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 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     קורחפרשת 
  ]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

 המשפטבינת 

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 הפרשהבמשנת 

 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

 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

 עומקא דפרשה

 פרשהעיון ה

 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:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&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=47852&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=47852&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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=47852&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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למאגר עלוני 
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 קודמות(
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]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[

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 מחלוקת נושא בפרשה:

 פדיון הבן נושא בפרשה:

  נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה 

  שאר עניני הפרשה:

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 

  מדי שבת, תשע"ו  ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(ניתוק שרשרת הדורות  -חטאו של קורח 

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

 (עזאספקלריא, תשע"ח )עמ' 

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

 "ותשע

 ]היחיד והחברה[ בין קורח שלקח עצמו לצד אחד, לבין אברהם שעמד מ"עבר" השני של העולם

 משנתה של תורה, תשע"ח  ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום( 

במשנת הפרשה,   ]טז, א[ ח קרח, בתרגום()ויקמה ראה קורח בפרשת פרה אדומה, וכיצד נכשל?  

 תשע"ה

מלאכת    משנת מהר"ל, תשע"ח  ]טז, א[ (רש"י)ויקח קרח, בבקשת יעקב שלא יזכר שמו במחלוקת קורח 

 מחשבת, תשע"ח

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

 שבילי פנחס, תשע"ה  ]טז, א[קרח, בתרגום( 

מדוע דווקא , השמש והירח להגנתו של משה רבינו]זעקת האם קדמה מחלוקת קורח לחטא המרגלים? 

 ב"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [הם

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
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_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_72.pdf
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 דברי אמת, תשע"ח ""הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם - תוחטא קורח ועד

בעניין כהונת , במה נחלקו משה מה'בוקר' יחמה הוכ] מדוע לקח עמו קורח מומחים לעיבור השנה?

 ג"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [אהרון

אוסף גיליונות ישיבת מיר,  -נחל אליהו  ]העדר מידת הענוה[מדוע לא נבחר קורח למנהגי על אף גדולתו? 

 שע"ח )עמ' ח'(ת

מדוע יש לקפל הטלית , מה רצה להוכיח משה ב'בוקר'] כעת?גרם לקורח לעורר את המחלוקת מדוע 

, נבלוםרוז הרב שיעורי [יין הבדלהממדוע נשים לא שותות , הטעם לשפיכת היין בהבדלה, מיד במוצ"ש

 ד"תשע

אוסף גיליונות ישיבת מיר,  -מאמרי עינינו גל השימוש של קורח בטליתות התכלת  -מעלת הלבוש 

 משנת מהר"ל, תשע"ח תשע"ח )עמ' יט(

באור הדו שיח בגמ' בין עלי לחנה שנוצר כתוצאה ]? הנביא יהיה מצאצאיו מואלששזכה קורח כיצד 

 א"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [מהוראת שמואל

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' טו'( -מאמרי עינינו גל   תורניתועשירות  -עושרו של קורח 

 תכלית בריאת האדם שהגוף ישוב אל העפר והנשמה הרוחנית]מדוע נענשו עדת קורח בירידה שאולה? 

שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א,     משנת מהר"ל, תשע"ח   שבילי פנחס, תשע"ח [תשוב בשלימות ליוצרה

 תשע"ח

]עונש קטן בדיני שמים קודם גיל עשרים, מביא  בעון מחלוקת הנספין עונש רב ואע"פ שאינ ןקט

 תשע"ח משנת מהר"ל,  עצמו לעונש[ )ונשיהם ובניהם וטפם( ]טז, כז[

]כרת, חופה ומעשים טובים, לחלל שבת לחולה האם להעדיף פחות מתי נענשים על דיני שמים 

 (יפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מבן עשרים[  

מהפכה השקטה של אלקנה לעומת ה [שאין סופה להתקיים]המהפכה הרעשנית של קרח 

 תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ז [, עידוד העליה לרגלשסופה להתקיים]

דימו חז"ל את  ]מדוע ?'בית מלא ספריםמ'ו 'כולה תכלת'מציצית ש קורחהייתה ראייתו של מה 

