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 (חינם )קישורים להורדה     חיי שרהפרשת 

  []לפי סדר א' ב'  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 רון דעתית

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

 

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 חיי שרה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 שנים)גם מ 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 פטירת שרהנושא בפרשה: 

 

סברי מרנן,  )לספוד לשרה ולבכותה( ]כג, ב[ ]מקפח זכויות הנתבע בבית דין[לשמים  חטאו של המוסר דין

 מעדני אשר, תשע"ה  תשע"ח

]מדוע כתב רש"י כן בפסוק שני ולא ראשון, פרשת לידת רבקה סמיכות פטירת שרה לפרשת העקידה 
מבטלת את הסמיכות, מדוע הודגש הספד שרה יותר משאר האמהות, גם אצל האבות מצינו הספד רק 

היא חברון( ]כג, בע )ותמת שרה בקרית אר [אצל יעקב, מדוע אברהם בא קודם להספיד ורק אח"כ לבכות

    האיחוד בחידוד, תשע"זב[ 

]שרה היתה גדולה מאברהם בנבואה וכיצד פרחה נשמתה[  סמיכות פטירת שרה לפרשת העקידה

   טו תירוצים , תש"ע )עמ' פ(עיון הפרשה היא חברון( ]כג, ב[בע )ותמת שרה בקרית אר

 שלמים מציון, תשע"ח )שני חיי שרה( ]כג, א[חייה שרה נפטרה כי מלאו שני 

]כג, ב[ )ותמת שרה, ברש"י( כיצד מתה שרה בעקבות העקידה, הרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים? 

 תשע"ח  מחמדי התורה, תשע"ז   פניני אור החיים, תשע"ז

-חטא האב, קרית ארבע-חטא, אשכול-]ארבעת מצבי פטירה, ממראפשר ארבעת שמות העיר חברון 

  האיחוד בחידוד, תשע"ה שרה בקרית ארבע היא חברון( ]כג, ב[ )ותמת מיתת נשיקה[-מיטת טבעית, חברון

)ויקם אברהם מעל  ?לשם מה היה זקוק אברהם אבינו לדעת אם שרה אמנו נפטרה במיתת נשיקה

 במשנת הפרשה, תשע"ז  ]כג, ג[פני מתו( 

 

 הספדנושא בפרשה: 

 

]עוסק במצווה, רופא במשמרת, כהנים בעבודתם, חיוב תפילה לעוסק בהצלה, ברגעי פטור אונן במצוות 

 מנחת אשר, תשע"ו ר מצוה[המנוחה, תפילת מנחה באסיפה לדב

 י"ב תירוצים  אשכול יוסף, תשע"דבכי קודם להספד, ומדוע אברהם רצה בא להספיד קודם? 

 מעדני אשר, תשע"ה  ותר והאסור בהספדהמ

 תשע"המעדני אשר,  ]האסור בדברי תורה, ולא ברך ברכת התורה[הספד בדברי תורה לאונן 

 מעדני אשר, תשע"ה  ]מוסר דין לשמים, מאבד עצמו לדעת[ האם אברהם הספיד את שרה?

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח ]רציפות בעליה ביראת שמים[ מה תוכן הספדו של אברהם את שרה?

 מלאכת מחשבת, תשע"ז]הר המוריה, חברון[  מהיכן בא אברהם אבינו לספוד לשרה? 

 מעדני אשר, תשע"ה תהספד המת בשבחים שאינם אמ

 מעדני אשר, תשע"ה ]משמת רבי בטלה ענוה[בקשת רבי שיעשו לו הספד גדול 
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 מעדני אשר, תשע"ההלנת המת כדי להספידו ברוב עם 

 מעדני אשר, תשע"ו ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[להספיד שני אנשים יחד 

 אשכול יוסף, תשע"ד]יולדת, בדרך, כבוד לאה[    ?מדוע לא הוזכר בתורה הספדה של רחל

 

 קניין מערת המכפלה נושא בפרשה:

 

 ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל  מכפלה[ -]חידושם של האבות בצירוף שמים וארץ מערת המכפלה ענין 
   (3חשבתי דרכי, תשע"ח )אוסף גליונות עמ' 

 נועם אליעזר, תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ו[  ]כג, דקנין אברהם בארץ כנען  

 י"ז תירוצים  (74עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' אברהם בקרקע בעוד הכנעני בארץ  זכות –גר ותושב 

 שלמים מציון, תשע"ז [ ]כג, ד ]ישראל הקונה קרקע מגוי, מדוע לא קנה בשטר?[קנין אברהם בשדה עפרון 

 אשכול יוסף, תשע"ה[  ]כג, טמדוע לא היה איסור 'לא תחמוד' בקניית המערה?  

