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etrog.net.il@025807099 עלון דו חודשי יוצא לאור ע"י מכון "ובהם נהגה" הוצאת ספרים יחודיים טבלאות וסיכומים ע' וינשטיין לקבלת העלון

י"ז חשון יום שני -  שני בתרא של בה"ב,   
כ"ב חשון – שבת פרשת חיי שרה.    

כ"ט  חשון - שבת תולדות– שבת מברכים – ערב ראש חודש.    
ראש חודש כסלו יהיה  ביום ראשון  

מולד ליל ראשון 12 שעות 57 דקות   

יום שני י"ז חשון שני בתרא  אומרים סליחות בשחרית אחרי   
חזרת הש"ץ.   

מאורעות החודש

מנהגי החודש 

כל הזכויות שמורות

מכירת הבכורה ליעקב )כ"ט – ל"ד(  
פרק כ"ו

אומר  וה'  לגרר  לפלשתים  הולך  יצחק  בארץ,  רעב  היה   
ליצחק אל תרד מצרימה וה' מברך את יצחק )א – ה(  

ישיבת יצחק בגרר, אבימלך ושילוח יצחק מגרר ויחן בנחל  
גרר, והבארות  )ו – כ"ב(  

יצחק עולה לבאר שבע וה' מברך את יצחק ויצחק בונה מזבח   
)כ"ג   - כ"ה(  

אבימלך מגיע ליצחק וכרתים ברית בבאר שבע )כ"ו – ל"ג(  
עשו לוקח נשים את יהודית ובשמת )ל"ד – ל"ה(  

פרק כז
ברכות יעקב, ועשו )א – מ(  

עשו רוצה להרוג את יעקב רבקה אומרת ליעקב לברוח לחרן   
)מ"א – מ"ו(  

פרק כ"ח
יצחק אומר ליעקב ללכת ללבן ויצחק מברך את יעקב )א –   

ז(   
עשו לוקח אשה את מחלת בת ישמעאל )ח – ט(  

פרשת חיי שרה
פרק כג

פטירת שרה וקבורתה במערת המכפלה.   
פרק כד

לאשה  רבקה  את  לקחת  אברהם  עבד  אליעזר  שליחת   
ליצחק. 
פרק כה

אברהם לוקח את קטורה )הגר( לאשה ושמות ילדיהם )א –   
ד(  

אברהם נתן ליצחק ברכה לברך מי שירצה  ושטר מתנה דדיתקי   
ולבני הפלגשים נתן שם טמאה )ה – ו(  

פטירת אברהם וקבורתו במערת המכפלה )ז – י(  
ה' בירך את יצחק ויצחק התישב בבאר לחי ראי )י"א(  

ישמעאל  וישבת  ישמעאל  ופטירת  ישמעאל  בני  שמות   
מחוילה עד שור )י"ב – י"ח(  

פרשת תולדות
פרק כה

לידת עשו יעקב )י"ט – כ"ו(  
ויגדלו הנערים עשו איש ציד יעקב איש תם יושב האהלים  

יצחק אוהב את עשו ורבקה את יעקב )כ"ז – כ"ח(  

עניני הפרשיות 

מושג תורני
יסודות הטומאה 

מת – אבי אבות הטומאה , וכן כלי מתכות הנוגעים במת, 
טמא מת – אדם הנוגע במת נקרא אב הטומאה וכן זב זבה שרץ נבלה, 

מטמא כלים
סדר טומאה 

אב הטומאה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, 
ראשון ושני בחולין שלישי בתרומה רביעי בקודש,

פרשת חיי שרה 
פרק כ"ג פסוק ב ולבכותה כ' זעירא  

פרק כ"ד פסוק י"ד הנער כתיב וקרינן הנערה   
פרק כ"ד פסוק ט"ז והנער כתיב וקרינן והנערה  

פרק כ"ד פסוק כ"ח הנער כתיב וקרינן הנערה  
פרק כ"ד פסוק ל"ג ויישם כתיב וקרינן ויושם  
פרק כ"ד פסוק נ"ה הנער כתיב וקרינן הנערה  
פרק כ"ד פסוק נ"ז לנער כתיב וקרינן לנערה  

