
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת האמת בתורה - יי שרהח
בפעם הראשונה בכל  אמתבפרשת "חיי שרה" מופיעה המלה 

. מכיון שהמלה אמת כל כך חשובה, כל התורה היא התורה כולה
בתחלת התורה. אכן,  אמת, הייתי חושב שהיא צריכה להופיע מיד

כתוב בספרים שבמעשה בראשית יש שש פעמים אמת, אבל כולן 
", תא םאלהי א, "בראמת" ס"ת םאלהי אבר תברמז, בס"ת. "בראשי

 א"בר –וכך "חותמו של הקב"ה אמת" בחותם מעשה בראשית ממש 
". עם זאת, המלה אמת לא מופיעה באופן מפורש תלעשו םאלהי

 במעשה בראשית. 
ו לקחת אשה ממשפחתו ליצחק, יורש בינו שולח את עבדאאברהם  

העצר שלו. העבד הולך ומתנה תנאי עם הקב"ה שהנערה שתצא 
ומרצונה הטוב תתנדב לשאוב מים מהבאר לו ולאנשיו ולגמליו 

זו האשה שהוכחת כראויה להכנס לביתו של אברהם  –לשתות 
חסד אבינו. אברהם אבינו הוא איש חסד, והיותה של אשה בעלת 

הוא הסימן המובהק להתאמה להכנס לבית אברהם, לעם היהודי 
יהודים הם אמתיים, אבל הסימן הוא שהם "רחמנים בישנים האמתי. 

 –רבקה יוצאת, מתנדבת וגם מזמינה אותו הביתה וגומלי חסדים". 
 ', ואז נאמר משפט מפתח בכל התורההוא מספר את כל הסיפור וכו

תגובה ספונטאנית  - יצא הדבר" "מהוי' - למעלה מהתורהשהוא 
בתורה להשגחה פרטית, באמירת זו התגובה הראשונה בתורה 
להשגחה פרטית והביטוי הכי עיקרי בכל התורה להשגחה פרטית, 

גם הוא חייב  –צדיק )בתואל ולבן אמרו זאת( -והוא בא דווקא מלא
זאת  –מלה מאד חשובה – חשמל" עולה יצא הדבר' מהוילהודות. "

 שמל'. 'מכת ח
עד הפרשה שלנו, פרשת "חיי שרה" אין בכל התורה כולה את המלה 

 –אמת, ובפרשה היא כתובה שלש פעמים: בפעם הראשונה 
כשאליעזר מודה לה' על שהמציא לו את הנערה שעושה חסד 

אשר לא עזב חסדו ואמתו וראויה לבית אברהם, הוא מודה לה' "
בתורה שכתובה זו הפעם הראשונה ", מבית אברהם. מעם אדני

אמת שייכת  עד הפסוק הזה  אין אמת מפורשת בתורה. המלה אמת.
, שהיא גם למעלה מהתורה. אחר כך הוא לברית מילה, אות אמת

הוא אומר למשפחת  ,בסיום סיפור הדברים שקרו –שוב מזכיר אמת 
"למצוא אשה הנחני בדרך אמתרבקה שהוא השתחוה והודה לה' ש"

הכל יגמר בכי טוב הדבר תלוי בכם, ראויה ליצחק )אבל כדי ש
היה צדיק מאד גדול מתלמידי הבעל שתסכימו לשלוח את רבקה(. 

רבי פינחס מקוריץ )שכל חייו הקדיש להתעצם עם מדת  –שם טוב 
שכאשר היה הולך ברחוב היה מבקש מה' כל הזמן "נחני  –האמת( 

ביטוי שנאמר כאמור ע"י שה' ינחה אותי בדרך אמת.  בדרך אמת",
אליעזר שאומר שה' "הנחני בדרך אמת". אחר כך שוב פונה אליעזר 
לבתואל ולבן, שבעצם הם רשעים, ואומר שאם הם יעשו עם אברהם 

" ישלחו את בתם רבקה. כל שלש האמת מתבטאות חסד ואמת"
בפיו של אליעזר בתחלה "חסדו ואמתו" שה' עושה עם אברהם, אחר 

ולבן.  בפניה שלו לבתואלכך "הנחני בדרך אמת" על עצמו, ובסוף 
פעולת ה' עם אברהם, אחר כך כתובה  אם כן, קודם החסד ואמת הם

