מראי מקומות לפרשת תזריע

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:

נר לשלחן השבת

תשע"ו תשע"ד תשע"ג

דברי ישרים

תשע"א תשע"ד תשע"ה תשע"א

סיפורי צדיקים

תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ה

פנינים

תשע"ד תשע"ג תשע"ב

עבודות בפרשה

שינון הפרשה ,בתכנית לימוד קריאה וכתיבה

מאורות הפרשה

שאלות ותשובות בפרשת השבוע

נושא מיוחד בפרשה:
מצות מילה ביום השמיני

תשע"ב

(וביום השמיני ימול בשר עורלתו) [יב ,ג]

שו"ת בעניני מילה מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו
עניני מילה ,במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ד כאיל תערוג ,תשע"ו
המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי [אחור וקדם צרתני] שפת אמת ,תרל"א
'אמירה לעכו"ם' בשבת ,לצורך מילה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
האם יש איסור לאבי הבן לעשות מלאכה ביום הברית ,כמו בהבאת קרבן מעדני אשר ,תשע"ו
מדוע מילה דוחה שבת ,ולא נעשית ע"י קטן מעדני אשר ,תשע"ו
כיצד מגיע אליהו הנביא לבריתות בשבת גם מחוץ לתחום שבת מעדני אשר ,תשע"ו

מילה בשבת לספק נפל [מכח ממה נפשך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
מילת תינוק בזמנה ותינוק שלא בזמנה ,מי קודם מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מילה בשבת לבן ישראלית הנולד מנוכרי נוה ההיכל ,תשע"ב
י"ג טעמים למנהג לברך על הבשמים בברית מילה .אשכול יוסף ,תשע"ד
מנהג סעודת 'שלום זכר' מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה
שקעה החמה ,באמצע המילה ,כיצד ינהג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
כשיכול למול רק תינוק אחד ,ויש שנים שלאחד יש צרעת במקום מילה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
חובת האב במילת בנו זרע ברך ,תשע"ד מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג
מדוע מלים לשמונה ימים [ממתינים שתעבור שבת] מעדני אשר ,תשע"ד
הקשר בין מילה בשמיני ,לרפאנו שהיא ברכה שמינית בתפילת שמונה עשרה מעדני אשר ,תשע"ד
זריזות במצות מילה אשר ליהודה ,תשע"ד
כשהאב אינו בעיר ,להמתין עד סמוך לשקיעה או למולו ע"י בי"ד בבוקר [זריזות במילה] נוה ההיכל ,תשע"ד
"וואך נאכט" ליל הברית ,לימוד וסעודה במשנת הפרשה ,תשע"ד
ברית מילה ,האם שייכת בלילה האיחוד בחידוד ,תשע"ד
מילת תינוק בצהבת ילודים נוה ההיכל ,תשע"ה
יציאת מוהל חוץ לתחום בשבת ,בכדי למול מעדני אשר ,תשע"ג
בברית בשבת ,האם יש עדיפות למוהל שאינו האב מעדני אשר ,תשע"ג
הקשר בין מילה לקורבנות בארה של תורה ,תשע"ו
מילה בשבת בלא פריעה [פריעה בבין השמשות ,מילה בצרעת] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
בזכות המילה זוכים לדחות הנגעים שבילי פנחס ,תשע"ד

לקראת שבת פרשת החודש ור"ח ניסן:
בתפילת שבת ראש חודש ,מדוע משנים את נוסח הברכה האמצעית לנוסח החגים .מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו
בין תזריע לפרשת החודש .משנתה של תורה ,תשע"ו
פרשת החודש ראשית גאולת מצרים .משנתה של תורה ,תשע"ו
התחיל בקריאת פרשת החודש ,לפני קריאת ראש חודש [אין מעבירין על המצוות] .משנתה של תורה ,תשע"ו
לחם הפנים בראש חודש ניסן שחל בשבת .תורת הקרבנות ,תשע"ו
החדש הזה לכם (החרש היה ליבם) .מדי שבת ,תשע"ו