 ה"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי , ולא תכלת לרקיע[לרקיעאת הים התכלת לים ו

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

ע"פ הגר"מ  -חשבתי דרכי    אשכול יוסף, תשע"ח   תשע"ז  אשכול יוסף, תשע"ד  [ טז, לא]אשר תחתיהם( 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ד'( - שפירא זצ"ל

, יתמו תפלל עליהם כך, או צריך להתפלל שיחזרו בתשובה]האם מותר להתפילה על רשעים שימותו 

 אזמרה לשמך, תשע"ח [חטאים ולא חוטאים

 שבילי פנחס, תשע"זקורח גלגולו של קין וקללת "נע ונד תהיה בארץ" 

אספקלריא, תשע"ח  !חשיבות השייכות וערבות עם הציבור –יחסו של משה רבנו לקורח ועדתו 

 )עמ' ט(

 מעדני אשר, תשע"חעונשם של אנשי קורח מחדש בכל ראש חודש 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_38_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 קורח 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

 

 (יגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   תשובת בני קרח

 (פגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ?האם בלועי קרח חיים עד היום

משנתה של תורה,     מעדני אשר, תשע"ח לקורח זמן עד הבוקר, ולא בדק אותו מיד?  מדוע נתן משה

 תשע"ח

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

ד, קם ליה יב מיתה וממון נידון בעונש החמור בלבחי] ?רכוש של קרח נבלע באדמה מדוע גם

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

    יוסף, תשע"ח

אספקלריא, תשע"ח )עמ' ]בליעת ממון קורח, ירמיהו אנשי ענתות, בית המן[  הנאה מממון אדם רשע

 (לא

מלאכת )ואת כל הרכוש( ]טז, לב[ בהנאה? האם היה לעדת קרח דין 'עיר הנידחת' שממונם אסור 

 מחשבת, תשע"ח

]טענתו של קורח, ומשמעותה ההלכתית, מעמדו של לוי כשאין כהן,  אין שם כהן נתפרדה החבילה

 (צאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בזמן הבית וכיום[ 

)בוקר ויודע ה' מדוע לא הוכיח משה שקורח רשע ממקום ירידת המן בריחוק מאוהלו של קורח? 

 בארה של תורה, תשע"ח  ה[ את הקדוש והקריב אליו( ]טז,

 פניני דעת, תשע"ו ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(', מוסר לימינו מפרשת קורח ב טהורל'עומת ל 'נגיעות'

 

 מחלוקת נושא בפרשה:

 

 פניני אי"ש, תשע"ח   כאיל תערוג, תשע"זכוחה של הליצנות המעוררת את המחלוקת 

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

  נר לשולחן שבת, תשע"ומחלוקות בקהילות ישראל  

 מאור השבת, תשע"זהאם יפרוש רב ממשרתו או יסגור סוחר חנותו מפני המחלוקת?  

 פניני אי"ש, תשע"ז ]למחול רק אחר שיבקש מחילה ברבים[תלמיד חכם שביזוהו ברבים 

 מעדני אשר, תשע"ה  ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(ק על רבו, או לפתוח ישיבה בסמוך האם מותר לחלו

  מעיינות בני יששכר, תשע"ז

זרע שמשון,  ]קיום הדין מונע מחלוקת, מחלוקת מקשה בזיווגים, בעל מחלוקת ככופר[י מחלוקת ענינ

 תשע"ז

 טועמיה, תשע"ג   הטענות מולידה אתמחלוקת כתוצאה מטענות או 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
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]המחזיק במחלוקת עובר בלאו, דאורייתא או דרבנן, האם יש צד צודק, לה"ר על בעלי המחלוקת בהלכה 

, האם חובה ללכת לבעל המחלוקת כשעושים נגדו מחלוקת, מחלוקת, הזהירות ממחלוקת, דברי הרמב"ם

,מדוע הלל ושמאי מחלוקת שהיא לשם שמים, איסור "מחלוקתבין שני צדדים יש  בכל ויכוחהאם  ,לפייסו

