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תוכן השיעור:
א. יגעת ומצאת....................................................................................................................................5

הפסוק הראשון בפרשתנו מסכם את מספר שנות חיי שרה, ורש"י מסביר שכל שנותיה היו שוות 

לטובה )מקור 1(. הרבי מבאר שה״שוות לטובה״ התבטא בשלשת הניסים שהיו באהל שרה במשך 

כל שנות חייה - ברכה בעיסה, ענן קשור על האוהל ונר שדלק מערב שבת לערב שבת. 

כשמתה שרה – הפסיקו הניסים, וכשרבקה הגיעה  להינשא ליצחק, הניסים חזרו. זה היה הסימן 

ליצחק שהיא אשתו המיועדת, וזה הביא לו נחמה. )מקור 2(

הרבי מסביר שהניסים הללו היו ברכות, שהגיעו רק לאחר המאמץ המירבי שהשקיעו אברהם 

ושרה. לאחר שאברהם בנה אהל, הגיע ענן לתוספת הגנה. לאחר ששרה הכינה כמות גדולה של 

עיסה, הגיע הנס שהוסיף בה ברכה, ולאחר שהיא הדליקה את הנר, הגיע הנס לוודא שהוא לא 

יכבה. הרבי לומד מכך, שכשאנו מתייגעים ככל שביכלתינו, הקב״ה יוסיף את ברכתו שלו..

ב. הרובד הפנימי.................................................................................................................................9

בחלק הבא, מסביר הרבי את המשמעות הפנימית של האהל, העיסה והנר, בחיינו הרוחניים.

העיסה - מרמזת על עבודת ה' על פי טעם ודעת. האהל - מרמז על עבודת ה׳ שלמעלה מהשכל. 

האור – מרמז על תורת החסידות שמאירה את חייו של האדם.

הנס הוא, שלאחר שאנו נתייגע בכוחות עצמינו בשלשת הרבדים דלעיל, הקב״ה יתן לנו ברכה, 

שתקדם אותנו הרבה יותר.

.
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פתיחה

פרשתינו נקראת "חיי שרה", ומסברת על קבורת שרה אימנו, ועל המאמצים הגדולים של אברהם 
מוכתר  המאמץ  הנכונה,  הכלה  את  למצא  עבדו  אליעזר  את  שולח  הוא  יצחק.  לבנו  כלה  למצא 

בהצלחה, הוא  מוצא את רבקה ומביא אותה הביתה לארץ כנען. 

אז קורה משהו מעניין: המדרש מספר לנו שבחיי שרה היו שלשה ניסים באהל אברהם: ענן היה 
פסקו  נפטרה,  וכששרה  ניסי,  באופן  הזמן  כל  דלק  ונר  בעיסה  מצויה  היתה  ברכה  באהל,  קשור 
אשתו  אכן  שזו  ליצחק,  הסימן  היה  זה  לפתע...  חזרו  הניסים  לאהל,  הגיעה  כשרבקה  הניסים.  

המיועדת לו מן השמים, והוא נישא לה.

בשיעור היום נלמד מה מיוחד בשלשת הניסים הללו, ומהי משמעותם בחיינו.
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מקור 1   חסר 
י שָָׂרה׃ ֵני ַחיֵּ ִנים שְׁ ַבע שָׁ ָנה ְושֶׁ ָנה ְוֶעשְִׂרים שָׁ י שָָׂרה ֵמָאה שָׁ ְהיּו ַחיֵּ ַויִּ

                      רש"י
ִוין ְלטוָֹבה: ן שָׁ לָּ י שָָׂרה. כֻּ ֵני ַחיֵּ                      שְׁ

 

<< הרבי 
הוא  לטובה",  שוין  "כולן  שרה שהיו  חיי  שנות  אודות  לנו  זה שהתורה מספרת  ענין 
בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים"1, היינו, שכל אחד מישראל יכול להגיע לדרגא כזו 

שיהיו כל שנותיו שוין לטובה.

