
 

ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 תזריע מצורע

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה    תזריע מצורעת ופרש

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 דהאיחוד בחידו

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47487
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47800&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 תזריע מצורע

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהשל  תוכן עניינים

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[

 

 ברית מילה

 לשון הרע

 צרעת

 

 שאר עניני הפרשה...

 

 

 ברית מילה נושא בפרשה:

 

 זמנה:

 

 תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"ג   שבילי פנחס, תשע"המצות מילה תמידית  

שפת   המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי[ -]שתעבור עליו שבת מילה ביום השמיני 

 אמת, תרל"א

]צריכה להיות ביום, האם אפשר לדחות מילה שלא בזמנה עד ערב פסח לפטור בכורים שלא בזמנה  מילה 

מתענית, שני תינוקות באותו יום האחד בזמנו והשני שלא בזמנו את מי יש להקדים, לאחר היום השמיני 

לכאורה  האם עובר באיסור ביטול מצווה כל יום שלא מל או בכל רגע ורגע שלא מל, במילה שלא בזמנה

יש למול מהנץ החמה מעיקר דין המילה ולא רק ממעלת זריזין מקדימין למצוות, אסור לאֵחר ברית מילה 

שלא בזמנה לשעות הצהרים כדי להרבות בקרואים, מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בדין מי שלא מלו אותו 

ודת ברית מילה שלא אימתי מתחייב כרת, מילה שלא בזמנה ופדיון הבן באותו היום מי קודם, דיני סע

בזמנה וסעודת פדיון הבן שעבר זמנו בערב שבת, מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת, האם מותר למול 

עולמות,   מילה שלא בזמנה ביום חמישי או ביום שישי או קודם יום טוב, מילה שלא בזמנה ביום טוב שני[ 

 תורה והוראה, תשע"ח    עח

 מעדני אשר, תשע"ד  ]ממתינים שתעבור שבת[ ?מדוע מלים לשמונה ימים
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 מעדני אשר, תשע"ז]זריזים[  ?אין מלין קודם שחריתמדוע 

 , תשע"המעדני אשר הוצאות לקיום מצות מילה בזמנה

 ו"אשכול יוסף, תשע  ?האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ?דםמילת תינוק בזמנה ותינוק שלא בזמנה, מי קו

חשוקי חמד, פניני מילת תינוק שנולד בלידה רגילה, ותינוק שנולד בניתוח קיסרי, מי קודם? 

 פניני חשוקי חמד )עמ' יא(    ז( תשע"ח )עמ'

 עולמות, רעו]מכניס עצמו לפיקוח נפש[   יחמיש ביום ליומילת גר או תינוק שנרפא מחו

]תינוק שעבר את קו התאריך ובמקום מילה ביום השמיני לתינוק שעדיין לא מלאו לו שמונה ימים 

שנמצא כעת כבר התאריך שך יום השמיני, ובמקום לידתו לא, מעבר קו התאריך לגבי שבת, פסח, אותו 

 נוה ההיכל, תשע"ו  [ואת בנו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ?כיצד ינהגשקעה החמה, באמצע המילה, 

 נוה ההיכל, תשע"ד  ]זריזות במילה[יד בבוקר כאן, להמתין עד שקיעה או למולו מכשהאב אינו 

 תשע"ז  מעדני אשר, תשע"וביטול תורה, להשתתפות בברית מילה  

]שיעור בישיבה קודם לברית מילה בבוקר, אך לא שיעור דף ביטול תורה דרבים או דיחיד מול 'זריזין' 

 מאור השבת, תשע"ז יומי, זריזין מול מצוה בו יותר מבשלוחו, זריזין מקדימין ושיהוי מצוה[

]זמן קבוע, או התחלת זמן, ביום ולא האם מילה ביום השמיני היא מצוות עשה שהזמן גרמא? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(בלילה[  

 תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ולאחר זמן ברית מילה, כדי לקיימה במנין  

 וישמע משה, תשע"ויום התענית עד סוף היום, לתועלת סב מבוגר  לאחר זמן ברית ב

האיחוד  ]ביאור הפסוק אם לא בריתי יומם, על מילה או על תורה[ ?ברית מילה, האם שייכת בלילה

 בחידוד, תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ו]מעבר קו התאריך[   מילה בשמיני לתינוק שעדיין לא מלאו לו שבעה ימים

 אשר ליהודה, תשע"ד  ת במצות מילה זריזו

 זרע ברך, תשע"ז  ]חיוב כרת בנפטר ערל[אונס ביום אחרון של זמן 

 

 למול:מי רשאי 

 

 נוה ההיכל, תשע"דחיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא   

 חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ  האם יכול למול עצמו?-שטבלגר 

]מילה שנעשית ע"י שנים, במקום שאפשר ע"י אחד, מילה בשבת ע"י בשני מוהלים  שנים שעשו מצוה

 זרע ברך, תשע"ו   חובסקי, תשע"ויהגר"א גנ  )וכרות 'עמו' הברית( מעלה או חיסרון[
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 ה"א גליציאנער שטיקל תורה, תשע  גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר

 מגישי מנחה, תשע"וגר המל עצמו, והברכה על מילת גר 

במשנת    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ם מותר לגר להסתכן לצורך כך[]האמילת גר במקום פיקוח נפש 

 רש"י, תשע"ב

 מעדני אשר, תשע"גהאם ערל יכול למול אחרים?  