ההיתר לספר לשון הרע , אלו ואלו דברי אלקים חיים, לא עברו במחלוקתם על איסור "מחזיק במחלוקת"

ברי הרמב"ם , דלהחזיק במחלוקת "על המתייצבים בדרך לא טוב ומושכי עוון" והחיובעל בעלי מחלוקת, 

להתרחק מלהיות דברי החפץ חיים בגודל החיוב ", משפחות ועיירות לחורבןבגנות המחלוקת שגרמה 

 -מחלוקת , מסייע בזה לאביו ואמו, ושיראה בכל כוחו להטיל שלום" , ואפילו אםמעוזרי המחלוקת

  [עצות והדרכות כיצד להתרחק ממחלוקת, לברוח ממחלוקתהסיבות • " הנובעת מקנאה וצרות עיןשטות"

 עולמות, שמח

 נפשו גחלים תלהט, תשע"חכוח המחלוקת בעקבתא דמשיחא  

)ולא   בתורה[]רמב"ם ורמב"ן, צורת כתיבת הלאוין  האם לאו דלא יהיה כקרח ועדתו, במנין המצוות

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חיהיה כקורח וכעדתו( ]יז, ה[ 

 השבת, תשע"ו מאורגוי אחד בארץ  -הבריחה מהמחלוקת 

 מעדני אשר, תשע"חלשון הרע על בעל מחלוקת 

]נגיעה בכפתור, כח השתיקה, להרבות  זצ"לההימנעות ממחלוקת במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

   כאיל תערוג, תשע"ו[  ה שלום במרומיו, אש המחלוקת, יעסוק בדברי תורה, מויתור לא מפסידים, עוששלום

 כאיל תערוג, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ה

]'במה מדליקין' את אש המחלוקת, כי תצא אש...ונאכל גדיש, שיעור חימוץ מצה, התרחקות ממחלוקת 

  איש לרעהו, תשע"ה   איש לרעהו, תשע"ו  בזכות מה ניצלו בני קורח, ה'צודק' במחלוקת[

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

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

    פניני אי"ש, תשע"ז   ממשנתה של תורה, תשע"ד   מאור השבת, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ה

שיקול דעת או בדבר משנה. , חכם שטיהר. טעם האיסור. טעות בשטימא חכם] "חכם שאסרדין "

מי נקרא חכם לענין זה. הורה לאיסור  כשהשני גדול מהראשון, האם חל איסור על ה'חפצא' או על ה'גברא',

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

 עולמות, קנט

]רב שחזר בו, הלכה  בשר שהורו בו שהוא כשר וחזרו בהם, האם נאסר למפרע או מכאן ולהבא

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה –שיעורי ליל שישי שנפסקה לעתיד לבוא כבית שמאי[ 

פניני הגרי"ש אלישיב זצ"ל מופת ההתגברות על יצר המחלוקת הנכרך בלידתו הפלאית של 

  חאי"ש, תשע"

פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ת? מקהילה השרויה במחלוקת עם קהילה אחרהאם לקבל צדקה 

 דני אשר, תשע"חעמ   ח(

 (עאאספקלריא, תשע"ח )עמ' בין 'מחלוקת' לבין 'חילוקי דעות' 

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשעמחלוקת בין הוראת אב לאם  
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נות מעיי   מדי שבת בשבתו, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"ה  אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת 

 מעדני אשר, תשע"ז    מדי שבת בשבתו, תשע"ז    בארה של תורה, תשע"ז   מהרצ"א, תשע"ו

 מעדני אשר, תשע"דאיסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

 

 פדיון הבן נושא בפרשה:

 

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

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

 תורה והוראה, תשע"ג דחייה ליום אחר[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  פדיון הבן במתנה על מנת להחזיר

ספק , המוציא מחברו עליו, ספק בכור, ]המוציא מחבירו עליו הראיה בספק בכורמצוות פדיון הבכור 

'אין מול ספק מתנות עניים,  אם הוא פטר רחם, ספק מתנות כהונה הם בת כהן או בת לוי, ספק אם הא  

בזמנו מספק בלא ברכה, או פודים ספק בכור האם , לענין איסורות הולכים בממון אחר הרוב' כשיש נפק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  עולמות, ה   ימתין עד שיברר יחוסו[

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה קודם?  