פרשת תולדות 
פרק כ"ה פסוק כ"ג גיים כתוב וקרינן גוים  

פרק כ"ז פסוק ג' צידה כתיב וקרינן ציד  
פרק כ"ז פסוק כ"ט וישתחו  כתיב וקרינן וישתחוו  

פרק כ"ז פסוק מ"ו קצתי ק' זעירא  

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות 



בעדם  תשא  ואל  הזה  העם  בעד  תתפלל  אל  ואתה  שנאמר  תפלה 
רנה ותפלה ואל תפגע בי)ברכות כו:(

פרשת תולדות 
בראשית פרק כה 

)כא( ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַליֹדָוד ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיֹדָוד 
ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:

אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר 
לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף 
ממדת  הוא  ברוך  הקדוש  של  דעתו  מהפכת  צדיקים  של  תפלתן 

אכזריות למדת רחמנות: עיין רש"י )סוכה יד(
)כג( ַוֹּיאֶמר ְיֹדָוד ָלּה ְׁשֵני ֹגיִים \}גֹוִים\{ ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך 

ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:
ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך אמר רב יהודה אמר רב אל תקרי גוים 
ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת  זה אנטונינוס  גיים  אלא 
ולא קישות ולא צנון לא בימות החמה ולא בימות הגשמים דאמר 
מר צנון מחתך אוכל חזרת מהפך מאכל קישות מרחיב מעיים והא 
תנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמן קישואין מפני שקשין לגופו 
של אדם כחרבות לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי )עבודה זרה יא(
אמר רב נחמן )בר יצחק( בתחלה כשהיו מביאין נסכים מיהודה לא 
היה יינם של יהודה מחמיץ עד שנותנין לתוכן שעורין והיו קורין 
אותו חומץ סתם ועכשיו אין יינם של אדומיים מחמיץ עד שנותנין 
שנאמר  מה  לקיים  האדומי  חומץ  אותו  וקורין  שעורין  לתוכן 
זו רב  זו חרבה  זו ואם מלאה  זו חרבה  אמלאה החרבה אם מלאה 

נחמן בר יצחק אמר מהכא ולאם מלאם יאמץ,)פסחים מב(
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ב/ב 

אין לאום אלא מלכות שנאמר ולאום מלאום יאמץ)עבודה זרה ב(
ֻחּקֹוַתי  ִמְצֹוַתי  ִמְׁשַמְרִּתי  ַוִּיְׁשֹמר  ְּבקִֹלי  ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  )ה( 

ְותֹוֹרָתי:
אשר  עקב  שנאמר  כולה  התורה  כל  אבינו  אברהם  קיים  רב  אמר 
שמע אברהם בקלי וגו' אמר ליה רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע 
מצות הא איכא נמי מילה ואימא שבע מצות ומילה אמר ליה אם 
כן מצותי ותורתי למה לי אמר )רב( ]רבא[ ואיתימא רב אשי קיים 
תורה  אחת  תורתי  שנאמר  תבשילין  עירובי  אפילו  אבינו  אברהם 

שבכתב ואחת תורה שבעל פה: )יומא כח:(

אלא  אמהות  קורין  ואין  לשלשה  אלא  אבות  קורין  אין  רבנן  תנו 
מראובן  אי  ידעינן  דלא  משום  אילימא  טעמא  מאי  אבות  לארבע 
קא אתינן אי משמעון קא אתינן אי הכי אמהות נמי לא ידעינן אי 
מרחל קא אתינן אי מלאה קא אתינן אלא עד הכא חשיבי טפי לא 

חשיבי,)ברכות טז(

פרשת חיי שרה 
בראשית פרק כד 

ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  א  ַוִּיּׂשָ ָעֶרב  ִלְפנֹות  ֶדה  ַּבּׂשָ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ַוֵּיֵצא  )סג( 
ְגַמִּלים ָּבִאים:

שחרית  תפלת  תקן  אברהם  חנינא  ברבי  יוסי  דרבי  כוותיה  תניא 
ואין  שם  עמד  אשר  המקום  אל  בבקר  אברהם  וישכם  שנאמר 
עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל יצחק תקן תפלת 
מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא 
יעקב  שיחו  ישפוך  ה'  ולפני  יעטף  כי  לעני  תפלה  שנאמר  תפלה 
תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא 