 המצוות בפרשה, תשע"וערלות המעכבת בקדשים ובתרומה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  האם עבד כנעני חייב למול את עצמו?

 

 קיום מצות מילה:

 

 מגישי מנחה, תשע"החיוב האב במילת בנו   

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' מגחיוב האם במילת בנה  

 חובסקי, תשע"היהגר"א גנמה קודם?  - מילה או הכנסת אורחים

אב שרצה למול והמוהל יקיים יפרע, והאב יברך ברכת המילה ויוציא את המוהל, והתחיל המוהל 

 וישמע משה, תשע"ו   ]המילה והפריעה לשנים, עדיפות שיקיים האב מילה כשיכול[לברך 

 ב"מעדני אשר, תשע [היתר אוכל נפש ביו"ט]ביו"ט  המיל הדלקת נרות בברית

]הרדמה מקומית או מלאה, האם מתקיימת המצוה בישן, שליחות של ישן, שמירת ברית מילה בהרדמה 

 נוה ההיכל, תשע"ג    נוה ההיכל, תשע"ו  המקדש בשינה[

ל המוהל, מינוי ]כשהאב הוא המוהל, כשמינה מוהל, איסור אכילה שאכילה לפני קיום מצות המילה 

 מאור השבת, תשע"ה  שומר, סעודה בפת, פת הבאה בכיסנין[

 ההיכל, תשע"ה נוה מילת תינוק בצהבת ילודים 

]האם צריך הטפת דם ברית נוספת,  ?האם מועילה ברית מילה לגוי שהמוהל היה סבור שהוא יהודי

 וישמע משה, תשע"ו אי ידיעת האב מול אי ידיעת המוהל[

מחמדי התורה,   כל מי שמקיים מצוה בשעתה, מפני שיבה תקום[ ]ובפניעמידה בפני 'קוועטר' בברית 

 תשע"ו

 תשע"גמחמדי התורה,   הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 מעדני אשר, תשע"ו   ?האם יש איסור לאבי הבן לעשות מלאכה ביום הברית, כמו בהבאת קרבן

 נשיח בחוקיך, תשע"ו שו"ת בעניני מילה מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א  

]מדוע לא מלים בשבת ע"י עכו"ם, הברכות במילת  זצ"לעניני מילה, במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

ביטול קדימין, תאומים, להעדיף חיתוך ופריעה ע"י המוהל ולא ע"י האב, עד חצות היום נקרא זריזין מ

תורה עדיף מזריזין ויש לאחר הברית, מעלת סנדקאות, בעלת תשובה מבוגר שטרם מל ונהיה אונן, שליחות 

 תשע"ו   התשע"   כאיל תערוג, תשע"ד  במילה[
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 אשכול יוסף, תשע"די"ג טעמים למנהג לברך על הבשמים בברית מילה   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דכשיכול למול רק תינוק אחד, ויש שנים ולאחד יש צרעת במקום מילה  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  מילה במקום צרעת

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג    זרע ברך, תשע"דחובת האב במילת בנו   

]קודם מתן תורה, בבני נח, מילה שלא בזמנה, כשיש אב, חיוב אב במילת תינוק חובת בי"ד או הציבור 

ובי"ד כשהגדיל, מעכב בקרבן פסח, האם מברכים "להכניסו", מצוות בי"ד במילת הגר, כשיש חילול שבת, 

 מנחת אשר, תשע"ו  כשהחיוב על בי"ד האם היחיד חייב להוציא הוצאות[

]לקיים מצוה בעצמו, מצוה בו יותר מבשלוחו או לקיימה  מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה

וע לא נהגו חיוב הידור מצוה', מדוע מצוה יותר בו, הכנה לכבוד השבת ובכל המצוות, מד'בהידור משום 

העולם להכין בעצמם את סעודות המצוה בחתונה בברית מילה, מהתורה או מדרבנן, חיוב 'הידור מצוה 

הוא' מהתורה או מדרבנן, כתיבת ספר תורה בעצמו או על ידי  שליח בכתב מהודר יותר, חולה המרותק 

ח הבית, האם עדיף להדליק למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנוכה ]בעצמו סמוך למיטתו או ע"י שליח בפת

 עולמות, ל  [נר חנוכה פשוט  בעצמו או להדליק בשמן זית ע"י שליח

מנחת   ]חזרה על ציצין המעכבין, הידור בחפצא של המצוה או במעשה המצוה[ הידור במצוות מילה

 אשר, תשע"ו

 ]ברכת האב, ואם אין אב לרמב"ם אין מברכין, ולראב"דברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" 

בי"ד או המיוחד או הסנדק מברך, וכשאין אב ורב העיר נוכח מי מברך, ויכול הרב לכבד את הסנדק מדין 

שומע כעונה, האם מי שאינו חייב יכול להוציא חברו רק במקום שיכול לחייב עצמו, ברכת המזון, ברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חהגומל, קידוש בתוספת שבת, ברכת נטילת ידים על עגלה ערופה, תקיעת שופר[ 

]בוודאי או בספק, ינוקא ברית מילה ביום כיפור כשהמוהל יחלש מחמת הברית ויצטרך לאכול 

ור דרבנן, דאשתפך חמימיה, מכניס עצמו לסכנה, אם יצטרך לעבור איסור דרבנן, אם ספק אם יעבור איס

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חאו ידחו המילה למחר מדין דבר שיש לו מתירין[ 

הגר"א  ]צרעת על ציצין המעכבין, הידור במצוה, מל ביום ו' והגיעה תוספת שבת[ציצין שאין מעכבין 

 גניחובסקי, תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש מעלה לקיים ברית מילה בבית כנסת? 

