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הם חיינומה 

  -בפסוק הראשון של הפרשה את הלימוד שלנו נפתח 

י  ָ֥ י ַחי ֵ ֵנָ֖ ים ש ְ ִ֑ נ  ֵַּ֣בע ש ָׂ ה ְוש ֶ ָ֖ נָׂ ים ש ָׂ ָ֥ ר  ה ְוֶעש ְ ָ֛ נָׂ ָ֥ה ש ָׂ ה ֵמאָׂ ָ֔ רָׂ י ש ָׂ ֵּ֣ ְהיו ּ֙ ַחי ֵ ִּֽ ַוי  

 ִּֽ רָׂ  )בראשית כ"ג, א'( .הש ָׂ
כולנו מכירים את הפסוק הזה בעל פה, אבל אם מתבוננים בו 

שנותיה של  מתאר את מניןש . הרי זה פסוק טכניןהוא לא מוב

ע )ונתעלם לרגע מהחזרה של המילה עשרים ושבמאה  -שרה 

אבל אם כן, היה צריך לכאורה להיות  ו(.ב שנה' שלש פעמים'

ויהיו שני חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע ' -כתוב 

גם  זו '?... שני חיי שרה. מה זאת אומרת 'ויהיו חיי שרהשנים'

כששואלים מישהו מהן ית תקנית. כפילות וגם לא מובן בעבר

מניין השנים, ואילו כאשר שואלים אז התשובה היא  ,שנות חייו

אותו מה הם חייו, אז התשובה תהיה הרעיונות, הפעולות וכיו'. 

 פירוש הפסוק הזה?פשט זה מה 

  -ואז הפסוק הבא אומר 

ֹון ב ְ  ָ֥וא ֶחְברָ֖ ע ה  ָ֛ ת ַאְרב ַ ָ֥ ְריַ ק  ה ב ְ ָ֗ רָׂ ת ש ָׂ ֵָּׂ֣מָׂ בֹאּ֙ ַות  ַען ַוי ָׂ ִ֑ נָׂ ֶרץ כ ְ ֶאֵּ֣

ֹתִָּֽׂה   ְבכ  ה ְול  ָ֖ רָׂ ד ְלש ָׂ ָֹ֥ ְספ  ם ל  הָָׂ֔  )שם ב'( .ַאְברָׂ

 למה -בנוסף  הוא הספיד? מה הוא אמר?מה אבל לא כתוב 

חברון כבר את  -הענין של 'קרית ארבע היא חברון'?  יע כאןמופ

'קרית ארבע היא -פגשנו, ומדוע צריכה התורה לדקדק ולציין ש

 חברון'?

ביטוי ארבע, קרית  -נשים לב לנקודה מאד מעניינת ורק 

יודעים לאילו ארבע אנחנו עוד לפני שו ,נהשמופיע כאן לראשו

זה  שמדבר על המספר ארבע. ארבע זה פיזור, וחברוןהכוונה, 

, ששמה 'קרית ארבע' שנמצאת בחברון יש קריההחיבור. 

 ומעתה חד הן.

שני  - אבל בואו נתחיל מהתחלה. שאלנו על הביטוי 'חיי שרה

חיי שרה אלו שנות חייה. מה שני  -זה פלא פלאות  '.חיי שרה

בהספד של שרה לא מופיע בפירוש במקרא, אמר אברהם ש

א אמר בדיוק את הפסוק הזה. החיים שלנו אבל כמדומני שהו

הן אבל כמה מהן חיינו הם כך וכך, שנות  -מחולקים לשניים 

שכל אחד יעשה את החשבון שלו. קמתי הבוקר ? חיי באמת

שעות 'בשעה איקס ועשיתי איקס דברים בכמה שעות. 