במה מתבטא הענין שכל שנות חיי שרה היו שוין לטובה? – על כך מסופר בסיום וחותם 
הסדרה2 ש"כל זמן ששרה קיימת הי' נר דולק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצוי' 

בעיסה, וענן קשור על האוהל".

מקור 2  בראשית, פרק כ"ד, פסוק ס"ז
ֱאָהֶבָה  ַויֶּ ה  ְלִאשָּׁ ִהי־לוֹ  ַותְּ ֶאת־ִרְבָקה  ח  קַּ ַויִּ ִאּמוֹ  שָָׂרה  ָהאֱֹהָלה  ִיְצָחק  ַוְיִבֶאָה 

ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמוֹ׃  נָּ ַויִּ

                      מדרש, בראשית רבה על הפסוק
ָיִמים  ל  כָּ סז(,  כד,  )בראשית  ִאּמוֹ  שָָׂרה  ָהאֱֹהָלה  ִיְצָחק  ַוְיִבֶאָה 
ָתה  מֵּ יָון שֶׁ ַתח ָאֳהָלּה, כֵּ ֶמת ָהָיה ָעָנן ָקׁשּור ַעל פֶּ ָהְיָתה שָָׂרה ַקיֶּ שֶׁ
ָיִמים  ְוָכל  ָעָנן...  ָחַזר אוֹתוֹ  ִרְבָקה  את  בָּ ְוֵכיָון שֶׁ ָעָנן,  ַסק אוֹתוֹ  פָּ
ָתה  מֵּ שֶׁ ְוֵכיָון  ה,  ִעסָּ בָּ ַחת  לַּ ְמשֻׁ ָרָכה  בְּ ָהָיה  ֶמת  ַקיֶּ שָָׂרה  ָהְיָתה  שֶׁ
ָיִמים  ל  ָחְזָרה. כָּ ִרְבָקה  את  בָּ יָון שֶׁ ָרָכה, כֵּ ַהבְּ ְסָקה אוָֹתּה  שָָׂרה פָּ
ת,  בָּ ת ְוַעד ֵליֵלי שַׁ בָּ יֵלי שַׁ ֶמת ָהָיה ֵנר ּדוֵֹלק ִמלֵּ ָהְיָתה שָָׂרה ַקיֶּ שֶׁ

את ִרְבָקה ָחַזר. בָּ ר, ְוֵכיָון שֶׁ ַסק אוֹתוֹ ַהנֵּ ָתה פָּ מֵּ ְוֵכיָון שֶׁ

א. יגעת ומצאת

1( ראה תנחומא לך לך ט. ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. ועוד. 
2( ב"ר פ"ס, טז. הובא בפרש"י פרשתנו כד, סז.
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<< הרבי 

"ענן קשור על האוהל":

כיון שאברהם ושרה לא היו דרים במקום קבוע, אלא היו נודדים ממקום למקום, לכן 
לא דרו בבית הבנוי מעצים ואבנים, כי אם באוהל, שענינו הוא להיות מחסה משמש 
וממטר. ונוסף לזה הי' גם "ענן קשור על האוהל", שזהו ענין של הגנה נוספת. והיינו, 
כן  ולאחרי  ההגנה,  בענין  האדם  של  פעולתו  שזוהי  אוהל,  בעצמם  בנו  לראש  שלכל 

היתה תוספת הגנה מלמעלה – "ענן קשור על האוהל".

"ברכה מצויה בעיסה":

הקודמת3  בפרשה  וכמסופר  אורחים,  בהכנסת  ושרה  אברהם  מעלת  שגדלה  כיון 
שאברהם שחט ג' פרים כדי שיוכל ליתן לכל אחד משלשת האורחים מן המובחר, ושרה 
לקחה סולת והכינה עוגות כו' – הרי מובן, שגם העיסה שהכינה שרה מצד עצמה היתה 
במדה גדולה ביותר. אבל אף על פי כן, הרי זה בהגבלה. ובזה ניתוסף שהיתה "ברכה 

מצוי' בעיסה" – תוספת ברכתו של הקב"ה, שתוספתו מרובה על העיקר4.

