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 שבת הגדול - מצורעפרשת 

 (חינם )קישורים להורדה
  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר -יונות אוסף גל

 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

 האיחוד בחידוד

 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

 רהמשנתה של תו

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 רמעינות בני יששכ

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

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 וטהרתו המצורע

 עד אחד נאמן באיסורין

 שאר עניני הפרשה...

 

 שבת הגדול

 

 המצורע וטהרתו נושא בפרשה:

 

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

ושילח את ) ]האם נוכיח מכאן שסומכין על רוב[ ?כיצד יודעים שהציפור המשולחת אינה טריפה

מלאכת    מחמדי התורה, תשע"ט  שע"גת   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]יד, ז[  (הציפור החיה על פני השדה

 מחשבת, תשע"ט

 עשר עטרות, תשע"טאדם שפרחה צרעתו בזמן הזה האם יש לו מצוה להראות לכהן? 

 נפלאות שמשון, תשע"ו    משמרת הכשרות, תשע"ד  הסברים 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  

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

 שפת אמת, תשנ"ה  הנגעים הם טובה גדולה לנפש

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

שפת  יד, א[] (כי תבואו אל ארץ כנען)מתקדשין, מתנגעים ממילא  ןובני ישראל כשאי רץ ישראלא

 אמת, תרס"ג

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

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=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_28_79.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/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/1561_27_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/1561_27_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_28_79.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
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_27_28_78.pdf
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התבוננות בגדלות  -התבוננות בשפלות עצמו, ומציפור החיה  -הלקח הנשגב מהציפור השחוטה 

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

מחמדי התורה, )והובא אל הכהן( ]יד, ב[ נות? איך בא המצורע אל הכהן הרי המצורע מחוץ שלש המח

 תשע"ט

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

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

 מדי שבת, תשע"ונצור לשונך מרע  

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

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

     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)תיקון המידות הנלמד מן המצורע חיוב 

מוקפת חומה  הרי לא היתה ]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(

 

 עד אחד נאמן באיסורין נושא בפרשה:

 

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

זק בכשרות, קנייה מאדם מוח]על מה צריך להשגיח, האם מוכר מזון צריך להיות  רותכשמשגיח נאמנות 

כישת מזון תהליכי היצור, קייטרינג, רומומחיותו בראת שמים של המשגיח ישאינו מוכר, תעודת כשרות, 

ממי שאינו שומר מצוות, מחלל שבת, טבח חילוני האם בישולו בישול עכו"ם, אכילה אצל קרובי משפחה 

גיחה, בדיקת תולעים יראת שמים כמששאינם שומרי מצוות, משגיח כשרות נאמן אך מחלל שבת, אשה 

נאמנות עד אחד מטעם עדות או נאמנות, השגחה כשבעל המפעל הוא חילוני,  סוראתחזק איע"י אשה, א

 אוצרות אורייתא, תשע"ט באמצעות מצלמות[

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/50_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/63_27_28_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128_28_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_27_28_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_27_28_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_28_79.pdf
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באינו שומר מצוות אך הוא נאמן עליו, ה בגויה, זק בכשרות, קים ל]חשוד, מוח נאמנות בעניני כשרות

לסמוך על מי שאינו שומר מצוות ין אינה שומרת מצוות, טבח שאינו שומר שבת, אשת בעלת תשובה שעדי

  עולמות, תצא [שילך לרב למכור את חמצו

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 ביאורי פרשיות התורה, תשע"ט  מצורע -ביאורי פרשיות התורה 

 "דאורות הגבעה, תשע [יח ,יד]( וכבס המטהר וגו' ורחץ במים וטהר) זמן טהרת הטובל במקוה

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 

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

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

 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, טו, לא[ ] ם()והזרתם את בני ישראל מטמאת ]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, דואזוב( ])עץ ארז  [?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[ 

 

 שבת הגדול :מענייני דיומא

 

 פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

]הנס הגדול שנעשה בו, קריאת ההגדה בשבת הגדול, שבת שלפני פסח, ביקור הקרבן ומקחו שבת הגדול 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ד(   עומקא דפרשה, תשע"ב בעשור[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47487
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/491.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/254_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/454_atar.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_28_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_28_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_27_28_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_25_78.pdf
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 (, קזאספקלריא, תשע"ח )עמ' נבעניני שבת הגדול  

 (סו, נט אספקלריא, תשע"ח )עמ'מדוע נקרא  'שבת הגדול'?  

