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 תמימות -עבודת ה' לאור משנת השפת אמת פרשת חיי שרה

 

  פרשה נח פסקה א -מדרש רבה בראשית 

יודע ה' ימי ')תהלים לז(  ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה' ויהיו חיי שרה מאה שנה'

בת ק'  ,בת כ' כבת ז' לנוי .כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים ',תמימים ונחלתם לעולם תהיה

  .כבת עשרים שנה לחטא

ונחלתם לעולם תהיה שנאמר ויהיו . ד"א יודע ה' ימי תמימים זו שרה שהיתה תמימה במעשיה

חיי שרה מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום 

 בעולם הזה ולעולם הבא:

 

 "בשפת אמת פרשת חיי שרה תרל

במדרש יודע ה' ימי תמימים כו' כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. פי' תמים להיות כל 

ח וחיות פנימיות שבו ובודאי בנקודה הפנימיות הנותנת חיים לכל רמ"ח איברי ומעשיו בדביקות כ

 האדם שם הם באחדות אחד. ונתלה כל אבר בחבירו במקום הראוי. 

נ"ל. וגם רמ"ח מצות עשה שהם נגד איברי האדם וגם הם וכמו כן האדם ששומר כל מעשיו כ

תלויין זה בזה כמ"ש על כל מצוה תרי"ג מצות התלוין בה. עי"ז נעשה אדם שלם. תמים תרגומו 

שלים כנ"ל. ולהיפוך אינו אדם שלם שאין כל אבר מחובר לחבירו מאחר שנפרד משורש החיות 

 ששם מקום חיבורם כנ"ל. 

 

וכמו כן שנותיהם תמימים כי גם ימי השנה יש להם דביקות ושייכות. יום ליום יביע כו' שבכל יום 

יש התחדשות שכ"כ בסה"ק שמיום שנברא העולם ועד סופו אין הארת יום אחד שוה ליום אחר. 

וז"ש בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים. שכל המכוון בהעדר היום כדי שיפסוק ענין 

זה. ויוכל להתחדש הארת יום שני כנ"ל. כי אם לא הי' לטובה איך הי' שייך לברך ע"ז. הארת יום 

ומי שמקבל הארת הימים כראוי בודאי נתוסף בו ידיעה ודביקות בכל יום מעין ברכתו עד כי יעלה 

 מיום ליום ומשנה לשנה. 

 

כו' שבכל לילה  וגם כל העולם בכלל הוא כך. שכל הזמן הוא ענין אחד ועל זה אמר וזרח השמש

מסתלקת הארת היום לשרשו ומאיר הארה הראוי' אחר יום הקודם. וכן משנה לשנה עד 

ך שנשתלם ימי הבריאה כרצונו ית'. וז"ש כהדא עגלתא כו' על כל זמן הבריאה. ומ"מ כפי הדור כ

קת שכ' בתורה שחיתה קכ"ז. א"כ הכתוב מעיד כי לא היתה הארת שנותיהם כי בודאי שרה הצד

דת מעיקר החיים אף רגע א' ממילא כך נשפע הארה חדשה לשני חיי' תמיד ממדריגה נפר

למדריגה. וז"ש ונחלתם לעולם תהי' כי ע"י יש תמיד הארות החדשות. וכיון ששנות הבריאה הם 

מדריגה אחר מדריגה נמצא כי יוכל להיות מדריגות בשנה א' משני הצדיק. יותר מאלף שנים 

ההארות מזמן  ה כל העולם לדורות שיעמדו במדריגה גבוה יותר וכלאחרים. וע"י הצדיק זוכ

 :הבריאה מאירים תמיד

 



 תרל"א שפת אמת בראשית חיי שרה

מיישב  ברש"י שני חיי שרה כולן שוין לטובה. י"ל כי דרך אדם הפשוט ע"י שנזקן ונתוסף בו דיעה

אורחותיו ונמצא כי כל מה שנזקן יותר מניח מדות ומעשים רעים שהי' עושה וא"כ אינו נקרא ימי 

חייו רק רגע האחרונה שהיא בשלימות הראוי אם זוכה לכך. אבל בשרה הצדקת הי' כל ימי' בטוב 

נעורים. ובלי קלקול. אף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה. אבל לא ע"י דחיות מעשים הקודמין בימי ה

רק שנתעלתה כפי מה שנבראת שכל ימיו של אדם קצובין לתקן בכל יום דבר מיוחד. ולהתעלות 

מדריגה אחר מדריגה. אבל לא הי' לה פגם וקלקול לחזור להתנהג בכשרות. וז"ש כולן שוין 

 לטובה. והבן:

 

 שפת אמת פרשת חיי שרה תרל"א

שהי' לו בכל יום  ,ם שהביא עמו כל ההארותאא"ז מו"ר ז"ל הגיד בשם הזוהר הקדוש פי' בא בימי

 דבר מיוחד שנברא עליו וכשמת הביא עמו כל הימים וכ"כ בזוה"ק. 

 

וי"ל עוד פי' בא בימים שכל ההארות שהי' לו נשארו אצלו לעולם וזה עצמו פי' זקן שקנה חכמה 

ך כל אדם שדר. שהחכמה קנין אצלו שנתדבק בו שלא לשכחו כלל רק להיות נטבע בו בגוף ונפש

כשמרגיש איזה הארה ודבר חדש אז נתפעל מעט ואח"כ נתיישן אצלו ואינו מתעורר ע"י ידיעה זו 

עוד. ובאמת צריך האדם לזכור תמיד כל התעוררות והארות שהי' לו וזה בכלל פן תשכח וכו' 

 אשר ראו עיניך כי כל מה שהבין האדם ונתפעל על ידו צריך להיות בזכרון והתחדשות תמיד אך

ודאי השכחה בא ע"י שמניח מיד ההארה ונטבע בטבע וגשמיות. וה' יושיענו. וז"ש באאע"ה זקן 

  .בא בימים שכל ההארות שהי' לו בכל יום ויום נתאספו כולם אצלו ביחד

 

ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ה ושמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה פי' המשנ

פי' ילד בהתחדשות שלא נתיישן אצלו כו' וק, ַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחוְ 

 וז"ש באברהם אע"ה שהזקין ועכ"ז הי' כל ההארות אצלו בהתחדשות. 

 

השמש. חוץ והכלל הוא כמו שכתוב אין כל חדש תחת השמש כמו כן להיפוך כל מה שלמעלה מ

כי חיות ה' שיש בכל דבר הוא תמיד חדש כמ"ש מחדש בכל יום כו'.  תמיד התחדשותלטבע. יש 

ח הפנימיות ואינו נדבק בטבע וגשמיות וופי' תמיד בכל רגע. ולפי מה שאדם מדבק כל דבר בכ

 כמו כן יש אצלו תמיד התחדשות. 

מיות ]וזה ענין שכחה שהוא מסט"א ורשעים שנקראים מתים בחייהם שאין להם החיות הפני

כנ"ל[ ובזוה"ק שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה כו' ע"ש שפירש שיש חיות ממקום הנפלא 

שהוא למעלה מהטבע ושורה גם בעשי' ממש ]כמ"ש רמ"א בש"ע או"ח ס"ו ע"ש[ ועי"ז מי 

שמדבק המעשה בהשורש יש לו התחדשות תמיד ומשבח תמיד להשי"ת כאלו ברגע זו נברא 

 מחדש ע"ש:


