
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

  

 
צריכים לדעת שהנפש של האדם מורכבת משני חלקים מאור ומכלי .הכלי הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג , 

שבנפש . והנה אומר שהוא בית קיבול לקבל שמחה ותענוגים בחיים . והשמחה והתענוגים עצמם, הם האור 
ויבא אברהם לספוד את  ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנעןהזוהר הקדוש על הפסוק "

" אברהם זוהי הנשמה , שבאה לספוד לשרה ,שהיא הגוף . נמצא , אברהם מבחינת השורשים שרה לבכותה
, דהיינו הרצון לקבל בחינת שרה ור אשר מאיר בתוך הגוף שהוא הכלי,, הנשמה, דהיינו האם הוא האורהרוחניי

, הנשמה לוקחת את הגוף, מאירה בתוך הגוף, מתוך האדם ...אם כן אברהם לקח את שרה הנאה ותענוג שבנפש
, רמז לכך שהגוף מורכב מארבע יסודות אומר הזוהר הקדוש .. הגוף הזה נמצא "בקריית ארבע"חפצה לתקן אותו

יחדיו, וכשאדם נולד  מתחבריםארבעת היסודות הללו  חברון, היא .זוהי קריית ארבע שהם רוח אש, מים, עפר
הוא צריך  בבחינה הזאת, ר. אבל לאדם אסור להישאלקבל הנאה ותענוג–הם כולם באים לתת לו עניין אחד 

 של שיתוף מידת להגיע לבחינה הכפולה  להיקבר במערת שדה המכפלה, דהיינו
 ישמשו לו להשפעה , ולא לקבלה. הרחמים בדין, שאז כל ארבעת היסודות הללו 

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
נתתי  לב חכם "ובלב כל )שמות לא(הפנוי מחכמה, שעל כן נאמר  "דאין היצר הרע שורה אלא בלב

 .)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. הקדמה שניה לפי חכם(חכמה" 

מדוע אדם חוטא? התשובה המצויה היא, שהיצר הרע מתגבר על יצר הטוב, או במילים אחרות, הרצון לקבל 

נבין שהוא -שורש הרצון לקבל לעצמו  מכניע את הרצון להשפיע, והאדם נופל לחטא. אבל אם ננסה לחשוף את

. אדם יוכל להתגבר על יצרו רק אם הוא יזהה אותו כדבר מזיק, כפי שבארנו בשבועות הקודמים. לבֹורּותקשור 

לזה קורא רבנו בעל הסולם: "חוש הכרת הרע". חוש זה אינו טבעי לאדם, אלא מתפתח רק בזכות הפנמת 

אינו מתייחס  החכמה האלוהית של התורה והמצוות. וכל עוד שאינו רואה את העבירה כרע ומזיק לו ממש, הוא

אלא רק כציווי חיצוני בלתי רלבנטי. ולכן, אין הוא מקפיד על איסורים   למצוות לא תעשה כהגנה והצלה לנפשו,

, שנאמר: רוח שטותועל אזהרות התורה. אמרו חז"ל במסכת סוטה: "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו 

את האדם מהדרך של הקדושה,  ׂשיטהרע, מתגבר לה , היצרׂשטן" ה.' כתיבתׁשטהאשתו ' תׂשטהאיש איש כי 

ָרא ׁשטותרק בעזרת רוח  ִבי". הנקודה -ִלי א  -שהוא העדר חכמה. כי "ֵלב ָטהֹור, בְּ ִקרְּ רּוַח ָנכֹון, ַחֵדׁש בְּ ֹלִהים; וְּ

לוהי שבנו, טהור ומלא חכמה עליונה. אבל הקליפה של ערלת הלב המטמטמת, היא זו -שבלב, השורש הא

כֶּם; שמסתיר ַבבְּ ַלת את לְּ ם, ֵאת ָערְּ תֶּ ה אותה מלהתגלות. לכן מצווים אנחנו למול את ערלת לבנו, ככתוב "ּוַמלְּ

ׁשּו עֹוד" )דברים י' טז'(. ורש"י מסביר "כל לשון ערלה אני אומר שהוא אטום". הערלה היא היצר  כֶּם ֹלא ַתקְּ פְּ ָערְּ וְּ