"נר דולק מערב שבת לערב שבת":

– ככל שתגדל מעלתו, הרי זה ענין שבהגבלה. ובזה  הנר שהדליקה שרה מצד עצמה 
ניתוספה ברכה מלמעלה שיהי' "נר דולק מערב שבת לערב שבת", שזהו עניין התמידות 
ובלי-גבול – שהרי גם בערב שבת שלאחרי זה הדליקה שרה נר שהי' דולק מערב שבת 
לערב שבת, ואם כן, הי' הנר דולק בתמידות; אלא, שמצד מעלת עבודת המטה )שלא 
יהי' בבחינת "נהמא דכיסופא"5( הי' זה באופן שבערב שבת שלאחרי זה תהי' פעולת 

הדלקת הנר על ידי שרה.

נס הנר הדולק מערב שבת לערב שבת אינו נס למשך שבוע בלבד, אלא נס תמידי. הנר דלק עד ערב 
שבת ממש, ואז שרה הדליקה שוב את הנר הדולק. הוא המשיך לדלוק למשך שבוע נוסף, וכן הלאה. 

הנר בעצם דלק באופן תמידי. 

גם  בא  שהוא  שיחשב  כדי  שבת?  ערב  מדי  הנר  את  להדליק  צריכה  שרה  היתה  כן,  אם  מדוע 
בהשתדלותה – שהנס לא יהיה באופן של 'נהמא דכיסופא'.

וכללות הענין בזה – שמבלי הבט על גודל מעלת עבודת שרה מצד עצמה, הנה נוסף לזה 
נמשכה גם תוספת ברכה מלמעלה, שזהו עניין המשכת הבלי-גבול.

3( ב"מ פו, ב. הובא בפרש"י וירא יח, ז. 
4( ב"ר פס"א, ד. 

5( ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. הובא בלקו"ת צו ז, רע"ד. ובכ"מ.
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לכאורה אפשר לומר, שלושת הניסים שהיו אצל שרה – האוהל, העיסה והנר. הם לא סתם דברים 
אקראיים, אלא סימלו את עיקר חייהם בעולם.

העבודה העיקרית בחיי אברהם ושרה היתה בעצם "בית חב"ד". הם ייסדו אוהל שהיה פתוח לרווחה, 
והזמינו את כל עוברי הדרכים לבוא להתארח, לאכול ולשתות, לנוח, וללמוד על בורא העולם. מובן 
לכולם, שפרויקט זה היה דבר קשה ביותר, והם היו צריכים לעשות את המירב בשביל כך. הם לא יכלו 
לבנות בית מאבנים, משום שהם נדדו ממקום למקום, כדי להפיץ את האמונה בה' אחד לכולם. הם 

היו צריכים לספק אוכל רב, וכמובן תאורה בלילה.

הרבי מסביר שהתורה אומר לנו, שלאחר שאברהם יגע וטרח לבנות אוהל, ועשה כל שביכולתו לבנות 
ֶמׁש ומגשם, הגיעה ברכה נוספת מהקב"ה – ענן קשור על האוהל שנתן  בית שמוגן מקור וחום, ִמשֶּׁ

להם הגנה נוספת.

כך גם שרה, שתמיד טרחה להכין אוכל לאורחים ביד רחבה ובנפש חפצה. )היא הכינה מידה גדולה 
מאוד של עיסה כדי לעשות עוגות עבור שלושה אורחים בלבד שהזדמנו אליהם!( לאחר שעשתה את 
מה שביכולתה, בא הקב"ה והוסיף לה ברכה מלמעלה – שתשרה ברכה בעיסה, ושתמיד יהיה מספיק 

לכל האורחים.

