
 

 

 

     

 קורחפרשת למקומות  ימרא            
   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                              

 

 

 לבית ולמשפחה: 

 

 בתשע"  תשע"ג  -פנינים 

 בתשע"  תשע"ג  דתשע"  תשע"ה  תשע"ו  - שבת לחןולש נר

 ג"תשע  ד"תשע  ה"תשע  - ישרים דברי

 ג"תשע  ד"תשע - צדיקים סיפורי

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו -שבת טיש 

 תשע"ו -מידות טיש 

 תשע"ד  תשע"ה תשע"ו  –להתעדן באהבתך 

 

 

 מחלוקת בפרשה: נושא 

 

 

 ישיבת מיר, תשע"ו ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגוםמחלוקת "לשם שמים" ושלא לשם שמים 

 פניני דעת, תשע"ו ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגוםמוסר לימינו מפרשת קורח  ב טהורלעומת לנגיעות 

 מעדני אשר, תשע"ה טז, א[]( )ויקח קרח, בתרגוםח ישיבה בסמוך ופתלהאם מותר לחלוק על רבו, או 

]גדרי המחזיק במחלוקת עובר בלאו, דאורייתא או דרבנן, האם יש צד צודק, לה"ר על  המחלוקת בהלכה

 עולמות, שמח בעלי מחלוקת, הזהירות ממחלוקת, דברי הרמב"ם[

 תשע"בנר יששכר,   [ טז, יח] (ויקחו איש מחתתו)  במעמד רבבות אלפי ישראל -השלימות והפירוד 

)ויהי ככלותו לדבר...ותבקע האדמה למה משה רבינו לא התפלל על קרח ועדתו שיחזרו בתשובה? 

 אשכול יוסף, תשע"ד  [ טז, לא] (אשר תחתיהם
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 ?ון נידון בעונש החמור בלבדשל קרח נבלע באדמה, והלא החייב מיתה וממ רכוש מדוע נבלע גם

 אשכול יוסף, תשע"ה  [טז, לב] אותם ואת בתיהם(  ותפתח הארץ את פיה ותבלע)

פרי ביכורים,    שלמים מציון, תשע"ו   [טז, לב] (...ותפתח הארץ את פיה ותבלע)" לברוח מהמחלוקת"

כאיל    שלמים מציון, תשע"ה   איש לרעהו, תשע"ה    איש לרעהו, תשע"ו   מאור השבת, תשע"ה   תשע"ו

 ממשנתה של תורה, תשע"ד  מאור השבת, תשע"ד   תערוג, תשע"ה

, חכם שטיהר. טעם האיסור. טעות בשיקול דעת או בדבר משנה. שטימא חכם] "חכם שאסרדין "
מי נקרא חכם לענין זה. הורה לאיסור  על ה'גברא',כשהשני גדול מהראשון, האם חל איסור על ה'חפצא' או 

  , מעמד בי"ד הגדול לערעורים בזמנינו[רבנים כמה עם נתןו נשאמחמת ספק. כשהחכם עצמו חזר בו, 
 עולמות, קנט

 

 נושא בפרשה : פדיון הבן

 

 נוה ההיכל, תשע"ג בכור שהגדיל מי קודם בפדיונו, האב או הבן

]איך נמדדת תקופת 'חודש', פדיון הבן בלילה, אחר הצהרים, כשנופל שבת, דחייה זמנה של מצוות פדיון הבן 

 תורה והוראה, תשע"ג ליום אחר[

 סקי, תשע"ובוהגר"א גניחפדיון הבן במתנה על מנת להחזיר 

 עולמות, ה  ]המוציא מחבירו עליו הראיה[ מצוות פדיון הבכור בספק בכור

עוברת, כשאין ]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה קודם?  
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע לא ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים שניהם[

 אורות הגבעה, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ד  פדיון הבן על ידי שליח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  האם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון הבן לכהן אחד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג פדיון הבן באדם בעל שני ראשים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]שבעצמו פטור מפדיון הבן[פדיון הבן על ידי שליח לוי 

 כאיל תערוג, תשע"ה   פדיון הבן בשטר חוב

 

 שאר עניני הפרשה

 

שפת  ]טז, א[( בן יצהר בן קהת בן לוי )ויקח קרח ביטול לכלל ישראל ואינו מהות בפני עצמו –שבט לוי 

 אמת, תרנ"ה

 שפת אמת, תרנ"ה ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגום סמיכות פרשת קרח לפרשת ציצית

 תרל"אשפת אמת,  ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגום חיותו של אדם מהתורה כפי ההכרה במציאות זו

שפת  ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגום הביטול לכהנים מידת החסד תכליתם של הלוים מידת הדין הוא

 תרנ"גאמת, 
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  תשע"ומדי שבת,  ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגוםניתוק שרשרת הדורות  –חטאו של קורח 

 קב ונקי, תשע"ה  ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגום  ?מה מקור שם משפחת "קורח" ביוצאי תימן

שיחות בפרשת השבוע,   ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגום בכח 'פיתוי הלב' להפיל את האדם ממדרגתו

 תשע"ו

במשנת הפרשה,   ]טז, א[( )ויקח קרח, בתרגוםמה ראה קורח בפרשת פרה אדומה, וכיצד נכשל?  