לוהית. ולכן נמשל בספר -מלקבל אור החכמה האהרע, האוטם ומטמטם את הלב כי הוא סוגר וסותם אותו 

 המטה את האדם בעצות שווא.   משלי היצר הרע ל"מלך כסיל"

 

 פנינה לשבת
 זתשע"  חיי שרהפרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

 
 

עליון פשוט ממלא את כל המציאות, היינו  אורכידוע, טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה 
 מלא אור של תענוג ותו לא מידי!רצון הייתה מציאות של 

 הן אותיות התורה, הקרואה חכמה. –עליון מופשט גנוז ומצומצם באותיות  אורבעוה"ז אותו 
העליון שהלביש את האור העליון גנוז ומלובש, אולם לא במקום טהרה  רצוןולא זו בלבד אלא גם ה

כהאור אלא במקום המועד לקלקולים רבים מאד, הוא ה"ישות של אנוכיות" הצוברת בנפשה ובחומרה 
 מותרות לאין קץ, העוקרים אותה מהארתה ודבקותה השלמה ודו"ק היטב.

 
של תפילתו היה אף דבר אחד מיותר, וכן הכל נקי ומסודר להפליא ולא בית המקדש היה כפי שב

 ביתוכולו יראת ה', כך גם על האדם לנקות את  לבוכהן גדול הייתה מרוכזת ביותר ללא שום סטייה ו
מכל מותר שהוא שאינו משמשת לשירות הקודש, לדאוג לאיכות וניקיון בגדיו, לכשרות ובריאות מאכלו, 

ומילואה בהשראת תורת אל עליון  מחשבתוולדממת יו רגשותלניקיון כפיים במעשיו, לאיזון והמתקת 
 המלבישה את האור העליון הצפון לצדיקים לעתיד לבוא, היינו להתגלות לעובד השלם.

 
 א.א.

 

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף

asaf_maccabi@walla.com 6717833-050 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 כשהארץ קופצת
 

ל ָהָעִין   מכאן, שקפצה לו הארץ. )רש"י( –ָוָאֹבא ַהּיֹום אֶּ
איזה צורך היה בנס הזה? וכי מה רע שיסע אליעזר כדרכו ויגיע לארם נהריים? זאת ועוד, כשמגיע 

ֵרה ָנא  ָרָהם, ַהקְּ ֹלֵקי ֲאֹדִני ַאבְּ ד אליעזר ליעדו הוא פותח בתפילה, "ַוֹּיאַמר, ה' א  סֶּ ָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵשה חֶּ לְּ
ָרָהם". לשם מה הוא מקדים בתפילה? מדוע הוא מבקש חסדים? למה הוא לא מנסה  ִעם ֲאֹדִני ַאבְּ

 ראשית את הצלחתו בדרך הטבע?
. מה המעלה בכך? ואם אכן ישנו שלשה נזדמנו להן זווגן מן הבאר, יצחק, יעקב ומשההמדרש מביא, 

 במציאת זיווג על הבאר, האם אין זה ראוי לכל אחד שיחפש שם את בת זוגו?עניין 
רּוְך ה'". המדרש כאן מספר,  אמר רבי יוסי בן רבי כשלבן רואה את אליעזר הוא קורא לעברו: "בֹוא, בְּ

. אותה קללה דוסא, כנען הוא אליעזר, ועל ידי ששרת אותו צדיק באמונה, יצא מכלל ארור לכלל ברוך
ָנַען", מתהפכת בזכות מעשיו. הוא כבר לא ארור, הוא  ָארּורת על ראשו מאז קילל אותו נח "הרובצ כְּ

רּוְך"  ה'". בְּ
 מה באמת ההבדל בין ארור לבין ברוך? 