, זרע ברך ]הנס הגדול, הרי הבטיחו שלא יזבחו במצרים[ ?כיצד זבחו משה ואהרן את הפסח במצרים

 תשע"ח

 (קב אספקלריא, תשע"ח )עמ' [ ]בעשור לחודש ?כיצד קשרו בני ישראל את השה בשבת

 שבילי פנחס, תשע"ומדוע ייחד הטור סימן מיוחד להודיע מהות שבת הגדול?  

רוממות,   ]דרשתו הראשונה של ה'בית הלוי' כרבה של סלוצק[דרשת שבת הגדול שהכניעה לבבות 

 תשע"ו

  שיעורי ליל שבת, תשע"ח  במוצאי שבת הגדול, כשפסח חל בשבת הבאה 'ויהי נועם'אמירת 

 עשר עטרות, תשע"טלחג הכנה  –קריאת הגדה של פסח בשבת הגדול 

בינת ]הפטרה לשבת הגדול[  נחה' ולא 'זבח', ומדוע כתוב 'ערבה' ולא 'ריח ניחוח'?מדוע כתוב 'מ

 החכמה על משך החכמה, תשע"ט

ממלכות יהודה ]שותפות וציבור, שתי  מדוע כתוב 'מנחת יהודה וירושלים' ולא מנחת ישראל?

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט וישראל, אחדות ישראל לעתיד לבוא, הפטרה לשבת הגדול[

ם ]לעתיד לבוא כשינהג היובל, יסכימו הגוים שאי אפשר למכור את הארץ כשפירוש הכתוב 'ארץ חפץ' 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"טשאי אפשר למכור את יושביה, הפטרה לשבת הגדול[ 

 

  הכנות לפסח:

 

 מכירת חמץ:

 

 פניני אי"ש, תשע"ט  חדר אחרמכירת חמץ דרך כמה בתי דין ]לחזקם[ אך לכל אחד מכר 

  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[שטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[  ע"י הגר"נ קרליץ שליט"א  

 רגיל   בשליחות בעל החמץ

  בשליחות בעל החמץ   לבעלי עסקיםשטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[ בד"ץ שארית ישראל  

  רגיל

 אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ' יג( שטר הרשאה למכירת חמץ ]הגר"ע פריד שליט"א[ 

   ה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"והלכמכירת חמץ   

 ירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' כ(  ?האם מותר למכור חמץ לנכרית הנשואה לישראל

 וישמע משה, תשע"ז  ]אסמכתא[התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ" 
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פניני הלכה מכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר ביטול החמץ, אחר שהחמץ אינו שלו?  כיצד חלה

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט( -

 ווי העמודים, תשע"ז )עמ' י"ג ואילך(הרב יו"ט זנגר  -מכירת חמץ לגוי 

 ווי העמודים, תשע"ז  )עמ' כ' ואילך(הרב יו"ט זנגר   -פרטים במילוי שטר המכירה  

]הגוי הקבוע התעכב ומכרו את החמץ לבנו בן האחת עשרה, קנין כשדעת אחרת מכירת חמץ לגוי קטן 

מקנה אותו, דעת אחרת מקנה בגוי, דעת החת"ס דבגוי אין שיעורים וכל שהוא בר דעת קנינו קנין, גוי 

שנתגייר אחר שכבר נהיה בר דעת, האם שייך לקנות את החמץ במוצאי פסח מגוי קטן, קניית החמץ 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח וי גדול שנתפס לבית הסוהר[במוצאי פסח מג

שיעורי  ]האם יבערו, או שמא הוא חמץ של הגוי ואסור לשורפו[מכר כל חמצו ומצא חמץ בביתו בפסח 

 (10הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח )עמ' 

עשר    הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז ]ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מרוכזת[ מכירת חמץ לגוי 

