
 

 מדוע מתה שרה ביוה"כ

 ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים )כג א(
הדא הוא דכתיב יודע ה' ימי  ,איתא במדרש על פסוק זה

 .וצ"ב .תמימים
ונראה לפרש שהנה כתב רש"י בת ק' כבת כ' לחטא שלא חטאה 

כתב בספר עמק , אלא שיש לתמוה על כך שהרי עד יום מותה
שאלה  ,ובאו בני הענקים לשרה ,המלך שהעקידה היתה ביוה"כ

אמרו לה ראינו זקן אחד  ,אותם אם ראו את אברהם ויצחק
וכמעט שאמרו לה שלא  ,קד את בנוושעומד בהר המוריה וע

הרי מתה נמצא לפי"ז שאף מתה ביוה"כ ש ,נשחט פרחה נשמתה
והלא  ,וא"כ קשה כיצד פי' רש"י שמתה בלא חטא ,העקידהבזמן 

 .המת ביוה"כ סימן רע לו וא"כ כיצד אפשר לומר שמתה צדקת
דאיתא בגמ' היום  ,ברם יש לומר סיבה אחרת שמתה ביוה"כ

מלאו ימי שנותי מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים 
ולפי"ז י"ל שנולדה שרה ביוה"כ ולכך מתה ביוה"כ  ,מיום ליום

 .ואדרבא צדקת היא ,לא הקב"ה שנותיהשמי
"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים דכתיב ועפי"ז י"ל שפיר 

"כ אשוקשה  ,שנה" ומכך דרשי' בת ק' כבת כ' לחטא שלא חטאה
לזה אתי המדרש , סימן רע הואשלא חטאה כיצד מתה ביוה"כ ש

ר"ל  ,על פסוק זה ומפרש הדא הוא דכתיב יודע ה' ימי תמימים
 ,וק זה יודעים שממלא הקב"ה ימיהם של צדיקיםשהרי מפס

ואתי המדרש לפרש שאכן צדקת היא ומה שמתה ביוה"כ הוא 
 .משום שבאותו היום נולדה

 מדרש יהונתן

מחמת העקידה או מחמת בשורת ם מתה שרה הא
 מחלוקתה עם הגר

 ,ופרש"י שמתה בגלל בשורת העקידה ותמת שרה וגו' )כג ב(
ואילו בבראשית רבה )מה ז( איתא הטעם שנגזר עליה למות 

שהרי  ,והנה טעם זה תמוה .משום שגירשה את הגר וישמעאל
 .לפי"ז מתה ל"ז שנים אחר שנגזרה עליה מיתה

שהנה  ,שני המאמרים כאחד וליישב המדרשאת ונראה לחבר 
הא יצחק היה , הקשו המפרשים כיצד נעקד יצחק ע"י אברהם

"ל שאברהם היה , וצהניקריבשכהן  ועולה צריך ,עולה תמימה
. ונראה שבזה היו כהן כמו שמצינו בשם בנו של נח שהיה כהן

 חלוקות שרה והגר אם אברהם כהן הוא.
שאת הכלל דלא שביק איניש התירא  חידש המגיד משנההנה ד
רק היכא שאם לא האיסור יש לו היתר  עביד איסורא אמרינןו

דלא  ור חמור ואיסור קל לא אמרינןיש איסאבל היכא ש ,גמור
אינו , אלא שביק את האיסור החמור ועושה את האיסור הקל

 .עוזב את האיסור החמור
ודאי בש ת הגאונים שאם נשא אדם שפחה אמרינןוהנה שיט

ומעתה אי  ,רא ועביד איסוראיתדלא שביק איניש ה ,שחררה
 בין כשהיא שפחה ,נימא שאברהם היה כהן הרי שאסור בהגר

, וא"כ בזה לא מדין שפחה ובין אם שיחררה שנאסרת מדין גיורת
שלא  אמרינן דלא שביק כדברי המגיד משנה אלא אמרינן

ואילו הגר סברה שאינו  ,כך סברה שרה ,ששחרה ונשאה שפחה
לא שביק ברהם שהרי עי"ז מותרת היא לו ווא"כ שיחררה א ,כהן

