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 תיקונה של שרה אמנו  –  חיי שרהפרשת 

יתֹו שנאמר " שה לבנו יצחקאת אליעזר להביא א לחש אבינו אברהם ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן בֵּ י:ַוי כִׂ ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ל ְבָכל ֲאֶשר לֹו שִׂ יֲעָך  ַהּמשֵּ ְוַאְשבִׂ
אֹלקֵּ בה' ֱאֹל ם וֵּ ְרבֹו:קֵּ י ַהָשַמיִׂ ב ְבקִׂ י יֹושֵּ כִׂ י ֲאֶשר ָאנֹּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִׂ י מִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ַקח אִׂ ֹּא תִׂ ְך  י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ל לֵּ י תֵּ י ְוֶאל מֹוַלְדתִׂ י ֶאל ַאְרצִׂ י כִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְוָלַקְחָת אִׂ
ְצָחק חזרו להיות באותה השעה ובו אמו  גרההל שהיתה אל האֹּ  הביא אותהאבינו זר עם רבקה. יצחק את שליחותו וח אליעזר קיים. ד( –)בראשית כד, ב " ְליִׂ
רבקה  הנעשת ובדבר הזה .קשור לאהל היהמערב שבת לערב שבת, הברכה היתה מצויה בעיסה, והענן  דלק שבת נר שהיו בזמן שרה ניסיםשלשה 

ָשה ַוֶיֱאָהֶבָה ַויִׂ " שנאמרדוגמת שרה  י לֹו ְלאִׂ ְבָקה ַוְתהִׂ ַקח ֶאת רִׂ ּמֹו ַויִׂ ְצָחק ָהאֱֹּהָלה ָשָרה אִׂ ֶאָה יִׂ ּמֹוַוְיבִׂ י אִׂ ְצָחק ַאֲחרֵּ ם יִׂ  .)רש"י בראשית כד, סז( )בראשית כד, סז(" ָנחֵּ

 הל של שרה?חזרו עם בואה של רבקה לא  כולם היו אצל שרה? ומדוע הם  של הנר העיסה והענן הללו הנסיםויש להתבונן, מדוע דווקא שלשת 

 את חוה והטיל בה זוהמאוהכשיל הנחש הקדמון החטיא 

ֶבןפיה יהיה יותר מכל הנבראים והביאה לפני אדם הראשון שנאמר "יֹוש כאשר הקב"ה יצר את חוה הוא עשה לָ קֵּ ה' ֱאֹל ַויִׂ ן ים ֶאת ַהצֵּ ע ֲאֶשר ָלַקח מִׂ
ֶאָה ֶאל ָהָאָדםהָ  ָשה ַוְיבִׂ  שהבריות לא היו יכולים להסתכל בהעד  יופיה של חוה היה רב כל כך,. רבי יצחק אמר()זוהר פרשת בשלח דף נה ע"א ד"ה  )בראשית ב, כב(" ָאָדם ְלאִׂ

)'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה ד"ה 'ויקח העבד  הנחש הקדמוןגבי  על  'רכב'והס"מ הלך אז  .)זוהר פרשת קדושים דף פג ע"ב ד"ה 'ותנינן שפירו דאדם' רעיא מהימנא(אדם הראשון לא ואפילו 

'ספר הבהיר'  ,'בראשית רבה' יט אות א, זוהר פרשת בראשית דף לה ע"ב מהשמטות הזוהר סימן לד, 'פרקי דרבי אליעזר' פרק  יג ד"ה הקנאה והתאוה והכבוד) הגמל ו שלשהיה נראה כדמות גמלים' מפרקי דרבי אליעזר( עשרה

על רגליו היה  הילךארוך וכאשר הוא  היה צוארוש היות התורה' פרשת חיי שרה ד"ה 'ויקח העבד עשרה גמלים' מפרקי דרבי אליעזר( 'שפתי כהן על ,לר' נחוניה בן הקנה בסוף הספר אות ר' ד"ה שאלו תלמידיו
את  הקדמון וכשראה הנחש. פרק יג ד"ה והיה דמותו כמין גמל( 'פרקי דרבי אליעזר' בפירושו על)'רד"ל'  הָהַרבָ  תֹוכּויכ  ר  מתוך  ,טרת של גמליםגופו מתקמט עולה ויורד כמו חטֹו

)'שמו אברהם' לר' אברהם  לעצמו לקחתה האדם הראשון על מנתוביקש להרוג את  פרשת לך לך דף לז ע"א ד"ה אמנם נראה בהיות( 'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות' חלק א  חשק בההוא חוה 

 .פאלאג'י מערכת א אות ז(

י י ֵדַע ֱאֹל" לאכול מעץ הדעתדיבר עם חוה ונתן לה עצה  הנחש י  ק  כ  ה  חּו ֵעיֵניֶכם ו  ק  פ  נ  ֶמּנּו ו  ֶכם מ  יֹום ֲאָכל  י ב  ֵעי טֹוב ָוָרעק  יֶתם ֵכאֹלים כ   )בראשית ג, ה(" ים י ד 
יֹום " לו שנאמרכפי  ואז ימות מהעץ יאכלגם אשון אדם הרש ומטרתו היתה. קמו ע"א ד"ה כשבא נחש על חוה(דף )רש"י גמ' שבת  י ב  ֶמּנּו מֹות ָתמּותכ  ָך מ   )בראשית ב, יז(" ֲאָכל 

 ניתן כוח לנחשמזה תיכף ומיד פירסה נידה, וואכלה מעץ הדעת חוה  .'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן תחילת פרשת חיי שרה דף יז ע"א()את חוה אשתו יישא  הואואז 
 )'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה ד"ה 'ויקח העבד עשרה גמלים' מפרקי דרבי אליעזר( פיתה אותה והוא, חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה וזהו שאמר הכתוב()'שתי ידות' על התורה לר' אברהם לקלקל עמה  הקדמון

. ראה זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזי הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'ותקח פריו ותאכל' ,זוהרה, רקאנטי פרשת בראשית ד"ה מדרש רות 'בההיא זימנא' בשם )גמ' שבת דף קמו תחילת ע"א והטיל בה את זוהמתו

י ָוא ֵכללכן נאמר ". )'ספר הציוני' פרשת תזריע דף סד ע"א ד"ה אשה( 'רוח הטומאה'ונכנסה בה  אתת חוה( יַאנ  ש  ָשה ַהָּנָחׁש ה  י"ו, )בראשית ג, יג( "ַות אֶמר ָהא  יַאנ  ש  לשון מ" הוא ה 
)'שפתי רוחו גם ונטמאה  ,נטמא באותה הזוהמא שהיתה בההוא עם חוה  הראשון אחר כך כאשר היה אדם .קמו ע"א ד"ה כשבא נחש על חוה(דף )רש"י גמ' שבת  'ואיןניׂש'

 . אדם על חוה' בשם השפתי כהן(כהן על התורה' בראשית א סוף ד"ה ובמדרש בראשון, 'מדרש תלפיות' ענף אדם הראשון ד"ה 'כשבא 

ָתה חוה נקראה לפני החטא בשם 'חיה' על " וא ָהי  י ה  גרמה מיתה היא אך אחר החטא ש, פרשת בראשית סימן ג( )בראשית ג, כ( )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל "ֵאם ָכל ָחיכ 
'נצוצי אורות' להחיד"א על )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת בראשית סימן ג, 'כלי יקר' בראשית ג, כ, 'פני דוד' להחיד"א פרשת וירא אות מ ד"ה כעת חיה,  הוחלף שמה מן 'חיה' ל'חוה' )'כלי יקר' בראשית ג, כ( לדורות