]אנו רואים זאת בבתי חב"ד – בפרט אלו שעובדים עם תיירים, שלא תמיד אפשר לדעת כמה אורחים 
יגיעו, ובמטבח הבית-חב"ד מכינים אוכל לפי אומדן. קורה לעתים קרובות שמגיע מבול של אורחים 
ללא שום הודעה מראש, ואז רואים את הברכה בעיסה – השליחה נכנסת למטבח ומוציאה את כל מה 

שיש, וראה זה פלא – כולם אוכלים, שבעים ויוצאים מאושרים[.

כך גם עם הנר. שרה הדליקה נר בערב שבת כדי שתהיה תאורה בבית ושהשמחה והשלום ישכנו בו. 
בא הקב"ה והוסיף נס משלו – שהנר יידלק לאורך כל השבוע, מערב שבת לערב שבת.

כשאתה עושה את המירב

אחד  לכל  שיש  הכח  שזהו  לבנים",  )ונתינת-כח(  סימן  אבות  "מעשה  לעיל,  וכאמור 
 – ודור  דור  בכל  נמשכת  אלא  לה הפסק6,  ירושה שאין   – בירושה מאבותינו  מישראל 
שכאשר מתייגע בעבודתו כפי כחו, הנה לאחרי כן נותן לו הקב"ה תוספת מרובה על 

העיקר.

אזי  כחו,  כפי  היגיעה  ענין  אצלו  שישנו  שלאחרי  והיינו,  ומצאת",  "יגעת  וכמארז"ל7 
לו  שנותנים  כיון  הדעת8,  בהיסח  שבאה  מציאה  של  ענין  אצלו  שנעשה  "ומצאת", 

מלמעלה הרבה יותר ממה שהתייגע, באין ערוך9.

כפי שלמדנו בשיעור הקודם, האבות והאמהות הקדושים מורים לנו את הדרך ונותנים לנו את הכוח. 
גם אצלנו זה עובד כך. עלינו להתייגע ולעשות את המירב ואז הקב"ה מוסיף מלמעלה.

6( פכ"ג )כח, ב(. 17. ב"ב קכט, ב. 
7( מגילה ו, ריש ע"ב. 1

8( סנהדרין צז, א.
9( ראה גם תו"מ חכ"ה ע' 148. וש"נ.



9 8

באין ספור מכתבים ושיחות, מדגיש זאת הרבי בצטטו את הפתגם הידוע: יגעתי ולא מצאתי – אל 
תאמין, לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין, יגעתי ומצאתי – תאמין.

מהי משמעות המילה "מציאה"? כשאדם הולך לחנות ומשלם סכום כסף עבור מוצר מסוים, זו לא 
נקראת מציאה. הוא שילם עבור מוצר שהוא ידע שהוא אמור לקבל, ואת זה בדיוק הוא קיבל. מציאה 
פירושה שהאדם מטייל או עסוק בעיסוקים אחרים, ובדרך אגב מוצא מציאה – סכום כסף שמושלך 

היכן שהוא ללא כל סימן. זאת המשמעות של מציאה. הישג שלא אמור היה להגיע.

אזי כאשר אומרים יגעתי ומצאתי, זה לכאורה תרתי דסתרי – דבר והיפוכו. אם האדם יגע כדי לבנות 
או להבין דבר-מה, אזי בסופו של דבר, קיבל את מה שרצה. מדוע זו נקראת מציאה?

מסביר הרבי: הגמרא מרמזת לנו, שאחרי שהאדם התייגע ככל יכולתו – "יגעת", מבטיחה לו התורה, 
שלא רק שהוא ישיג את מה שהוא רצה ועבד עליו, אלא יגיע להישגים גבוהים הרבה יותר – "מצאת"! 

כמו שבמציאה הוא מוצא משהו חשוב הרבה יותר ממה שחיפש. 

להניב  אמורה  הייתה  יגיעתו  הטבע  דרך  פי  ועל  פרנסה,  להשיג  כוחותיו  לפי  מתייגע  אדם  למשל, 
אלף דולר, בא הקב"ה ונותן לו הרבה יותר – עשרת אלפים דולר. השיג זה נחשב "מציאה" לפי ערך 

העבודה שהשקיע.

