
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

"והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת 

 " .אדע כי עשית חסד עם אדנילעבדך ליצחק ובה 

אז אני  -הנערה שתשקה את אליעזר, שתעשה עמו חסד ולא רק לו אלא גם לגמליו  :בפשטות מפרשים הפרשנים

ראויה היא לו, שתהיה גומלת חסדים וכדאית  -"אותה הוכחת"  -יודע שהיא באמת מתאימה ליצחק. אומר רש"י

אדם הולך לחפש לו אישה בגשמיות, כל אחד רוצה אישה בעלת כש ,כפי שאמרנו ,להיכנס בביתו של אברהם. ז"א

לב טוב, שתהיה גומלת חסד, בעלת עין טובה, בעלת לב רחב. וכך גם ברוחניות, כשאדם הולך לקחת לו אישה, זו 

תורה, הוא צריך לבדוק, שהתורה הזאת שהוא לומד תביא אותו למצב של גמילות חסדים. וזהו ההבדל בין צד ימין 

למיימינים בה סמא דחיי, אדם שלומד תורה בצד ימין של התורה, כלומר  .ה לבין צד שמאל של התורהשל תור

לדביקות בה', שלומד תורה ממקום קדוש, אצל רב קדוש או מתוך ספרים קדושים שנכתבו על ידי אנשים שהגיעו 

ותר טוב, חי את "ואהבת מאוהב את עצמו לאוהב את זולתו. לאט לאט הוא נעשה יותר ויאדם כזה מתהפך לאט 

לרעך כמוך" ו"ואהבת את ה' אלוקיך", לאט לאט חייו הופכים להיות יותר חיי אמונה, חיים שמימיים, לא חיים 

אם הוא רואה שהתורה פועלת בו את  .ארציים. כשהוא לוקח את התורה ממקום קדוש, אז זה הסימן בעצם

 הדברים האלו, סימן שהתורה היא ממקום קדוש. 

אם האדם בעצמו  .ומדברים פה על אדם רציני ,סמא דמותא, כלומר אם אדם לומד תורה -משמאילים בה אבל ל

הוא לא רציני, אז הוא לא צריך לתלות את האשמה בתורה אלא במקבל התורה. אבל אם האדם הוא רציני והוא 

והוא באמת רוצה למצוא את דרכו בחיים, והנה התורה גורמת לו להיות בעל גאווה ולהתנשא על אחרים  ןכ

כאן  .ולתבוע מאחרים ולחשוב שהכול מגיע לו, ובמקום להיות גומל חסד הוא נהיה מקבל, אז הוא צריך לבדוק

הוא לומד, שאותם הספרים יכול להיות שהוא לא בסדר, אבל יכול להיות שאותו אחד שממנו  .משהו לא בסדר

שממנו הוא לומד, הם לא ספרים של אנשים אלוקיים. אדם צריך לחפש עד שהוא מוצא לו את הספרים הנכונים 

אם הנערה, האישה הזאת, התורה הזאת שאותה אמצא  .והסופרים הנכונים. וזהו הסימן שאליעזר נתן כאן לעצמו

תה הוכחת לעבדך ליצחק", אז אני אדע במאה אחוז שזאת "או -תפעל בי חסד, אני אראה שהיא בבחינת חסד 

 התורה מיועדת לבן שלי.   

  מתוך מאמר תר"ח
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת חיי שרה
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 אנו רצים והם רצים

ץ ֶעֶבד ]אליעזר[ )יז( ַויָּרָּ ּה ]רבקה[,  הָּ אתָּ ְך:)...( )  ִלְקרָּ כט( ַויֹּאֶמר ַהְגִמיִאיִני ]השקי אותי[ נָּא ְמַעט ַמִים ִמַכדֵּ
ִין:)ל( ַוְיִהי ִכְראֹּת ֶאת ַהֶנֶזם ְוֶאת עָּ ה ֶאל הָּ ִאיש ַהחּוצָּ ן ֶאל הָּ בָּ ץ לָּ ן ַויָּרָּ בָּ ה ָאח ּוְשמֹו לָּ י  ּוְלִרְבקָּ ַהְצִמִדים ַעל ְידֵּ