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן עב - גדל קדשת שבת

ה ִמְצַות ַהְפָרַׁשת  ]ו[ ַהִּמְנָהג ְּבָכל ִיְשָֹרֵאל ֶלֱאפֹות ְּבָבֵּתיֶהם ְלָחִמים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ,,, ֲאִפּלּו ִאם ְּבֹחל אֹוְכִלים ַּפת ַּפְלֵטר ִיְשָֹרֵאל, ִמָּכל ָמקֹום ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹיאפּו ְּבֵביָתם ְּכֵדי ֶׁשְּתַקֵּים ָהִאּׁשָ
ה ְּבֶחְטָאּה ִאְּבַדּתֹו, ְוַעל ֵּכן ְצִריָכה ִהיא ְלַתֵּקן ָּדָבר ֶזה. ]ז[ ָיִכין ָּבָשֹר ְוָדִגים ָיִפים ּוַמְטַעִּמים ְוַיִין ְמֻׁשָּבח ְּכִפי  ַחָּלה, ִּכי ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָהָיה ַחָּלתֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוָהִאּׁשָ
ָּבת ְלֹעֶנג ִנַּתן ְוֹלא ְלַצַער. ְוַיְׁשִחיז ֶאת  ְיָכְלּתֹו, ִּכי ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ְּבָכל ְסעּוָדה ִמְּסעּוַדת ַׁשָּבת ָּדִגים ִאם ֵאיָנם ַמִּזיִקים לֹו. ֲאָבל ִאם ַמִּזיִקין לֹו, אֹו ֶׁשֵאיָנם ֲעֵרִבים לֹו ֹלא ֹיאְכֵלם, ִּכי ַהּׁשַ
ְוִיְשַֹמח ְּבִביַאת  ָּבת. ְוֵיׁש ְמַדְקְּדִקין ִלְפֹרס ְׁשֵּתי ַמּפֹות.  ְלָחן ּוְתֵהא ְּפרּוָסה ָּכל יֹום ַהּׁשַ ְוִיְפרֹס ַמָּפה ַעל ַהּׁשֻ ְוַיִּציַע ֶאת ַהִּמּטֹות,  ָּבת, ִויַתֵּקן ֶאת ַהַּבִית  ַהַסִּכין, ֶׁשֶּזהּו ַּגם ֵּכן ִמְּכבֹוד ַהּׁשַ
ָּבת. ְוַיֲחׁשֹב ְּבַדְעּתֹו ִאּלּו ָהָיה ְמַצֶּפה ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו ֵאיֶזה ָאָדם ָיָקר ְוָחׁשּוב, ֵאיְך ָהָיה ְמַתֵּקן ֶאת ַהַּבִית ִלְכבֹודֹו, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא. ִּבְקָצת ְמקֹומֹות עֹוִשֹין ַּפְׁשִטיָדא אֹו  ַהּׁשַ

ֻמְלְיָתא ִלְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת, ֵזֶכר ַלָּמן ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ְּכמֹו ְּבֻקְפָסא, ַטל ְלַמָּטה ְוַטל ְלָמְעָלה. ֵיׁש ִלְטֹעם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶאת ַהַּתְבִׁשיִלין ֶׁשַּנֲעֹשּו ְלַׁשָּבת:

לימוד מפרשת השבוע מתלמוד בבלי

יהודי יקר, השתדל לתרום למכון חשוב זה לתרומות והנצחות עקיבא וינשטיין 0527159361 סלונים 5/1 ביתר 
025807099@etrog.net.il

פרשת חיי שרה – והמלך דוד מלכים א' א'  
שהוא מענין הפרשה דכתיב בה ואברהם זקן בא בימים.   

פרשת תולדות – מחר חודש  שמואל א' כ'  

פרשת  חיי שרה- 105  
פרשת תולדות – 106  

 סדר הפטרה בשבתות

כמות הפסוקים בפרשיות 

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה  אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 

הרב דוד דייוויס שליט"א
 הרב אברהם אוולשויי שליט"א

הרה"צ הרב גמליאל רבינוביץ שליט"א 

נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב

מוקדש לכבוד חתונת
בתי מיכלי עב"ג החתן הרב שמעון פרידמן

י"ז בחשון תשע"ח
יהי רצון שהזווג יעלה יפה
ויבנו בית נאמן בישראל 