 תשע"ה

)ויקח קרח,  "שמן"ולא הבין שהתיקון שלו לשתוק בבחינת   "קרח טעה במשמעות שם אביו "יצהר

 שבילי פנחס, תשע"ה  ]טז, א[( בתרגום

]תפילת תחנון, האם יש לסמוך אותה לתפילת לחש או חזרת הש"ץ, הפסק דין נפילת אפים בתפילה 

מיושב או דבה. המאחר, נ תפילת ובדיבור, הפסק לדברים שבקדושה, נפילת אפים אחר תפילת תשלומין, א

מעומד, בלילה, במנחה לפני או אחרי השקיעה, במקום שאין ספר תורה, מנהג ירושלים. גודל כוונתה, סדר 

שאינו בן  מי ינהג וכיצד צדיקים, של הילולא תחנון ביום לומר שלא מנהגנפילת אפים למנהגים השונים, ה

 רוממות, תשע"ו  עולמות, קח  ]טז ,ד[ )וישמע משה ויפול על פניו( .המקום[

 תרנ"דשפת אמת,  ]טז, ה[ )בוקר ויודע ה'( הדמיון בין גבולות הבריאה לגבולות האנושות

 תורה והוראה, תשע"ד  [ טז, יב] (וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם)  לבית הדין והלכותיו הזימון

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]טז, יז[ )וקחו איש מחתתו( הקטרת קטורת ע"י מומר

 ע"ומלאכת מחשבת,  ]טז, יז[ )וקחו איש מחתתו( על מה סמך משה רבינו להקטיר קטורת ללא ציווי

 נוה ההיכל, תשע"ה  [ טז, טו] ()ולא הרעותי את אחד מהם [ו]מתי מחויב להחזיר דיין הנוטל שכר שלא כדין

במשנת הפרשה,  ]יז, יב[ )ויתן את הקטורת יכפר על העם(כוחה של הקטורת, וסגולת אמירתה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ד  [ ג-יח, א] ()ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל כניסה להר הבית בזמן הזה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]יח, ד[ )וזר לא יקרב אליכם( טומטום כהן העושה עבודה

   ]יח, ח[ )משמרת תרומותי(האם מותר להכשיר לקבלת טומאה תרומה, ולטמא בידים, ובזמן הזה את 

 שלמים מציון, תשע"ו    מאור השבת, תשע"ה

 אשר ליהודה, תשע"ד  [ יח, ט] (דשים לך הוא ולבניךודש קוק)קידושין בקדשים ובגזל הגר 

, לענין ]ספק תיקון האם הוי ודאי תיקון, לענין טבילהתרומה בשבת מספק טבל האם מותר להפריש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]יח , יב[ )אשר יתנו לה' לך נתתים(  מחיצה שנפלה, לענין סוכה[

ח וח עצמי או פועל רק מכוכ, האם לשליח יש ]פעולה לרצון המשלח, ונגד רצונוגדרי שליחות בתרומה 

כאשר מת . ובמשלח שנשתטה, האם יכול השליח לעשות שליחותו מדין תורהמחלוקת הראשונים משלחו. 

דושין יח לפעול הדבר, כגון בקוהבחנת האחרונים בין שני גדרי שליחות; שליחות הצריכה נתינת כ .המשלח

אפשרות ביטול השליחות שלא בפני  ח כגון בשחיטת קדשים ווגירושין, ושליחות על מעשה בלא נתינת כ

שליח ח לשליח אלא די בניחותא של המשלח כדי שייחשב הובתרומה א"צ מתן כ . לדעת הרמב"םהשליח

 ]יח, כח[ )כן תרימו גם אתם תרומת ה([ יכול להפריש תרומה מפירות הפקר.האם כ'בעלים' על ההרמה. 

    ההגר"א עוזר, תשע"
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    דהגר"א עוזר, תשע" ]יח, כח[ )כן תרימו גם אתם תרומת ה(גדרי שליח לדבר עבירה 

)כן כהן הרוצה לאכול טבל, האם חייב להפריש קודם תרומות ומעשרות, ולמוסרם לכהן ולוי?  

 מעדני אשר, תשע"ה  ]יח, כח[  תרימו גם אתם תרומת ה(

 ,תחיה"מאחר קיום המצוות  ,הרשות להחיות מתים ,תחה"מ דאליהו ואלישע] עניני תחיית המתים

 )ונתתם  [שי' הרמב"ם בתחיה"מ ,עוה"ב ותחית המתים ,דין אדם שקם לתחיה, תחיה"מ בכח התורה

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

 ם מציון, תשע"השלמי  [ל, יח] (בהרימכם את חלבו ממנו)התורם מן היפה על הרעה 

קי, סהגר"א גניחוב ]יח, לא[ (בכל מקוםואכלתם אותו )]לועג לרש[ אכילת מעשר שני בבית הקברות 

 תשע"ו

 

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 

 עלונים( 21)   ו"תשע  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

 תשע"ה   תשע"ד   תשע"ג   ב"עתש   תשע"א    שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 ש, על דרך ההלכה החידוקורחלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 102)  והפילפול

 

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת 

kishurtora@gmail.com 
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