מראי מקומות לפרשת חוקת
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ג תשע"ה
דברי ישרים  -תשע"ה
מאורות הפרשה  -תשע"ב
שבת טיש  -תשע" ו
מידות טיש  -תשע"ו
להתעדן באהבתך  -תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג
נר לשולחן שבת  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב

נושא בפרשה :פרה אדומה

בגדרי רובא וחזקה [מקור דין הסתמכות אחר הרוב ,רוב לפנינו ורוב שאינו לפנינו ,הלימוד מפרה אדומה,
היתר אכילת גבינות] (זאת חקת התורה) [יט ,ב] אשר ליהודה ,תשע"ד
" מי יתן טהור מטמא"  -האור הבהיר ,תולדת החושך וההסתר (זאת חקת התורה) [יט ,ב] נר יששכר,
תשע"ה

האם בשל היות מצות פרה אדומה 'חוק בלא טעם ' אסור לנסות להבין את טעמי מצוה זו (זאת
חוקת התורה) [יט ,ב] במשנת הפרשה ,תשע"ו
המיוחד שבפרה אדומה שבכך היא תשובה לאומות העולם (זאת חוקת התורה) [יט ,ב] פרי ביכורים,
תשע"ו זרע ברך ,תשע"ו דברי שי"ח ,תשע"ו

הקטרוג מכיבוד האב של דמא בן נתינה והתיקון ע"י קנית הפרה ממנו בדמים מרובים (פרה
אדומה תמימה)

[יט ,ב] שבילי פנחס ,תשע"ב

הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה [מזיק בנתכוין לבשר חזיר,
היזק ייש לחבירו והצילו ,הזיק בול יקר והעלה מחיר הנותר] (פרה אדומה תמימה) [יט ,ב] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ג

"לב בית דין מתנה" הנלמד מפרה אדומה [האם נאמר רק בנדבות ציבור או גם בהקדש של יחיד,
שימוש חולין בחפצי קדושה  ,הנחת יריעות ס"ת שנפסלו בארון הקודש ,ספרי נביאים ,להניח ענפי
הושענות על ארון הקודש ,ארון קודש פרטי שפסקו להשתמש בו ,הנחת ספרי לימוד או מגבעת וחליפה על
במת קריאת התורה ,להישען על הבימה ,לדפוק על הבימה כדי לגרום שקט בבית הכנסת ,הדלקת נר
הדיוט מנר בית הכנסת ,אכילה ושתיה בבית הכנסת ,שימוש בריהוט בית הכנסת ,שימוש בשקית
התפילין ואחסון מראה או צבע לתפילין ,פריסת פרוכת בית הכנסת לחופה או לנוי סוכה[ (פרה אדומה
תמימה) [יט ,ב] עולמות ,שמט

היזק שאינו ניכר בפרה אדומה (פרה אדומה תמימה)

[יט ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ה

כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם? (זאת חוקת התורה) [יט ,ב] שפת אמת ,תרל"א
הזאת שלישי דוחה שבת או לא (ונתתם אותה אל אהרן הכהן) [יט ,ג] מגישי מנחה ,תשע"ה
כיצד ישיגו לעתיד לבוא 'עץ ארז' עבור שריפת הפרה אדומה? (ולקח הכהן עץ ארז) [יט ,ו] במשנת
הפרשה ,תשע"ה

נושא בפרשה  :טומאת מת וקבורתו

דיני טבילה [טבילה וגילוח לשב בתשובה ,גדר מעשה הטבילה ,ברכה על תוספת הידור בטבילה ,וידוי על
החטא כטבילה המטהרת] (ורחץ בשרו במים) [יט ,ז] עומקא דפרשה ,תשע"ג

טומאת מת במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו [רבי ,כתובות קג ע"א ,כניסת כהנים לביתו בליל
שבת] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון ,תשע"ו
הדביקות בעניני העולם הזה ,שורש טומאת המת (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] נר יששכר ,תשע"ב
בדיני טומאת מת וחציצת אוהל בפני הטומאה (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] נר יששכר ,תשע"א

ע"י לימוד סדר טהרות ,יכול אדם להגיע למעלת לימוד התורה לשמה ,לפי מדרגתו (אדם כי ימות
באוהל) [יט ,יד] מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל לכבוד כולל טהרות פניני דעת תשע"ו

חיוב וקיום המצוות במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו [רבי ,כתובות קג ע"א ,הוצאת בני ביתו
בקידוש ,למתים חופשי] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון ,תשע"ו
אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון,
תשע"ו נשיח בחוקי ך ,תשע"ו
שפתותיו דובבות בקבר (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון ,תשע"ו

