
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

  ".ואמרה שתה וגם גמליך אשקה ,והיה הנערה שאומר אליה הטי נא כדך ואשתה"

ומהו הרמז בזה שאמר "שתה וגם לגמליך אשקה"? כאן יש רמז נפלא מאוד, כי האור האלוקי שבתורה הוא באמת 

לשנות אדם חדש. אבל זה אמור לשנות את חייו לא רק במישור הרוחני, הנפשי, זה אמור  -אמור לעשות מהאדם 

אלוקי שבתורה הוא חי לפי תאוות ליבו, הוא את חייו גם במישור הגשמי הפשוט מאוד. כי אדם שאין לו את האור ה

אוכל מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, הכול לפי תאוות ליבו, וכשאדם באמת חי לפי תאוות 

מבחינה פיזית. הוא מקלקל את הקיבה  ליבו אז במוקדם או במאוחר מתגלים כל מיני סדקים במערכת שלו

כי האדם לא חי לפי ההוראות  ?לב. וכל זה למה ףולקוס וגידולים והתקדשים לבקרים וכל מיני בעיות, אוח

האלוקיות, הוא חי לפי ההוראות של הגוף שלו, לפי התאוות הבהמיות שלו ואז ממילא המערכת שלו מקולקלת. 

צמו את לעאני נותן כדוגמא את ענין האכילה אבל כל אחד יכול לתרגם  .וזה נכון לגבי כל המישורים שבחיי האדם

האדם הגשמיים הפשוטים.  התורה אמורה לשנות קודם כל את חיי ,הזה לשאר העניינים האחרים. ז"א ןהעניי

אדם התורני, אשר דבוק בה', לא צריך להיות חולה לכאורה, הוא צריך לחיות חיים מאוזנים, לא על פי התאוות ה

כל הבחינות. וחוץ מזה התורה צריכה להרים בשום אופן אלא על פי ההוראות שנותן לו הקב"ה. חיים מאוזנים מ

להיות מחובר עם הקב"ה, להיות מקושר עם האלוקות, להשכיל ולהבין השגחת ה' ית'  אותו במישור הרוחני הנפשי

 בעוה"ז וקשר העולמות העליונים לעוה"ז.

, ז"א. ך אשקה""והיה הנערה שאומר אליה הטי נא כדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליוזהו שמרומז כאן בפסוק 

גם גמליך "התורה הזאת תשקה ואני אראה שהתורה הזאת פועלת בי גמילות חסדים לא רק במישור הנפשי, אלא 

הגמל מרמז על החיים הגשמיים של האדם, החיים הבהמיים של האדם. גם הגמל של האדם נהפך להיות  ."אשקה

מית הארצית של האדם גם כן מרוויחה גמל יותר טוב ע"י שהתורה משקה בו את אורה. הרמה הפשוטה הגש

 -מהתורה, זאת הנקודה. וכשאדם רואה שהתורה פועלת בו את הדברים הללו במישור הרוחני והגשמי הוא יודע 

התורה הזאת היא בשביל הבן שלי. עם התורה הזאת כדאי להתחבר, התורה הזאת תהיה עזר כנגדי, עם התורה 

ה, ואז יש באמת משמעות לחיים. אדם אז יכול להוליד בנים ובנות, הזאת אוכל לשנות את חיי מהקצה אל הקצ

כלומר הוא מגיע להבנות חדשות לגבי עצמו, לגבי משמעותו בחיים, לגבי תפקידו. הוא עובר לחיות ברמת חיים 

 .הרבה יותר גבוהה כאשר הוא מחובר לאור האלוקי

 

 

 מערת המכפלה

 
 
 

 פנינה לשבת
 חשע"ת חיי שרה

 

"המערה" היא מלשון עירוי והעראה, 

היינו השפעה ממרום, שתתן לאדם את 

הכוח לחיות בצורה של "מכפלה" היינו 

למצוא את האיזון בין שני הגורמים 

ההופכיים הללו, הרצון לקבל והרצון 

להשפיע. והאיזון בא יבוא בגמר תיקונו 

של האדם בבחינת מקבל על מנת 

היינו שהאדם אכן משתמש להשפיע, 

ברצון לקבל שלו, אבל לא מצד תועלת 

עצמו, אלא רק על מנת להשפיע נחת נוח 

  לבורא.