הגר"א גניחובסקי,   מדוע אי אפשר לקיים שניהם[ כשאין חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע לא ימכור קרקע,

 תשע"ה

]האם פדיון הבן כדין ברית ביום לדחות פדיון הבן ביום או יומיים כדי למנוע מריבה במשפחה? 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח השמיני[

 אורות הגבעה, תשע"ג   "א גניחובסקי, תשע"דהגר   נוה ההיכל, תשע"דפדיון הבן על ידי שליח  

תורת    ניחובסקי, תשע"גהגר"א ג  האם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון הבן לכהן אחד 

 המעדנים, תשע"ח

תורת ? הגיע זמן פדיון הבן ואין לו חמשה סלעים שלמים רק חלק האם יפדה במה שיש לו

 המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]מתנה על מנת להחזיר[ ?האם יכול לקיים פדיון הבן עם סלע אחד

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

 תורת המעדנים, תשע"חע"י כוהנת?  ?כהן קטן פדות בנו ע"יהאם יכול ל

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

 כאיל תערוג, תשע"הפדיון הבן בשטר חוב   

ת בעל דין כשחב לאחרים, פלגינן על ]נאמנות הודא הוחזק ככהן ופדה בכורים, ואומר שאינו כהן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח העדות שהילדים אינם פדויים[

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  פדיון הבן על ידי שכר פעולה והנאה
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  ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו –שיעורי ליל שישי חיוב פדיון הבן ביותר מחומש מנכסי הפודה או אביו? 

 תורת המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"חפדיון הבן בזמן הזה בברכה ]כוהני חזקה[ 

תורת המעדנים, ]לא ילבש[  ?האם מותר להלביש תכשיטים של נשים לתינוק בעת פדיון הבן

 תשע"ח

 מגישי מנחה, תשע"ופדיון הבן בשווה כסף 

להדר לפדותו בלא ברכה שמא  ]האם הזמין אולם גדול לעריכת מצות פדיון הבן ונתברר שהאם לויה

, פדיון מספק, פדיון מספק האם אינה בת כהן, כשם שמהדרים לפדות מכמה כוהנים שמא אין הפודה כהן

 (יפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   [כשאין חשש לכבוד הבריות

 (צטאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ?כול ליתן בנו לכהן במקום פדייתוהאם האב י

 שבילי פנחס, תשע"ו  שרו של עשו נלחם עם כל בכור שניצל בזכות הפדיון

 

 נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה  

 

 דברי שי"ח, תשע"ז  שו"ת בעניין נתינת תרומה לכהן, מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מראש להפריש את השרוף, הפרשה בזמן  ]הפרשת חלה מקוגל ירושלמי, תנאיברירה בתרומה ובמעשר 

 עומק הפשט, תשע"ז אירוח, תנאי בדבר שלא בא לעולם, אכילת המעשר לחומרא[

כאיל תערוג, [ ]בכמות או בשווי הכספי, באתרוגים שמחירם שונה, מן הרעה על היפה זכות הכהן בתרומה

 תשע"ו

 משכיל לדוד, תשע"חכדי לעבוד את ה' יומיים בשנה במקדש צריך הכנה של שנה שלמה 

, הגר"ב יאדלאר, הגר"ז עצת הגר"ד בהר"ןעצת ה'ארץ חפץ', ]למי שאינו מפריש ים תיקון הטבל

 עומק הפשט, תשע"ז מינצברג, הפרשה מדין זכיון, וכן לגבי חלה, וכן לגבי פטר חמור, הרבנים החולקים[

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    שלמים מציון, תשע"זמות ומעשרות   סדר הפרשת תרו

פרשה על הבלוע בסכין, הפרשה מן ]הסדר הפרשת תרומות ומעשרות מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יט( –שאל אביך ויגדך הגדל בחצר המשותפת[ 

