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 חיי שרהפרשת השבוע : 

 

 כולן שוין לטובה

 

 

יש שנולד וחי שנות חיים, בהם הוא אוכל, ישן ונותן ם מצליח למלא את חיין בתוכן, לא כל אד

 פורקן ליצריו ולא יותר. 

חייה של שרה אמנו, מאה ועשרים ושבע שנה היום מלאים תוכן, כמו שנכתב על אברהם 

מלאים, חיי נשמה ורוח. מבחן האדם איננו בתשובה לשאלה ימים  –אבינו: "זקן בא בימים" 

 "כמה שנים הוא חי" , אלא לשאלה "מה עשה בשנות חייו".

ן לטובה", ולכאורה קשה: הרי שרה רש"י : "כולן שויאומר  –על המילים : "שני ימי שרה" 

עברה מסכת חיים קשה, תשעים שנה עקרה ועוד הרבה צרות, וא"כ איך אפשר לומר עליה 

"כולן שוין לטובה"? והתשובה היא : שהצדיקים הסובלים בעוה"ז נחשב אצלם לטובה, כי הם 

סופר על שמחים ביסורים. ולכן אצל שרה נחשב כל חייה לטובה. אצלה הכל לטובה וכמו שמ

ך על : " מה הפירוש של מאמר חז"ל: "חייב אדם לברתלמידים ששאלו את הרב שלהם 

הרעה, כשם שמברך על הטובה", שלח אותם הרב אל צדיק אחד ששמו רבי זושה הנמצא 

ר' זושה היה עני מרוד, כשנגשו אליו סביר להם את מאמר חז"ל. ויבבית המדרש והוא 

לכם תכם אלי. כיצד אני יכול להסביר לכם ששלח אהתלמידים , ענה להם: פלא על הרב ש

מאמר חז"ל זה, הרי אני לא סבלתי מעולם רע, ואיך אדם לומר לכם כיצד מברכים על הרעה? 

"פ הכלל הידוע : "כל מאן אני ב"ה תמיד טוב לי , גם כאשר נראה לפעמים שהמצב קשה, ע

דעביד רחמנא לטב עביד" . כך היה המצב אצל שרה אמנו, רוב שנות חייה סבלה, ורק 

 : "כולן שוין לטובה".כ"זבשלושים ושבע שנה, מאז לידת יצחק, הרגישה נחת, ו
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