 הרב גוטליב מתוך במעגלות השנה

 



         
 לפגוש המלך המסתתר

 )יואל אופנהיימר(
 

וזה שאמר ר' מאיר: "כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ומגלים לו רזי וטעמי התורה, ונעשה 

שעל ידי העסק בתורה לשמה, שפירושו שמכוון לעשות נחת   ו'", דהיינו כמו שאמרנכמעיין המתגבר וכו

רוח ליוצרו בעסקו בתורה, ולא לתועלתו כלל, אז מובטח לו להדבק בהשם יתברך, שפירושו שיבוא 

להשוואת הצורה, שכל מעשיו יהיו לתועלת זולתו, ולא לתועלת עצמו כלל, דהיינו ממש כמו הקב"ה, 

תה ים רק להשפיע ולהיטיב לזולתו, שבזה חוזר האדם להדבק בהשם יתברך, כמו שהישכל מעשיו ה

 .הנשמה מטרם שנבראה

 )מאמר לסיום הזוהר( 

 

בר ילות הגוף. בעת שהאלבר לעומת כיהקשר של הנשמה לבורא למצב של אאת במאמר לסיום הזוהר משווה רבנו 

יד "יודעת" שלגוף יש גירוי ברגל, והיא עוזרת מחובר לגוף, הוא חש כל דבר שהגוף רוצה ומסייע לו. לדוגמא, ה

נו להקל עליו על ידי גירוד המקום. אבל אם היד נכרתת מהגוף, היא כבר אינה חשה מה שהגוף חש. וכותב רב

 ."וצרכיו של השני נעשו בזה שתי רשויות, וכבר אין אחד יודע מחשבותיו של השני"

 

לוהית, ו"יודעת" )ידיעה מלשון חיבור( את מחשבות הבורא. -על דרך זאת בשורשה, הנשמה כלולה במציאות הא

בר" מה"גוף" בגלל החידוש של שינוי הצורה. יהטבעת הרצון לקבל בנשמה הוא הגרזן המבדיל או כורת את ה"א

לכן  ,הקירוב נמדד לפי מידת הדמיון בין שני דברים, והריחוק לפי מידת השונות שביניהם מפני שברוחניות

עם הבורא. אבל ברגע שמופיע בה  כדבוקה ואחתת כולה בנויה מרצון להשפיע, היא נחשבת כשהנשמה נמצא

לוה -ל"חלק" לעומת ה"כלל". ועל זה נקראת הנשמה "חלק א תממנו ונעשי מתנתקת ונבדלתהיא הרצון לקבל, 

 ממעל". 

 

בגוף של העולם  אחר שהנשמה נתלבשה": נורב כפי שמתאר, במצב זה נמצאת הנשמה מנותקת משורשה

כל  ."הזה, נפסקו כל הקשרים שהיו לה מטרם שנפרדה מעצמותו יתברך, וכמו שתי רשויות נפרדות הם

 הבר" ל"גוף", את החלק לכלל. והתיקון הוא על אותיהיא לפעול כדי לחבר מחדש את ה"א עבודתנו בעולם הזה

הצורה הוא זו שתגרום לחידוש החיבור צורה הוא זה גרם לניתוק, השתוות השינוי הדרך שקרה הקלקול. אם 

 ולזרימת אור החיים. 