ָיא' בארמית הנקרא פרשת שמות אות יט ד"ה והנה אבינו הראשון( לר' חיים מצ'רנוביץ )'באר מים חיים' על שם הנחש הקדמוני ,(פרשת תרומה דף קלז ע"א אות א בשם גורי האר"יזוהר  ו  אשר  ,בשם 'ח 
לר' חיים טירר  )'באר מים חיים' זוהמאומילא בה  פרשת וירא אות יד ד"ה ולהבין אומרו כעת( לר' חיים מצ'רנוביץם חיים' )'באר מי והטיל פרשת וירא ד"ה כעת חיה ולשרה בן(לר' שלמה מראמדסק )'תפארת שלמה'  בה נדבק

ְשתֹו "בפסוק  וזה הטעם מדוע. פרשת שמות אות יט ד"ה והנה אבינו הראשון( מצ'רנוביץ ם אִׂ ְקָרא ָהָאָדם שֵּ וא ָהְיָתה  ַחָוהַויִׂ י הִׂ ם ָכל ָחיכִׂ " ַחָוהששמה הוא "נאמר  )בראשית ג, כ(" אֵּ
ם ָכל ָחיאף שבאמת היא קרויה על שם "  הלא נקראהיא מה ש. ופרשת וירא אות יד ד"ה ולהבין אומרו כעת( לר' חיים מצ'רנוביץ)'באר מים חיים' " והיתה צריכה להיקרא בשם 'חיה' אֵּ

שלמה לר' )'כלי יקר' אות י' באות ו' ה בשמה את רק החליףולכן הוא  שם שמה הראשון 'חיה'רֹואת רצה להשאיר  הראשון אדםכי היה זה פירוש בשם 'נחש', ב

 .בראשית ג, כ( אפרים מלונטשיץ

עֹוד ָאָדם  ַוֵיַדעולהסתכל עליה שנאמר " בחוה אשתו, והיה יכול האדם הראשון להכיר של אדם הראשון פיֹוויֹו פיה של חוהבעקבות החטא הסתלק יֹו
תֹו ֶאת ׁש   זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזי אתת חוה,)מיתה את ה עם הנחש חוה הביאה במעשיה. )בראשית ד, כה( )זוהר פרשת קדושים דף פג ע"ב ד"ה 'ותנינן שפירו דאדם' רעיא מהימנא( "א 

'שפתי כהן על התורה' בראשית א סוף ד"ה  )זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזי אתת חוה, ולעולם )זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזי אתת חוה( לבעלה ('שפתי כהן על התורה' בראשית א סוף ד"ה ובמדרש בראשון

ֹּא תֹּאַכל ים ַעל הָ קִׂ ַוְיַצו ה' ֱאֹלהקב"ה את אדם הראשון " בתחילה כפי שהזהירו ,ובמדרש בראשון( ץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ל עֵּ ל: ומֵּ ֹּאכֵּ ץ ַהָגן ָאכֹּל ת כֹּל עֵּ אמֹּר מִׂ ָאָדם לֵּ
ֶּמנו  ֶּמנו מִׂ י ְביֹום ֲאָכְלָך מִׂ ַעת ַאֶפיָך תֹּאַכל ֶלֶחם " האדם בעקבות חטא אכילת עץ הדעתהתקלל  וכך גם .(יז –)בראשית ב, טז " מֹות ָתמותכִׂ  ַעד שוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמהְבזֵּ

י ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתשוב ֶּמָנה ֻלָקְחָת כִׂ י מִׂ  .בראשית ג, יט(לר' חיים בן עטר )בראשית ג, יט( )ראה 'אור החיים הקדוש' " כִׂ

 חוה התגלגלה בתוך שרה אמנו כדי לתקן את חטאה נשמת

להחיד"א פרשת וירא אות מ ד"ה כעת חיה,  על התורה 'פני דוד' ,עבד, 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תרומה דף קלז ע"א אות א)'זוהר חדש' פרשת יתרו דף מב ע"א ד"ה מה  חוה התגלגלה בתוך שרה אמנו נשמת

 על התורה לר' אהרן דרשן , 'בגדי אהרן'עם פרישת שלום פרשת וירא ד"ה ואל הבקר רץחלק א לר' נתן נטע שפירא  ''מגלה עמוקות ,דף לז ע"א ד"ה אמנם נראה בהיות חלק א פרשת לך לך 'שבט מוסר' לר' אליהו הכהן מחבר ספר'מגלה צפונות' 

ך הנה ידענו מחכמי תחילת פרשת חיי שרה ד"ה אלר' משה אלשיך )'אלשיך הקדוש' ותה יולתקן את אשר ע (מערכת א אות זבנו של ר' חיים פאלאג'י , 'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י פרשת לך לך דף טו ע"א ד"ה ויהי רעב בארץ

ל" חוה שנרמז במה שאמרה כפי התיקוןוזה היה תחילת  .האמת( י ָואֹּכֵּ יַאנִׂ שִׂ ָשה ַהָנָחש הִׂ שָ  רַותֹּאמֶ תיבות "השסופי , )בראשית ג, יג(" ַותֹּאֶמר ָהאִׂ " שַהָנחָ  הָהאִׂ
לרמוז  )בראשית יח, י(" ֶפַתח ָהאֶֹּהל ְוָשָרה שַֹּמַעת"נאמר . וכן פרשת בראשית ד"ה ותאמר האשה הנחש( 'בני יששכר' למחבר ספר)'אגרא דכלה' יוצא התיבה 'שרה' ללמד על תחילת תיקונה 

פרשת תולדות דף מח ע"ב ד"ה  'חלק א 'פרישת שלוםפירוש 'עם לר' נתן נטע שפירא )'מגלה עמוקות' בעולם שנבראה חוה שהיתה האשה הראשונה  שהיא מתקנת את 'פתח האהל' כלומר את

 .ולכן כשראה יצחק(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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כלומר מעין אותו )'אור החמה' על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"א ד"ה 'ור' יצחק פליג' מהרמ"ק(  )ראה 'בראשית רבה' מ, ה( דומה לקלסתר פניה של חוה הלכן קלסתר פניה של שרה הי
)עפ"י דברי הגמ' בבא בתרא דף נח  דרגת היופי של חוהב לגמריאף שלא היה , )הרמ"ד וואלי בראשית כ על הפסוק 'ועתה השב אשת האיש'( היופי שלה, אשר לא היה כמותו בכל העולם

וא ְמאֹּד" נרמז בפסוק וזה. חוה עיי"ש(מול ע"א על יופיה של שרה  י ָיָפה הִׂ ָשה כִׂ ים ֶאת ָהאִׂ ְצרִׂ ְראו ַהּמִׂ ְצָרְיָמה ַויִׂ י ְכבֹוא ַאְבָרם מִׂ  הָיפָ  יכִׂ "שסופי התיבות  )בראשית יב, יד(" ַוְיהִׂ
ו ָשה יְ . ועל זה אמר אברהם לשרה ")'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך אות טוב ד"ה בפי' התורה(יוצא גמטריא 'חוה' עם הכולל  )בראשית יב, יד(" דְמאֹּ  אהִׂ י אִׂ י כִׂ ה ָנא ָיַדְעתִׂ נֵּ ַפת הִׂ

