
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה       קורח פרשת 
 

   ]לפי סדר א' ב'[ קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"י שידבר

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 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 

 ם זכיםמי

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 ורי צדיקים סיפ

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 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 יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

תורה והוראה 
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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 

 

 

 לעילוי נשמת 

 פוגל ז"ל מנחם מנדל בן הר"ר  צבי דבהר"ר 

 ומחזיק תורה,   רבנןכל חייו אהב לעזור לזולת, היה מוקיר 

 כיבד מאוד עמלי תורה  

 ביום הולדתו י"ד סיון תשפ"ב נפטר 

 ה "בצתנ

 

 לעילוי נשמת 

   בהצלת ילדי ישראל לאלפים איש החסד רב הפעלים

 שוסהיים ז"ל שמשון ן הר"רב אליהו יוסףר' ד"ר 

 יו"ר אגודת 'אפרת' 

 ר"ח תמוז תשפ"א 

 ה "תנצב
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   תוכן עניינים של הנושאים בפרשה: 

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

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 מחלוקת  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: החזר הוצאות 

 נושא בפרשה: חובת הציות לבית הדין

 נושא בפרשה: הצלתו של און בן פלט

 אמירת תחנון -נושא בפרשה: נפילת אפים של משה רבנו 

 נושא בפרשה: הקטרת הקטורת

 נושא בפרשה: סגולת הקטורת 

 פדיון הבן נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: כניסה להר הבית ולמקום המקדש

   נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה 

 נושא בפרשה: מתנות כהונה 

 נושא בפרשה: שליח לקיום מצוה 

 

  שאר עניני הפרשה:

 לבית ולמשפחה 

 

 מחלוקת קורח ועדתו   נושא בפרשה:

 

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

 אז נדברו, תשפ"ב ]להפוך 'ליצן' לרציני, ישמעאל, ועדת קורח[ המפגש הראשון של 'דור דעה' עם 'חוסר דעה' 

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

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

מדוע   ,כיון שנענשו במיתה למה נענשו גם בממונם,  מדוע משה לא התפלל על קרח ועדתו]י"ב קושיות בפרשת קורח ותירוץ אחד  

מדוע תינוקות נענשו ,  דראות למחלוקתנהיאך נמשכו ראשי הס, הקרח שפקח היה היאך הגיע לכך,  ביקש משה לעונשם במיתה משונה
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יזכר במחלוקת  ,במחלוקת קרח יעקב שלא  זרה,  מדוע משה המתין לבוקר ,  למה התקבלה תפילת  ייעץ להקטיר קטורת  ,  היאך משה 

ך באו בטרוניא למשה אחרי שקרח ועדתו  יא, למה משה לא מחל על עלבונו, מדוע הקב"ה הקפיד על צבא השמים והלא הסכים עם משה

   אשכול יוסף, תשפ"א     אשכול יוסף, תש"פמה[ נבלעו באד

בתורה מפורש שבליעת קרח ועדתו באדמה לא נעשה להביא ראיה על האמונה אלא מפני הצורך והלא  כיצד כותב הרמב"ם  

 אשכול יוסף, תשפ"א  ?להיפך

 ליט"א, תשפ"ב "ח פיינשטיין ששיעורי הגרורח בלועי ק

 ליט"א, תשפ"ב "ח פיינשטיין ששיעורי הגר ? על כפירתםאו עונש סימן  –שאולה  עדת קורח חייםירידת 

 אשכול יוסף, תשפ"א מדוע ביקש ה' לכלות את כולם?   -עדתו חטאו אם רק קורח ו

 ( סהעיון הפרשה, תשפ"א )עמ' הכפילות בטענת קורח ועדתו "כל העדה כולם קדושים"  

]הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א[    ]כוונתם לשם שמים, סברו שמשה נתמנה מכח בקשתו[מאתיים וחמישים איש חטאו בשוגג  

   הל מועד, תשפ"אא

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' פא(]פנימיות מול חיצוניות[  עדות ה'ישמח לב' מזמנו של קורח על מעלתו 

 "ח ברוך שאמר, תשע -שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"אהמרד הגדול    -ת קורח פרש

]מידת הענווה של משה, אהרן, דוד המלך, הדרך לזכות בענווה ללכת 'עם אלוקיך', הצנע  מדוע נבחר אהרן ככהן גדול ולא קורח?  

 נחל אליהו, תשפ"א  בעל גאווה, ומדוע תתנשאו, כל הפוסל במומו פוסל[ -לכת עם אלוקיך, המגזר היחיד שלא הצמחי בעלי תשובה  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ט(   הויכוח בן משה לעדת קורח  -אנוכי נאמר בלשון יחיד  

 תורה והוראה, תשע"ט הכל תלוי נרטיב ופרשנות[ ]אין אמת מוחלטת רק אמת יחסית  -קורח דעת 

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

, הכופר במעמד הר סיני הוא מה'ערב רב', ישראל יכול להמיר ולהפוך  ]ולכן אין לו מקום בעולםקורח הפקיע עצמו ממעמד הר סיני  

מתוקים        אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל  -חישבתי דרכי  [  ללא קבלת התורה חוזר העולם לתוהו  ל'ערב רב',

 מדבש, תשפ"א 

   ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(    ]היחיד והחברה[   בין קורח שלקח עצמו לצד אחד, לבין אברהם שעמד מ"עבר" השני של העולם

 משנתה של תורה, תשע"ח 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קפד(   שי החצר, רבי עקיבא איגר זצ"ל[]אנשיקול דעת בבחירת בעלי תפקידים 

 נאה דורש, תשפ"א  ]היכן נמצאים דתן ואבירם, ארחי פרחי[כיצד נזהה מי הוא משה רבנו במחלוקת? 

'גאוןחלקם של דתן ואירם במחלוקת קורח    -לפני שבר גאון   ', מה אורך הזמן בו  ]אדם המוותר על הכבוד, האם נחשב שקיבל 

אור   דברי  ולאור  הפסוק  בפשט  נפילה,  לפני  עליה  'גאון',  בכלל  נכללת  שררה  רק  ולא  מרובה  כבוד  גם  האם  ממשלה,  או  'גאון'  קיבל 

  פניני אור החיים, תשפ"אהחיים[ 

 תשע"ה במשנת הפרשה,    ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום( כיצד נכשל?מה ראה קורח בפרשת פרה אדומה, ו

   תשפ"א    מלאכת מחשבת, תשע"טכיצד חלק קורח על משה בניגוד להבטחה: 'וגם בך יאמינו לעולם'? 

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

 משנת מהר"ל, תשפ"א     יחי ראובן, תשע"ט    אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב(-אליהונחל 
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 ( יבאספקלריא, תשע"ט )עמ'  עקב שלא יזכר שמו במחלוקת קורח   בקשת י - שם ומהות

 עשר עטרות, תשע"ט ]האם הורה רשאי לעשות כן[ בקשת יעקב שלא יזכר שמו במחלוקת קורח 

 עשר עטרות, תשע"ט 'יחוס' מעלה או הכבדה? בקשת יעקב שלא יזכר שמו במחלוקת קורח 

 דברי אמת, תשע"ח  "מוציאים את האדם מן העולם "הקנאה והתאוה והכבוד - חטא קורח ועדתו

, מפסולת אבן סנפירנון, מול עושרה וזהבה של אשת קורח,  אשת משה]טבעת ציפורה     כל מעשי בני אדם  קרח ועדתו: הכבוד מניע

 ורשין, תשפ"ב שואלין וד  [, חכמות נשים בנתה ביתהאיוולת בידה תהרסנה

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי[ שלא הבין במעלתו   -חטא קורח 

שבילי     ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום(    "שמן"ולא הבין שהתיקון שלו לשתוק בבחינת    "קרח טעה במשמעות שם אביו "יצהר

 פנחס, תשע"ה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' ריג( ור שורש: קרח, צהר, יקה, קהה, לוה   ביא -הדרך לאחד את כל הכוחות לעבודת ה' 

,  רוזנבלום  הרב  שיעורי   [מדוע דווקא הם,  השמש והירח להגנתו של משה רבינו]זעקת  האם קדמה מחלוקת קורח לחטא המרגלים?  

 ב " תשע

, הרוצה להיות ]בדיקה מתי הבקשה היא רוחנית ומתי היא עטופה במעטה רוחניפניית השמש והירח לקב"ה לטובת משה רבנו  

 אבניה ברזל, תשפ"ב   ה בבחירות[]צער על מפל  האיחוד בחידוד, תשע"ח  [יבור או לטובת עצמושליח ציבור לצורך הצ

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

 ג " תשע

אוסף    -חל אליהו  נ    אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ח'(  -נחל אליהו    ]העדר מידת הענוה[מדוע לא נבחר קורח למנהגי על אף גדולתו?  

   גיליונות, תש"פ )עמ' כ(   

 תשע"ט  ,אשכול יוסף]י"א נושאים[  טעותו של קרח ועוון ביטול תורה 

נכלל עמהם גם אליצור בן שדיאור שהיה נשיא ראובן והיה בעל רוח הקודש, וזכה   ]כיצד  אף בבעלי רוח הקדש  -  עוצם כח היצר

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א  להקריב קרבן נשיא מדין 'הוראת שעה'[

, הטעם לשפיכת היין בהבדלה ,  מיד במוצ"שקיפול הטלית  ,  מה רצה להוכיח משה ב'בוקר']  כעת?גרם לקורח לעורר המחלוקת    המ

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ד -ברוך שאמר    ד" תשע , רוזנבלום הרב שיעורי  [יין הבדלהממדוע נשים לא שותות 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -פניני זאת ליעקב    כלי יקר, תשע"ט   את מה לקח?  -קרח ויקח 

]גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, נקיי הדעת בירושלים לא היו  מרובה מידה טובה    -השפעתו של קורח תוך אכילה ושתיה  

 הפרשה המחכימה, תשפ"א ם כן ידעו מי מיסב שם, זבח משפחה, יום מיוחד למשפחה המורחבת, קירוב לבבות[ יושבים בסעודה אלא א

]הנהגתו של אורח נעים, מסכים לדברי התורה של בעל הבית, מחמיא לו   על שלחנם של אחרים  -השפעת קורח תוך כדי סעודה  

על מאכליו, משבחו על יינו, 'עוגת לשון הרע', להימלט, מוטב להקרא שוטה כל ימי חייו מלהיות רשע שעה אחת בפני המקום, חשיבות 

בחירה חופשית,   -מת, חיים    -חיים, חי    הארוחה המשפחתית להעברת מסרים חינוכיים מאבות לבנים, המצפה לשלחן חברו חייו אינם

חיי האדם, כבול לבעל הבית, כבול למשכורת  -מתנה מוגבלת בזמן   , מכר את ה'בחירה, שולחנם של צדיקים, שולחן של  אורך שנות 

    הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א-תורת אביגדור   [אמריקה, פת עכו"ם וניסיון עצום, עוגה אמריקאית, עצמאות אמיתית

 כלי יקר, תשע"טההוא טייעא      -אש המחלוקת שבכל דור 
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  הרב   שיעורי   [באור הדו שיח בגמ' בין עלי לחנה שנוצר כתוצאה מהוראת שמואל]?  הנביא יהיה מצאצאיו  מואלשש זכה קורח  כיצד  

 א " תשע , רוזנבלום

 וסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' טו'( א  -מאמרי עינינו גל   ועשירות תורנית -עושרו של קורח 

 עינינו גל, תשפ"ב (  4ניסיון העושר )

 עינינו גל, תשפ"ב ישואי אשה לשם ממון נ

]וסבור הוא שהתנאי של 'קופה של שרצים' אינו מעכב, והסתבר שהוא טעותו של קורח שראה את שמואל מצאצאיו    -עינו הטעתו  

 האיחוד בחידוד, תשפ"א עבור שמואל[   'קופה של שרצים'עצמו מהוה 

 נאה דורש, תשפ"ב כוח ההטעיה   –שיכור או בן מלך  -עינו הטעתו  

לבעליו לרעתו, קללת הנחש, מזונותיו של אדם,  העדר מידת הביטחון    -שורש טעותו של קורח   של קורח, עושר השמור  ]עושרו 

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   תשפ"ב   תורת הביטחון, תשפ"אמידותיו הרעות של קורח[ 

 משנתה של תורה, תשפ"א   מחלוקת קרח על משה בשורש כל תרי"ג מצוות

 היא שיחתי, תשע"ט לעמוד מהצד   

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

 מערכי תורה, תשפ"א    שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח   משנת מהר"ל, תשפ"א    משנת מהר"ל, תשע"ח   שבילי פנחס, תשע"ח

גיל עשרים, מביא עצמו לעונש[    מחלוקתון  ובע  הנספין  עונש   רב  ואע"פ שאינ  ןקט )ונשיהם ובניהם  ]עונש קטן בדיני שמים קודם 

 משנת מהר"ל, תשע"ח   וטפם( ]טז, כז[

דיני שמים   על  נענשים  עשרים[  מתי  מבן  פחות  להעדיף  האם  לחולה  שבת  לחלל  טובים,  ומעשים  חופה  חמד,    ]כרת,  חשוקי  פניני 

 (יתשע"ח )עמ'  

קרח   של  הרעשנית  להתקיים]המהפכה  סופה  אלקנה    [שאין  של  השקטה  המהפכה  להתקיים]לעומת  העליה  שסופה  עידוד   ,

 תשע"ט   תשע"ח    פניני אי"ש, תשע"ז  [לרגל

אשכול     [ טז, לא])ויהי ככלותו לדבר...ותבקע האדמה אשר תחתיהם( מדוע לא התפלל משה רבינו על קרח ועדתו שיחזרו בתשובה? 

סף גיליונות ישיבת מיר,  או  -ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל    -חשבתי דרכי       סף, תשפ"אאשכול יו    אשכול יוסף, תשע"ח   תשע"ז   יוסף, תשע"ד

 תשע"ח )עמ' ד'(

 מעדני אשר, תש"פ  )ויחר למשה מאוד( ]טז, טו[הכועס האם יתפלל או ימתין עד שיפוג כעסו? 