, תקנת קנין משיכה קונות מעותרה תו דבר] קנין בשטרות כסף בזמננוו )קנית מערת המכפלה(קנין כסף 
י קידושף, הצורך במטבע בעל ערך עצמי, בדיני ריבית, סה לקנין כבתורר המקוך, טייחו נשרפר יאמלא ש

[ שיקים]המחאות מטבעות ושטרות כסף בעידן המודרני,  מרים,שו דיני, הבן פדיון, שני מעשר פדיוןה, אש
ק בשיה מתנן נתם, שלושתד מעמן קני, סיטומתא''ת, התחייבוי שטרל, רגיב חור טאו ש םתשלות הורא

, תשלום שכר חובהת ביתרן חשבון מתישנ שקו והמקבל קנה בו סחורה, מעמד שק דחוי, בטל כך"כ ואח
המצוות     עולמות, פ[  ]כג, טז ונים[אבישכיר כזמנו בשק, פדיון הבן, קניית ארבעת המינים, מתנות ל

   בפרשה, תשע"ז

 שלמים מציון, תשע"ח  ]בפרוטה ובפחות משוה פרוטה, הלימוד לכסף קידושין[ קנין כסף במכירה מגוי

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה[  ]כג, טז  האם היתה אונאה במכירת המערה?

]קניית המערה מעפרון, מבני חת, בני העיר, בר מצרא זכות מוסרית זכות בני חת במערה מדין בר מצרא 

 במשנת הפרשה, תשע"ו  או זכות קנינית[

]חברון נקבעה כעיר מקלט, כיצד העביר יהושע אותה לכלב בן יפונה, קנין מערת תמיד חברון מאז ול
המכפלה לכל יורשי אברהם או נחלה פרטית, תפילה במערת המכפלה כיום בתוך מסגד, חיוב קריעה על 

 תורה והוראה, תשע"ו חורבנה של חברון, נחשבת כערי יהודה או כערי ישראל[

 

 קבורת המתמצוות  נושא בפרשה:

 

חלקים מן  על  גם, "ואהבת לרעך כמוך", עצמאית או חלק מרבנןמדאו ]מדאורייתא  מצוות קבורת המת

      תורה והוראה, תשע"ד [על מי מוטלת החובה, איסור הלנת המתת, המ

 מעדני אשר, תשע"בכיצד הורה רבי אליעזר להניחו אחר פטירתו בעליית ביתו? 

  נשיח בחוקיך, תשע"ז   עולמות, שסח    כאיל תערוג, תשעו   כאיל תערוג, תשעהמצות קבורה בקרקע  

]קבר אסור בהנאה, מצוות לאו קבר שקברו בו אדם, והוציאוהו כדין, האם ניתן לקבור בו אחר 
ליהנות ניתנו, הנאת הגוף, הנאה מגוף המצוה, הנאת הגוף הבאה יחד עם המצוה, השכרת מקום בסוכה, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  דר הנאה במקום שנוטלין שכר על הלימוד[לימוד תורה עם מו
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, או מדרבנן קבורה מהתורה חיובאו על הציבור, טעמי מצוות קבורה, ל קרובי הנפטר עחיוב ] חיוב קבורה
, מנהג חו"ל התלמוד מזמן הקבורה מנהגי שינוי, יוסף הצדיק קבורת, רקעבק הנטמן בארון גם או בקרקע
 מותר האם, גופות שריפת יסורת, אמתכ מאשר מעץ בארון לקבור עדיף, האם ומשטרה צבא חלליבארון, 
ה לשורפו, קבורה עם גוים עדיפה על שריפה, קבורת רשע ליד צדיק, קבורת וושצי הנשרפים פרא לקבור

 על בעלות, קבורה בקומות, קבורת נפלים, איברים קבורתזה, קבורת חללים במלחמה, מת מצוה, בזמן 
 עולמות, שסח  ם[ובירושלי ישראל בארץ הקבורה מעלת ,הקבורה מקום

 קב ונקי, תשע"וסמוך לא"י    -קבורה בחו"ל ליד חוף הים 

]אהל מאהיל, ואוהל חוצץ בפני הטומאה, אוהל המיטלטל אוהל זרוק, טיסת כהנים מעל בית קברות 
הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח, גודלו של המטוס, כלי הבא במידה, 

עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל, כניסה לשקיות גדולות חומרים ממנו 
תורה     עולמות, רסב   ואטומות, צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים, ספק טומאה ברה"ר טהור[

 והוראה, תשע"ג

 , גויים בין, שלו שאינו בקבר נקבר, מקברו מת לפנות ההיתר ופני]מדאורייתא או דרבנן, א פינוי קברים
, דינו ומתי נאמר, הרבים את המזיק בר, קמשתמר שאינו קבר, ישראל לארץ או אבותיו לקברי להעבירו