רק המלה אמת )בלי חסד( שה' עשה עם אליעזר, ואחר כך אומר 
להם 'אם אתם רוצים לעשות חסד ואמת עם אברהם בן המשפחה, 
הדוד שלכם, אז בוא נגמור את הסיפור בכי טוב'. שוב, דבר  מופלא, 

פעמיים עם  –ה שלנו חוזרת המלה אמת שלש פעמים שרק בפרש
אחרי שעד כה לא היתה בכל התורה  –חסד ופעם אחת עם דרך 

כולה. האם המלה אמת חוזרת הרבה בכל התורה? מעט מאד יחסית 
פעמים המלה אמת. כאן המקום  יא –אם כי כל התורה היא אמת  –

"תתן  –הראשון שכתוב אמת, וגם הריכוז הכי גדול. אחר כך ביעקב 

החסדים ומכל האמת". יסוד כתוב "קטנתי מכל  – אמת ליעקב"
 יסוד של האמת הוא בפרשת חיי שרה.גדול, 

מה זה  –מתחלת התורה  לב-זו הקריאה ה "וֹדבר אמת בלבבו" 
יש מדרש "אותיות דרבי . לב-האמת צריכה להיות באומר? ש

מת אשם כתוב " אלףעקיבא", שלפיו דרשנו את כל האותיות, ועל 
הכי חשוב הוא ב בשל"ה הקדוש שבחינוך ילדים כתויך". פמד ל

החינוך של הילדים לדבר אמת. הוא אומר שאם ילדים ידברו אמת 
יקיימו את כל המצות בהידור )החל מלימוד תורת אמת( ויהיה להם 

כאילו לומר שהאבא לא צריך להקפיד  בגשמיות וברוחניות. כל טוב
על שום דבר עם הילד, רק להקפיד על דבור אמת. כך כותב אחד 
מגדולי ישראל, השל"ה הקדוש )בתחלת דרכו של אדמו"ר הזקן, 

אומר רבי לפני שהגיע למגיד, הוא נהג לפי השל"ה הקדוש(, ועל כך 
מתחילה מהפה אלא האמת לא ". אבל "אמת למד פיך –עקיבא 

מת, א) א-קודמת ה –יך פמד למת א – אלף. כך במילוי האות מהלב
ב, לב חכם, הלומד ל) ל-לופו של עולם( להופיע באהגילוי של 

ה, בסוד "לב חכם ישכיל פיהו"(. פ) פ-ומלמד( וממנו היא מגיעה ל
כתוב שכמו שיש יסוד )שפנימיותו אמת( בגוף יש גם יסוד בלב 

 ויסוד בפה.
, אברהםסדר בגילוי מדת האמת: קודם האמת של ה' נמשכת ליש 

שמה שה' הבטיח  –היהודי הראשון )ראש כל המאמינים באמת הוי' 
צדקה"(; אחר כך  הוא יקיים, שעל זה נאמר "והאִמן בהוי' ויחשבה לו

אנכי", שלא נזכר בפרשה  עבד אברהםו )"האמת מתגלה אצל עבד
בשמו הפרטי, אליעזר, מרוב ביטול השליח למשלח, ובזכות כך 
האמת נמשכת אליו מאברהם אדונו(; ובסוף האמת מחלחלת לתוך 

, שגם הם יעשו חסד לבןו בתואלהמציאות החיצונית ומגיעה עד ל
"ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אֹדִני  –ואמת )עם אברהם 

לא היה כל כך חלק )האמת  –ולבן רצו בסוף לעכב  וגו'"(. בתואל
מ"שפת אמת תכון לעד" להם היתה "שפת אמת" חיצונית, וש

היתה צריכה  רבקהואז  ,מתדרדרים ל"ועד ארגיעה לשון שקר"
לגלות את מדת האמת שלה. באה הילדה הקטנה, בת השלש, 

לא משנה  –אם תרצו ואם לא תרצו. זו האמת שלה  –ואמרה "אלך" 
לי מה אתם אומרים, אני הולכת להנשא ליצחק אבינו להקים בית 

שוב, זו הפרשה של האמת,  נאמן בישראל, להקים את בית ישראל.
   ונברך שנזכה כולנו לכל האמת. 