ִאיש ַויָּבֹּא אֶ א   ַלי הָּ אמֹּר כֹּה ִדֶבר אֵּ חֹּתֹו לֵּ ה א  י ִרְבקָּ ְמעֹו ֶאת ִדְברֵּ ֹֹּ]שקיבלה מאליעזר[ ּוְכשָּ ִאיש חֹּתו  ל הָּ
ִין. עָּ ד ַעל ַהְגַמִלים ַעל הָּ  ל(-" )בראשית פרק כד פסוקים יז,כטְוִהנֵּה עֹּמֵּ

 

 פשט הפסוקים;

האישה על פי   מצוא אישה ליצחק. הוא החליט לבחור אתל -)יז( אליעזר, עבד אברהם, נשלח למשימה חשובה 
 מידות הלב שלה: הוא יבקש מים והיא תתן לו וגם תציע להשקות את גמליו.

 ל( לרבקה אח בשם לבן, המתעניין מאוד באורח המסתורי המחלק מתנות יקרות לאחותו.-)כט

 

 )בראשית רבה פרשה ס( האגדות על הפסוקים: 

את מעשיה הטובים, ויאמר הגמיאני נא מעט מים מכדך גמייה אחת, והאיש משתאה לה וירץ העבד לקראתה, לקר
 שרה רמז קט(-)ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי ]מחכה לראות האם היא תגיב בהתאם לציפיותיו[.

בעצמו[ מעייני גרמיה ]מתעניין  -מעייני לי ]מתעניין בו[, ויהי כראות את הנזם  -וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין 
 ]ברגע שלבן רואה את תכשיטי אחותו מתעוררת אצלו תאוות הבצע[. 

 

 נקודות למחשבה:

הריצה היא חוויה שסוחפת את האדם מכף רגל ועד ראשו. אין אבר שאינו מגויס למאמץ של כלל הגוף! הריצה 
ר רץ ולבן רץ, והצופה רצון(, החשק להגיע ליעד המבוקש, בכל הכוח ובמינימום זמן. אליעז-היא תמצית הרצון )רץ

  מן הצד לא יבחין בין הפעולות שלהם, ובכל זאת קיים ביניהן הבדל יסודי:

צרכיו ושב על עצמו, על הוא אינו ח  אליעזר רץ לקראת רבקה בלהט של שליח מצווה המקיים את משימת שולחו.
ולם ליצחק, הוא למעשה רץ האישיים והאגואיסטים. הוא כולו מתמסר לעשות נחת רוח לאברהם, למצוא זיווג ה

 אל אברהם! ועם הצלחת המשימה הוא ירד מבמת הסיפור המקראי.

לבן לעומתו, רץ לקראת אליעזר אך לאמיתו של דבר, אינו מעוניין באליעזר בתור אדם. לבן מעוניין בתכשיטים, 
עצמו, אל האינטרסים בממון. הוא מקווה שאולי ניתן לסחוט מאליעזר עוד מתנות. הריצה של לבן היא ריצה אל 

    הכי שפלים ואנוכיים שלו.

אותו רעיון מופיע בתפילה שאומרים לכבוד סיום לימוד מסכת של התלמוד, כאשר מתארים את שכרם של לומדי 
תורה לעומת אלה העסוקים רק בענייני בטלה והבלים: " אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם 

 [".רצים לבאר שחת ]לקבר

לסיכום: חשוב להפנים שערך המעשה נקבע על פי הכוונה העומדת מאחריו. שני אנשים יכולים לבצע בדיוק אותה 
 פעולה, אך עבור הראשון היא תחשב למצווה גדולה, ואילו אצל השני לעבירה גמורה!

 טוב נעשה אם לפעמים נעצור לרגע, ונשאל את עצמנו "לאן אתה רץ?..."

  



 דיומאפניני      

 (מנחם סוכותהרב )

 לחיות את החיים

כל כך הרבה ימים בחיינו אנחנו "מעבירים", אנחנו עסוקים מדיי מכדי לחיות אותם. לפעמים אנחנו רואים ביום 
 ואפילו בשנה או יותר, אמצעי. משתמשים בו בשביל העתיד.