 עטרות, תשע"ט

 וישמע משה, תשע"דמכר לגוי במכירת החמץ, האם ניתן למוכרו בפסח לישראל? רכב שנ

הלכה   ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות 

 יומית יגדיל תורה, תשע"ז

מהמוכר לרב השליח, שטר מכירת חמץ והשכרת קרקעות  ]יפוי כחהצעת נוסח לשטרות מכירת חמץ  

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' סו(  בי"ד ניסן בשחרית, שטר שכירות מקום למכירת י"ג[

]בעלות לחלקן בעלות על חמץ  מכירת חמץ לאדם שבבעלותו מניות בכמה חברות שיש לכולן או

חברה על חמץ, בעלי מניות וחברה בע"מ, חברה בע"מ כשותפות, חברה בע"מ כסיטומתא, הגדרות נוספות 

לחברה בע"מ, חמץ שאינו ברשותו, חמץ השייך למשקיע מחמת שותפותו בלברה, מריכת המניות למשך 

  דפי עיון, תשע"טסח[ הפסח, איסור חמץ שעבר עליו הפסח, תערובת חמץ שעבר עליו הפ

וישמע משה,  ]אסמכתא[רב שהבטיח שמונים אחוז מהכנסות ממכירת החמץ לוועד הכשרות 

 תשע"ז

, עין יצחק ]מקור מכירת חמץ, סוגי הקנינים, הערמה במכירת חמץ, מכירת חמץ דרך הטלפון[מכירת חמץ 

 תשע"ח

]השוכר יחידת דיור מרוהטת או חדר במלון, בשטר המכירה בין הרב לגוי מכירת חמץ בדירה שכורה 

מופיע במספר נוסחים שיש לגוי רשות לפנות חפצים, בשאין לו רשות להשכיר את הדירה לאחר, לא ישכיר 

  מאיר דרך, תשע"ט לגוי חלק מהמושכר[

 מחמדי התורה, תשע"המכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ   

 וישמע משה, תשע"המכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח  

]מדין אפוטרופוס, מדין השבת אבדה, זכין לאדם, האם חמץ שלא מכירת חמץ של חולה, בלא ידיעתו 

 דין, תשע"זמכתלי בית הנמכר באונס נאסר[ 

 דפי עיון, תשע"ד  ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים 
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]האם יכולים לשוב לקנות חמץ זה אחר גוי שקנה חמץ הקהילה ומת, והשאיר בן גוי ובן שהתגייר 

ח, האם עבר הבן שהתגייר אך ירש את מחצית החמץ מאביו, עבר על בל יראה ובל ימצא, האם דין הפס

  דפי עיון, תשע"ח החמץ כחמץ שעבר עליו הפסח[

 נוה ההיכל, תשע"ה    תורת יקותיאל, תשע"המכירת חמץ בזמנינו  

 (387(, תשע"ט )עמ' 198ירחון יתד המאיר )האם מותרת לכתחילה?   -מכירת חמץ לגוי 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טהאם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ? 

אוסף גיליונות  -פניני הלכה  מנהג העולם במכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר שביטלו ואינו שלו

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט(

 (11אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ' הוראות למכירת חמץ  

אזמרה  ]חמץ שיקנה לאחר מינוי השליחות, שליחות על דבר שלא בא לעולם[  מכירת חמץ מוקדמת

    (35לשמך, תשע"ט )עמ' 

]מכירת או השכרת הכלים שדבוק בהם חמץ, מכירת  ביאור כמה מנוסחאות ודיני שטר מכירת חמץ

אזמרה לשמך, תשע"ט מור ומה צריך לפרט בשטר המכירה, מכירת חמץ אשתו או אשה עבור בעלה[ חמץ ג

    (36)עמ' 

 

  :נושא אקטואלי

 

אז נדברו,  נשמה שנתת בי[]יום הבחירות, כל קול קובע, המוסר הנלמד מספירת הקולות בקלפי 

 תשע"ט

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

    פניני אי"ש, תשע"ז   תשע"ז

 פרי עמלנו, תשע"ח   וישמע משה, תשע"חהאם ניתן להעביר את המספר שלו ב'תור'? 

 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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