אזמרה    [, יתמו חטאים ולא חוטאיםך, או צריך להתפלל שיחזרו בתשובה]האם מותר להתפלל עליהם כתפילה על רשעים שימותו   

 דרישה וחקירה, תשפ"א    לשמך, תשע"ח

 מעדני אשר, תש"פ  )ויחר למשה מאוד( ]טז, טו[ מדוע משה רבינו הענו מכל אדם לא מחל לקורח? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(  !ת עם הציבורחשיבות השייכות וערבו -יחס משה רבנו לקורח ועדתו 

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

 שאמר, תשע"ו  ברוך -שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א  גלגולו של קורח

 ני אשר, תשע"ח מעד עונשם של אנשי קורח מחדש בכל ראש חודש 

 עומקא דפרשה, תשע"ח ]טעות קורח וחטאו, רגלי חסידיו ישמור, גזירת הכליה במחלוקת קורח, בלועי קורח[  עונש קורח ועדתו 
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 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ  ]בנפול אויבך אל תשמח, בטוב צדיקים תעלוץ קריה[באבוד רשעים רינה 

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

 תשפ"א

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

 היא שיחתי, תשע"ט הפיקח שהשתטה  

  ותפתח הארץ את פיה ותבלע)  ד, קם ליה בדרבה מיניה[בעונש החמור בלבחייב מיתה וממון נידון  ]  ?רח נבלע באדמהורכוש קמדוע  

 אשכול יוסף, תשפ"א    אשכול יוסף, תשע"ח  אשכול יוסף, תשע"ה  [טז, לב] אותם ואת בתיהם(

 ( לאמ' אספקלריא, תשע"ח )ע ]בליעת ממון קורח, ירמיהו אנשי ענתות, בית המן[ רשעשל הנאה מממון 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א]יראת ה' תוסיף ימים, אריכות ימים ושנים לצדיק[ פורק עול ורשע 

הני 'עיר  דין  קרח  לעדת  היה  בהנאה?  האם  אסור  שממונם  לב[  דחת'  ]טז,  הרכוש(  כל  תשע"ח)ואת  מחשבת,  תגובה:     מלאכת 

 מלאכת מחשבת, תש"פ   מלאכת מחשבת, תשע"ח

אספקלריא,  קורח, ומשמעותה ההלכתית, מעמדו של לוי כשאין כהן, בזמן הבית וכיום[    ]טענתו של    אין שם כהן נתפרדה החבילה

 ( צאתשע"ח )עמ' 

 היא שיחתי, תשע"ט 'המעט מכם'  

  )בוקר ויודע ה' את הקדוש והקריב אליו( ]טז, מדוע לא הוכיח משה שקורח רשע ממקום ירידת המן בריחוק מאוהלו של קורח?  

 בארה של תורה, תשע"ח   ה[

כלו שליו, מן ירד בזכות משה, מדוע לא הוכיח משה על צדקותו מירידת המן ]אהאם ביום שנחלק קורח על משה ירד מן לישראל?  

   אספקלריא, תשפ"א )עמ' כז(ליד אוהלו[ 

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

 היא שיחתי, תשע"ט   ]השמח בחלקו[ מכם -המעט 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?ביניהם בתוך עדת קורחהאם קורח ועדתו שחלקו על משה גם חלקו 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?קרח נבלע באדמה הרי אדם שחייב מיתה אינו נענש בממונומדוע ממונו של 

 ( טאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]ראוי לקוברו בחיים[ ביאור בליעת עדת קרח בארץ בעודם חיים! -"שם תהא קבורתם" 

   אז נדברו, תש"פ  ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(ניתוק שרשרת הדורות  -חטאו של קורח  

השמש זעקת  ,  בראש חודש  -]חטא העגל סתירה ל'מועד' של ראש חודש, עונש עת קורח  תיקון חטא קורח וחטא העגל    -ראש חודש  

להגנתו של משה רבינו והזמנים, מסירת תורה שבעל פהוהירח  ישראל      וידבר משה, תש"פ  [, ראש חודש מסור לחכמי ישראל, מקדש 

 תשפ"ב 

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' לו( שנהרגו בחרב[ -]ובתרגום אונקלוס הן גוענו כולנו אבדנו   -טענת בני ישראל 

 ( טמגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' ל ]מתי היה מעשה קורח, לפני או אחר מעשה מרגלים[הקרב יומת?  הזר -מתי נאמר הציווי 

 נפלאות הרמב"ן, תשפ"א מתי היתה מחלוקת קורח ועדתו ועל מה נחלקו עם משה? 
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]ביזיונות גורמים לחוסר ישוב הדעת, חשיבות ישוב הדעת, תפילה על מדרגה שלא ולמקללי נפשי תידום    -אלוקי נצור לשוני מרע  

ון, לשמוח במעלות ולא להתגאות, חסדי שמים עם האדם בכל ימי חייו, בעל מדרגה מחוייב יותר מאחרים, החיוב לפי מה  להרגיש בביזי

 דרכי החיזוק, תש"פ שאחרי מחשיבים אותו, לימוד המוסר מחנך לשלמות[ 

 

 השימוש בטלית שכולה תכלת

 

משנת מהר"ל,        אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יט(  -מאמרי עינינו גל  השימוש של קורח בטליתות התכלת    -מעלת הלבוש  

 תשע"ח 

,  לרקיעאת הים  דימו חז"ל את התכלת לים ו  ]מדוע  ? 'בית מלא ספריםמ'ו  'כולה תכלת'מציצית שקורח  הייתה ראייתו של  מה  

 טעמא דאורייתא, תשפ"א     ה" תשע , רוזנבלום  הרב שיעורי  ולא תכלת לרקיע[

-עינינו גל  ]מידה כנגד מידה[מדוע טענת קורח היתה מ'טלית שכולה תכלת' וטענת דתן ואבירם היתה מ'בית מלא ספרים'?  

 תשפ"א    אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ל(

אמת המתבררת מתוך ביטול השקר,   -גבול, אמת לאמיתה    ]פתיל תכלת חיבור של גבול לבלתיהשימוש של קורח בטליתות התכלת  

צדיק כתמר יפרח, האמת עולה ממקום שיכולים להכחישה,   -הפה שבולע הוא הפה שמגלה 'רוח ממללא', בקמים עלי מרעים מגלה  

   חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א ותשלך אמת ארצה[  -בריאת האדם 

הרב    ו צריך למקשר בינו לבין הקב"ה[]השימוש בטלית שכולה תכלת, אדם מושלם אינקורח חקר, הקרח הקטורת והקרח הוכיחו  

 מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א 

 אשיחה בחקיך, תשפ"א חידוש התכלת בזמן הזה 

 

 בני קורח לא מתו

 

מדוע זכו בני קורח  ,  מדוע אז אומרים ''משה אמת ותורתו אמת'',  נום בר"חיהימדוע בלועי קרח חוזרים מג]למנצח לבני קורח מזמור  

מדוע ביקש יעקב שלא ייזכר שמו במח', וכי לא ,  מדוע זכו לשיר על ירושלים עיר הקודש,  לשיר בבית המקדש דווקא את השיר של יום ב

, האם הלבנה נבראה במיעוטה  ,  מהם תפקידי השמש והירח,  מדוע בדברי הימים כן מופיע שמו בייחוס קורח,  יידענו שהוא אביו של לו

מה היה לקרח ללמוד  ,  מדוע אמר הקב"ה להביא קורבן ]בר"ח[ על כך שמיעט את הלבנה,  האם התמעטות הלבנה הייתה שכר או עונש

דברים   5מה הסיבה שבבית המקדש השני חסרו  ,  האם הפירוד הוא דבר טוב,  מדוע בשל כך לא פגם ב''שורש יעקב'',  מהנהגתו של יעקב

 עמל משה, תשס"א  [היכן נרמז בתורה על נצחיותו של ביהמ"ק השלישי, שהיו בראשון

חובת כבוד    ,אביו רשע,  ]כיבוד אב  ם[כבוד אביה]או להימנע מלקום בפניו  [  כבוד התורה]  ההאם לקום בפני מש  בני קורחספק  

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סז( [לצער בידים, מקלה אביו, ומורא

 ( יגאספקלריא, תשע"ח )עמ'    רחובני קתשובת 

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' לג(  קורח להינצלהזכות שעמדה לבני 

 ( טואספקלריא, תשע"ט )עמ'   רח פרחו מה'שטרות'!וה'שמות' של בני קגם 
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קורח   בני  בחיים    -תשובת  רגע  לא חשיבות  אך  בגד  מנקה  כביסה  מכונת  מאוחר,  מידי  אמת,  משה  הצועקים  קורח  בלועי  ]מול 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ  מתקנת בו את הכפתורים החסרים, המצוות שניתן לקיים עכשיו לעולם לא ניתן להחזיר[

 באר הפרשה, תשפ"א )עמ' טו( מקום נתבצר לבני קורח  -לעולם לא אבדה תקות בן ישראל לשוב בתשובה  

 

 נושא בפרשה: החזר הוצאות  

 

    מים זכים, תשפ"א ]בקיום מצוות פרטיות, ציבוריות, כיבוד אב ואם, לא חמור אחד מהם נשאתי[  החזר הוצאות נסיעה בקיום מצוות  

 תשפ"ב 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?מה רצה משה רבינו להוכיח מזה שלא נטל חמור מאף אחד

הגר"י  לא חמור אחד מהם נשאתי, לא ביקש החזר הוצאות נסיעה[    -]דברי משה לעדת קורח  האם ראוי לקחת שכר על משרת רבנות  

 אוצר הפרשה, תש"פ -זילברשטיין שליט"א

 תורה והוראה, תשע"ז ]הזמין אמבולנס לפינוי פצוע מי חייב לשלם, מי היה אמור לשלם על עשיית נחש הנחושת[החזר הוצאות רפואה 

בהוצאות  לשאת  חייב  האם  המכשיר,  את  להחליף  חייב  האם  וטעה,  בארץ  לשימוש  להתאים  שאמור  מוצר  שמכר  מוכר 

 משא ומתן, תש"פ  אבדה מדעת[]מקח טעות באי התאמה ללוקח ספציפי, רשלנות,  המשלוח?

שכן מקומה ראשונה תבע מחברו, לבדוק שהנזילה אינה מחמתו, והשכן מכחיש, או אינו יודע, ]א  נזק בגרמ  –גרם הוצאות על פיו  

. אמר לחברו שילך אחריו לבית הדין ולא בא, מי הבדיקה  האם חייב לבדוק. בדק וראה שאין הנזק מחמתו, מי חייב לשלם את הוצאות

גרמא בנזיקין. ביקש הדפסת תמונה וטעה ברישום, במקום לכתוב   חייב, הרי הוא  'מוציא הוצאות על פיו'.  זה שהגיע  משלם הוצאות

, חושן חונה מי ישלם את התיקוןרכב  לוהזיק    וטעה  סיוע בהנחיה לחניההוצאות. ביקש  נושא במ"ר, מי    5.32מ"ר הוא כתב    25.3בגודל  

 בינת המשפט, תשפ"ב  [המשפט, הוצאות משפט, נזיקין

 עמיקתא, תשע"ט  שמעתא את הוצאות המשפט? צד השניהאם חייב להשיב ל ערכאותתבע ב

, הוציא מהם  ונעוראש הישיבה מ - בחורים שהוציאו הוצאות לשבת התאחדות]גרם לחברו הוצאות האם ניתן לתבוע ממנו החזר?  

הבטיח להלוות כסף והוציא הוצאות על כתיבת השטר, מכר  ערכאות,  הוצאות לאירוסין וחרה בה הכלה, החזר הוצאות משפט בבי"ד או  

 בינת המשפט, תשע"ט  הוצאות לקונה[אוכל מקולקל וגרם 

 ה " תורה והוראה, תשע   עולמות, רסח[ כב, ח]לכה  חיוב הוצאות משפט בה

נזק  שבוטלה    נהג מונית שהסיע לטיסה   -החזר הוצאות   בגרמא,  נזק  ידע,  וכשלא  ביטול הטיסה,  על  ידע מראש  המונית  ]כשנהג 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  בגרמי, הוצאות כספיות בתביעה משפטית[

]הלווה לו כדי שיוכל הלווה לקבל בעתיד  הלוואה שיש בה תנאי לטובת הלווה האם יש בה חשש ריבית?    -הוצאות תפעול גמ"ח  

לנטילת ריבית הקצבה ממשלתית, הל נטילת הלואה לטובת המלוה  בין  יעשה דיאטה, משכנתא דסורא, הבדל  ללווה בכדי שהלווה  ווה 

נטילת מעות ראובן    –לטובת הלווה, הלוואה היא כשיש לראובן מעות ושמעון זקוק להם, אך כשלראובן יש מעות ושמעון אינו זקוק להם  

רה אחרת, אך כששמעון נצרך להלוואה וראובן מתנה את ההלוואה בריבית או בדבר מה  ע"י שמעון אינה 'הלוואה' אלא 'שליחות'  או הגד

עלות   –אחר   ההלוואה,  למסירת  הלווה  אל  הוצאות המלוה  המונית  תשלום  ריבית,  איסור  בה  יש  אם  לדון  ויש  בפנינו  הלוואה  יש  אז 

 ( קנזמה טובו אהליך יעקב )ח(, תש"פ )עמ'  שכירת המקום הוצאות תפעול בסיסיות, הוצאות תקורה מורחבות[
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כפייה על מידת סדום,   -]זה נהנה וזה אינו חסר  כפיה על מידת סדום  הערות להלכה ב  -השתתפות בהוצאות רשיון לבניית סוכה  

מעשה בסוכה בשכונה צפופה, השיג רשיון בתקופת הקורונה לבנות סוכה בחצר בית ספר, והצטרפו אליו שכנים ובנו גם הם סוכה, האם  

 מנורה בדרום )טז(, תשפ"א )עמ' קפא( שליט"א[   שרפי ן הרב שרו ] לקבלת האישורים[ יכול לבקש מהם השתתפות בהוצאות

]פירט כסף ונחושת ולא זהב, ליצני הדור לא תרמו זהב, יסוד טענת הליצנים, חיוב לדון לכף זכות,  האם משה פירט את כל ההוצאות?  