כדי שתתקן את הקלקול  שרהניתן לויופי זה . )'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה אמרי נא אחותי את( שלך זההליופי  השום אשה לא הגיעכלומר ש)בראשית יב, יא( " ַמְרֶאה ָאְת 
 .)'מגלה עמוקות' עם פרישת שלום חלק א פרשת וירא ד"ה ואל הבקר רץ( הראשון של חוה

חמד אותה  )הרמ"ד וואלי בראשית פרק כ על הפסוק 'ועתה השב אשת האיש'( לכן אבימלך ממנה. ות כל כך עד שהיה קשה לפרוׁששל שרה היה אוחז את הלבביופיה הרב 
ְשַלח שנאמר " ולקחה לעצמו וא ַויִׂ י הִׂ ְשתֹו ֲאחֹּתִׂ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָשָרה אִׂ יֶמֶלְךַוי ַקח ֶאת ָשָרה ֲאבִׂ )בראשית כ, ב( )הרמ"ד וואלי בראשית פרק כ על הפסוק 'ועתה השב " ֶמֶלְך ְגָרר ַויִׂ

פרשת וירא דף ז ע"א  'שבט מוסר' למחבר)'סמוכים לעד' ך כי עצר ה' את כל נקביהם של אנשי ביתו מדה כנגד מדה על מה שחמד את שרה שראה אבימל אחריאך אשת האיש'( 

וא ְבֻעַלת ָבַעללו " אלקים בחלום והודיע אליו התגלהוגם  ד"ה 'בענין אבימלך' והלאה( ָשה ֲאֶשר ָלַקְחָת ְוהִׂ ת ַעל ָהאִׂ ְנָך מֵּ את שרה  חזרה הוא השיבאז , ת כ, ג()בראשי" הִׂ
ְשתֹואל אברהם שנאמר " ת ָשָרה אִׂ ל ַאְבָרָהם שנאמר " והם נרפאו אברהם התפלל עליו ועל אנשי ביתו שירפא אותם ה'. ויד( )בראשית כ," ַוָיֶשב לֹו אֵּ ְתַפלֵּ ַויִׂ

ְרָפא ֱאֹלקִׂ ֶאל ָהֱאֹל ְשתֹוקִׂ ים ַויִׂ יֶמֶלְך ְוֶאת אִׂ דו ים ֶאת ֲאבִׂ לֵּ  .)בראשית כ, יז(" ְוַאְמהָֹּתיו ַויֵּ

 ואבימלך קנה את חטא הנחש כאשר לא התפתתה לפרעה הרשעישרה ת

ישלא יראו אותה כדי כאשר ירד אברהם למצרים הוא הטמין את חוה בתוך תיבה ונעל בפניה  ְצרִׂ . )'בראשית רבה' מ, ה, זוהר פרשת לך לך דף פב ד"ה ויהי כבוא אברם מצרימה(ם ַהּמִׂ
יםמחשש  אברהםכי  ר  צ   לעשות מה שעשה עם חוהבגלגול זה יבקש שפרעה  . וחששו היההיה גלגול הנחש הקדמוןש הרשע פרעהובפרט מפני  ַהמ 

שהוא  פרעה, ואולי גם הפעם  אשתו לקחת את חוהאחר כך ו 'עץ הדעת טוב ורע'על ידי אכילת  להרוג את אדם הראשון שאז הוא ביקש .בגלגול קודם
י לשרה אשתו "אברהם אבינו אמר ש וזה מה. גלגול חוה שהיאלקחת את שרה אשתו להרוג אותו כדי יבקש  הנחש ה ָנא ָיַדְעתִׂ נֵּ ְשתֹו הִׂ ֹּאֶמר ֶאל ָשַרי אִׂ ַוי

ָשה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְת: י אִׂ ים  כִׂ ְצרִׂ ְראו אָֹּתְך ַהּמִׂ י יִׂ ֹּאת ְוָהָיה כִׂ ְשתֹו ז י ְואָֹּתְך ְיַחיוְוָאְמרו אִׂ י  :ְוָהְרגו אֹּתִׂ ְך ְוָחְיָתה ַנְפשִׂ י ַבֲעבורֵּ יַטב לִׂ י ָאְת ְלַמַען יִׂ י ָנא ֲאחֹּתִׂ ְמרִׂ אִׂ
ְך ְגָללֵּ  .(, 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן תחילת פרשת חיי שרה דף יז ע"א)'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת א אות ז בשם ספר 'ברכת טוב'" בִׂ

ד ָהָרָעב ָבָאֶרץנאמר "ירד למצרים כפי שאברהם כאשר  י ָכבֵּ ְצַרְיָמה ָלגור ָשם כִׂ ֶרד ַאְבָרם מִׂ י ָרָעב ָבָאֶרץ ַויֵּ הביא את שרה למצרים אכן הוא  )בראשית יב, י(" ַוְיהִׂ
)'בראשית  רה של שרהמבהיק מאֹוכל מצרים היה מוכסים הכריחו את אברהם לפתוח את התיבה ולראות מה שבתוכה, וכאשר פתחו אז ה .בתוך התיבה

, הרמ"ד וואלי בראשית )'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה אמרי נא אחותי את שהיה היופי שלה מיופיה של חוהלפי  ,)זוהר פרשת לך לך דף פב ד"ה ויהי כבוא אברם מצרימה( כמו אור השמשרבה' מ, ה( 

הם  לכן. בתיבה שזו אבן יקרה שמאירהבתחילה חשבו עד ש נא אחותי את'( )הרמ"ד וואלי בראשית יב על הפסוק 'אמרי  תמהו על גודל יופיהכולם ו. (יב על הפסוק 'אמרי נא אחותי את'
כוח אור השכינה שהיה עמה מ אור זה היה .)זוהר פרשת לך לך דף פב ד"ה ויהי כבוא אברם מצרימה(מאירה כמו בתחילה עדיין אך ראו שהיתה  הוציאו את שרה מהתיבה

 .(' מהרמ"קור' יהודה תירץ')'אור החמה' על הזוהר פרשת לך לך דף פב ע"א ד"ה ונתלבש בה, עד שהיה מושג אפילו לרשעים במצרים והתגשם 

שזו  באומרםנלקחה לביתו של פרעה  כי היא מידים להתעלל בה סִׂ כָ כל ארץ מצרים, לכן לא היו יכולים המושל שרה בוכיון שהתפרסם מיד יופיה 
וא ְמאֹּד:אינה כדאית אלא למלך שנאמר " י ָיָפה הִׂ ָשה כִׂ ים ֶאת ָהאִׂ ְצרִׂ ְראו ַהּמִׂ ְצָרְיָמה ַויִׂ י ְכבֹוא ַאְבָרם מִׂ ָתּה ֶאל ַפְרעֹּה  ַוְיהִׂ י ַפְרעֹּה ַוְיַהֲללו אֹּ ְראו אָֹּתּה ָשרֵּ ַויִׂ

ית ַפְרעֹּה ָשה בֵּ )'סמוכים לעד' פרשת וירא דף ז ע"א ד"ה בענין אבימלך'  היה שורש הנחש הקדמונישפרעה  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה אמרי נא אחותי את( טו( –)בראשית יב, יד " ַוֻתַקח ָהאִׂ