מה על הציבור להוציא בכדי למנוע, סלילת כבישים ומסילות ברזל, בקברי עכו"ם, פינוי הקברים בגוש כ
 עולמות, קס קטיף[

 ובדיםכיצד הוסדר שכר העלדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה, ]שכר עובד החברא קדישא 

 אשכול יוסף, תשע"ג  ם[על התעסקותם במתי

 פט, תשע"דמשבינת ה בנה מצבה ללא רשות המשפחה

 

 צדיקיםקברי  נושא בפרשה:

 

 עולמות, יא    מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה  בקבר צדיק ןכה ביקור קבר טהור"?"

טומאה  חשש]ספק טומאה ברשות הרבים, בית הפרס,  הנים למערת המכפלה בזמננווכניסת כ
 [ויהאם האבות היו ישראל או בן נח, טומאת אוהל בקבר גמאת כוהנים בזמן הזה, וו דרבנן, טדאורייתא א

  מנחת אשר, תשע"ח

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ]קבר יוסף[קברי צדיקים שם ביקור בלהאם הותרה הסתכנות 

עומקא   [נסיעה לחו"ל ,מעלת התפילהבר רחל, ]רשב"י, מערת המכפלה, ק קברי צדיקים השתטחות על

 עולמות, שכב     נוה ההיכל, תשע"ב    עולמות, יא    דפרשא, תשע"ה

  א, תשע"בשמעתתא עמיקת  אשת כהן מעוברת לקברי צדיקיםהליכת 

 נוה ההיכל, תשע"ביציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים  

 

 אבלים םניחו נושא בפרשה:

 

ם. גמילות חסד סופרי מדברי או מדאורייתא והוהמצ]ה' ניחם את יצחק אחר מות אברהם, ניחום אבלים 
, פרסום מודעת במכתב או בטלפון אבלים ניחום, אבליםה בניחום למתים טובהחיים ועם המתים, העם ה

אבל, לריבוי המלווים או לריבוי המנחמים, גדרי המצווה לבקר אצל האבל לדבר עמו לומר "המקום 
ינחם", האם על האבל לשבת בזמן הניחום, האם המנחם יושב או עומד, בזמן הניחום ובזמן אמירת 

, האם על האבל האבל יפתחש דע לפתוח רשאים המנח אין המקום ינחם", מצווה על האבלים להתנחם, "
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 המנהגלפנות לכולם או די שיפתח בשיחה עם אחד מהם, כשהאבל שותק, להכין דברי ניחום, דברי חולין, 
 ניחוםה, השבע לאחר, טוב ויום  שבת, ניחום אבלים בלילה, בהראשונים הימים בשלושת מנחמים שאין
עולמות,  [כג, ב] , ניחום אבל אחד את השני[אבלות נשים יחום, כשהנפטר היה שונאו, נשונאו שהוא אבל

 רעח

 איש לרעהו, תשע"ה ]בשתיקה או בדיבור, של האבל, של המנחמים[ניחום אבלים 

 מעדני אשר, תשע"ה ]ניחום אבלים בשבת[ניחומים לתינוק ששכח תורתו  'שלום זכר'

 

 איסור ניחושנושא בפרשה: 

 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   [ד, ד]כ של אליעזר, מדוע לא בדק אליעזר ע"פ סימנים[ ]תפילתואיסור ניחוש 

 ון, תשע"חשזרע שמ

]מעשהו של אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול, דברים שהשכל איסור "ניחוש" והיתר "סימן טוב" 
 להתחיל הישיבות נהג, מורביעי נישב מתחילים שאין נהגומכריע, כשאין אומר במפורש שכוונתו לנחש, 

ן בעשי"ת, , האם בכל חודש כך, נישואיהלבנה במילוי אלא נשים ושאיןשאין נ נהגוש, חוד בראש ללמוד
תקלה לפני יציאה לדרך, המנהג לא לכבות נר הבדלה, לא לקנות מטאטא בחודש ניסן, חתול שחור, פרסת 

 אשר ליהודה, תשע"ד   עולמות, רכט  ]כג, כג[)כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל( סוס[ 

 מעדני אשר, תשע"ו  "ניחוש"אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור 
 

 השידוךנושא בפרשה: 

 

  קב ונקי, תשע"ח רק בארץ ישראל אלוקי השמים ואלוקי הארץ[ ]בת פלוני לפלונישידוכים בארץ ישראל 

קולמוס יוסף,  ]ישוב הארץ, יחוס, קדושת הארץ, חכמת הארץ[מעלה ומצוה לשאת אשה מארץ ישראל 