 פטהמש נתיבות, ]חפץ השווה רק לבעליו, קם ליה בדרבה מיניהתשלומי נזיקין של זר שאכל תרומה 

, אין המזיק חייב לאיש ההואוליקח דמים בעדו, רק שווה  דבר שאינו שווה בעצמו למוכרוחידש כי "

את החפץ  למכורלשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא אם כן הבעלים היה יכול 

ם ערך החפץ והיה שווה ממון גם לאחרים, אבל כששווה ממון רק לעצמו, פטור המזיק לשלם. וצ"ע האמנ

לאור דברי "נתיבות" צ"ע בנדונים , בעצמותובשוק, או במה שיש לו שווי  מכירתונמדד רק לפי שווי 

, כגון: דרכון, רשיון נהיגה, תעודת זהות, גט אשה, הזיק לחברו דבר שאין לו שוויות אלא לבעליו דלקמן:

חפצים בעלי ערך "כתב סמיכה" או תמונות, או כל מסמך אחר שמעצם טבעו אינו ראוי אלא לבעליו, כגון 

מזיק בגד , רק לבעליהם המתאימים בגדים]משקפיים או מגע[ או מזיק עדשות , ]שנתקבלו בירושה[ רגשי

הזיק עגיל אחד מתוך , מזיק צעצוע השווה רק לקטן, ]חליפה או חולצה[ שקשה למצוא להם קונה משומש
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]שאין  בטעות קובץ עם חידושי תורה]במחשב[  רומחק לחב, האם חייב לשלם עגיל או זוג -זוג עגילים 

האם יש לחייב , כיצד מעריכים נזק של חלק קטן מדבר גדול -שבר חלון בבית חברו , שווי למוכרם בשוק[

ראיית ה"נתיבות" ממכירת כתובה על ידי אשה , מדינא ד"גרמי"בתשלומי נזיקין בכל הנדונים הנ"ל 

ממון  שיש מי שמוכן לשלם עליו שומת ערך חפץ, רלה של חברומזיק כרטיס הג, בתמורה ל"טובת הנאה"

 עולמות, תטז  [רב יותר מערכו בשוק

, ניהם מודים, אפילו שללא שני עדיםקידושין , ]נישואין פיקטיבייםנישואין לכהן בכדי לאכול תרומה 

" ]האם ניתן לקבוע את מציאות המעשים ע"י אומדנאהאם "אזלינן בתר , ם דבריםדברים שבלב אינ

" ]דברים שמצד עצמם ניכר שנעשו בכוונה מסויימת[ לכולי עלמא אומדנא דמוכחהערכת נסיבותיהם[, וב"

, "אין הולכים אחר אומדנות והוכחותפסק הרמ"א כי "קידושין אזלינן בתר אומדנא". ברם בענייני 

"רבי טרפון ]שהיה כהן[ אביהן של כל ישראל, קידש שלוש מאות נשים בשנות רעבון, על מנת  בירושלמי 

צריכה שיון כניסה למדינה ]ולא לשם נישואין[ יר בשבילאשה שנשאת בחופה וקידושין , להאכילן בתרומה"

 שאהאלמנה שנ, האם מותרת לבעלה השני ואם לאחר ה"נישואין הפיקטיביים" נישאה לאדם אחר, , גט

רק כלפי חוץ האם חייבת ו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, ן כדי שלא לאבד אישור מגורים ונעשזקל

כה ממנו שטוענת שהתקדש לצורך תעודת מסע ויש לבעלה אח, האם צריעגונה להתאבל במות הזקן, 

תגרשה אשה שנ, פסלה לכהונהאך נחומרא בעלמא, ומסדרין גט ל 'קול קידושין'נתגרשה משום , חליצה

 עולמות, רסא   [היתה נשואה לו פיקטיבית, האם מותרת לכהןמבעלה ש

, עבדי כהן ]זכות עצמית או מחמת משפחת הכהן, כוהנת, עבדי אשת הכהןאכילת אשת כהן בתרומה 

