לצפיה בעשרות
שיעורים על

פרשת חיי שרה
באתר "בינינו" :

פרשת חיי שרה

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

פרשת השבוע

לבית ולמשפחה:

ומועדים
(גם משנים

פנינים  -תשע"ד
שבת טיש – תשע"ז תשע"ו
מידות טיש – תשע"ז תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו":

מאורות הפרשה  -תשע"ד
איש לרעהו  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי יושר – תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג

דברי ישרים -

תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ה תשע"ד תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

לצפיה בעשרות

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

גליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

שיעורים על
פרשת חיי שרה

תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"ה

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת חיי שרה ,על דרך ההלכה
החידוש והפילפול ( 84עמ')

נושא בפרשה :מצוות קבורת המת

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מצוות קבורת המת [מדאורייתא או מדרבנן ,עצמאית או חלק מ"ואהבת לרעך כמוך" ,גם על
חלקים מן המת ,איסור הלנת המת ,על מי מוטלת החובה] תורה והוראה ,תשע"ד

מצות קבורה בקרקע

כאיל תערוג ,תשעה כאיל תערוג ,תשעו

עולמות ,שסח נשיח בחוקיך ,תשע"ז

חיוב קבורה [חיוב על קרובי הנפטר או על הציבור ,טעמי מצוות קבורה ,חיוב קבורה מהתורה או
מדרבנן ,בקרקע או גם בארון הנטמן בקרקע ,קבורת יוסף הצדיק ,שינוי מנהגי הקבורה מזמן
התלמוד ,מנהג חו"ל בארון ,חללי צבא ומשטרה ,האם עדיף לקבור בארון מעץ מאשר מתכת ,איסור
שריפת גופות ,האם מותר לקבור אפר הנשרפים שציווה לשורפו ,קבורה עם גוים עדיפה על שריפה,
קבורת רשע ליד צדיק ,קבורת מת מצוה ,בזמן זה ,קבורת חללים במלחמה ,קבורת איברים ,קבורת
נפלים ,קבורה בקומות ,בעלות על מקום הקבורה ,מעלת הקבורה בארץ ישראל ובירושלים] עולמות,

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

שסח

קבורה בחו"ל ליד חוף הים  -סמוך לא"י

קב ונקי ,תשע"ו

טיסת כהנים מעל בית קברות [אהל מאהיל ,ואוהל חוצץ בפני הטומאה ,אוהל המיטלטל אוהל
זרוק ,הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח ,גודלו של המטוס ,כלי הבא
במידה ,חומרים ממנו עשוי המטוס ,מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל ,כניסה
לשקיות גדולות ואטומות ,צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים ,ספק טומאה ברה"ר
טהור] עולמות ,רסב תורה והוראה ,תשע"ג
פינוי קברים [מדאורייתא או דרבנן ,אופני ההיתר לפנות מת מקברו ,נקבר בקבר שאינו שלו ,בין
גויים ,להעבירו לקברי אבותיו או לארץ ישראל ,קבר שאינו משתמר ,קבר המזיק את הרבים ,דינו
ומתי נאמר ,כמה על הציבור להוציא בכדי למנוע ,סלילת כבישים ומסילות ברזל ,בקברי עכו"ם ,פינוי
הקברים בגוש קטיף] עולמות ,קס.

לדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה ,על מה סומכים הקברנים והחברה קדישא
שנוטלים שכר על התעסקותם במתים? אשכול יוסף ,תשע"ג
בנה מצבה ללא רשות המשפחה

בינת המשפט ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :קברי צדיקים
לצפיה בעשרות
"קבר טהור"? ביקור כהן בקבר צדיק

תורה והוראה ,תשע"ה מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

עולמות ,יא

האם הותרה הסתכנות לשם ביקור בקברי צדיקים [קבר יוסף] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

השתטחות על קברי צדיקים [רשב"י ,מערת המכפלה ,קבר רחל ,מעלת התפילה ,נסיעה לחו"ל]
עומקא דפרשא ,תשע"ה עולמות ,יא נוה ההיכל ,תשע"ב

הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים
יציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים

פרשת חיי שרה

עולמות ,שכב

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

נוה ההיכל ,תשע"ב

נושא בפרשה :תפילת מנחה
התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה ,האם פטור ממעריב ? [כד ,סג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

