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ים" :5בראשית כג ,שרהנאמר על  -חיישני  המושג נִּ נָׂה ְוֶשַבע שָׂ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ָאה שָׂ ה מֵּ רָׂ י שָׂ ְהיּו ַחיֵּ ֵני ַחֵיי ַויִּ ה שְׁ רָׂ   "שָׂ

י" :7בראשית כה ,אברהםוגם על  ֶלה ְימֵּ ֵני ַחֵיי ְואֵּ ים שְׁ נִּ ש שָׂ מֵּ נָׂה ְוחָׂ ים שָׂ ְבעִּ נָׂה ְושִּ י ְמַאת שָׂ ם ֲאֶשר חָׂ הָׂ  "ַאְברָׂ

י" :8בראשית מז נאמר פעמיים,יעקבעל  ה ְימֵּ ב ַכמָׂ יָך ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל ַיֲעקֹּ ֵני ַחיֶּ   ,"?שְׁ

י" :9בראשית מז                              ב ֶאל ַפְרעֹּה ְימֵּ גּוַרי ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּ ֵני מְׁ ים  שְׁ יְשֹלשִּ יּו ְימֵּ ים הָׂ עִּ נָׂה ְמַעט ְורָׂ  ּוְמַאת שָׂ

ֵני                        י ַחֵיי שְׁ יגּו ֶאת ְימֵּ שִּ ֵני ַחַיי ְוֹלא הִּ יֶהם שְׁ י ְמגּורֵּ ימֵּ ַתי בִּ  ֲאבֹּ

י ַיֲעקֹּב" :18בראשית מז                            י ְימֵּ נָׂה ַוְיהִּ ה שָׂ ם ְשַבע ֶעְשרֵּ ְצַריִּ ב ְבֶאֶרץ מִּ י ַיֲעקֹּ יו ַוְיחִּ ֵני ַחיָּ ים  שְׁ נִּ  ֶשַבע שָׂ

נָׂה                                    ים ּוְמַאת שָׂ עִּ  "ְוַאְרבָׂ

 ?מדוע - יצחק אבל לא על

 !!! ותתשוב

בתחילת ימיו הוא נקרא  -אבל היו לו שני שמות ? "פה נקבר אברהם"? מה יהיה כתוב עליה - אברהםנתאר לעצמנו את המצבה של 
 -111(" עד שנה111 משנה)אברהם "ו111(" עד שנה111 משנה)אברם "על המצבה יהיו שתי שורות , אם כך"! אברהם"ורק אחר כך " אברם"

 ."שנה 571=  י חייושני ימי"כ "ובסה

 1שרה ושרי סך כל השנים משתי התקופות" = חייה שני ימי"ל המצבה שלה יהיה כתוב ע; שרי יש לה שם נוסף שרה

 1יעקב וישראל סך כל השנים משתי התקופות ="חייו שני ימי"יהיה כתוב  ועל המצבה של; ישראללו שם נוסף  יש יעקב

 1השם יצחק נשאר עש סוף חייו !שמו לא השתנה - יצחק

 

 1אחרותעל דמויות -ביטויים שני ימיי

ֶלה" :57בראשית כה, ישמעאל ֵני ַחֵיי ְואֵּ יו שְׁ ת ַויֵָּאֶסף ֶאל ַעמָׂ ְגַוע ַויָׂמָׂ ים ַויִּ נִּ נָׂה ְוֶשַבע שָׂ ים שָׂ נָׂה ּוְשֹלשִּ אל ְמַאת שָׂ עֵּ ְשמָׂ וגם שמו לא  ,"יִּ
 ?מדוע...השתנה

לישמעאל , אם כך; (יגוד ליצחק שנמול כבר בתחילת חייונב)הוא נמול  51בגיל  -ישמעאל עבר שינוי משמעותי אחר  !:תשובה
 .וחיים כנמול, חיים כערל -חיים  שני היו

 .שנה (57)ואחת במצרים ( שנה .51)אחת בכנען  -והכוונה לשתי תקופות של מגורים  ,שני מגוריי מופיע גם הביטוייעקב אצל 

י" :51שמות ו ,לוי ובניוהביטוי נאמר גם על  רִּ ת ּוְמרָׂ ן ּוְקהָׂ ְרשוֹּ ם גֵּ ְלדֹּתָׂ י ְלתֹּ וִּ ֶלה ְשמוֹּת ְבנֵּי לֵּ ֵני ַחֵיי ְואֵּ ים ּוְמַאת  ּושְׁ י ֶשַבע ּוְשֹלשִּ וִּ לֵּ
נָׂה ל" :58שמות ו ,"שָׂ יאֵּ ן ְוֻעזִּ ר ְוֶחְברוֹּ ְצהָׂ ם ְויִּ ת ַעְמרָׂ ֵני ַחֵיי ּוְבנֵּי ְקהָׂ נָׂה ּושְׁ ים ּוְמַאת שָׂ ֹלש ּוְשֹלשִּ ת שָׂ ַקח " :.1שמות ו ,"ְקהָׂ ם ֶאת ַויִּ ַעְמרָׂ

ֶשה ן ְוֶאת מֹּ ֶלד לוֹּ ֶאת ַאֲהרֹּ ה ַותֵּ שָׂ תוֹּ לוֹּ ְלאִּ ֶכֶבד דֹּדָׂ ֵני ַחֵיי יוֹּ נָׂה ּושְׁ ים ּוְמַאת שָׂ ם ֶשַבע ּוְשֹלשִּ   ;"ַעְמרָׂ

 .הביטוי לא ברור -אולם לגבי עמרם ; בכנען ובמצרים -אכן היו שתי תקופות חיים שונות  ללוי וקהת

י" :11שמואל ב יט ,זילי הגלעדיהביטוי מופיע גם אצל בר ה ְימֵּ ַלי ֶאל ַהֶמֶלְך ַכמָׂ ֵני ַחַיי ַויֹּאֶמר ַבְרזִּ לִָּׂ ִּם שְׁ י ֶאֱעֶלה ֶאת ַהֶמֶלְך ְירּושָׂ ועדיין  ,"כִּ
 .לא מצאתי לו הסבר
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