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etrog.net.il@025807099 עלון דו חודשי יוצא לאור ע"י מכון "ובהם נהגה" הוצאת ספרים יחודיים טבלאות וסיכומים ע' וינשטיין לקבלת העלון

א' חשון – שבת פרשת נח ב' דר"ח חשון.  
חודש חסר 29 יום.   

ח' חשון – שבת פרשת לך לך.  
בה"ב יום שני י' חשון, יום חמישי י"ג חשון, יום שני י"ז חשון.  

ט"ו חשון – שבת פרשת וירא.   

א' חשון - שבת פרשת נח ראש חודש חשון אומרים יעלה ויבוא   
בליל שבת בתפלה ובברכת המזון.  

ספרי  שני  מוצאים  בדילוג  והלל  ויבוא  יעלה  אומרים  בשחרית   
תורה ומוסף אתה יצרת.   

ז' חשון - מליל שישי בני ארץ ישראל מתחילים להגיד בתפלת   
שמו"ע ותן טל ומטר לברכה.  

ח' חשון - שבת פרשת לך לך אומרים מי שברך למי שצם בה"ב.  
י' חשון - יום שני, אומרים סליחות בה"ב אחרי חזרת הש"ץ.  

חזרת  אחרי  בה"ב  סליחות  אומרים  חמישי  יום   - חשון  י"ג   
הש"ץ.   

סוף זמן קידוש לבנה ליל שבת קודש ט"ו חשון.   

מאורעות החודש

מנהגי החודש 

כל הזכויות שמורות

לידת שבעים אומות )א – ל"ב(  
פרק י"א

דור הפלגה )א – ט(  
עשרה דורות מנח עד אברהם )י – כ"ז(  

מיתת הרן ולקיחת אברם את שרי לאשה ונחור את מלכה לאשה   
ושרי עקרה )כ"ח – ל (  

תרח לוקח את כל משפחתו לחרן ושם מת )ל"א – לב(  
פרשת לך לך 

פרק יב 
ה' אומר לאברם לך לך והבטחה שיהי לאברם טוב)א- ג (   

אברם הולך עד ארץ כנען עד מקום שכם שזה אלון מורה )ד – ו(  
ה' אומר לאברם שיתן לו את ארץ כנען ואברם בונה מזבח )ז, פרק   

י"ג פסוק י"ד – ט"ז(  
אברם עבר למזרח של בית א-ל ובנה מזבח ואברהם ממשיך    

לדרומה של ירושלים )ח- ט(  
אברם יורד למצרים בגלל הרעב ושולחים את אברם משם )י – כ(  

פרק י"ג
אברם עולה ממצרים עד בית א-ל שאברם היה מקודם )א – ד(  

ללכת  בוחר  לוט  לוט,  מקנה  לרועי  אברם  מקנה  רועי  בין  ריב   
לככר הירדן ויאהל עד סדום )ה – י"ב(  

אנשי סדום רעים וחטאים )י"ג(   
אברהם יושב באלוני ממרא אשר בחברון )י"ח (  

פרק יד 
מלחמת המלכים ואברם   

פרק ט"ו
כמו  זרע  לו  שיהיה  לאברם  ואומר  במחזה  לאברם  נראה  ה'   

הכוכבים )א - ו(  
ברית בין הבתרים )ז – כ"א (  

פרק ט"ז
ולידת  בורחת  והגר  הגר,  שפחתה  את  לאברם  מביאה  שרי   

ישמעאל   
פרק י"ז

ה' אומר לאברם מצות מילה וקריאת שם אברהם )א – י"ד (  
יצחק  שמו  וקריאת  משרה  בן  ללדת  והבטחה  שרה  שם  קריאת   

)ט"ו – כ"ב (  
אברהם מל וגם מל את ישמעאל ואת ילידי ביתו )כ"ג – כ"ז(  

פרשת נח 
פרק ו' 

פרשת המבול )ט – סוף פרק ח (  
פרק ט'

מצות פרו ורבו )א, ז,(  
היתר לאכול בשר כירק השדה )ב – ג(  

איסור אבר מן החי )ד(  
איסור להרוג נפש וענשו)ה – ו(  

כריתת ברית שלאיהיה עוד מבול ויהיה קשת בענן לברית )ח –    
י"ז(  

שם  וברכת  חם  והשתכר,וקללת  יין  ושתה  כרם  נוטע  נח  פרשת   
ויפת )י"ח – כ"ז(  

חיי נח )כ"ח – כ"ט(  
פרק י

עניני הפרשיות 

מושג תורני
שנת החמה 365 ימים ושש שעות

שנת לבנה 354 ימים ושמונה שעות ותתע"ו חלקים 
בכל שעה יש תתר"ף חלקים )כל דקה 18 חלקים(
חודש של לבנה 29 יום 12 שעות תשצ"ג חלקים 