-רה ומצוות לתועלת עצמו לשם עשיית נחת רוח לבורא. כי קיום תו א קיום תורה ומצוות לשמהיהדרך לתיקון ה

)מתוך שלא )לקבלת כבוד, חכמה, שייכות, ממון, סיפוק( הוא רק חינוך ותרגול עבורנו להגיע ללשמה  שלא לשמה

להגיע לתיקון הרצוי. כי סוף סוף אנו צריכים  אך לא מספיק כרחיהא שלב יאמנם דרך זו ה .א לשמה(לשמה ב

לקנות מחדש את "הרגש הזולת" כלפי הקב"ה, להרגיש את רצונו ואת משאלתו. ואיפה תמונות מחשבותיו? 

ת בתורה. אדרבא, גלויות לעין הסובבים, גם מחשבות הבורא לא גלויו ןבתורה. אך כמו שמחשבות האדם אינ

ומהמתבאר תבין גם כן, מה שאמרו " ובלשון בעל הסולם:בתורה נמצא רק הדיבור והסיפור אודות הבורא. 

)תענית ז, א(. גם על מה שאמרו על  'ותוכל העוסק בתורה שלא לשמה תורתו נעשית לו סם המ' חז"ל,

שהדעת נותנת שהשי"ת  ..., שהקב"ה מסתיר את עצמו בתורה, שהקשינו'אכן אתה אל מסתתר'הכתוב 

וקא במלי דעלמא ובהבלי העולם הזה, שהמה מחוץ לתורה, ולא בתורה עצמה, שרק שם ומוסתר ד

 .(ס)הקדמה לתע" "מקום הגילוי בלבד

ד ההשפעה על צאליו  נוורצוננו טיב לנבראיו, עלינו להשוות צורת מחשבתיבבריאת העולם היא לה וכפי שמחשבתו

שלימוד שכלי בלבד לא רק שאינו מועיל בלי הכוונה של לשמא,  פגוש הקב"ה בתורה!  יוצאהגמורה כדי שנוכל ל

שהתקשה בקטע  מסופר על אחד מגדולי המקובליםסם מוות ממש!   –אלא גם יכול לגרום להרחקה נוספת 

 בכוונהוהלך לקיים מעשי חסד  הפסיק את לימודוהוא רש תיקון. וים של הזוהר. הוא הבחין שמשהו בנפשו דמסו

שקיים מעגל אין סופי והדדי בין התורה והלומד. כי התורה מתקנת  נמצאהתבהר לו הלימוד.  וכשחזר לספר ,ראויה

הנפש של הלומד על דרך "המאור שבה מחזירו למוטב" ותיקון הלב של הלומד מאיר לו עוד סודות ועומקים את 

 במחשבות הבורא הגנוזים בתורה, וחוזר חלילה. 

 

 

 
 
 



הלשון בסוד  
(בלו יוסף)  

 תחי שרה אימנו

. אך אימנו שרה של מותהמבשרת על כום ימי חייה ויסב פותחת אשר, שרה חיי פרשת את נקרא הקרובה בשבת

  .!"אימנו שרה תחי: "וברור רם בקול קוראת, ויחי בברכת אימנו שרה את מברכתדווקא  הפרשהלמרות זאת, 

ה ַחיֵּי ַויְִּהיּו" רָׂ ָאה שָׂ נָׂה מֵּ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ נִּים ְוֶשַבע שָׂ ה ַחיֵּי ְשנֵּי שָׂ רָׂ לכך נכתב שנה )בראשית כג, א(. מפרש רש"י: " "שָׂ

שהרי עשרים לא חטאה, מה בת לחטא,  -בת מאה כבת עשרים  .בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו

. מבאר ומסכם הבן איש חי "כלן שוין לטובה :ליופי שבעכבת  עשריםבלא חטא, ובת  מאהאף בת , אינה בת עונשין

מנו: מידת השפלות! אחת הדרכים י"להדגיש את המיוחד בהנהגתה של שרה אכי הכתוב בא: את חיי שרה, 

המוצלחות כיצד להגיע להרגשה מוחשית של ענווה ופשטות, היא על ידי שהאדם יזכור ויתבונן במצבו וצורתו 

וכבר אמרו חכמי הטבע, כי אילו היתה באדם דעת להבין את פחיתות ערכו  .בהיותו תינוק רך נולד פחות משנה..

