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  פרשת חיי שרה

  ויביאה יצחק אהלה שרה אמו

  בראשית כד סז

   'דולקנר בכל מצב צריך '

 ".ש"כולן שוין לטובה –והובא בפירוש רש"י  – 2"ויהיו חיי שרה גו' שני חיי שרה", איתא במדרש 1על הפסוק

ש"כל זמן  3דרהעל כך מסופר בסיום וחותם הס –במה מתבטא הענין שכל שנות חיי שרה היו שוין לטובה? ...

  ".בעיסה, וענן קשור על האוהל הנר דולק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצוי הששרה קיימת הי

  ":ענן קשור על האוהל"

כיון שאברהם ושרה לא היו דרים במקום קבוע, אלא היו נודדים ממקום למקום, לכן לא דרו בבית הבנוי 

גם "ענן קשור על  הר. ונוסף לזה היטָ מָ ש ומִ מֶ שֶ מִ  מעצים ואבנים, כי אם באוהל, שענינו הוא להיות מחסה

בנו בעצמם אוהל, שזוהי פעולתו של האדם בענין  האוהל", שזהו ענין של הגנה נוספת. והיינו, שלכל לראש

  "."ענן קשור על האוהל –ההגנה, ולאחרי כן היתה תוספת הגנה מלמעלה 

  ":בעיסהה ברכה מצוי"

פרים  שלושהשאברהם שחט  4נסת אורחים, וכמסופר בפרשה הקודמתכיון שגדלה מעלת אברהם ושרה בהכ

הרי מובן,  –כדי שיוכל ליתן לכל אחד משלשת האורחים מן המובחר, ושרה לקחה סולת והכינה עוגות כו' 

                                                            
  ריש פרשתנו. 1 
  ראה גם ב"ר רפנ"ח. 2 
  ב"ר פ"ס, טז. הובא בפרש"י פרשתנו כד, סז. 3 
  ב"מ פו, ב. הובא בפרש"י וירא יח, ז. 4 



 

, הרי זה בהגבלה. ובזה ןכי פל עף שגם העיסה שהכינה שרה מצד עצמה היתה במדה גדולה ביותר. אבל א

  .5תוספת ברכתו של הקב"ה, שתוספתו מרובה על העיקר –בעיסה"  המצוי ניתוסף שהיתה "ברכה

  ":נר דולק מערב שבת לערב שבת"

ככל שתגדל מעלתו, הרי זה ענין שבהגבלה. ובזה ניתוספה ברכה מלמעלה  –הנר שהדליקה שרה מצד עצמה 

 רי זהערב שבת שלאחשהרי גם ב –גבול -התמידות ובלי ניןע "נר דולק מערב שבת לערב שבת", שזהו השיהי

, שמצד מעלת הנר דולק בתמידות; אלא ה, הים כןדולק מערב שבת לערב שבת, וא ההדליקה שרה נר שהי

ת פעול התהי רי זהזה באופן שבערב שבת שלאח ה) הי6בבחינת "נהמא דכיסופא" העבודת המטה (שלא יהי

  .שרה ל ידיהדלקת הנר ע

משכה גם תוספת הנה נוסף לזה נ... לת עבודת שרה מצד עצמה,שמבלי הבט על גודל מע –וכללות הענין בזה 

  .גבול-המשכת הבלי ניןע ברכה מלמעלה, שזהו

שיש לכל אחד מישראל בירושה מאבותינו  כח) לבנים", שזהו הכח-וכאמור לעיל, "מעשה אבות סימן (ונתינת

כפי כחו, הנה לאחרי כן שכאשר מתייגע בעבודתו  –, אלא נמשכת בכל דור ודור 7ירושה שאין לה הפסק –

  .נותן לו הקב"ה תוספת ברוכה על העיקר

"יגעת ומצאת", והיינו, שלאחרי שישנו אצלו ענין היגיעה כפי כחו, אזי "ומצאת",  8ז"למר רבותינו וכמא

, כיון שנותנים לו מלמעלה הרבה יותר ממה שהתייגע, 9שנעשה אצלו ענין של מציאה שבאה בהיסח הדעת

  .10באין ערוך

  :דוקא זכרים לעילענינים הנ שלושהלהוסיף ולבאר הדיוק ב ויש

ידוע שכללות צרכי ועניני האדם נחלקים לשני סוגים: פנימיים ומקיפים. ישנם ענינים שהאדם לוקח אותם 

 –מקיף  נתבפנימיות, כמו ענין המזון, ויש ענינים שאי אפשר לקחת אותם בפנימיות, אלא הם עומדים בבחי