בפרשה שלנו יש דגש על חיי שרה ועל חייו של אברהם, הם מלמדים אותנו לחיות כל יום, שכל יום מהוה מטרה 
 שניתן לקחת איתנו לנצח. להיות "בא בימים".

שרה גם בגיל מאה הייתה בת עשרים והייתה בת שבע, היא לא "עברה הלאה", היא לא "התקדמה". להיפך, היא 
 הילדה שבה למסע אל תוך חיי הבגרות. ואת הבוגרת שבה לתוך חיי הזקנה.הוסיפה, היא לקחה את 

 חברות וחברים יקרים, שנזכה לחיות, כל יום.
 שפת אמת(על פי )

 

 ?למה אהבה דועכת לפעמים

 ?מה ההבדל העמוק בין זוגיות יציבה לבין כזו שהולכת ונחלשת

משהו, הוא הולך ומתיישן, צועד לקראת כליון. גם טבעו של העולם הזה, של הזמן, ליישן דברים. מהרגע שרכשתי 
 ...ההתלהבות שלי הולכת ומתיישנת, אני מתרגל

כמה כואב כשזה קורה גם עם קשרים, כשאני כבר "מכיר" מישהו. זה כזה אבסורד שמהרגע שקשר קיבל שם, הוא 
 .רק מתרחק מחידושו

ין. מה מיוחד במעיין? במעיין כל רגע המים אז המדרש משבח את יצחק, יעקב ומשה שמצאו את בנות זוגם במעי
 .חדשים, הם מגיעים ממקומות עמוקים נסתרים. המים של היום הם לא המים של אתמול

למצוא זוגיות של מעיין זה לראות את החיים במי שמולי, את החידוש. לדעת שלעולם אי אפשר "להכיר" מישהו, 
 .יום הוא לא הקשר של אתמולשמעמקי הווייתו תמיד יצמחו חידושים, שהקשר של ה

 זה במעיינות, בהתחדשות.  חברות וחברים אהובים, שנזכה תמיד לפגוש זה את

 

 

 ?ה"כל" טוב

כֹּל. ִמכֹּל. כֹּל  ."שלושת האבות התברכו בברכות מעניינות, "בַּ

משמעות למרות שהמשמעות הפשוטה של "כל" היא השלמות, היכולת לכלול ולהכיל, אומר ה"שפת אמת" שישנה 
 .עמוקה יותר. "כֹּל" מבטא את כלות הנפש, את הגעגוע העמוק שבתוכנו

כֹּל", של להבין כמה טוב אפשר למצוא *בתוך* הגעגועים הממלאים אותי, כמה הם  אז בתחילה ישנה ברכה של "בַּ
 .מלמדים אותי על העולם בו אני חי ועל עצמי

ה טוב *יוצא* מהגעגועים האלו, עד היכן עוצמת הגעגועים ִמכֹּל" זה כבר שלב נוסף, כשאני מתחיל לראות כמ"
 .יכולים לקחת אותי, מה הם יכולים להוליד בי

אבל "כֹּל"? כל, זה כבר משהוא אחר לגמרי. הברכה של "כֹּל" היא כשאני מוצא כמה הגעגוע עצמו הוא טוב, כשאני 
 .מגלה בו את העומק של נפשי הנכספת

  שבת שלום. .להתחבר לגעגועים העמוקים שבלבנוחברות וחברים אהובים, שנזכה 



 דיבורי נשמה

 )הרב דניאל שוסטר(

 

אחרא. ועל כן צריך להצניע את מה שעושים, הן  כל דבר שאדם עושה יש על זה מקטרגים, מלאכים מהסטרא

לא לדבר ולא לספר שלא לצורך, והן במעשה, ואפי' במחשבה. והיינו שלפעמים אדם הורס לעצמו בזה  -בדיבור  

שמתלהב ממה שעושה מידי, ולכן בג' הבחינות של מחשבה, דיבור, מעשה צריך צניעות. וחז"ל אמרו: אין הברכה 

