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 פר' שיעורים על

 ריע מצורעתז

 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'[  שבועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים 

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 [, קריאת שם]זמנה, מי רשאי למול, קיום מצות מילה, בשבת, סנדק, סעודה ברית מילה

 לשון הרע

 צרעת

 שאר עניני הפרשה...

 

 מעניני דיומא:

 פרשת החודש

 קידוש החודש

 ראש חודש שחל בשבת

 ודש ניסןמעלת ח

 ברכת האילנות

 

 נושא אקטואלי: בחירות

 

 

 ברית מילה נושא בפרשה:

 

 זמנה:

 

 תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"ג   שבילי פנחס, תשע"ה   מצות מילה תמידית

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

 אמת, תרל"א
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ב פסח לפטור בכורים ]צריכה להיות ביום, האם אפשר לדחות מילה שלא בזמנה עד ערמילה שלא בזמנה  

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

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

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

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

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

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ט    תורה והוראה, תשע"ח    עח

אוסף גיליונות פסח, -ד קוק שליט"א"הגר-שפתי כהן האם למול ברית נדחית ביום ה' ]שיטת התשב"ץ[?

 תשע"ט )עמ'  מו( 

 (האוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל-פניני הלכהדין קדימה במילת ב' תינוקות   

 שע"דמעדני אשר, ת  ]ממתינים שתעבור שבת[ ?מדוע מלים לשמונה ימים

 מעדני אשר, תשע"ז ]זריזים[ ?מדוע אין מלין קודם שחרית

 ה, תשע"מעדני אשר הוצאות לקיום מצות מילה בזמנה

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ?מילת תינוק בזמנה ותינוק שלא בזמנה, מי קודם

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

 פניני חשוקי חמד )עמ' יא(    ז( שע"ח )עמ'ת

 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 ילה ביום השמיני היא מצוות עשה שהזמן גרמא? האם מ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(בלילה[  

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

 וישמע משה, תשע"ולאחר זמן ברית ביום התענית עד סוף היום, לתועלת סב מבוגר  

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

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

 אשר ליהודה, תשע"ד  זריזות במצות מילה 

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

 , תשע"ט  )עמ' קפט(אספקלריאראוי   עיכוב ברית מילה כדי להתכונן כ

]זריזין מול תלמוד תורה דרבים[ לאחר את ברית מילה לאחר חצות היום בכדי למנוע ביטול תורה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב

]רמת בילירובין בדם, אם מלו האם צריך הטפת דם ברית, האם צריך להמתין שבוע  צהבת בברית מילה

 עומק הפשט, תשע"חאחר ירידת רמת הבילירובין, סגולות[ 

 

 מי רשאי למול:

 

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

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

]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[

 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  מילה הדלקת נרות בברית
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]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[

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

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

 נוה ההיכל, תשע"ה מילת תינוק בצהבת ילודים 

]האם צריך הטפת דם ברית נוספת,  ?א יהודיהאם מועילה ברית מילה לגוי שהמוהל היה סבור שהו

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

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

 תשע"ו

 מחמדי התורה, תשע"ג  הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 מעדני אשר, תשע"ו   ?רית, כמו בהבאת קרבןהאם יש איסור לאבי הבן לעשות מלאכה ביום הב

 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[

 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 חובת בי"ד או הציבור במילת תינוק 

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

 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

חיוב הידור מצוה', מדוע מצוה יותר בו, הכנה לכבוד השבת ובכל המצוות, מדוע לא נהגו 'ום בהידור מש

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

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

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

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

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

 אשר, תשע"ו

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

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חחר מדין דבר שיש לו מתירין[ או ידחו המילה למ

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

 

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

ש תחינות בזמן בכי התינוק בשבת, זריקת שבת, כיצד מגיע אליהו מלאך הברית בשבת מחוץ לתחום, לבק

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

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לד   הגר"א עוזר, תשע"דמילה ופיקוח נפש בשבת  

הגר"א   ימה, האם קיים מצוה[]עשיית מצוה שאסור לקימילה בשבת לתינוק שמתו אחיו מחמת מילה 

 גניחובסקי, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"גבברית בשבת, האם יש עדיפות למוהל שאינו האב  

, ]תינוק בבני ברק ואביו בירושלים, והרופא קבע בשבת שאפשר למולו מילה בשבת שלא בנוכחות האב

יב, ] (ל בשר ערלתווביום השמיני ימו)[ האם למולו בשבת שלא בנוכחות האב או ביום ראשון בנוכחות האב?

