאמת

 אתו בר� כי הכתוב שיאמר, זה לעני
 וכללית גדולה שהיא אברה� של ברכתו שיוציאו לה� ילהוחל
 :כ� ששמה אחת בבת הש�
 כי ואמרו, התורה מסודות סוד בזה ודרשו מאד עמוק עני
 הזה הכתוב בפירוש חדשו אחרי� אבל

 נאמר ובה, הכל דיסו שהיא מפני, "כל "תקרא מדה ה"להקב שיש והוא, גדול עני
 על תרמוז" בכל"
 יתרו
 כי יאמר, הוא בכל אר( ויתרו
) ח ה קהלת (שנאמר והוא, כל עושה' ה אנכי) כד מד ישעיה(

, מדות ג"מי השמינית המדה והיא, היא בכל כי בעבור עול� באי כל על השופע הגדולה וטובה האר(
 הנרמז ה"הקב לש דינו בית והיא, הכל את מנהיג הוא ובה, ממנה נאצלת בת תקרא אחרת ומדה
 מ
 כלולה שהיא בעבור, השירי� שיר בספר כלה שנקראת והיא, )ב נא ר"ב (מקו� בכל' וה במלת
 והמדה. הכל כנוסת שהיא בעבור רבי� במקומות ישראל כנסת שמה מכני� שחכמי� והיא, הכל

 זאתה הברכה אי
 כי אחרי� אמרו ולכ�, בזו ויתנהג החסד איש הוא כי, כבת לאברה� היתה הזאת
 שבר� גדול עני
 רומזת היא אבל, הוליד שלא או, אשתו משרה בת שהוליד על רומזת בכל שנתבר�

 והנה). כא כג שמות (בקרבו שמי כי כלשו
, כל היא ג� תקרא ולכ
 הכל מדת בתו� שהיא במדה אותו
 :האר( ואלהי השמי� אלהי' בה אמר ולכ�, ובאר( בשמי� מבור� הוא


) כא ג ר"שהש (חזית במדרש שאמרו כעני
, רבי� במקומות בהגדות רמוז נולרבותי נמצא הזה והעני
 לו שעטרה בעטרה מהו מאבי� ששמעת אפשר יוסי ברבי אליעזר רבי את יוחאי ב
 שמעו
 רבי שאל
 מחבבה והיה יחידה בת לו שהיתה למל� משל לו אמר, היא� לו אמר, ה
 לו אמר, )יא ג ש"שה (אמו
 שקרא עד מחבבה זז ולא, אחותי אותה שקרא עד מחבבה זז לא, בתי תהאו קורא והיה מדאי יותר

 שמעי) יא מה תהלי� (דכתיב הוא הדא, בתי וקרא
 ישראל את ה"הקב חבב בתחילה כ�, אמי אותה
 מחבב
 זז ולא, רעיתי אחותי לי פתחי) ב ה ש"שה (שנאמר, אחותי שקרא
 עד מחבב
 זז ולא, וראי בת
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 ב
 שמעו
 רבי עמד. כתיב לאמי, ולאומי עמי אלי הקשיבו) ד נא עיהיש (שנאמר, אמי שקרא
 עד
 :די מפי� הדבר זה לשמוע אלא באתי לא אילו לו אמר, ראשו על ונשקו יוחאי

 נוטה כל עושה' ה אנכי בפסוק אמרו). כב הבהיר ספר (הקנה ב
 נחוניא' ר של במדרשו זה ומבואר
 העול� כל בו להשתעשע זה איל
 כשנטעתי אני, )כד מד ישעיה (מאתי האר( רוקע לבדי שמי�

 ולו צופי
 ובו לו צריכי
 והכל, יוצא ממנו והכל בו תלוי שהכל, כל שמו וקראתי הכל בו ורקעתי
 קדמתי אני לאמר מלא� עליו יגדל ולא אותו כשעשיתי הייתי לבדי, נשמות פורחי� ומש�, מחכי�

 אתי מי, בה� ושמחתי ביחד ושמחתי� זה איל
 ושרשתי נטעתי שבה ארצי שרקעתי בעת ג�. ל�
 :כא
 עד, זה סודי לו שגליתי