 תשע"ח

פניני  , האם יש כיום ת"ח, המעלה אחר בת ת"ח[מעלת הכלה, בת ת"ח]פסקי הלכות בעניני שידוכים 

  אי"ש, תשע"ח

 וישמע משה, תשע"ו  סיימו, מה מקבל הראשון?הציע שידוך ולא עלה יפה, ובא שדכן אחר ו

 נשיח בחוקיך, תשע"ח   מנחת אשר, תשע"ז]ולמתווך, מדין שליח, מדין יורד[ חיוב תשלום לשדכן 

]מדין פועל חיוב רק על האב, ומדין נהנה כשאבי החתן לא שילם לשדכן, האם ניתן לחייב את החתן? 

 מנחת אשר, תשע"ז חיוב על החתן[ 

 מנחת אשר, תשע"ז]נעשה קנין[ תשלום לשדכן כשהשידוך התבטל 

שדכן ]או מתווך[ שאחר גמר העסקה, נתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, האם מחובת השדכן 
 מנחת אשר, תשע"זלפשר? 

 שע"הכאיל תערוג, ת  [ד, ד]כעניני שידוכים  

 פרי ביכורים, תשע"ח  מעלת השידוכים ע"י שדכן

 עומקא דפרשא, תשע"ג  [ד, ד]כדיני השדכן   
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 נישואיןנושא בפרשה: 

]חטא מניעת פריה ורביה, ברכה על  (קעז -עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קמטקובץ מיוחד בעניני נישואין 
שבועת אליעזר לאברהם, קידושי רבקה קודם שראה אותה יצחק,  יצירת האדם, שליחות אליעזר לקדש,

 תקמד(-יקוט תשובות )תפזעיון הפרשה ל  רה למשה[קידושי ציפו

 

 שליחות בקידושי רבקה
    הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  [ד, ב]כ [האם שוחרר מהיות עבד?]ן? האם היה אליעזר שליח לקידושי

    מנחת אשר, תשע"ז  תשע"ח  מלאכת מחשבת, תשע"ו     הגר"א גנחובסקי, תשע"ד

  לג תירוצים עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סג(מינוי שליח לקדש אשה סתם, מבלי לציין את שמה 

ד, ]כ ]מצוה בו יותר מבשלוחו[ ?מדוע שלח אברהם את אליעזר לקדש אשה ליצחק ולא הלך בעצמו

 , תשע"זפניני האלשיך  [ב

 דרכים בתורה אלשיך, תשע"זמדוע שלח אברהם עבד ולא איש נכבד? 

 ]הרחקה ממידות רעות העוברות בתורשה[מדוע לא חיפש ליצחק שידוך מ'הנפש אשר עשו בחרן'? 
 מנחת אשר, תשע"ו

]מעלת ארץ ישראל, מה יותר חמור, לקחת ליצחק אשה מבנות הארץ או להשיב את יצחק לחרן 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו )השמר לך פן תשיב את בני שמה( ]כד, ו[ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה[ 

   מעדני אשר, תשע"ג  [ד, ד]כקידושין בשליחות כשהמשלח לא ראה את האשה  

 

 נישואי יצחק ורבקה

קולמוס   אשכול יוסף, תשע"ז ]כד, סז[את רבקה(  )ויקחה? תה קטנויבהאת רבקה  יצחק קידש כיצד

 ו' תירוצים  יוסף, תשע"ח

קולמוס    אשכול יוסף, תשע"ז]כד, סז[ )ויקח את רבקה(  ?ה אותהקודם שראאת רבקה  יצחק קידש כיצד

 ז' תירוצים   יוסף, תשע"ח

מעדני אשר,   [א, ה]כ הוא או בנו?[ -]קדימויות בנישואין ו לפניו אברהם שהיה אלמן מדוע השיא בנ

 תשע"ד
]כד,  )אחותינו את היי לאלפי רבבה( ]בעל כרחו יענה אמן[מדוע המנהג לברך כלה בברכות לבן לרבקה? 

 שבילי פנחס, תשע"ז ס[

 

 חתן

 מעדני אשר, תשע"חחתן שאין מי שילוה אותו לבית הכנסת האם יתפלל ביחידות? 

  מעדני אשר, תשע"ב חד, קטן המלווה חתן[]שני חתנים ההולכים ישמירה לחתן 

]דברי רבינו בחיי, שיצא מקריאת ים סוף, שהוא גוף שלם כחולה שנרפא, הבאת קרבן תודה ע"י חתן 

 מעדני אשר, תשע"ח הקמת מקדש מעט[

]כשחתן עולה לתורה ובשעת החופה האם חייבים כולם לעמוד, חתן שמחל על כבודו חתן דומה למלך 

מעדני אשר, האם כבודו מחול, האם חתן חייב לקום בפני תלמיד חכם, האם מותר לקרוא לחתן בשמו[ 

 תשע"ח
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 שמחת חתן וכלה

 מעדני אשר, תשע"חאכל בקבלת פנים לחתונה האם 'נהנה' מסעודת חתן? 