אדם מתייגע להבין דף גמרא, הלכה או סיפור בתנ"ך. לאחר שיעשה את המירב, יתן לו הקב"ה הבנה 
נעלית הרבה יותר ממה שהשקיע.
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הברכה  גם  והרוחנית.  הנפשית  בעבודתנו  הכוח  את  לנו  נותנים  והאימהות  האבות  שקראנו,  כפי 
ששרתה באוהל שרה ניתנת לנו. אך לא כל אחד מאתנו בונה אוהלים ולא כולנו מאכילים אורחים. 

במה מתבטאים אצלנו שלושת הדברים – אוהל, עיסה ונר?

ממשיך הרבי ומבאר את משמעות הדברים בעבודת ה'.

<< הרבי 

עבודה פנימית ועבודה מקיפה

ויש להוסיף ולבאר הדיוק בג' ענינים הנזכרים לעיל דוקא:

ידוע שכללות צרכי ועניני האדם נחלקים לשני סוגים: פנימיים ומקיפים. ישנם ענינים 
שהאדם לוקח אותם בפנימיות, כמו ענין המזון, ויש ענינים שאי אפשר לקחת אותם 
יותר, מקיף  – מקיף דלבוש, או מקיף נעלה  בפנימיות, אלא הם עומדים בבחי' מקיף 

דבית10.

והופכים לחלק  צרכי האדם נחלקים לשני סוגים: פנימיים – דברים שנכנסים אל תוך הגוף כמזון 
מהאדם. מקיפים – דברים שסובבים את האדם, כלבושים שמגנים עליו מקור וחום או מקום מגורים. 

וזהו ב' הענינים ד"ברכה מצוי' בעיסה", ו"ענן קשור על האוהל":

עיסה – שממנה עושים לחם, שבזה נכלל גם כל דבר מאכל שקרוי לחם, כמו "עבד לחם 
רב"11 – הוא ענין המזון, בחי' הפנימיות; ואוהל – בחי' המקיף.

שני הסוגים הללו מרומזים ב"עיסה" – לחם ושאר סוגי מזון, "אוהל" – שאר צרכי האדם שסובבים 
אותו. 

ועניינם בעבודה: העבודה שעל פי טעם ודעת, "בכל לבבך ובכל נפשך"12 – היא בחי' 
הפנימיות, והעבודה שלמעלה מטעם ודעת, "בכל מאדך"12 – היא בחי' המקיף, שהרי 

העבודה ד"בכל מאדך" ענינה שהאדם יוצא מהציור שלו... וזהו ענין המקיף.

גם בעבודת ה', פרטי וסוגי העבודה מתחלקים לשני סוגים: א. פנימי – עבודה פנימית ומסודרת על 
פי טעם ודעת, שמתבטאת במילים "בכל לבבך ובכל נפשך". ב. מקיף – עבודת ה' שנעלית מהבנת 
האדם ומה'ציור' שלו, המשפיעה על האדם בצורה מקיפה ומגביהה ומעלה אותו לגובה אחר לגמרי.

ב. הרובד הפנימי

10( ראה לקו"ת ברכה צח, סע"ב ואילך. ובכ"מ. 
11( דניאל ה, א. וראה פרש"י ויצא לא, נד. ויקרא ג, יא. אמור כא, יז. 
]דניאל ה, א ֵבְּלַשׁאצַּר ַמְלָכּא ֲעבַד ְלֶחם ַרב. רש"י עבד לחם רב: עשה 

סעודה גדולה.[

12( ואתחנן ו, ה. סוטה כא, א.
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למשל: החלטה ללמוד פרק חומש מדי יום היא עבודה שעל-פי טעם ודעת – עבודה פנימית. אנו 
מבינים אתה התורה ומתחברים אליה, כמו אוכל שמתחבר לגוף האדם.