 )כ"ב מרחשון ע"ג(                                                       

 
 בדרשות חז"ל בישראל וראות להקמת ביתה

 יש כמה דרשות של חז"ל שהן הוראות להקמת בית בישראל. 
"כל שאין יין נשפך : חז"ל אומרים על הפסוק הזה, הוראה ראשונה

בית שלא נשפך בו יין כמים אין . "בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה
הרבה -בו סימן ברכה. כדי שיהיה סימן ברכה בבית צריך הרבה

כמה שיותר התוועדויות בבית, לשפוך הרבה יין, כי לקיים להתוועד, 
 כל בית שלא נשפך בו יין אין בו סימן ברכה.

וברך את לחמך ש בין לחם למים. כתוב "איך לומדים זאת? מההיק
 –שצריכה למדנות  –", וחז"ל דורשים דרשה מיוחדת ואת מימיך

שכמו שלחם נקח בכסף מעשר שני צריכים גם מים שנקחים בכסף 
מעשר שני, אבל מים ומלח לא נקחים בכסף מעשר שני, ולכן צריך 

לו  לומר שהפירוש של מים כאן הוא יין. אם הוא יין, למה קוראים
מים? כתוב "וברך", וה' מברך כאשר היין נשפך כמו מים )"שנאמר 
'וברך את לחמך ואת מימיך', מה לחם שניקח בכסף מעשר אף מים 
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יין, וקא קרי ליה מים, אי נשפך  שניקח בכסף מעשר, ומאי ניהו?
 בביתו כמים איכא ברכה ואי לא לא"(. 

הפסוק הזה, בגמרא במסכת ברכות רבי יצחק לומד מהוראה שניה: 
. שמצוה לברך לפני האוכל", אסמכתא וברך את לחמך ואת מימיך"

הרי הברכה המפורשת בתורה, "ואכלת ושבעת וברכת", היא ברכת 
המזון אחרי האוכל. אבל לפי דעת רבי יצחק בגמרא יש בתורה 

 –מצוה לברך לפני האוכל, לא רק מדרבנן, ולומד זאת מהפסוק הזה 
ך, אלא צווי "וברך" והוא על "את לחמך ואת לא רק "וברך", שה' יבר

מימיך". אחרי האוכל הוא חלק ממך, אבל כשהוא עוד "לחמך" צריך 
"וברך", תברך את ה' )"הרי הוא אומר 'וברך את לחמך ואת מימיך', 

 אל תקרי 'ּוֵבַרְך' אלא 'ּוָבֵרְך', ואימתי קרוי לחם? קודם שיאכלנו"(. 
ות, ברכות בכוונה, ברכות להקפיד על כל הברכלומדים מכאן 

ידוע הווארט המפורסם של רבי אהרן בשמחה, ברכות על האוכל. 
אבל  ,מחסידיו, אתה מברך בכוונה גדולהמקרלין שאמר לאחד 

אני אוכל בשביל לברך. שתגיעו למדרגה  , ואילומברך בשביל לאכול
 לברך לפני האוכל וגם אחריו. –הזו בבית, שתאכלו כדי לברך 

במצוה של עבודת ה' יש פרס, מתן שכר, "וברך את שחידוש זה 
לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך". כנראה שזה חלק 
מעבודת ה', כך חייבים לפרש, שהשכר של "וברך את לחמך ואת 

הרמב"ם אומר מימיך והסרתי מחלה מקרבך" הוא חלק מעבודת ה'. 
', בפירוש שאכילה בריאה ושמירה על הבריאות הן חלק מעבודת ה

צריך בריאות בגוף ובנפש כדי לעבוד את ה'. אם רוצים אסמכתא 
כל שכן  זה הפסוק הזה. –ששמירת הבריאות היא כמו תפלה 
עבודת הברכות. יש עבודה  –כשקוראים "וברך" בצווי, עבודה ממש 

 להתפלל ויש עבודה לברך. 
משימה ראשונה בנגלה לחתן ולכלה היא ללמוד הלכות ברכות, וזו 

ה טובה לכל חתן וכלה. אחרי שחתן וכלה ילמדו טהרת גם הורא
המשפחה, אפשר לומר שהכי חשוב שילמדו הלכות ברכות. אדמו"ר 
הזקן טרח לכתוב "סדר ברכות הנהנין", חבור מיוחד בפני עצמו, חלק 

בתוך הסדור,  –מהסדור. רואים את הקשר בין "ועבדתם" ל"וברך" 
נין )חוץ מכך שכתב עבודת התפלה, הוא שם את סדר ברכות הנה

שם שם את גם הלכות הברכות(. לא בדיוק  –את הברכות בסדור 
יוצא מהפסוק כמו השו"ע, אלא מהדורה בתרא יותר, על פי קבלה. 