 .רא ועביד איסוראיתאיניש ה
ה שרה בגלל בשורת העקידה מבואר היטב שבאמת מת ולפי"ז

אלא שאי נימא שסברה שרה שאברהם לא ' רש"י כמו שפירש
 ,היה כהן הרי שלא היתה מאמינה שיעקוד את בנו שהרי אינו כהן

וא"כ רק  ,ולזה אתי המדרש שנחלקה עם הגר וסברה שהוא כהן
 .דה ופרחה נשמתהיבגלל זה האמינה לעק

 יתאהמאיר עיני חכמים תל

 כיצד ע"י העקידה יוכח שלא מאבימלך נתעברה שרה

 נסמכה מיתת שרהש פרש"י לספוד לשרה ולבכותה )כג ב(

לפי שע"י בשורת עקידה שנזדמן בנה לשחיטה  ,לעקידת יצחק
 ויש להקשות .וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה

גדולה בנבואה מאברהם  כיצד יתכן ששרה שהיתה צדקת ואפילו
והא כך  ,כדאיתא במדרש רבה שמות א, א( מתה בגלל העקידה)

עוד יש להקשות על לשון רש"י מאי . היה רצון וציווי ה' יתברך
שהרי אם לא  ,היה לו לומר וכמעט שנשחט ,וכמעט שלא נשחט

 .נשחט מדוע פרחה נשמתה
בא להפקיע שלא יפרשו שמתה בגלל ונראה בביאור דברי רש"י ש

סיבה שפרחה נשמתה שהרי כך הוא הלא זו ו , שאדרבההעקידה
וההיפך הוא הנכון  ,רצונואת רצון הבורא ושמחה לעשות 

 .וכדלהלן
כאשר שמעה שרה שהולך אברהם לשחוט את בנם יצחק בציווי ש

שהוכח לה מכך שבנה הוא ולא כמו שאמרו ליצני  ,הבורא שמחה
וירא נאמר  , שהנה בפרשתהדור מאבימלך נתעברה שרה

ך את אברהם "הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי שהשביע אבימל
ואמרה שרה שאם אכן נתעברה מאבימלך ויצחק  ,וגו'" )כא כג(

שהרי לא  ,הרי שעובר אברהם על שבועתו ,הוא בנו של אבימלך
שהרי הולך  עושה עם בנו של אבימלך כחסד שעשה אבימלך עמו

אלא ע"כ שלא מאבימלך נתעברה שרה אלא מאברהם  ,להקריבו
 .ולכך שמחה שרה ,ברה שרהנתע

אבל כאשר לבסוף שמעה שרה שלא הקריב אברהם את יצחק 
שיאמרו שאכן מאבימלך נתעברה שרה ויצחק בנו  ,פרחה נשמתה

ולכן לבסוף לא שחטו כדי לא לעבור על  ,של אבימלך הוא
 .ומחמת כך פרחה נשמתה ,שבועתו

ובזה מיושב היטב שלא פרחה נשמתה כי שמעה שהולך הוא 
וכן  ,כך הוא ציווי הבורא, שאדרבא שמחה אם להקריב את יצחק

מיושב מה שכתב רש"י שפרחה נשמתה משום שכמעט ולא 
ר"ל שאדרבא פרחה נשמתה משום שלבסוף לא נשחט  ,נשחט

 .ויאמרו ליצני הדור מאבימלך נתעברה שרה
 חלקי אבנים
 )לר' דוד מלידא(

 

זתשע" חיי שרה פרשת שב"ק ©  כל הזכויות שמורות – 'ג שנה – 201גליון    



 

 

מדוע חשש אברהם שלא ירצו לקבור את שרה 
 אשתו

 תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה את מתי מלפני )כג ד(
 .יש להקשות מהו לשון "מלפני"

ונראה לפרש דאיתא בגמ' סנהדרין )מו( דמה שקוברים את 
ואיתא בבעל הטורים טעם למה  ,האדם הוא משום כפרה
משום שאמרה שרה חמסי עליך  ,נאמרה כ' קטנה בלבכתה

