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1. BEREISHIT 23 – SARAH DIES AT THE AGE OF 127-YEARS-OLD 
 

 אוִה עַּבְרַא תַיְרִקְּב הָרָֹש תָמָּתַו )ב( :הָרָֹש יֵיַח יֵנְש םיִנָש עַבֶשְו הָנָש םיִרְֹשֶעְו הָנָש הָאֵמ הָרָֹש יֵיַח ּויְהִיַו )א(

 :ּהָתֹּכְבִלְו הָרָֹשְל דֹּפְסִל םָהָרְבַא ֹאבָיַו ןַעָנְּכ ץֶרֶאְּב ןֹורְבֶח

1. And the life of Sarah was one hundred years, and twenty years, and seven years; [these were] the 
years of the life of Sarah. 2. And Sarah died in Kiryat Arba, which is Hebron, in the land of Canaan, and 
Abraham came to eulogize Sarah and to cry for her. 
 
2. RASHI – WHY ALL THE REPETITION? 
 

 ׁשָרְדִנ דָחֶא לָּכֶש Jְל רַמֹול ,לָלְכּו לָלְּכ לָכְּב הָנָש בַּתְכִנ Gַּכְל .םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו

 'ז תַבְכ 'כ תַּבּו ,אְטֵח ֹאלְּב 'ק תַּב ףַא ,ןיִשְנֹע תַּב ּהָניֵא יֵרֲהֶש ,הָאְטָח ֹאל 'כ תַּב הַמ ,אְטֵחְל 'כ תַבְּכ 'ק תַּב ,ֹומְצַעְל

 :הָבֹוטְל ןיִוָש ןָלֻּכ .הרש ייח ינש .יִפֹיְל

AND THE LIFE OF SARAH WAS 100 YEARS, 20 YEARS AND 7 YEARS — The reason each category of years 
is separated is to tell you that each term must be explained by itself as a complete number: at the age 
of one hundred she was as a woman of twenty as regards sin — for just as at the age of twenty one 
may regard her as having never sinned, since she had not then reached the age when she was subject 
to punishment, so, too, when she was one hundred years old she was sinless — and [similarly] when 
she was twenty she was as beautiful as when she was seven (Bereishit Rabbah 58:1).  
THE YEARS OF SARAH’S LIFE — to indicate that they were all equally good.  
 
3. RASHI – WHY THE PROXIMITY OF SARAH’S DEATH TO THE AKEIDA? 
 

 טַעְמִּכְו הָטיִחְשִל ּהָנְב ןֵמַדְזִנֶש ,הָדֵקֲעָה תַרֹוׂשְב יֵדְי לַעֶש יִפְל קָחְצִי תַדֵקֲעַל הָרָֹש תַתיִמ הָכְמְסִנְו .התכבלו הרשל דופסל

 .הָתֵמּו הָנֶמִמ ּהָתָמְשִנ הָחְרָּפ ,טַחְשִנ ֹאלֶש

TO EULOGIZE SARAH AND TO CRY FOR HER — The narrative of the death of Sarah follows immediately 
after that of the Binding of Isaac, because through the news of the Binding — that her son had been 
made ready for sacrifice and had almost been sacrificed — she received a great shock (literally, her 
soul flew from her) and she died.  
 
4. PIRKEI DERABBI ELIEZER #32 – SARAH HEARS ABOUT THE AKEIDA 
 

 ונברק לטבל ובל תואת ודיב התלע אלש הארש ,]ןטש :א"נ[ לאמס לש ופא הרח הירומה רהמ םהרבא אבשכ

 הל רמא ".ואל" ול הרמא "?םלועב השענש המ תעמש אל ,הרש יא" :הרשל רמאו ךלה ,השע המ .םהרבא לש

 הכוב הליחתה דימ ".לצנהל לוכי אלש ללימו הכוב רענהו ,הלועל ובירקהו קחציל רענל ןקזה ךשיא חקל"

 ]ב ,גכ תישארב[ רמאנש ,התמש האצמו וניבא םהרבא אב .התמו התמשנ החרפו ...תויכב שלש התכב .תללימו

.הירומה רהמ ?אב ןכיהמ ".התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו"   
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5. R. OBADIAH BARTENURA – WHY IS THIS PROXIMITY SO SURPRISING? 
 

