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 תיקון הזוגיות -המכפלה מערת 
  "'מכפלה בגלל שהיא כפולה בזוגות :רשי אומר אברהם אבינו מתעקש לקנות את מערת המכפלה. 1

בגלל ברהם רוצה דווקא את המערה הזו וא -זוג אחד שקבור שם 'אדם וחווה'  כבר מערה שהקברים שלה בנויים בזוגות ויש -'המכפלה' 
 שיש במערה הזו 'זוגיות'.

 .כל מפעל חיי שרה היה לתקן את הכישלון הזוגי של חווה -שאברהם ושרה ובמיוחד שרה  - הקדוש מסביר ר' משה אלשך
  !חווה ואדם הם הזוג הראשון ולהם היה כישלון זוגי נוראי

 באה לתת תקווה לזוגיות של כל האנושות אחרי הכישלון הזוגי של חווה.שרה 
 שרה היתה מוטרדת.מזה ו !מתחת לאדמה במקום הזה = הכישלון הזוגי קבור ריםקבושאדם וחווה מתואר על זה ש

 .וחומר רגשרוח,  -בשלושת המישורים  הכישלון של החווה היא
 ?ה, מדוע את הולכת לנחש ולא לבעלמונה ומצוות, על שאלות רוחניותהיא מדברת איתו על נושאי א -שדיברה עם הנחש  -רוח 

 - וא שנראה שצריך אותו , נראה בריאיש כאן משה -ש'טעים'  רואההיא גם כן ויש לה משהוא שמרגש אותה 'פרי נחמד למראה'  - רגש
הרי יש רגשות טובים ויש רגשות שצריך לעצור, ויש רגשות ויחד תבררו את עולם הרגשות באנושות החדשה אולי תשתפי את בעלך 

  !שצריך לעשות יחד ורזוהיא מלאכת ביר -שבזמנים מסויימים מצניעים אותם ובזמנים מסויימים חושפים אותם 
 וחניותל רהיא מדברת עם הנחש ע

 ואז 'ותיתן לאישה' = אינה מדברת עם בעלה אלא גוררת אותו איתה בלא דיבור. -חומר  
 .אל אישך תשוקתך'' 'בעצב תלדי בנים',, ''עצבונך והריונך  - !ולכן העונש של חווה הוא בתחום הזוגי

 !היה מפעל חייה 'תיקון הזוגיות' בא להגיד שזה -אברהם בא 'להספיד' את שרה 
 באה להתמודד עם הכישלון של חווה. -בזה שרה היתה עסוקה, בעולם הזוגיות, בעולם של הכפילות 

 .חומרו רוח, רגש=  חלה, נידה, הדלקת הנר -נו לנשים מצוות נית 3
כשאישה חוזרת מיום עבודה מעייף היא מעדיפה כיבוי אורות  - הדלקת הנרב הנחש ולכן זכתה שלא דיברה על הרוחניות עם - רוח

הלילות שהבית, המשפחה  -רוחני  עולםהרצון ל - התיקוןו , !יום סיום השבוע -ך להיות ביום שישי וכך לכאו' היה צרי -וללכת לישון 
 ., סביב בירור מתמידתוכן רוחניסביב  יהיו

 עולם שלם שלבניין הרגשות בפיתוח ועצירה... - נידה -יש פעמים שהרגשות טובים ולפעמים צריך לעצור אותם  -רגש 
 !גם בתכחום הגופני היא אומרת לבעלה שהפרשתי חלה ותיתן לכהן  - חלהת פרשה -הדבר הכי פשוט...  -חומר 

 מים.ת מששלוש מידה ורביעי - ברכות 4 אצל שרה היוואכן 
 ,]רוח[ הדלקת הנר -נר דולק  

 ,]חומר[ הפרשת חלה -ברכה שרויה בעיסה 
 ]רגש[ .דלת היא לפעמים פתוחה ולפעמים סגורה.. -תחי נידה' 'פ -דלתות באוהל 

 'ענן שורה עליה ממרומים'.בזכות שלושת דברים אלו 
דמות שרה היא היתה רק אולי לכאו'  -בא אברהם ומרים את המפעל שלה ומעורר את כולם ש'היא תיקנה את חווה'  -אך שרה מתה 

 ?!, לא תקווה לתיקון העולם הזוגי הראשוןםנקודתית ולא תקווה לכול
 מציאת כלה ליצחק... -ולכן מה שקורה מיד אחרי קבורת שרה 

  !מפעל שרה לא תם, שהמפעל הזוגי ממשיך לכל הדורותללמד ש -ולכן הוא קונה מערה שיש בה מקום לעוד זוגות 
, האם לברר האם באמת יש כאן דרך שנכפלת -רי פטירת שרה כ האריכה בעניין 'נישואי יצחק ורבקה' מיד אח"וכך מובן מדוע התורה כ

 ?!באמת יש עולם זוגי חדש ובשורא לכל האנושיות כיצד בונים את הבית
 !שיך כי שרה זה תיקון מלא לכלבא אברהם ואמר הכל ימ -האם יש תקווה, האם יש תקומה 'ויקום מעל פני מתו'  -מערת המכפלה 

 ראה ברבקה את כל מה שהיה באימו. -'וינחם אחרי אימו' 
 מהאלשך הקדוש אנחנו מבינים את ההתעקשות של אברהם לקנות דווקא את 'מערכת המכפלה'.אכן ו

בכל הרמות  -אמת קידנו בחיים להמשיך את ההתעסקות ב'מכפלה' שהשיח תמיד יהיה בהתעלות , בקדושה, בהתחדשות, חסד, וזה תפ
 וזה עבודת חיי האומה. - חומר רוח, רגש, -
 להראות את מטרת הבית לבניו. - !מתחנן להיקבר גם שםיעקב וכך בהמשך נראה שגם 

 
 .תוכן רוחנישכל הלילות יהיה  -ש'לא יכבה בלילה נרה'  שנזכה

 .ה גם חסדים , מצוות ומעשים טוביםשבענינים הרוחנים נעש - 'ברכה שרויה בעיסה'שתהיה 

 .ולא סתם רגש נמוך , התעלותעולם הרגשות שלנו יהיה תוכן, משמעותש -'דלתות הבית פתוחות' ל ושנזכה 

 .'ני כבודענ'זה נזכה שעל כל האוהלים יהיה ובזכות  
  שבת שלום.
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