מן העין. וכשנתבונן בעניין הקטרוג השורשי נראה שהוא היה קטרוג על בריאת האדם.  שורה אלא בדבר הסמוי

וטעם הקטרוג על האדם כי כדי שהאדם יברא היו צריכים כל המלאכים להתמעט מקומתם אל בחינת האדם ועי"ז 

ל אח"כ כשהאדם יעלה משפל מצבו ויעשה תשובה יזכו גם הם לאורות שהאדם יזכה בהם. ולזה הסכימו כ

המלאכים חוץ משני מלאכים, שהם שורש הסטרא אחרא, והם שורש בחינת עין רעה, ומהם למד בלעם וכל 

השדים את חכמתם. כי השי"ת זרק אותם וקשר אותם בשלשלות ברזל בהרי החושך כידוע מזוה"ק. ומדוע הם לא 

ג"ר דע"ב, שזה לא מופיע גם הסכימו? כי הם טענו שגם כשהאדם יעשה תשובה, בכל אופן ישנו אור מסוים שנקרא 

בתשובתו של האדם. וכיוון שהם היו מבחינת האור הזה ע"כ לא הסכימו להתמעט. אבל בעצם הם טעו טעות 

מרה, כי הם שכחו שכל מה שה' ברא הוא רק בשביל האדם, וגם את האור שנקרא ג"ר דע"ב, גם זה ה' ברא בשביל 

ם לא השכילו שמה שהם ראו שהאדם ע"י תשובתו לא משיג ג"ר האדם, ועוד אורות יותר גבוהים מג"ר דע"ב. וה

דע"ב זהו רק מצד "תיקון נפשו", אבל מצד "תיקון גופו" ודאי שמשיג זאת. והיינו שע"י תחיית המתים כן ישיג את 

הג"ר דע"ב, וא"כ הם כפרו בתחיית המתים. רואים מפה ששורש של עין רעה הוא כפירה בתחיית המתים, 

ה שהשי"ת ברא גם את הגוף למענו יתברך. ומצד שני, אדם שיש לו עין טובה בזה הוא ממשיך את שפירושו כפיר

ברכת ה' בגשמיות ממש, שהגשמיות אפילו שמצד הטבע תופסת מקום, בכל זאת בכח עינו הטובה הגשמיות 

תרבתה מעבר מתברכת ונהיית אינסוף, כמו בתחיית המתים, כאשר ראינו בנביא בנס השמן שהגשמיות נעשתה וה

 לגבולה, וזה בכח עין טובה.

 

 

 פניני שירה

 ()אהרן בס

 

 ֹום ֶאָחדי
 ִמיֶשהּו ִיגַּש ֵאֶליָך

 :ְויִַּגיד
ָתה יֹוֵדעַּ "  ,אַּ

ְעִתי  ִבְזכּוְתָך ִהגַּ
ּיֹום ה ֶשֲאִני הַּ  "ְלמַּ

ע ְפתַּ ָתה תֻּ  ְואַּ
ִגיד: "ֶבֱאֶמת  "!?ְותַּ

 ָקֶשה ְלָךִכי ִיְהֶיה 
ָתה ֲאִמין ֶשאַּ  ְלהַּ

ָתה ָמש אַּ  מַּ
 ָעִשיָת טֹוב

 ִמֶבְנָאָדם

 ְוָאז ִתָזֵכר ְבֶעְרָגה
ם ִמיֶשהּו עַּ  ֵאיְך פַּ

 ָעָשה ְלָך 
ָדָבר  ְבִדּיּוק אֹותֹו הַּ

 ּוִפְתאֹום ָתִבין
 יֹוֵתר ִמָכל ֶרגַּע 

ּייָך  ַאֵחר ְבחַּ
ָמה כָֻּלנּו ְקשּוִרים  כַּ

ָנה ֶשָלנּו ָלה ְקטַּ  ְוֵאיְך ְפעֻּ
ִּיים חַּ ת הַּ  ִהיא ַאְדָוה ְביַּמַּ

 ֶשהֹוֶפֶכת ְלנְַּחשֹול
ִביר   ֲעָנק ְוכַּ

 ֶשל ְשִאיָפה ְלטֹוב
 ֵאֶצל ַאֵחר

 ְבִדּיּוק ְכמֹו 
ם עַּ  ֶשָקָרה פַּ

 גַּם ֶאְצְלָך

 