 יחי ראובן, תשע"חהגונב את הקסוה[

 עשר עטרות, תשע"ט  ]שמונה ע"י הקב"ה[שה רבנו דו"ח על הוצאות גם באדם נאמן כמ

 מעדני אשר, תשע"ד הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות? האם חייב 

]החזר הוצאות הבנק, גרמא וגרמי בניזקין, גרמא בנזק ללא כוונה, נזק של במספר חשבון והפקידה לחשבון שגוי    מזכירה שטעתה 

, חיוב מדין ערב, חיוב שליח שהתרשל, קים לי, עיכוב תשלום שכר כקיזוז בטענת קים לי, חיוב אשה נשואה בנזיקין, גביית פועל בגרמא

נזקי אשה נשואה משכרה, זכויות הבעל בשכר אשתו, סוגי העבודות, הנהגת 'לפנים משורת הדין' עם עובד שהזיק, מעמדו הכלכלי של 

 בינת המשפט, תשע"ט סבל או בכל עובד, הנהגה זאת רק לתלמיד חכם או לכל[העובד, הנהגת לפנים משורת הדין ב

יאוש שלא מדעת, מציאת מעות, שימוש במעות אבדה, אבדה שלא נודעו    ]מצא כסף בדירה שכורה  -החזר הוצאות פרסום אבדה  

 בינת המשפט, תשע"ד     "הבינת המשפט, תשע בעליה, הוצאות פרסום למציאת המאבד מדמי המציאה[

בנכס?   שותפים  הוצאות  מחלקים  התקנת  כיצד  בהוצאות  השתתפו  חנויות  בעלי  שני  בנכס,  לחלקם  יחסי  באופן  או  חצי,  אחד  ]כל 

למניעת מטרד לבניין, כשההוצאה קשורה לאדם או לנכס, הוצאות למניעת הזיק ראיה בין מצלמת אבטחה, שני שכנים נתבעים לבנות קיר  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב  שכנים[

שאל לתושב המקום על דירה למכירה ,  העלה טרמפיסט וביקש תשלום]  עשה פעולה לחברו ולא סוכם מראש אם היא בתשלום

בן שעזר להוריו במשך השנים ,  ביתוהמגדל יתום בתוך  ך,  אנשי מקצוע שעושים פגישת ניסיון ולא קבעו תשלום על כ,  והלה דורש תיווך

יום הולדת במסעדה ולבסוף דרש מהם שישלמו,  ותובע את ההוצאות מכספי הירושה , הסכם שכר טרחה, הזמין את חבריו למסיבת 

אבני משה,   תביעה בבית דין כשהתובע יודע שלא יזכה בבית משפט, מי יוזם את הפעולה שמבקשים עבורה שכר, זה נהנה וזה אינו חסר[

     תשפ"ב

נ]  מיולדתמחיר מופרז המבקש נהג מונית   נסיעה מיעה  סמחיר  לו באותו מועדרגילה, מחיר  , חיוב תשלום שכר  יוחדת, מחיר הרצוי 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב [ לפועל גם כשיש לפועל חיוב מצוה לבצע את הפעולה, השבת אבדה, לא תעמוד על דם רעך

]שאכלנו משלו, המאכיל חברו חינם ואחר הארוחה מבקש תשלום,    תביעת אברהם אבינו מהאוכלים מסעודתו שיברכו מעיקר הדין

, שילם הוצאות רפואה לחברו האם יכול לבקש המפרנס אשת חברו, דור בחצרי, אכול עמי שחייב משום נהנה, האם האכילם כדי שיתגיירו

 נועם אליעזר, תשפ"ב [ ם, היורד לשדה חברו, שיעבודא דרבי נתןהחזר, כשבעל האשה החולה יכול לשל

 ]תשלום אותו סביר שהיה הלוקח מוכן לשלם בליל שבת[ תביעת מחיר מופקע במוצ"ש על בקבוק יין שניתן בשבת לצורך קידוש  

 פרי עמלנו, תשפ"ב 

 נוה ההיכל, תשע"ד תשלום על יעוץ כשלא הותנה מראש 

מי ההבדל,  טעם  ,  ל לבעל המעות"וובדבר שאין לו קצבה  הכ,  ]בדבר שיש לו קצבה חולק את הרווח עם בעל המעותשליח שהרוויח  

כמו כן יש לדון האם יש הבדל בין תוספת שמקבל השליח להנחה שמוזילים לו  ,  תוספת ניתנה במפורש לשליח זוכה ברווחים כאשר ה

למי שייך    -נתן לשליח מאה וחמישים ש"ח לקנות עבורו חפץ, והשליח קנה את החפץ במאה ועשרים ש"ח  ,  את מחיר המוצר שקונה

מתנות  וקיבל  הוצאות דלק    החזר  עובד המקבלמעבידו,  עבור    טס שת  טיסוקיבל כרטיס טיסה חינם לאחר שצבר "נקודות" ב  ,  העודף

פיצה לעצמו    גם ששה ביקשו משליח לקנות לכל אחד פיצה והשליח קנהמוצר והיה מבצע אחד ועוד אחד,  קנות  , נתבקש למתחנת הדלק

קנה ,  למי שייך ה"סטנדר" שקיבל במתנה  -מלמד בתלמוד תורה קנה ריהוט עבור הת"ת  ,  וקיבל מנה נוספת ]במבצע השמינית חינם[

נתן כסף לראובן שיזמין כסף,  קיבל כסף להוצאות ולבסוף לא נזקק ל,  גמרות ללומדי השיעור ובתמורה רכש את הגמרא שלו בהנחה 

 , תשע"ח בינת המשפט  עולמות, שמז[נמצא מתנדב שהסיע את הרב חינםמונית עבור הרב ו
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 מנחת אשר, תשע"ז      עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד(? קרבן פסח מצוותהוצאות נסיעה על התקרבות לירושלים לקיום 

 כב( פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' בזמנו הוצאות ממון בכדי לקיים פדיון הבן

]נתן מתנה לקטן האם זכה בו אביו, עובד קיבל הוצאות נסיעה ומצא טרמפ חינם, או הלך ברגל, או מי זוכה בו?  -עובד החזר נסיעות ל

חברת   בהפרש,  זוכה  מי  ממאכלה,  צמצמה  או  המזונות  והוזלו  מבעלה  מזונות  דמי  שקיבלה  איש  אשת  מונית,  במקום  באוטובוס  נסע 

ל שהגיעו  לנוסעים  כרטיס  דמי  שהחזירה  אומדנא[תעופה  שהרוויח,  שליח  למעביד,  או  לעובד  ההחזר  האם  רב,  נסיעות  בינת    מספר 

 המשפט, תשפ"א 

]האם יקח משניהם, עובד מוהל הוזמן לשתי בריתות בעיר אחרת ושני בעלי הברית הבטיחו לממן לו מונית  -כפל הוצאות נסיעה 

 (קעהאספקלריא, תשפ"א )עמ'  יעה והולך ברגל, או הוצאות סעודה ומקבלה בחינם[מקבל הוצאות נס

נסיעה?   אותה  עבור  מעסיקים  משני  נסיעה  הוצאות  לקחת  מותר  עבודה[ האם  זה,  אחר  בזה  אותו  המעסיקים  מעסיקים   ]שני 

 וישמע משה, תש"פ 

]ספק טומאה ברשות הרבים לכתחילה,  האם יש חיוב לכהן לברר האם יש נפטר בטיסה שלו    -החזר הוצאות על החלפת טיסה  

מ האם  עיוור    שפחתרוב,  לפני  המטוס,  שעל  לכהנים  להודיע  מבלי  במטוס  נפטר  גופת  כשולחים  עיוור  לפני  איסור  על  עוברים  הנפטר 

הנמצא בחושש ולא רואה בין נבילה לטריפה האם גם בזה אמרינן כל דפריש, כהן שנודע לו   כשהנכשל שוגג, במקום ספק, במקום רוב, אדם

גופת נפטר האם חייב לרדת בחניית הבינים, האם משפחת הנפטר חייבת לשלם לכהן את הוצאותיו, ספק מצוי[   שיעורי  שעל המטוס יש 

 שליט"א, תשפ"א   זנגר הגרי"ט

ברשלנות   הוצאות  אש    -החזר  כיבוי  והזמינו  שנרדמה  שמרטפית  ]בייביסיטר  עבודה,  להדיני  אש  כיבוי  הזמנת  כנס ישנרדמה, 

לדירה, פשיעה במלאכתה, שומר שכר שנאנס מקבל שכרו, הוצאות פתיחת הדלת הן גרמא, האם מקובל ששמרטפית רשאית להירדם, 

 שעב(קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ'    [ שליט"א רבי אלחנן פרינץ] רדם[יהאם במקרה זה התירו לה ההורים לה

, ב ומזוטו של ים ומשלוליתו של נהרוהמציל מן הארי ומן הד]שיטפון  קונה מ'זוטו של ים' חפצים שנסחפו לים ב  –החזר הוצאות  

אבדה ששטפה נהר היא מותרת, האם היתר "זוטו של ים" משום יאוש בעלים או מגזירת  ,  םמה  םיאשיימפני שהבעלים מת  ,הרי אלו שלו

מדליקה,  הכתוב ספרים  את  ,  המציל  ומכרו  ספינות  שבזזו  נכרים  של  מידיהם  שנקנה  הוצאותהשללרכוש  החזר  בעד    ,  הקונים  ששילמו 

, החזרת חיוב השבת "זוטו של ים" לפנים משורת הדין,  מלכותא" להחזירו  שיש תקנת בית דין או "דינאד   ם"זוטו של ים" במקו,  הרכוש

הנאצים,   ע"י  שנשדד  יהודי  במכסרכוש  שהוחרם  רכוש  בבנק,  קניית  כספות  בחדר  מזומן  כסף  ביצ,  מצא  להשתמש  מותר  ירות  האם 

 עולמות, שנד  והרי הן כ"זוטו של ים"[ ןון שיצאו כבר מרשות בעליהושפורסמו ברשת האינטרנט ]תוכנה, תמונה או שיר[ מכי

]יהודי שאביו נישא לגויה ונולד ממנו בן, מתבקש ע"י אחיו הגוי לוותר על כל חלקו  כמה הוצאות חייב אדם להוציא לקבורת אביו?  

 אשכול יוסף, תשע"ט  בירושת האב, כדי להסכים להביא את אב לקבר ישראל, התעסקות בקבורת יהודי שחי עם גויה[

]אברהם היינו לפני מתן תורה, שיקולי צדקה של  הוצאות כספיות להעלאת נפטר לארץ ישראל לקבורה או העברת הכסף לישיבה  

 דברי שי"ח, תשפ"א עניים[ 

כבוד אביו משל אב או משל בן, להלכה כבוד אביו רק משל אב ולא משל בן. וחידש  ]כיבוד אב משל מי,  להוצאות אביו    -מעשר כספים  

תבוא מאירה למפרנס את אביו מכספי צדקה,   . ו חסרון כיס לבןהחתם סופר שבכספי מעשר שמצויים ברשות הבן, חייב לכבדו שהרי אין ב

ודוקא כשיש לבן כסף אחר לכבד אביו, אבל כשאין לו ממון אחר לפרנס את אביו יתן לו מכספי צדקה. והורה השבט הלוי, שרק במעשר עני 

דקה הקרוב קרוב  צומשובח ויתברך עד בלי די: בתא יש מאירה, אבל במעשר כספים דרבנן, אין מאירה, ואדרבה מצוה לתת לאביו  ידאורי

קודם, ואביו הראשון בקדימה, אבל י"א שאינו ראוי לתת רק לאביו משום חילול ד' וצער העניים ועוד טעמים, ולכן יתן חצי לאביו וחצי 

מחתן את ילדיו ויש לו  האב   .ביוהכל לא  ויש אומרים חלק גדול לאביו וחלק לשאר עניים, ויש אומרים שאם אביו זקוק לעזרתו יתן ,לעניים

לאביו המעשרות  רוב  שיתן  י"א  כן,  מחמת  עצומים  יתן,חובות  לכך  זקוק  אביו  שאם  הכרת   וי"א  ומשום  קדימה  דיני  מחמת  לאביו  הכל 

 עומק הפשט, תשע"ט [ הטוב
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  המצוות בפרשה, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ג   דברי שיח, תשע"ד    גנחובסקי, תשע"ה  הגר"א  ]מחוב אבוד, ניכוי הוצאות[  מעשר כספים

 תשע"ז 

ב  אכסנאי המארחת,  המשתתף  המשפחה  עם  חנוכה  נר  הדלקת  שריפההוצאות  להשתתף    מהחנוכיה,  ונגרמה  צריך  האם 

 מעדני אשר, תשע"ג בתשלום הנזק?

 

 מחלוקת   נושא בפרשה:

 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כט(-הפרשה המחנכת]הפיכות, כזבים ושילהוב המונים[ מהומות בעולם וערעור על המנהיגים 

]ביטול מצוה כדי למנוע קטטה, הצנועים מושכים את ידיהם, כשיש מריבה מי יהיה בור איסור כדי למנוע מחלוקת?  האם מותר לע

לפרוש או לחטוף את המצוה, כשהמצוה תתבטל לגמרי, מקום שמירה על חומת הדת, ביטול מצוה מפני שלום בית, לעבור -שליח ציבור

יודע שהבן אינו בכור לאימו  על איסור מפני השלום, המחזיק במחלוקת עובר בל או, לשנות מפני השלום, פדיון הבן בברכה כשהכהן 

על הציבור[   גלית ספר תורה, במצוה המוטלת על היחיד ובמצוה המוטלת  יודע, לא לריב כדי לקיים מצוות מצה לולב או  והאב אינו 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א 

 כלי יקר, תש"פ    ביאור פרשת קורח וסכנת המחלוקת שבכל דור

 תשפ"ב      אשיחה בחקיך, תשפ"אהמחלוקת והבריחה ממנה 

 עטרת תפארת, תש"פ להתרחק מקורח שבכל דור  

 אשיחה בחוקיך, תש"פ   גנות המחלוקת

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב  ]הנהגת הגרש"ז אויערבך זצ"ל ממעשה בחתן החפץ חיים[גנות המחלוקת 

שאוני   -]האם יתפטר כדי להשקיט את המחלוקת, יונה הנביא  ?  עקב כך פרצה מחלוקתקיבל תלמידים שאינם הגונים לישיבה, ו

   פניני חשוקי חמד, תשפ"אמחני נא מספרך[  -והטילוני, משה רבנו 

 היא שיחתי, תשע"ט נושא שנוי במחלוקת  

    לקראת שבת מלכתא מבית דרשו, תש"פ-הגר"א טורק שליט"את אקטואלית תמיד  דרשה בגנות המחלוק  -דרשת  נפרשה זו יפה  

 עשר עטרות, תש"פ 

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

בסמוך ישיבה  לפתוח  או  רבו,  על  לחלוק  מותר  בתרגום(  ?האם  קרח,  א[  )ויקח  אשר, תשע"ה    ]טז,  יששכר,        מעדני  בני  מעיינות 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קמג(   תשע"ז

הרב מרדכי דוד      הצצה אל מאחורי הקלעים של פרשת קורח  -בעולם החומר ובעולם הרוח    -אלו ואלו דברי אלוקים חיים  

 (מאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -נויגרשל שליט"א

 טועמיה, תשע"ג    הטענות מולידה אתמחלוקת כתוצאה מטענות או 

 ( טו' קובץ גליונות, תשע"ט )עמ-הארה מוסרית  כוחה של המחלוקת

-עומק דעת]האם משה גם נחלק על קורח, בר פלוגתא, מחלוקת לשם שמים[ לחתור ולהתעקש על האמת    -ללון בעומקה של הלכה

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יג( 
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 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ב ונות והמחלוקות ההורסות הבהמחלוקות 

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

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב    (יאקובץ גליונות, תשע"ט )עמ'  -עומק דעתלהכיר באמת שבצד השני      -מחלוקת לשם שמים 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב שם אש ומים  –שמים   –ביאור כלי יקר  –מחלוקת לשם שמים 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח כוח המחלוקת בעקבתא דמשיחא   

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

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לא(  בריאת 'פי הארץ' בבין השמשות

 מאור השבת, תשע"ו גוי אחד בארץ  -הבריחה מהמחלוקת 

 להשיב נפש, תשפ"א]קורח היה אמור להיות 'לוי גדול'[ ת קורח בפרשת המרגלים ובפרש -סכנת ה'נגיעה' 

מ'נגיעות'   נקי  אמיתי  האדם[  חכם  את  מעוורת  אישית  נגיעה  הלב,  מאווי  לפי  נקבעת  המציאות  ראיית  סמוי,  שאג,  ]שוחד  אריה 

   תשפ"א

 מעדני אשר, תשע"ח    לשון הרע על בעל מחלוקת

]על כופר בתורה מן השמים, ובנבואת משה רבינו, הלכות מכח ידיעה ברוח הקודש, כשרות תפילין של  לשון הרע על בעלי מחלוקת  

   מעדני כהן, תש"פ יעת משה מדתן ואבירם ברוח הקודש, על טבעי[סבו של הלל, יד

, חכם שטיהר. טעם האיסור. טעות בשיקול דעת או בדבר משנה. כשהשני גדול מהראשון, האם חל  שטימא  חכם]   "חכם שאסרדין "

ה'גברא', על  או  ה'חפצא'  על  לענין  איסור  נקרא חכם  בו,    מי  חזר  עצמו  לאיסור מחמת ספק. כשהחכם  הורה    כמה  עם  נתןו  נשאזה. 