ות חיי לפעמים שנ -הם שני דברים נפרדים  מה אני''ו 'פעילותי

אבל חיי הם משהו אחר לגמרי. אצל שרה, הן מספר מסוים 

בהספידו את  שנות חייה וחייה היו אחד. זה מה שאמר אברהם

יה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, חייה המפעל  - שרה

ה, כדברי רש"י ואלו היו גם מנין שנותיה. כולם שווים לטוב

מה שאמר  , כך אפשר להבין ברש"י,בתחילת הפרשה. זה

אברהם בהספדה של שרה. חיי שרה ושני חיי שרה נעשו 

 למציאות אחת.

ה ירדה לעולם כדי להתפזר היא מתה בקרית ארבע כי הנשמ

ה"ח על בפירושו של האוומי שיעיין  קצוות שלי,בארבע ה

. אדם ירד "ל, ואכמהפסוקים הללו יראה כאן דברים מדהימים

ור כאן צת ארבע, כדי ליילעולם הזה, הנשמה באה לכאן לקר

 חברון. ומאיפה אני יודע שלכך התכוון רש"י?, זה פלא פלאות;

הפרשה פותחת במותה של שרה ועוברת בהמשכה למותו של 

  -אצל אברהם כתוב אברהם. 

י ֵנִּֽ י ש ְ ה ְיֵמָ֛ ֶ ל  ר ְוֵאָ֗ ָ֖ם ֲאש ֶ הָׂ י ַאְברָׂ ָ֥ ָ֖ה  ַחי ֵ נָׂ ים ש ָׂ ָ֥ ְבע  ה ְוש   ָ֛ נָׂ י ְמַאָ֥ת ש ָׂ ִ֑ חָׂ

י ִּֽ נ  ֵמָ֥ש  ש ָׂ  , ז'(ה)שם כ" .םְוחָׂ

זה בדיוק אותו דבר כמו אצל חי". אשר  - אברהם חיישני ימי "

 -שרה, וכך אומר שם רש"י 

בן ק' כבן ע', ובן ע' . מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים

 .אכבן ה' בלא חט

אור של ימי שני חיי אברהם, זה תיאין  -פה עמוק מאד הרעיון 

שנותיו הוא חי. לכן הוא היחיד כל ימי ידוש שאלא הח

שבהספדו את שרה יכול לומר ששני ימי חייה שווים במדויק 

ובמכוון לחייה. חיי שרה שווים שני חיים. ועדיין אם תשאלו 

, הרי שלקראת סוף ?דע שלכך מתכוון רש"ימאיפה אני יו

 -ישמעאל, ושם כתוב כך  -הפרשה מופיע המת השלישי 

ים  ִ֑ נ  ֵַּ֣בע ש ָׂ ה ְוש ֶ ָ֖ נָׂ ָ֥ים ש ָׂ ֹלש   ה ו ש ְ ָ֛ נָׂ אל ְמַאָ֥ת ש ָׂ ֵעָ֔ מָׂ ש ְ י י  ֵּ֣ ֵניּ֙ ַחי ֵ ה ש ְ ֶ ל  ְוֵאָ֗

גְ  ֶָ֖סף ֶאלַוי   אָׂ ת ַוי ֵ מָׂ ע ַוי ָָׂ֔ י ַוֵּ֣ ִּֽ  , י"ז(ה)שם כ" .וַעמ ָׂ

שם רש"י לא מפרש כבפעמים הקודמות אלא שומר על ו

 , וזו שאלה טובהד שואליםתמי בתוכנו ואנחנו 'דממת אלחוט'.