מ ת שחזר לתחיה [שהרג את חבירו וחזר וקם לחיים ,האם ההורג עבר על איסור רציחה ,האם יגלה
כשהיה שוגג ,האם ניתן לדמות לדין המלבין פני חבירו ברבים ,האם יש דין גואל הדם ,גאולת דם ע"י
הנרצח עצמו ,האם חוזרת הירושה למוריש ,האם צריך לקדש אשתו שוב ,האם יש הבדל בזמן שחלף,
דינה של אשת אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה ,אישות אחר מתן תורה שפרחה נשמתן ,האם נשאר
ביחוסי כהונה ,האם נשאר בסמיכתו ,הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד]
אורות הגבעה ,תשע"ג

טומאת אוהל [גובהו ,טומאה מאוהל לאוהל ,חיבור ע"י צינורות ,הלכות משותפות לסוכה] (אדם כי ימות
באוהל) [יט ,יד] הגר"א עוזר ,תשע"ב

טיסת כהנים מעל בית קברות [אהל מאהיל ,ואוהל חוצץ בפני הטומאה ,אוהל המיטלטל אוהל זרוק,
הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח ,גודלו של המטוס ,כלי הבא במידה,
חומרים ממנו עשוי המטוס ,מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל ,כניסה לשקיות גדולות
ואטומות ,צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים ,ספק טומאה ברה"ר טהור] (או בקבר) [יט ,טז]
עולמות ,רסב

תורה והוראה ,תשע"ג

פינוי קברים [מדאורייתא או דרבנן ,אופני ההיתר לפנות מת מקברו ,נקבר בקבר שאינו שלו ,בין גויים,
להעבירו לקברי אבותיו או לארץ ישראל ,קבר שאינו משתמר ,קבר המזיק את הרבים ,דינו ומתי נאמר,
כמה על הציבור להוציא בכדי למנוע ,סלילת כבישים ומסילות ברזל ,בקברי עכו"ם ,פינוי הקברים בגוש
קטיף] (או בקבר) [יט ,טז] עולמות ,קס.
" קברים טהורים"? ביקורי כהנים בקברי צדיקים (או בקבר) [יט ,טז] תורה והוראה ,תשע"ה מעיינות
מהרצ"א ,תשע"ג

עולמות ,יא

להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים [קבר יוסף] (או בקבר) [יט ,טז] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים (או בקבר) [יט ,טז] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

השתטחות על קברי צדיקים [רשב"י ,מערת המכפלה ,קבר רחל ,ההשתטחות ,מעלת התפילה ,נסיעה
לחו"ל ,תפילה בחו"ל ,איסור יציאה] (או בקבר) [יט ,טז] עומקא דפרשא ,תשע"ה עולמות ,יא נוה ההיכל,
תשע"ב

עולמות ,שכב

חיוב קבורה [חיוב על קרובי הנפטר או על הציבור ,טעמי מצוות קבורה ,חיוב קבורה מהתורה או מדרבנן,
בקרקע או גם בארון הנטמן בקרקע ,קבורת יוסף הצדיק ,שינוי מנהגי הקבורה מזמן התלמוד ,מנהג חו"ל
בארון ,חללי צבא ומשטרה ,האם עדיף לקבור בארון מעץ מאשר מתכת ,איסור שריפת גופות ,האם מותר
לקבור אפר הנשרפים שציווה לשורפו ,קבורה עם גוים עדיפה על שריפה ,קבורת רשע ליד צדיק ,קבורת
מת מצוה ,בזמן זה ,קבורת חללים במלחמה ,קבורת איברים ,קבורת נפלים ,קבורה בקומות ,בעלות על
מקום הקבורה ,מעלת הקבורה בארץ ישראל ובירושלים] (או בקבר) [יט ,טז] עולמות ,שסח

סגירת הכלי רמז לסגירת הפה ושמירת הלשון (וכ ל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא)
[יט ,טו] שלמים מציון ,תשע"ה

דרכי החיזוק ,תשע"ב

הזאה על כהן גדול בבין השמשות (והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי) [יט ,יט]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
טומאת מת והמתעסקים בשריפת הפרה (ומזה מי הנידה יכבס בגדיו) [יט ,כא] הגר"א עוזר ,תשע"א

שאר עניני הפרשה :

בארה של מרים בהלכה [זריעה במדבר וגידולי הבאר ,טבילה בבאר מרים בזה"ז ,טעם המים בבאר,
הנאה ממעשה ניסים ,הנאה ממי הבאר ,כשרות הטבילה בבאר ,סגולת הבאר לתורה] (ותקבר שם מרים)
[כ ,א] עומקא דפרשה ,תשע"ב

לדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה ,על מה סומכים הקברנים והחברה קדישא
שנוטלים שכר על התעסקותם במתים? (ותקבר שם מרים) [כ ,א] אשכול יוסף ,תשע"ג