 מעדני אשר, תשע"ח? הגיע לחתונה והחתן לא באולם, ואכל, האם חייב להמתין לצאת החתן

 מעדני אשר, תשע"חמדוע המשמח חתן זוכה לתורה? 

 שער הציון, תשע"ה-עומקא דפרשא     עומקא דפרשא, תשע"ה  []כד, סזשמחת חתן וכלה  

 

 מחילת עוונות

 זרע ברך, תשע"ד ]השלמת התענית[תענית חתן ביום חופתו 

 מעדני אשר, תשע"ח מדוע מוחלין לחתן על עוונותיו?

 מעדני אשר, תשע"ח  ]הבאה על עבירות, וחתן נמחלו לו[האם חתן יכול ללקות בצרעת 

 

 ברכת אירוסין ושבע ברכות

 נועם אליעזר, תשע"חברכת אירוסין ע"י שליח 

לפרסום השבח וההודאה להשי"ת, , ברכות" נאמרת בעשרה"ברכת חתנים" דהיינו "שבע ה]שבע ברכות 
האם , "שבע ברכות" טעונות סעודה וברכת המזון, האם או נובע מהיות ברכת חתנים "דבר שבקדושה"

מסדרים את ה"שבע ברכות" על הכוס של ברכת המזון, או שצריך כוס אחת לברהמ"ז ואחרת ל"שבע 
מזון, או לא ]היה בחתונה אך לא אכל בסעודה, האם ברכות", האם ה"שבע ברכות" הם חלק מברכת ה

האם חיוב "שבע ברכות" הוא על הציבור, או על כל יחיד המשתתף בסעודה. , רשאי לברך שבע ברכות[
ונפקא מינה, האם מותר לעזוב קודם אמירת ה"שבע ברכות" ]כיצד ינהג למעשה מי שנצרך לעזוב את 

לת ה"שבע ברכות" ויצאו חלקם, האם מותר לסיים את שאר היו עשרה בתחי, האולם לפני השבע ברכות[
סעודת "שבע ברכות" שאין בה , הברכות. ומה הדין אם היו עשרה בתחילת ברכת המזון, וחלק מהם יצאו

"שבע ברכות" , האם מברכים "שבע ברכות" ]ומה הדין אם החתן או הכלה לא אכלו פת[ -עשרה שאכלו פת 
לאחר חשיכה, האם מברכים "שבע ברכות". ומה הדין כאשר הסעודה שהתחיל ביום השביעי והסתיים 

נוכחות החתן והכלה ב"שבע ברכות" ]הגיעו באמצע הסעודה או עזב , התחילה בשבת ונמשכה עד מוצ"ש
ת נוכחת בשעת האם הכלה חייבת להיו, נמצאים בחדרים אחרים מהמסובים, אחד מהם לפני סיומה

 עולמות, רל [ ברכותהאמירת שבע 

 , תשע"חהגר"א גניחובסקי סעודת שבע ברכות שנמשכה לתוך הלילה שלאחר שבעת ימי המשתה

 , תשע"חהגר"א גניחובסקיה'פנים חדשות'  הלכו החתן והכלה קודם ברכת המזון, או הלכו

 מעדני אשר, תשע"ח וע ברכת הגפן בסוף ובחופה בתחילה[]מד ברכת שבע ברכות

 מעדני אשר, תשע"ח  האם ניתן תחת החופה לכבד בברכת הגפן?

 מעדני אשר, תשע"ח ]טוב לו שלא נברא, ולכן אין ברכה שעשני ישראל[ברכת יוצר האדם 

 מעדני אשר, תשע"ח ]ה' טעמים[ן מקדם כשמחך יצירך בגן עד

הגר"א  שהכל ברא לכבודו[ב]ופתחו  ןקוא תו' ובברכה אחריתשהכל נהיה בדבר' ברךבחופה וה טע

 גניחובסקי, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ?האם יצא 'שהכל ברא לכבודו'על המים  ךברטעה ו

 

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_05_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 חיי שרה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 שנים)גם מ 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ד [כד, י] (דוניו וילךויקח העבד עשרה גמלים מגמלי א) ברכת חתנים בעשרה

 מאור השבת, תשע"ז ]בכל אשה, וביבום[נישואין  וברכת אירוסין 

 יא תירוצים  נר לשולחן השבת, תשע"ח  מדוע לא מברכים "שהחיינו" על נישואין?

