
 

ות עשרלצפיה ב

עורים על שי

 חוקת 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

 

 

 

 

 

 

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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 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

 חינוךיסודות ה

 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

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 דפרשה עומקא

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 ר שליט"אשיעורי הגר"א עוז

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 עמיקתא שמעתא

 שפת אמת

תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47180
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=


 

ות עשרלצפיה ב

עורים על שי

 חוקת פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 
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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

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

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

 

 פרה אדומה נושא בפרשה:

 מת שחזר לתחיה נושא בפרשה:

 מסירות ללימוד התורה נושא בפרשה:

 טומאת מת וקבורתו נושא בפרשה:

 האכלת בעלי חיים לפני האדם נושא בפרשה:

  רפואה סגולית והיזק סגולי נושא בפרשה:

  שאר עניני הפרשה:

 מענייני דיומא: חודש תמוז

 

 פרה אדומה נושא בפרשה:

 

ניחותא , ניחותא דבעלים או של עושה המלאכה]מלאכה בפרה אדומה, ידיעת הבעלים, מצות פרה אדומה 

אין אדם , חילוק בין ניחותא דהכשר זרעים למלאכה בפרה, בשעת העבודה או אף בנודע לו לאחר מכן

    המצוות בפרשה, תשע"ו  [אוסר דבר שאינו שלו

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ז(קובץ  –פניני חשוקי חמד פרה אדומה שקרניה לבנות 

הרוב, רוב לפנינו ורוב שאינו לפנינו, הלימוד מפרה אדומה,  ]מקור דין הסתמכות אחרבגדרי רובא וחזקה 

 אשר ליהודה, תשע"ד  [ יט, ב])זאת חקת התורה(  היתר אכילת גבינות[ 

 זרע ברך, תשע"זמדוע השטן ואומות העולם מונין את ישראל במצוות פרה אדומה? 

 נת מהר"ל, תשע"חמשי חטא העגל חזרה המיתה לעולם ע" –הפרה מטהרת טומאת מת 
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]מה רצה להוכיח ר"א בתנורו של עכנאי? ומדוע מדוע לעתיד לבוא יתברר טעמה של פרה אדומה? 

 תשע"א   שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  [יט, ב])ויקחו אליך פרה אדומה(  רצה משה שייצא ר"א מחלציו[

]ולא במעשה הקורבנות, במרה, מהו סודה של מצוות נסמכה פרשת פרה אדומה לחטא קורח? מדוע 

יט, ])ויקחו אליך פרה אדומה(  ין פרשת קורח למצוות פרה אדומה ולחטא מי מריבה[פרה אדומה, הקשר ב

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג [ ב

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  פסול הקדש "מחוסר זמן" אצל פרה אדומה

)זאת  ?סור לנסות להבין את טעמי מצוה זוא 'האם בשל היות מצות פרה אדומה 'חוק בלא טעם

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   במשנת הפרשה, תשע"ו  יט, ב[]חוקת התורה(  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  אדומה בבגדי כהן הדיוט?פרה מדוע ניתן לעשות את 

מלאכת חקר שלמה המלך אחר טעמה של פרה אדומה, לאחר שבתורה נכתב שהיא 'חוק'? מדוע 

 מחשבת, תשע"ח

פרי ביכורים, יט, ב[   ])זאת חוקת התורה( יוחד שבפרה אדומה שבכך היא תשובה לאומות העולם המ

    דברי שי"ח, תשע"ו   תשע"ז   וזרע ברך, תשע"   תשע"ו

עבד אברהם ]המשנה הראשונה בש"ס בשם רבי אליעזר, אליעזר רבי אלעזר אומר פרה שבת שנתיים 

 שבילי פנחס, תשע"ויט, ב[  ])זאת חוקת התורה(  כמנין שי"ח, יאוש כמנין שי"ז[

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

 מעדני אשר, תשע"ד  תשע"ח  שבילי פנחס, תשע"ב  [ב ]יט,אדומה תמימה( 

זרע  דין 'חיבת הקודש'[]כעצים ואבנים שאינם אוכל, או מטומאת אפר הפרה מדאורייתא או מדרבנן? 

 תשע"ז   ברך, תשע"ב

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  []לב, לגהזאה מאפר פרה אדומה, כולל גיד הנשה?  

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר,  הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

הגר"א  ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה( ש לחבירו והצילו, הזיק בול יקר והעלה מחיר הנותר["היזק יי

 גניחובסקי, תשע"ג

, דיחישל  בהקדש גם או ציבור תודבנב רק נאמר האם] "לב בית דין מתנה" הנלמד מפרה אדומה

, ספרי נביאים, להניח ענפי בארון הקודש, הנחת יריעות ס"ת שנפסלו שימוש חולין בחפצי קדושה

ענות על ארון הקודש, ארון קודש פרטי שפסקו להשתמש בו, הנחת ספרי לימוד או מגבעת וחליפה על הוש

הדלקת נר ת, הכנס בבית שקט לגרום כדיהבימה  על לדפוק ,הבימה על להישען, מת קריאת התורהיב

בשקית , שימוש בריהוט בית הכנסת, שימוש אכילה ושתיה בבית הכנסת, הדיוט מנר בית הכנסת

)פרה אדומה  ]לנוי סוכהאו  לחופהבית הכנסת  פריסת פרוכתואחסון מראה או צבע לתפילין,  יליןהתפ