 םא ,דועו ?ותוא שורדל ךרצוהש הזה תוכימסה לע ]י"שר[ל השק המ ,דועו ?אב הירומה רהמש ול אנמ ,השק

 ,דועו ?תומוקמ ראשב וכרד הז יכ "הכמסנ המל" השרפה תלחתב לאשל ול היה תוכימסה שורדל הצור היה

 תוישוקה לכ לע בישהלו ל"יו ?'וגו הכלמ הדלי הנה תשרפ םהיניב שי ירה ,הדיקעל הרש תתימ הכמסנ ןכיה

 הירומה רהמש רמול ונל שי ,אב ןכיהמ בתכ אלו "םהרבא אביו" בתכו ,בותכה ןל םתָסדמ יכ :וז ךרדב וללה

 הרש תתימ הכמסנ ןכ םא ,הנהו .קחצי תדיקע תעב םהרבא וב היהש הלעמל בותכה םוקמה אוהש ,אב

 אלא "םהרבא אביו" בותכל ךירצ היה אלש ,"הרשל דופסל םהרבא אביו" בתכש הז קוספב קחצי תדיקעל

 ...התוכבלו הרשל דופסל המרג התיה ,קחצי לש ותדיקע רמולכ ,הירומה רהמ םהרבא תאיבש ונדמלל

 
6. HAAMEK DAVAR – THE MEANING OF “SHENEI CHAYEI SARAH” 
 

 יתשב ק"השלב "םייח" שוריפ םימעפ המכ ונשריפ רבכ הנהו .ןושלה הז םוקמ לכב ןכ ןיאו רתוימ "הרש ייח ינש"

 הרשל לפט היה םהרבאש ורמאש המב ןנובתהל שי]...[ו ...ןובצע אלו זלעו חמש 'ב .תומ אלו םייח ,תחא .תועמשמ

 םא יכ 'ה המע רבד אלש הרשל לפט היהי ,םימעפ המכ 'ה ומע רבד רשא ,לודגה םדאה .אמית אלא הז ןיאו .תואיבנב

 המ אוה ק"הור -- םה םירבד ינש ירהש ,ק"הורב לפט ]םהרבא[ היהש אוה הנווכה אלא ...?"תקחצ יכ אל" תחא רובד

 ומכ הזמ הברו הלודג הניחב אוה האובנו ,'ה ומע רבד אל םנמא ,האורש המ עדויו ק"הור וילע הרשמו דדובתמ םדאש

 .וניבא םהרבאמ רתוי תניוצמ הרש התיה ק"הורב לבא ,הרשמ האובנב לודג היה םהרבאו ...ונראיבש

  

 הבר ןומה םע וקסעש ימו ...'ה תדובעל םכירדמו םלועה גיהנמ היה וקדצב םהרבאש 'א .םימעט ינשמ אוה הזל הביסהו

 ךותמ אלא לח ק"הור ןיאד תינש ...הרהטו השודקב הלהאב תבשוי התיה הרש כ"אשמ .ךכ לכ דדובתהל לוכי וניא

 העוקש התיהו הייח ימי לכב הבצעתנ אל ןכ לע החטבה םוש ילב התנומאב הקזח התיהש ...הרשו .הוצמ לש החמש

 ןושל ןינעכו .ינחור ייחב בגשנו הלעמה שפנו החמש ייחב ויה םלוכ הלש םינָשד ,הרש ייח ינש בותכה רבד והזו .ק"הורב

 םושמ םימעפ ינש ויה הייח ינשד בותכה רמא ךכ ."םילפכ וימי רפסמ ]הלעב ירשא הפי השא[" )ב''ע ג''ס תומבי( 'מג