לאידך, ישנם דברים שאנו לא מבינים ולא מתחברים אליהם אך עדיין עושים זאת, ברית מילה, למשל. 
ישנם רבים שאינם מחשיבים עצמם כדתיים, אך כשזה מגיע לברית מילה, הם עושים זאת ללא שום 
פקפוק. אין להם הסבר לכך, הם לא באמת יודעים מדוע, אך הם חשים את הצורך העצום לבצע זאת. 
כשהאדם עושה זאת, הוא עושה משהו שלמעלה מהבנתו – למעלה מה'ציור' שלו. החוויה הזאת 

מגביהה אותו לדרגה נעלית הרבה יותר.

זה יכול להתבטא גם בהשתתפות בתפילות יום כיפור או בריקודי שמחת תורה, שמשפיעים על האדם 
בצורה עצומה שהוא אפילו לא יודע למה. אך הם משנים אותו והוא יוצא משם אדם אחר לגמרי. 

)בלקו"ת פ׳ ברכה המצוין בהערות, אדה"ז מסביר שמזון מרמז על לימוד התורה - פנימי, ולבושים 

מרמזים על קיום המצוות – מקיף(.

והנה, כללות העבודה בב' הבחי' דפנימי ומקיף היא מצד האדם; ולאחרי שהאדם מתייגע 
הקב"ה שתוספתו  בברכתו של  ברכה,  תוספת  מלמעלה  לו  נותנים  אזי  כחו,  כפי  בזה 
מרובה על העיקר, בבחי' בלי גבול – שזהו הענין ש"ברכה מצוי' בעיסה" ו"ענן קשור על 

האוהל".

שני הסוגים – העבודה הפנימית והמקיפה, הם מה שהאדם עושה בכוחות עצמו. וכשהוא עושה את 
המירב הוא מקבל תוספת מלמעלה, שנעלית הרבה יותר ממה שמשיג בכוח עצמו.

והענן על  אלו הם שני הניסים הראשונים שהיו באוהל שרה. הברכה בעיסה – בעבודה הפנימית, 
האוהל – ההוספה בעבודה המקיפה.

האור שמאיר את הכל

וביאור ענין הג' – "נר דולק מערב שבת לערב שבת" )בקצרה על כל פנים, מפני קוצר 
הזמן(:

בשעה  בהחדר  שנמצאים  הדברים  כל  שהרי  חדש,  דבר  פועל  שאינו   – נר  של  ענינו 
שמדליקים בו נר, היו בו גם לפני שהדליקו את הנר, אלא החילוק הוא, שלפני הדלקת 
הנר שרר חושך ולא ראו מאומה, ועל ידי הדלקת הנר נעשה אור, ורואים כל דבר בבירור.

כאשר החדר חשוך קשה לעשות שימוש נכון בחפצים. כשמאיר אור – לא התווסף שום דבר בחדר, אך 
כעת החדר מואר, וניתן להשתמש בחפצים שבו.
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הכתוב15  בפירוש  החיים14  עץ  בקונטרס  והובא  בגמרא13  כדאיתא   – בעבודה  כן  וכמו 
"כי נר מצוה ותורה אור", "משל לאדם שהי' מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן 
הקוצים ומן הפחתים )גומות( כו' ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של 
אור כו' כיון שעלה עמוד השחר כו'" – שענין החושך שלא רואים היכן נמצאים היינו 

שיכולים להחליף טוב לרע או רע לטוב, מתוק למר ומר למתוק וכו',

ליל, ומפאת החושך מפחד ממכשולים  הגמרא במסכת סוטה מביאה משל מאדם שמהלך באישון 
ִעים. כך גם בעבודת ה׳, כשחשוך  ושאר מזיקים בדרך. רק כשיש לו אור הוא יכול להישמר מכל ַהִמְפגָּ
יכול להתבלבל ולחשוב שהטוב הוא רע והרע הוא טוב... אנו צריכים אור  מבחינה רוחנית, היהודי 

ובהירות, בשביל להחליט את ההחלטה הנכונה. 

לכן, נוסף על העבודה ד"עיסה" ו"אוהל" )פנימי ומקיף(, צריכה להיות גם העבודה ד"נר 
דולק" – להאיר ע"י המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורה16, שמאירה לו בכל עניניו.