  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' לד( [ג

מדוע לא נעדיף למול בשבת על ידי שני מוהלים שאז המלאכה יותר קלה שכן שנים שעשאוה 

 כה תירוצים עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' לח(?  פטורים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ילה בצרעת[ ]פריעה בבין השמשות, ממילה 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"וך מילה  'אמירה לעכו"ם' בשבת, לצור

 מעדני אשר, תשע"ח  חילול שבת בליל שבת לצורך מילה בשבת

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

 מעדני אשר, תשע"ז  בברית לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק

 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 

 מעדני אשר, תשע"ד   ]ממתינים שתעבור שבת[מדוע מלים לשמונה ימים? 
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]בן המומר מישראלית, בן מומר הנשוי לישראלית, בן מומר מילה בשבת לבן ישראלית הנולד מנוכרי 

ומומרת, מילת זרע ישראל, מילת בני הקראים, מילת בני השומרונים, מילת בן המומר לדעה שצריך 

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

 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[ 

 שע"ח )ליקוט( עמ' כה(עיון הפרשה, ת    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, ”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם האדמו”חסידים שאינם יודעים עם האדמו

 וישמע משה, תשע"ו  ]מירת תחנוןוהסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מא

 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[ 

]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?

 (קנטירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ' ]ברית מילה[  ובמעלת הסנדק' אליהול כסא ש'קישוט ועיטור 

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

 

 ביתו:מילת אברהם ואנשי 

 

 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[וי מילת אברהם את עצמו רק אחר הציו

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

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

]האם מדין זרעו, יליד בית, מקנת כסף, מתי שוחררה הגר, בני 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 הבריתיצחק בנו קמדוע 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? 

 מעדני אשר, תשע"ט?  מדוע מצוה ראשונה שיהודי מקיים בחייו זה בא ע''י יסורים וצער
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]בענין גזירת המילה, שינוי מנהג הפריעה, מציצה בפה, מילה בבוקר בזריזות לא על חשבון ענינים שונים 

 כאיל תערוג, תשע"ח ה[ביטול תור

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

 מעדני אשר, תשע"חמולו לעולם מתי יקראו לו שם? תינוק חולה שאי אפשר ל

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"  

 בארה של תורה, תשע"ו   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 

?  ונתברר שנולד לו בת האם נפסל מלהיות שוחטשוחט שהיתל במוהל והזמינו שימול את בנו 

 מעדני אשר, תשע"ט

 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

הרי כשמת לו אביו גם יש לו  ,מדוע יש מקומות שאין מברכים שהחיינו בברית בגלל שיש צער

 עדני אשר, תשע"טמ?  צער

 מאור השבת, תשע"ה  אכילה ומלאכה קודם ברית 

 תשע"ג ,מעדני אשר  שיהיה כאפרים ומנשה? ית מילה יש ענין לברך את התינוקהאם בבר

]זורק חץ על גוי,  גוי שמתו אחיו מחמת מילה ורוצה למול עצמו אע"פ שימות מכך, האם רשאי?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  שיפגע זו אחר שיתגייר, האם נחשב רוצח[

 

 :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  
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 ו"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כד] ]מילה ביוצא לדרך[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[ מקובלים[המקורות ושמות אחרים, תרגום שמות, שמות שאינם 

]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

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

 עומקא דפרשה, תשע"זרשעים ירקב[  

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

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

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

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

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

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 

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

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נא(רם[ 

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

 (בתשע"ב )עמ' מ

 מעיינות בני יששכר, תשע"זמעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק  

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לבהרחמן"  קריאת שם וסדר "

קריאת שם , שם חיבה, חברו אינו מתבייש בשם, כשמכנה שם לחברו: חומר האיסור] 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 
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, ט"אשלי זילברברגב "מהגר - שיעורי ליל שבת  כיבוד שני אנשים בברכות ובקריאת השם בברית מילה

 תשע"ט

 

 ]הסיבה לצרעת[לשון הרע  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 

 מאור השבת, תשע"זקבלת ושמיעת לשון הרע המפורסם לכל 

 מדעני אשר, תשע"גינם ברי עונשין על לה"ר כיצד שייך נגעים בקטנים, הרי הם א

 (באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ההמדבר 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  ]חובת הדיווח להציל את חבירו[לשון הרע, איסור או חובה 

 מעדני אשר, תשע"חפר על צדיקים או לשבח את חברו, שמתוך כך יכול להגיע לגנותו? לס

 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"דזהירות מלשון הרע, במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