 

 :בשבת

 

]מדוע לא גוזרים שמא יעבירנו כמו בשופר ובלולב, מילת אשה בשבת כשאין אחר, מדוע לא מילה בשבת 

ימולו בשבת ע"י קטן, כשיש מוהל שזו המילה הראשונה שלו, מסירת סכין המילה לאחר אחר המילה, 

ראשון, מדוע ספק מילה אינה דוחה  לחלל שבת בליל שבת עבור ברית למחרת, לחלל שבת עבור ברית ביום

בת, כיצד מגיע אליהו מלאך הברית בשבת מחוץ לתחום, לבקש תחינות בזמן בכי התינוק בשבת, זריקת ש

 תורת המעדנים, תשע"ח   דם המילה בעפר אחר הברית, מדוע מילה דוחה שבת[

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לד   הגר"א עוזר, תשע"ד  מילה ופיקוח נפש בשבת
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הגר"א   לקיימה, האם קיים מצוה[ ]עשיית מצוה שאסורמילה בשבת לתינוק שמתו אחיו מחמת מילה 

 גניחובסקי, תשע"ד

 תשע"גמעדני אשר, בברית בשבת, האם יש עדיפות למוהל שאינו האב  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ]פריעה בבין השמשות, מילה בצרעת[ מילה בשבת בלא פריעה 

 אורות הגבעה, תשע"ז ]איסור קל בידים או חמור למפרע[ מל בשבת וגילה שיש שתי ערלות 

 מעדני אשר, תשע"גיציאת מוהל חוץ לתחום בשבת, בכדי למול  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו'אמירה לעכו"ם' בשבת, לצורך מילה  

 ע"חמעדני אשר, תש  חילול שבת בליל שבת לצורך מילה בשבת

 מעדני אשר, תשע"ומדוע מילה דוחה שבת, ולא נעשית ע"י קטן   

 ני אשר, תשע"זמעד  לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק בברית

 קב ונקי, תשע"ד  מעדני אשר, תשע"וכיצד מגיע אליהו הנביא לבריתות בשבת גם מחוץ לתחום שבת   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]מכח ממה נפשך[מילה בשבת לספק נפל 

]בן המומר מישראלית, בן מומר הנשוי לישראלית, בן מומר מילה בשבת לבן ישראלית הנולד מנוכרי 

קראים, מילת בני השומרונים, מילת בן המומר לדעה שצריך ומומרת, מילת זרע ישראל, מילת בני ה

 תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ב   טבילה, נולד מגוי דרך אישות או דרך זנות, בן מחללי שבת בפרהסיא[

 מעדני אשר, תשע"ד   ]ממתינים שתעבור שבת[מדוע מלים לשמונה ימים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זמילה בלא כוונה למצוה, בשבת  

 

 סנדק:

 

]עמידת הסנדק לברכות, סנדקאות מעשרת, סנדקאות ליהודי פשוט, מברכי הסנדק  עניני סנדקאות

עומקא דפרשא,  לברכי ת"ח, מינוי שליחות בסנדק, סנדק פעמיים באותה משפחה, הבטחת סנדקאות[ 

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' כה(    תורה והוראה, תשע"ז   דברי שיח, תשע"ו   תשע"ה

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"זויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי 

ק, אך החזן או הציבור יודעים, שאינו יודע שעתיד להיות סנד]כ פוטר את הציבור מאמירת תחנוןסנדק 

כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגון המצוי אצל כשיש ספק אם יהיה סנדק 

ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא, ”אם האדמור יוכל לשמש כסנדק, וב”חסידים שאינם יודעים עם האדמו

 וישמע משה, תשע"ו  ]והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון

 מחמדי התורה, תשע"ז  ]כקטורת, רב העיר, פעם שלישית[סנדקאות פעם שניה לאותו סנדק 

]מי שכבר היה סנדק בחייו, או במשפחה זאת, המנהג שלא לכבד בסנדקאות לאותו אדם בילד נוסף 

 ו"אשכול יוסף, תשע חדשים לקטורת[ 
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]דברי מהרי"ל שאין כופלים לתת בניו לסנדק אחד, משום שהסנדק נחשב כמקטיר סנדקאות בשני אחים 

קטורת, והקטורת היא סגולה לעשירות, ובמסכת יומא אמרו שכהן שהקטיר פעם אחת קטורת לא שנה 

חייו, וכן תמה הגר"א, שמעולם לא עוד לעולם, תמיהת הגר"א שהיה ראוי שאדם יהיה סנדק פעם אחת ב

ראינו סנדק שמתעשר, מנהג העולם לכבד בסנדקאות רב או אדמו"ר גם בשני אחים, בצוואת רבי יהודה 

החסיד משמע שטעמו משום עין הרע, לנוב"י הטעם משום האיסור לתת כל מתנותיו לכהן אחד, כיבד 

הגר"י  קמינצקי המנהג שהסנדק שילם את  בסנדקאות בשני בניו לאותו רב האם יש איסור בבן השלישי,

הוצאות הסעודה ולכן זכה בסגולה לעשירות, האם האיסור נאמר גם על האב אצל בניו, האם יש איסור 

 עולמות, כח  לפדות את בנו הבכור השני אצל הכהן שפדה אצלו את בנו הבכור הראשון[

 ו"מעדני אשר, תשע  גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות 

 ו"מעדני אשר, תשע  האם מותר לכבד בחור בסנדקאות? 

