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 )קישורים להורדה חינם(  שבת הגדול - צופרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג   התשע" -פנינים 

 תשע"ז - שבת טיש

 בתשע" - הפרשה מאורות

 תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה  - דברי יושר

 ד"תשע   תשע"ה   תשע"ז - באהבתךלהתעדן 

 ד"תשע   תשע"ו   תשע"ז - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   ו"תשע - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - )מבית "דרשו"(לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - )ככתבם, מנוקד(אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז - )ככתבם, מנוקד(אוצרות גאוני הדורות 

                                      *** 

 עלונים( 12)   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תש"ע  תשס"ט  תש"ע  התשע"   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 87)  צולפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43035
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_25_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_25_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_25_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_25_72.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 צו פרשת

 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

 

 

 ברכת הגומל נושא בפרשה:

 

  כאיל תערוג, תשע"דז, יא יב[  ]  (אם על תודה יקריבנו) ]קרבן תודה[הכרת הטוב 

 זרעז, יא יב[  ]  (אם על תודה יקריבנו)הקדיש קרבן שלמים להודאה על נס, הרי הוא קרבן תודה 

 ברך, תשע"ד

שלמים מציון, ז, יא יב[  ]  (אם על תודה יקריבנו) דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה

 תשע"ו

 זרע ברך, תשע"ו  ]מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'[נוסח ברכת הגומל 

]ברח מבית האסורים, יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך נושאים שונים בברכת הגומל 

 ני אשר, תשע"דמעד  פעמיים[

 מעדני אשר, תשע"זברכת הגומל לנשים 

 זרע ברך, תשע"ו ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

 שלמים מציון, תשע"ז ]בשכיחא היזקא[שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 זרע ברך, תשע"ז  ]מקום מרעה או מקום שומם[הגדרת "מדבר" לברכת הגומל 

 עולמות, סז     ה"עומקא דפרשא, תשעברכת הגומל  

 זרע ברך, תשע"ו  ]הגומל לחייבים, אל תהי רשע בפני עצמך[נוסח ברכת הגומל 

    ג"ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי אושבקדושה,  דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך  להצלה ברכת הגומל, כשלא היה מודע

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 האור החיים, תשע"ז פניני  ]ו, ב[המחיר ששלמו אנשי ירושלים מידי יום עבור קרבן התמיד 

 מחמדי התורה, תשע"ה  [ ו, ג]  )על בשרו(אנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש 

מי נהר,  ו, ו[]  )אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה( עבירה מכבה תורה עבירה מכבה מצוה, אך אין

 תשע"ז

 מדי שבת, תשע"ו ו, ו[ ]  )אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה(התלהבות 

 ו, ו[ ]  )אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה(  ]לא דובים ולא יער[ניסים גלויים וניסים נסתרים 
 של תורה, תשע"ז בארה

]איסור כיבוי בפועל או גם מחדל, גרם כיבוי, כל כהני "אש תמיד" ציווי על הכהנים או לכל העם 
)אש תמיד תוקד על המזבח לא [  המשמר, כהני בית האב, לאו אחד או שני לאוין, כמה מלקות לוקין

 אורות הגבעה, תשע"ז ו, ו[ ]  תכבה(

 זרע ברך, תשע"ו ]ו, ט[  )בחצר אוהל מועד יאכלוה(קדושת לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43035
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_25_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_25_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_17_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/67.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_25_76.pdf
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 מחמדי התורה, תשע"ה  [ ו, יח] החטאת()זאת תורת הלומד הלכות קרבן, האם פטור מהבאתו? 

  [ ו, יט]  )הכהן המחטא אותה יאכלנה(כיצד חלו הכהנים במקדש הרי שומר מצוה לא ידע רע? 

 אשכול יוסף, תשע"ה

אם על תודה )האם נחשב כדרך סכנה   ]שיעור תורה, שלוחי מצוה אינם ניזוקין[הולך לדבר מצוה 

 שלמים מציון, תשע"ויב[  -ז, יא]  (יקריבנו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זז, יא יב[  ]  (אם על תודה יקריבנו) מצה שנבלע בה טעם חמץ

 במשנת הפרשה, תשע"ו [ ט, ג] )שעיר עיזים...ועגל וכבש(האם עיזים תמיד קודמים לכבשים 

 

 מעלת חודש ניסן :מענייני דיומא

 

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

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

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ז  מאור השבת, תשע"דמנהג "קמחא דפסחא"  

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

  אשכול יוסף, תשע"ו  ]תשעה הסברים[הקשר בין דין שואלין ודורשין למנהג "קמחא דפסחא" 

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

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

 במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ימי חודש ניסן  

 לעשות רצונך, תשע"זמנהגי חודש ניסן  

 

 שבת הגדול :מענייני דיומא

 פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

 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

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון 

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43035
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.3.3_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.3.3_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_28_76.pdf
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