ארור הוא כשדבר ניתק ממקורו, כשהוא כבר לא מתחדש, כשכל יום רק מיישן אותו ומקרב אותו אל 
היפך. הברוך מחובר לשורשו, מתחדש תמיד ונובע. הברוך לא עבר חדלונו. ברוך, לעומת זאת, הוא ה

 רק שלא מתיישן, הוא מתחדש ומתרבה בכל עת.
הבאר, המעיין הנובע, הוא סמל החידוש והברכה, מימיו מתחדשים בכל רגע. גם התורה שבעל פה 

ִדיֵבי ָהָעםנמשלה לבאר,  ֵאר ֲחָפרּוָה ָשִרים ָכרּוָה נְּ חנו לגלות אותה ואת אשר . זו התורה שניתן בכובְּ
גנוז בה בכל שעה. שאם רק נעמיק בה, נוכל לחדש בה עוד ועוד. וכשם שמימיי העין פורצים מתוך 

 עמקי האדמה, כך התורה שבע"פ וכך הברכה, מתגלים מתוך הנסתר, ממקום שסמוי מן העין.
ראל. של הארץ התורה שבעל פה, התורה שמגיעה לעולם דרך עבודת האדם, היא תורתה של ארץ יש

בה המן אינו יורד מהשמים, שבכדי לאכול את פריה צריך לעבדה. הארץ שאפילו מימיה מגיעים רק 
ה בזכות תפילתנו.  תֶּ ַטר ַהָשַמִים ִתׁשְּ ַרִים ִהוא... ִלמְּ ץ ִמצְּ רֶּ אֶּ ָתּה, ֹלא כְּ ִרׁשְּ ר ַאָתה ָבא ָׁשָמה לְּ ץ ֲאׁשֶּ ִכי ָהָארֶּ

 .ָמִים
ָכה ַגם לאחר ניסיון העקידה מס ָדה ִמלְּ ָרָהם ֵלאֹמר, ִהֵנה ָילְּ ַאבְּ ה, ַוּיַֻּגד לְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ִהי ַאֲחֵרי ַהדְּ ופר, "ַויְּ

ָנחֹור ָאִחיָך." האם רק עכשיו נודע לאברהם על לידת בתואל? ממש לא סביר. אלא, כאן  ִהוא ָבִנים לְּ
ת משם ואת תפקיד התגלה לאברהם שמשהו מסתתר שם, שיש שם נשמות גדולות הראויות לצא

 החשיפה הוא מעביר לעבדו. 
למצוא זיווג "על הבאר" הוא היכולת לגלות משהו נסתר, למצוא את מי שעל פניו אינו שם, שללא 

 יגיעה לא יוכל להתגלות.
כשאליעזר יוצא מארץ ישראל לארם נהרים "קופצת לו הארץ", הוא מגיע לארם נהריים ומוצא גם 

וח לגלות על ידי יגיעה את הסמוי מן העין. והוא עובד, הוא מתפלל, שם את "ארץ ישראל", את הכ
הוא משתדל, עד שהוא זוכה למציאה, לזיווג של באר. ובכך ממש, בחיבורו למקור הגילוי והחידוש, 

 יוצא הוא עצמו מכלל "ארור" לכלל "ברוך".
 
 
 
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 אימנו שרה תחי
 

לדעתי  אשר פותחת בבשורה על מותה של שרה אימנו, חיי שרהבשבת הקרובה נקרא את פרשת 
 "!אימנו שרהתחי " :יחיומברכת אותה בברכת  רם הפרשה קוראת בקול

ַית ָשָרה "ַוָתָמת הפסוק על ִקרְּ ַבע")חיי שרה כג,ב( בְּ "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, כותב רש"י:  ַארְּ
. "הבשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתלפי שעל ידי 

רמז לכך נמצא בפרשה הקודמת בכלי המכלה שהיה אמור להשתמש אברהם לשחיטת בנו, והכלי הוא  
האם הראשונה , בהא הידיעה, כי שרה אימנו היא כלות האםנמצא הצרוף: בתיבה זאת . המאכלת

  .הקדושות ארבעת האמהותמבין 
אשר  ברית קשבה הצרוף  "בקרית, יש רמז לתכלית המקום הנכתב "בקרית ארבעשרה נקברה 