מהו האור שמאיר את חייו של האדם? תורת החסידות.

היפך  בית17,  שלום  בשביל  הוא  שענינו  שבת,  נר  כפשוטו,  דולק"  ד"נר  הענין  וכמו 
של  ענין  אצלו  להיות  יכול  דולק  הנר  שע"י  האור  שלולי  היינו,  והפירוד,  המחלוקת 
הוא מודה שהם שייכים לאלקות,  לענינים מסויימים הרי  – שבנוגע  ופירוד  מחלוקת 
אבל בנוגע לענינים אחרים חושב שהם שייכים אליו ויכול לעשות כרצונו, וכדי שלא 

יהי' פירוד בעניניו צריכה להיות העבודה ד"נר דולק".

יוכלו  הסיבה להדלקת נר שבת היא שלום בית. אם הבית יהיה חשוך בזמן הסעודה, הסועדים לא 
לראות מה הם עושים, היכן המזלג, היכן הכיסא, ויבואו למדון ומריבה. לכן יש להדליק נרות שבת, 

שמביאים שלום לבית. 

כך גם ברוחניות, כשאין אור, לא יודעים בדיוק מהי המצווה ומהי התורה, דבר שיכול לגרום לפירוד 
בעבודת ה'. חלק מהדברים שיעשה יהיו נכונים וראויים, אך בחלק אחר ייתכן ויטעה. 

ובאותיות פשוטות: יהודי יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות בהידור כל ימיו, אבל, ללא 
אור, וללא חיות והתלהבות, ולכן, מוכרחת להיות העבודה ד"נר דולק", שיהי' אור וחיות 

בעבודה דתורה ומצוות, וענין זה נעשה על ידי המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורה.

וצריך להיות "נר דולק מערב שבת לערב שבת", היינו, שהענין ד"נר דולק" צריך להיות 
בתמידות, כך, שבכל מדריגה שמגיע אלי' צריך לפעול בה תוספת אור18, וענין זה פועל 

לא רק בעבודה ד"מי שטרח בערב שבת", אלא גם בהענין ד"יאכל בשבת"19.

   משיחת שבת פרשת חיי שרה, מברכים החודש כסלו, ה'תש"כ
רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם חלק כ"ז עמוד 146 והלאה

13( סוטה כא, א.
14( בתחלתו. 

15( משלי ו, כג. 
16( ראה פתיחתא דאיכ"ר ב ובפי' יפה ענף שם. ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז 

ובפי' קה"ע שם. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שכב. סה"מ תרפ"ט ע' 176. וש"נ. 
 . 17( ראה שבת כג, ב. 30. חסר קצת )המו"ל(. 31. ע"ז ג, סע"א. 

18( חסר קצת )המו"ל(. 
19( ע"ז ג, סע"א. 
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מה הפירוש שתורת החסידות היא האור?

מהות החסידות כוללת בתוכה סתירה מסוימת. מצד אחד, היא לא חידשה דבר. התורה היא אותה 
הם  ואין  קדמוניים,  במקורות  מעוגנים  השונים  במנהגים  השינויים  מצוות.  אותן  והמצוות  תורה, 
חידוש של תורת החסידות. מצד שני, החסידות חוללה מהפיכה אמיתית. היא החדירה רוח חדשה 

ורעננה בחיי היהדות, עד שגם אלה שבמוצהר אינם חסידים מושפעים מרוח החסידות.

במכתב שכתב הרבי החמישי של חסידות חב"ד, רבי שלום דובער שניאורסון, לרגל חג-הגאולה י"ט 
בכסלו, הוא מסביר במלים ספורות את מהותה של החסידות. הוא כותב, כי ביום הזה, י"ט בכסלו, 
שמסמל את פריצת-דרכה של החסידות – "אור וַחּיּות נפשנו ניתן לנו". שתי המלים 'אור' ו'ַחּיּות', 

ְמַמּצוֹת את בשורת החסידות.