 

 שונות 

, האוהלה, תענית ביום החופה ,שמחת נישואין במועד ,אמן על ברכת אירוסין] מנהגי שידוכים ונישואין

 עומקא דפרשה, תשע"ד ענית הכלה על ברכת אירוסין[
 עומקא דפרשא, תשע"ד   עולמות, שסב  []כד, סז)נישואי יצחק ורבקה( חופה 

 דפי עיון, תשע"ג  קידש אשה במנה שהוגשה לפניו בארוע, האם מקודשת?

 מעדני אשר, תשע"ח ]אחר החתונה, עטיפת ישמעאלים[לבישת טלית 

 מעדני אשר, תשע"ח ]אסור לבזבז יותר מחומש[מדוע מותר למכור רכושו לשאת בת תלמיד חכם 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דחתן שיצא מבית הכנסת קודם תחנון, האם יפלו הקהל על פניהם? 

 הגר"א עוזר, תשע"א  [ד, נה]כהגעת זמן הנישואין  חיוב מזונות ב

אשר לא תקח )כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה ישירה[ ]אשה שאין האב חפץ  אב המוחה בבנו מלישא

 תשע"ח   זרע ברך, תשע"ז ]כג, ד[( אשה לבני מבנות הכנעני

 נוה ההיכל, תשע"ד  [כג, יג]קידושין וקניינים בפחות משווה פרוטה  

 

 נושא בפרשה: תפילת מנחה

 

 ההגר"א גנחובסקי, תשע"   [כד, סג] התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה, האם פטור ממעריב ?

]זמנה וסוף זמנה, עד השקיעה או עד צאת הכוכבים, תלוי במחלוקת המג"א והגר"א זמן תפילת מנחה 
לגבי סזק"ש וסזת"פ, ובמחלוקת האם היום מזריחה לשקיעה או מעלות השחר לצאת הכוכבים, זמן לילה 

    הגר"א עוזר, תשע"ג לר"ת, היום הדיני והיום השמשי, גבול היממה וגבול היום והלילה אינם חופפים[ 
  נד( עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'    רוממות, תשע"ז

 אספקלריא, תשע"ח )עמי' כו(ראת תפילת מנחה בשם זה? קמדוע נ

דה לפנות )ויצא יצחק לשוח בש]תפילת תשלומין[ השלמת תפילת מנחה בתפילת ערבית בחול ובשבת 

 תשע"ח  מחמדי התורה, תשע"ז  []כד, סגערב( 

 נוה ההיכל, תשע"ו ]אי אמירת תחנון, תחנון השלמת התפילה, מנחה אחר השקיעה[נפילת אפים במנחה 

]כנגד תמיד של בין הערביים, זמן מוסף למתפלל ותיקין, מנחה בין חצות  זמן תפילת המנחהתחילת 
  עיון הפרשה, תשע"ה  [רית מצות עד שש וחצילשש וחצי, שח
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 אר עניני הפרשה: ש

 

 ]חליצת הנעל של היבם על חוסר שליטתו העצמית, תנועת התשובה כח כיבוש הטבע[טבע שליטה על ה

 דברי אמת, תשע"ח  ד יפה זצ"להגר" המשגיחמדברי   )שני חיי שרה, ברש"י( ]כג, א[

 כל גיל, התעוררות[]חסד בכל מצב ובהמסר בקשר בין שנות חיי שרה למדינות שמלכה עליהן אסתר 
  האיחוד בחידוד, תשע"ג  ]כג, א[)מאה שנה ועשרים שנה( 

 מדי שבת, תשע"ז )מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, ברש"י( ]בת ק' כבת כ'[ימי הנעורים 

)מאה שנה ועשרים שנה(  ]מאה שנה, הבדל בין עונש מיתה לעונש אחר[גיל חיוב עונשין קודם מתן תורה 

 מחמדי התורה, תשע"ז  ]כג, א[

)ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל( ]כד,  המצוות בימי חייו כיצד יקיים האדם את תרי"ג

 מעינות בני יששכר, תשע"חא[ 

 ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל( ]כד, א[) 'ישיש התורני'או ה 'עיר באלפי ישראלצה'

 ציון, תשע"חמשלמים 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו   הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  [כד, ב]שבועה בנקיטת חפץ  

 רוממות, תשע"ז  [ד, ד]כההבדל בין מציאת רבקה לבין תיאור הדברים ע"י אליעזר  

כאיל תערוג,  )ה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ( ]כד, ז[הזכיה ברוחניות כמידת היגיעה ומסירות הנפש 