אם תברך טוב, עם כוונה,  –שעיקר שמירת הבריאות הוא ברכות 
בשמחה, "לך אֹכל בשמחה לחמך", צריך לאכול את הלחם בשמחה, 

יין זו ודאי שמחה, "אין שמחה אלא ביין", אז  במיוחד אם המים הם
תהיה בריא, "והסרתי מחלה מקרבך", ואז אפשר לעבוד את ה' כמו 

בגימטריא  שליחשצריך, לעשות מבצעים, לעשות שליחות. הרי 
, וכדי להיות שליח שמח ודאי צריכים לשתות יין לפני שיוצאים שמח

 לשליחות.
צדק, שאמר דווקא  יש את הווארט של הצמחשית: יהוראה של
הרבנית רבקה, על שמה כל מוסדות החינוך של הבנות  –לכלה שלו 

שיהודי צריך להיות חזק, צריך להיות 'בעל כח'.  –בחב"ד, בית רבקה 
מה הקשר?  –יש מאמר שלישי על הסמיכות של "ועבדתם" ל"וברך" 

שאם אדם קם בבקר, קורא קריאת שמע ומתפלל תפלת שמו"ע 
ח שחרית, ושותה קיתון עם יין )רש"י כותב שזה ואוכל פת עם מל

למי שאין יין בבית, בהמשך לדרשה הקודמת( אפילו שיתין רהטי 
הוא ישיג את כולם, ירוץ יותר מהר  –ששים גבורים רצים  –רהוט 

א"ל רבא לרבה בר מרי: מנא הא מילתא דאמור רבנן השכם ואכול )"
נשי שיתין רהוטי בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה ואמרי אי

רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך? דכתיב 'לא ירעבו ולא יצמאו 
ולא יכם שרב ושמש'. א"ל את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא, 
'ועבדתם את ה' אלהיכם' זו קרית שמע ותפלה, 'וברך ]את[ לחמך 
ואת מימיך' זו פת במלח וקיתון של מים, מכאן ואילך 'והסירותי 

 "(.מחלה מקרבך'
לא , הוא מי שרץ הכי מהר רואים מכאן שעיקר הביטוי של בעל כח

חז"ל מבטיחים מי שרץ הכי מהר. דווקא מי שמרים משקולות, אלא 
 –"ועבדתם"  –לך שאם אתה קם בבקר, קורא קריאת שמע ומתפלל 

ואחר כך אוכל פת של שחרית עם מלח ושותה קיתון מים, אפילו 
 –ח לרוץ, להיות בעל כח לרוץ צריך כ בתחרות ריצה תשיג את כולם.

"הוי רץ לדבר מצוה", אבל אנחנו רצים לגאולה. צריך לרוץ יותר מהר 
 (ו"ד שבט ע"כ)                                           מכולם. 

 
 על פי ר' לוי יצחק - יך לבקר בלי לפגועא

כ -שלו חל ב )שיום ההילולא יצחק שניאורסאהן-מלבד שרבי לוי
( היה גיבור בגוף, נביא כעת ווארט שלו שקשור לגבורה. גבורה, חשון

לדון מישהו. חסידים יושבים  –בין היתר, זה להעביר בקורת 
בהתוועדות, וחלק מהתוועדות זה שאחד יורד קצת על השני בדרכי 
נעם כדי להיטיב אותו )בדרך כלל המשפיע תופס מישהו ויורד עליו, 
הכל מתוך אהבה וחיבה וטוב(. יש פתגם מפורסם ב"היום יום" 
שלפני שיושבים בהתוועדות צריך לגזור את הצפרנים, שלא לדקור 

ת השני. כל הענין של חסידים שיכולים להיות פתוחים אחד עם א
זה בכלל כלל גדול, מי  –השני. הגדרה של חסיד שהוא לא נפגע 

 –שנפגע הוא מתנגד. אף על פי שאני בטוח שאתה חסיד ולא תפגע 
אבל יש ווארט יפה של ר' לויק, שקשור צריך לגזור את הצפרנים. 