אם  -לאברהם ולשרה? תחליט  וא עשה 'פרוטקציה'למה ה' -

הדרשה שכל השנים שוות לטובה אבל אברהם ואצל שרה אז 

'מאת שנה ושלושים שנה למה כשזה כתוב אצל ישמעאל 

, והתשובה היא שרש"י לא 'הוא לא מבאר כך?ושבע שנים' 

 בפ"תש חיי שרה ש"ק ערב 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
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שכח את ישמעאל ולא עשה כאן פרוטקציה לאף אחד, 

  -ה 'ויגוע' אצל ישמעאל הוא אומר וההוכחה היא שעל המיל

 .םגויעה אלא בצדיקי לא נאמרה. ויגוע

, יצחק בקבורת אברהםקדים את כן, ישמעאל עשה תשובה וה

דורש לא  רש"י, ולמרות זאת )רש"י, שם ט'(והוליך את יצחק לפניו 

שם לא כתוב כי  - שמאה שנה כשלושים ושלושים כבן שבע

ולא כתוב 'ימי שני חיי  שני חיי ישמעאל', -'ויהיו חיי ישמעאל

מופיעים  שהם, ולכן מנין שנותיו כפי אשר חי' - ישמעאל

. הפרשה מתארת בעצם את חיי וםלבפסוק לא בא לדרוש כ

ם החיי -אבותינו אברהם ושרה, והיא מסכמת אותם במשפט 

אחד. אם אתה רוצה לדעת מה פירוש נעשו  ושני חייהם 

הם  המושג הוא 'שני חייך - 1עשים מרכבה למקוםצדיקים נהש

  .חייך'

  - חז"ל אומרים

שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי 

 , א(ה)תנא דבי אליהו, כ" למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב

 ראנחנו ואיפה הם, ובשם אדמו"איפה  -זה קצת מתסכל 

יגיעו שאין סיכוי ת אומרים שהכוונה היא שבאמ אמקוצק זיע"

ך לשאוף לכך שיהיה מגע , אבל אדם צרימעשינו למעשיהם

קל, נגיעה, בין מעשיו למעשי אבותיו. 'יגיעו' לא במובן של 

שאני שיהיה מגע, להיות במדרגתם אלא לחיבור שביניהם, 

שבי  DNA-נובע ממעשיהם, שה -אדע שמה שאני עושה 

כמה שני חיים  גדרהממעשי אבותי. רוצים ה מתעורר במשהו

כשאתה  -יכולים להיות? כמה ברגע אחד הכל יכול להתרחש? 

 אז אני יכול -, שה' אחד ושמו אחד אין עוד מלבדו''אומר ש

  -אלעזר בן דורדיא בגמרא לעשות הכל. כך מופיע על 

אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 

פעם אחת שמע שיש זונה אחת . בעולם שלא בא עליה

בשכרה. נטל כיס  ןדינרי סכי בכרכי הים והייתה נוטלת

הרגל  בשעת. דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות

אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה,  ,ההפיח רדב

הלך וישב . כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה

בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי 

אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו !, רחמים

ֶטנָׂ  מו  עֹות ת ְ בָׂ ו  ְוַהג ְ מו ש  ים יָׂ ר  י ֶההָׂ  .י'( ד,)ישעיהו נ" השנאמר כ  

אמרו: עד שאנו ! אמר: שמים וארץ, בקשו עלי רחמים

ן כ    רמבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמ ש ָׂ עָׂ ֶ ם כ  ַמי  י ש ָׂ

ְבֶלה ֶגד ת   ב ֶ ַ ֶרץ כ  אָׂ חו  ְוהָׂ ְמלָׂ אמר: חמה ולבנה . ו( א)שם נ" נ 

אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש ! בקשו עלי רחמים

ה רעל עצמנו שנאמ ָׂ ה ַהַחמ  ה ו בֹוש ָׂ נָׂ בָׂ ה ַהל ְ ְפרָׂ . , כ"ג(ד)שם כ" ְוחָׂ

אמרו לו: עד שאנו ! אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים

א  רמבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמ ל ְצבָׂ ָׂ ו  כ  ַמק  ְונָׂ

ם ַמי  ָׂ הניח . אמר: אין הדבר תלוי אלא בי. , ד'(ד)שם ל" ַהש  

                                                           
ל ַאְבָרָה   בסוף פרשת לך לך אומר הפסוק "... 1 ים ֵמַעַ֖ " )בראשית םַוַיַַּ֣על ֱאֹלה ִ֔