 עולמות, שמט  ב[ ]יט, תמימה(

 (א"ח )עמ' כאספקלריא, תשע ? האם כהן אחד יכול לעשות את כל מעשה הפרה

 תשע"ה    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ב[ ]יט,  )פרה אדומה תמימה(  פרה אדומה שאינו ניכר בזק יה

 שפת אמת, תרל"איט, ב[  ])זאת חוקת התורה( ?  כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם

 מגישי מנחה, תשע"היט, ג[  ])ונתתם אותה אל אהרן הכהן(   הזאת שלישי דוחה שבת או לא
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במשנת יט, ו[  ] )ולקח הכהן עץ ארז( ?ארז' עבור שריפת הפרה אדומהכיצד ישיגו לעתיד לבוא 'עץ 

 הפרשה, תשע"ה

]הקשר בין חטא העגל ל'חומרות' הצדוקים, כיצד תוקן הדבר ב'פרה אדומה', וכיצד הדבר אמונת חכמים 

הרב רוזנבלום,  שיעורי  ]לב, א[קום עשה לנו..(  )ויקהל העם על אהרון..ברי מרדכי לבני דורו[ בא לידי ביטוי בד

  תשע"ג

 אורות הגבעה, תשע"ד ]קודשי מזבח וקודשי בדק הבית[מעילה בפרה אדומה 

, דיין ]ונפסלו מדרבנן, וכשנטמאו מי החטאת בטומאה דרבנןהאיסור לקחת שכר על קידוש מי חטאת 

 (ז"ח )עמ' כאספקלריא, תשע   נוה ההיכל, תשע"ה [ הנטול שכר שלא כדין, דיין הנוטל שוחד

, שיטת רבי אליעזר שפרה בת ]קיימו אותה רק אחר הקמת המשכן ?מדוע נצטוו במרה על פרה אדומה

 זרע שמשון, תשע"ז   נפלאות שמשון, תשע"ז  [שנתיים

הגר"א גניחובסקי,    ]מדאורייתא, כשישראל עומד על גביו, חיסרון לשמה[האם גוי כשר להזות המים? 

 תשע"ו

]לא שתי פרות יחד, ולא פרה ודבר נוסף, כשאחת  )ושחט אותה לפניו( ]יט, ג[שחיטת פרה אדומה בלבד 

 קי, תשע"והגר"א גניחובס הפרות פסולה, לפסול אחת מהן למנוע האיסור[

 שבילי פנחס, תשע"ב כפרת הפרה על חטא העגל, והרמז בפסול שתי שערות שחורות 

  במשנת הפרשה, תשע"ה  הקשר בין פרה אדומה לטעותו של קורח

אורות הגבעה,     ותשע"   ההגר"א גניחובסקי, תשע"  מלאכה הפוסלת וניחותא דבעלים בפרה אדומה

 תשע"ד

כיצד פסלה בלא ניחותא ]שפסלה לקרבן[ עשה מלאכה בפרה אדומה של חבירו חייב לשלם נזק 

   ההגר"א גניחובסקי, תשע"  ]שותף, שואל, ניחותא בטעות[ דבעלים

   השע"תהגר"א גניחובסקי, הליכה בשני שבילין שאחד מהם טמא, ולא ידוע איזה מהם טמא  

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד הזאה מאפר פרה אדומה שספק נטמאה 

    תשע"ד  זרע ברך, הקשר בין הצלת משה מחרב פרעה, לפרה אדומה 

נר יט, ב[  ] )זאת חקת התורה( הבהיר, תולדת החושך וההסתר האור -מי יתן טהור מטמא" "

 יששכר, תשע"ה

)זאת  אסור לנסות להבין את טעמי מצוה זו 'האם בשל היות מצות פרה אדומה 'חוק בלא טעם

 במשנת הפרשה, תשע"ויט, ב[   ]חוקת התורה(  

  מלאכת מחשבת, תשע"ז ]אין קטגור נעשה סניגור[מדוע נעשתה הפרה ע"י אלעזר ולא ע"י אהרן 

אספקלריא,   מלאכת מחשבת, תשע"זלבדוק את הפרה האדומה מי"ח סימני טריפה? האם צריכים 

 מחמדי התורה, תשע"ח   (סט"ח )עמ' תשע

  מלאכת מחשבת, תשע"זפרה אדומה נקנתה מתרומת הלשכה, למרות שהיא קדשי בדק הבית 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה(גזז שתי שערות מפרה אדומה, האם פסלה? 
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רות שאינן אדומות ]שתי שערות שחורות פוסלות, או כל שתי שעגדרי שיער שחור בפרה אדומה 

 שלמים מציון, תשע"ז ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה(  פוסלות, אדום שנהפך לשחור, שחור אדום הוא ולקה[

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"זהאם בכל הדורות ערבבו מעט מאפר פרה אדומה ראשונה של משה? 

 ]זמן קריאתה, טעמי קריאתה, מדאורייתא או מדרבנן, קטן, אמירת אב הרחמים[קריאת פרשת פרה 

 "זרוממות, תשע

 תשע"הבמשנת הפרשה,  ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום( מה ראה קורח בפרה אדומה, וכיצד נכשל? 