השקיית אדם לפני בהמה [באיזה מקרים צריך להמתין באכילה ושתיה עד שיגיש תחילה לבהמתו]
(והשקית את העדה ואת בעירם) [כ ,ח] נוה ההיכל ,תשע"ה

זרע שמשון ,תשע"ו הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

עולמות ,רכז
התורה חסה על ממונם של ישראל ,מקורו וגדרו (והשקית את העדה ואת בעירם) [כ ,ח] מחמדי
התורה ,תשע"ג
כיצד חטא משה במי מריבה ,הרי היה מזכה הרבים? (לא האמנתם בי להקדישני) [כ ,יב] מחמדי
התורה ,תשע"ג

כח מילה אחת של תורה [ביאור חטא מי מריבה] (לא האמנתם בי להקדישני) [כ ,יב] כאיל תערוג,
תשע"ד
אהבת הבריות (וישמע הכנעני ,ברש"י) [כא ,א] מדי שבת ,תשע"ו

כיבוש מלחמה [בקרקע מטלטלין ובני אדם ,עם יאוש ובלעדיו ,בישראל ובגוי ,האם רק הפקעת הקנין
הקודם ,או קנין עצמי ,כדין זוטו של ים ,כשבטל הכיבוש ,ובארץ ישראל לאחר החורבן] (וישב ממנו שבי)
[כא ,א] הגר"א עוזר ,תש"ע עומקא דפרשה ,תשע"ד

הלכות מלחמה [הכללים ההלכתיים הנוגעים לעשיית מלחמה ,מהי מלחמת מצווה? האם מותר לקחת
שלל? האם מותר לפתוח במלחמה בשבת? האם מותר לנשים להשתתף במלחמה? מהם העקרונות
ההלכתיים הנוגעים למחנה המלחמה?] ( וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי
והחרמתי את עריהם) [כא ,ב] תורה והוראה ,תשע"ב

שימוש ברפואה וברפוא ות סגוליות [האם מותר להעזר בדרכי ריפוי סגוליות ,בשבת ובחול] (עשה לך
שרף ושים אותו על נס) [כא ,ח] נוה ההיכל ,תשע"ד עולמות,פח בארה של תורה ,תשע"ג

היות ואין הנחש ממית אלא החטא ממית  -מדוע ציוותה תורה לעשות מעקה ולהיזהר מסכנות
הזמן? (עשה לך שרף...והיה כל הנשוך וראה אותו וחי) [כא ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ד
כיצד יש לשון שמחה בנחש הנחושת? והיה כל הנשוך וראה אותו וחי) [כא ,ח] במשנת הפרשה ,תשע"ד

מזיק על ידי עין הרע ,סגולה ושמות ,עין אלקטרונית [האם חייב בתשלומין] (וישלח ה' בעם את
הנחשים...והביט אל נחש הנחשת וחי) [כא ,ו-ט] נוה ההיכל ,תשע"ב

הקשר בין שני ההרים שמחצו את האמוריים לאבק שעלה מתלמידי בבל ונראה עד ארץ ישראל
( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה) [כא ,יד] שבילי פנחס ,תשע"ה

ספר מלחמות ה'  -סיפור הנהגת ההסתר והגילוי ( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה)
[כא ,יד] נר יששכר ,תשע"ג
מלחמה לשם שמים מביאה למנוחה (עלי באר ענו לה) [כא ,יז] שפת אמת ,תרמ"ח
הקשר בין שירת הים לשירת הבאר (אז ישיר ישראל את השירה) [כא ,יז] שפת אמת ,תרמ"ט

מדוע נותנים צדקה בעורמה לצריך ואינו רוצה ליטול? הרי כל מי שאינו נוטל אינו מת מן הזקנה
עד שיפרנס אחרים משלו? (באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם) [כא ,יח] אשכול יוסף ,תשע"ו

אלימות בדין? דין "כל דאלים גבר" [הכרעת דין בכח הזרוע ,כסעד זמני ,גבולות המקרים] (ויקח את כל
ארצו מידו) [כא ,כו] תורה והוראה ,תשע"ד
חשיבות לימוד המוסר (על כן יאמרו המושלים ,בואו חשבון) [כא ,כז] כאיל תערוג ,תשע"ה

עוג מלך הבשן בא להודיע לאברהם שלוט נשבה ,כדי שיהרג הוא וישא את שרה ,וכיון שכוונתו
היתה לרעה ,איזה צד זכות שייך שיהיה לו? ( אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת
ארצו) [כא ,לד] אשכול יוסף ,תשע"ה
המלחמה הרוחנית של משה עם עוג מלך הבשן (אל תירא אותו) [כא ,לד] שפת אמת ,תרמ"ח

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

~

תשע"ו ( 11עלונים)

תש"ע תשע"א תשע"ג תשע"ה

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת חקת ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 93עמ')
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