מראי מקומות לפרשת חיי שרה
המותר והאסור בהספד
ניחום אבלים

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

[כג ,ב] מעדני אשר ,תשע"ה

[כג ,ב] עולמות ,רעח

מדוע ההספד קדם לבכי ?

[כג ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ד

[כג ,ד] תורה והוראה ,תשע"ד

מצוות קבורת המת

קנין אברהם בארץ כנען

[כג ,ד] שלמים מציון ,תשע"ו
[כג ,ט] אשכול יוסף ,תשע"ה

מדוע לא היה איסור 'לא תחמוד' בקניית המערה ?
קידושין וקניינים בפחות משווה פרוטה

[כג ,יג] נוה ההיכל ,תשע"ד

קנין כסף (קנית מערת המכפלה) וקנין בשטרות כסף בזמננו [כג ,טז] עולמות ,פ

האם היתה אונאה במכירת המערה ?

[כג ,טז] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

האם היה אליעזר שליח לקידושין ? (האם שוחרר מהיות עבד?) [כד ,ב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

שבועה בנקיטת חפץ

[כד ,ב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

איסור ניחוש (תפילתו של אליעזר) [כד ,ד] אשר ליהודה ,תשע"ד

עניני שידוכים
דיני השדכן

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

עולמות ,שכט

[כד ,ד] כאיל תערוג ,תשע"ה

לצפיה
בעשרות
שיעורים על
פרשת חיי
שרה באתר
"בינינו" :
לחץ כאן

[כד ,ד] עומקא דפרשא ,תשע"ג
[כד ,ד] מעדני אשר ,תשע"ג

קידושין בשליחות כשהמשלח לא ראה את האשה
בהמתם של צדיקים

[כד ,י] שלמים מציון ,תשע"ו

הדרה מירושה (רש"י :נתן כל אשר לו ליצחק) [כד ,י] מחמדי התורה ,תשע"ג
המותר שימוש במונח 'אדון' ? [כד ,יב] במשנת הפרשה ,תשע"ה
האכלת בעלי חיים קודם האדם [כד ,יד] עולמות ,רכז הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד עולמות ,רכ"ז
מאור השבת ,תשע"ג אשכול יוסף ,תשע"ג אשכול יוסף ,תשע"ו
השתטחות על קברי צדיקים (מערת המכפלה) [כד ,יט] עולמות ,שכב

מדוע סירב אליעזר לאכול קודם שידבר ?
חיוב מזונות בהגעת זמן הנישואין

[כד ,לג] אשכול יוסף ,תשע"ו

[כד ,נה] הגר"א עוזר ,תשע"א

איסור הליכה אחרי אשה (ותלכנה אחרי האיש) [כד ,סא] מאור השבת ,תשע"ג

מחמדי התורה ,תשע"ג

זמן תפילת מנחה (ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב) [כד ,סג] הגר"א עוזר ,תשע"ג
חופה (נישואי יצחק ורבקה) [כד ,סז] עולמות ,שסב

שבע ברכות

עומקא דפרשא ,תשע"ד

[כד ,סז] עולמות ,רל

שמחת חתן וכלה

[כד ,סז] עומקא דפרשא ,תשע"ה

עומקא דפרשא-שער הציון ,תשע"ה

קדימויות בנישואין-הוא או בנו ? [כה ,א] מעדני אשר ,תשע"ד

מילת בני קטורה
דין פילגש

[כה ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"ה

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

[כה ,ו] הגר"א עוזר ,תשע"ה

שונא מתנות יחיה

[כה ,ו] תורה והוראה ,תשע"ה

מדוע נשא אברהם את קטורה בלא כתובה

[כה ,ו] שבילי פנחס ,תשע"ד

מה היו המתנות שמסר אברהם לפילגשים ומדוע ?

[כה ,ו] אשכול יוסף ,תשע"ג

***
למאגר עלוני
פרשת
השבוע (גם
משנים
קודמות)
באתר
"בינינו" :
לחץ כאן
***
ניתן להעביר
או להפיץ דף
זה לתועלת
הרבים,
בתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