ראה תחילה כשוב. תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה()'קרית ארבע' לר' רחמים חורי  זוהמא שוב ולהטיל בה עם חוה, בראשונהפי שעשה ביקש לקחת את שרה כ והלאה(
ציירו את דיוקנה של שרה בכותל מעל מטתו, ולא נחה דעתו עד שחקקו את דיוקנה של שרה גם בתבנית יהוא מיד הביא אומנים ש שרהת יופיה של א

באותו רק מבדח שהיה בא לפניהם אלא איש ם באף וכל המלכים שהיו אחרי פרעה לא היו שמחי. לישון הולךעמו כאשר היה נמצאת עץ שהיתה 
 .)זוהר פרשת וארא דף ל ע"א ד"ה פרעה קדמאה בשעתא( רה שחקק פרעה על גבי הכותלהציור של ׁש

ולא רצתה לשמוע לפיתויו של אותו ערל וטמא , )'ילקוט דוד' פרשת לך לך ד"ה מה נסה הקב"ה( בה זוהמא יטיללא ש הרשעאצל פרעה על צניעותה שרה הצדקת שמרה 
 כל העת והשכינה היתה עמה פרישת שלום חלק א פרשת וירא ד"ה 'ואל הבקר רץ'( פירוש )'מגלה עמוקות' עם מלאך ה' היה הולך לפניהו. )הרמ"ד וואלי בראשית פרק יב על הפסוק 'ולאברהם הטיב בעבורה'(

 )זוהר פרשת לך לך דף פב ע"א ד"ה ויצו עליו פרעה( ובשעה שהיה פרעה רוצה להתקרב אליה .לבית פרעה בו אותו הלילה שנלקחהבגם  אחותי( )זוהר פרשת לך לך דף פא ע"ב ד"ה אמרי נא
היתה אומרת לו היא  שרה. בהוראת היה בא המלאך ומלקה אותו, בראשית פרק יב על הפסוק 'ולאברהם הטיב בעבורה'( ספר )הרמ"ד וואליהתגבר עליו יצרו  כאשר הבעל כורח

ַעל ְּדַבר "על כל מכה היה אומר המלאך לפרעה . ו(, הרמ"ד וואלי בראשית פרק יב על הפסוק 'ולאברהם הטיב בעבורה')זוהר פרשת לך לך דף פב ע"א ד"ה ויצו עליו פרעההיה מכה  והמלאך"הך!" 
ֶשת ַאְבָרם  .הרמ"ד וואלי בראשית פרק יב על הפסוק 'ולאברהם הטיב בעבורה'(עפ"י ) אשת אברםלפרעה שהיא  משמים ובזה נמסר )בראשית יב, יז(" !ָשַרי אֵּ

היה מיד יוצא כוח רוחני מאותו הבגד או התכשיט , )זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה כגוונא דשרה( התכשיטיבגדיה או כאשר פרעה היה קרב אל שרה ונוגע באחד מ
)'אור  היה יוצא ממנו כוח רוחני )זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה כגוונא דשרה( כגון אם נגע בסנדלה ,(' מהרמ"קעירובין נדה יבמות')'אור החמה' על זוהר פרשת כי תצא דף רעו ד"ה ומכה את פרעה 

עד שהטמא  להיות המשיךוכך  .ה מחמת השכינה שעם שרהתהי בהם שהוכנסהוהסגולה  .ומכה אותו (' מהרמ"קעירובין נדה יבמות'החמה' על זוהר פרשת כי תצא דף רעו ד"ה 
)'מגלה צפונות' חלק א' פרשת לך לך דף לז ע"ב ד"ה  וכמו שהנחש לקה בצרעת אחרי שפגם בחוה. )זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה כגוונא דשרה(בעלה ממנה והחזיר אותה אל  הזה פרש

ביותר קשה ה כך גם פרעה לקה בצרעת, פרשת וירא דף ז ע"א ד"ה אמנם נראה( 'שבט מוסר' למחבר )'סמוכים לעד' יםים הנמצאים על הנחשקׂשהקׂש עד היום והםויראו אותה שרי פרעה( 
ֶאת ֵביתֹו" שנאמר 'ראתן' בשם הנקראת ים ו  ד ל  ים ג  ָגע  ע ה נ  ַנַגע ה' ֶאת ַפר  ובזה . חלק א' פרשת לך לך דף לז ע"ב ד"ה ויראו אותה שרי פרעה( 'שבט מוסר' למחבר )בראשית יב, יז( )'מגלה צפונות' "ַוי 

כמו  עהשל פר '. וראה ב'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ת ערך תפילה אות כו שאברהם לא התפלל לרפואתוובזה הותרה השאלה')'סמוכים לעד' פרשת וירא דף ז ע"א ד"ה  רמז שהוא שורש הנחש וחזר לקלקולונ

 .(גלגול הנחש ממש גם לעתיד לבוא ופרעה היהאין רפואה למכתו של הנחש אמרו רבותינו שכי  ,שהתפלל על אבימלך

)'אלשיך הקדוש' פרשת חיי שרה בראשית כג, א ד"ה ה' יתברך הביא על שרה צרה גדולה בכך שנלקחה לבית פרעה ולבית אבימלך, כדי שיתוקן על ידה הקלקול של חוה 

פרעה בעוד ש )קרית ארבע לר' רחמים חורי תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(כי שניהם היו מצד הסטרא אחרא של הנחש  ידענו, 'ילקוט דוד' פרשת לך לך ד"ה למה נסה הקב"ה להביא צרה( אך הנה
היתה צריכה להישמר מהם ולשמור על צניעותה שלא יוטל בה שוב זוהמא ושרה אמנו  .)'בגדי אהרן' על התורה פרשת לך לך ד"ה ויהי רעב בארץ( היה ממש הנחש הקדמוני

יא לתיקון ובזה להב 'שם משמואל' פרשת תולדות שנת תרפ"ב דף שטז טור א ד"ה הענין שהי' צריך שיבואו( ,)'אלשיך הקדוש' פרשת חיי שרה בראשית כג, א ד"ה אך הנה ידענו, 'ילקוט דוד' פרשת לך לך ד"ה למה נסה הקב"ה להביא צרה
שרה אמנו  חלילה ואם. )'ילקוט דוד' פרשת לך לך ד"ה למה נסה הקב"ה להביא צרה, 'שם משמואל' שנת תרע"ז פרשת חיי שרה דף רמב טור א ד"ה ונראה דהנה( התפתתה ונדבק בה הנחש וזוהמתוש חוה

יה קרב אליה, ם כשההיא גם היתה מחטיאה את בעלה שהיה נפג מהחטאאז לבד , מהרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה 'ובגין כך' היתה מתפתה לפרעה
)'אור החמה' על זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה 'ובגין כך' מהרמ"ק( )להרחבה  קין מהםאדם הראשון שנפגם אחרי שחוה התפתתה לנחש ובסוף יצא  מוכ ממשלהם נעשה והיה 

 .'גלגולו של פרעה הרשע'( –על לידתו ויצירתו של קין ראה מאמרינו לפרשת וארא 
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'השל"ה הקדוש תורה שבכתב פרשת חיי שרה אות ד  ,ילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה)'אלשיך הקדוש' פרשת חיי שרה בראשית כד, סז ד"ה וראוי לשים לב, 'שפתי כהן על התורה' תח של חוה תיקנה את חטאהשרה 