ואז  .גם שרה היתה שותפה מלאה לציווי שקבל אברהם מאת הבוראכי  ברית לך לךבגימטריה שווה ל
 לשם תכלית ודבקות בה'.  חוותהותם אכלו ימיה אשר 

בקרית בתיבות "וזה גם נרמז  .של קבורה בארץ ישראל במחיר מלא ואחוזה למעשה אברהם קנה נחלה
 אותו, 400שזה , ת –קברי ב קניתי את . כאילו אברהם אומר: תבקברי צרוף הנמצא בהן כי ה" ארבע
ֹקל "כמו שכתוב  .החתי לעפרון אברהם ששילם מחיר ָרָהם ַוִּיׁשְּ ֹרן ַאבְּ פְּ עֶּ ת לְּ ף אֶּ סֶּ ר ַהכֶּ ר ֲאׁשֶּ ֵני ִדבֶּ ָאזְּ  בְּ

ֵני ע ֵחת בְּ בַּ ל ֵמאֹות ַארְּ קֶּ ף ׁשֶּ סֶּ ר ֹעֵבר כֶּ  .")חיי שרה כג,טז(ַלֹסֵחֵֽ
כי גם היא תהפוך להיות אם לבני וא זווג וכלה ראויה לבנו יצחק. מבקש אברהם למצ לאחר כלות האם

ָרָהםישראל. ורש"י מצא רמז לכך בפסוק  ַאבְּ ת ֵבַרְך וה' ַבּיִמים ָבא ָזֵקן "וְּ ָרָהם אֶּ ל ַאבְּ כ ֹּֽ ")חיי שרה כד,א( בַּ
אז אברהם שולח . "אשה להשיאו צריך היה בן לו שהיה ומאחר, בן בגימטריא עולה בכל" :כותב רש"י

ת ַרק" את עבדו אליעזר ומשביע אותו ִני אֶּ ב ֹלא בְּ ָמה ָתׁשֵׁ רמז כי אצל משפחתו  נויש .)חיי שרה כד,ח("ָׁשֹּֽ
יש אלא שיצחק יחזיר בתשובה וישלים את החסרון שם, אין ענין  כלומר, לא תשבה שםשל אברהם 

להיות אישה ליצחק. אונקלוס , אל הקדושה והצדקתרבקה, הנערה להוציא מהטומאה את רצון רק 
נֲַּעָר "מתרגם את התיבה  ָתאבתיבה " "הַּ ימְּ  ערה מעליהיאשר נשל רבקה, " המרמזות על מעלותיה עּולֵׁ

מי צעצון רראשי תיבות  הרעוהתעוררה מן  ,הרודף אחר החומר אורחות משפחתה, כמו לבן אחיה
רק מרצון  ,ללא תמורה למי שלא הכירהלעשות חסד עולם בתום ושלמות, כמו מצוות שבולשאת בעול 
  טוב להשפיע.

ש את וממבעת מתוך ההנאה  חילהיות  יש שנהה אשרמלמדות כי מ חיי שרהצירופי תיבות הפרשה 
שיחה כי ב, רש-תפלות כהשי שקבלנו יש מאין מאת הבורא. בכדי להשיג זאת יש לחשוב בראש ולשנן 

שהוא  כי מי שאוהב את מההדבקות בו. ניתן למצוא את הדרכים להשיג את תכלית  ה'עם ישירה 
מוצא הכי . , הוא מאיר לסביבה ואוהב את כולם, אהבת חינםמחיהעושה הוא מקבל תענוג והנאה 

יצחק התנהג לפי מדות אמו, כך גם הנ"ל, היו לתכלית  חיי שרהכל בעצמו טוב ימצא טוב בכל אדם. 
"שתפלתו כותב רבי נחמן מברסלב:  (.סג,כד שרה חיי)"בשדה שוחליצחק יצא "ו הרמוזות בפרשה,

 היתה עם סיוע וכח השדה, שכל עשבי השדה נתנו כוח וסיוע בתפלתו, שבשביל זה נקראת התפלה
 אכי"ר. ,אז בע"ה שנזכה להמתיק הדינים בהתבודדות שיחה")לקוטי תנינא סימן יא(

 
 
 
 
 
 
 

 