 

 מת שחזר לתחיה נושא בפרשה:

 

יים, מי שעבר ]פרחה נשמתן, מי שחזר לח? קדשו ישראל את נשותיהם מעמד הר סיניאחר האם 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' סב    פניני אי"ש, תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ז  החייאה[

 נפלאות שמשון, תשע"ז]גר, עבד משוחרר, כהן[  מעמד בני ישראל אחר שחזרה נשמתן בהר סיני

ירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם תריך ]רב זכהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו 

ימי מילואים וקידוש, מצוות וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, האם יש 

 ההיכל, תשע"ו נוה   )ויפח באפיו( ]ב, ז[ צורך לקדש אשתו מחדש[

]רבי, כתובות קג ע"א, כניסת כהנים לביתו בליל טומאת מת במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו 

 שלמים מציון, תשע"ו  [ד]יט, י( אדם כי ימות באוהל)שבת[ 

]רבי, כתובות קג ע"א, הוצאת בני ביתו   כדמות חי לאחר מותו במת שהתגלה חיוב וקיום המצוות

 שלמים מציון, תשע"ו  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל) בקידוש, למתים חופשי[

, האם יגלה כשהיה בר על איסור רציחההרג את חברו וחזר וקם לחיים, האם ההורג ע] לתחיה קםת שמ

, גאולת דם ע"י הנרצח עצמו, האם יש דין גואל הדםשוגג, האם ניתן לדמות לדין המלבין פני חברו ברבים, 

האם חוזרת הירושה למוריש, האם צריך לקדש אשתו שוב, האם יש הבדל בזמן שחלף, דינה של אשת 

האם נשאר ביחוסי כהונה,  ן תורה שפרחה נשמתן, אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה, אישות אחר מת

אורות הגבעה,   [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל) האם נשאר בסמיכתו, הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב[

 תשע"ג

 (פ"ח )עמ' אספקלריא, תשע  באם ישן או מת מחויבים במצוות ?

 ,תחיה"מאחר קיום המצוות  ,ות להחיות מתיםהרש ,תחה"מ דאליהו ואלישע] מת שקם לתחיה

)ונתתם  [שי' הרמב"ם בתחיה"מ ,ת המתיםיעוה"ב ותחי ,דין אדם שקם לתחיה, ח התורהותחיה"מ בכ

 עומקא דפרשה, תשע"ה  ]יח, כח[ממנו לאהרן הכהן( 

]לטפל בנפטר כהן קודם מדין וקדשתו, אם קם הכהן לתחיה, האם כהן שנפטר האם בטלה כהונתו 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה -שיעורי ליל שישי אהרן הכהן לעתיד לבוא צריך משיחה חדשה לכהונתו[ 
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 מסירות ללימוד התורה :נושא בפרשה

 

)אדם כי ימות המוטל על ערש דווי רח"ל, יקבל עליו עול מלכות שמים או ישתדל להגות בתורה? 

 קולמוס יוסף, תשע"ז באוהל( ]יט, יד[

 פניני אי"ש, תשע"ז )אדם כי ימות באוהל( ]יט, יד[זצ"ל פרקי מוסר הדרכה והנהגות מהגרי"ש אלישיב 

 סברי מרנן, תשע"ח )אדם כי ימות באוהל( ]יט, יד[אדומה לתיקון כמו פרה ועיל עמל התורה מ

שבילי פנחס,  )אדם כי ימות באוהל( ]יט, יד[התורה מתקיימת במי שממית עצמו עליה בכמות ובאיכות 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' כא(אוסף  –ו גל עינינ   תשע"ז

 תשע"ז נר יששכר, תשע"ב  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל)הדביקות בעולם הזה, שורש טומאת המת 

אדם כי ימות ) ע"י לימוד סדר טהרות, יכול אדם להגיע למעלת לימוד התורה לשמה, לפי מדרגתו

 ופניני דעת תשע"  מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל לכבוד כולל טהרות [ד]יט, י( באוהל

שלמים מציון,   [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל)אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם 

  קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' יג( -דברי אמת    מעיינות בני יששכר, תשע"ז   ך, תשע"ויקוח בחנשי   תשע"ו

 תשע"ח

 דברי החיזוק, תשע"ח  האושר בעמלה של תורה

 שלמים מציון, תשע"ח ]כזית שאמרו במקום מרה, מקום חיות האדם כמו דג במים[לימוד תורה בכל מצב 

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' לא( -זכור זאת ליעקב קביעות בבית המדרש  -שתולים בבית ה' 

 שלמים מציון, תשע"ו  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל)ובבות בקבר שפתותיו ד

 

 טומאת מת וקבורתו נושא בפרשה:

 

 נר יששכר, תשע"א  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל) בדיני טומאת מת וחציצת אוהל בפני הטומאה

 (יג"ח )עמ' נות, תשעאוסף גיליו  טהרה מטומאת המת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זספק טומאה ברשות הרבים 

סור הנאה, במקום פיקוח ]ביטול מצות קבורה, גזל, איהאם מותר ליטול אבר מן המת לצורך השתלה 

שיעורי  [, מת גוי, עבר ונטל האם עובר בכל רגענפש, בצורך רפואי אחר, חולה שאינו בפנינו, מחקר רפואי

 נועם אליעזר, תשע"ח    ברכת יצחק, תשע"ו –ליל שישי 

 עולמות, קצאתרומת אברים בתשלום 

מלכים, דרוב ארונות יש חלל טפח וחוצץ מטומאת מת מדלגין על גבי ארונות ]מתים[ לקראת 

הגר"א גניחובסקי, [ ]אע"ג דארון המת קבוע במקומו, והוי ליה לכאורה כמחצה על מחצהדאורייתא 

 תשע"ז
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"זאין מקבלים טומאה בדבר זמני  

אדם כי ימות ) ]גובהו, טומאה מאוהל לאוהל, חיבור ע"י צינורות, הלכות משותפות לסוכה[טומאת אוהל 

 הגר"א עוזר, תשע"ב   [ד]יט, י( באוהל

מת 'קבוע' והטומאה 'פריש', רוב בסנהדרין 'קבועים' בלשת ]האם גוף מת נחשב "טמא" בעצמותו? 