האם עדיף שהסנדק המחזיק והאם יש סנדק כיון שאין מניחים אותו על הברכיים? ]סנדקאות במבוגר 

 תשע"ג ,מעדני אשר  [את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת הברכות?

 תשע"ב ,מעדני אשר  האם אונן יכול להיות סנדק?

 בארה של תורה, תשע"ז מי קודם בסנדקאות גדול הדור או ראש הכולל?

 

 סעודה:

 

 מעינות מהרצ"א, תשע"הסעודת מילה  

 ג"נוה ההיכל, תשעחיוב השתתפות בסעודת מילה  

 ד"אשר ליהודה, תשעיוב סעודה בברית מילה  ח

 מעיינות מהרצ"א, תשע"המנהג סעודת 'שלום זכר'    

 במשנת הפרשה, תשע"ד"וואך נאכט" ליל הברית, לימוד וסעודה   

 

 מילת אברהם ואנשי ביתו:

 

 חובסקי, תשע"היהגר"א גנ  מדוע אברהם אבינו לא מל עצמו קודם שנצטוה?

 מעדני אשר, תשע"ח ]זריזין מקדימין[מדוע מל אברהם עצמו רק בצהרים? 

 אשכול יוסף, תשע"ה  )באלוני ממרא(מדוע התייעץ אברהם על המילה? 

)הימול לכם כל  ]בן נח, פריעה, חלות שם ערלה, איסור חבלה[מילת אברהם את עצמו רק אחר הציווי 

 קולמוס יוסף, תשע"ח  מד תירוצים עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' רז(י[  -, טזכר( ]יז

שנעשית ע"י שנים, במקום שאפשר ע"י אחד, מילה בשבת ע"י בשני מוהלים  ]מילה ו מצוהשנים שעש

 חובסקי, תשע"ויהגר"א גנ  )וכרות 'עמו' הברית( ון[מעלה או חיסר
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בית, מקנת כסף, מתי שוחררה הגר, בני ]האם מדין זרעו, יליד גדרי חיוב אברהם במילת ישמעאל 

 שלמים מציון, תשע"חקטורה[ 

 מעדני אשר, תשע"ח  ]שלא בזמנה, אנשי בית אברהם[ מדוע לא מל אברהם את אנשי ביתו בלילה?

 מעדני אשר, תשע"חמדוע לא עשה אברהם אבינו סעודה גדולה ביום מילתו? 

 מעדני אשר, תשע"ז  ?ודם הבריתו קיצחק בנמדוע קרא אברהם שם ל

 

 נושאים שונים במילה:

 

]נקודת החיות המתגלית בהסרת הקליפה 'ערלה', גילוי השכינה, ניסיון אברהם ועצת מעלת המילה 

  תרל"ד -שפת אמת, תרל"ב  ממרא[

 שפת אמת, תרל"דהמילה היא חיסרון או השלמה? 

נהג הפריעה, מציצה בפה, מילה בבוקר בזריזות לא על חשבון ]בענין גזירת המילה, שינוי מענינים שונים 

 כאיל תערוג, תשע"ח ביטול תורה[

 זרע ברך, תשע"ז ]ברית מילה מעל המזל[ נולד בן זכר נתרפאה המשפחה 

 מעדני אשר, תשע"חתינוק חולה שאי אפשר למולו לעולם מתי יקראו לו שם? 

אספקלריא, איסור חבלה בספק בן נח, לא בדרך ניציון, תועלת רפואית[ ]מילת תינוק שהוא ספק יהודי 

 תשע"ח )עמ' נז(

 שפת אמת, תרס"ה  המילה מגלה את הפנימיות שבגוף

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לבקריאת שם וסדר "הרחמן"  

 תורה, תשע"ובארה של    הקשר בין מילה לקורבנות

 זרע ברך, תשע"ד  רמזים למצוות מילה

  מעדני אשר, תשע"ד הקשר בין מילה בשמיני, לרפאנו שהיא ברכה שמינית בתפילת שמונה עשרה 

 אשכול יוסף, תשע"ז

 במשנת הפרשה, תשע"ד ]ומבטן שמך הם נימולים, כשם שנכנס לברית[שמונה ימי מילה 

 שבילי פנחס, תשע"ד  בזכות המילה זוכים לדחות הנגעים 

 תשע"ו לך לך חובסקי,יהגר"א גנ    תשע"ותרומה הגר"א גניחובסקי, 'שניים שעשאוה' בקיום מצוות  

