
בס"ד

שפת אמת פרשת תולדות- על בארות וברכות

 ספר בראשית פרק כו
הָלֹו� וַּיֵלֶ� הָאִיׁש וַּיִגְּדַל : ה'וַיְבָרֲכֵהּו ׁשְעָרִים מֵָאה הַהִוא ּבַּׁשָנָה וַּיִמְצָא הַהִוא ּבָָארֶץ יִצְחָק וַּיִזְרַע 
וְכָל : ּפְלִׁשְּתִיםאֹתֹו וַיְקַנְאּו רַּבָה וַעֲבֻּדָה בָקָר ּומִקְנֵה צֹאן מִקְנֵה לֹו וַיְהִי  מְאֹד:גָדַל ּכִי עַד וְגָדֵל 

וַּיֹאמֶר  עָפָר:וַיְמַלְאּום  ּפְלִׁשְּתִיםסִּתְמּום ָאבִיו ַאבְרָהָם ּבִימֵי ָאבִיו עַבְדֵי חָפְרּו אֲׁשֶר הַּבְאֵרֹת 
 ׁשָם:וַּיֵׁשֶב ּגְרָר ּבְנַחַל וַּיִחַן יִצְחָק מִּׁשָם וַּיֵלֶ�  מְאֹד:מִּמֶּנּו עָצַמְּתָ ּכִי מֵעִּמָנּו לֵ� יִצְחָק אֶל אֲבִימֶלֶ� 

ַאחֲרֵי ּפְלִׁשְּתִים וַיְסַּתְמּום ָאבִיו ַאבְרָהָם ּבִימֵי חָפְרּו אֲׁשֶר הַּמַיִם ּבְאֵרֹת אֶת וַּיַחְּפֹר יִצְחָק וַּיָׁשָב 
וַּיִמְצְאּו ּבַּנָחַל יִצְחָק עַבְדֵי וַּיַחְּפְרּו  ָאבִיו:לָהֶן קָרָא אֲׁשֶר ּכַּׁשֵמֹת ׁשֵמֹות לָהֶן וַּיִקְרָא ַאבְרָהָם מֹות 
ּכִי עֵׂשֶק הַּבְאֵר ׁשֵם וַּיִקְרָא הַּמָיִם לָנּו לֵאמֹר יִצְחָק רֹעֵי עִם גְרָר רֹעֵי וַּיָרִיבּו  חַּיִים:מַיִם ּבְאֵר ׁשָם 

וַּיַחְּפֹר מִּׁשָם וַּיַעְּתֵק  ׂשִטְנָה:ׁשְמָּה וַּיִקְרָא עָלֶיהָ ּגַם וַּיָרִיבּו ַאחֶרֶת ּבְאֵר וַּיַחְּפְרּו  עִּמֹו:הִתְעַּׂשְקּו 
וַּיַעַל  בָָארֶץ:ּופָרִינּו לָנּו ה' הִרְחִיב עַּתָה ּכִי וַּיֹאמֶר רְחֹבֹות ׁשְמָּה וַּיִקְרָא עָלֶיהָ רָבּו וְ�א ַאחֶרֶת ּבְאֵר 

מִּׁשָם ּבְאֵר ׁשָבַע:

מה הבארות? חפירת בתיאור מאריכה התורה מדוע אמת השפת דברי לאור להבין ננסה 
המהות של הבארות?

שפת אמת תולדות תרל"א
אא"ז מו"ר זצלל"ה הגיד בענין הבארות שהם להסיר החיצוניות והסתר למצוא הנקודה. ועשק 

ושטנה הם ימי המעשה ובשבת הבאר שנקרא רחובות עד כאן דבריו ז"ל. 
נברא ע"ז כי והחיצוניות הטבע ע"י שנסתר ורק הדבר שמחי' קדוש ניצוץ דבר בכל שיש וודאי 

. העולם להיות חיותו יתברך בתוך מעשה ראשית והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י
ורחובות היא שבת. כי בשבת מתפשטת כח הנקודה הפנימיות להאיר גם אל החיצוניות. וזה 
הרחיב ה' לנו שמתרחב הנקודה הגנוזה שיש בכל דבר שמשם עיקר החיות. ושמות הבארות 

עשק ושטנה שבימות החול אף שנסתר עכ"ז ע"י השתדלות בלב ונפש וגם להיות שונא 
 עי"ז נוכל ג"כ למצוא הארה הגנוזה כנ"ל. מוחלט ליצה"ר

ושבת גנזיי בבית לי יש טובה מתנה שבת על כדאיתא השמים מן מתנה היא ושבת 
כי וז"ש עליון. בכח ובא הואיל וערעורים. מריבה עליו אין שלכך ונראה שבת). שמה(מסכת 

שבא יתירה הנשמה בחי' והיא  עלינו.שלום סוכת פורס שבת על כתיב וכן לנו. ה' הרחיב עתה 
בשבת סיוע משורש הנשמה. 

מן שהוא מבורר אינו מ"מ העליון. בעזר הכל כי הגם האדם כח ידי על שהוא המעשה ובימי 
השמים. ובשבת קודש שמניחין כל המעשים בעבור השבת מתברר שהכל מהקב"ה. 

מנוחתם. היא מאתך כי וידעו בניך יכירו שבת בתפילת אומרין שע"ז ז"ל מו"ז מפי שמעתי וכן 
ע"ז. רק הי' המריבות כל כי וי"ל דייקא. לנו ה' הרחיב כי רחובות ונק' מריבות. זה על אין ולכן 

כל בלב אלו מריבות נמצא מסתמא גרר. לרועי הכתוב שמיחס הגם כי המים. לנו לאמר כמ"ש 
תערובות המעשים אחר ונגרר כראוי מתברר שאינו כל האדם בעבודת פניות שנמשך איש. 
שזוכין עד המים. לנו לאמר וגבהות התפארות האדם בלב שנגרר מה גרר רועי נקרא וזה רע. 