 תשע"ח

חברו, עלוקה  ]גרמא, המעמיד בהמה על קמתשימוש במכשירי חשמל המופעלים ע"י שעון שבת 
הדלקת נרות -לשאיבת דם בשבת, צידה בשבת ע"י כלב ציד, טחינה בשבת בריחיים של מים, נמוקי יוסף

 נוה ההיכל, תשע"ה )ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו( ]כד, י[ שבת אשו משום חציו[ 

חמורו של רבי פנחס בן מנעות מגזל, יה, ]מדוע הוצרך אברהם לזמום את גמליו בהמתם של צדיקים

  (, סואספקלריא, תשע"ח, )עמ' לה  מיר, תשע"ח בית מדרש ישיבת   שלמים מציון, תשע"ו  [ד, י]כ  [יאיר

 מלאכת מחשבת, תשע"ח

 ה, תשע"גמחמדי התור  [ד, י]כ)רש"י: נתן כל אשר לו ליצחק(  הדרה מירושה 

 במשנת הפרשה, תשע"ה  [ד, יב]כהמותר שימוש במונח 'אדון' ? 

, או ש'יטעם',  שיעור לבהמתו מאכל שיתן קודם' יאכל'ש לאדם אסור] האכלת בעלי חיים קודם האדם
 להאכיל שכח, אם או מדרבנן מהתורה בהמתו, שיאכיל קודם לאכול האיסור טעםהאכילה האסורה, 

תת ל שצריך האוכל כמותם, הבדל בין אכילה ושתיה, הלחת פת לטעימ בין המוציא בהמתו, להפסיק
ה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו הבהמת האכל להקדים צריך פעמים ביום כמהאכילה,  להתיר בהמהל

האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו  בהמתו האכילם לאד מינהשיעור הטורח שמחויב בו, 
האם דין האכלה שווה לגבי כל  יו,  בהמות את קודם להאכיל צריך האם במתנה אוכל לחברו נתןהקטנים, 

בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל 
 להאכיל המנהג, בהמתו מאכל להקדים מחוייבהאם  בסעודה[ מצוה ישטוב ]ש ויום בשבתאליעזר ורבקה, 

   תשע"ג ,יוסף אשכול   ג"תשע, השבת מאור   חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ   [ד, יד]כ  ה'[שיר ב'שבת עופות

  עולמות, רכז   אשכול יוסף, תשע"ו

]לענין שיעור הוצאה בשבת, מלוא לוגמיו, גמיעה או גמיאה, קידוש היום בשבת, שיעור שיעור כדי גמיעה 

  מחמדי התורה, תשע"ז  ]כד, יז[)הגמיאיני נא מעט מים(  כוס קידוש ביין שרף, צירוף כמה אנשים לשיעור[

 תשע"ח

 ]כד, יח[ י()ותאמר שתה אדונ ]האם הוי הנאה כמו נתינת מתנה לאדם חשוב[  השאיל חפץ לאדם חשוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח
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קב )עשרה זהב משקלם( ]כד, כב[ תשלום עשרה זהובים למונע מחברו ברכה, או לגורם לחברו ברכה 

 ונקי, תשע"ח

]כד,  )בא ברוך ה'( ]יפה שיחתם של עבדי אבות[ ר לכלל ברוךואר היציאה מכלל -הציות לגדולי הדור 

 נר יששכר, תשע"ד לא[

 נר יששכר, תשע"ח ]כד, לא[ בא ברוך ה'(מכלל ארור לכלל ברוך )היציאה  –בחינת החסד השלם 

)לא אוכל עד עם  ה[דרשה באמצע הסעוד תעישמ]מדוע אין נוהגים כך, איסור שיחה בזמן הסעודה 

 מעדני אשר, תשע"ו ג[]כד, לדברתי דברי( 

מחמדי    יחי ראובן, תשע"ח   אשכול יוסף, תשע"ו  [ד, לג]כ?   וע סירב אליעזר לאכול קודם שידברמד

  אספקלריא, תשע"ח )פא(     תשע"חהתורה,

)עמ'   תשע"זעיון הפרשה, )ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת( ]כד, מט[  ]עם גמול או ללא גמול[חסד ואמת 

 כד תירוציםסג( 

]היו באבל על מות בתואל, וכמ"ד אבל מותר לארס תוך אליעזר ללבן ואם רבקה מגדנות מדוע נתן 

 משך חכמה בינת הפרשה, תשע"ח )ומגדנות נתן לאחיה ולאמה[ )כד, נג( שבעה[

עם בני משפחתו,  יחידי, כשהאורח בא יוצא לדרך]רק במצוות ליווי אורח, ומדוע אין נוהגים בה כיום? 
 שיעורי ליל שבת, תשע"חוישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה( ]כד, נט[ ) חלק ממצוות הכנסת אורחים[