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

 

 צרעת נושא בפרשה:

 

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

 המצוות בפרשה, תשע"ו  טומאת נגעי אדם

 עומקא דפרשה, תשע"ה ]בדד ישב, תגלחת בטהרתו, טהרת ציפורים[עניני מצורע 

צת שערות ראשו בזמן הזה, הינו מצורע, וכיצד הוא מניח תפילין של ראש? האם מי שנשרו מק

 מעדני אשר, תשע"ג

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

 מלאכת מחשבת, תשע"טהערות בעניני ראיית נגעים 

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/103_148_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_148_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_73.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/177_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/52_27_28_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_27_28_75.pdf
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/151_26_79_0.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 ריע מצורעתז

 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

 

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ט? קציצת צרעת הוי לא תעשה ועשה או רק לא תעשה גרידא אםה

 מעדני אשר, תשע"ט?  איך מותר לכהן לראות נגעים הרי מצורע חשוב כמת ומטמא

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

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

]ולכן משה  לא מדין עבודה בבגדי כהונה, אלא מדין ה'גברא' של הכהן -ראיית נגעים ע"י כהן 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  מו( -ד קוק שליט"א"הגר-שפתי כהן רבנו לא הוכשר לראות נגעים[

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' 

 נועם אליעזר, תשע"ט)וביום הראות( ]יג, יד[ צרעת בתוך שבעת ימי המשתה של חתן 

הגר"א גניחובסקי, יג, ג[  ] (וראהו הכהן וטימא אותו) ]ע"י טומטום, ע"י ספק[ טהרת נגעים ע"י כהנת

 תשע"ד

 תשע"זשבילי פנחס,  ]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[ ?מדוע לוקה האדם בעור

]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 

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

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"דן הרע עם מרים? מדוע לא נצטרע אהרן, על דיבור לשו

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

 ה"עומקא דפרשה, תשע

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

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

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

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 ביאורי פרשיות התורה, תשע"ט  הפרשה בקצרהביאור 

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

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

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

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

 (באוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' י-ליעקב

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

   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( ]שהחיינו, הטוב והמטיב, מי מברך ומדוע לא נהגו כן[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

)ואם לא תמצא ידה די שה( ]יב,  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 

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

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

 תשע"ו  עוזר, תשע"אהגר"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[
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 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(קנאה  

)ימים רבים, ]בהקדם האפשרי או במועד מאוחר, פרעון חוב, התחייבות לנישואין[ זמן קיום שבועה 

 נועם אליעזר, תשע"ט ברש"י( ]טו, כה[

 

 מענייני דיומא: פרשת החודש 

 

]הגרב"ד מדוע פרשת החודש היא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל?  -זמן יצירת 'עם ישראל' 

 פסח )עמ' שנד( -בנתיבות ההלכה פוברסקי שליט"א[  

 פניני דעת, תשע"זפרשת החודש וסיום ספר שמות  

 משנתה של תורה, תשע"ופרשת החודש ראשית גאולת מצרים  

  משנתה של תורה, תשע"ולפרשת החודש בין תזריע 

 ות, תשע"טעשר עטרוינתן לעם לב חדש ]מהות חודש ושנה[  -על כוח החידוש הנובע בלימוד 

 מדי שבת, תשע"ו  )החרש היה ליבם(החודש הזה לכם 

 זרע שמשון, תשע"ט    זרע שמשון, תשע"ח מצרים[

שבילי  להיגאל חודש ניסן מוקף בישועות מהעבר ומהעתיד בניסן נגאלו ממצרים ובניסן עתידים

 פנחס, תשע"ט

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יג(כוח ההתחדשות אף מעמקי טומאת מצרים  -החודש הזה 

 תורה והוראה, תשע"חחצות היום והלילה 

 שבילי פנחס, תשע"ו  תשובה[]הלימוד מחידוש הירח על כוחה של החודש הזה לכם 

 

 : קידוש החודשמעניני דיומא

 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יא(כוח ההתחדשות הניתן בידינו  -פרשת החודש 

 ]מדוע נתקשה משה רבינו בענין קידוש החודש, מדוע נצטוו בקידוש החודש קודם יציאת פרשת החודש 

 משנתה של תורה, תשע"ח מדוע נתקשה משה בענין קידוש החודש? 