להאיר ולהחיות

מה ההבדל בין חדר חשוך לחדר מואר? מבחינת החפצים שנמצאים בחדר אין שום הבדל. האור אינו 
מביא שום חידוש לחדר ואינו מוסיף מאומה על מה שהיה בו קודם. מצד שני, איזה הבדל יש בין חדר 
שבו שוררת עלטה לחדר מואר! בחדר חשוך מאבדים החפצים ממשמעותם; קשה לעמוד על ערכם 
האמיתי; ובמקום לעשות בהם שימוש מועיל – עלול האדם להיתקל בהם ולהיחבל. זהו הבדל בין 

חושך לאור!

ַחּיּות. רוח החיים אינה מוסיפה מאומה על מה שכבר יש בגוף. האיברים והגידים קיימים  כך הדבר גם בְּ
עם רוח החיים או בלעדיה. אבל איזה הבדל! אותו אוסף של איברים וגידים יכול להיות מוטל כאבן 
דוממת, נטול כל ערך וחשיבות; והוא יכול להיות יצור חי, תוסס, מלא עליצות וחיוניות. הכול בזכות 

אותו דבר בלתי-מוגדר שנקרא ַחּיּות.

ו'ַחּיּות' ממחישים לנו איך אפשר לשנות את פני הדברים מן הקצה אל הקצה,  שני המושגים 'אור' 
אפל  או  וחי  מואר  להיות  יכול  עצמו  הדבר  אותו  הדברים.  מהות  עצם  על  דבר  להוסיף  מבלי  וזאת 

וחסר-חיים.

נשמת התורה

החסידות, במהותה האמיתית, היא 'אור' והיא 'ַחּיּות'. ההגדרה הממצה ביותר שלה היא – פנימיות 
תורה  אותה  היא  התורה  מצוותיה.  את  ומחיה  התורה  על  חדש  אור  שופכת  היא  התורה.  ונשמת 
והמצוות הן אותן מצוות, אבל על-ידי החסידות הן מתחילות להאיר ולחיות. כפי שרואים בפועל, 
שמחה  בחום,  ולקיים  לגמרי,  אחרת  התורה  את  לחוש  יהודים  החלו  החסידות  אור  לגילוי  שהודות 
ורעננות את מצוותיה. השגרה וההרגל פינו את מקומם לגל של חיוניות וחיות פנימית שחדר לחיי 

היהדות.

אף תורת החסידות נושאת בחובה את ההיבט של דבר והיפוכו. כל מי שניסה ללמוד אי-פעם את 
תורת החסידות נוכח לראות שיסודותיה נעוצים בתלמוד, במדרשים, בספרי החקירה, הקבלה וכו' 
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– כאילו הכול כבר נאמר ונכתב. עם זאת, הגישה וצורת הסבר הדברים מציגות עולם חדש לגמרי – 
ר בין דברים. כל נושא וכל סוגיה מקבלים מימד אחר לאור  עומק אחר, בהירות אחרת, חשיפת ֶהְקשֵׁ

ביאורי פנימיות התורה. היא מאירה ומחיה את התורה עד שהדברים נראים באור אחר לגמרי.

אפשר  מידה  באותה  באפילה?  אז  התהלכו  האם  החסידות,  קודם  היה  מה  לשאול,  כמובן  אפשר 
לשאול מה היה לפני שנכתבה הגמרא ולפני שהתחברה המשנה. אלא ברור, שאז ידעו להפיק מתוך 
פסוקי התורה את כל הפרטים שמפורטים במשנה ובגמרא. גם קודם החסידות, בדורות הראשונים, 
ראו יהודים בתורה ובמצוות עצמן את האור ואת הפנימיות. אך בדורות האחרונים, לאחר שמהשמיים 
גילו את תורת החסידות – שוב אי-אפשר להגיע לשלימות בתורה ובעבודת-ה' בלי אורה המיוחד 

והחיות שהיא מעניקה.

מתוך מושגים בחסידות – שיחת השבוע