 פניני אור החיים, תשע"ז  ]כד, ס[)אחותינו את היי לאלפי רבבה(   יו לרבקה אחותוכוונת לבן בברכות

 מחמדי התורה, תשע"ג    מאור השבת, תשע"ג  [סא, ד]כ)ותלכנה אחרי האיש( הליכה אחרי אשה 

מעדני אשר,  שבילי פנחס, תשע"ח)ותיפול מעל הגמל( ]כד, סד[  רכיבת רבקה על הגמל ונפילת ממנו

 תשע"ח

)ויצא יצחק לשוח בשדה(  ]במקום ללא מחיצות, בכותל המערבי, בין אילנות[האם ראוי להתפלל בשדה 

 מאור השבת, תשע"ז]כד, סג[  

בינת  )ותהי לו לשאה ויאהבה( ]כד, סז[ ימים או עשור[ ]מדוע לא המתינויצחק אבינו היה ככהן גדול 

 החכמה, תשע"ח

    )עמ' סא( עיון הפרשה, תשע"ז )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[תקנת נר שבת וחלה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נח(  )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[ אפיית חלות לכבוד שבת

לא בית ]מנהג האשה, שאר בני הבית, בת נשואה המתארחת בבית, כשהאם הדלקת נרות לכבוד שבת 

  תורה והוראה, תשע"ח   )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[  [מי מדליק, נרות נוספים, הדלקה בחדר אחר

]יוחני, כשהמעשים נראים נאים כלפי חוץ אך כעורים כלפי פנים, התוצאה תהיה בדור הבנים 

  חוד בחידוד, תשע"דהאי )ויקח אברהם אשה ושמה קטורה( ]כה, א[קטורה, מתי דורשים לגנאי[ 

 מגישי מנחה, תשע"ז    הגר"א גנחובסקי, תשע"ה    הגר"א עוזר, תשע"ה  [ב, ה]כמילת בני קטורה  

עיון הפרשה,  )ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק( ]כה, ה[ [מבן  שאינו נוהג כשורהמחיים, ]העברת ירושה 

 )עמ' מח(תשע"ד 

 הגר"א עוזר, תשע"ה  [ו, ה]כדין פילגש  
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 חיי שרה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 שנים)גם מ 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 תורה והוראה, תשע"ה  [ו, ה]כשונא מתנות יחיה  

 שבילי פנחס, תשע"ד  [ו, ה]כמדוע נשא אברהם את קטורה בלא כתובה  

 אשכול יוסף, תשע"ג  [ו, ה]כפילגשים ומדוע?  בני המה היו המתנות שמסר אברהם ל

)ואלה שני חיי  ]מעלת צדיק שלא חטא מימיו מול מעלת בעל תשובה[ ?למה נמנו שנות חיי ישמעאל

 חוד בחידוד, תשע"ויהאישמעאל מאת שנה ושלושים שנה ושבע שנים( ]כה, יג[ 

 

 

 מעניני דיומא: שעטנז בבגדי חורף

 

]נאמנות תוית הבגד, עכו"ם במסיח לפי תומו, חיוב בדיקה או הליכה לפי הרוב, חיוב בדיקת שעטנז 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז  מיעוט המצוי, בדיקה מדגמית[

 עומק הפשט, תשע"חשעטנז בספות ומזרונים 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה   זרע ברך, תשע"האיסור שעטנז ב'מתעסק'   

 רך, תשע"דזרע ב  [בקשר שאינו של קיימא]לבישת צמר ופשתים הקשורים יחד 

 הגר"א שיינין, תשע"א  ]קיום העשה או חיוב העשה[מתי עשה דוחה לא תעשה 

שני האיסורים בתורה ומהותם, מהו שוע טווי ונוז, שעטנז מדאורייתא ומדרבנן, איזה ] איסור שעטנז
כיסה בכפתורים, סיכת בטחון, ביטנה המחוברת ברוכסן או לחצניות, הדבקה, לבישת בגד חיבור אסור, ר

צמר על בגד פשתים, קיטל על טלית, גרבים בתוך נעלים, סוגי בגדים: עניבה, חגורה כפפה, מטפחת חפצים 
  עולמות, ריח ן, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכורסאות, מזרונים[וילו ,פרוכתנוספים:  מגבת, 

  [כלאים בטלית היתר ,בחוטי תכלת ולבן ,שהחיינו בבגד שצריך בדיקה שעטנז] הערות באיסור שעטנז
   עומקא דפרשה, תשע"ג

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ץ[]לח לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_05_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_05_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_137_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_49_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_49_73.pdf
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