 .החטבמ 'הב םיכומסו םיזילע הייח ויהש
 

7. NETIVOT SHALOM – ABRAHAM’S FINAL – FINAL! – TEST… 
 

 ינש ונמנ המל ,תישאר .םיקודקדה ובר וז השרפב הנה .הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו

 ךירצ יתכאו ,"הבוטל ןיוש ןלוכ" 'יפ י"שרו ?הרש ייח ינש ורמוא לפכ והמ דוע ?תוהמאה ראשב ןכ וניצמ אלש הרש ייח

 המב תושקל שי ןכו ?ןכ רחא םוקמב וניצמ אלו הבוטל ןיוש ןלוכש הז ןינע הרותה ונל הרפס םעט המ הז יפל רואיב

 ,ב"צ ז"גו .התיה הנקזש יפל טעמ אלא הכב אלש םושמ אוהש םירוטה לעבב בתכו .אריעז ף"כב "התכבל" ביתכד

 יפל קחצי תדקעל הרש תתימ הכמסנ" ,בתכ "התכבלו הרשל דפסל" לע י"שרבו ?הרותה תאז ונל הרפס םעט הזיאמ

 י"שר תאז בתכ עודמ ב"צו ".התמו הנממ התמשנ החרפ טחשנ אלש טעמכו הטיחשל הנב ןמדזנש הדקעה תרושב י"עש

 ?"הרש תמתו" לע קוספה תלחתב קחצי תדקעל הרש תתימ תוכימס ןינע ראבל ול היהש ?"התכבלו הרשל דפסל" לע

 "ער רבד עדי אל הוצמ רמוש" ירהו ?הרש תתימ המרגנ הדקעה י"עש ןכתי ךיא ןיבהל שי י"שר לש ושוריפ םצעבו

 רשאמ רתוי ההובג האובנ תגרדמב התיה הרש ירה תאז דבלמו ?ער רבד אצי הזכ שודק ןויסנמש רשפא ךיאו (.ח תלהק(

 ?התמשנ התרפ הזמ העמששכ הרש וליאו ןויסנב ודמע קחציו םהרבאש רשפא ךיא כ"או ...םהרבא
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 ר"הציה ,ונינפלמ ןטש ןינע ונשיש ונייה ,"ונירחאמו ונינפלמ ןטש רסהו" הלפתב םישקבמ ונא הנהד ,ןינעה ראבל שיו

 היהש ומכו .ןויסנב דומעי אלשו ,הוצמה םייקי אלש ונממ עונמל ןויסנה םדוקו הוצמ תיישע םדוק ידוהי לע רבגתמה

 ...הדקעה השעממ םהרבא תא עונמל ןטשה לש ויתולובחת לכ ל"זח ישרדמב אתיאדכ ,הדקעה ןויסנב םהרבא לצא

 ,ונירחאמ ןטש תניחב שי דועו .ןויסנה לע רבגתהל םהמ עונמל ויתולועפ לכ ראשו ,ותותפל קחצי לא ןכ ומכ ךלה כ"חאו

 ....תואשנתה תבשחמ י"ע גישה רבכ רשא תא ונממ תחקל הצורש ,השעמ רחאל רציה תורבגתה

 

 הדקעה ןינע רואיבב שודקה י"ראהמ אתיא הנהד ,השרפב רכזנה "וידחי םהינש וכליו" קוספה םג ןינע ראובי הז יפ לעו

 תדמ קחצי םע ומצע תא רשקו ,הבהא ותדמ םהרבאש ,קחציב םהרבא תדמו ,םהרבאב קחצי תדמ דקעל ידכ היהש

 בשיו" ביתכ הדקעה רחאו ... ".ודחי םהינש וכליו" בתכד המ והזו .םהרבא תדמ םע ומצע קחצי רשק ןכו .הרובגו הארי

 דמעו ןטשה לע א"א רבגתנש ,ונינפלמ ןטש רסהו םייקתנ רבכש רחאד הנינע ,"ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םהרבא

 ,כ"כ שודק ןויסנ הז היהש ןויכו .הוצמה תיישעו ןויסנה רחאל רבגתמה ר"הציה ,ונירחאמ ןטשה ררועתנ ,ןויסנב

