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 ח"גליון קכד כסלו תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ספר תפארת שלמה פרשת חיי שרה
ד " יל.'ויתן לך וגו' ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה

אמנם להבין זה צריך לדעת כי . ויתן לך' דקדוק הלשון שהוא כפל ויברכהו וגו
טרם כל ברכה וקדושה אשר ראוי לבא על האדם מקודם צריך להעשות 

ע להיות כלי שלם מחזיק ברכה ההוא כי באם לאו לא יקוים הברכה "ולתקן א
יל גודל בידו ויאבדו כמו שהיה בשעת בריאת העולם שלא יכלו הכלים להכ

והוא הדבר בענין האדם הנשפע עליו . ההארה ונעשה בסוד שבירת הכלים
מאור העליון להיות כלי מוכן לקבל ההארה האלקות הבאה בתוכו וההכנה 

כ בהשראת הקדושה נקרא גדלות שני כידוע "הוא הנקרא גדלות ראשון ואח
שמי על ושמו את ) כז, במדבר ו(וזה האמור בברכת כהנים . ל"בכוונת האריז

ל עיקר "אכן לפי דברינו ז. י ואני אברכם הלא כבר נצטוו לברכם בפיהם"בנ
ה "ב' י לעשותם כלי שלם בשם ה"הברכה של הכהנים לשום את שמי על בנ

בכל מקום ) כא, שמות כ(כ "אבל עיקר הברכה מה שאני אברכם כמו שאה
נים אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך וכן כאן אחר שעשו אותם הכה

הנה הברכה באה מאליה . וישם לך שלום) כו, במדבר ו(ש "כלי שלם כמ
ה כלי המחזיק ברכה אלא "לא מצא הקב) יב, ר ה"דב(ש "לעושי הטוב כמ

ע שיהיה שלם כדי שלא יאבד ההשפעות "כי האדם צריך לתקן א. [השלום
ד כ ילך לאיבו"כ מה שנותנים לו ג"ו איננו בשלימות אזי ג"שנותנים לו שאם ח

וכמו כן כתיב בכתבי . ו"א רודף אחריו לחטוף ממנו השפע ח"כי הסט
ש של ערבית עיקר הוא לתקן שיהא כלי "ל ובפרי עץ חיים שער ק"האריז

ויהי ערב ויהי ) ה, בראשית א(פ "מחזיק ומוכן לקבל בתפלת שחרית כידוע וז
נמצא כי עיקר הברכה הוא להיות כלי מוכן לקבל השראת הקדושה ] בקר
והנה כזאת היתה ענין הזה אצל יעקב אבינו . י יגמור בעדו כל טוב"כ הש"ואח
מי אלה שאינם ) ח, שם מח(ה בתחלה כאשר ראה את בני יוסף אמר "ע
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ראוים לברכה שלא נעשו עדיין כלי מתוקן לקבל הברכה עד שתיקנם יוסף 
וזה היה ענין בצלאל שעשה המשכן תחלה . והושיבם על ברכיו אז ויברכם

והוא הכוונה .  כליו כדי לעשות כלי ומקום לקדושת ארון העדותכ"ואח
בעצמו בברכת התורה להתברך תחלה להעשות כלי לקבל אור 

) א, אבות ו(מ "ש ר"התורה הקדושה ליהנות ממנה עצה ותושיה כמ
וזהו הדבר היה ביצחק כי מתחלה . 'כל הלומד תורה לשמה וכו

ה ריח בני כריח השדה ויברכהו להעשות כלי מחזיק ברכה ויאמר רא
כמו שהשדה היא מוכנת לקבל הזריעה כי לא יכול האדם לזרוע ' פי

ה נעשה כריח "על העצים והאבנים רק על השדה כן יעקב אבינו ע
של הזריעה לצדיק ואז ממילא ויתן לך הברכות ' השדה לקבל אור

 :באים בעצמם אל מקום הראוי להם
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


