
 
 

 פרשת חיי שרה

״ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע  הפרשה נפתחת בציון מספר שנותיה של שרה:

 שנים, שני חיי שרה״ )כג א(.

היה יותר הרי מדוע התורה מפרטת את שנותיה של שרה בצורה כזאת,  נשאלת השאלה:

 פשוט לכתוב ששרה נפטרה בגיל מאה עשרים ושבע?

בבראשית רבה דרשו את הפסוק על מעלותיה של שרה:  .רבותינוהתשובה על כך בדרשת 

 יתה יפה כמו ילדה בת שבע.יעשרים היא ה בגיל

 ומה היופי שיש לילדה בת שבע?

היא לא התהדרה  תה יפת תואר,יתה בת עשרים והייכששרה הי רץ רבי יהושע מקוטנא:ית

לא  ,וכשהייתה בת מאה ה.יבת שבע שלא מתגאה ביופיכילדה  תה תמימהי, אלא היהביופיי

 היו לה חטאים כמו כשהייתה בגיל עשרים.

 ומה המעלה של גיל עשרים?

מעלתה של שרה . בית דין של מעלה מענישים רק מגיל עשריםשהסביר רבי אליהו מזרחי 

כמו שלא נענשה עד גיל עשרים, כי היא  שגם בגיל מאה היא לא נענשה על שום חטא, הייתה

 לא חטאה.

עבודת השם של האדם צריכה להיות : מברסלב הסביר את הפסוק בהסבר נוסףרבי נחמן 

עבודת ה׳ של שרה ו כל יום צריך להוסיף משהו חדש בעבודת השם תמיד בהתחדשות,

תה בגיל מאה היא לא הרגישה זקנה ועייפות ייתה תמיד בהתחדשות ובמרץ, ולכן גם כשהייה

כאילו היא רק בת , ות לעבוד את ה׳תה במרץ ובהתלהביאלא כולה הי בעבודת ה׳ שלה,

 עשרים.

״ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי  על הפסוק המונה את חיי שרה

״ויהיו חיי  בתחילת הפסוק כתוב:שהרי מדוע יש בפסוק כפילות מיותרת,  שאל רש״י, שרה״

 ?הפסוק כתוב פעם נוספת: ״שני חיי שרה״ שרה״ ובסיום

 לומר לך שכל שנותיה של שרה שוות לטובה. ותרץ רש״י:

הרי רוב שנות חייה לא היו  נשאלת השאלה האם היו כל שנות חייה של שרה היו טובים?

 קלים,



 
 

סבלה מהגר, היא  היא הייתה שבויה אצל אבימלך ופרעה,, תה עקרהישנים רבות היא הי

גיד שהיו לה חיים ואם כן קשה לה וכשנולד יצחק לעת זקנותה שמעה שהוא נלקח לעקידה,

  !טובים

שכל שנותיה של שרה שוות לטובה, שכל מה שארע לה אמרה הוא  אלא ההסבר בדברי רש״י

ומי שכך מתייחס לכל מה שקורה , ואף פעם לא התלוננה על הקשיים שהיו לה גם זו לטובה

 כל חיו הופכים לחיים של טובה. ,ובחיילו 