הגזית, והדיבור מפיהם 'פריש', הבדל בן מת רגיל לבן השונמית, מדלגים ע"פ ארונות מדין רוב, קושיית 

הגר"א     אורות הגבעה, תשע"ז[ ד]יט, י( ימות באוהלאדם כי )  הרוקח ותירוץ הארץ צבי והרב גניחובסקי[

 נועם אליעזר, תשע"ח  עשר עטרות, תשע"ח  גניחובסקי, תשע"ז

 פנינים מרבינו האור החיים, תשע"ז  [ד]יט, י (באוהלאדם כי ימות )כניסת מקצת אדם לאוהל המת 

מקוה צריכה שלא תעשה מדברים המקבלים טומאה, האם מותר לעשותה מבטון ] עשיית מקוה מבטון

 נוה ההיכל, תשע"ו  ז[]יט, )ורחץ בשרו במים(  ]מחוזק בפלדה שמקבלת טומאהה

על  וידויתוספת הידור בטבילה, ברכה על  ,גדר מעשה הטבילה ,בתשובהוגילוח לשב טבילה ]דיני טבילה 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  ]יט, ז[)ורחץ בשרו במים(  המטהרת[ כטבילההחטא 

 , גויים בין, שלו שאינו בקבר נקבר, מקברו מת לפנות ההיתר ופני, אדרבנןמאו  מדאורייתא] פינוי קברים

, דינו ומתי נאמר, הרבים את המזיק בר, קמשתמר שאינו קבר, ישראל לארץ או אבותיו לקברי להעבירו

, פינוי הקברים בגוש בקברי עכו"םמה על הציבור להוציא בכדי למנוע, סלילת כבישים ומסילות ברזל, כ

 עולמות, קס  [טז]יט, )או בקבר(  קטיף[

שאליהו הנביא , פטירתו של רבי, טומאת כוהנים ב]צדיקים אינם מטמאיםכהנים על קברי צדיקים  

, האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת ]שהוא כהן[ נטמא בהבאת רבי עקיבא לקבורה, 

  רשב"י[ ןהנים להתפלל במערת המכפלה, בקבר רחל, ועל ציווכדעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו, 

אוסף  -נחל אליהו    עולמות, יא   מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה   [טז]יט, )או בקבר( 

 (ח"ח )עמ' נות, תשעגיליו

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

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

נסיעה  ,מעלת התפילה ,ההשתטחות]רשב"י, מערת המכפלה, קבר רחל,  קברי צדיקים השתטחות על

נוה ההיכל,    עולמות, יא   דפרשא, תשע"ה עומקא  [טז]יט, )או בקבר(  [יציאה איסור, בחו"ל תפילה ,לחו"ל

 תורה והוראה, תשע"ח   עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(    עולמות, שכב    תשע"ב

או  מהתורהקבורה  חיוב, טעמי מצוות קבורה, הציבורכלל או על  קרובי הנפטרל עחיוב ]  חיוב קבורה

, התלמוד מזמן הקבורה מנהגי שינוי, יוסף הצדיק קבורת, רקעבק הנטמן בארון גם או בקרקע, מדרבנן

, גופות שריפת יסור, אתמתכ מאשר מעץ בארון לקבור עדיף, האם ומשטרה צבא חלליבארון,  חו"למנהג 

קבורת רשע ליד ה לשורפו, קבורה עם גוים עדיפה על שריפה, וושצי הנשרפים פרא לקבור מותר האם

, קבורה נפליםקבורת , איברים קבורת, חללים במלחמהזה, קבורת , בזמן מת מצוה, קבורת צדיק

עולמות,   [טז]יט,  )או בקבר( [םובירושלי ישראל בארץ הקבורה מעלת ,הקבורה מקום על בעלותבקומות, 

 שסח

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קיד(  קומותלגבי קבורה ב -דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

]טלטול חמץ שנמצא בפסח ולא ביטל, טומאת כהן טלטול מוקצה בשבת להינצל מאיסור טומאת מת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו הבריות[ היא בקום ועשה, אכילת נבילה כדי להינצל מטומאת מקדש, כבוד
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 , ומת אסור בהנאה[לדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה]משכורת לעובדי חברה קדישא 

 תשע"ח  אשכול יוסף, תשע"גכ, א[  ] )ותקבר שם מרים(
הגר"א ]יט, יט[  )והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי(הזאה על כהן גדול בבין השמשות 

 גניחובסקי, תשע"ד

 הגר"א עוזר, תשע"א  ]יט, כא[)ומזה מי הנידה יכבס בגדיו( טומאת מת והמתעסקים בשריפת הפרה 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   [טז]יט,  קבר()או בהאם מותר לכהן לגעת בקבר של גוי? 