 תשע"ד   הגר"א עוזר, תשע"א  [שמת והניח אשה מעוברת

 ד"עוזר, תשע א"הגר  בלחמו( ]כא, יא[ יאכלו )הם כהן שעשני ברוך מברכים:  הכהנים אין מדוע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]שווי השוק או השווי לכהן[שווי תרומה לענין קידושין 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"האשת כהן שאכלה תרומה וקידושיה הופקעו   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]קידושין בטובת הנאה[ישראל שקידש כוהנת בתרומה 

מעדני אשר,   ]אין עושים מצוות חבילות חבילות[כול לצאת ידי חובת אכילת מצה בתרומה האם כהן י

 תשע"ד

ח וח עצמי או פועל רק מכוכ]פעולה לרצון המשלח, ונגד רצונו, האם לשליח יש גדרי 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

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

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

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

   הגר"א עוזר, תשע"ה

 מנחת אשר, תשע"ח מפירות שלא באו לעולם מות ומעשרותשליחות בהפרש תרו

]אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לאכול כהן שאוכל תרומה האם מברך בנוסף ברכת המצוות 

 מעדני אשר, תשע"ד תרומה[ 

 אורות הגבעה, חנוכה תשע"הבשמן תרומה טמאה שדינו להישרף    ת נר חנוכההדלק

   ]יח, ח[ )משמרת תרומותי( ?בלת טומאה תרומה, ולטמא בידים, בזמן הזההאם מותר להכשיר לק

 שלמים מציון, תשע"ו    מאור השבת, תשע"ה
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]ספק תיקון האם הוי ודאי תיקון, לענין טבילה, לענין  ?האם מותר להפריש תרומה בשבת מספק טבל

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

 שלמים מציון, תשע"חהפרשת תרומות ומעשרות בשבת 

 הגר"א עוזר, תשע"ו ]טבל איסור עצמי או אכילת התרומה ומעשר[ון ותרומת מעשר מעשר ראש

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

 מעדני אשר, תשע"ה  ח, כח[ ]י( 'תרימו גם אתם תרומת ה

שלח לחברו פירות ושכח להפריש תרומה ומעשר, האם יפריש שלא מן המוקף להציל את חברו? 

הגר"א גניחובסקי,    ]יח, כח[( ')כן תרימו גם אתם תרומת ה ]מזיד דרבנן או שוגג דאורייתא, חברו אנוס[

 תשע"ז

שרו את החלות, והניחו בצד לחמניות יע]בחתונה להשאל על המעשרות  -התערבבו ההפרשות 

התרומה ת, צלחלתרומה גדולה ותרומת מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל 

שאל עדיף שיויעשרו שנית. ו, על התרומהל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ נאסר הכוברוב,  הלא נתבטל

ינים להתרת נדרים, אע"ג יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די, המפריש וגם המשלח

יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא  דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  תרומה שהגיעה ליד כהן ]או צדקה ליד גזבר[ לא ניתן להישאל עליה

בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, ]שאלות בעניני הפרשת חלה 

במילוי  המלאים ,מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם

נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה 

עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים 

ה היתה מונחת על חתיכת בצק שהופרשה לחלל. מתחייבות הן בחלה משום צירוף ס ב, אותן יחדיו ברכ

ק, 'שאלה ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבציהשולחן במקום מסו

תלך האם רוצה להישאל על ההפרשה אשה נשואה שהפרישה חלה ועל ההפרשה' כדרך התרת נדרים, 

אם מפרישה שכניה ה או אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהבעצמה לחכם או תשלח את בעלה, 

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום , חלה בברכה

אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו ה, האם עליה להפריש חלה בברכ ,אחד וחלק למחרתו

הפריש אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה לה, אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חל

אם ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות, בשב

מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת ה, אפיהאפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור 

 אזמרה לשמך, תשע"ח [ ה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'חל

)כן תרימו  ]שליח לדבר עבירה במעשר שלא מן המוקף[מדין "זכין"   ברופירות ח עבור יולעשר פירות