 רוממות,תשע"ז    מעיינות מהרצ"א, תשע"ומצוות קידוש החודש בזמן הזה  

 שלמים מציון, תשע"ו   ]אשר בדא מליבו, ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[קידוש החודש בירושלים 
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]אברהם אבינו זכה בכל "נחלת הגוים" של יצירת מסגרת הזמן לקיומה של תורה  -פרשת החודש 

הדורות שלפניו, דבר עתידי יכול לתקן את העבר, זדונות יכולות להיהפך לזכויות, היפוך כיוון אמיתי אל 

 אוסף גליונות, תשע"ח )עמ' ד( -חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל האמת[ 

מדוע לא סמכו בני בבל על עדותו של לוי על עיבורו של אלול, ולא צמו ביום הכיפורים לדבריו? 

כל בי"ד או רק בי"ד הגדול בירושלים, תקנת חכמים למקומות מרוחקים, כאשר  ן'אתם אפילו מוטעי']

עשר עטרות,  כבר צמו ביום כיפורים לפי חשבונם, האם בעיבור השנה גם נאמר הכלל 'אתם אפילו מוטעין'[

  תשע"ט

מעדני אשר, הכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות? היאך הותר ל

 תשע"ו

ח'  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ]עדות שאי אתה יכול להזימה[עדים שחללו שבת כדי להעיד על החודש 

 תירוצים לבנה

שיעורי   ]התמעטות הלבנה, קידוש החודש, גלות מצרים[כוח הדיבור ותוצאות הדיבורים האסורים 

 הרב רוזנבלום, תזריע תשע"א

   תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]יב, ב[  עדים לקידוש החודש שיהיו גדולים רק מכח עדותם  

 שלמים מציון, תשע"ח

 כאיל תערוג, תשע"ז קידוש החודש במדבר דרך ענני הכבוד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]יב, ב[  עדים לקידוש החודש שהוזמו  

]נמסר הדבר לחכמים, לא תסור, שליחותייהו בית דין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הלל 

 מנחת אשר, תשע"ז  עבדינן[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"חהאם ניתן לקדש את החודש למפרע?  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(  ]הראשון או ניסן[שמות החודשים 

ת על מעשה עברה, ראית מלך או חכם, ברכות ]עדועדות לקידוש החודש דרך מראה או השתקפות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   הראיה[

הגר"א גניחובסקי,    הגר"א עוזר, תשע"ב]יב, ב[    ]הרמב"ם והרמב"ן[הגוף המוסמך לקידוש החודש 

 תשע"ז

 עשר עטרות, תשע"ט  ספירת השנים לבריאת העולם ולמנינים אחרים

 עולמות, קלב  ]חכמת התורה וחכמיה[ ידוש החודש על ידי החכמים?מדוע רצו היוונים לבטל את ק

 

 ]שחל בשבת[ ראש חודש מעניני דיומא: 

 

  רבי מרדכי דוד נויגרשל שליט"א -היום בו נמסר מפתח הנהגת הרוממות לחכמים  -ראש חודש 

  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' קכז(
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"ח בכניסתו ובצאתו ]אמירת יום כיפור קטן, לא לקבוע סעודה בין שקיעה לצאה"כ  ברעניני ראש חודש 

מספק יעלה ויבוא, כוונת השמות כנדפס בסידור, הפרשת מעשרות מרווחיו בכל ראש חודש, אינו מקפיד 

על פת שחרית בכל יום בדווקא אך בר"ח מוסיף עוגה ויין, בשבת ר"ח אוכל בשר בהמה, תספורת בר"ח 

  בור פלוני, אמירת הלל הר"ח לאבל[צוואת ריה"ח, חיוב אינו מתפלל כלל לפני העמוד בר"ח, גם המתפלל ע

 דברי שי"ח, תשע"ח

]תפילת יום כיפור קטן, מחצות היום, הערות בסדר תפילת יום כיפור קטן, לא להתפלל  עניני ראש חודש

כפרת פשע בחודש העיבור, שתיה בליל ראש חודש, שבת תפילה בציבור, ל -במנין מצומצם בראש חודש 

ראש חודש, התחיל יעלה ויבוא קודם רצה, קידוש לבנה, סמיכה בקידוש לבנה, קידוש לבנה בעיר אחרת, 

 כאיל תערוג, תשע"חקידוש לבנה בקטן שיגדיל[  

 נחלתנו, תשע"ט  מדוע במוסף ראש חודש מזכירים הקמת מזבח חדש?

מעיינות בתפילת שבת ראש חודש, מדוע משנים את נוסח הברכה האמצעית לנוסח החגים.  