קובץ  -מתיקות ההלכה  ]דברי חיזוק, שאלות חינוכיות במהלך חייו, אבלות[ "מיוחד"האבלות במות ילד 

  גיליונות, תשע"ז )עמ' לג(

 

 שאלות מעשיות בהלכות טומאת כוהנים

 

, אוהל זרוקבפני הטומאה, אוהל המיטלטל  חוצץ, ואוהל מאהיל]אהל טיסת כוהנים מעל בית קברות 

, דהכלי הבא במיברוח, גודלו של המטוס,  וטלית המתנופפתהדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים 

כניסה לשקיות גדולות , צמיד פתילחומרים ממנו עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו 

  [טז]יט, )או בקבר( [ ספק טומאה ברה"ר טהור, צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים, ואטומות

 תורה והוראה, תשע"ג    ות, רסבעולמ

, ביקור חוליםמצוות ] חשש טומאת מת -בית חולים ביקור חולים או טיפול בכניסת כהן ל

י טומאת אהל, מה רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו, אופנ תבקש המצוה גדר, מדרבנןאו  דאורייתאמ

מטמא באהל מת גדול, קטן, נפל ועובר, דין מתי עכו"ם באהל, ודיני הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר 

מהתורה או מדרבנן, והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו  'סוף טומאה לצאת'וד דין  , שבו נמצא המת

או  בדיקותל ת חוליםילב לכהן, כניסת חדר מדרגות ומעלית, נמצאת הטומאה לבין החדרים האחרים

מחדר המתים או ממכון פתולוגי.  - טומאה קבועה,  ביקור חולים ויולדות, וכן למטרת טיפול רפואיקבלת 

רוב המתים , בתי חולים בהם הנגרמת כתוצאה מפטירה באחד מחדרי בית החולים - טומאה מזדמנת

 מנחת אשר, תשע"ו  ]עבודת כהן בבית חולים[   עולמות, קט   [ רוב המתים עכו"םוכש ישראל

]עצה למנוע התפשטות טומאת מת, יציאת כהן מא"י לחו"ל, כניסה עיונים בהלכות טומאה וטהרה 

המקדש עם טומאה בלועה, אישה שמת ולדה או כהן שבלע טבעת טמאה, הריגת עכו"ם בהר הבית,  לבית

שאל נא, תורת מי שיש לו כתם לבן בעור בשרו, האם רשאי להסירו, פדיון מעשר שני בירושלים  העתיקה[ 

  ה, אב אלול תשע"זהטהר

]קבלת טומאה בספינה בכלי הים ובבגד ים, נאמנות עד אחד בספק הערות בהלכות טומאה וטהרה 

טומאה ברשות היחיד, כתם על אוכל שלא הוכשר, איסור פדיון מעשר שני טהור בירושלים העתיקה כיום, 

מדוע אין צורך בטבילת  כניסה עם טומאה בלועה ]קוצב לב או ברגים ממתכת שנטמאו[ לבית המקדש, 

שאל נא, תורת  ידים לקודש קודם אכילת הפסח, טומאת כפפות חד פעמיות, איסור קציצת בהרת כיום[ 

 הטהרה, סיון תמוז תשע"ז

ים, ותיאור המצב שם כיום, העברת מפת "תל השומר" עם סימון לכוהנ -טומאת כוהנים 

 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז  נפטרים במנהרות הכבישים

שיש  ]דיני טומאת כוהנים ללוים וישראלים, בנין שיש בו נפלים, בניןבירורים בהלכות טומאת כוהנים 

בו מת , קברי צדיקים, העברת נפטרים במנהרות הכבישים, מקורות הטומאה בבתי חולים, רשימת בתי 
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החולים בגוש דן בציון חששות טומאת מת, מפת העיר טבריה וחיפה עם סימון הדרכה לכוהנים, כהן 

עכו"ם בהר  בטומאת ארץ העמים, טומאת ארץ העמים בתחומי הארץ, בגולן, בדרום בצירוף מפות, הריגת

הבית, הובלת נפטרים במטוסים טומאת המטוס ושדה התעופה, הנחת עירוב חצרות בבית שכהן לא יכול 

 אמור ואמרת, תשע"ז  להיכנס אליו[

, אהל זרוק, ובו נפטר, טומאת אוהל]חשש שיש רכב מעבר כהן תחת גשר או נסיעת כהן במנהרה 

 מנחת אשר, תשע"ו [חזקת כהונה בזמן הזה, ספק טומאה ברה"ר, רוב ומיעוט

 

 רעהרוח  –שתחת המטה  אוכל נושא בפרשה:

 

 אזמרה לשמך, תשע"ח 'גילוי'ומשום  'רוח רעה'דברים האסורים משום 

]חמירא סכנתא  ?אפילו בדיעבד םהאם אסור לאכל תחת המיטה שהיו אוכלין או תרופות

 תורת המעדנים, תשע"ח מאיסורא[

 תורת המעדנים, תשע"ח ?שהיו תחת המיטה נטילת ידים של שחרית עם מים

 תורת המעדנים, תשע"ח ?יכולים לצאת בזה ידי חובה אתרוג שהיה מונח תחת המיטה האם

 תורת המעדנים, תשע"ח ?תחת עגלת תינוק האם מותר להניח אוכל

 תורת המעדנים, תשע"ח ?ושהיה תחת המיטה בסוכה האם מותר לאכל אוכל

תורת ]אדם אוסר דבר שאינו שלו[   ?לולאכ רו תחת המיטה האם אסוראדם שהניח אוכל של חב

 המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח ?או תחת הכרית כשיושן בלילה אם יש איסור להניח אוכל בכיסה