 עולמות, קנט   , מעמד בי"ד הגדול לערעורים בזמנינו[רבנים

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

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה   -שיעורי ליל שישי שמאי[ 

   פניני אי"ש, תשע"חהגרי"ש אלישיב זצ"ל מופת ההתגברות על יצר המחלוקת הנכרך בלידתו הפלאית של 

 דני אשר, תשע"חעמ   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח(מקהילה השרויה במחלוקת עם קהילה אחרת?  האם לקבל צדקה 

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

 מנחת אשר, תשע"ח  []גדול השלום ושנואה המחלוקתדברי ריבות 

 ה " הגר"א גניחובסקי, תשעמחלוקת בין הוראת אב לאם  

מעדני אשר,  ]כל העדה כולם קדושים[  ?  ר שהוא קודש האם צריך כפרה על זהמי שאמר על אדם גדול שהוא חול לגבי גדול אח

 תשפ"א

 (יז באר הפרשה, תשפ"א )עמ'  ים ]כולם קדושים[לפני ולפנהאיש הפשוט ייחשב ב'עבודתו' כעבודת כה"ג  -ונחשב לכם 

 מעדני אשר, תשפ"א  ?מי שיש לו שונאים האם כשניגש להיות שליח ציבור מותר לו להתפלל ואויבי מהרה יכרתו
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 הקשר בינה לבין המחלוקת  -כוחה של ליצנות 

 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א    פניני אי"ש, תשע"ח   כאיל תערוג, תשע"זכוחה של הליצנות המעוררת את המחלוקת  

 שואלין ודורשין, תש"פ ]הסיפור שלא היה לגבי סבלה של האלמנה[  הרס ליראת שמים -כוח הליצנות 

 ברוך שאמר, תשע"ט -שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"אההצגה מתחילה 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צב( כוחה של ליצנות  -אות לא ידעו תשובה לקושייתו של קורח י מדוע ראשי סנהדר

  ]קורח ועדתו ועמלק[ פת הליצנות שהיא שער הנ' משערי טומאה   קורח הצליח להסית את כל ישראל כנגד משה רבינו בקלי

 שבילי פנחס, תשפ"א 

 

 איסור החזקה ותמיכה במחלוקת 

 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קי(        נר לשולחן שבת תשפ"ב     נר לשולחן שבת, תשע"ומחלוקות בקהילות ישראל   

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

 ( יבבאר הפרשה, תשע"ט )עמ'    וביותר בראשיתה  -התרחקו מן המחלוקת  

 זרע שמשון, תשע"ז  ע מחלוקת, מחלוקת מקשה בזיווגים, בעל מחלוקת ככופר[]קיום הדין מונ עניני מחלוקת 

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

הרמב"ם דברי  מחלוקת,  ממחלוקת,  נגדו  המחלוקת  כשעושים  לבעל  ללכת  חובה  האם  ויכוחהאם    ,לפייסו ,  יש    בכל  צדדים  שני  בין 

אלו ואלו דברי  ,  מדוע הלל ושמאי לא עברו במחלוקתם על איסור "מחזיק במחלוקת"  ,מחלוקת שהיא לשם שמים,  איסור "מחלוקת

ברי , דלהחזיק במחלוקת "על המתייצבים בדרך לא טוב ומושכי עוון"  והחיובההיתר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת,  ,  אלקים חיים

ה בגנות  שגרמה  הרמב"ם  ועיירותמחלוקת  משפחות  ",  לחורבן  החיוב  בגודל  חיים  החפץ  המחלוקתדברי  מעוזרי  מלהיות  ,  להתרחק 

לברוח  הסיבות  •  " הנובעת מקנאה וצרות עיןשטות"  -מחלוקת  ,  מסייע בזה לאביו ואמו, ושיראה בכל כוחו להטיל שלום"  ואפילו אם

 עולמות, שמח  [עצות והדרכות כיצד להתרחק ממחלוקת,  ממחלוקת

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

 עשר עטרות, תשפ"א    שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ  בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח

זצ"ל   יעסוק בדברי תורה,  ההימנעות ממחלוקת במשנתו של הגראי"ל שטיינמן  להרבות שלום,  כח השתיקה,  בכפתור,  ]נגיעה 

 כאיל תערוג, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ה    כאיל תערוג, תשע"ומויתור לא מפסידים, עושה שלום במרומיו, אש המחלוקת[  

 מעדני אשר, תשפ"א    מעדני אשר, תשע"דאיסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

מחלוקת, כי תצא אש...ונאכל גדיש, שיעור חימוץ מצה, בזכות מה ניצלו בני קורח,  ]'במה מדליקין' את אש ההתרחקות ממחלוקת  

   איש לרעהו, תשע"ה   איש לרעהו, תשע"ו  ה'צודק' במחלוקת[

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

ממשנתה של       מאור השבת, תשע"ד      כאיל תערוג, תשע"ה    שלמים מציון, תשע"ה     איש לרעהו, תשע"ה     איש לרעהו, תשע"ו     תשע"ה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' רג(   מפיק מרגליות, תשפ"א  פניני אי"ש, תשע"ז   תורה, תשע"ד

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רסד(     אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יח(-וננות בפרשיות התורההתב איסור מחלוקת  
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בארה של תורה,      מעיינות מהרצ"א, תשע"ו     מדי שבת בשבתו, תשע"ו     מעדני אשר, תשע"ה   אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת  

 מעדני אשר, תשע"ז     מדי שבת בשבתו, תשע"ז     תשע"ז

 

 נושא בפרשה: חובת הציות לבית הדין 

 

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

 נועם אליעזר, תשע"ט  מכללא, אדם רגיל, או חכם ידוע[]במפורש או קבלת סמכות דיין יחיד 

 נועם אליעזר, תשע"ט מעצר עד תום ההליכים בדיני ממונות ובדיני נפשות   

   נועם אליעזר, תשע"ט ]מתי מעיקר הדין יכול לדון יחידי[אין בית דין פחות משלושה 

 ה רייזמן שליט"א, תשע"ז שיעורי הרב מנש  בית דינו של משה ובית דינו של אהרן 

 שלמים מציון, תשע"ח  ]יבוא בשלום, מניעת גלגול[זמינות בית הדין 

עומקא , במצוות שצריכות כוונה, כפיה על המצוות,  כפיה על לפנים משוה"ד[   ]לאפרושי מאיסוראכפייה ע"י בי"ד לקיום מצוות  

 דפרשה, תשע"ו 

עיון הפרשה,      עיון הפרשה, תש"ע )עמ' עא(]לא תענה על רב, לסתור דבריו[  כיצד ישב משה רבנו לשפוט את העם הרי היה מלך?  

 תשע"ג )עמ' ע( יד תירוצים 

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]הוספת דיינים, הוסף בוררים על בורר שנבחר[בקשת בעל דין להעביר את הדיון להרכב מורחב 

 משפט שלום, תשע"זוף לחתום על שטר בוררות? סמכות בתי הדין בזמננו, והאם ניתן לכ

 משפט שלום, תשע"ז לממונות ובתי הדין הרבניים, בדיני ממונות כיום    י"דסמכותם החוקית של ב

 עלון המשפט, תשע"ט האם נתבע יכול לכפות על התובע ללכת לאב"ד שצריך לחכות לו הרבה זמן?  

ות לרמב"ם ורבנו יונה ]אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, ביאור המשנה באבדיין שאינו יושב בדין האם יכול לייעץ לאחד הצדדים  

 בינת המשפט, תשע"ו  ועוד[ 

 כאיל תערוג, תשע"ז  ]דברים בחשיבות העמדת דין תורה, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[בי"ד כשער לעיר 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג    דיני כבוד ומורא בדיינים

 מעדני אשר, תשע"ה    סברי מרנן, תשע"ח ]מקפח זכויות הנתבע בבית דין[הגשת תביעה בבית דין ולא 'למסור דין' לשמים 

עשה ולא   -שתי מצוות  ,  הציות לבית דין הגדול או לכל בית דין ,  ת הציות לחכמי ישראל במשעולי החייםחוב]ועשית ככל אשר יורוך  

החובה לשמוע בקול חכמים    .לאחר חורבן בית המקדשהאם חובה זו  ת,  בחכמי בית הדין הגדול בלשכת הגזירק  תעשה. האם מדובר  

חובת ההתייעצות עם הסנהדרין לפני היציאה  ת, אחרי רבים להטו  .שחיובן מדרבנן מצוות  מחמת הציווי "לא תסור", ביסוד הברכה על

החיים  ,  למלחמה במשעולי  ישראל  חכמי  תורה  -הוראת  המציאות   ""דעת  בהערכת  החכמים  של  חזקיהו    -מעמדם  עם  מחלוקתם 

מדיניים המלך ל   .בנושאים  תחומה  ישראל  גדולי  שעצת  להשקפה  מקור  המוצאים  יש  גיסא,  ולאמאידך  בלבד,  תורה  למילי  דברי 

קוק -  דעלמא והראי"ה  התניא  בעל  הזקן  אדמו"ר  של  מאגרותיהם  מובהקים,  הלכתיים  שאינם  זו,   • עניינים  גישה  שוללים  אחרים 

 אישיות •  מנגיעות נאמנות גדולי התורה ויכולתם להתעלם   .הלכתי בנימוקים שונים: אין נושא שבעשייתו או אי עשייתו אין נגיעה לצד

סוד כוחם של חכמי ישראל המורים דרך  ,  כל העוסק בתורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושיה  ."סייעתא דשמיא" לעצת גדולי הדור יש
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הגדרת     ."לקחת עצה מהתורה" הפוך בה והפוך בה דכולא בה" • דברי הגר"א כיצד יכול"  .לכלל וליחידים, טמון בלימוד התורה לשמה

לגדולי התורה  עולם  "עינו "ו  "אורו   ":חז"ל  קנייני התורה  -אמונת חכמים    .של  נת חכמים תלויה באמונת החכמה ואמ  , אחד ממ"ח 

 עולמות, תצב  [הלימוד ולא בשטח ההלכה  אמונת חכמים בשטח .אסיפות גדולי ישראל, בכלל

 במשנת הפרשה, תשע"ה האם דיין חייב להימנע מלדון אדם אלים?   

פניני חשוקי חמד, תשע"ט  [  הכרעות בית הדין]נס בפועל אלא בשיחת ועידה  תוקף הסכמה ציבורית שהתקבלה ברוב שלא התכ

 (לז)עמ' 

]אישים, ואירועים, העברת התורה, משה קיבל תורה משיני ומסרה ליהושע,  סמכויות מקבילות ומשלימות  -הנשיא ואב בית הדין 

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קטז(  העברה ליחיד או לזוג, רבי עקיבא ורבי ישמעאל ודרכם בדרשות תורה בכתב[

 

 הצלתו של און בן פלט שה:  נושא בפר

 

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

שבת, חסיד הדר בשכנות עם הארץ, שינוי המשמרות בבית המקדש מפני בלגה, קבורת צדיק ליד רשע, קניית מערת המכפילה מטעם 

רשעזה עם  מסחר  המכפלה,  במערת  עשו  קבורת  ב   [,  ואבירם  א[  )ודתן  ]טז,  ראובן(  בני  פלט  בן  ואון  אליאב  תשע"זני  אורייתא,     אוצרות 

 זרע שמשון, תש"פ   תשע"ט   תשע"ח

 נאה דורש, תשפ"א   האפשרות לחשוב חשבון הגיוני בשעת מחלוקת  -'חכמת' נשים בנתה ביתה 

 ברוך שאמר, תש"ע -שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א  אוי לרשע ואוי לשכנו

 להתעדן באהבתך, תשפ"א    סיפור לשבת -תו של און בן פלט  חכמת אש

 מדי שבת בשבתו, תשע"זאין תורה אלא בצניעות   -חכמת נשים בנתה ביתה  

 משנת מהר"ל, תשע"ח אשמת אשתו של קורח  -חכמת נשים בנתה ביתה  

כדין ש בן פלט נהגה  און  צנועההאם אשתו של  נפש,   ?הצילה את בעלה בישיבה לא  פיקוח  של איסור הסתכלות,  עיור  ]לפני 

 אשכול יוסף, תשפ"ב      מים זכים, תשע"ט  ל מאיסור חמור[הכשלה באיסור קל להצי

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(-אז נדברו  ]אופן הצלתו אינה כבוד גדול[רשת קורח מדוע און בן פלט נשאר באנינות אחר פ

 

 אמירת תחנון  -נושא בפרשה: נפילת אפים של משה רבנו 

 

 נפילת אפים של משה 

 

נפילת האפים של משה?   נבואה[מה היתה  פניו(    ]תפילה,  על  ויפול  פיינשטיין שליט"א  שיעורי    ד[ ,  ]טז)וישמע משה  עשר      הגר"ד 

 עטרות, תש"פ 
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 משנת מהר"ל, תשפ"א     מעדני אשר, תש"פ( פול על פניו)וי ]חשדו במשה רבנו באשת איש[ כיצד חשדה כל עדת קורח במשה? 