פנינים מרבינו האור החיים,   הרמח"ל ואוה"ח[ ]דבריהסרת העורלה בפנימיות האדם בשעת בר המצוה 

 תשע"ז

 שלמים מציון, תשע"ו  קריאת שמע בברית מילה

 מאור השבת, תשע"ה  אכילה ומלאכה קודם ברית 

 תשע"ג ,מעדני אשר  שיהיה כאפרים ומנשה? ית מילה יש ענין לברך את התינוקהאם בבר
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 :מילת בנו של משה ע"י ציפורה

 

 ו"מעדני אשר, תשע    ד"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כד]  ?מדוע לא קיים משה מצוות מילה בבנו

 שלמים מציון, תשע"זחיוב בית דין במילה במקום שיש מניעה זמנית לאב  

 ו"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כד] ביוצא לדרך[]מילה פיקוח נפש בבני נח  

מדוע לא מל  או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? תינוק האם יש איסור לאדם למול

 מעדני אשר, תשע"ג   תשע"ו ,מעדני אשר  עם אשתו? ושאירהו נוו מיד את בנמשה רבי

 מעדני אשר, תשע"ז  אשה שהתחילה ברית מילה בתינוק, ואיש סיים את הברית 

 מעדני אשר, תשע"ז האם אשה יכולה למנות שליח לקיים מצוות ברית מילה? 

 מעדני אשר, תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ז    ה"הגר"א גניחובסקי, תשע מילה ע"י אשה  

 

 קריאת שם לבן או לבת:

 

]משמעות נתינת שם ע"י ההורים, הצורך בשם, מועד נתינת השם, שמות מן קריאת שמות לבני אדם 

 תורה והוראה, תשע"ו ]ב, כ[ המקורות ושמות אחרים, תרגום שמות, שמות שאינם מקובלים[

]אביו או רבו, מצוות כיבוד אב, קריאת שם תמורת קריאת שם בנו על שם אבותיו או על שם הפרשה? 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חתשלום[ 

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]שם רשעים ירקב, הלכה או קללה[ נתינת שם של רשע

, הקורא לחברו "רשע", עונש לזה, עז פנים נקרא רשע, שם ]שכנא ושבנאשם של רשע וקריאת "רשע" 

 עומקא דפרשה, תשע"זרשעים ירקב[  

]'שמא גרים', לעולם יבדוק אדם בשמות,  קריאה בשמות של רשעים, ושימוש בשמות קריאת שם לנולד 

ומה הדין כאשר רוצה לקרוא על שם אמו שנקראה בשם לועזי, טעמים לצוואת רבי יהודה של נכרים, 

החסיד שלא יהיו שמות החתן והחותן או הכלה וחמותה שווים, האם מותר לקרוא לאח ואחות בשם 

שורשי אחד ]צבי וצביה[, כיצד נוהגים בקריאת שמות על שם מי שנפטר צעיר, האם ראוי לתת לילד שני 

שם שני בני אדם, נתינת ֵשם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד, ֵשם מפרשת השבוע או ֵשם של  שמות על

מה עדיף, ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים, נתינת ממון עבור קריאת ֵשם, שינוי שמו  -סבא 

   ד"דברי שיח, תשע   עולמות, לח   עומקא דפרשא, תשע"ב]כט, לא[    של חולה מסוכן[

]חשיבות נתינת השם, טעה בנתינת השם, מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים, שם של קריאת שם לנולד 

רשע, שם חול בחו"ל, שם שאינו מקובל, שם קודש, שמות חדשים, זמן קריאת שם לבן לבת, הכרזה בקול 

 שה, תשע"ח )עמ' נא(עיון הפררם[ 

עיון הפרשה, [  ]זרח וצוהר וגדרי "שינוי השם" בגזל ,קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה

 (בתשע"ב )עמ' מ
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 מעיינות בני יששכר, תשע"זמעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק  

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לבקריאת שם וסדר "הרחמן"  

קריאת שם , שם חיבה, חברו אינו מתבייש בשם, כשומר האיסורמכנה שם לחברו: ח] אונאת דברים 

 בדרך בדיחותא[מכנה שם , שיבוש בקריאת שם חברו , כינוי על שם מום באדם, לילד שעלול להתבייש בו

 עולמות, קג    תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ה

   מעינות מהרצ"א, תשע"ד יב, ה[] )ואם נקבה תלד(קריאת שם לבת בקריאת התורה הראשונה 

 

 לשון הרע ]הסיבה לצרעת[ נושא בפרשה:

 

 מעדני אשר, תשע"ה]מצא או מוצא[ האם יש הלכות מיוחדת ללשון הרע בין איש לאשתו 

 עומקא דפרשה, תשע"ג]ביטול תורה בדיבור לה"ר, חילול ה', חידושו של הרוכל[ הערות בעניני לשון הרע 

 מדעני אשר, תשע"גכיצד שייך נגעים בקטנים, הרי הם אינם ברי עונשין על לה"ר 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה(המדבר לשון הרע, מאבד את כל זכויותיו 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ט(מעלת שמירת הלשון 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יב(כח הדיבור הטוב 

 תורה והוראה, תשע"ב  הציל את חבירו[]חובת הדיווח ללשון הרע, איסור או חובה 

 אשר, תשע"ח מעדנילספר על צדיקים או לשבח את חברו, שמתוך כך יכול להגיע לגנותו? 