פרשת נח  
פרק ח פסוק י"ז הוצא כתיב וקרינן היצא   

פרק י פסוק י"ט וצבים כתיב וקרינן וצבוים  
פרשת לך לך  

פרק י"ד פסוק ב צביים כתיב וקרינן צבוים  
פרק י"ד פסוק ח צביים כתיב וקרינן צבוים  

פרק ט"ז פסוק ה וביניך נקוד על י' בתרא  
פרשת וירא   

פרק י"ח פסוק י במילה אליו נקוד על איו  
פרק י"ט פסוק לג ובקומה נקוד על ו  

פרק כ' פסוק ו' מחטו חסר א'  

מצות מילה   

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן יט - דיני משיב הרוח, וטל ומטר,

ִנים אֹוֵמר ָׁשם, ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַשְֹּבֵענּו ְוכּו' ְוחֹוֵתם ָּכָראּוי. ְוִאם ֹלא ִנְזַּכר ַעד ְלַאַחר  ]ו[ ִאם ָטָעה ְוֹלא ָאַמר ַטל ּוָמָטר, ִאם ִנְזַּכר ֹקֶדם ֶׁשִּסֵּים ַהְּבָרָכה ְמָבֵרְך ַהּׁשָ

ֶׁשָחַתם ַהְּבָרָכה ִמְתַּפֵּלל ְלַהָּלן, ּוְבתֹוְך ִּבְרַּכת ְׁשַמע קֹוֵלנּו, ַאַחר "ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו" אֹוֵמר, ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְוכּו'. ַוֲאִפּלּו ִאם ֹלא ִנְזַּכר ָאז ַרק ַאַחר ֶׁשָאַמר ָּברּוְך 

ם ָיכֹול לֹוַמר ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְוכּו', ֲאָבל ִאם ֹלא ִנְזַּכר ַעד ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ַהְּבָרָכה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, חֹוֵזר ּוַמְתִחיל ָּבֵרְך ָעֵלינּו ְוכּו'.  ַאָּתה, ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ֲעַדִין ֶאת ַהּׁשֵ

ְוִאם ֹלא ִנְזַּכר ַעד ְלַאַחר ֶׁשָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק ִיְהיּו ְלָרצֹון ְוגֹו' חֹוֵזר ְלֹראׁש ַהְּתִפָּלה:

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות 

סדר תרי"ג מצות בפרשיות השבוע

יהודי יקר, השתדל לתרום למכון חשוב זה לתרומות והנצחות עקיבא וינשטיין 0527159361 סלונים 5/1 ביתר 
025807099@etrog.net.il

סו ישעיה  כסאי  השמים   – חודש  ראש  נח,  פרשת   
מענין  שהוא  וגו'  בחדשו  חודש  מדי  והיה  פסוק  בו  שנאמר  מפני    

ראש חודש.   

בה  דכתיב  מא  ישעיה  תאמר  למה   – לך  לך  פרשת   
חז"ל  שדרשהו  וגו'  לרגלו  יקראהו  צדק  ממזרח  העיר  מי    

)תענית כא( על אברהם כשהרג את המלכים.  

ד ב'  מלכים  הנביאים  מנשי  אחת  ואשה   – וירא  פרשת   
וגו'  בן  ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת  משום דכתיב בה    

שהוא מענין מה שכתוב בפרשה.   

פרשת נח - 153   
פרשת לך לך - 126   

פרשת וירא – 147  

 סדר הפטרה בשבתות

כמות הפסוקים בפרשיות 

פרשת וירא 
פרק י"ח

שלשה מלאכים הגיעו לבקר את אברהם, אחד מן המלאכים אמר   
לאברהם שוב אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן)א – ט"ו(  

מתפלל  ואברהם  סדום  את  להחריב  שהולך  לאברהם  אומר  ה'   
עליהם )ט"ז – ל"ג(  

פרק י"ט
פרשת סדום הצלת לוט ובנותיו  

פרק כ' 
אברהם הולך לגרר, אבימלך ושרה   

פרק כא
ימים  בן שמונה  נולד אברהם מל אותו  ויצחק  ה' פקד את שרה   

ויצחק גדל אברהם עשה משתה בסוף שנתיים מהלידה )א – ח(
גירוש אמה )הגר( וישמעאל , והמלאך )ט – כ"א(  

 – )כ"ב  דורות  לארבה  הטובה  הכרת  לאבימלך  אברהם  שבועת   
כ"ד(

אברהם מוכיח את אבימלך על הבאר שגזלו עבדיו כריתת ברית   
בבאר שבע )כ"ה ל"ד(  

פרק כב
פרשת העקידה )א – י"ט(  

בשורת לידת רבקה )כ – כ"ד(  

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' ירחמיאל משה  קיניג בן הרה"ח אלעזר מרדכי ז"ל

נלב"ע ט"ז חשון
ת.נ.צ.ב.ה.

מרת באשא פייגא בת הרה"ח ר' יונה זאב ע"ה 
נלב"ע כ"ד חשון 

ת.נ.צ.ב.ה.

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה  אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 

הרב חיים קיניג שליט"א
הרב נפתלי שטיצר שליט"א
הרב פנחס שלאף שליט"א

נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב

ספרי המכון