 מעדני אשר, תש"פ ( פול על פניו)ויוע נפל משה על פניו? מד

 

 תחנון  -נפילת אפים בתפילה  

 

שה, נפילת , הפסק בדיבור, הפסק לדברים שבקדו חזרת הש"ץאו    לתפילת לחש]תחנון, האם יש לסמוך אותה  נפילת אפים בתפילה  

במקום שאין ספר , במנחה לפני או אחרי השקיעה,  בלילה,  מעומדאו    מיושבדבה. המאחר,  נ  תפילת  ואפים אחר תפילת תשלומין, א 

 ינהג   וכיצד  ,צדיקים  של  הילולא  תחנון ביום  לומר  שלא  מנהגה, סדר נפילת אפים למנהגים השונים,  גודל כוונתה.  ירושלים , מנהג  תורה

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

אדם שקיבל ,  אבינו מלכנו,  חנון, תעננו, לומר  אפשר לקרוא ויחל  האם,  תפילת מנחה בצום בערב שבת]  עשרה בטבת שחל בערב שבת

 האם , פדיון הבן בצום,  במנחה בצום  כהן שקיבל שבת האם יכול לשאת כפיו בברכת כהנים,  ויחלקריאת  שבת האם יכול להצטרף למנין ל

 וראה, תשפ"א תורה וה [  הבאב מדוע חמור יותר מתשע, צום עשרה בטבת דוחה שבת

 עולמות, רטזתחנון ביום שעושה בו סיום מסכת 

 ( קיגהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב יעקב אהרן סוקצילס]?עלינו בציבור או תחנון אחרי שמו"ע

ות אפים  נפילת  בהלכות  לתחנון, חנון  שו"ת  עשרה   שמונה  בין  בלימוד  או  בדיבור  הפסק  במניין,  תחנון,  מעלת  חובה,  או  ]רשות 

ישיבה לפני המתפלל לצורך נפילת אפים, סמיכה בתחנון, פטור מתחנון בשל חתן  סמיכת תחנון לשמו"ע או אמירת עלינו עם הציבור,  

 אזמרה לשמך, תשפ"ב   בימי שבע ברכות, או חתן בר מצוה[

]ובערב ראש חודש שלא אומרים תחנון במנחה, הקשר בין ו'והוא  אם יכול להשלימו במנחה?  ה  -שכח לומר 'והוא רחום' בשחרית  

 האיחוד בחידוד, תשפ"ב רחום' לתפילת שמונה עשרה, חילוק בין 'תחנון' ל'והוא רחום', חתן, חודש ניסן[ 

 נוה ההיכל, תשע"ו  ]אי אמירת תחנון, תחנון השלמת התפילה, מנחה אחר השקיעה[נפילת אפים במנחה 

   עולמות, תמב   משנתה של תורה, תשפ"א]ואנחנו לא נדע, בעמידה ובישיבה[ שני המנהגים בתחנון 

זכות?   או  חובה  תחנון  פניו)וי אמירת  על  דוקא]  (פול  רבינו  משה  התפלל  ועדתו  מדוע  קרח  מחלוקת  בשעת  זו  ענינה  ,  תפילה  מהו 

ז לעדות המזרח בנוסח ובצורת  נמדוע שונים המנהגים בין בני אשכ, ואילו מעלות מיוחדות ניתן להשיג דרכה, כיצד היא פועלת, ומעלתה

חזרת הש"ץ לפני  האם מותר לדבר לאחר  ,  האם נשים חייבות לאומרה,  אימתי אין אומרים אותה ה,  האם יש חיוב לאומר,  אמירתה

       תורה והוראה, תש"פם[ נפילת אפי

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  ]ה,ז[  (והתודו את חטאתם אשר עשו)]תחנון, י"ג מידות[אומרים וידוי בכל יום?  האם

 מסביב לשלחן, תש"פ בסעודה המפסקת "על נהרות בבל" א "שיר המעלות"?  –בערב תשעה באב שאין אומרים תחנון 

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"חתחנון וסליחות בה"ב בפסח שני 

 ודורשין, תשפ"א  שואלין תחנון לפרזים בפורים המשולש

 ( קסבירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ הרב אהרן הכהן פרידמן ]השבועות אחר חג  אמירת תחנון בימי ההשלמה 

 תשע"ד   מאור השבת,עומק הענין שאין נפילת אפים בחודש ניסן  

 אז נדברו, תשפ"א   ]הכיבוד ההדדי של השבטים[יום טוב לכל שבת  –אי אמירת תחנון בתחילת חודש ניסן 
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 דפרשה, תשע"ד  עומקא    נוה ההיכל, תשע"ה  כו, א[])ואבן משכית לא תתנו בארצכם(יום כיפור נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת 

 רב ברכות )ב(, תשע"ח )עמ' צז( ]הרב שלו שבתאי שליט"א[נפילת אפים בתפילת מנחה לפי מנהג בגדאד

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' ז(  ומודה ועוזב ירוחם -נפילת אפים ותפילת 'תחנון' 

לומר ]אמירת תחנוהערות בדיני תחנון   נכנס לבית הכנסת בזמן תחנון,  ן, תחנון חלק מתפילת שמונה עשרה, אמירת תחנון בלחש, 

תחנון מייד אחר שמונה עשרה כשאין חזרת הש"ץ, אמירת תחנון בנוכחות אבי בן של ברית מילה חולה שלא ישתתף היום במילת בנו, 

    אספקלריא, תשפ"א )עמ' מ(   באר התורה )קטז(, תשפ"א[ אמירת תחנון כיום מחמת מצוות תפילין המתקיימת רק בתפילת שחרית

 (צבמנורה בדרום )כב(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב יאיר מינקוס]]האם דינו כתחנון, ערב ראש חודש אייר[ ם כיפור קטן תפילת יו

 

 תחנון במנייני הקורונה

 

]הרוקח, ספר תורה בלא ארון, הוצאת ספר תורה בשני וחמישי לפני תחנון, נפילת אפים   נפילת אפים בתחנון במקום שאין ספר תורה

אוסף גיליונות,  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר אזמרה לשמך, תש"פבנוכחות ספר קודש שדינם כספר תורה, ספרי הלכה, סידורים[  

 פרי עמלנו, תש"פ   תש"פ )עמ' מ(

 ( לז, סטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכה ושלים[]במרפסת, בירנפילת אפים שלא בבית כנסת 

-לענין הלכה    ]הבאת ספר תורה לפני נפילת אפים, תחנון למתפלל ביחידות בביתו, סליחות בה"ב ביחיד[  הערות מעשיות בהלכות תפילה

 ( טאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' פ

 

 בעל ברית מוהל או   בנוכחות

 

]קבלת מצוות, טבילה, גר שמל וקיבל עליו מצוות ועדיין לא טבל האם    [אלעזר שטרן שליט"א  הרב]?  מתחנון  תאם מילת גר פוטרה

קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ  מחללים עליו את השבת, גר שקיבל עליו מצוות ועדיין לא מל, חלל עליו שבת אחת, ערבות[  

 )עמ' קפד(

נוסף לאליהו הנביא, ברית מילה בבית הכנסת, תחנון בבית כנסת בו נערכת ברית, ברית בבוקר ותחנון שלא    ]כסא הלכות ברית מילה  

בזמן הברית, ברית דחויה ביום חמישי, דחיית ברית דחויה, דחיית ברית מחשש חילול שבת של קרובים, ברית ע"י רופא, חזרה מהבטחה 

 הלכות מעשיות )קמ(, תשפ"א ושב, מנהג הקטורת[ לאדם שכבדו במילת בנו, ברכת המילה מעומד או מי

כגון  ק, אך החזן או הציבור יודעים, כשיש ספק אם יהיה סנדק  שאינו יודע שעתיד להיות סנד]כ  את הציבור מאמירת תחנון  פוטרסנדק  

שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגון המצוי אצל חסידים שאינם יודעים עם האדמו”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם  

 וישמע משה, תשע"ו  ]הסבא, והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנוןר לא יהיה סנדק יכבדו את "האדמו

עיון  ]השווה והשונה בין חתן לבעל ברית, בתפילה זאת או בכל היום[   מדוע אין הציבור אומרים תחנון במקום שיש בעל ברית?  

 הפרשה, תשפ"א )עמ' קטז( 

 עומק הפשט, תשע"חמוהל הנוטל שכר האם פוטר מתחנון? 

 (טורץ כצבי, תשע"ט )עמ'  אמירת תחנון בסליחות בנוכחות חתן או בעל ברית בבית הכנסת 
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 בנוכחות חתן 

 

 עמיקתא, תשע"ד  שמעתתאית הכנסת קודם תחנון, האם יפלו הקהל על פניהם? חתן שיצא מב

 (לח באר התורה )קנז(, תשפ"ב )עמ'מקצת דיני תחנון כשיש חתן 

המשתה   ימי  בשבעת  חתן  בנוכחות  כנסת  בבית  תחנון  לומר  אמירת  שרוצים  לאנשים  להודיע  האם  לצאת,  מהחתן  לבקש  ]האם 

תחנון ללכת למקום אחר, האם המתפללים שם שפטורים בגלל החתן, האם מותר ללכת להתפלל במקום בו נמצא החתן כדי להיפטר 

ה ארבעת  המצוה,  את  לקיים  להתארגן  חייב  המצוה  קודם  זמן  כמה  תחנון,  מעלת  ממצווה,  להפטר  תחבולה  בסוכות, מתחנון,  מינים 

 באר התורה )קנו(, תשפ"ב  )עמ' ז(תקיעת שופר בראש השנה, לשמוח ביום שלא אומרים בו תחנון[

 

 נושא בפרשה: הקטרת הקטורת

 

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

 ע"ו תשמלאכת מחשבת,   ]טז, יז[ )וקחו איש מחתתו(א ציווי על מה סמך משה רבינו להקטיר קטורת לל

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ]טז, יז[ )וקחו איש מחתתו(האם היה להקטרת הקטורת ע"י קורח דין "עבודה" 

 יאיר נזרו, תשפ"א    על מה מכפרת הקטורת

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ארת, התראה, חבר אינו צריך התראה[  ]זר בקטוהקטרת הקטורת ע"י עוזיה המלך  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רסו(   להסתכן להצלת הזולת

]על איזה איסור עוברים בכל מקרה, ומה עשה אהרן, פיקוח  הקטרת הקטורת על המזבח והוצאתה לחוץ, הקטרת הקטורת בחוץ  

נפש הותרה או דחויה, עשיית איסור קל 'קודם' שעת הסכנה או איסור חמור 'בשעת' הסכנה, חילול שבת בבין השמשות של ערב שבת  

]יציאת כהן   מים זכים, תשע"ח חובת הצלה בפעולה 'סגולית' או רק בפעולה גשמית[  -עבור סכנה שתקרה מחר, לא תעמוד על דם רעך

מקרא העדה, תש"פ      אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כב(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  ן טיפול לטיפול[בו טומאת מת, בימבית חולים שיש 

 )עמ' רסב(

 צבא הלוי, תשפ"ב  ]האם היא מכפרת על לשון הרע או עוצרת מגיפה[ביאור ענין מעשה ההצלה ע"י הקטורת 

 (לטאספקלריא, תשע"ט )עמ'    רת מכפרת על לשון הרע"ו"קט

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב מדוע הסכים קורח לניסיון הקטורת? 

 

 נושא בפרשה: סגולת הקטורת 

 

      הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     במשנת הפרשה, תשע"ד   ]יז, יב[  )ויתן את הקטורת יכפר על העם(חה של הקטורת, וסגולת אמירתה  כו

 מאור השבת, תשע"ו 
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)ויתן את הקטורת יכפר    [135וחסר היה כמנין קהל    603,550תרומה אחד מארבעים, מתוך     -]הרומו  עצירת המגפה ע"י של הקטורת  

 ( מהאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]יז, יב[ על העם(

והקטורת   רבים, קטורת  ]הליכה באמצע הדהמגפה  ושל  יחיד  של  נפש  פיקוח  ודאגה, סגולת התורה מעל סגולת הקטורת,  פחד  רך, 

 מסביב לשלחן, תש"פ  מכפרת עם תשובה ותורה, לא לעמוד במקום סכנה, לא להכניס עצמו למקום סכנה[

ומערכות באגדה   הכיפורים  כתר הילומים מאמרים  ביום  העגל, קטורת  ]קונטרס הקטורת, סגולת הקטורת, הרחבה בעניין חטא 

הקט קרבן  העגל,  על  קטורת    -ורת  ככפרה  ולפנים,  כוחה   -לפני  קרח,  עדת  ואביהוא,  נדב  הנשיאים,  קטורת  מוות,  סם  או  חיים  סם 

עם   -ריח ניחוח, סוגי הזנה שונים    -האדיר של הקטורת, נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני,  פסגת עבודת ה' ועבודת הקרבנות, קטורת  

והנ כילוי, קטורת במשנת חכמי האמת, הנהגת היחוד  ובלי  יחידי, בזמן כילוי  י"א סממני הקטורת, כניסה לבית כנסת  הגת המשפט, 

 כתר הילומים, תש"פ )תקס עמ'(מגיפה[ 

 קאמרנא, תש"פ )נב עמ'(סגולות ותפילות לזמן מגיפה ר"ל   -אדם ישר 

 תש"פ   [לבעל הפלא יועץ זצ"ל ]סגולה לזמן מגפה 

 עשר עטרות, תש"פ    נאה דורש, תש"פ' פיטום הקטורת'סגולת 

  ]סגולתו, אמירתו ע"י נשים, מתוך קלף, זמן אמירתו, זמנים מסוגלים לאמירתו, במעומד, בציבור בעשרה[ פיטום הקטורת המבואר  

 עמ'( 56) אשיחה בחוקיך, תש"פ

פיטום   וכסגולהאמירת  בתפילה  קטורת,]עצירת    הקטורת  הקטרת  ע"י  בתפילה    האם  המגיפה  הקטורת  פיטום  באה אמירת 

אם , ההאם אמירת הפרשה יכולה לעצור מגיפה ,  פרשת התמידכמו אמירת    שאין אנו יכולים להקטיר בימינו,כ'ונשלמה פרים שפתינו',  

שיש או  הפרשה  באמירת  לסגולה   די  נוספים  לשםהאם  ,  תנאים  לכוון  אמירתה  ראוי  בזמן  אומרים  ,  הסגולה  שחרית  בתפילת  מדוע 