וא"כ  ,נענש תחילה והמוסר דין על חבירו ,ומסרה דין לשמים
נחשבת שרה כמאבדת עצמה לדעת שגרמה לעצמה למות 

 .אלו דברי הבעה"ט ,ולכך בכה רק קצת ,מוקדם
ורק חטא זה היה בידה  ,והנה שרה ידוע שהיתה צדקת גמורה

 ,ובלא זה נמצא שלא היתה צריכה קבורה ,שמסרה דין לשמים
שקבורה היא לכפרה ושרה אינה צריכה כפרה אילולי חטא זה 

  .שמסרה דינה לשמים
 לשרה קבר חלקת לקנות אברהם שכשרצהישב ולפי"ז יש לי

 כפרה צריכה שאינה לו שיאמרו מפני, לו ימכרו שלא פחד
לכך הקדים ואמר להם "תנו לי אחוזת קבר , היתה שצדקת מפני

ומדוע  ,ה שמתה לפניר"ל את שר ,ואקברה את מתי מלפני"
 ,מפני שמסרה דין לשמים לכך נענשה תחילה ,מתה לפני

ושפיר לשון  ,ונמצא א"כ שיש חטא בידה וצריכה קבורה
 ."מלפני"

 טללי אורות )תקצז(

 בעבור ממון מאור עיניומלהפסיד הסכים לבן 

למה  ,פרש"י וירץ וירץ לבן אל האיש החוצה וגו' )כד כט(
. וצריך אמר עשיר הוא זה ונתן עיניו בממון ,רץ ועל מה רץ כו'

 .זאת בדרך שאלה ותשובה ביאור מה הוקשה לו לרש"י שפירש
דאיתא בגמ' ברכות )מג:( פסיעה גסה ע"פ הא ונראה לפרש 

ולפי"ז י"ל שהוקשה , נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם
 הרי ע"י שרץ מאבד אחד מת"קו ,לו לרש"י למה רץ ועל מה רץ

ועל כך  ,ומדוע איפוא לא הלך לקראתו בנחת ,ממאור עיניו
 ,מתרץ רש"י שרץ מכיון שראה שעשיר הוא ונתן עיניו בממון

דהיינו שכ"כ תאב ממון היה שהסכים לוותר על מאור עיניו 
 ,דלשון נתן היינו וויתר על עיניו בשביל הממון ,בשביל הממון

 .מגופםוכמו שאמרו חז"ל שהרשעים ממונם חביב עליהם 
 נחמד ונעים

 

דברו קודם שאכל את מדוע רצה אליעזר לדבר 
 עמהם

ויושם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אשר דברתי דברי 
לא רצה אליעזר לאכול לפני  קשה מדוע ויאמר דבר )כד לג(

 .שידבר את דברו
סי' נ'  דאיתא בטור ובשו"ע )אביעה"ז ,ונראה לפרש בדרך הלצה

 ,סעי' ג'( השולח סבלונות לבית חמיו וחזרו מהשידוכים כו'
ופסק הרמ"א שאם כבר אכל החתן אצל הכלה אין הסבלונות 

אם לא אכל הסבלונות אבל  ,חוזרים אפי' שבטל השידוך
 .שבטל השידוךחוזרים כ

והנה קיי"ל בכל הש"ס שלוחו של אדם כמותו וכדאיתא 
 הרי שליח של יצחק לקדש לוואליעזר היה  ,בקידושין )מא:(

שהרי נתן לה נזמים  ,ואף היה שלוחו ליתן לה הסבלונות ,אשה
 .כמו שאמר להם "ואשים הנזם על אפיה" )כד מז(

אח"כ ואליעזר שאם יאכל עמהם  מיושב היטב שחשש ועפי"ז
 יפסיד אתולא ירצו להשתדך, יספר להם על השידוך 

מאחר שהביא לה שהרי לא יצטרכו להשיב לו  ,הסבלונות
 של ששלוחו  עמהם  אכל  החתן  כאילו  וחשיב  עמהם שאכל 