 מהרצ"א, תשע"ו

משנתה של תורה,  ]אין מעבירין על המצוות[התחיל בקריאת פרשת החודש, לפני קריאת ראש חודש 

 תשע"ו

 תורת הקרבנות, תשע"ו  לחם הפנים בראש חודש ניסן שחל בשבת

זמן לתפילה אחת היתפלל מוסף או לא התפלל מוסף ומנחה בשוגג עד סמוך לשקיעה, ונותר לו 

]מנחה תדירה מול מוסף, בשבת ראש חודש האם תפילת מוסף עדיפה כי יש בה שתי מצוות שבת  מנחה?

וראש חודש, כשאינו זוכר בעל פה תפילת מוסף שבת ראש חודש יתפלל של שבת ואם יוכל ישלים אח"כ 

 , תשע"טמים זכים של ראש חודש[

 

 מעניני דיומא: מעלת חודש ניסן

 

קובץ -עומק דעת  כ"ה וכסלו נסתיימה בניית המשכן והקמתו בא' ניסן, המיוחד בתאריכים אלו

 גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(

 ומקא דפרשה, תשע"דע]קרבנות הנשיאים, ברכת האילנות, כתיבת תאריך לועזי[   עניני חודש ניסן

 אשכול יוסף, תשע"דהאם יש קשר בין שואלין ודורשין לבין קמחא דפסחא?  

 ור השבת, תשע"דמאמנהג "קמחא דפסחא"  

 אשכול יוסף, תשע"זמדוע אין "קמחא דפסחא" בשאר החגים?  

 וישמע משה, תשע"דהאם ניתן להעביר זכות לקבלת "קמחא דפסחא" מאחד לשני?  

 מאור השבת, תשע"דעומק הענין שאין נפילת אפים בחודש ניסן  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו(   במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ימי חודש ניסן  

 לעשות רצונך, תשע"זמנהגי חודש ניסן  
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 מעניני דיומא: ברכת האילנות

 

]אילן או שנים, בעיר או מחוץ לעיר, בראיה ראשונה, ברכת השבח או הנהנין, אילן סרק, ברכת האילנות 

הכדור הדרומי, בשבת בלילה, כניסה לחצר ללא רשות,  אילן שהפסיק להביא פרי, הברכה בנשים, בחצי

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מב(    עולמות, קצז  הנוסח[

 פניני אי"ש, תשע"ז  ]שבת, ערלה, ארצות הדרום[הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות 

]שני אילנות לפחות, אילן בשדה או אילן בחצר בית,  הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות 

 תשע"ט  פניני אי"ש, תשע"חארצות הדרום, אילן שניטע בגזלה[  ערלה,

 מהנדס יעקב לוינגרברכת האילנות  להנוסח הקדום והראוי 

 כאיל תערוג, תשע"ח]בארצות הדרום, האם פעמיים, על פירות ערלה[    ברכת האילנות

]בשבת, בעיר או מחוץ לעיר, נשים, זריזין מקדימין, ברוב עם, שומע כעונה, אילני סרק, ברכת האילנות 

 עין יצחק, תשע"ח אילנות רבים, קטן שיגדיל ימתין, אילנות מורכבים[

שיעורי    פרי ביכורים, תשע"ז   פרי ביכורים, תשע"ותיו באיסור ערלה   ברכת האילנות על עץ שפירו

 'ברכת יצחק', תשע"ח -ליל שישי 

 סוכת חיים, תשע"וברכת האילנות עם פסקים חדשים מפוסקי זמננו  

 משנתה של תורה, תשע"ח שבה, על טבעי, נס[]ברירת הניצוצות, ברירה ע"י מחברכת האילנות בשבת 

]נשים, בשבת, אילנות ערלה, עצים שנטעו בשמיטה, כניסה לחצר פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 פסח )עמ' תסח(   -בנתיבות ההלכה   פרטית, ברכת החמה קודמת לברכת האילנות[

]האם יש חובה לברך? הזמן הנכון לברך? לברך בשבת, על עץ אחד או כמה עצים, ברכה ברכת האילנות 

פרי ביכורים,     תורה והוראה, תשע"ז  על ראייתם? מאימתי ועד מתי? ראה ולא ברך, ברכת נשים, זמן גרמא[

 דברי הלכה, תשע"ז   תשע"ז

 

 

 בחירות נושא אקטואלי:

 