פיטום בשחרית  פעמיים  הקטירו  במקדש  והרי  לאחריה,  וגם  התפילה  לפני  גם  קטורת  הקטורת  אחת  פעם  'אין  ,  רק  אומרים  מדוע 

מדוע יש שנהגו לומר ,  התמיד  תאבותינו לפניך' לפני אמירת פיטום הקטורת אף שאין אומרים כן בפרש  כאלוקינו' ו'אתה הוא שהקטירו

האם גם , האם יש בכך ענין מיוחד, האם מותר לכותבה על הקלף, יש חובה לקרוא אותה מתוך הסידור האם, פיטום הקטורת רק בשבת

 , תשפ"א תורה והוראה [נשים חייבות לומר פיטום הקטורת

 תורה והוראה, תשפ"א   סגולות שהוזכרו ושלא הוזכרו בתורה ובחז"ל

 תורת הקרבנות, תש"פ ת הקטרת הקטורת  פרשת הקטורת, סדר אמירתה, וקיצור הלכו

 מכון אסיפת זקנים, תש"פ   ]אמירת 'פיטום הקטורת'[ינו ז"ל להנצל ממגפה עצות וסגולות מרבות

 

 פדיון הבן   נושא בפרשה:

 

,  נולדו תאומים ופדו את התאום הלא נכון  טעות בפדיון הבן  מחילת כהן פרטי או ממון השבט,  ]מחילת הכהן בפדיון הבן,פדיון הבן  

ברכת שהחיינו על פדיון הבן, פדיון הבן של יצחק אבינו, חובת האב וחובת הבן בפדיון, דין ממון או מעשה פדיון, מעשה הכהן בפדיון, 

אמירת 'במאי בעית טפי', פדיון הבן ע"י שליח, פדיון הבן במתנה על מנת להחזיר, כהן שפדה את הבן ונמצא חלל, כהן גדול שנמצא בן  

הוא כ'מת הכהן הגדול' לגבי יציאת הורג מעיר מקלט, קישוט התינוק הנפדה בתכשיטי נשים, ספיה לקטן באיסור    גרושה וחלוצה האם

ים לסעודה קודם פדיון הבן, סעודת פדין הבן, ברכת שהחיינו בפדיון הבן, פדיון בן שנפטר, חלוקת חמשה סלעים דלא ילבש, נטילת י

 עומקא דפרשה, תשפ"אלכמה כהנים, פדיון לוי בזמננו, כהן המוכר מטבעות לאב הפודה את בנו קדושת בכור אחר פדיונו[ 

 נוה ההיכל, תשע"ג   בכור שהגדיל מי קודם בפדיונו, האב או הבן
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הבן   פדיון  מצוות  ליוםזמנה של  דחייה  שבת,  כשנופל  הצהרים,  אחר  בלילה,  הבן  פדיון  'חודש',  תקופת  נמדדת  תורה    אחר[    ]איך 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' מ(     והוראה, תשע"ג 

 צבא הלוי, תשפ"ב ? "י קנין סודראם אפשר להקנות לכהן חמש סלעים ע

 מנחת אשר, תש"פ   פדיון הבן בשבת

 ( רמדמנורה בדרום )כ(, תשפ"א )עמ'   שליט"א[  ]הרב ברוך הכהן קרייסמן ן הב ןשורשי מצות פדיו

'  חזקת רוב' מול    'ודאיבכור מאם הוא '  ]במכת בכורות במצרים מתו גם בכור מאב וגם בכור מאם,פדיון בכור מאם ולא בכור מאב  

היתה בכורי מצרים  הריגת  עולה, האם  אשה  ישראל כאם, התשכח  לבני  מתייחס  בכור מאב, הקב"ה  ע"י שליח,    של  או  ע"י הקב"ה 

 עשר עטרות, תשפ"א  אבחנה בין בכור מאם לבכור מאב, וישלח מלאך ויוציאנו, האם היתה גאולת מצרים ע"י שליח[

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

ספק אם הֵאם בת כהן או בת לוי, ,  המוציא מחברו עליו, ספק בכור,  ]המוציא מחבירו עליו הראיה  בספק בכורמצוות פדיון הבכור  

האם  ,  לענין איסורות  'אין הולכים בממון אחר הרוב' כשיש נפקמול ספק מתנות עניים,    אם הוא פטר רחם, ספק מתנות כהונה  הספק  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    עולמות, ה   בזמנו מספק בלא ברכה, או ימתין עד שיברר יחוסו[פודים ספק בכור 

 מלאכת מחשבת, תש"פ יד בפדיון, קודם שלושים יום? שידוע שכלו לו חודשיו האם חייב מבכור 

אספקלריא, תשפ"א )עמ'       אספקלריא, תש"פ )עמ' פח(    ]חזקת כהונה כיום, פדיון בשטרות כסף, סעודת פדיון כפ"ד תעניות[פדיון הבן  

 קל(

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קיח(   חלוקת שום וסוכר בפדיון הבן

]ממון כוהנים, ממון השבט, ממון פרטי, הפריש  הפריש חמשה סלעים לצורך פדיון הבן ובא אחר והזיקם, האם חייב לשלם?  

ואבדו המעות מי חייב באחריותם, האם ניתן להוכיח מחיוב אחריות על הבעלות, אם הפריש מעות האם יכול להחליפם באחרים, האם 

לעצמו דומיא דפדיון העודפים, כהן שהניח בן חלל האם חייב להפריש, כהן שיתפוס אחר  כהן חייב לפדות בנו בחמשה סלעים ולתנם  

 עשר עטרות, תש"פ הפרשה, המוציא מחברו עליו הראיה, האם יש דין 'מכירי כהונה' בפדיון הבן, מזיק מתנות כהונה[ 

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, כשאין חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע , מה קודם?   למקדשאו עלייה לרגל    בןמצוות פדיון  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   מדוע אי אפשר לקיים שניהם[לא ימכור קרקע, 

מריבה במשפחה?   למנוע  כדי  יומיים  או  ביום  הבן  פדיון  השמיני[לדחות  ביום  ברית  כדין  הבן  פדיון  עמיקתא,      ]האם  שמעתא 

 תשע"ח 

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

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

 תורת המעדנים, תשע"ח ?  במה שיש לוהגיע זמן פדיון הבן ואין לו חמשה סלעים שלמים רק חלק האם יפדה 

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]מתנה על מנת להחזיר[ ?ן הבן עם סלע אחדהאם יכול לקיים פדיו

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

 דנים, תשע"ח תורת המעע"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"ה פדיון הבן בשטר חוב   
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  מנות הודאת בעל דין כשחב לאחרים, פלגינן על העדות שהילדים אינם פדויים[ ]נא   הוחזק ככהן ופדה בכורים, ואומר שאינו כהן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

ידי שליח? האם חובה לפדות אפילו ילד שנהרג טרם מלאו לו  -האם ניתן לקיים את מצוות פדיון הבן על]תשלום או פדיון  -פדיון הבן 

 תורה והוראה, תשע"ט [ שלושים יום? למה מברכים על מצוות פדיון הבן? וכיצד שאלות אלו קשורות למהותה של המצווה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   פדיון הבן על ידי שכר פעולה והנאה

 תורת המעדנים, תשע"ח    ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו -שיעורי ליל שישי חיוב פדיון הבן ביותר מחומש מנכסי הפודה או אביו? 

 (קיזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   תפילת מנחה או פדיון הבן מה קודם

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

 תורת המעדנים, תשע"ח   ]לא ילבש[ ?האם מותר להלביש תכשיטי נשים לתינוק בעת פדיון הבן

]האם להדר לפדותו בלא ברכה שמא האם אינה בת כהן, כשם    הבן ונתברר שהאם לויה  הזמין אולם גדול לעריכת מצות פדיון

תשע"ח    פניני חשוקי חמד,   [, פדיון מספק, פדיון מספק כשאין חשש לכבוד הבריותשמהדרים לפדות מכמה כוהנים שמא אין הפודה כהן

 (טו)עמ' 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"ב ]זכין, ע"י בית דין, מי מברך[ פדיון הבן לבן של עבריין בבקשת אשתו ללא ידיעת האב 

נו במצוותיו וציונו על פדיון הבן, ולדעת האמרי בינה צריך לפדות דוקא בדבר  ש]צריך לברך קודם אשר קדפדיון הבן בריקוד לפני הכהן  

 צבא הלוי, תשפ"ב   צבא הלוי, תש"פ המיטלטל וגופו ממון, ולא בהנאה[

יום פדיון הבן האם נחשב כיום טוב לכהן הפודה ולאמו של הבן  ן הבן  ושאלות בענין פדי   –]סעודת פדיון הבן או סעודת סיום נדחית, 

 צבא הלוי, תשפ"ב   [באב שחל בשב ונדחה, פדיון הבן שלא בזמנו, פדיון הבן בריקוד, שמיטת כספים בפדיון הבןתשעה 

על פדיון הבן אחר קיום ברכה לאחר נתינת חמשה סלעים לכהן בפדיון הבן   פדיון הבן, ברכה  ]חזרה תוך כדי דיבור מקבלת מעות 

הבן לכהן בעל כורחו של כהן,   המצוה, ברכת אירוסין אחר הקידושין, ברכה על מצוות התלויות באחרים כיבוד אב ואם וצדקה, נתינת פדין

 מעדני כהן, תשפ"א דמוכח שלא כיון להפסיד את הברכה[  אומדנא

יום קודם למועד   הבן פדיון הבן שאורגן בטעות  פדיון  בלילה,  הבן  פדיון  הלילה,  עד  ולהמתין  בדרשות  ולהאריך  ]להתחיל הסעודה 

פגיעה בכהן אחר, למנוע בושה ולמען כבוד הבריות, קידושין שהתאחרו אחר צאת הכוכבים של ליל שבת, לתת את המעות  בלילה למנוע  

לענין ברכה קודם הזמן תלוי במחלוקת תה"ד ולהתנות שיחול בשעה הראויה,  נרות בערב שבת   לכהן בזמן שקבעו  ומהרש"ל בהדלקת 

 קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ' ריז([  שליט"א ררבי אברהם זנג]  חנוכה, פדיון הבן בראש השנה[

פדיון הבן האם   פדיון הבן לכהן כמו כל מתנות כהונה, ראיות מסוגיות רבות: בספק  פדיון מקדושתו שנולד בה, או חוב ממוני  ]מצוות 

או ספק איסור דאורייתא לחומרא, נותן מעות לכהן תוך שלושים יום, כהן שנשא גרושה ונולד בן חלל ההאם צריך להפריש מעות  המע"ה  

לפדיונו, הפריש מעות לפדיון הבן ואבדו, הפרשת פדיון הבן ע"י שליח, חייב לפדות עצמו ובנו מי יפדה קודם, הניח מעות לפני עשרה כהנים  

כרחו של הכהן, פדיון הבן ליתום ע"י בי"ד מדין זכין, פדיון הבן בעבדים שטרות וקרקעות, מי קובע את שווי חמשת  והלך, פדיון הבן בעל  

ורשב"א[ המצוה ברמב"ם  הגדרת  הנתינה,  או  ההפרשה  היא  המצווה  בינה    הסלעים.  תש"פ  -"בשרייברשליט"אהגרי -שיעורי  גיליונות,  אוסף 

 )עמ' כא(

 מגישי מנחה, תשע"ו פדיון הבן בשווה כסף  

 ( צטאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ?האם האב יכול ליתן בנו לכהן במקום פדייתו

 שבילי פנחס, תשע"ו   יצל בזכות הפדיוןשרו של עשו נלחם עם כל בכור שנ

 ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' יא(   ]אחר מות הבן[ פדיון הבן
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 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' קמח(   ]מאמר תגובה[ ן שנישאת לחלל ונולד בן בכור, האם חייבים בפדיון הבןבת כה

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כח(  -פניני הלכה טעו ופדו את התינוק ביום לפני הזמן 

]המנהג לפדות אחר מנחה גדולה בשביל ברוב עם ופרסומי מילתא, הכהן נוטל האם יש איסור אכילה קודם קיום מצוות פדיון הבן?  

 מעדני כהן, תשפ"א  כדי שלא יתחייב בזימון[ ידיו ראשון

מקנה ]?  האם הכהן חייב להחזיר המעות ליורשים  מלאו לבן שלושים יום,עים לכהן לפדיון בנו ומת האב קודם  נתן ה' סל

מעיקר הדין מותר לפדות הבן בער"ש שיחול הפדיון , וכן המקנה בערב שבת מעכשיו בתנאי שיחול בשבת.  חפץ בער"ש שיחול בשבת

שיחול בשבת היינו משום דבעינן שהמקנה יחיה בעת גמר הקנין, והו"ל כעושה מעשה קנין   אסור להקנות בער"ש  .ומ"ש מקנין ,בשבת

 עשר עטרות, תשע"ט   ת, סבלונות[בשב

 ( עאמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר  איסור פדיון בכור בהמה

, פדיון רק בחייה שניכר בן טהורה ]פדה ואבדו המעות חייב באחריותם  מדוע בבהמה טמאה לא נכתב כפל הלשון 'פדה תפדה'?

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב   [לטמאה, במותה לא

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב  מנין ששבט לוי פטור מבכור בהמה טמאה וחייב בבכור בהמה טהורה? 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב מדוע לא כתוב בבהמה טמאה מצוות 'עריפה'? 