כל כך היתה נמאסת בעיני עצמה, עד שגם כשהייתה בת  ...פשנבשנתו הראשונה, היה מת באנחתו מרב עגמת ה

גם בהיותה בת עשרים עם מלוא הכוח והמרץ, אף אז  מאה זכרה להרגיש עצמה ולהביט בשנת חייה הראשונה...

להסתכל קדימה ולהעריך את  את מעמדה כפעוטה בת שנה. אולם מצד שני... צעירי שנים צריכים... החשיבה

'ושבע שנים' בלשון  עצמם בעיניהם כמבוגרים וגדולים בשנים, בעלי אחריות מלאה על כל מעשיהם ופועלם...

 חיובי התורה" , אז היתה מחשיבה עצמה כגדולה בשנים, החייבת בכלרמז להנהגתה בהיותה בת שבע רבים, 

יחיי שרה(. כה דומה היא שרה אימנו במידת השפלות לאברהם אבינו שהעיד על עצמו: ", )פניני הבן איש חי  ְוָאֹנכִּ

ר פָׂ ֶפר עָׂ  ".וָׂאֵּ

ת" מָׂ ה ַותָׂ רָׂ ְרַית שָׂ  בשורת ידי שעל לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת ונסמכה: "י"רש מפרש .(ב ,כג בראשית) "ַאְרַבע ְבקִּ

יצחק  בעקידת מצאתי לכך רמז". ומתה ממנה נשמתה פרחה, נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה

. מה הידיעה בהא, האם כלות אותיות המאכלת הוא והכלי. בנו לשחיטת אברהם השתמשש המכלה בכלי והוא

 . קדושותצדיקות והה מהותיהא ארבעתל הראשונה האםוהיא , אימנו שרהכלו חייה של  כישמרמז על כך, 

מה . לך לךברית  בגימטריאק  ברית -ו .אר עב ק ברית אותיות" ארבע בקרית" המקוםכי  ,יגעתי ומצאתי

אבינו, אזי נחשבה  אברהםה' את  ציווימימוש לבאמונה שלמה  מלאה שותפה היתהאימנו  שרהשמאחר ששמרמז, 

. מבלעדי שרה אשתואף שהלך לשם , בלכתם לארץ כנען ובלכת אברהם להר המוריהכמוהו שכרתה ברית עם ה' 

מעל הטבע, שנס בטחתו, קיים את הבמטובו, גם כאשר ולאברהם שהאיר לשרה  מרמז על ה' עב אר הצירוףו

אברם את השם שרי לשרה ואת השם , כאשר שינה לאחר שה' זיכך את עובי שמםבנם יצחק. וזאת, הולדת ב

 רצון וגם נודע כבר כי. והאש העפר, המים, הרוח והם טבע רצונויסודות כי שמו של אדם מלמד על  .לאברהם

יסוד החומר מסוגל להפוך את  בשם האדם, אזי שאפילו בתקון של אות אחת ,מה שמלמד. של אדםשמו גימטריא 

 פריה ורביה. לשמתוקן הולדה מאיר, ומכלי עקר לכלי מכלי חשוך לכלי טבעו: 

 שהרי כלה זו. יצחק לבנו ראויה כלה למצוא אברהם מבקש, שנקברה שרה במערת המכפלה ותמו ימי האבל לאחר

ם" לכך רמז בפסוק מצא י"ורש. ישראל לבני אם להיותגם היא  תהפוך הָׂ ן ְוַאְברָׂ א זָׂקֵּ ים בָׂ ַרְך' וה ַביָׂמִּ ם ֶאת בֵּ הָׂ  ַאְברָׂ

ל  לכן". אשה להשיאו צריך היה בן לו שהיה ומאחר, בן בגימטריא עולה בכל: "י"רש כותבו .(א ,כד בראשית) "ַבֹכֹּֽ

ב ֹלא ְבנִּי ֶאת ַרק" אותו ומשביע אליעזר עבדו את שולח אברהם ָמה ָתשֵׁ  רקמפרש רש"י: "(. ח, כד בראשית) "ָשָֽׁ

לא תש]ו[בה אותיות "לא תשב שמה ויגעתי ומצאתי,  ."לחזור סופו בני בן יעקב אבל, חוזר אינו בני .הוא מיעוט

 ,כלומרשהותיר במולדתו לא שייך להשיבם בתשובה לבורא עולם.  אברהם של משפחתו אצל כי". מה שמרמז, שם

את ניצוצות הקדושה מן  להוציא רצון רק יש אלא, שםהאמונה אצל משפחתו  חסרון את ישלים שיצחק ענין אין

לבן . גם יעקב אבינו לימים חזר למולדתו של אברהם סבו ולא החזיר בתשובה את רבקה הנערה את, כמו הטומאה

 שתי האימהות הנוספות רחל ולאה.בניו ואלא יצא משם עם  ,אחי רבקה אמו המשפחה ראש

נֵּה" ה ְוהִּ ְבקָׂ את רִּ  תיבהב "ַהַנֲעָר " התיבה את מתרגם אונקלוס .טז(-")בראשית כד, טוְמֹאד ַמְרֶאה ֹטַבת ְוַהַנֲערָׂ  ...ֹיצֵּ

יְמָתא" כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב:    שראל(. ירץ א)ראשי תיבות  מעלות א"יאותיות  "עּולֵׁ

כי אברהם "ואברהם שהוא ראש למאמינים זכה להוציא הקדושה הגבוה הזאת שהיא מערת המכפלה מעפרון, 

מה שמרמז  ,)לקוטי הלכות תפלין ה, אות מ( "הוא הראשון שהשיג קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה

, ומתוך משפחתהשל האמונה השקרית  אורחות מעליה ניערה ראש, רבקה הנערה של מעלותיה ומלמד על

כה דומה היא  .למקום של חסד ורצון של השפעה (צמיע צוןרה תיבות ראשי) ע"הר מןבחרה לצאת  ערנות

 בקדושת ארץ ישראל. במידת האמונה ובמידותיה לאברהם אבינו שהרי גם היא זכתה להכלל 

 שכל, השדה וכח סיוע עם היתה שתפלתו: "מברסלב נחמן רבי כותב(. סג ,כד בראשית) "בשדה לשוח יצחק ויצא"

 שנזכה ה"בע אז .(יא סימן תנינא לקוטי) "שיחה התפלה נקראת זה שבשביל, בתפלתו וסיוע כוח נתנו השדה עשבי

 .ר"אכי, בשיחות עם בורא עולם כמו שמשוחחים עם חבר שקונים בהתבודדות הדינים להמתיק

 

 



 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 

 "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי"

על בעל הסולם ש"פעם נסע לחברון לפני שעבר לגור בתל אביב. וכשחזר ממערת המכפלה אמר טעם  פריםמס

 )שמעתי קנט(. למה נוסע לקברי אבות, שהוא כדי לומר 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'"

כתוב בתנא דבי של ישרים אברהם, יצחק ויעקב" )מסכת ע"ז כ"ה(. "ספר בראשית נקרא ספר הישר, שהוא ספרן 

אנחנו  .יצחק ויעקב" ,אברהם אבותיי,מתי יגיעו מעשי למעשי  :כל אחד ואחד מישראל חייב לומראליהו פכ"ה: "

קוראים בספר בראשית על האבות מתוך מטרה ללמוד מהם וממעשיהם. אבל איך יכולים המעשים שלנו להגיע 