זמן תפילת מנחה [זמנה וסוף זמנה ,עד השקיעה או עד צאת הכוכבים ,תלוי במחלוקת המג"א
והגר"א לגבי סזק"ש וסזת"פ ,ובמחלוקת האם היום מזריחה לשקיעה או מעלות השחר לצאת
הכוכבים ,זמן לילה לר"ת ,היום הדיני והיום השמשי ,גבול היממה וגבול היום והלילה אינם חופפים]

הגר"א עוזר ,תשע"ג רוממות ,תשע"ז
השלמת תפילת מנחה בתפילת ערבית בחול ובשבת [תפילת תשלומין] (ויצא יצחק לשוח בשדה
לפנות ערב) [כד ,סג) מחמדי התורה ,תשע"ז

נושא בפרשה :הספד
המותר והאסור בהספד

שיעורים על

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

מעדני אשר ,תשע"ה

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

מדוע ההספד קדם לבכי ?

אשכול יוסף ,תשע"ד

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שאר עניני הפרשה:
גיל חיוב עונשין קודם מתן תורה [מאה שנה ,הבדל בין עונש מיתה לעונש אחר] (מאה שנה
ועשרים שנה) [כג ,א] מחמדי התורה ,תשע"ז
כיצד מתה שרה בעקבות העקידה ,הרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים? (ותמת שרה ,ברש"י) [כג ,ב]
פניני אור החיים ,תשע"ז מחמדי התורה ,תשע"ז

לשם מה היה זקוק אברהם אבינו לדעת אם שרה אמנו נפטרה במיתת נשיקה? (ויקם אברהם
מעל פני מתו) [כג ,ג] במשנת הפרשה ,תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

דיני אונן ,ופטור מן המצוות (לספוד לשרה ולבכותה) [כב ,ג] מנחת אשר ,תשע"ו
ימי הנעורים [בת ק' כבת כ'] (מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ,ברש"י) מדי שבת ,תשע"ז

ניחום אבלים [ה' ניחם את יצחק אחר מות אברהם ,המצווה מדאורייתא או מדברי סופרים .גמילות
חסד עם החיים ועם המתים ,הטובה למתים בניחום האבלים ,ניחום אבלים בטלפון או במכתב,
פרסום מודעת 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 "המקום ינחם" ,מצווה על האבלים להתנחם ,אין המנחם רשאי לפתוח עד שיפתח
האבל ,האם על האבל לפנות לכולם או די שיפתח בשיחה עם אחד מהם ,כשהאבל שותק ,להכין
דברי ניחום ,דברי חולין ,המנהג שאין מנחמים בשלושת הימים הראשונים ,ניחום אבלים בלילה,
בשבת ויום טוב ,לאחר השבעה ,ניחום אבל שהוא שונאו ,כשהנפטר היה שונאו ,ניחום נשים
אבלות ,ניחום אבל אחד את השני] [כג ,ב] עולמות ,רעח

קנין אברהם בארץ כנען

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

[כג ,ד] שלמים מציון ,תשע"ו

קנין אברהם בשדה עפרון [ישראל הקונה קרקע מגוי ,מדוע לא קנה בשטר?]

[כג ,ד] שלמים

מציון ,תשע"ז

אב המוחה בבנו מלישא אשה שאין האב חפץ [כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה ישירה] (אשר לא
תקח אשה לבני מבנות הכנעני) [כג ,ד] זרע ברך ,תשע"ז
[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 [דבר תורה מעות קונות ,תקנת קנין
משיכה שלא יאמר נשרפו חיטיך ,המקור בתורה לקנין כסף ,הצורך במטבע בעל ערך עצמי ,בדיני
ריבית ,קידושי אשה ,פדיון מעשר שני ,פדיון הבן ,דיני שומרים ,מטבעות ושטרות כסף בעידן
המודרני ,המחאות [שיקים] הוראת תשלום או שטר חוב רגיל ,שטרי התחייבות' ,סיטומתא' ,קנין
מעמד שלושתם ,נתן מתנה בשיק ואח"כ כך בטלו והמקבל קנה בו סחורה ,מעמד שק דחוי ,שק
שניתן מחשבון ביתרת חובה ,תשלום שכר שכיר כזמנו בשק ,פדיון הבן ,קניית ארבעת המינים,
מתנות לאביונים] [כג ,טז] עולמות ,פ המצוות בפרשה ,תשע"ז

האם היתה אונאה במכירת המערה ?