חמור, הוספת חומש ]בשה פחות משוה פרוטה, כשאשתו כהנת, נתינה בפדיון פטר חמור, בן פקועה, מדוע רק פטר  פדיון פטר חמור  

 , תשע"ט מסביב לשולחן  בפדיון פטר חמור והקדש[

פניני חשוקי    ]מצות השבת אבדה, טרחה בכדי לקיים מצוות נתינה[?  ראה פדיון פטר חמור הולך לאיבוד, האם יש מצוה להשיבו

   חמד, תשפ"א

 

 פדיון הבן בתקופת הקורונה 

 

]פדיון הבן לחולה קורונה שלא ניתן להתקרב אליו, וידוי לחתן הנישא בבוקר קודם תפילת מנחה, משטרה שהגיעה בעניני קורונה שאלות 

  האם ניתן לצאת משם כדי לא לקבל קנס, בורר במסיכות בשבת כאשר יש בהן כמה גדלים[ -למקום תפילה באמצע תפילת שמונה עשרה 

 מים חיים, תשפ"א 

 צבא הלוי, תש"פ    צבא הלוי, תש"פ ]להמתין, לפדות ע"י שליח[ פדיון הבן כשהאב חולה מאומת 

 )תכט עמ'( רעז(הלכות נגיף הקורונה שערי יוסף, תש"פ )עמ'  פדיון הבן בהעברה בנקאית לכהן   

 צבא הלוי, תשפ"ב   ]מתי יעשו את הסעודה[  הבן כשהתינוק חולה מאומתפדיון 

הוצאת מסיכה על הפנים בשבת במקום שאין עירוב, נשיאת  קיום מצוות עם מסיכה על הפנים,  ]  פדיון הבן ע"י כהן במסיכה על הפנים 

רבי טוביה הלוי ] ן עם מסיכה על הפנים, אכילת קרבן פסח הנאכל בחבורה לאדם בבידוד[  הן כשעל פניו מסיכה, פדיון הבן כשהכ כפים לכה

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' תג(  [ שולזינגר שליט"א
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 שה: כניסה להר הבית ולמקום המקדשנושא בפר

 

 נועם אליעזר, תשע"ח  [  )כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות( ]יז, כח חיוב מיתה בכניסת זר לאוהל מועד

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

נועם אליעזר,    [  ג-יח, א]  משמרתך ומשמרת כל האוהל()ושמרו    לצורך תיקון?במקדש  כהן בעל מום לוי או ישראל מי יכנס להיכל  

 תשע"ח 

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

]מטרת המצוה, מי שומר, היכן, מתי, לבישת בגדי כהונה בשעת שמירה, שריפת בגדי שומר שנרדם, האם היה   מצוות שמירת המקדש 

מסביב  רר או שוער, או שניהם, שמירת המקדש וקריאת המגילה, שמירת המקדש בזמן הזה, כשאין בית מקדש בנוי[  משה רבנו משו

 לשולחן, תשפ"א 

 

 נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה  

 

דעת, מתנה בדבר מועט, תרעומת, קנין לא חל אך מדיני היושר   ]האם יכול לחזור בו המפריש, האם יש גמירותמכירי כהונה בתרומה  

 ממגד גרש ירחים, תש"פ  חייב לקיים הנהגתו, די בשימוש הכהן ואין צריך זכיה ממש, פריעת חוב[

 ממגד גרש ירחים, תש"פ   ]גוי העוסק בשבע מצוות, הרי הוא ככהן גדול[מקור לדברי הרמב"ם  -שבט לוי 

, דבר שיש לו מתירין, הבדל בין כהן לזר,  ]אמר שהתרומה תחול במוצאי שבת למפרע, כבוש הוא כמבושלהפרשת תרומה למפרע  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  [יםכשמותר לחלק מהאנש

 ( פחמקרא העדה, תש"פ )עמ' רתרומה וביכורים במחשבה  

ועבודת המקדש, איסור גם לדורות['זרים' בעבודת הלויים    ]ישראל העובד עבודת הלויים, כוהנים בעבודת הלויים, עבודת המשכן 

 המצוות בפרשה, תשפ"א    אספקלריא, תש"פ )עמ' נו(

 מפיק מרגליות, תשפ"ב   ]מדין 'קנין' ומדין 'כהנת'[אשת כהן אוכלת בתרומה 

הגר"א      [את שוויו קודם הקידושין או לאחריומחיר שוק של תרומה, שווי לכהנת, האם בודקים  ידושין,  פרוטה לק]  ומהבתר  שהמקד

 זצ"ל, תשפ"ב גניחובסקי 

 ליט"א, תשפ"ב "ח פיינשטיין ששיעורי הגר ובחירתם קדושתם  –כהן ולוי 

 מלאכת מחשבת, תש"פ ימת על קרבנות ציבור[ ]בעלות מסוהאם לשיטת בן בוכרי שייכים הלויים לקורבנות ציבור? 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עו( וקא בלילה? ואכילת תרומה הוא דהאם זמן 

     מאור השבת, תשע"ח ]הבדל בין כהן ללוי, אינם יוצאים למלחמה[    ולא נוטלים חלק בשלל מלחמה  -שבט לוי אינם נוחלים בארץ  

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ  (עגמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר   נועם אליעזר, תש"פ 

     אורות הגבעה, תשע"ח ]יציאתם למלחמה, ירושת יוצאי מצרים וירושת ארץ ישראל לעתיד לבוא[שבט לוי אינם נוחלים בארץ 
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 מ"ג תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' ע(  ]משולחן גבוה או חלף עבודתם[קבלים מעשרות? שבט לוי אינם נוחלים בארץ כי הם מ

]חיזוק לר"מ בישיבה קטנה החש בשחיקה בעבודתו, לעמוד לפני ה' לשרתו    -ולא שבט לוי בלבד    -שבט לוי אינם נוחלים בארץ  

 עינינו גל, תשפ"א  יש לו חלק בבניין הרוחני העתידי של מאות תלמידיו[

 וידבר משה, תשפ"א הכנה הנצרכת בכל השנה לעבודה בשלימות בבית המקדש[ ]האלא כל איש ואיש  -ולא שבט לוי בלבד  

 (עטמקרא העדה, תש"פ )עמ' רחיובם של כהן ולוי במעשרות 

 ( פגעמ' ר מקרא העדה, תש"פ )מעשרות בפירות ארץ ישראל ופירות חוץ לארץ 

 דברי שי"ח, תשע"ז   קניבסקי זצ"לשו"ת בעניין נתינת תרומה לכהן, מדברי הגר"ח 

רושלמי, תנאי מראש להפריש את השרוף, הפרשה בזמן אירוח, תנאי בדבר שלא בא  ]הפרשת חלה מקוגל יברירה בתרומה ובמעשר  

 עומק הפשט, תשע"ז  לעולם, אכילת המעשר לחומרא[

 (צאמקרא העדה, תש"פ )עמ' רהתורם שלא מדעת הבעלים  

בעבירה   בהפרשת תרומה  תרומה[  שליחות  מהם  להפריש  אסור  הב"י  ולדעת  גוי,  ע"י  היה  המירוח  וגם  גוי  בקרקע  שגדלו  ]פירות 

 ( צהמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר

 כאיל תערוג, תשע"ו מחירם שונה, מן הרעה על היפה[ ]בכמות או בשווי הכספי, באתרוגים ש זכות הכהן בתרומה

 (שדמקרא העדה, תש"פ )עמ'  רומה ומעשר ראשון אכילת ת - ישראל ארוסה לכהן או ללויבת 

 (שזמקרא העדה, תש"פ )עמ' ]שליחות נגד רצון בעל הבית[   ה?האם מהני בתורם מהרע על היפ

 ( שמקרא העדה, תש"פ )עמ' ]בירושלים או בכל מקום[ מקום אכילת תרומה או שריפת תרומה טמאה 

 ( צחמקרא העדה, תש"פ )עמ' רמצוות תרומת מעשר 

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

, הגר"ב יאדלאר, הגר"ז מינצברג, הפרשה מדין זכיון, וכן  עצת הגר"ד בהר"ןעצת ה'ארץ חפץ',  ]למי שאינו מפריש  תיקון הטבלים  

 עומק הפשט, תשע"ז  לגבי חלה, וכן לגבי פטר חמור, הרבנים החולקים[

המוז תשובה  ומעשרות  מבעל  תרומות  מפרישים  שאינם  להוריו  לשבת  תרומות  ן  הפרשת  בשבת,  ומעשרות  תרומות  ]הפרשת 

המפ רצונם  נגד  שליחות,  מינוי  ובלא  בשליחותם  מארחיו,  ועבור  עבורו  משפחתו,  ועבור  עבורו  האוכל,  ממנת  בחול  בל  -רשוומעשרות 

תשחית, כפיה דתית, הפרשה בביתו בערב שבת שלא מן המוקף, לסמוך על 'רוב פירות מתוקנים', האם יש לאורח קניינים באוכל המונח 

לפניו, רשות אכילה או קניין, קידושי אשה במנת אכילה של אורח, רשות האורח להעביר מנתו לבנו או עבדו של בעל הבית, האוכל של 

פיו של האורח, הפרשת תרומות ומעשרות בשבת ע"י תנאי, הפרשה ע"י ברירה, הפרשת חלה ממצות בליל פסח,  בעל הבית עד הגעתו ל

שיעורי הגרי"ט זנגר    [הפרשת תרומות ומעשרות בליל א' דסוכות ע"י החזון איש זצ"ל על אתרוג שנשלח לירושלים לגרי"ש אלישיב זצ"ל

   הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  שיעורי    שליט"א, תש"פ

השמיטה   בשבת  הזה  בזמן  ומעשרות  תרומות  ספקהפרשת  האם  הזה,  בזמן  שמיטה  הזה,  בזמן  ומעשרות  תרומות  הוא    ]חיוב 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קצב(  לקולא[

 נועם אליעזר, תש"פ ?  האם הפרשת תרומות ומעשרות הוי מצוה חיובית גם כשאינו אוכל הפירות

 מעדני כהן, תשפ"א]ברכה[ הפרשת תרומות ומעשרות מעבר הירדן מדאורייתא או מדרבנן 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א טעם וגדר מצוות הפרשת תרומות ומעשרות 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_37_38_39_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/521_38_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/297_38_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_117_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_116_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/557_38_81.pdf


 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז     שלמים מציון, תשע"זסדר הפרשת תרומות ומעשרות   

ש ומעשרות מהגראי"ל  תרומות  זצ"ל  סדר הפרשת  המשותפת[  טיינמן  בחצר  הגדל  מן  הפרשה  בסכין,  הבלוע  על  שאל  ]הפרשה 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יט(  -אביך ויגדך 

דבר שאינו שווה  חידש כי "  המשפט  נתיבות,  ]חפץ השווה רק לבעליו, קם ליה בדרבה מיניהתשלומי נזיקין של זר שאכל תרומה  

, אין המזיק חייב לשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא  לאיש ההואוליקח דמים בעדו, רק שווה    בעצמו למוכרו 

יכול   היה  הבעלים  כן  וצ"ע   למכוראם  לשלם.  המזיק  פטור  לעצמו,  רק  ממון  כששווה  אבל  לאחרים,  גם  ממון  שווה  והיה  החפץ  את 

הזיק    דברי "נתיבות" צ"ע בנדונים דלקמן:לאור  ,  בעצמותובשוק, או במה שיש לו שווי    מכירתו האמנם ערך החפץ נמדד רק לפי שווי  

, כגון: דרכון, רשיון נהיגה, תעודת זהות, גט אשה, תמונות, או כל מסמך אחר שמעצם טבעו לחברו דבר שאין לו שוויות אלא לבעליו 

 בגדיםו מגע[ או  ]משקפיים אמזיק עדשות  ,  ]שנתקבלו בירושה[   חפצים בעלי ערך רגשיאינו ראוי אלא לבעליו, כגון "כתב סמיכה" או  

הזיק עגיל  ,  מזיק צעצוע השווה רק לקטן ,  ]חליפה או חולצה[ שקשה למצוא להם קונה  מזיק בגד משומש,  רק לבעליהם  המתאימים

, ]שאין שווי למוכרם בשוק[  בטעות קובץ עם חידושי תורה]במחשב[    מחק לחברו ,  האם חייב לשלם עגיל או זוג   -אחד מתוך זוג עגילים  

בבי חלון  חברו  שבר  גדול  -ת  מדבר  קטן  חלק  של  נזק  מעריכים  הנ"ל  ,  כיצד  הנדונים  בכל  נזיקין  בתשלומי  לחייב  יש  מדינא האם 

ל"טובת הנאה",  ד"גרמי" ידי אשה בתמורה  על   שומת ערך חפץ ,  מזיק כרטיס הגרלה של חברו,  ראיית ה"נתיבות" ממכירת כתובה 

 עולמות, תטז   [ממון רב יותר מערכו בשוק שיש מי שמוכן לשלם עליו

, דברים שבלב אינם דברים,  ניהם מודים, אפילו ש ללא שני עדיםקידושין  ,  ]נישואין פיקטיבייםנישואין לכהן בכדי לאכול תרומה  

" ]דברים שמצד עצמם אומדנא דמוכח" ]האם ניתן לקבוע את מציאות המעשים ע"י הערכת נסיבותיהם[, וב"אומדנאהאם "אזלינן בתר 

כי "פקידושין  ניכר שנעשו בכוונה מסויימת[ לכולי עלמא אזלינן בתר אומדנא". ברם בענייני   אין הולכים אחר אומדנות  סק הרמ"א 

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

קטיביים" נישאה ואם לאחר ה"נישואין הפי , צריכה גטשיון כניסה למדינה ]ולא לשם נישואין[ יר בשבילאשה שנשאת בחופה וקידושין 

רק  ו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, ן כדי שלא לאבד אישור מגורים ונעשזקל אלמנה שנשאה, האם מותרת לבעלה השני לאדם אחר,

ויש לבעלה אח, האם צריעגונה  כלפי חוץ האם חייבת להתאבל במות הזקן,   לצורך תעודת מסע  ,  חליצהכה ממנו  שטוענת שהתקדש 

היתה נשואה לו פיקטיבית, אשה שנתגרשה מבעלה ש ,  פסלה לכהונהאך נחומרא בעלמא,  ומסדרין גט ל  'קידושיןקול  'נתגרשה משום  

 עולמות, רסא   [האם מותרת לכהן

 הגר"ד פיינשטיין שליט"א   שיעורי ]פטור מתרומה גדולה[מעשר ראשון ושני שהקדימו בשיבולים 

הכהןאכילת אשת כהן בתרומה   כוהנת, עבדי אשת  הכהן,  או מחמת משפחת  עצמית  והניח אשה מעוב]זכות  כהן שמת  עבדי    [ רת, 

 תשע"ד     הגר"א עוזר, תשע"א

 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"ה אשת כהן שאכלה תרומה וקידושיה הופקעו   

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

 מעדני אשר, תשע"ד   ]אין עושים מצוות חבילות חבילות[  ?ת מצה בתרומההאם כהן יכול לצאת ידי חובת אכיל

 מנחת אשר, תשפ"א  []מצוות שבגופו, שליחות במעשה ושליחות במציאות, או מצווה במעשה מול מצווה בתוצאהשליחות במצוות 

מחלוקת הראשונים ח משלחו.  וח עצמי או פועל רק מכוכ]פעולה לרצון המשלח, ונגד רצונו, האם לשליח יש  גדרי שליחות בתרומה  

שנשתטה, תורה  במשלח  מדין  שליחותו  לעשות  השליח  יכול  והאם  המשלח.  מת  שליחות;    .כאשר  גדרי  שני  בין  האחרונים  הבחנת 

אפשרות   ח כגון בשחיטת קדשים  ודושין וגירושין, ושליחות על מעשה בלא נתינת כיח לפעול הדבר, כגון בקושליחות הצריכה נתינת כ