אם אין  –ת כך על שם החוט לדיקור סיני, שאומר ש"מחט" נקרא
אז היא לא שוה, והופכת להיות כלי משחית. רק  ,חוט בתוך המחט

לתפור.  –כשיש חוט במחט יכול למלא את תכלית כוונת הבריאה 
אם אין חוט  –בקורת חריפה  –"אז וי גייט שטעכן", כשעושים דיקור 

 מאד. תבמחט לא רק לא מועיל אלא מזיק, מחט בלי חוט שלילי
החוט זה שמי שמשתמש במחט הוא מחובר ותפור לשרש הקדושה, 
לתורה ומצוות ובטול להקב"ה. אם יש לו חוט של התקשרות לשרש, 

השרש המשותף של כל הנשמות, הן של  –שהוא קשור ואחוי לשרש 
כלי משחית ב זה טוב, ובלי זה מדובר –המבקר והן של המבוקר 

להרוג גם בשיעור של מחט שיכול להרוג )כדברי חז"ל שברזל יכול 
 קטנה(. זה ווארט שיש בו תיקון הגבורה.   

 ז( "אב ס-ב מנחם")כ                                                   

 
 

בפנימיות שבפנימיות, כל תפילה פועלת בעיקר על הנשמה. הפשט 
של התפילה הוא לעשות רצון חדש אצל ה', שהוא יעשה משהו, אבל 

בחסידות שעיקר פעולת תפילה כנה ואמיתית הוא תיקון הנפש ידוע 
של המתפלל עצמו. תיקון הנפש הפנימי מתבטא בסופו של דבר 
במעשה, ואם אינו מתבטא במעשה כנראה שלא עשה שום דבר 

 תשמ"ח()התוועדות                             .והתפילה הייתה תפילת שווא
 

את התשובה של הפרט, של היחיד, על להפוך הרבה מדברים אנחנו 
תהיה תשובה של ועה מספיק מאסיבית של תשובה ששתהיה תנ

את ההנהגה, את  הצבור. בעל תשובה חושב על לתקן את הסביבה,
 ,ישראל , שברגע שעם ישראל נכנס לארץקובעת הלכההמדינה. ה

הוא מקבל גדר של צבור, שאין לו אותו בחוץ לארץ, ואז מיד חלות 
להעמיד מלך, להלחם נגד אויבי ישראל ולבנות  –מצוות עליו שלש 

לפי הסדר הזה. כלומר, לתקן את ההנהגה  –את בית הבחירה 
שתהיה על פי תורה, וממילא כל המדינה תתנהל על פי תורה בדרכי 
נעם, להלחם כמו שצריך נגד האויבים שלנו, ואז נגיע לבית המקדש. 

 אלה שלש מצוות של הצבור.
שיבואו דווקא  –מלך; על בטחון ושלום אמתיים  צריך לדבר על 

כאשר, בלשון חז"ל, תהיה "יד ישראל תקיפה"; ולהגיע להר הקדש. 
להאמין חזק מאד שהדור שלנו, כמו שהוא דור של תשובה, הוא דור 

כי הא בהא תליא. כך כותב הרמב"ם, ש"סוף ישראל  –של גאולה 
תשובה בה אדם  לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין". יש

חושב על תיקון עצמו, הבית והסביבה שלו, ויש תשובה מתוך 
אני ערב לכולם, אז איך  –מודעות ש"כל ישראל ערבין זה בזה" 

התיקון יבוא מתוך . ביחד מתקנים את המצב. זה בדיוק הדור והזמן
מהלך כללי שהפרט חושב על הכלל יותר ממה שהוא חושב על 

אנחנו פה  –גם כן, אבל עיקר החידוש  עצמו. צריך לתקן את עצמו
בארץ, ב"ה, ה' עשה לנו נסים הכי גדולים בדור הזה, בשיבת ציון, 
והוא רוצה מאתנו משהו כצבור. לא שתמשיך להיות הנהגה ללא 

קול ישראל, לא  –אמונה גלויה. הכי פשוט, רוצה לפתוח את הרדיו 
שם שמים שגור ולשמוע "ברוך ה'", שיהיה  –איזה רדיו דתי או חרדי 

 בפי כל. אני רוצה שאלקות תהיה פה בגלוי. זו משימה קדושה.
 (מוצאי ה' טבת ע"ו)                                                                       