 מעדני אשר, תשע"חדיבר לשון הרע וגרם נזק לחברו, האם יש לו חיוב לשלם נזקו? 

 מעדני אשר, תשע"דהיאך תשובת בעל לשון הרע, בלימוד תורה, הרי אין קטיגור נעשה סניגור? 

 מעדני אשר, תשע"ד המדבר לשון הרע ומפסיד תורתו ומצוותיו, האם כששב בתשובה, יחזרו אליו?

 "ותשע   כאיל תערוג, תשע"דמלשון הרע, במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זהירות 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  מהגר"נ קרליץ שליט"א ,שו"ת בעניני לשון הרע

 

 צרעת נושא בפרשה:

 

 אשר, תשע"זמעדני   ]האסורה, כנגד מילה בשבת המותרת[ראיית נגעים בשבת 

 המצוות בפרשה, תשע"ו  טומאת נגעי אדם

 דפרשה, תשע"ה עומקא ]בדד ישב, תגלחת בטהרתו, טהרת ציפורים[עניני מצורע 
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האם מי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה, הינו מצורע, וכיצד הוא מניח תפילין של ראש? 

 מעדני אשר, תשע"ג

 אורות הגבעה, תשע"דיג, ב[  ] )אדם כי יהיה( ]באדם בבית ובבגד, ונגעים בזמן הזה[נגעים בגר תושב 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   שלמים מציון, תשע"זיג, ב[  ] )אדם כי יהיה(  טומאת נגעים בזמן הזה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חקצץ כל ידו ובתוכה צרעת האם עבר אל איסור קציצת צרעת? 

באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יג, ב[ ] )אדם כי יהיה(מה לך כי תלין על רעך  -כות נוגעת בחברתה אין מל

 ג(

בין  הבדלה, מדוע הנגע נקבע ע"פ הכהן ,למה נסמכה פרשת יולדת לפרשת מצורע] העין של הכהן תטוב

כהן סומא לכהן שוטה/קטן? החיבור בין פרשת נגעים לעגלה ערופה? מדוע אחת הציפורים נטבלת בדם 

חברתה? הסיבה לתגלחת המצורע? למה לא הוזכר נגע הבית בראשונה? מדוע עשיר שהביא קורבן עני יוצא 

 שיעורי הרב רוזנבלום, מצורע תשע"ג ]יג, ב[ )והובא אל אהרן הכהן( ?[יד"ח חוץ מבקרבן המצורע

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]יג, ב[ )והובא אל אהרן הכהן(ראיית נגעים 'ידיעה' או 'הכרזה' 

הגר"א גניחובסקי, יג, ג[  ] (וראהו הכהן וטימא אותו) ]ע"י טומטום, ע"י ספק[ געים ע"י כהנתטהרת נ

 תשע"ד

 שבילי פנחס, תשע"ז ]שלמה המלך, חטה הגאוה והענוה הפסולה[בכי הנשמות שנתגלגלו בארז ובאזוב 

 זרע ברך, תשע"ו ]האם היתה מוקפת חומה[שילוח מצורעים מן העיר שומרון 

 שפת אמת, תרל"א  אורות הגבעה, תשע"ז]ע"פ השפת אמת[ מידת הגאווה ומקומה בעבודת ה' 

   מדי שבת בשבתו, תשע"ז )בעור בשרו לנגע צרעת( ]יג, ב[ ?בעורמדוע לוקה האדם 

 שבת בשבתו, תשע"ז מדי ]יד, ד[ )ועץ ארז ואזוב(מידת הענווה 

]יג,  )וטמא טמא יקרא( []ציון מקום קברים, עשו משמרת למשמרתים מקריאת המצורע ילקחים הלכתי

 תורה והוראה, תשע"ז מה[

 -]האם מותר לבקש מהצדיק הקבור שיבקש רחמים? האם מותר להתפלל ליד קבר צדיק קברי צדיקים 

דבריהם הם זכרונם, האם יש  -איסור תפילה תוך ד' אמות של נפטר, האם מניחים מצבה על קבר צדיק 

איסור בזמן הזה לכהן לנסוע לחו"ל, האם מותר לכוהנים להשתטח על קברי צדיקים, האם מותר לכהן 

שלוחו של אדם כמותו, האם מותר לשבת על  -ויטל' עם ישראל שיניחו על קבר צדיק בחו"ל לשלוח 'קו

מת אסור בהנאה, לצאת מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל, לישון  -קבר, האם מותר לדרוך על קבר 

 מעדני אשר, תשע"ח ]יג, מה[ )וטמא טמא יקרא( בבית קברות[

 מעדני אשר, תשע"דמדוע לא נצטרע אהרן, על דיבור לשון הרע עם מרים? 