 תורת המעדנים, תשע"ח ?במטוס וישןמושבו תחת  הניח אוכל

 תורת המעדנים, תשע"ח ?לאכול מותרגוי  תתחת מיט השהי האם אוכל

 

 האכלת בעלי חיים לפני האדם נושא בפרשה:

 

שיעור ',  יטעם, או ש'לבהמתו מאכל שיתן קודם' ליאכ'ש לאדם אסור]האדם לפני אכלת בעלי חיים ה

 להאכיל שכח, אם או מדרבנן מהתורה בהמתו, שיאכיל קודם לאכול האיסור טעםהאסורה,  האכילה

תת ל שצריך האוכל כמותם, הבדל בין אכילה ושתיה, הלחת פת לטעימ בין המוציא בהמתו, להפסיק

ושכח להאכיל מהו  יצא מביתוה, הבהמת האכל םלהקדי צריך ביום פעמים כמהאכילה,  להתיר בהמהל

ילדיו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או  בהמתו האכילאדם ל מינהשיעור הטורח שמחויב בו, 

האם דין האכלה שווה לגבי כל  יו,בהמות את קודם להאכיל צריך האם במתנה אוכל לחברו נתן, הקטנים

הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות 

 להאכיל המנהג, בהמתו מאכל להקדים מחוייבהאם  בסעודה[ מצוה ]שיש טוב ויום בשבתאליעזר ורבקה, 

   זרע שמשון, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"הכ, ח[  ])והשקית את העדה ואת בעירם(  ה'[שיר ב'שבת עופות
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 ,יוסף אשכול   ג"תשע, השבת מאור   חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ   עולמות, רכז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

 "ח )עמ' כג(אספקלריא, תשע  תשע"חזרע שמשון,    אשכול יוסף, תשע"ו   תשע"ג

?   להקדים אכילת בהמתו יש חיובהיאך הקדים הקב"ה לנח אכילתו לפני אכילת הבהמות, והרי 

    אשכול יוסף, תשע"ו   תשע"ג ,יוסף אשכול

איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי ]עניני האכלת בעלי חיים 

 "זעומקא דפרשה, תשע  [חיים ביום טוב, בחול ובשבת, נתינת מאכל אדם לבעלי חיים

 זרע שמשון, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ה  ]השקית אדם לפני בהמה[ אדם קודם לבעל חיים בשתייה

 

 אה סגולית והיזק סגולי רפו נושא בפרשה:

 

להתיר אינה רפואה גמורה ]מי שנשכו כלב שוטה, האם להאכילו מחצר הכבד שלו, רפואה סגולית בשבת 

, חולה ספק נפשותלבין  ספק רפואהלו איסור בהמה טמאה על כך, ספק נפשות דוחה שבת, החילוק בין 

בעשיית רפואה סגולית  כה דאורייתאבמלאשיש בו סכנה התובע שיעשו לו סגולה, האם מותר לחלל שבת 

 לצורך עשיית רפואה סגולית, לחולה דרבנן ]כאשר אין החולה תובע[, איסור שיש בו סכנה לצורך חולה

שם לתפילה[,  -]לשלוח קוויטל  תפילת צדיקים, חילול שבת לצורך שאין בו סכנהולחולה  שיש בו סכנה

לוחש גזירת שחיקת סממנים ברפואה סגולית, בת, בש הומאופטיתרפואה התייעצות עם חכם, או לצורך 

אם גזרו בו משום  -על נחשים בשבת ]איסור צידה[, ודין לחישה בשבת לרפואה ]בחולה שאין בו סכנה[ 

  (נ"ח )עמ' אספקלריא, תשע    עולמות, פח שחיקת סממנים, לחש בשבת לעין הרע[ 

)עשה לך  סגוליות, בשבת ובחול[ האם מותר להעזר בדרכי ריפוי]ות סגוליות אה וברפואשימוש ברפו

 בארה של תורה, תשע"ג    נוה ההיכל, תשע"דכא, ח[  ]שרף ושים אותו על נס( 

)וישלח ה' בעם את  ין[האם חייב בתשלומ] תעין אלקטרוני ,הרע, סגולה ושמות מזיק על ידי עין

 , תשע"בנוה ההיכלט[  -כא, ו]הנחשים...והביט אל נחש הנחשת וחי(  

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית הנאה ממעשה ניסים 

מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסים לכבוד שבת, מצוות לאו ליהנות נתנו, השתמשות במעשה ניסים לצורך 

צרים, עומר מתבואה מצוה, שמן נס בחנוכה, אכילת רשב"י מעץ החרוב, חומר טבעי שהובא בנס, ביזת מ

שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה, האם ניתן 

 אוצרות אורייתא, תשע"חלקיים מצוות צדקה מנס[ 

   תשע"ז  שלמים מציון, תשע"ו ממעשה ניסים, תרומות ומעשרות[]הנאה אכילה וברכה על אוכל ניסי 

 ברכת יצחק, תשע"ז –שיעורי ליל שישי 

]כ, )ותקבר שם מרים(   [לתורה סגולת הבאר ,הנאה ממעשה ניסים] בארה של מריםשתיה וטבילה מ

 לט תירוצים עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'  קיח(   עומקא דפרשה, תשע"ב[  א

 עומקא דפרשה, תשע"ב  עשיית סגולות וקמיעות
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 ' מי מריבה'חטא  נושא בפרשה:

 

מחמדי   ]כ, יב[( לא האמנתם בי להקדישני)כיצד חטא משה במי מריבה, הרי היה מזכה הרבים? 