, 'בגדי אהרן' לר' וביאור דברי חכמים 'תפארת שלמה' פרשת וירא ד"ה כעת חיה ולשרה בן, 'זכר דוד' לר' דוד זכות מאמר ג פרק א דף לה ע"א ד"ה ,ד"ה ואף שאמרנו שכל הדורות, 'ילקוט דוד' פרשת לך לך ד"ה 'ולפי שהיה אברהם' בשם השל"ה

 'הקליפות'שנכנסה לתוך  ובכך )'אלשיך הקדוש' פרשת חיי שרה פרק כג, א ד"ה אך הנה ידענו( שנלקחה על ידי אבימלך ונשמרה בכך( אהרן דרשן פרשת לך לך דף טו ע"א ד"ה ויהי רעב בארץ
לא היתה  כי, עם פרישת שלום פרשת וירא ד"ה ואל הבקר רץ( ')'מגלה עמוקות' חלק א מידיו של פרעה הנחש קכב ע"ב ד"ה 'ובגין כך' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת חיי שרה דף  מצרים ויצאה טהורהב

 היא נקראה בתחילה בשם ולרמוז על כך. אתת חוה( )זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזיולא נדבקה בה זוהמתו )'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן פרשת לך לך דף טו ע"א ד"ה ויהי רעב בארץ(  עמו
לחוה על מחל הקב"ה כי  )ראה רש"י גמ' עירובין דף כט ע"א ד"ה שרי ליה מריה( 'נֹו'ימחל לו אדֹו שפירושויה" רֵּ יה מָ י לֵּ רֵּ שהוא מעין לשון מחילה כמו "שָ  )בראשית יא, כט(" ָשָרי"

)'פני דוד' 'חיה' חוה שהוא  על שמה המקורי של ת" רומזָשָריוכן האות י' בשם ". )'שפתי כהן על התורה' תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(גלגול שרה היותה בב ,מעשיה

 .להחיד"א פרשת וירא אות מ ד"ה 'כעת חיה' מגורי האר"י ז"ל(

וכנגד מה שחטאו כל הבריות בעקבות מעשיה של חוה, היתה  .)'תולדות יצחק' לר' יצחק מנעשכיז פרשת חיי שרה דף י ע"א ד"ה אכן נראין הדברים( חוהשרה תיקנה את מה שפגמה 
)'שמו  הביאה את המוותשהביאה 'חיים' לעולם כנגד חוה ו ,)'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת א ערך אבלות אות כד( שרה אמנו גלגולה מכשירה את הנשים ומגיירן

י ָשָרהנרמז בפסוק " תיקון חוה. אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת א ערך אבלות אות כד( י ַחיֵּ ים ְשנֵּ ים ָשָנה ְוֶשַבע ָשנִׂ ָאה ָשָנה ְוֶעְשרִׂ י ָשָרה מֵּ ְהיו ַחיֵּ כאשר  )בראשית כג, א(" ַויִׂ
ְהיוהתיבה "  .לר' יעקב אבוחצירא תחילת פרשת חיי שרה( על התורה )'מחשוף הלבן'של חוה נתקן על ידי שרה בחייה  לרמוז כי חטא זוהמת הנחש" עולה בגמטריא 'חטא חוה' ַויִׂ

בְ וכן בפסוק " ְספֹּד ְלָשָרה ְולִׂ ֹּא ַאְבָרָהם לִׂ ֹּאשהתיבה " )בראשית כג, ב(" ָתּהכֹּ ַוָיב 'מחשוף הלבן' פרשת חיי , )'חומת אנך' להחיד"א פרשת חיי שרה ד"ה בקרית ארבע היא חברון ה'" גמטריא 'חוַוָיב

ולכן  .)'מחשוף הלבן' פרשת חיי שרה ד"ה אי נמי יש לרמוז( בא לספוד ולה ולבכותהידע שהיא תיקנה בחייה את חטא חוה, ועל מנת כן אברהם ש , לפישרה ד"ה אי נמי יש לרמוז(
ב  האות כ' בתיבה " ל  )'חומת אנך'  לולא על שתיקנה את חוהייום הספד וצער אלא יום ההיה לא  זההיא קטנה, כי לפי האמת  שנכתבת בתורה "ָתּהכ  ו 

 .להחיד"א פרשת חיי שרה ד"ה בקרית ארבע היא חברון(

 שרה תיקנה את מצוות חלה נדה והדלקת הנר שבהם פגמה חוה

ְבָתה את נרו של אדם הראשון  ר ה' שנאמר "חוה כִׂ ְשַמת ָאָדםנֵּ ְבָתה.  אשהכל ללכן ניתן  )משלי כ, כז(" נִׂ מצות הדלקת הנר בערב שבת לכפר על אותו 'הנר' ְשכִׂ
)'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א, 'מדרש תלפיות' ענף חוה ד"ה 'ילקוט משלי' בשם ילקוט דם נדה שיכפר על אותו הדם ששפכה  אשהכל לאדם הראשון לכן ניתן היא שפכה את דמו של 

 . אדם)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה קיב(נגד הזוהמא שניתן בה על ידי הנחש גם כו )'מגלה עמוקות' פרשת שלח לך ד"ה ג' מצות נצטוו הנשים( 'הדם הוא הנפש'כי משלי( 
)'מגלה עמוקות' פרשת שלח לך ד"ה ג' מצות  קלקלה עיסתו וגרמה שתצא רוחו וישוב לאדמתו)'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א(  טימאה אותו וחוהשל עולם  'חלתו'היה  הראשון

התיבה 'חוה' ו. )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א, 'מדרש תלפיות' ענף חוה ד"ה 'ילקוט משלי' בשם ילקוט משלי(חלה לכפר על 'החלה' שטימאה מצות הפרשת  אשהכל ללכן ניתן  ,נצטוו הנשים(
ן. וכן נרמז בפסוק ")'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה קיב( דלקההסת, ולה, חראשי תיבות היא סימן לכולם כי  ְרַאת ה'  ֶשֶקר ַהחֵּ ָשה יִׂ י אִׂ ְוֶהֶבל ַהיֹּפִׂ

ְתַהָלל יא תִׂ ן, שהתיבה ")משלי לא, ל(" הִׂ  .' פרשת שלח לך ד"ה ג' מצות נצטוו הנשים()'מגלה עמוקותדה נלה, חדלקה, ה" ראשי תיבות ַהחֵּ

'אמרי שלל' להחיד"א על ההפטרות הפטרת שלח ד"ה 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל שמואל א' אות א ד"ה כי את חנה, ) את שלשת המצוות הללוהיתה תיקונה של חוה לכן היא תיקנה וכיוון ששרה 

מאמר ג פרק א דף לה  לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד' בשביל מצות חלה שלה מצויה בעיסההיתה ברכה ה .נסים לה בהן , והיהעד היכן שידה מגעת (' מגורי האר"י ז"לובזה ניחא'

י אמר אברהם לשרה "ועל כך ע"א ד"ה וביאור דברי חכמים(  יםַמֲהרִׂ י ֻעגֹות ְשֹלש ְסאִׂ י ַוֲעשִׂ ֶלת לושִׂ על מנת שתוציא חלה מן העיסה בטהרה  )בראשית יח, ו( "ֶקַמח סֹּ
)'זכר דוד' מאמר ג פרק א דף לה ע"א ד"ה )ראה בראשית רבה ס, טז(  נר שהדליקה לכבוד שבת היה דולק מערב שבת לערב שבתה .ת שלח לך ד"ה מה שנתנו(פרש על התורה )'מגלה עמוקות'לתיקונה 