 רח� עליה� ותכעס בני� ל� שחטאו בעת אמר, )ב ג חבקוק (תזכור רח� ברוגז מאי מבואר ש� ועוד
 הזאת המדה לו ונתת, )ב יח תהלי� (חזקי' ה ארחמ� שאמר אותו זכור, תזכור רח� ומאי, תזכור
 דכתיב ישראל של שכינתו שהיא, הזאת המדה לו ונתת שירשה בנו ורוזכ, ישראל של שכינת
 שהיא

, )ח מא ישעיה (אוהבי אברה� זרע דכתיב אברה� אביה� וזכור, לשלמה חכמה נת
' וה) כו ה א"מ(
, בכל אברה� את בר�' וה דכתיב, ה
, לאברה� בת היתה ומהיכ
). ב ג חבקוק (תודיע שני� ובקרב
 אלא היתה לא או, בתו היתה ברכה ההיא, בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל) ז מג ישעיה (וכתיב
, בכול
 ועמד נסיונות בכמה ונסהו לפניו תמי� של� עבד לו שהיה לאדו
 משל, היתה בתו ה
, אמו
 חזר, ולכבדו ולשמרו ליעצו הגדול לאחי אצונו אלא, לו אעשה מה או זה לעבד את
 מה האדו
 אמר
 מה אמר, אוהבי אברה� זרע דכתיב אוהבי וקראו האח אהבו, תיומדו ולמד הגדול אחיו ע� העבד

, מלכי� סגולת וה� כמות
 ואי
 נאות מרגליות ובו עשיתי נאה כלי הנה, לו אעשה מה או לו את

 :כא
 עד, בכל אברה� את בר�' וה דכתיב הוא הדא, במקומי ויזכה לו אתננה
 השמי� למלכת לקטר חדלנו אז ומ
 שאמרו הארורות הנשי� מאמר תדע שכתבתי מה תבי
 וא�

 בתורה סתומי� רבי� דברי� ותשכיל, 1"האל חסרת המלה נכתבה ולמה, )יח מד ירמיה (כל חסרנו
 זה כתבתי ולכ
, רבותינו דברי על מהלעיג שפתיו תאלמנה בסודותיו המתהדר זה ידע ואילו. ומקרא
 :עתק הצדיקי� על הדוברי� פי לסכור

 
 

 ]ג"תרל[שפת אמת 
ק שיש "איתא בזוה. ש"ע' מוטב להשתעבד בבית הזה כו' כבר קללתו בידו כו' ש עבד משכיל כובמדר

. וזהו הנשמה שבאד�. אלקיכ�' שבודאי בני ישראל בני� לה. ש"עבד וב
 ע' בחי' ת ב"בעבודת השי
. וזו הוא רק להכניע ולבטל עצמ' ובחי. עבד' הוא בחי. ז להתלבש תו� הגו1 וגשמיות"אבל בבואה לעוה
וצרי� האד� להיות . וכ
 בכל דבר שבעול� יש חיות פנימי. כ"זו יקר בעיני האד� ג' וצרי� להיות בחי

העצה להתבטל לנקודה הפנימית שבכל . ז להיות דבוק בגשמיות"משכיל ולהבי
 שכיו
 שנשתעבד בעוה
ז הכל "שבעוה. העבד על ש� ז' ובחי. ב
' עבד לבחי' ז יכול לצאת מבחי"ועי. שמלכותו בכל משלה. דבר

י ששרת באמונה יצא "יש ללמוד מאליעזר ע :כ שבת קודש"כ ימי המעשה ואח"וזה ג. במעשה ובעובדא
פ ב
 לשרה "וירא ע' ש פ"ק שבח אותו שנתפאר במה שהוא עבד לאברה� ע"ובזוה. מארור לברו�

י "י שבנ"י
 עוהענ. פ בכל יו� דאיתא בכל יו� קללתו מרובה מחבירו"ש ב"ולזה נתק
 ק. 'אשת� כו
ז שאד� "ועי. ר"ק נחרב בעוה"בפרט עתה שביהמ. ת"מעכבי
 כל העולמות בהתרשלות בעבודת השי

יוכל לצאת מארור . וחפ( לקבל עליו מלכות שמי� להשתעבד אליו בכל לב ונפש. ש בכל לב"קורא ק
שנאמר כל אי� כל העולמות תלוי� בו כמו . וחשבו
 זה צרי� להיות תמיד בלב האד�. ל"לברו� כנ

 :שתה תחת רגליו
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