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 בס"ד 
1495מספר , גפ"תש, חיי שרה תרשפ

 

   שרה וחוה
עדנה הילביץ 

יסודות  נו  בפרשת שני  בתורה  לראשונה  מופיעים 

 .חשובים לבניין עם ישראל

המכפלה.   מערת  –קניית אדמה    –היסוד הראשון  
השני   משפחה    –היסוד  ובניית  רוסי יא  –נישואים 

ויצחק. על שני סיפורים אלה נ יתן לומר כי הם  רבקה 
אלה.  בנושאים  התנ"ך  סיפורי  בכל  ביותר  הארוכים 

ש השרה  למרות  נפטרה,  פרק    יאכבר  בכל  מוזכרת 
בשרה? הפרשה פותחת בה כל כך,  מה מיוחד    .בפרשה

נָׂה  המותתיאור  ב ים שָׂ ה ְוֶעְשרִּ נָׂ ָאה שָׂ ה מֵּ רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ : "ַויִּ
נִּ  ה" )בְוֶשַבע שָׂ רָׂ י ַחיֵּי שָׂ   (.:אכגר' ים ְשנֵּ

מתוכן שש  ובחומש ישנן חמישים וארבע פרשות,  
: נח, חיי שרה,  מסוימתפרשות שנקראות על שם דמות  

יתרו, קרח, בלק ופנחס. ידוע כי שם הפרשה נגזר לרוב  

של הראשון  היחידה  ו  ה,מהפסוק  האישה  היא  שרה 
שניתן   למרות  ועוד,  זאת  פרשה.  נקראת  שמה  שעל 

ראשון של פרשה זו  הלמצוא את שמות האבות בפסוק  
אחרת שמם.  ,או  על  פרשה  נקראה  כללי   1לא  באופן 

לעומת  נשים  שמות  של  מיעוט  מוצאים  אנו  בתנ"ך 
אלף  ישנם  המקרא  בכל  כי  נמצא  וכך  גברים.  שמות 
רק  מתוכם  פרטיים,  שמות  ושש  עשרים  מאות  ארבע 

נשים. של  שמות  עשר  ואחד  שרה    2מאה  של  דמותה 
והיא   ,חיי שרה(ווירא    חולשת על שלוש פרשות )לך לך,

לאורך   )שרי/שרה(  בשמה  פעמים  עשרות  מוזכרת 

 
 .עדנה הילביץ ד"ר לתנ"ך אשת חינוך ומרצה *
"ראו  1 ֶלְך  ֶאל  ה'  אֶמרי  וַ :  ם  )בר'ְלָך  ַאְברָׂ ": בי   "    ה ּלֶ ְואֵּ א(, 

ק" )בר'  ְלד תּתֹו ְצחָׂ י יַ יט(, ": הכ  יִּ ב" )בר' מַוְיחִּ  כח(. : זֲעק 
בעניין האזכורים של נשים בתנ"ך ניתן לחלק אותן באופן    2

בשמן  נזכרות  אינן  שכלל  אלו  קבוצות:  לשלוש    , כולל 
רק  אשת מנוח. אלו המוזכרות בשם  ולדוגמה: בת פרעה  

  , כזבי בת צורולדוגמה: אלישבע בת עמינדב    ,פעם אחת
אחת מפעם  יותר  המוזכרות  רחל,  ,ואלו  מיכל    לדוגמה: 

 .C.L. Meyers (ed.), T. Craven and R.S: אסתר. ראוו

Kraemer (associate editors), Women in Scripture: 

A Dictionary of Named and Unnamed Women in 

the Hebrew Bible, Boston 2000, p.34.   