ו שהצדיקים לשון נקיה הוא כלפי שכינה, ולמדני"ז, כ"ב(, ורש"י אומר שם "
 ."םמרכבתו של מקו

יצתה בת . ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו

.. .אקול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הב

בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו 

ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין  תבשעה אח

 )בבלי, ע"ז, י"ז.( .יאותן אלא שקורין אותן רב

 ,הרי אלעזר בן דורדיא, לפי המתואר כאן, היה מפושעי ישראל

היא כינתה אותו 'רבי אלעזר בן כשיצאה הבת קול אילו ו

אן רבי הוא שאם יש דורדיא', והעומק בזה הוא, שמה שאומר כ

לר' אלעזר בן דורדיא יש שעה אחת ובאותה שעה זה עולה, 

שגם לי יש את הרי  -כלומר, חיי שרה ושני חיי שרה התאחדו 

כל כך הרבה לי השעה הזו, את האפשרות הזו, אז למה לוקח 

הקב"ה שם אותנו פה בעולם  שנים כדי לזהות את השעה הזו?

, הרי שמי שמזהה את השעה הזו, שחיינו שעה שלל זמן, ש

י לא 'התלונן' שבעלי תשובה הענין. רבזה  -ושני חיינו הם אחד 

של רב ועוד רגע  'טייטל' םמקבליאחרי כל מה שחטאו בעבר 

גם יקבלו משכורת כזו, אלא שקורין אותן רבי, כמו שרש"י 

'הולך וגדל, הולך -מסביר בכמה מקומות שהכוונה היא ל

. 'רבי מאיר'כל הזמן הוא ש -ומתרבה'. שקורים אותן רבי' 

 חיי'.שני  -'חיי  ר כל הזמן.הוא הולך ומאיש

הפעם הבאה הדברים מתקשים לנקודה נוספת בפרשה. 

  -חק אחרי עקידתו היא בפסוק צשאנחנו פוגשים את י

ָ֖ב ב ְ  ו א יֹוש ֵ ִ֑י ְוהָ֥ י ֹרא  ֵאָ֥ר ַלַחָ֖ ֹוא ב ְ ב ָ֔ א מ  ֵּ֣ קּ֙ ב ָׂ ְצחָׂ גֶ ְוי  ִּֽ א . בֶאֶָ֥רץ ַהנ ֶ ֵצָ֥ ַוי ֵ

ֶרב ִ֑ ֹות עָׂ ְפנֵּ֣ ה ל  ֶדָ֖ ָׂ ש   ו ַח ב ַ ש ָ֥ ק לָׂ ָ֛ ְצחָׂ   (ס"ג-)כ"ד, ס"ב ... י 

הכח שהוא מקבל מהעקידה לחייו הוא 'באר לחי ראי'. זו היתה 

א השליכה את בנה שהיהגר שקראה למקום כך, והיה זה אחרי 

רצתה  היא ראתה שהוא כבר מת ולאתחת אחד השיחים כש

לחי באר  - , ט"ז("א)כו במותו, 'אל אראה במות הילד' לראות אות

ובים. את חי העולמים שהוא רואה בעלבונם של עליש  -רי 

הנקודה הזו, את התפיסה הזו של החיים שהגר, הולך יצחק 

לתפוס, זה תפקידו של הצדיק. הוא קושר את זה ומביא את זה 

 בתור 'קטורה' אל אברהם. 

 

הפרשה חיי שרה'. בעצם 'ועוד מושג אחד שקשור למושג 

איננה עוסקת בחיי שרה בכלל אלא במותה ובמה שקורה אחרי 

יים חיים', ולכן גם ורשצדיקים במיתתן ק'. אנחנו יודעים מותה

ובמות יוסף והשבטים, אבל  פרשת 'ויחי' עוסקת במות יעקב

ולה נקראת 'חיי שרה' זה מוזר, כי חייה לא כאשר כל הפרשה כ

, שהמילה רק טכניזה  -בפרשה בכלל, אז מה  יבאים לידי ביטו

 ?הראשונה משמשת ככותרת  לפרשה

יש כאן הבנה נפלאה עמוקה  אלרבי מליובאוויטש זיע"

הזו נראית כמו איזה אלבום משפחתי  הפרשהבעצם בפרשה. 