ְהיֹות ְלָשָרה  ָחַדל" עליה מצות הנדה נאמרבו .מהרמ"ק(על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"א ד"ה 'ושרגא הוה דליקת' לר' אברהם אזולאי)'אור החמה' כלומר כל ימות השבוע וביאור דברי חכמים(  לִׂ
היו פתוחות שלה הל ת, לכן דלתות האֹּ דושלא היה לה טומאת זוהמת דם הנִׂ ללמד  ור דברי חכמים()'זכר דוד' מאמר ג פרק א דף לה ע"א ד"ה וביא )בראשית יח, יא(" יםאַֹּרח ַכָנשִׂ 

לר' )'מגלה עמוקות'  'פתחי נדה'לתקן ס, טז(  'בראשית רבה') האוהלפתח לקשור  )'אלשיך הקדוש' פרשת חיי שרה בראשית כד, סז ד"ה ובזה נבא אל הענין( ענן השכינההיה גם כנגד זה ו. לרווחה

 .פרשת שלח לך ד"ה ג' מצוות נצטוו הנשים(נתן נטע שפירא 

חוה נקראת בשם  התהקדמון שאז הי כמו קודם החטא התנעשהיא עד ש ,)'ילקוט ראובני' פרשת וירא ד"ה 'יצחק הוא גלגל אדם וחוה' ממקובלים( היקנה את חוה במעשיתשרה 
ָתה "על  'חיה' וא ָהי  י ה   רהםלאב רורמזו המלאכים כאשר באו ובישהזה  ולגלגול. )בראשית ג, כ( )'עירין קדישין' לר' ישראל מרוזי'ן פרשת וירא ד"ה וזה הוא בעצמו( "ֵאם ָכל ָחיכ 
ֶליָך " ֹּאֶמר שֹוב ָאשוב אֵּ ת ַחָיהַוי ְשֶתָך ָכעֵּ ן ְלָשָרה אִׂ ה בֵּ נֵּ לֶ אמרו "שוכן  )בראשית יח, י(" ְוהִׂ ד ָאשוב אֵּ ת ַחָיהיָך ַלּמֹועֵּ ן ָכעֵּ  –" ָכֵעת ַחָיה", )בראשית יח, יד(" וְלָשָרה בֵּ

כי , (, 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן תחילת פרשת חיי שרה'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תרומה דף קלז ע"א אות אפירוש ) "ַחָיה"לרמוז שנתקנה חוה והיא ראויה להיקרא בשם 
י בגיל ת הראּומכל וכל, ונשלמה בצדקתה בשלמּו וממנ)'שם משמואל' פרשת וירא תרע"ג ד"ה וגם לפי ענין הטעם(  קהוהיתה מנּואחרי שתיקנה שרה את חלקה בחטא חוה 

זך  צריך לצאתשהיה  )'שם משמואל' פרשת וירא תרע"ג ד"ה וגם לפי ענין הטעם( יכולה להוליד את יצחקו )'באר מים חיים' פרשת וירא סוף ד"ה ולהבין אומרו כעת חיה( היתה ראויהאז תשעים, 
 .)'באר מים חיים' פרשת וירא סוף ד"ה ולהבין אומרו כעת חיה( םונקי מהחטא הקדּו

חשבה שהוא שוב פעם בא לפתותה כפי שעשה היא כשׂשרה ראתה אותו  גבי הגמל.הוא היה רכוב על  בה לבשר לשרה על עקידת יצחק כאשר השטן
 שנרשם בה בשעה שראתה אותו)'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה ד"ה ויקח העבד עשרה גמלים(  ומרוב פחד. והחטיאהעל גבי הנחש שהיה בדמות גמל אז בזמן חוה שרכב 

 ורת העקידהבש מפניה הי הפחד שלה לא .מתההיא ו )'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה ד"ה ויקח העבד עשרה גמלים( פרחה נשמתה, )'שפתי כהן על התורה' תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(
היו מקריבים את בניהם להישרף לעבודה זרה בתופים שהאמוריים קל וחומר מבקרב לפניו הרי היה לה שמחה בזה שה' בחר בבנה להיות מוש ,חלילה

 לעבירה בא להסיתהשוב הוא פחדה שמא  שׂשרהאלא  אברהם היה טפל לה בנבואה.קלה בדעתה כשאר הנשים ו היתה שרה אמנו איננהכי  ,ובמחולות
)'שפתי כהן על אלא מיתת העולם הבא  בחטא הקדמון ולא תוכל לעמוד כנגדו ותגרום מיתה לה ולדורות, לא מיתת העולם הזה שזה כבר נגרם על ידי חוה

 .התורה' תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(

 נשמת חוה שהיתה בשרה התגלגלה אחרי פטירתה בתוך רבקה

יָך:. לכן כשמתה שרה נתבשר אברהם "חוה שבתוך שרה התגלגלה אחרי פטירתה ברבקהנשמת  ים ְלָנחֹור ָאחִׂ וא ָבנִׂ ְלָכה ַגם הִׂ ה ָיְלָדה מִׂ נֵּ ֶאת עוץ  הִׂ
י ֲאָרם: ל ֲאבִׂ יו ְוֶאת ְקמואֵּ ת בְ  ְבכֹּרֹו ְוֶאת בוז ָאחִׂ ְדָלף ְואֵּ ְלָּדש ְוֶאת יִׂ ל:ְוֶאת ֶכֶשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת פִׂ ְבָקה תואֵּ ל ָיַלד ֶאת רִׂ כי באותו הזמן  כג( –)בראשית כב, כ " וְבתואֵּ

ָׁשּה  הוא ברוך הקדוש השקיע שלא עד"ו ,(, 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה)'מגלה עמוקות' פרשת לך לך דף ח ע"ב ד"ה או אמר במחזה נולדה רבקהממש  מ  ׁש 
ָׁשּה  הזריח שרה של מ   פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(לתלמיד תלמידו של האר"י ז"ל )'שפתי כהן על התורה'  ת חסרונה ברבקהלמלאֹושרה חזרה ו )'בראשית רבה' פרשת נח נז, ב( "רבקה שלׁש 

ְצָחק ָהאֱֹּהָלה רמז בפסוק "נ ןגלגולו. תיקון חוהאת ולהמשיך  ֶאָה יִׂ ַקח ָשָרהַוְיבִׂ ּמֹו ַויִׂ ְבָקהֶאת  אִׂ ָשה רִׂ י לֹו ְלאִׂ ּמ הָשָר שסופי תיבות " )בראשית כד, סז(" ַוְתהִׂ  ֹואִׂ
קַ  ַּדְעָת שַ ". וכן נרמז בפסוק פרשת חיי שרה ד"ה ויבאה יצחק( למחבר שו"ת בית דוד)'צמח דוד' על התורה " יוצא 'חוה' חַויִׂ רה, ש" ראשי תיבות ַשַחר, שהתיבה ")איוב לח, יב(" ַחר ְמקֹּמֹויִׂ
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 ~4 ~ 
 

ת שלום פרשת חיי שרה דף מה ד"ה אבל )'מגלה עמוקות' חלק א עם פריש רבקה היא שרה שהיתה חוהכי , (הסוד ל דרךעפירוש הדברים ' ועיי"ש רבקה')'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת רי"ש אות ג ד"ה בקה רוה, ח