רגיל, מוזכרת בשמה כהפרקים והסיפורים. שרה, שלא  

מותה לאחר  וגם   ;גם  אברהם  של  מותו  בסיפור  גם 
לספר  טורח  יעקב  כאשר  בראשית  ספר  סוף  לקראת 
 שוב על מערת המכפלה ועל מבוקשו להיקבר בה )בר'

 3. לא(מט:

מתייחדת השם  שרה  שינוי  לעניין  אותו  ש  ,גם 
זוכה לברכה מפי   4נמצא בד"כ אצל גברים.  בנוסף היא 

א  -הא "ַוי אֶמר  ֶאל-ל:  ים  ֹלא    ֹלהִּ ְשְּתָך  אִּ ַרי  שָׂ ם  הָׂ ַאְברָׂ
ֶאת א  ְקרָׂ ְוַגם   תִּ ּה  תָׂ א  י  ַרְכּתִּ ּובֵּ ּה  ְשמָׂ ה  רָׂ שָׂ י  כִּ י  רָׂ שָׂ ּה  ְשמָׂ

וְ  יהָׂ  ַרְכּתִּ ּובֵּ ן  בֵּ ְלָך  ה  ֶמנָׂ מִּ י  ַתּתִּ ים  נָׂ ַעמִּ י  ַמְלכֵּ ם  יִּ ְלגו  ה  ְיתָׂ הָׂ
ְהיו" )בר' י ה יִּ ֶמנָׂ טו(. את אותה הבטחה שומעת שרה  ז:מִּ

" מאברהם:  רק  ולא  המלאכים  מפי  גם  ה  וְ ישירות  רָׂ שָׂ
)בר' ֶהל"  א  הָׂ ֶפַתח  נשים   5י(.יח:  ש ַמַעת  למצוא    ניתן 

ידי    ,המבורכות במקרא  נוספות על  כולן מתברכות  אך 

ְרכּו ֶאת  ל ידי אחיהכמו: רבקה עבני אדם,   ה" : "ַוְיבָׂ ְבקָׂ   רִּ
כ דוד:ד:ס)בר'  ידי  על  אביגיל  ה    (,  ּוְברּוכָׂ ְך  ַטְעמֵּ רּוְך  "ּובָׂ
ּת" כ  אָׂ "ַוי אֶמר ולג(,  :ה)שמ"א  רות:  את  מברך  בועז 

י" )רובְ  ּתִּ ה ַאְּת ַלה' בִּ  (. ג:י  תרּוכָׂ

פטירתה של שרה מפרט הכתוב את גילה,    תיאורב
הקבורה. המפרשים שמו    את מקום קבורתה ואת סדרי

ש  החריג  לניסוח  לתיאור  התורה  לב  מספר מקדישה 
פ ש  לש  שנותיה שלרוש ירה.  בעקבות    ו  )שהולך  רש"י 
 :  ידוע המדרש(

לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד         
לחטא כ'  כבת  ק'  בת  לעצמו,  כ'   .נדרש  בת  מה 

 
יטּו ֶאלשרה מוזכרת גם ע"י הנביא ישעיהו  3 ם  ַא  : "ַהבִּ הָׂ ְברָׂ

יֶכם ֶלְלֶכם" )יש  לְואֶ   ֲאבִּ ה ְּתחו  רָׂ  ב(. : א' נשָׂ
ק  4 "מרא" ונעמי  לעצמה  א  ,ראת  בשינוי    ין אך  כאן  מדובר 

ש בכינוי  אם  כי  בעקבות  נות היא  שם  לעצמה  נת 
ַאל יֶהן  ֲאלֵּ "ַוּתאֶמר  חייה:  י  ּתִּ   מאורעות  ֳעמִּ נָׂ י  לִּ ְקֶראנָׂה 

א" )רו רָׂ י מָׂ  כ(. : א  תְקֶראן לִּ
"גם    5 המלאך:  מפי  בצאצאים  מתברכת  ּה  ַוי  הגר  לָׂ אֶמר 

ֶאת ַאְרֶבה  ה  ַהְרבָׂ ה'  )בר' ַזרְ   ַמְלַאְך  ר ב"  מֵּ ר  פֵּ סָׂ יִּ ְוֹלא  ְך    עֵּ
ב  ,י(: טז השורש  כי  המלאך    'כ'ר'אם  בדברי  מוזכר  אינו 