, ולכך תחילה רצה לספר להם על דבר השידוך ,אדם כמותו
מפני שלא  ויוכל לקחת את הסבלונות חזרהשכך אם לא ירצו 

 אכל עמהם.
 משנת רבי אליעזר
 )תלמידו של ר' העשיל(

 החיד"אד אף בנחל קדומים ל"והו

שהוא עבד בדבריו ואמר מדוע הקדים אליעזר 
 אברהם

ויאמר עבד אברהם אנכי כו' ותלד שרה אשת אדוני בן 
תמוה מדוע  לו(-לאדוני כו' ויתן לו כל אשר לו )כד לד

וכי מה  ,קודם שהחל לספר הוצרך להקדים שהוא עבד אברהם
 .אכפת לן

במשנה פאה )פ"ג מ"ד( הכותב  ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא
אבל אם שייר קרקע כל  ,כל נכסיו לבניו אין המתנה מתנה

ואיתא בגמ' שעבדים הוקשו  ,שהיא לעצמו מתנתו מתנה
ולפי"ז אדם שכתב כל נכסיו לבנו והשאיר לעצמו  ,לקרקעות

 .עבד הרי שמתנתו מתנה
, שאברהם נתן כל אשר לו ליצחקלומר אליעזר  והנה כשבא

שיחשבו משפחתה של רבקה שמכיון שנתן לו הכל חשש הוא 
 ,ונמצא שלא נתן דבר ,ולא שייר מאומה אצלו אי"ז מתנה

אברהם ר"ל שאותו לא כתב  ,לפיכך הקדים שהוא עבד אברהם
וא"כ שפיר שמתנתו מתנה שהרי שייר לעצמו  ,לבנו יצחק

ושפיר היטב מה שפתח תחילה ואמר  ,עבד שהוקש לקרקע
 .עבד אברהם אנכי

 טללי אורות )תקצז(

 ה לאליעזר הדרך דוקא ג' שעותמדוע קפצ

מחרן ועד ב"ש  ,איתא בילקוט ואבא היום אל העין )כד מב(
 .והלך אליעזר בג' שעות ,היה מהלך י"ז ימים

, ונראה לפרש הטעם שהיה לאליעזר קפיצת הדרך לג' שעות
 ,אליעזר היה ביום א' של סוכותשהנה ידוע שהזמן שהלך 

 .כיצד הלך מחוץ לתחוםוא"כ קשה 
ואיתא בחז"ל  ,הוא י"ב מיל נה שיעור תחומין דאוריתאוה

נמצא שבג' שעות  ,ששיעור הליכת אדם בשעה הינו ד' מיל
 .הולך אדם י"ב מיל

 שאחר ג' ,ולפי"ז שפיר שיכל אליעזר ללכת רק ג' שעות
שאסור לו  עוד נאסר לו ללכתשעות הגיע לשיעור י"ב מיל ו

ולכך אחר ג' שעות נעשה לו נס וקפצה  ,לצאת חוץ לתחום זה
 .לו הדרך

 אור יקרות

 האם יש בפילגש קידושין או לא

ופרש"י נשים  גשים אשר לאברהם וגו' )כה י(ולבני הפיל
משמע מרש"י שבין בנשים  ,בכתובה ופילגשים שלא בכתובה

 .שבפילגשים אין כתובה , אלאובין בפילגשים איכא קידושין
והקשה היש"ש שזה כנגד הגמ' בסנהדרין )כא.( דשם משמע 

וכתב ליישב דאיתא במדרש  ,שפילגשים הם אף בלא קידושין
 ,)בראשית רבה פר' י"ח( דביאה בנכרי קונה שלא כדרכה

ולפי"ז נמצא שבב"נ לא שייך כלל קידושין שהרי אף בלא 
 .קידושין קונה

מיושב שפיר שאכן בגמ' הכונה שבפילגש אין לא  ולפי"ז
מפני אך הכא כתב רש"י רק בלא כתובה  ,כתובה ולא קידושין

ב"נ קונה אף בלא , ששתורת קידושין לא שייך בהו כלל
 .קידושין

 פרדס דוד )פר' לך לך

 ד"ה ונ"ל(
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