 א"א ארייתנ הזמו ,כ"כ בגשנ ןינע לעפש הממ תעדה תוחזו תוינפ ול היהיו ,התע ר"הציה וילע רבגתי ןפ םהרבא ארייתנ

 ןויכ ,םימדוקה תונויסנה תעשתב ותמגוד וניצמ אלש ןפואב ןטשה תורבגתה היה הזה ןויסנב יכ הדקעה רחא רתויב

  ...לארשי םע לש ומויק דוסי אוה הדקעה ןויסנש

 

 לבח ,הזה ןויסנה לע םג רבגתנ א"א יכ ןטשה הארש רחאלש ,"הרש תמתו" ןינע ז"פע ל"פא היה אניפתסמד אלולו

 הל ורשבי הנמז עיגהבש ךכ בבסו ,םלועה ןמ קלתסהל הרש לש הנמז עיגה יכ ןטשה עדיש ,ולישכהל ידכ השדח הלובחת

 התמשנ החרפש ,םהרבא ןכו ,םלועה לכ ובשחיש ידכ תאזו .התמשנ החרפו ,טחשנ אלש טעמכו הטיחשל הנב ןמדזנש

 יכ ,הימי עצמאב הקלתסנ אלש איה תמאה ךא ...והשעמ לע טרחתיו גאדיש א"א תא לבלבל ידכ ,הדקעה תרושב תמחמ

 "םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" הרותה הבתכש הזו .תומל הנמז עיגהו הייח ימי ומלשנ קוידב זא

 םינשה ויה ולאש שיגדהל "הרש ייח ינש" ורמוא לפכו .תויחל הל בוצקה ןמזה היה הזש רמול ,הייח ינש ונמנש

  .הזמ רתוי דחא עגר אל ףאו ,הייחל תובוצקה

 

 .הייח יעגר קוידב םיבוצק ויהש ונייה ,"הקבר לש השמש החרז הרש לש השמש העקש אלש דע" )ב ,חנ ר"ב( לזחאמכו

 דמע א"או .הדקעה תרושבמ הקלתסנ וליאכ הארנ היהיש הצר ןטשהד ,קחצי תדקעל הרש תתימ תשרפ הכמסנ ךכלו

 ךרדכ טעמ אלא הילע הכב אלש ,אריעז ף"כב "התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו" בתכד המ הזו .הזה ןויסנב םג

 והזש ןיבהו ןויסנב דמע םהרבאש .וימי יצחב תמ םדא רשאכ הרוקש ןוסא לע םיכובש ומכ אלו ,םינקז לע םיכובש

  .הדקעה תרושב תמחמ הז ןיא התמשנ החרפש המו .םלועה ןמ קלתסהל הכירצ התיהש ןמזה

 

 םייקל ךלוהש םדוק תונויסנ םנשי ידוהי לש וייחב .ונירחאמש שיו ,ונינפלמש ןטש שיש ידוהיל הזב תדמלמ הרותהו

 תוחפ אל ךא .ןויסנה לע רבגתהל ךירצש ,תוואת ינינעב וילע רבגתמ ר"הציש ערמ רוסב וא ,הוצמ לש דחוימ ןינע הזיא

 אלש ולאכ תובשחמב ,ןויסנ ידיל בוש ר"הציה ואיבמ ורצי לע רבגתמש רחאש ,ונירחאלש ןויסנה ונשי ונינפלמ ןויסנהמ

 אוה הז םגש ונל תדמלמ הרותהו ...תורחא תוביסמ וא 'ה ןוצר דגנ הזב השע םצעבש ןויכ ,גהנש יפכ גוהנל ךירצ היה

 ונינפלמ תונויסנה יקלח לכב דמע וניבא םהרבאו .הז גוסמ תובשחמב א"א תא לישכהל הצרש ומכו ,ר"הציה תולובחתמ

 .וייח תונויסנ לכ לע רבגתהל ךרדה ידוהי תא דמלמ ז"כש ,ונירחאמו