 להגר. 
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לא חטאה שהרי אינה בת עונשין אף בת ק' בלא 

כלן   –  ובת כ' כבת ז' ליופי, "שני חיי שרה" ,חטא
 6. שוין לטובה

טובות   נשים  עוד  במקראישנן    ינן שא  ,וראויות 
והכתוב מעיד עליהן במפורש שהן    ,מתוארות כחוטאות

כך   כל  ניסוח  אצלן  מצאנו  לא  זאת  עם  יחד  יפות. 
 .ממלכתי ומכובד

 :וכך כותב הזהר )ח"א, קכ"א, ב' מתורגם(

שתנה שרה שנכתבה מיתתה רבי יוסי אמר: מה נ
כך   נכתבה  שלא  שבעולם  הנשים  מכול  בתורה, 
מיתתן בתורה? אמר רבי חייא: ולא? והרי כתוב  
וכתוב  מרים",  שם  "ותמת  וכתוב  רחל",  "ותמת 
בת   "ותמת  וכתוב  רבקה",  מינקת  דברה  "ותמת 

לא  בכולן  יוסי:  רבי  אמר  יהודה".  אשת  שוע 
שנאמר   בשרה,  שכתוב  כמו  חי "כתוב  י  ויהיו 

שני   שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה 
, שהרי בכולן לא נמנו ימים ושנים כמו  "חיי שרה

לבדה   ;לשרה מיוחדת  פרשה  נכתבה  לא  בכולן 
 .כמו לשרה

 :וממשיך הזהר ועונה 

והטיל בא הנחש,  באותו  נדבקה  לעולם,  חוה  ה 
באה   ולבעלה...  לעולם  מוות  וגרמה  זוהמה,  בה 

ועל הס"א,  למקום  וירדה,  נדבקו  שרה  ולא  תה, 
כמ הקליפות,  אברם "  כתוב:שו  בה  ויעל 

 ."ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו

על דרך הפשט אפשר לומר כי הנחש הצליח לפתות את  
לה ולבעלה. ואילו שרה    ,ובכך באה מיתה לעולם  ,חוה

"נחש",  המכונה  פרעה  בבית  והייתה  למצרים  שירדה 

בשלום ויצאה  ניצלה  התפתתה,  א  ,לא  גם  ת והצילה 
"  ,בעלה קיווה:  עצמו  שהוא  ְך" כפי  לֵּ ְגלָׂ בִּ י  ַנְפשִּ ה  ְיתָׂ ְוחָׂ
 .יג(ב:י )בר'

נוסף:   דבר  שרה  במעשי  ראו  ישראל  גדולי 
דווקא...   ע"י שרה  נעשה  עץ הדעת  על חטא  "והתיקון 

 7".ששרה תיקנה מה שקלקלה חוה

הדתיקנה  כיצד   עץ  חטא  את  בעוד  שרה  עת? 
והתקללו   אכלו  ואדם  לע ושחוה  מיתה   ולם,הביאו 

בחסד אחרים  אנשים  האכילו  ושרה  התברכו   ,אברהם 

 
ב  6 מדרש  דברי  ר ראו:  את  וכן  כ"ג,  פרק  ילק"ש  נ"ח,  "ר 

פ על  הרמב"ן  של  רש"י    רושוי הביקורת  רש"י.  של 
כאמור,מתייחס חיי   רוטי לקושי שבפ  ,  שלשנות  שרה.    ה 

שרה" "חיי  הביטוי  על  החזרה  הוא  נוסף  וכן   ,קושי 
בתיאורי  נמצא  שלא  "ויהיו"  בביטוי  אחרים  השימוש  ם 

 פטירת האבות.   של
הזוהר    7 מאמר  להבין  אדה"ז,  תקס"ו    –מאמרי  שרה,  חיי 

מ א'.  שניאורסוחלק  שרה  ן '  חיי  מלוקטים   –,    מאמרים 
. ראו גם:  43רה  חלק א', תשמ"א. וראו ההפניות שם בהע