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

[כג ,טז] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

האם היה אליעזר שליח לקידושין ? (האם שוחרר מהיות עבד?) [כד ,ב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה
הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מדוע שלח אברהם את אליעזר לקדש אשה ליצחק ולא הלך בעצמו [מצוה בו יותר מבשלוחו] [כד,
ב] פניני האלשיך ,תשע"ז

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

עולמות ,שכט

[כד ,ד] כאיל תערוג ,תשע"ה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

[כד ,ד] עומקא דפרשא ,תשע"ג

ההבדל בין מציאת רבקה לבין תיאור הדברים ע"י אליעזר [כד ,ד] רוממות ,תשע"ז
קידושין בשליחות כשהמשלח לא ראה את האשה
בהמתם של צדיקים

[כד ,ד] מעדני אשר ,תשע"ג

[כד ,י] שלמים מציון ,תשע"ו

ברכת חתנים בעשרה (ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך) [כד ,י] זרע ברך ,תשע"ד תשע"ז
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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

האכלת בעלי חיים קודם האדם [אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו ,או ש'יטעם',
שיעור האכילה האסורה ,טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו ,מהתורה או מדרבנן ,אם שכח
להאכיל בהמתו ,להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם ,הבדל בין אכילה ושתיה ,כמות האוכל
שצריך לתת לבהמה להתיר אכילה ,כמה פעמים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה ,יצא מביתו
ושכח להאכיל מהו שיעור הטורח שמחויב בו ,מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול ,מי
קודם בהמתו או ילדיו הקטנים ,נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו,
האם דין האכלה שווה לגבי כל בעלי החיים ,משמעות הפסוקים אצל נח ,משמעות הפסוקים לגבי
שמיטה ,משמעות הפסוקים אצל אליעזר ורבקה ,בשבת ויום טוב [שיש מצוה בסעודה] האם מחוייב
להקדים מאכל בהמתו ,המנהג להאכיל עופות ב'שבת שירה'] [כד ,יד] עולמות ,רכז הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד מאור השבת ,תשע"ג אשכול יוסף ,תשע"ג אשכול יוסף ,תשע"ו

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

שיעור כדי גמיעה [לענין שיעור הוצאה בשבת ,מלוא לוגמיו ,גמיעה או גמיאה ,קידוש היום בשבת,
שיעור כוס קידוש ביין שרף ,צירוף כמה אנשים לשיעור] (הגמיאיני נא מעט מים) [כד ,יז] מחמדי

התורה ,תשע"ז
הציות לגדולי הדור  -היציאה מכלל ארור לכלל ברוך [יפה שיחתם של עבדי אבות] (בא ברוך ה')

למאגר עלוני

איסור שיחה בזמן הסעודה [מדוע אין נוהגים כך ,שמיעת דרשה באמצע הסעודה] (לא אוכל עד עם
דברתי דברי) [כד ,לג] מעדני אשר ,תשע"ו

פרשת השבוע

[כד ,לא] נר יששכר ,תשע"ד

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

[כד ,לג] אשכול יוסף ,תשע"ו

ומועדים

[כד ,נה] הגר"א עוזר ,תשע"א

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

(גם משנים

[כד ,ס] שבילי פנחס ,תשע"ז
כוונת לבן בברכותיו לרבקה אחותו (אחותינו את היי לאלפי רבבה) [כד ,ס] פניני אור החיים,
תשע"ז
הליכה אחרי אשה (ותלכנה אחרי האיש) [כד ,סא] מאור השבת ,תשע"ג
חופה (נישואי יצחק ורבקה) [כד ,סז] עולמות ,שסב

מחמדי התורה ,תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו":

עומקא דפרשא ,תשע"ד

כיצד קידש יצחק את רבקה בהיותה קטנה? (ויקח את רבקה) [כד ,סז] אשכול יוסף ,תשע"ז

כיצד קידש יצחק את רבקה קודם שייראנה?
שבע ברכות

(ויקח את רבקה) [כד ,סז] אשכול יוסף ,תשע"ז

[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

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה מגישי מנחה ,תשע"ז

[כה ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"ה

[כה ,ו] הגר"א עוזר ,תשע"ה

שונא מתנות יחיה

לתועלת הרבים

[כה ,ו] תורה והוראה ,תשע"ה
[כה ,ו] שבילי פנחס ,תשע"ד

מה היו המתנות שמסר אברהם לבני הפילגשים ומדוע ?

~

להפיץ דף זה

ובתנאי שלא

מדוע נשא אברהם את קטורה בלא כתובה

~

ניתן להעביר או

~

~

~

~

יבוצעו בו

[כה ,ו] אשכול יוסף ,תשע"ג

~

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף'
לכתובת kishurtora@gmail.com

שינויים