מצוות קידוש החודש בזמן הזה .מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו
החודש הזה לכם (הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה) .שבילי פנחס ,תשע"ו
ברכת האילנות (אילן או שנים ,בעיר או מחוץ לעיר ,בראיה ראשונה ,ברכת השבח או הנהנין ,אילן
סרק ,אילן שהפסיק להביא פרי ,הברכה בנשים ,בחצי הכדור הדרומי ,בשבת בלילה ,כניסה לחצר
ללא רשות ,הנוסח) .עולמות ,קצז
הנוסח הקדום והראוי ברכת האילנות .מהנדס יעקב לוינגר
ברכת האילנות על עצי ערלה .פרי ביכורים ,תשע"ו
עניני חודש ניסן [קרבנות הנשיאים ,ברכת האילנות ,כתיבת תאריך לועזי] עומקא דפרשה ,תשע"ד

הכנות לפסח

במסגרת סידור הבית לפסח – קיום מצות השבת אבידה .תורה והוראה ,תשע"ו
קניות לפסח [העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי ,שיקולי נוחות ומחיר] תורה והוראה ,תשע"ד
בדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש שלמים מציון ,תשע"ו
דיני בדיקת חמץ דברי הלכה ,תשע"ו
האם צריך להקנות את המצות לאורח ,כדי שיצא ידי חובה .נר יששכר ,תשע"ד
תרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד
הלכות מצויות לפסח [הכשרת המטבח ,כשרות המוצרים] – שמעתא עמיקתא ,תשע"ו מים חיים,
תשע"ו

שאר עניני הפרשה

מדוע אין נהוג לברך הטוב והמטיב בלידת בן (וילדה זכר) [יב ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו
הכל שמחים בלידת זכר (וילדה זכר) [יב ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ה
פיקוח נפש בשבת [בריחה ממקום חילול שבת בכפיה ,ע"י חילול שבת]

(וביום השמיני ימול בשר

עורלתו) [יב ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
קריאת שם לנקבה בקריאת התורה הראשונה (ואם נקבה תלד) [יב ,ה] מעינות מהרצ"א ,תשע"ד
אמירת פרשת יולדת ביום מ"א לזכר ופ"א לנקבה (אחד לעולה ואחד לחטאת) [יב ,ח] מעיינות מהרצ"א,
תשע"ג

עניני צרעת [ישיבה בדד ,חיוב האב במילה במקום צרעת] (אדם כי יהיה בעור בשרו  ...לנגע צרעת) [יג ,ב] עומקא דפרשה ,תשעה
הנגעים ,יסורים הבאים על האדם ,ומטרתם (אדם כי יהיה בעור בשרו  ...לנגע צרעת) [יג ,ב] פניני דעת ,תשע"ד תשע"ה תשע"ג
עומקא דפרשה ,תשע"ג
נגעים בגר תושב [באדם בבית ובבגד ,ונגעים בזמן הזה] (אדם כי יהיה) [יג ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ד
נגעים שנתהוו לפני מתן תורה [האם דומה לדין בשר נחירה] (לנגע צרעת) [יג ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו
חזקה דמעיקרא [רוב וחזקה ,וגדריהם] (ושער בנגע הפך לבן) [יג ,ג] הגר"א עוזר ,תשע"א
עד אחד נאמן באיסורין [מקור הדין מנדה ,לטהר או לטמא] (וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר) [יג ,ג] הגר"א עוזר ,תשע"ה
טהרת נגעים ע"י כהנת (וראהו הכהן וטימא אותו) [יג ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
האם ניתן למכור בגד מנוגע לגוי ולטהרו (ושרף את הבגד) [יג ,נב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
קנאה (וראה הכהן ...והנה לא הפך הנגע את עינו) [יג ,נה] מדי שבת ,תשע"ו

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"א תשע"ד

קובץ גיליונות לפרשת תזריע  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

תזריע תשע"ו ( 12עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת תזריע ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 30עמ')

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