 ע"זהגר"א גניחובסקי, תש  ]יח, כח[ ( 'גם אתם תרומת ה

]אף שלא הוי מן המוקף, עדות עד אחד שבעל הבית הפריש תרומות ומעשרות, נאמן מדין "בידו" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]יח, כח[ ( ')כן תרימו גם אתם תרומת ה [נאמנות עד אחד

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף שאל על התרומה ויתרום שוב כדין תרם מן המוקף, יי

( ')כן תרימו גם אתם תרומת ה ואכל מהן בשוגג, בדברים שלא בטלים ברוב כגון "חדש", במבשל בשבת[

 ובסקי, תשע"זהגר"א גניח  ]יח, כח[ 
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    שלמים מציון, תשע"ה  [ל, יח] (בהרימכם את חלבו ממנו)]שליחות לדבר עברה[  התורם מן היפה על הרעה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]יח, לא[)ואכלתם אותו בכל מקום(  ]לועג לרש[אכילת מעשר שני בבית הקברות 

פניני [ קירת דבר מן התורה]עזרא קנס את הלויים, ע למי ינתן מעשר ראשון כשיבנה בית המקדש

 מנחת חינוך, תשע"ו

 (נגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   מכשולות בהפרשת תרומות ומעשרות

      אספקלריא, תשע"ח )עמ' לז( עזרא על המעשרות  קנס

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

]התרחקות משכנים רשעים, בבית המנוגע, חיוב מדור בעל לאשתו, לדור במקום אוי לרשע ואוי לשכנו 

בת, חסיד הדר בשכנות עם הארץ, שינוי המשמרות בבית המקדש מפני בלגה, תורה, השכרת דירה למחלל ש

 [, קבורת עשו במערת המכפלה, מסחר עם רשעקבורת צדיק ליד רשע, קניית מערת המכפילה מטעם זה

 תשע"ח   אוצרות אורייתא, תשע"ז)ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן( ]טז, א[ 

 בשבתו, תשע"ז מדי שבתאין תורה אלא בצניעות   -חכמת נשים בנתה ביתה 

 משנת מהר"ל, תשע"חאשמת אשתו של קורח  –חכמת נשים בנתה ביתה 

שפת   ]טז, א[)ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי(  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

 שפת אמת, תרל"א  ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום(  ות זוחיותו של אדם מהתורה כפי ההכרה במציא

  ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום(  ים מידת הדין הוא הביטול לכהנים מידת החסדיתכליתם של הלו

 שפת אמת, תרנ"ג

 , ג[ז)ומדוע תתנשאו על קהל ה'( ]ט ]פנס הקסם, את התנור שלך כבר ניפצת?[כל הפוסל במומו פוסל 

 בארה של תורה, תשע"ז

 נשיח בחוקיך, תשע"ז )ויקהלו על משה ועל אהרן( ]טז, ג[ הבולם פיו בשעת מריבה[סגולת ]ח השתיקה וכ

 )ויקהלו על משה ועל אהרן( ]טז, ג['  'דבר קרחהתקהלות לשמוע 'קול ד' לעומת התקהלות לשמוע 

 פניני אי"ש, תשע"ח

 )ויקהלו על משה ועל אהרן( ]טז, ג[ ברבים תומחיל ות"ח שביזוהו ברבים אסור לו למחול עד שיבקש

 פניני אי"ש, תשע"ח

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

 מיושבדבה. המאחר, נ תפילת ובדיבור, הפסק לדברים שבקדושה, נפילת אפים אחר תפילת תשלומין, א

, גודל כוונתה. ירושלים, מנהג במקום שאין ספר תורהה לפני או אחרי השקיעה, , במנחבלילה, מעומדאו 
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 מי ינהג וכיצד ,צדיקים של הילולא תחנון ביום לומר שלא מנהגהסדר נפילת אפים למנהגים השונים, 

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

 זרע ברך, תשע"ז [טז, ו( ]זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו)האן ניתן לעשות שתי במות ציבור 

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

משנתה של תורה,  ני לוי( ]טז, ז[)רב לכם בבין בקשת רוחניות אמיתית לבקשת כבוד במעטה רוחניות 

