
 פרשת חיי שרה

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב 

to learn every י"רש . 
1 )s'י "רש- Fundamental:  
 

 ואבא היום מב:כד
 וישתחו ארצה נב:כד
 ונשאלה את פיה נז:כד
 האהלה שרה אמו סז:כד

 אחרי אמו 

 'ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו יא:כה
                 

2 )Mefarshim: Recommended 
 

 ות סמיכות פרשיות ללמד גופי תורה וחכמהחשיב/ מעלת ארץ ישראל / ב ארעיות העולם הזה "הקדמה  ר
  :פרק כג

 :פסוק
/ חיים של ממש / שלוש תקופות בחיי האדם / שלושת חלקי המספר  -מאת שנה  בחיי' ר א

 לימוד כל דרך גמטריה בתורה
 מדוע יצחק לא בא לקבורת אמו/ כפועל עוזר " בא"משמעות הפעל  -  ויבא אברהם בחיי' ר ב
 מות שייך רק בגוף/ ך ארץ דיני דר - ויקם אברהם בחיי' ר ג
 דף רנח שם משמואל   ח

 מערת שדה המכפלה Hirsch  יט
פ שישראל בכניסתן "ואע( קרוב לסןף)ד "בא] –ויקם השדה והמערה אשר בו  בחיי' ר   כ

עשר פעמים ([  שלושה מקומות בארץ שכלל ישראל קנו ולא רק כבשו)לארץ 
  בארץ ישראל שלושה קניני כסף/ וכן אצל ארנן היבוסי " / בני חת"מוזכרים 

 : פרק כד
 :פסוק

 י"חשיבות יישוב א( / ארץ ישראל" )= אלקי הארץ" - ואלקי הארץ בחיי' ר ב
 מה לחפש ומה לא לחפש בשידוך/ חשיבות השידוך הנכון  -אשר לא תקח אשה  בחיי' ר ג
 ('ועל דרך הקבלה'עד )זיווג מן השמים  -יצא ' מה בחיי' ר ז

 דף כו -כי  משך חכמה  יד
" משמעות הנה/ סייעתא דשמעא = שמו יתברך " = הוא" -כלה  ויהי הוא טרם בחיי' ר טו

 ישיר דיבור תורה ודיבור " / איש" -" עבד"השימיש ב/
מעשה אבות סימן / רמזים מסיפור השליחות לקראת מתן תורה  - ויקח העבד בחיי' ר כב

 לבנים
 ה והנה"ד העמק דבר  נא
 עיין בהרחב דבר העמק דבר  נד
 ויירש העמק דבר   ס

 ויצחק בא העמק דבר  סב
 ותתכס העמק דבר  סה
 כנגד שפתי חכמים  סו
 ה כל זמן"דף קלח ד -האהלה  גור אריה  סז

 : פרק כה
             :פסוק

 ותלד העמק דבר   ב
  קול אליהו י-ו

  אברהם וישמעאל גרים היו -ויתן אברהם  דעת זקנים  ה
        מכל מה שהתאוה לעשות ולראות בחייו -ושבע  ספורנו   ח
  חסדי השם בצדיקים שלא יתאוו במותרות -זקן ושבע   ן"רמב ח