 .ותמת רמז(

י ָשָרהשרה אמנו " אחרי פטירת לכן נאמר ְהיו ַחיֵּ י ָשָרה ַויִׂ י ַחיֵּ ים ְשנֵּ ים ָשָנה ְוֶשַבע ָשנִׂ ָאה ָשָנה ְוֶעְשרִׂ  ,כדי לומר שהיא חזרה וחיתה ברבקהב )בראשית כג, א(" מֵּ
)'צמח דוד' על התורה לר' דוד יצחק אייזק  עוון חוהאת ותיקנה  היתה צדיקה כמותה כי גם רבקה חיי שרה(פרשת חיי שרה ד"ה שני לר' מדרכי הכהן מצפת 'שפתי כהן על התורה' ) ה לחייהֲהָויָ והיה 

, פרשת תולדות ד"ה לה' לנוכח אשתו, 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תולדות על הפסוק 'ותאמר לו אמו' נשמתה התגלגלה בתוכהעל ש פרשת חיי שרה ד"ה ויבאה יצחק(מחבר שו"ת בית דוד 

ֶאהָ " על רבקה נאמרוכן . (על ספר דניאל דף קל ע"ב ד"ה ויביאה ד' שנים חסרים 'שבט מוסר' על התורה למחבר ספר'עיני העדה'  ב  ָחק הָ  ַוי  צ  מֹו א ֱהָלה ָׂשָרהי  לר' מרדכי )'שפתי כהן על התורה'  )בראשית כד, סז( "א 

ֶאהָ התיבה " כמו שנאמרה (פרשת לך לך דף ח ע"ב ד"ה או אמר במחזהלר' נתן נטע שפירא , 'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרההכהן מצפת  ב  ֶבן ה' ֱאֹל"בחוה  "ַוי  ָלע ֲאֶשר קִׂ ַויִׂ ים ֶאת ַהצֵּ
ָשה לָ  ן ָהָאָדם ְלאִׂ ֶאהָ ַקח מִׂ קנה את חוה יוכן נרמז שרבקה ת .על ספר דניאל דף קל ע"ב ד"ה ויביאה ד' שנים חסרים( 'שבט מוסר' חבר ספרלמ על התורה)'עיני העדה'  )בראשית ב, כב(" ֶאל ָהָאָדם ַוְיבִׂ

ְשתֹובפסוק " ְבָקה אִׂ ָעֶתר לֹו ה' ַוַתַהר רִׂ וא ַויֵּ י ֲעָקָרה הִׂ ְשתֹו כִׂ ְצָחק לה' ְלנַֹּכח אִׂ ְשת חְלנֹּכַ  ההו-יל, שסופי התיבות ")בראשית כה, כא(" ַוֶיְעַתר יִׂ " יוצא 'חוה' ֹואִׂ
 .פרשת תולדות ד"ה או יראה ויעתר, 'לקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי דף ט ע"ב ד"ה אמרו רז"ל עץ( חיים ויטאל ר'לעל התורה )'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת תולדות ד"ה לה' לנוכח אשתו, 'עץ הדעת טוב' 

יצאה משרה על כמו שהנשמה ו הוא ידע שנשמת שרה נכנסה ברבקה. – יצחק נולדה רבקה זוגתו שלושמתה שרה אשתו בשעה שהתבשר אברהם 
לר' )'שמו אברהם'  שלא תקלקל כמו חוה יראתהמחמת , פרשת חיי שרה ד"ה ויקח העבד עשרה גמלים( לר' מרדכי הכהן מצפת )'שפתי כהן על התורה' רכב על גמלשהוא הס"מ אשר  'עבד'ידי 

 עבד אברהם נאמר על אליעזרש וזה מה .ת נשמתה על ידי עבד הרוכב על גמל, כך היה צריך להחזיר אמערכת אלף ערך אבלות אות לא(אברהם פאלאג'י בנו של ר' חיים פאלאג'י 
ַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה " יםַויִׂ יר ָנחֹור: ְגַמלִׂ ם ֶאל עִׂ ֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַריִׂ ֶלְך ְוָכל טוב ֲאדָֹּניו ְבָידֹו ַוָיָקם ַויֵּ י ֲאדָֹּניו ַויֵּ ְגַמלֵּ ְך  מִׂ יםַוַיְברֵּ ם  ַהְגַמלִׂ ר ַהָּמיִׂ יר ֶאל ְבאֵּ חוץ ָלעִׂ מִׂ

את ַהשֲֹּאבֹּת ת צֵּ ת ֶעֶרב ְלעֵּ שנאמר חטיא את רבקה  וירֹולסּו 'יחזור'שלא  על מנת את אליעזר עבדו לפני צאתו ביעהׁשאברהם לכן . יא( –)בראשית כד, י " ְלעֵּ
י:" כִׂ ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ל ְבָכל ֲאֶשר לֹו שִׂ יתֹו ַהּמשֵּ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן בֵּ יֲעָך בה' ֱאֹל ַוי אֹלקֵּ ְוַאְשבִׂ ם וֵּ  אכן והעבד, ג( –)בראשית כד, ב " י ָהָאֶרץֹּ קֵּ י ַהָשַמיִׂ

ָשַבע לֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶזהנשבע לו על כך שנאמר " ָניו ַויִׂ מתלמידי תלמידיו של האר"י  לר' מרדכי הכהן מצפת )בראשית כד, ט( )'שפתי כהן על התורה'" ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת ָידֹו ַתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ֲאדֹּ

 .גמלים(פרשת חיי שרה ד"ה ויקח העבד עשרה ז"ל 

ְבָקה וַ שנאמר "כפי  רבקה רכבה על הגמל ַקח ָהֶעֶבד ֶאת רִׂ יש ַויִׂ י ָהאִׂ ַלְכָנה ַאֲחרֵּ ים ַותֵּ ְרַכְבָנה ַעל ַהְגַמלִׂ ֶתיָה ַותִׂ ְבָקה ְוַנֲערֹּ ַלְךַוָתָקם רִׂ בכדי וזה  )בראשית כד, סא(" יֵּ
עליו לכפות אותו  'רוכבת' זוהמא, ואילו עתה רבקההטיל בה לת את חוה ושהיה כעין גמל ובא הס"מ ורכב עליו לפתֹו הקדמון אותו הנחשעל  לרמוז

על 'הגמל' כלומר למעלה מהיות שנשמת שרה היתה בתוך רבקה לכן היא היתה צריכה לרכוב  כי .)'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת חיי שרה ד"ה ותרכבנה על הגמלים( תחתיה
רבקה נפלה ש וזה הסיבה. )'ילקוט דוד' פרשת חיי שרה ד"ה 'למה היתה רבקה' בשם שפתי כהן(מתה מאימתו גרם לה ששהוא רצה לכבות את נשמת שרה ו על מההשטן, מן 

יָניו ַוַיְראכפי שנאמר " מהגמל בשעה שראתה את יצחק ָשא עֵּ ְפנֹות ָעֶרב ַויִׂ ְצָחק ָלשוַח ַבָשֶדה לִׂ א יִׂ צֵּ ים: ַויֵּ ים ָבאִׂ ה ְגַמלִׂ נֵּ ֶרא  ְוהִׂ יֶניָה ַותֵּ ְבָקה ֶאת עֵּ ָשא רִׂ ַותִׂ
ַעל ַהָגָמל פֹּל מֵּ ְצָחק ַותִׂ ת שלום חלק א' פרשת )'מגלה עמוקות' עם פריש כדי ללמד שבאותה השעה הסתלק צד המוות שהוא הס"מ הרוכב על 'הגמל' סד( –)בראשית כד, סג " ֶאת יִׂ