חיים של המשפחה  . מחזורנישואין, הלוויות חתונות, -

שאנחנו לא תמיד שמים ם איזו חתונה שנבנית. יש גהיהודית 
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 -בחזית של האלבום המשפחתי ואפילו קצת שוכחים ממנה 

...  ויש כאן לו ממנהנים שנולדים בהעם קטורה וששת אברהם 

 מהות.אנו אבות ויש לנו את ישמעאל. זה דבר פלא. יש ל

אבות והאמהות ויש רצף אחד שמגדיר את בחברון קבורים ה

חייהם וזה הכי בולט אצל אברהם ושרה. שניהם עוסקים 

בלגלות את שם ה' בעולם, אבל אברהם הוא 'שר החוץ' ושרה 

 נסביר; היא 'שרת הפנים'.

 -אברהם מאד דואג 

יךָׂ  ֶנִּֽ ה ְלפָׂ ָ֥ ְחיֶ אל י  ֵעָ֖ מָׂ ש ְ ו  י   )י"ז, י"ח( .לָ֥

הכניס את הגר הציע ואפילו ממש לו, אבל מי היה זה ש קשה

היא גדלה את ישמעאל עד שהוא נגמל, ואז  שרה. -לאברהם? 

היא זו שהולכת  שרה. -ראתה שהוא משפיע לרעה על יצחק? 

שרה באה אל אברהם בפרשה שעברה ל הנשים. לגייר את כ

  -ואומרת לו 

ה  ... תָׂ ָ֔ רָׂ י הָׂ ֵּ֣ ֶראּ֙ כ   ֵֵּ֨ ךָׂ ַות  ֵחיֶקָ֔ יּ֙ ב ְ ת  ְפחָׂ י ש   תַַ֤ת   י נָׂ ֹנכ ָ֗ ִּֽ יךֶָׂ֒ אָׂ ֶלֶ֒ י עָׂ ֵּ֣ ס  ֲחמָׂ

ט  ָֹ֥ פ  ש ְ יהָׂ י  ֵעיֶנִ֑ ל ב ְ ֵאַקָ֖ ִּֽ ךָׂ  ה'וָׂ יָ֗ ֵביֶנִּֽ י ו  ָ֥ ינ   )ט"ז, ה'( .ב ֵ

זה משפט קשה. מה קרה. מה זה 'ישפוט ה' ביני וביניך'? 

שהיתה  מיים? חז"ל בתוספתא בסוטה אומריםלמסור דין לש

  -זו שיחה מופלאה בין אברהם לשרה 

)בראשית שכן מצינו באמנו שרה שאמרה לו לאבינו אברהם 

גרש  )שם כא(ך אמרה לו אלא כ ,ישפוט ה' ביני ובינך טז(

האמה הזאת ואת בנה מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את 

ישמעאל בונה במסין וצד חגבין ומעלה ומקטיר לעבודת 

אמרה שמא ילמוד יצחק בני כך וילך ויעבוד כך  .כוכבים

לאחר  - אברהם[]ונמצא שם שמים מתחלל בדבר. אמר לה 

אחר  ,אחר שעשינוה מלכה ?שזכין לו לאדם חבין לו

 ?ירה והכנסנוה לגדולה זו נטרדנוה מתוך בתינושעשינוה גב

לא נמצא שם שמים מתחלל  ?מה הבריות אומרות עלינו

יל ואתה אומר חילול השם בדבר הוא -אמרה לו  ?בדבר

הכריע המקום בין  .יכריע המקום בין דברי לדבריך זה,

כל אשר תאמר אליך שרה שמע  )שם(דבריה לדבריו שנא' 