 מחמדי התורה, תשע"ח  התורה, תשע"ג

 חפניני אור החיים, תשע"  חטא מי מריבה

האיחוד בחידוד,   ]כ, יב[( להקדישנילא האמנתם בי ) ]הכאת הסלע או 'שמעו נא המורים'[חטא מי מריבה 

 תשע"ו

נת מהר"ל, מש ]כ, יב[( להקדישנילא האמנתם בי ) [שלא נעשתה המצוה בשמחה ובאמונה]חטא מי מריבה 

    תשע"ח

 (לא האמנתם בי להקדישני) ]למשה ולירבעם, מזכה הרבים מול מחטיא הרבים[לכל אחד יש תלמידים 

 פניני אי"ש, תשע"ז  ]כ, יב[

  כאיל תערוג, תשע"ד  ]כ, יב[ (לא האמנתם בי להקדישני) ]ביאור חטא מי מריבה[ כח מילה אחת של תורה

 (יגגיליונות, תשע"ח )עמ' קובץ  – שאל אביך ויגדך ]הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[

    (מ"ח )עמ' אספקלריא, תשע תמוז? מי מריבה בחודש 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ולמי מריבה פרשת פרה אדומה לחטא קורחהקשר בין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  [ התאנף ה' בגללכם] במה חטאו ישראל במי מריבה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  חטאו של אהרן במי מריבה

שיעור חומש הגר"ח  ]כ, יב[ (לא האמנתם בי להקדישני) ]קודם מתן תורה ולאחריו[שנה עליו פרק אחד 

 ע"חא, תש"פיינשטיין שליט

]ז, )קח את מטך(  ]למה שמשו, וכיצד בכל מכה ומכה, באיזה מטה השתמשו במי מריבה[כמה מטות היו 

 (עדאספקלריא, תשע"ח )עמ'    אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט(  ט[

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

]נפקא מינה להלכה בטעמים, אגרא דשמעתא סברא, טעם או גדר, טעמא דקרא כשאין מי המצוות טע

 עומקא דפרשה, תשע"ו יט, ב[)זאת חוקת התורה( ] נפק"מ[

)זאת חוקת  [ותואיסור מחמת ציווי ה' ולא מחמת הולדת טבע רע בעצמ]טעם איסור מאכלות אסורים 

 נת מהר"ל, תשע"חמש  יט, ב[התורה( ]

משנת מהר"ל,  )זאת חוקת התורה( ]יט, ב[ מצוות התורה, וגם מצוות צדקה וחסד אינם מצד הרחמנות

  תשע"ח

]מצוה שכלית ומצוה חוקית, הוצאות כיבוד אב על מי, הפסד או הוצאות כספיות גדולות לקיום מצוות 

עשה, במצוות לא תעשה, לא תעשה שאין בו מעשה,  מניעת רווח, תקנת אושא להוציא עד חומש, במצוות 
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צדקה לכפרת עוונות, פרסומי ניסא, למען לימוד תורה, מצווה  כשכבר נתן חומש לצדקה באותו יום, ריבוי

 אוצרות אורייתא, תשע"ז )ויקחו אליך פרה אדומה תמימה( ]יט, ב[  שחייו תלויים בה[

, יט] (ל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא)וכ הלשון הפה ושמירת סגירת הכלי רמז לסגירת

 דרכי החיזוק, תשע"ב    שלמים מציון, תשע"ה  [טו

 ,טעם המים בבאר ,טבילה בבאר מרים בזה"ז ,וגידולי הבאר זריעה במדבר] בהלכה בארה של מרים

)ותקבר שם מרים(   [לתורה סגולת הבאר ,כשרות הטבילה בבאר ,הנאה ממי הבאר ,הנאה ממעשה ניסים

 עומקא דפרשה, תשע"ב[  ]כ, א

]במדרש מובא שהייתה בזכות אברהם, לאן נעלמו כל המים בפטירת מדוע הייתה הבאר בזכות מרים? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה [ כ, ב])ולא היה מים לעדה( מרים? למה שימשה עוד הבאר במהלך הדורות[ 

]כיסוי הדם רק בדבר שמצמיח, והמכסה בעפר המדבר לא יצא, האם מדבר הוא מקום ראוי לזריעה? 