  .11קיף נעלה יותר, מקיף דביתמקיף דלבוש, או מ

  ":בעיסה", ו"ענן קשור על האוהל ההענינים ד"ברכה מצוי שניוזהו 

                                                            
  ב"ר פס"א, ד.  5 
  ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. הובא בלקו"ת צו ז, רע"ד. ובכ"מ. 6 
  ב"ב קכט, ב. 7 
  ע"ב.מגילה ו, ר 8 
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  . וש"נ.148ראה גם תו"מ חכ"ה ע'  10 
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 א עניןהו – 12"ֲעַבד ְלֶחם ַרבשממנה עושים לחם, שבזה נכלל גם כל דבר מאכל שקרוי לחם, כמו " –עיסה 

  .המקיף נתבחי –הפנימיות; ואוהל  נתהמזון, בחי

הפנימיות, והעבודה  נתהיא בחי – 13ם ודעת, "בכל לבבך ובכל נפשך"טע ל פיוענינם בעבודה: העבודה שע

המקיף, שהרי העבודה ד"בכל מאדך" ענינה שהאדם יוצא  נתהיא בחי – שלמעלה מטעם ודעת, "בכל מאדך"

"מאד" צריך לצאת  נת, כי, כדי לבוא לבחי14מהציור שלו, שזהו ש"מאד" אותיות "אדם", אבל בצירוף אחר

  .וזהו ענין המקיףמציור "אדם", 

  

דפנימי ומקיף היא מצד האדם; ולאחרי שהאדם מתייגע בזה כפי כחו, אזי  נותהבחי שניוהנה, כללות העבודה ב

שזהו  –י גבול בל נתנותנים לו מלמעלה תוספת ברכה, בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, בבחי

  ".בעיסה" ו"ענן קשור על האוהל ההענין ש"ברכה מצוי

  :"נר דולק מערב שבת לערב שבת" –שלישי ענין ההיאור וב

שאינו פועל דבר חדש, שהרי כל הדברים שנמצאים בהחדר בשעה שמדליקים בו נר, היו בו גם  –ענינו של נר 

הדלקת  ל ידילפני שהדליקו את הנר, אלא החילוק הוא, שלפני הדלקת הנר שרר חושך ולא ראו מאומה, וע

  ל דבר בבירור.הנר נעשה אור, ורואים כ

להאיר  –ולכן, נוסף על העבודה ד"עיסה" ו"אוהל" (פנימי ומקיף), צריכה להיות גם העבודה ד"נר דולק" ...

  ., שמאירה לו בכל עניניו15המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורה על ידי

ירוד, היינו, , היפך המחלוקת והפ16וכמו הענין ד"נר דולק" כפשוטו, נר שבת, שענינו הוא בשביל שלום בית

שבנוגע לענינים מסויימים הרי  –הנר דולק יכול להיות אצלו ענין של מחלוקת ופירוד  ל ידישלולי האור שע

יכול לעשות כרצונו, הוא מודה שהם שייכים לאלקות, אבל בנוגע לענינים אחרים חושב שהם שייכים אליו ו

  ".לקפירוד בעניניו צריכה להיות העבודה ד"נר דו הוכדי שלא יהי
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ובאותיות פשוטות: יהודי יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות בהידור כל ימיו, אבל, ללא אור, וללא חיות 

, וענין זה רה ומצוותאור וחיות בעבודה דתו הוהתלהבות, ולכן, מוכרחת להיות העבודה ד"נר דולק", שיהי

  .י המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורהל ידנעשה ע

ק מערב שבת לערב שבת", היינו, שהענין ד"נר דולק" צריך להיות בתמידות, כך, שבכל וצריך להיות "נר דול

, וענין זה פועל לא רק בעבודה ד"מי שטרח בערב שבת", 17צריך לפעול בה תוספת אור המדריגה שמגיע אלי

  .18אלא גם בהענין ד"יאכל בשבת"

  ":וכל זה צריך להיות באופן ש"כולן שוין לטובה

צריך  –הזמנים, הן כאשר טוב בגשמיות והעבודה היא בנקל, והן כאשר העבודה היא בקושי בכל השנים ובכל 

בעיסה", "ענן קשור על  הל: "ברכה מצויזכרים לעיהענינים הנ שלושהלהיות "כולן שוין לטובה" בכל 

  .", ו"נר דולק מערב שבת לערב שבת"האוהל

  לתי מוגה.רשימת השומעים ביחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, קטע מש

  .146ח"א ע'  ה'תש"כתו"מ 
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