אח"כ לברר האמת והוא המנוחה כנ"ל:
וזהו הי' כל עבודת האבות להתגלות אור התורה הצפון במעשה בראשית.

מכאן נעבור להתבונן על הברכות, מה יצחק חושב כאשר נותן לעשיו את הברכות?



כמו להש"י.  הכלממשיך שדה איש שהוא שאף שסבר עשו במעשה יצחק שטעה מה גם 
ע"י להש"י  הכלהתרוממות הוא מעשר כי כנ"ל הפי' ג"כ ותבן. המלח מעשרין  האיךלו ששאל 

וכן הדומם. גם להעלות במלח להטביל כ' לכך שפלה מדריגה הדומם הוא ומלח המעשר 
להעלות לו יש כי לאביו להטעות ורצה לפרי. שומר שהוא החטה הפרשת ע"י נתרומם התבן 

גם דברים הרחוקים מהקדושה כנ"ל. 
לעלות נייחא יותר מרוחק יותר שהוא ומה להש"י עוה"ז עניני לקרב ג"כ הוא המטעמים ובחי' 
. להש"י
רוה"ק ע"פ בהברכות יצחק את שרימה ע"י רק זה לו הי' לא מהטבע שלמעלה ביעקב ולכך 
וזה כו' עשיו ידי  והידים יעקבקול הקול וז"ש כנ"ל. לעשו שצוה כמטעמים עלי' הי' רבקה של 

:הגשמיות לבחי' הקול כנ"ל עליות

שפת אמת תולדות תרנ"א
כמו אליו מיוחדת היתה יעקב ברכת כי נראה ובפי' לעשו. ליתנה שרצה יצחק ברכת בענין 

שברכו לבסוף ברכת אברהם שהוא עיקר הברית שכרת השי"ת לזרעו אחריו. 
עשו כמ"ש עולמות לב' מיוחדין היו ועשו יעקב כי כו'. לאחיו גביר להיות היא הברכה זו אבל 
והוא יששכר עם זבולון כמו הוא הי' מעשיו מתקן עשו הי' ואם אהלים יושב ויעקב שדה איש 
לעסוק רק ליעקב נצרך הי' ולא הקדושה. אל לקרב הכל להכין האומות כל על מושל הי' 

בתורת ה' בלי מלחמות. 
עצמו ושבת ע"ש. שדה ממדבר נעשה שבת בקבלת ז"ל האר"י כמ"ש בית שדה מדבר דיש 
איש יצא אל בשבת כמ"ש אהלים יושב השבת בחי' הוא יעקב והנה ובית. אהל בחי' הוא 

'. ממקומו. וכמא' חז"ל יעקב כתוב בו שמירת שבת כו
רצה זה דרך השבת אל הכנה והוא שדה. ממדבר לעשות המעשה בימי שצריך התקונים אבל 

לתקן שכמו על זאת גם יעקב לקבל והוצרך לזה. עשו זכה לא כי אך לעשו. להנחיל יצחק 
עוה"ז. 

. ויתכן לומר שהוא בחי' המלבושים שהי' ביד עשו ונמסרו ליעקב שהוא תיקון החצוניות

תרל"ב שפת אמת תולדות
יוכל שעכ"ז מהקדושה מרוחק עשו שהי' באופן לעשו יצחק ברכת הי' שבוודאי נראה גם 

להתקרב יוכל שעוד שסבור רק צדיק. שאינו ידע יצחק גם בוודאי כי הקדושה. הארת למצוא 
נקודה למצוא נוכל רחוקים שאנחנו שגם לזרעו לדורות והוא יעקב נטל זו וברכה להקדושה. 

רק מליעקב יותר לעשו שייכות באמת שהי' משמע לקח ברכתי את וז"ש כנ"ל. הקדושה 
לכל א"צ הוא כי ואמר לזרעו גנזו שיעקב בזוה"ק נמצא זה ומעין לזרעו. לדורות נטלו שיעקב 

הברכות אלו ע"ש. והוא כנ"ל:

שפת אמת תולדות תרל"ג 
האמת להשיג כדי כי מזה ללמוד יש הש"י בעיני והוטב במרמה הברכות שלקח יעקב ענין 

מיני בכל להערים ז"ל פירש"י ביראה. ערום הוי רז"ל כמ"ש ערמה. ע"י לעשות רשאין באמת 
תיקון זה ואדרבא שקר בכלל אינו להאמת לבוא הרצון שעיקר כיון בוראו. ליראת ערמה 

להיפוך. כן ע"ש. חטא התשובה שע"י והטעם כו'.  מספיקיןאין ואשוב אחטא כדמצינו השקר. 
בעוה"ז ובוודאי  כנ"ל. השקר מתקן להאמת בא השקר שע"י כיון להאמת. לבא כדי שמערים 

שבלב אמיתית נקודה וע"י דוקא.  עי"ז להאמתלבוא הקב"ה כוונת הי' דשיקרא עלמא שנק' 
נקודה לכך באמת. קיום לו ואין רגלים לו אין שקר כי שקר. של חבילות נגד לעמוד יוכל אדם 

בפ' וישב:' אמת מבטל הרבה שקר. וז"ש ניצוץ א' יוצא כו' ושורף כו