 

 



 

 בינה ניניפ

 (אדלר )יפעת 

 יגיעו מעשיי למעשי אבותיי?! מתי

מספרים על בעל הסולם ש"פעם נסע לחברון לפני שעבר לגור בתל אביב. וכשחזר ממערת המכפלה אמר טעם 
 למה נוסע לקברי אבות, שהוא כדי לומר 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'" )שמעתי קנט(.

עקב" )מסכת ע"ז כ"ה(. כתוב בתנא דבי "ספר בראשית נקרא ספר הישר, שהוא ספרן של ישרים אברהם, יצחק וי
אליהו פכ"ה: "כל אחד ואחד מישראל חייב לומר: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב". אנחנו 
קוראים בספר בראשית על האבות מתוך מטרה ללמוד מהם וממעשיהם. אבל איך יכולים המעשים שלנו להגיע 

 למעשי האבות?

ים בעל הנתיבות שלום: "... ע"פ המובא ביסוד העבודה )ח"ד פ"א( מהאר"י הקדוש שמיום מסביר האדמו"ר מסלונ
בריאת אדם והלאה יש לכל אחד תפקיד ויעוד מיוחד לתקן בעולם הזה, שליחות מיוחדת שהטילו עליו מלמעלה, 

שהוא גם הקטן  ואין אדם יכול למלא את שליחותו של חברו ולתקן את מה שחברו צריך לתקן. ולאור זה לכל אדם
ביותר, יש שליחות מיוחדת שאף אחד אחר אינו יכול למלאה. ואשרי מי שבהיותו בעולם הזה יודע מה היא 
שליחותו על אדמות וממלאה כראוי... וזהו פירוש שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 

ות נשגבה במדרגות עליונות, שמהם התחיל אבותיי אברהם יצחק ויעקב, שאמנם לאבות הקדושים הייתה שליח
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  –מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי לומר 
. הגרוע ביותר הוא כאשר אצל יהודי... שכ"כ התרגל לסדר החיים שלו ..מה שהוא צריך לתקן  את שליחותו שלו

עד שהוא משלים עם זה, זה הדבר הגרוע ביותר, שבעוד שעל עבירות יש לאדם הרהורי חרטה ותשובה, הרי כאשר 
משלים עם מצבו על זאת לעולם אינו עושה תשובה לשוב על כל מציאות חייו, הוא מתרגל למצבו וכבר אין לו כל 
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

אלא למלא את השליחות המיוחדת שלנו בעולם כמו כלומר, השאיפה שלנו היא לא להיות אברהם, יצחק ויעקב 
 שהאבות מילאו את השליחות שלהם.

אומר בעל הסולם בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות: "... ולמען זה הטביע השי"ת בכללות ההמון ג' נטיות 
כי זהו שנקראות: קנאה, תאווה וכבוד, שמחמתם מתפתח ההמון דרגה אחר דרגה, להוציא מקרבו פני אדם שלם... 

משפט הקנאה, שבאם שלא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. 
ונמצא שאין הרגשת החסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהמה כל בני אדם וחוה, 

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

כשאנחנו משתמשים בקנאה כמו שצריך, הקנאה מאפשרת לנו להגדיל את השאיפות שלנו ולהתקדם. הקנאה 
יכולה לעורר בנו עוד ועוד רצונות והיא מאפשרת לנו להגיע למדרגות גבוהות ביותר. כשאנחנו קוראים על מעשי 

בעזרת הקנאה אנחנו  –ראה האבות ושאר הצדיקים במשך הדורות, כשאנחנו רואים סביבנו אנשים מעוררי הש
יכולים לקבל מהם השראה ולשאוף להאיר את האור המיוחד שלנו בעולם, האור שהקב"ה רוצה לגלות דרכנו 

 בעולם כמו שהם ממלאים את שליחותם בעולם ומאירים בו את האור המיוחד שלהם.
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