ושילח את ) ]האם נוכיח מכאן שסומכין על רוב[ ת אינה טריפהכיצד יודעים שהציפור המשולח

 תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]יד, ז[  (הציפור החיה על פני השדה

 נפלאות שמשון, תשע"ו    משמרת הכשרות, תשע"דהסברים על המעשה ברוכל שפגש את רבי ינאי 

 במשנת הפרשה, תשע"ו ]דבר אחר[  הכינוי המשותף למחלת הצרעת לחזיר ולקמצן

 שבילי פנחס, תשע"דג' סוגי הנגעים לתקן את ג' כיסויי הנשמה  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47487
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_27_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_27_28_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_27_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_27_28_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_27_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_28_74.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 תזריע מצורע

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו]רמב"ם הלכות צרעת, ורמב"ן פרשת בא[ הקשר בין צרעת לסיפור יציאת מצרים 

 שפת אמת, תשנ"הגעים הם טובה גדולה לנפש הנ

 תרנ"ושפת אמת, כשאדם מקלקל את 'צלם האלוקים' ממילא באים אליו הנגעים 

 שפת אמת, תרס"ג יד, א[] (כי תבואו אל ארץ כנען)ובני ישראל כשאין מתקדשין, מתנגעים ממילא  "יא

התבוננות בגדלות  -התבוננות בשפלות עצמו, ומציפור החיה  -הלקח הנשגב מהציפור השחוטה 

 שבילי פנחס, תשע"ח ]מה קודם, עבודת ימי הספירה[הבורא 

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כ(האם מותר לרפא צרעת באמצעות הקרנות?  

 יג, ב[] )אדם כי יהיה בעור בשרו...לנגע צרעת( ]ישיבה בדד, חיוב האב במילה במקום צרעת[עניני צרעת 

 ה"עומקא דפרשה, תשע

פניני  יג, ב[ ] )אדם כי יהיה בעור בשרו ... לנגע צרעת(הבאים על האדם, ומטרתם  הנגעים, יסורים

 עומקא דפרשה, תשע"ג   תשע"ג   תשע"ה   דעת, תשע"ד

 שלמים מציון, תשע"ויג, ב[  ] )לנגע צרעת( ]האם דומה לדין בשר נחירה[נגעים שנתהוו לפני מתן תורה 

 []בנגעים, התמעטות הלבנה, קידוש החודש, גלות מצריםכוח הדיבור ותוצאות הדיבורים האסורים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תזריע תשע"א [יג, ב)אדם כי יהיה בעור בשרו( ]

 שלמים מציון, תשע"ו יד, ה[] (ושחט את הציפור האחת)מצות קבורת ציפור המצורע 

 שלמים מציון, תשע"ו  כב[-יד, כא] (הוא ואין ידו משגתאם דל ו) ?ואה, איזה קרבן מביאומצורע שלקח הל

 מדי שבת, תשע"ונצור לשונך מרע  

]המקור לדין, הזהירות בממון, ממון היחיד והציבור, פינוי הבית  ישראלהתורה חסה על ממונם של 

חיוב או רשות, בל תשחית כשמניח כליו להטמא, בלחם הפנים, בשמן זית למנחות, קלפי בגורלות 

     תא, תשע"ביאורי  יד, לו[] (ציוה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהןו) השעירים, אין עניות במקום עשירות[

 תשע"זאוצרות אורייתא, 

מעדני      תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"גמדוע תלתה התורה טהרת המצורע בכהן ולא בתלמיד חכם? 

 אשר, תשע"ז

הגר"א  ?האדם מחמץ הנאכל ע"י בהמתו בפסח ת, האם דומה להנאנגועהנאה מאבני בית 

 גניחובסקי, תשע"ג

 קב ונקי, תשע"ו  יד, ב[] (והובא אל הכהן)ראיית נגעי עובר ע"י אולטרה סאונד 

 דרכי החיזוק , תשע"ד]יד, ד[  (ולקח למיטהר)חיוב תיקון המידות הנלמד מן המצורע 

הרי לא היתה מוקפת חומה  ]הפטרה רגילה למצורע[מדוע שולחו ארבעת המצורעים משומרון 

 קול יעקב, תשע"ו  ?מימות יהושע

)ושילח ? ציפור האסורה בהנאה המופרחת לאוויר העולם, האם נאסרת על מוצאה או בטלה ברוב

 אשכול יוסף, תשע"ז   תשע"ח  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]יד, ז[ את הציפור החיה על פני השדה(
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 שאר עניני הפרשה:

 

צפרים כשאחת  2]הקשר בין דיני היולדת לדיני הצרעת, מדוע מביא המיטהר ן מוות וחיים ביד הלשו

משוחררת, מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא בעת הזאת, מה משמעות המכה שהתינוק  מהן נשחטת והשניה

  שיעורי הרב רוזנבלום, מצורע תשע"ה [יב, א)אשה כי תזריע( ] מקבל על פיו מהמלאך בלידתו[

 מעדני אשר, תשע"ה    מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]יב, ב[ זכר()וילדה הכל שמחים בלידת זכר 

 ]יב, ב[ וילדה זכר(אשה כי תזריע )]או בהפריה[ ונולד בן בכור האם חייב בפדיון?  נתעברה באמבטי

   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(

]אברהם אבינו אכל חולין בטהרה, אבות קודם מתן תורה, האם היה טומאה שנולדה לפני מתן תורה 

)וטמאה אז חפצא של איסור, נישואין לשתי אחיות, מעמד כלל ישראל לפני מתן תורה, גיור לפני מתן תורה[ 