)'מגלה עמוקות' עם  )ראה גמ' ברכות דף נו ע"ב( . מטעם זה אמרו רבותינו שהרואה גמל בחלומו סימן שנגזרה עליו מיתה משמים והצילוהו ממנהתמת רמז(חיי שרה דף מה ד"ה אבל ו

 .ת שלום חלק א' פרשת תולדות דף מח ע"ב ד"ה ויהי יצחק בן ארבעים(פריש

 רבקהבאהל של שרה חזרו עם בואה של הנסים שהיו כל 

ָראהל של שרה אמו לנסות אם הביא את רבקה לאֹּ יצחק  ּמֹושנאמר " כפי בה הסימנים שהיו לאמו ויֵּ ֱהָלה ָשָרה אִׂ ְצָחק ָהאֹּ ֶאָה יִׂ )'אלשיך  )בראשית כד, סז(" ַוְיבִׂ

נאמר שהביא כי  התורה לר' משה נראל הכהן תחילת פרשת חיי שרה דף יז ע"ב( )'ברכת טוב' עלשהיא היתה גלגול של שרה  זה ונרמז בפסוק הקדוש' פרשת חיי שרה בראשית כד, סז ד"ה והנה על פי הדברים(
מֹו"ממש היתה שהיא  לפי" עם אות ה' הידיעה ָהא ֱהָלהאותה " ֶאָה 'וכאילו נאמר בפסוק  ()'קרית ארבע' לר' רחמים חורי תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(" ָׂשָרה א  ַוְיבִׂ

ּמֹו ָהאֱֹּהלָ   )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי תחילת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה(שהיו בזמן שרה  דבריםהחזרו כל . ו)'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן תחילת פרשת חיי שרה דף יז ע"ב( 'הָשָרה אִׂ
היו דברים שה ארבעד ווע עצמה רבקה – הלדברים שהיו אז באֹּ  החמש . ואלו הם"ָהאֱֹּהָלהתיבה "בתחילת השאות ה' היתירה גמטריא הב יםרמוזגם ש

הל, הברכה שהיתה , הדלתות הפתוחות לרווחה באֹּ הלאֹּ ההענן שהיה קשור אל פתח  הםו קדוש' פרשת חיי שרה בראשית כד, סז ד"ה והנה על פי הדברים()'אלשיך ה חזרוובזמן שרה 
, עפ"י זוהר פרשת חיי )זוהר פרשת בראשית דף נ ע"א ד"ה ואי תימא אי הכיהל סימן להשראת השכינה באֹּ כ)'בראשית רבה' ס, טז(  היה דולק מליל שבת לליל שבתשר הנולחת בעיסה, משו

 .(שרה דף קלג ע"א ד"ה ויביאה יצחק

)זוהר  דומה לשרה בכל מעשיהשהיתה לפי , ס, טז(פרשה )'בראשית רבה'  אמנו בטהרתה כמו שרהאת חלתה  והפרישה יסהע תהשע באהל היאהיתה  וכשרבקה

שחזרו כל ראה שיצחק ואחרי  .על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"א 'לאהל שרה' מהרמ"ק( לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה' ובחסידותה (ד"ה ויביאה יצחק האהלהסוף פרשת חיי שרה דף קלג ע"א 
י " נאמרמה ש קיים הוא פרשת חיי שרה בראשית כד, סז ד"ה והנה על פי הדברים(לר' משה אלשיך )'אלשיך הקדוש' שרה אמו  חייה שלבזמן  באהל הסימנים שהיו ְבָקה ַוְתהִׂ ַקח ֶאת רִׂ ַויִׂ

ָשה ַוֶיֱאָהֶבָה  ּמֹולֹו ְלאִׂ י אִׂ ְצָחק ַאֲחרֵּ ם יִׂ ָנחֵּ מצד שהיה לו כי לבד מהאהבה , בפרשת חיי שרה ד"ה ויבאה יצחק(מחבר שו"ת בית דוד )'צמח דוד' על התורה ר' דוד יצחק אייזק  )בראשית כד, סז(" ַויִׂ
תחילת פרשת חיי מתוניס ב)'קרית ארבע' לר' רחמים חורי  אמו מותה שלעל והיתה זו נחמתו  חזרה עתה לביתו.ר שאעוד הוסיף לה אהבה מצד שהיא אמו  ,שהיא אשתו

מֹו"שנאמר  שרה ד"ה ויהיו חיי שרה( ָחק ַאֲחֵרי א  צ  ָּנֵחם י  )'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן שהתגלגלה בה  הנשמהדומה לשרה אמו מצד  היתהרבקה וכל זה לפי ש ."ַוי 

 .תחילת פרשת חיי שרה דף יז ע"ב(

ֶאָה בפסוק " שנאמרכפי ו הלחזרה לא  שהיא רבקה לכן הוא זה שהביא את נשמת אמו  שרה בה שבגינה פרחה נשמת אמויכיון שיצחק היה הס ַוְיבִׂ
ָשה י לֹו ְלאִׂ ְבָקה ַוְתהִׂ ַקח ֶאת רִׂ ּמֹו ַויִׂ ְצָחק ָהאֱֹּהָלה ָשָרה אִׂ פעם בפסוק ונכתב  שעם הכולל יוצא גמטריא 'אמו'." ָהאֱֹּהָלהתיבה "ונרמז ב, )בראשית כד, סז(" יִׂ

ּמֹונוספת " עתידה לחזור בגלגול בתוך רבקה היא ושרה רמזה עוד בחייה על ש יי שרה סוף ד"ה ויקח העבד עשרה גמלים()'שפתי כהן על התורה' פרשת ח" על מנת לאמת את הענין אִׂ
יבאומרה " י ְבֹלתִׂ י ֶעְדָנה ַאֲחרֵּ י" ,)בראשית יח, יב(" ָהְיָתה לִׂ י ְבֹלתִׂ י ֶעְדָנהאחרי מיתתי, "כלומר  –" ַאֲחרֵּ  שאחזור בעלמה צעירה, וכפי שתרגם –" ָהְיָתה לִׂ

ימו" בלשון "ֶעְדָנהאונקלוס את התיבה " גם צורת דיוקנה של רבקה היה  וכך. )ראה 'מצודת ציון' על משלי ל, יט( )'אבקת רוכל' לכטנשטיין כלל יא פרט י שאלה קג ד"ה עיין ויביאה יצחק(" עולֵּ
)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת חיי שרה ד"ה  סתר פניה של רבקה כקלסתר פניה של שרהכלומר שהיה קל, )זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"א ד"ה רבי יהודה אמר( קן שרה ממשכדיּו

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .ואף שאמרנו וד"ה יצחק ורבקה, 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת תולדות אות לה ד"ה הקדמה שניה(
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 העלון גם לעילוי נשמות:
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  אשת דוד
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טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה 

שושנה בת 

מון  הי"ו חנה בֵּ

אליהו בן 

 הי"וגֹוְבָהר 

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹול 
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 הרבים:תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה דבורה בת 
 רוז הי"ו

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 בקרוב ממש ובנחת!

 alon.torat.haim@gmail.com  7675933-052 לתרומות ופרטים 

 העלון מופץ לחזרה בתשובה וישועה של

הי"וישראלה בת מרים    

והי"יהודה הראל בן נעמי מופץ לישועת וכן   
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