 ות?למעשי האב

ע"פ המובא ביסוד העבודה )ח"ד פ"א( מהאר"י הקדוש שמיום האדמו"ר מסלונים בעל הנתיבות שלום: "...  מסביר

יש לכל אחד תפקיד ויעוד מיוחד לתקן בעולם הזה, שליחות מיוחדת שהטילו עליו מלמעלה,  לאהבריאת אדם וה

לתקן. ולאור זה לכל אדם שהוא גם הקטן  צריך שחברוולתקן את מה  חברוואין אדם יכול למלא את שליחותו של 

ביותר, יש שליחות מיוחדת שאף אחד אחר אינו יכול למלאה. ואשרי מי שבהיותו בעולם הזה יודע מה היא 

וזהו פירוש שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי  ..שליחותו על אדמות וממלאה כראוי.

יתה שליחות נשגבה במדרגות עליונות, שמהם התחיל יאבות הקדושים הי אברהם יצחק ויעקב, שאמנם ליאבות

עולם התיקון וכל הבריאה תלויה בהם, אך גם לאדם הפשוט יש שליחות ועליו למלא את שליחותו, וחייב אדם 

כמו שהם מילאו את שליחותם הגדולה והקדושה כן גם הוא ימלא  –י ימתי יגיעו מעשי למעשי אבותלומר 

הגרוע ביותר הוא כאשר אצל יהודי... שכ"כ התרגל לסדר החיים שלו .. .לו  מה שהוא צריך לתקןאת שליחותו ש

עד שהוא משלים עם זה, זה הדבר הגרוע ביותר, שבעוד שעל עבירות יש לאדם הרהורי חרטה ותשובה, הרי כאשר 

ל למצבו וכבר אין לו כל משלים עם מצבו על זאת לעולם אינו עושה תשובה לשוב על כל מציאות חייו, הוא מתרג

שאיפה להשתנות ולהגביה מעבר לשיגרת החיים. יהודי מחוייב שתהיה בו שאיפה מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי 

וזו חלק מן העבודה של יהודי שתמיד תהיה לו השאיפה להגיע למדרגות הגבוהות אברהם יצחק ויעקב... 

 ."ביותר שבידו להשיג

מלא את השליחות המיוחדת שלנו בעולם כמו להיות אברהם, יצחק ויעקב אלא לא כלומר, השאיפה שלנו היא ל

 שהאבות מילאו את השליחות שלהם.

 נטיות' ג ההמון בכללות ת"השי הטביע זה ולמען... בעל הסולם בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות: " אומר

 זהו כי ...שלם אדם פני מקרבו יאלהוצ, דרגה אחר דרגה ההמון מתפתח שמחמתם, וכבוד והותא, קנאה: שנקראות

. עיקר כל אליו לחשוק מתעורר היה לא, חברו אצל החפץ זה רואה היה שלא שבאם, הקנאה משפט

, וחוה אדם בני כל שהמה, לחבריו שיש מה מתוך אלא, לו שחסר מה מתוך החסרון הרגשת שאין ונמצא

 ".והנעלה שאיהנ לתפקידו מוכשר כן ועל, הזה הפועל לכח קצה אין כן על אשר, הדורות מכל

הקנאה  כשאנחנו משתמשים בקנאה כמו שצריך, הקנאה מאפשרת לנו להגדיל את השאיפות שלנו ולהתקדם.

כשאנחנו קוראים על מעשי  מאפשרת לנו להגיע למדרגות גבוהות ביותר.היא יכולה לעורר בנו עוד ועוד רצונות ו

בעזרת הקנאה אנחנו  –רואים סביבנו אנשים מעוררי השראה האבות ושאר הצדיקים במשך הדורות, כשאנחנו 

להאיר את האור המיוחד שלנו בעולם, האור שהקב"ה רוצה לגלות דרכנו לשאוף לקבל מהם השראה ויכולים 

 בו את האור המיוחד שלהם. מאיריםבעולם כמו שהם ממלאים את שליחותם בעולם ו
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