הציות לבית דין הגדול או לכל , חובת הציות לחכמי ישראל במשעולי החיים]ועשית ככל אשר יורוך 

האם ת, בחכמי בית הדין הגדול בלשכת הגזירק עשה ולא תעשה. האם מדובר  -שתי מצוות , בית דין

החובה לשמוע בקול חכמים מחמת הציווי "לא תסור", ביסוד הברכה   .לאחר חורבן בית המקדשחובה זו 

, חובת ההתייעצות עם הסנהדרין לפני היציאה למלחמהת, אחרי רבים להטו .מצוות שחיובן מדרבנן על

 -מעמדם של החכמים בהערכת המציאות  ""דעת תורה -ראת חכמי ישראל במשעולי החיים הו

מאידך גיסא, יש המוצאים מקור להשקפה שעצת גדולי   .בנושאים מדיניים מחלוקתם עם חזקיהו המלך

עניינים שאינם הלכתיים מובהקים, מאגרותיהם  -  למילי דעלמא ישראל תחומה לדברי תורה בלבד, ולא

אחרים שוללים גישה זו, בנימוקים שונים: אין נושא  •  מו"ר הזקן בעל התניא והראי"ה קוקשל אד

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/197_ookkk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_27_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_27_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_77_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_69_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_69_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_15_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_24_77.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 ריע מצורעתז

 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

 

אישיות  מנגיעות נאמנות גדולי התורה ויכולתם להתעלם  .הלכתי שבעשייתו או אי עשייתו אין נגיעה לצד

סוד כוחם , כל העוסק בתורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושיה ."סייעתא דשמיא" לעצת גדולי הדור יש• 

הפוך בה והפוך בה דכולא "  .של חכמי ישראל המורים דרך לכלל וליחידים, טמון בלימוד התורה לשמה

של  "עינו"ו "אורו" :הגדרת חז"ל לגדולי התורה  ."לקחת עצה מהתורה" דברי הגר"א כיצד יכול• בה" 

אסיפות , נת חכמים תלויה באמונת החכמה בכללואמ ,מ"ח קנייני התורהאחד מ -אמונת חכמים  .עולם

 עולמות, תצב [הלימוד ולא בשטח ההלכה אמונת חכמים בשטח  .גדולי ישראל

פיו צריך אחד להתפטר אחר לשתי מפלגות חתמו על הסכם לפני הבחירות, ] קיום הסכמי בחירות

וכן מאחר  ,"אסמכתא" מדין כל תוקף להסכמים שנחתמו לפני בחירותכי אין כעת טוענים הבחירות. 

לקיים  האם מחוייבים ם, ציבור לגבי קנייני ינו שלדם, דבר שלא בא לעול" שאין תוקף להתחייבות על

בדברי הפוסקים שציבור אינו צריך קיום כי "דבריו ככתובים  .התחייבויות גם ללא שנעשה עליהם קנין

שכח  ציבור בלא קנין כיחיד עם קנין[ או דין] במקום שקנין מועיל וכמסורים דמי", יש לעיין: האם זהו רק

כלפי  וכן יחיד המתחייב ציבורעל דעת  יחיד הפועלל, גם במקומות שקנין אינו ח להתחייב ציבור עדיף

גדרי כוחו של  האם דינו כיחיד או כציבור, ונפקא מינה למעשיהם של נציגי ציבור בענין ציבורי - ציבור

תוקפם   .כדוגמת דיבורים בעלמא -הציבור במעשים ללא קנין, בדברים אשר אינם כלל בתחום הקניינים 

י לטעון כי דיבורו והתחייבויותיו אינם מחייבים, מפני נציג ציבור רשא ה, האםמעשי ציבור שנתברר כי טע

 עולמות, כט  [שאין להם תוקף על פי הדין

 עולמות, רפו ז[ ]הרחקת ד' אמות מע" מקום עבודה זרהקלפי הממוקם בתוך כניסה ל

 אז נדברו, תשע"ט  ]רוב ציבור טהורים או טמאים["בחירות" בזמן בית המקדש 

 

 נושא אקטואלי: 

 

עומק הפשט,    קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(  מים מותפלים ושימושם בשבת -מים של שבת 

 תשע"ט

]כשחלק מהדיירים אינו מוכן לשאת בעלות, כללי כפיה בין שכנים ין מגורים התקנת מעלית בבנ

 מכתלי בית הדין, תשע"טושותפים ברכוש משותף, תיקון הכרחי, הקמת מקוה[ 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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