 תשע"ז

ם", הלא משה מטבע שהוא אמר לבני קרח "רב לכ הבאות הקב"ה ש משה שהשיבועננמדוע 

  אשכול יוסף, תשע"ח  רב לכם בני לוי( ]טז, ז[)?  אמר כן לבני קרח בד

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

 ]חלקם של בני לוי בקרבנות ציבור, שקלים במחצית השקל[מנע קבלתו איזה קרבן ביקש משה שתי

 תשע"ח   זמלאכת מחשבת, תשע" )אל תפן אל מנחתם( ]טז, טו[

 להתעדן באהבתך, תשע"ז )אל תפן אל מנחתם( ]טז, טו[תפילה מעומק הלב 

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

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

 מלאכת מחשבת,  ]טז, יז[ )וקחו איש מחתתו("עבודה"  ןהאם היה להקטרת הקטורת ע"י קורח די

 תשע"ז

נוה ההיכל, [  טז, טו] )ולא הרעותי את אחד מהם( ]מתי מחויב להחזירו[ דיין הנוטל שכר שלא כדין

 תשע"ה

 דרכי החיזוק, תשע"ז )ותפתח הארץ את פיה(  ]טז, לב[פתיחת פי הארץ למטרת הכרזת "משה אמת" 

)את מחתות החטאים האלה בנפשותם(  ]מחתות החוטאים, הקדישו בודאי מחמת דמיונם[הקדש בטעות 

 כמה על משך חכמה, תשע"חבינת הח]יז, ג[ 

מי שמת כדין מיתת מי שמת שלא כדין, אבל ל מכפרת לבד מיתה] כפרת מיתה בחייבי מיתת בית דין

בינת )את מחתות החטאים האלה בנפשותם( ]יז, ג[  [כול בשרימכפרת אלא קבורה וע ואין מיתת בי"ד

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח

רבות לכותל המערבי כיום, סמיכה באשם מצורע, ביאה במקצת במצורע וטבול יום, ק]התביאת מקדש 

 קא דפרשה, תשע"ועומ )למען אשר לא יקרב איש זר( ]יז, ה[ המקדש ישראל והשבת[

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

 מאור השבת, תשע"ו    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

וחסר היה כמנין  603,550תרומה אחד מארבעים, מתוך   –עצירת המגפה ע"י של הקטורת ]הרומו 

 (מהאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]יז, יב[ )ויתן את הקטורת יכפר על העם([ 135קהל 

)ויצא פרח  ]זרוע בעציץ שאינו נקוב, גדל ע"י נס, גידולי אויר[הברכה על שקדים שפרחו ממטה אהרן 

 דברי שי"ח, תשע"חויצץ ציץ ויגמול שקדים( ]יז, כג[ 

 נוה ההיכל, תשע"ד  [ ג-יח, א] )ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל( כניסה להר הבית בזמן הזה
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ור החלפת העבודה, או עבודה כזר, מי קבע את ]איסשהחליף תפקיד ושמר בשערים  ]לוי[משורר 

 זרע ברך, תשע"ז   המצוות בפרשה, תשע"ז[ ג-יח, א] )ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל( חלוקת העבודות[

  זרע ברך, תשע"ז[  ג-יח, א] )ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל(מצוות שמירת המקדש בזמן הזה 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

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

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

]במצוה שבגופו, בשאר מצוות שאינן גיטין וקידושין, שליחות במעשה ושליחות שליחות במצוות 

גם )כן תרימו [ במציאות, שליחות במצווה תוצאתית ובמצוות מעשה, שליחות בשחיטת הפסח ובמילת בנו

 מנחת אשר, תשע"ז אתם( ]יח, כא[

    ד"הגר"א עוזר, תשע  ]יח, כח[ (')כן תרימו גם אתם תרומת הגדרי שליח לדבר עבירה 

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

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

 עומקא דפרשה, תשע"ה  ]יח, כח[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 שישיאהרן הכהן לעתיד לבוא צריך משיחה חדשה לכהונתו[ 

 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ קומות לפרשות שבוע אחרותלגיליונות מראי מ

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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