)לא מקום זרע(  כשהיו ישראל במדבר האם גדל שם, מכוח באר מרים, זריקת אפר עגל הזהב לנחל במדבר[

 מעדני אשר, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ח    שלמים מציון, תשע"ז  , ה[]כ

התורה,  מחמדיכ, ח[  ])והשקית את העדה ואת בעירם(  מקורו וגדרו ,ישראלנם של התורה חסה על ממו

 תשע"ח  תשע"ג

]ברכה ראשונה וברכה אחרונה, השותה מים לצמאו ומים לרפואה, ברכה בשתיית מים ושאר משקים 

כ, ח[  ])והשקית את העדה ואת בעירם(  , טעימה[חנקתו אומצא, הנאת החיך, מטעמת אינה צריכה ברכה

 שלמים מציון, תשע"ח

)לא נעבור בשדה בי קנין[ ]לגההבדל בין מעבר בקרקע פרטית בארץ ישראל למעבר בדרך ציבורי 

 החכמה על משך חכמה, תשע"חבינת  כ, יז[]ובכרם... דרך המלך נלך( 

)ויאמר  צורת שלטון[]נבחר מלך מחדש לביו אמורי בו עברה מלוכה מאב לבן ההבדל בין אדום בו 

 החכמה על משך חכמה, תשע"חבינת  אליו אדום( ]כ, יח[

 משנתה של תורה, תשע"ז  כל בית ישראל( ]כ, כט[...ן)ויבכו את אהרת אהרן ובמ וגגחזרת רוצח בש

 ומדי שבת, תשע"  כא, א[])וישמע הכנעני, ברש"י( אהבת הבריות  

]בקרקע מטלטלין ובני אדם, עם יאוש ובלעדיו, בישראל ובגוי, האם רק הפקעת הקנין כיבוש מלחמה 

)וישב ממנו שבי( הקודם, או קנין עצמי, כדין זוטו של ים, כשבטל הכיבוש, ובארץ ישראל לאחר החורבן[ 

 עומקא דפרשה, תשע"ד   הגר"א עוזר, תש"ע  ]כא, א[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  ]כא, א[וישב ממנו שבי( )דמלכותא דינא 

מלחמת מצווה? האם מותר לקחת  ימה, הכללים ההלכתיים הנוגעים לעשיית מלחמה] הלכות מלחמה

שתתף במלחמה? מהם העקרונות שלל? האם מותר לפתוח במלחמה בשבת? האם מותר לנשים לה

וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי )  [ההלכתיים הנוגעים למחנה המלחמה?

 תורה והוראה, תשע"ב  ב[כא, ]( את עריהם

 מאור השבת, תשע"ו  [ה-דכא, ] )ותקצר נפש העם בדרך(ה'  ח התענוג על עקירת כ -רוח ונפש  קוצר

מדוע ציוותה תורה לעשות מעקה ולהיזהר מסכנות  -היות ואין הנחש ממית אלא החטא ממית 

 אשכול יוסף, תשע"דכא, ח[  ] ראה אותו וחי()עשה לך שרף...והיה כל הנשוך והזמן?  
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ות עשרלצפיה ב

עורים על שי

 חוקת 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

 

]הזמין אמבולנס לפינוי פצוע מי חייב לשלם, מי היה אמור לשלם על עשיית נחש החזר הוצאות רפואה 

 תורה והוראה, תשע"ז כא, ח[] )עשה לך שרף...והיה כל הנשוך וראה אותו וחי( הנחושת?[

 משנתה של תורה, תשע"ז  ]עץ שהמתיק את המים[נס בתוך נס  -נחש הנחושת 

]רופא חולי עמו ישראל, היתר להתרפאות, ברכת אשר יצר, כוונה למצוה במצוות הרבות  עניני רפואה

 כאיל תערוג, תשע"ו  זצ"להגראי"ל שטיינמן  שמבצע הסגל הרפואי[

   במשנת הפרשה, תשע"דכא, ח[  ]ך וראה אותו וחי( )והיה כל הנשוכיצד יש לשון שמחה בנחש הנחושת? 

 הקשר בין שני ההרים שמחצו את האמוריים לאבק שעלה מתלמידי בבל ונראה עד ארץ ישראל

 שבילי פנחס, תשע"ה  ]כא, יד[פה( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסו)

]כא, פה( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסו)סיפור הנהגת ההסתר והגילוי  -ספר מלחמות ה' 

    נר יששכר, תשע"ג  יד[

 שפת אמת, תרמ"חכא, יז[  ] )עלי באר ענו לה(  מלחמה לשם שמים מביאה למנוחה

 שפת אמת, תרמ"טכא, יז[  ] )אז ישיר ישראל את השירה(  בין שירת הים לשירת הבאר קשרה

הרי כל מי שאינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד ]מדוע נותנים צדקה בעורמה לצריך ואינו רוצה ליטול? 

 אשכול יוסף, תשע"וכא, יח[  ] )באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם( [שיפרנס אחרים משלו

)ויקח את  ]הכרעת דין בכח הזרוע, כסעד זמני, גבולות המקרים[ "אלימות בדין? דין "כל דאלים גבר

 אה, תשע"דתורה והור  ]כא, כו[ כל ארצו מידו(

 כאיל תערוג, תשע"ה  כז[ ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון( חשיבות לימוד המוסר 

  ות[נחשב לו לזככיצד הודיע לאברהם שלוט נשבה, כדי שיהרג וישא את שרה, ]מלך הבשן זכותו של עוג 

 אשכול יוסף, תשע"הכא, לד[  ])אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו( 

 שפת אמת, תרמ"חכא, לד[  ])אל תירא אותו(   המלחמה הרוחנית של משה עם עוג מלך הבשן

 

 חודש תמוז :מענייני דיומא

 

 רץ כצבי, תשע"ז   לטוב ולמוטב -כבוד 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז  בחודש תמוז -תיקון חוש הראיה 

גר"מ חשבתי דרכי ע"פ ה בחודש תמוז עלינו לחזור לעיקר ששתל אברהם ולהיות בני אברהם באמת

 "ח )עמ' ד(נות, תשעאוסף גיליו -שפירא זצ"ל 

 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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