 .הבקול

מה היו חי שרה? חייה היו שאתה מגדל את יצחק ומשלח את 

ודווקא אז כשיצחק יהיה יצחק ויידע מי הוא  ,ישמעאל מעל פניו

את ישמעאל. הבנו? חיי שרה היו אז יהיה בו הכח להחזיר רק  -

לשלח את הגר ורק מתוך הכניסה פנימה יהיה כח ליצחק 

התמונה הזו ולהביא אותה אל אברהם כקטורה.  התולהחזיר א

של אברהם הלוקח את קטורה, לפי התפיסה הרומנטית 

זה לא יפה להכניס את זה לתוך 'חיי שרה'. שרה  -שית והאנ

תוך 'שעתיים' ששה בנים  ה תשעים שנה ללדת בן ופהחיכת

  - ?נולדים... אבל איך מסתיימת הפרשה של בני קטורה

ילַ  ִּֽ י ַהפ   ְבֵנַ֤ ם ְול  ֵחֵ֞ ל ְ ְיש ַ ת ַוִּֽ ֹנִ֑ ָׂ ָ֖ם ַמת  הָׂ ָ֥ן ַאְברָׂ תַ ם נָׂ הָָׂ֔ ֵּ֣ר ְלַאְברָׂ יםּ֙ ֲאש ֶ ְגש  

נֹוּ֙  ק ב ְ ַ֤ ְצחָׂ ל י  ה ֶאלֵמַעֵּ֨ ְדמָׂ י ֵקָ֖ ו  ַחָ֔ נ  עֹוֶדֵּ֣ דֶ  ב ְ  , ו'(ה)כ" .םֶאֶָ֥רץ ֶקִּֽ

זה  ',אב המון גויים'חיי שרה. בטח להיות הם אלו  - 'בעודנו חי'

רק מהמקום של מה זה יצחק ולדעת העיקר הוא אבל חשוב, 

ל ואליעזר, איצחק הנעקד יהיה כח להחזיר את הנערים ישמע

הראשון שה מהפסוק בכל תוכנה של הפר 'חיי שרה'את הגר. 

הבירור זה בעומק,  -הוא כזה  המו"מ עם עפרוןגם ועד לסופה. 

ממשיכים את אדם וחווה, ומפה זה ישפיע על כל אנחנו הוא ש

גם משא ומתן על קבורת שרה היה כל חיי שרה. ההעולם. 

שלום לא יביא לו חס ושליעזר, לאהאמירה של יצחק,  הזיווג

וחייהן  רבקהו אלו חיי חיי שרה, ובהמשך יהיאלו  - ת כנעןמבנו

 של לאה ורחל.

האמהות וחיי חיי  -יש שתי פרשות חיים בספר בראשית 

האבות. מה היו חיי שרה? חייה היו שאברהם יקח את קטורה, 

ליד מקטורה וגם בניו שאברהם יוזה אחרי הפעולה של יצחק. 

אלו הינם בניה של שרה, כמו שישמעאל הוא בנה. אנחנו 

הרי הגר היא  - קטנות, אם בכללב Fדר"תופסים את זה ב

 -שפחתה, אבל ברגע שהגר שוכחת מהו הנצח ומה החולף 

 לרומאי גם לא ברומא. ולהפוך בלבל יכול להתאתה 

 ,זיווג שממנו בא נצח יצחקהיכולת לייצר את ה הםחיי שרה 

בחיי  צחקילא לעם ישראל את רבקה שלא תאפשר ולהבי

רה וגם רבקה מוכנות גם ש את הברכה לעשו. להעבירות באה

לקבל את כל מה שאומרים עליהן, כי מה שבאמת הן דואגות 

 לו הוא שלא יהיה חילול ה' שישמעאל יפגע ביצחקיות.

 .'ושני חיי' - 'חיי'יות חשנזכה ל
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