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 ב-בראשית פרק כג, א
ְריַ א( ) ה ְבקִּ רָׂ ת שָׂ מָׂ ה: )ב( ַותָׂ רָׂ י שָׂ י ַחיֵּ ים ְשנֵּ נִּ ה ְוֶשַבע שָׂ נָׂ ים שָׂ ה ְוֶעְשרִּ נָׂ ה שָׂ אָׂ ה מֵּ רָׂ י שָׂ ְהיּו ַחיֵּ ַען ַויִּ וא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכנָׂ ת ַאְרַבע הִּ

ּה ְבֹכתָׂ ה ְולִּ רָׂ ְסֹפד ְלשָׂ ם לִּ הָׂ  :ַויָׂבֹא ַאְברָׂ
 

 רש"י 
 - שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ויהיו חיי)א( 

לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש 
לעצמו, בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא 

חטאה, שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה בלא חטא, ובת 
  כלן שוין לטובה: - שני חיי שרה עשרים כבת שבע ליופי:

על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי  - בקרית ארבע)ב( 
ותלמי ואביהם. דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנקברו שם 
איש ואשתו אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב 

 - לספוד לשרה ולבכתה מבאר שבע: - ויבא אברהם ולאה:
ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת 

זדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה העקידה שנ
 נשמתה ממנה ומתה:

 רמב"ן 
לשון רש"י, לכך נכתב שנה  -מאה שנה ועשרים שנה )א( 

בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת מאה 
כבת עשרים לחטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי. וכן כתב 

שו זה נכון, בשני חיי אברהם )להלן כה ז(. ואין מדר
שהרי בשני חיי ישמעאל )שם פסוק יז( נאמר כשני חיי 

אברהם בשוה, ולא היו שוים בטובה, אבל היה מתחלה 
רשע ועשה תשובה בסוף. ועוד, כי שנה שנה לחלק 

אבל "שנה שנה ושנים"  משמע, ואיננו נדרש להשוותן:
דרך הלשון הוא. ומה שאמרו בבראשית רבה )נח א( בת 

לחטא, לא דרשו כן אלא מיתור  מאה כבת עשרים
הלשון, שחזר ואמר "שני חיי שרה", שכללן והשוה אותן. 

  ולא ידרשו כן באברהם:
 

 פרשת חיי שרה פרשה נח סימן ג –בראשית רבה 
בע ועשרים ומאה מדינה רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על ש [ג]

 אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות.
 

 א"ג מ"משנה מסכת אבות פ
עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה 

בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה 
את מטפה סרוחה ולאן אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין ב

הולך למקום עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 
 וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:

 פירוש רבינו יונה 
עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה 

את ובזמן שתשתכל מאין ב - בא לידי עבירה, דע מאין באת
המחשבה תגרום לך להיות שפל רוח ותנצל ממדת הגאוה 

ולאן אתה  שנאמר בה ]משלי ט"ז ד'[ תועבת ה' כל גבה לב:
וכי תחשוב בלבך לאן אתה  - הולך למקום עפר רמה ותולעה

 הולך לא תחפוץ בכל התענוגים כי לרמה אתה טורח גם כל 
ת רוח. ועל ענין זה עשה שלמה המלך ספר קהלת והתחיל הבל עושר וכבוד תבזה בעיניך וכל טובה תבהיל כי הכל הבל ורעו

הבלים להבהיל כל טובה וכל יקר. ואחר שההביל את הכל אמר ]קהלת יב י"ג[ סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת 
ך יחטא שהנבראים לא נבראו אך לירא את ה'. כי אי - ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מצותיו שמור כי זה כל האדם:

האדם אם יחשוב לפני מי עתיד ליתן דין וחשבון ויותר על הפורענות והנסיון שיהיה לו על חטאיו כי יתבייש בשת גדול. משל 
למלך שנכנס אדם לפניו אם ימצאהו מרמה במעשיו או משקר דבריו הלא יתבייש בשת גדול. על אחת כמה וכמה לפני מלך 

תבייש הנפש אחר שנתפרדה מן הגוף הבושת ההיא גדולה מהבושת בעודנה שמה מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גם כי בה
כי טבע הגוף משכח וכי יעשה האיש דבר כיעור ויתבייש עליו מבני אדם לשנה או לשנתים ישכח הדבר וילך הבושה מעליו 

טבע הנפש וכי אינו יכול וגם כי לא ישכח מלבו. יהיה הדבר ישן נושן והוסרה קצת הבושה כי טבע השכחה שבגוף מתערב עם 
להתגבר עליו לשכוח הדבר לגמרי על כל פנים יתגבר עליו להתיישן הדבר שהוא קצת השכחה שמסיר רוב הבושה אך בהיות 

הנפש לבדה אין שכחה לפניה כי כלה ברה וזכה ואין שום טבע מהגשמים בתוכה. ושמתביישת לפני מלך מלכי המלכים 
עד תעמוד בבושה באותה שעה שהיתה עומדת לפניו וכמו הפעם ההוא תעמוד מבוישת  הקדוש ברוך הוא. לעולם ולעולמי

לעולם וזהו שאמרו רז"ל אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה לכן על כל פנים המעלה על לבו דברים אלה לא יבא 
 לידי עבירה:

 
 בראשית פרק יח פסוק ט

 ֹ ְשֶתָך ַוי ה אִּ רָׂ יו ַאיֵּה שָׂ לָׂ ֹאֶהל:ַויֹאְמרּו אֵּ ה בָׂ נֵּ  אֶמר הִּ
 רש"י 

נקוד על אי"ו שבאליו, ותניא רבי שמעון בן  - ויאמרו אליו
 אלעזר אומר כל מקום שהכתב רבה על הנקודה אתה דורש 
הכתב וכו', וכאן הנקודה רבה על הכתב אתה דורש הנקודה, שאף לשרה שאלו איו אברהם, למדנו שישאל אדם באכסניא 

שלו לאיש על האשה ולאשה על האיש. בבבא מציעא )פז א( אומרים יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, אלא 
 צנועה היא: - הנה באהל להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה. אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר לה כוס של ברכה:

 
 אסתר פרק ב פסוק טו

ר  יַע ֹתר ֶאְסתֵּ ם ֶאת ֲאֶשר יֹאַמר הֵּ ּוְבַהגִּ י אִּ ר כִּ בָׂ ה דָׂ ְקשָׂ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך לֹא בִּ ַקח לֹו ְלַבת לָׂ ַכי ֲאֶשר לָׂ ְרדֳּ ל ֹדד מָׂ יַחיִּ יס ַבת ֲאבִּ ַגי ְסרִּ
: ל ֹרֶאיהָׂ י כָׂ ינֵּ ן ְבעֵּ את חֵּ ר ֹנשֵּ י ֶאְסתֵּ ים ַוְתהִּ שִּ ר ַהנָׂ  ַהֶמֶלְך ֹשמֵּ
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