 א. : לבר' כג  שם משמואל 

לעולם.  חיים  כי    8והביאו  ולומר  להוסיף  שיש  נראה 

בין   לבלבול  גרם  הדעת  מעץ  לאכילה  שהסית  הנחש 
היה   והרע  מוחלט  היה  הטוב  לכן  קודם  לרע. אם  טוב 

ו   ,מוחלט התערבבו  הם  להבחין    היהכעת  קושי 
ה"נחש"  ,שרה  9ביניהם. בה  דבק  להכריע    ,שלא  ידעה 

לאברהם: "בא נָׂא   השרה אמר ,בין טוב לרע. כך לדוגמה
א י  תִּ ְפחָׂ שִּ )בר'  ֶאל  ֶמנָׂה"  מִּ ֶנה  בָׂ אִּ ומבלי   ,ב(:טזּוַלי 

ה ַהז את ְוֶאת ָאמָׂ ש הָׂ רֵּ יַרש ֶבן   להתבלבל: "גָׂ י ֹלא יִּ ּה כִּ   ְבנָׂ
ם  עִּ ַהז את  ה  ָאמָׂ ם    הָׂ עִּ י  )שם  ְבנִּ ק"  ְצחָׂ ההכרעות    .י(:כאיִּ

וגורליות  ה  עשתש חדות  היו  כךשרה  שצריך    , כל  עד 
ֲאֶשר   ל  "כ  אברהם:  את  וירגיע  יתערב  שהקב"ה  היה 

ֶליָך ּה" )שםּת אַמר אֵּ לָׂ ה ְשַמע ְבק  רָׂ  יב(.    שָׂ

ה  חוה ושרה התברכו שתיהן מפי ה' בפרי בטן. חו 
הצו הא על  -לא שמעה ממקור ראשון את  איסור  לוהי 

מ הדעת,  האכילה  לאועץ  היא  גם  את    שרה  שמעה 
וכך   ירושת הארץ.  בין הבתרים בדבר  ההבטחה בברית 

לאישּה  ,נמצא חוה  שדברי  דבר    שבעוד  הפרת  בדבר 
לג-הא הובילו  עדן,  יל  מגן  שרה  דריש הרוש  של  ה 

-את הגר הובילה למימוש הבטחת האמאברהם לגרש  
מגן  רוש  יכי כתוצאה מהג  ( בזהירות)יתכן אף לומר  יל.  

לו  יהגנה וללא אדמה, וא  ילדיה של חוה ללאעדן נותרו  
הגנה    את הגירוש של הגר וישמעאל היאשרה  בדרישת  

 בכך על בנה.  

ידע לרע  השרה  טוב  בין  שיצחק  הו  ,להבדיל  בינה 
א הארץ.  לרשת את  זה  ראוי  כן,    ,פלאין  שהתורה אם 

ממלכתי באופן  שרה  פטירת  את  זוכה    ,מנציחה  והיא 

 אדמה בארץ ישראל.נקנית  להיות הראשונה שלכבודה  
א גודל מעלת  בנה שמבין את  ופועלה  ייצחק  עתיד  מו 

אלהביא   לאוהל  רבקה  אהובתו  עימה  ויחד    ,מויאת 
 יזרע מאה שערים בארץ המובטחת. 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
אכלו    האלשיךבלשון    8 "אלו  הפרשה:  את  הפותח  לפסוק 

לעולם מיתה  שמביא  מה  והאכילו    ,והאכילו  אכלו  ואלו 
 מה שמביא חיים לעולם".

כתוצאה    9 והרע  הטוב  בהופעת  שחל  השינוי  מהות  על 
הדעתמ  האכילהמ מלבי"ם    ,עץ  אלשיך,  לדוגמה:  ראו 
 רמח"ל.ו

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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