 מציון, תשע"ח שלמיםשבעת ימים( ]יב, ב[ 

( וביום השמיני ימול בשר עורלתו)  ]בריחה ממקום חילול שבת בכפיה, ע"י חילול שבת[פיקוח נפש בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ויב, ג[  ]

   יב, ה[] )ואם נקבה תלד( והמטיב, מי מברך ומדוע לא נהגו כן[]שהחיינו, הטוב ברכה על לידת בן או בת 

 מעדני אשר, תשע"ו

]לתת תרופה לאלמן או שצער בעלי חיים דאורייתא?  -האם ניתן להוכיח מהקדמת יונה לתור 

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח()ובן יונה או תור לחטאת( ]יב, ו[ להתחשב בצער אשתו[  -לנשוי 

מעיינות מהרצ"א,   ]יב, ח[ )אחד לעולה ואחד לחטאת(אמירת פרשת יולדת ביום מ"א לזכר ופ"א לנקבה 

  (זפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    תשע"ג

לא תמצא ידה די שה( ]יב, )ואם  יולדת עניה שהביאה קרבן, והתברר לה שזכתה בכסף והיא עשירה

 הגר"א גניחובססקי, תשע"חח[ 

חזקה דמעיקרא שגדרה הנהגת שב ואל תעשה מחמת הספק,  ,]רוב וחזקה, וגדריהםחזקה דמעיקרא 

המכריעה את הספק בתורת ודאי: בספק דתרי ותרי; בחזקה קטיעא, ולדעת  ודינה שונה מחזקה דמעיקרא

בחזקה העשויה להשתנות; ובחזקה מאיסור לאיסור אליבא  ;'כמה ראשונים דוקא בקטיעא ד'חסר ואתאי

 תשע"ו  הגר"א עוזר, תשע"א יג, ג[] )ושער בנגע הפך לבן( [ דרש"י

  יג, ג[] )וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר( ]מקור הדין מנדה, לטהר או לטמא[עד אחד נאמן באיסורין 

 הגר"א עוזר, תשע"ה

יש  -]לגבי שבת ביום השמיני לרבות אפילו בשבת, ולגבי נגעים וביום הראות 'וביום' ריבוי או מיעוט? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו)וביום הראות בו בשר חי יטמא( ]יג, יד[  ימים שאין רואים בהם[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דיג, נב[  ]( ושרף את הבגד)  ?האם ניתן למכור בגד מנוגע לגוי ולטהרו

 מדי שבת, תשע"ו יג, נה[] )וראה הכהן... והנה לא הפך הנגע את עינו(נאה  ק

 אורות הגבעה, תשע"ד [יח ,יד]( וכבס המטהר וגו' ורחץ במים וטהר) זמן טהרת הטובל במקוה
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ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 תזריע מצורע

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

בהעברת  שאובים, פסול קרח מלאכותיאו  בשלג וקרח טבעי]שימוש מקוואות במקום שאין גשמים 

ממי גשמים שהביא את השלג, מקוה  'תפיסת אדם'מקוה ע"י כלי, מקוה הנעשה מכוח  הווית, בכלי גהשל

 עולמות, תנד , יצור קרח מלאכותי בשעת הדחק למילוי מקוה[ קרח טבעיאו  משלג, מקוה משלגאו 

ידיו ]רחיצת הגוף, חפיפה, רחיצת פניו ידיו ורגליו, רחיצה בים או בריכה, רחיצת רחיצה לכבוד שבת 

נשיח בחוקיך,  [יח ,יד]( ורחץ במים וטהר) ורגליו, כשלא הולכים יחפים, רחיצה בסבון קודם התפילה[

 תשע"ח

והיה ביום השביעי יגלח את כל ) ]בהקפת ראש בתגלחת מצורע, קדושי גרושה לכהן[שליח לדבר עבירה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דשערות ראשו( ]יד, ט[ 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   עומקא דפרשה, תשע"בטו, כח[ ] ספרה לה(ו)עד אחד נאמן באיסורין  

הגר"א עוזר, טו, לא[ ] )והזרתם את בני ישראל מטמאתם( ]בוסתות ובשור המועד[חזקה בתלת זימני 

 תשע"א

מדוע נבחר דווקא השינוי בכרפס? מדוע תשעה באב יוצא באותו ] 'כרפס'ר"ת  - כלל ראשון פה סגור

שיעורי הרב רוזנבלום, מצורע  [יד, ד)עץ ארז ואזוב( ] [?יום של ליל הסדר? ומדוע נסמכה פרשת מצורע לפסח

 תשע"ד

)והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב( ]טו, ו[ כלי חרס המכוסה צמיד פתיל האם נטמא כשזב מסיטו? 

 עשר עטרות, תשע"ח

ואם טהרה מזובה... ) ]מידת חסידות דוד המלך ביחס לציבור וביחס לישי אביו[ שמרה נפשי כי חסיד אני

 שלמים מציון, תשע"זואחר תטהר( ]טו , כח[ 

 

 :אקטואלינושא 

 

עומק הפשט,  , בחנות, במשרד ממשלתי[עקיפת תור בכבישמהפך בחררה, ]מעמדו ההלכתי של ה'תור' 

 תשע"ז

 עומק הפשט, תשע"ח ]סוכריה תלת שכבתית שהחלק השלישי בה מתוק[ברכתן  -סוכריות חמוצות אש 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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