
 

 

 

     

    שבת הגדול –מצורע פרשת למקומות  ימרא  

 

   )קישורים לשיעורים מודפסים להורדה(                         

 

 לבית ולמשפחה:

 תשע"ב  תשע"ג  תשע"ו - נר לשלחן השבת

 תשע"א  תשע"ג  תשע"ד תשע"ה   - דברי ישרים

 תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה  תשע"ו - סיפורי צדיקים

 תשע"ד -פנינים 

 תשע"ו - עלון סיפורים להלכה שלמה

  הפרשה, בתכנית לימוד קריאה וכתיבה ןשינו -עבודות בפרשה 

    שאלות ותשובות בפרשת השבוע - מאורות הפרשה

   

 הצרעת   :נושא מיוחד בפרשה

 

 מעדני אשר, תשע"ההרע בין איש לאשתו ]מצא או מוצא[  לשוןהאם יש הלכות מיוחדת ל

עומקא דפרשה, [ ו של הרוכלשחילול ה', חידו . ]ביטול תורה בדיבור לה"ר,הערות בעניני לשון הרע

 תשע"ג

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

 , הינו מצורע, וכיצד הוא מניח תפילין של ראש?הבזמן הז מי שנשרו מקצת שערות ראשוהאם 

 מעדני אשר, תשע"ג

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

 תשע"בתורה והוראה,   ]חובת הדיווח להציל את חבירו[ לשון הרע, איסור או חובה.

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

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

 מעדני אשר, תשע"ד ומצוותיו, האם כששב בתשובה, יחזרו אליו? ורתות דהמדבר לשון הרע ומפסי

הגר"א [ ז ,]ושילח את הציפור החיה על פני השדה[ ]יד טריפה הכיצד יודעים שהציפור המשולחת אינ

 תשע"ג   גניחובסקי, תשע"ד
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 "ותשע   כאיל תערוג, תשע"דזהירות מלשון הרע. במשנתו של הגראי"ל שטינמן. 

 משון, תשע"וות שנפלא     משמרת הכשרות, תשע"דמעשה ברוכל שפגש את רבי ינאי. ההסברים על  כמה

 במשנת הפרשה, תשע"ו הכינוי המשותף למחלת הצרעת לחזיר ולקמצן,

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

 ע"ונשיח בחוקיך, תשהקשר בין הצרעת לבין סיפור יציאת מצרים ]רמב"ם בהלכות צרעת, ורמב"ן פרשת בא[ 

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

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

 תשע"ושלמים מציון,   כב[-יד, כא] [אם דל הוא ואין ידו משגת]ומצורע שלקח הלואה, איזה קרבן מביא 

 מדי שבת, תשע"ונצור לשונך מרע.  

 אוריתא, תשע"ב  יד, לו[] [ציוה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן]והתורה חסה על ממונם של ישראל 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גהנאה מאבני בית המנוגע, האם דומה להנאה מאכילת בהמתו חמץ בפסח. 

  קב ונקי, תשע"ו  יד, ב[] [והובא אל הכהן] לטרה סאונדת נגעי עובר ע"י אויראי

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

קול יעקב, מדוע שולחו ארבעת המצורעים משומרון ]הפטרה רגילה למצורע[ הרי לא היתה מוקפת חומה מימות יהושע. 

 תשע"ו

 [ ]יד, ט[והיה ביום השביעי יגלח את כל שערות ראשו] [קדושי גרושה לכהן ,בתגלחת מצורעשליח לדבר עבירה ]בהקפת ראש 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

 הגר"א עוזר, תשע"ה  עומקא דפרשה, תשע"ב [כח, טו] [ספרה להו]עד אחד נאמן באיסורין  

 ע"אתש ,הגר"א עוזר [לא, טו] [זרתם את בני ישראל מטמאתםוה] ]בוסתות ובשור המועד[חזקה בתלת זימני 

 אורות הגבעה, תשע"ד [יקרא יד יח]ו[וכבס המטהר וגו' ורחץ במים וטהר] זמן טהרת הטובל במקוה

 

 מעלת חודש ניסן

 

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

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

 מאור השבת, תשע"דמנהג קמחא דפסחא.  

 "דוישמע משה, תשע  ד לשני?מאחלקבלת "קמחא דפסחא" האם ניתן להעביר זכות 

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

 במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ימי חודש ניסן  
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 שבת הגדול

 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו.  בדין אכילת שובע בקרבן פסח

 פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

 שבילי פנחס, תשע"וסימן מיוחד להודיע מהות שבת הגדול   הטורמדוע ייחד 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  עד היום איך יתכן שהיינו משועבדים לפרעה

 זרע ברך, תשע"ו     תרוקריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דו

 רוממות, תשע"ו שת שבת הגדול שהכניעה לבבות ]דרשתו הראשונה של ה'בית הלוי' כרבה של סלוצק[ דר

 

    הכנות לפסח

 

 רוממות, תשע"ו    ביטול החמץ כדת וכדין

 דברי שיח, תשע"והנהגות בביעור חמץ ובערב פסח. הגר"ח קנייבסקי שליט"א. 

 הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   מכירת חמץ

   שלמים מציון, תשע"ו[  ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן שריפת החמץ

 דברי הלכה, תשע"ו עניני הלכה לפסח ]היכר לתינוקות, דיני הסיבה, יין אדום או לבן, ומיץ ענבים לארבע כוסות[ 

 מדי שבת, תשע"ו  .פסח

  האיחוד בחידוד, תשע"ד האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח.

 תשע"דתורה והוראה, אלכוהול ומוצריו לחג הפסח. 

 מדי שבת, תשע"ו   .מעבדות לחרות

 

                           ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 

 תש"ע  תשע"א  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה שיעורי הרב ברוך רוזנבלום 

 עמ'( 30)  והפילפול ש, על דרך ההלכה החידותזריעלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

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