ח לשליח אלא די בניחותא של המשלח כדי שייחשב השליח  וה א"צ מתן כבתרומ  . לדעת הרמב"םביטול השליחות שלא בפני השליח

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_38_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/1.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/261.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/308_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_42_43_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_38_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_75.pdf


 

הזה בזמן  מעשרות  ונתינת  ומעשרות[]כהנים    הפרשת  לתרומות  האישי  המעמד  בין  הקשר  מיוחסים,  אינם  אספקלריא,    ולויים 

בבירור ,  דעת הפוסקים שגם בימינו הכהנים הם כהני חזקה לכל דבר,  דעת הפוסקים שבזמנינו כהנים הם כהני ספק]  (כחתשע"ט )עמ'  

   (נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  [  דברי מרן החזו"א

 ( לואספקלריא, תשע"ט )עמ'    שיעור תרומה גדולה ושיעור חלה

]מינוי שליחות שנעשה כיום, דבר שלא בא  ?  ומעשרות  תרומות  תתעודת הכשר" לענין הפרשלכתחילה לסמוך על "  האם ניתן

מעשרות   הפרשת  ל'בית',  מחוץ  המשטח  על  ומעשרות  תרומות  הפרשת  מצוות,  שומר  אינו  כשהמשלח  מוקדמת,  חמץ  מכירת  לעולם, 

גוי, בעלי מניות בחברה, פתרונות מעשיים, דמאי,   אספקלריא, תשע"ט    [ת הדר, ירקות עלים, סויהשנות המעשר בפירוכשיש שותפות 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' צד(   (נח)עמ' 

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

 מעדני אשר, תשע"ד  ]אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לאכול תרומה[ מצוות כהן שאוכל תרומה האם מברך בנוסף ברכת ה

 ת הגבעה, חנוכה תשע"ה אורו בשמן תרומה טמאה שדינו להישרף     ת נר חנוכההדלק

  ין סוכה[ ]ספק תיקון האם הוי ודאי תיקון, לענין טבילה, לענין מחיצה שנפלה, לענ  ? האם מותר להפריש תרומה בשבת מספק טבל

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

   ]יח, כח[ (  ')כן תרימו גם אתם תרומת ה  ]שליח לדבר עבירה במעשר שלא מן המוקף[לעשר פירותיו עבור פירות חברו  מדין "זכין"  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז 

)כן תרימו גם    []אף שלא הוי מן המוקף, נאמנות עד אחדעדות עד אחד שבעל הבית הפריש תרומות ומעשרות, נאמן מדין "בידו"  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]יח, כח[ ( 'אתם תרומת ה

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ח     שלמים מציון, תשע"ה   [ל,  יח]  (בהרימכם את חלבו ממנו)]שליחות לדבר עברה[  התורם מן היפה על הרעה  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רסט(

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

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו [ ]עזרא קנס את הלויים, עקירת דבר מן התורה למי ינתן מעשר ראשון כשיבנה בית המקדש

 (נגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   שרותמכשולות בהפרשת תרומות ומע

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' לז(  ]מעשר ללוים[ קנס עזרא על המעשרות

 לענין הלכה, תשפ"א  []חזקת לויה, מעלין ממעשרותאשון כיום נתינת מעשר ר 

 שלמים מציון, תשע"ח הפרשת תרומות ומעשרות בשבת 

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

]יח,  (  'אתם תרומת ה)כן תרימו גם  כהן הרוצה לאכול טבל, האם חייב להפריש קודם תרומות ומעשרות, ולמוסרם לכהן ולוי?   

 מעדני אשר, תשע"ה   כח[ 

פי לחברו  חברו?  שלח  את  להציל  המוקף  מן  שלא  יפריש  האם  ומעשר,  תרומה  להפריש  ושכח  שוגג רות  או  דרבנן  ]מזיד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]יח, כח[  ( ')כן תרימו גם אתם תרומת ה דאורייתא, חברו אנוס[

 שלמים מציון, תשע"ח הנהגת מפני דרכי שלום. דמאי והפרשת תרומות   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות ) הפרשת תרומות ומעשרות בסוגי השמנים  
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 ( יזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    'למשחה' באכילת לחמי תודה

בכל מקום, האם מותר לאכול בתוך בית הקברות    -]רוח רעה, חיוב נטילת ידים, ואכלתם אותו  אכילת אוכל שהיה בבית קברות  

 תשפ"א    צבא הלוי, תש"פ  תחת המיטה[קלות ראש, אוכל ש

 

 שמירת טהרת התרומה 

 

 מעדני אשר, תשפ"א   ]ירושלמי, משמרת תרומתי[האם לכהן היודע את השם המפורש מותר לקחת תרומה? 

אין לעשות עיסה בשיעור חלה במי פירות בלא מים, נתינה לקטן בארץ ישראל ובחו"ל, הפרשת חלות עם כפפות  ]הפרשת חלה כיום  

 לענין הלכה, תשפ"א   ובקערה מפלסטיק[

)משמרת תרומותי(    ]מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על התרומה[ שמירת טהרת התרומה  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צב( ל תירוצים ]יח, ח[  

שלמים      מאור השבת, תשע"ה  ]יח, ח[  )משמרת תרומותי(האם מותר להכשיר לקבלת טומאה תרומה, ולטמא בידים, בזמן הזה?  

 מציון, תשע"ו 

גם באכילת ]זר האוכל תרומה עובר גם על איסור 'משמרת',  האוכל מעשר שני מחוץ לירושלים האם עבר על מצוות 'משמרת'?   

 עשר עטרות, תשפ"א   האוכל מצה הטבולה למעשר שני יש בפניו עשה ולא תעשה[טבל שלא ניטלה תרומתו יש איסור 'משמרת', 

 [ , ביטול עשה דהפרשה, עשה דמצה דוחה איסור טבל, הפרשה ביום טוב, חצי שיעור לא מצטרף]ואיסור משמרתאכילת מצה של טבל  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קנד(   ]יח, ח[ )משמרת תרומותי(רת תרומותי משמ -ביאור הפסוק ופיסוקו 

 צבא הלוי, תשפ"א ]אין מבטלין איסור לכתחילה, שבירת עצם[ המבטל תרומה ב'רוב' עובר משום 'משמרת' 

 

 שאל ]התרת נדרים[ על הפרשת תרומות ומעשרות  י לה

 

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף ואכל מהן בשוגג, בדברים  תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]יח, כח[ ( ')כן תרימו גם אתם תרומת השלא בטלים ברוב כגון "חדש", במבשל בשבת[ 

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

]מן הרע על היפה ]מצוה להשאל על נדר שנדר אם עבר עליו, לתקן ולהפקיע את העבירה ין  שאל על הפרשה אם הפריש שלא כדילה

מדאורייתא התרומה המופרשת בטלה ברוב וכאילו נשרפה, אם לא אכלו ביטול רטרואקטיבי של המעשה או רק של העונש,  למפרע,  

שישאל לאחר  תחול  שההפרשה  שנית  להפריש  הפמהשיריים,  בשבת,  באיסור  הפריש  בשוגג,  בשבת  תשע"ט    [ ריש  גניחובסקי,     הגר"א 

 זצ"ל, תשפ"ב הגר"א גניחובסקי 

האם מתקן בכך את העבירה, ]גורם ברכה שאינה צריכה,  להישאל על הפרשת תרומות ומעשרות כדי להפריש כדין עם ברכה  

מקרא העדה, תש"פ )עמ'    נטילת ידים, למפרע, הפריש תרומה בברכה והוציא בברכה את חברו ]המברך נשאל על הברכה, דין החבר[

 ( פהר
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תרומה להפריש  שליח  השליחותר  עשה  הפריש  כך  ואחר  נשאל  כך  ואחר  בעצמו  יום]  ם  ל'  תוך  ונתגרשה  הגר"א    [נתקדשה 

 זצ"ל, תשפ"ב גניחובסקי 

והניחו בצד לחמניות לתרומה  יע]בחתונה  שאל על המעשרות  י לה  -התערבבו ההפרשות   ותרומת מעשר,  שרו את החלות,  גדולה 

ל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[  נאסר הכוברוב,    ההתרומה לא נתבטלת,  המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלח

ינים להתרת  יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די,  שאל המפריש וגם המשלחעדיף שיויעשרו שנית. ו,  על התרומה

נוגע והשאר נדרים, אע" נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא  נוגע יש, והם  ג דפסול קרוב אין, פסול 

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

]מעטפות של התורם שנתערבבו אצלו, או קופת הצדקה הפרטית שלו, קופת צדקה שאל על הצדקה  ילה  -קופות צדקה שנתערבבו  

 מכותלי בית הדין, תשע"ח  זכות תביעה לעניים[של עניים המונחת בביתו, 

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

ז וטורט למיניהםבקמח שבהן שיעור  עוגות שמרים  כגון  ומשום כך אין מפרישים מהן חלה.   ,ה,  נוסף מלבד הקמח,  המלאים במילוי 

אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו  

חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על השולחן ל.  בחלה משום צירוף סמתחייבות הן   ב,  במקרר או כשמעבירים אותן יחדיו ברכ

אשה ק, 'שאלה על ההפרשה' כדרך התרת נדרים,  ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבציבמקום מסו

פה חלות לשבת ומחלקת  אשה האותלך בעצמה לחכם או תשלח את בעלה,  האם  רוצה להישאל על ההפרשה  נשואה שהפרישה חלה ו

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק  ,  שכניה האם מפרישה חלה בברכה   או  מהן לילדיה

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

ה,  כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות,  אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש בשבה,  להפריש ממנו חל 

מה גודל החתיכה שיש  ה,  אפיהאם אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור  ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרש

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

]וחזרה והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל  ני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד  אמרה המפרישה: "אתערבה בעיסה וה שנחל

שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר  

לך אלא התרומה בטלה, הבעל   מותר  אין אומרים  חלה  להיות משלושת  ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה  להצטרף  יוכל  לא 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(-פניני הלכההמתרים לאשתו[ 

התרומה   טהרת  התרומהשמירת  על  להישאל  מותר  'משמרת']האם  איסור  בכך  ואין  ח[     [ ,  ]יח,  תרומותי(  הפרשה,  )משמרת  עיון 

 תשע"ח )עמ' צב( ל תירוצים 

 

 בפרשה: מתנות כהונה נושא 

 

 נועם אליעזר, תשע"ח]פדיון הבן, דעת אחרת מקנה אותו, נתינה לחרש ושוטה, ממון כוהנים[ נתינת מתנות כהונה לכהן קטן 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לז(]צדקה, או שכר פעולה במקדש[ ההבדל בין מתנות כהונה למתנות לויה 

שבילי    קרח שחלק על אהרן שגרם בחטא העגל לאבד כ"ד קישוטי כלה  אהרן הכהן זכה בכ"ד מתנות כהונה אחרי מחלוקת

 פנחס, תשפ"ב 

 ( עגמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר]מתן שכרה בצידה, כפיה על קיום המצוה[ דה? מתנות כהונה או לויה האם הן חלף עבו
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כהונה   ההקדש  שדה אחוזה    -מתנות  מן  אחר  ופדאה  אחוזה  שדה  המקדיש  א.  נחלה:  לכהן  יש  לכהנים  -]כיצד  העובדים    עוברת 

במקדש בתחילת שנת היובל, ראש השנה או יום כיפורים, ב. כשאף אחד לא פדה את השדה מן ההקדש, בהגיע היובל משלמים הכהנים 

ונעשית שדה אחוזתם. האם הכהנים  כהני אותו משמר  בין  זה מתחלקת השדה  או שוויה של השדה. במקרה  או חמישים שקל כסף 

ולקבלה   על השדה  זה, דעת אור החיים שחייבים    -"חייבים" לשלם  זכות או חובה. מחלוקת האחרונים בדין  כחלק ממתנות כהונה, 

   פניני אור החיים, תשפ"א  לשלם ולקבל[

 

 נושא בפרשה: שליח לקיום מצוה 

 

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

 תשע"ט     מנחת אשר, תשע"ז )כן תרימו גם אתם( ]יח, כא[[ ובמצוות מעשה, שליחות בשחיטת הפסח ובמילת בנו

וכן בשליח לקידושין, קידש גרושה לכהן[יש תרומה ע"י שליח  הפר על היפה, או שינה מהוראות המשלח,  הגר"א     ]ותרם מן הרע 

 גניחובסקי, תשע"ז 

]ואחר כך הפריש הבעלים עצמו, ונשאל על הפרשתו, ואחר כך הפריש השליח, האם הפרשת הבעלים מבטל את   שליח להפריש תרומה

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   דש אשה לאחר ל' בעצמו וע"י שליח[שליחות השליח, קי

]כשלא ביטל המשלח את השליחות, כוח השליח כשנשתטה המשלח, האם לשליח כוח עצמי או פועל שליח הפועל נגד רצון משלחו  

על   מאוחר  דעת  גילוי  ציווי,  צריכה  אינה  מינוי  של  שליחות  קדשים,  לשחיטת  שליחות  מול  וגירושין  קידושין  שליחות  משלחו,  מכוח 

 הגר"א עוזר, תשע"ז   שליחות בגט ובתרומה שלא בפני השליח[  הסכמה למינוי שליחות, ביטול

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

]במקום ששכיח היזקו, ברכת הגומל לשליח מצוה, במצוה שאינו חייב בה, מחלת אברהם אחר המילה,   םשלוחי מצוה אינם ניזוקי

 אוצרות אורייתא, תשע"ח   רה מול אדם ומול בעל חיים[מכירת יוסף, בחי

ניזוקים   לחפש שלוחי מצוה אינם  כדי  לרגל  עולה  בנסיעתו,  כוונות  לדרך, כשלאדם שתי  ליוצא  'שליח מצוה'  פרוטה  לתת  ]המנהג 

נכלל   נוסף, אבדה האם  לדבר  'עוסק במצוה' כשכוונתו  בודקים חמץ במקום מסוכן,  אין  יחמוד איש את ארצך', מדוע  'לא  בהבטחה 

   'ברכת יצחק', תשע"ז -שישי שיעורי ליל  ריבוי כוונות, שלוחי מצוה אינם ניזוקים בגלל מעשה המצוה או בכלל זכות המצוה[

 שלמים מציון, תשע"ז   היזקא[ ]בשכיחאם שלוחי מצוה אינם ניזוקי

     קולמוס יוסף, תשע"ח     אשכול יוסף, תשע"ד   היזקא, במקום סכנה[  ]כיצד ניזוק יוסף? במקום דשכיחאשלוחי מצוה אינם ניזוקים  

 מעדני אשר, תשע"ו 

ה,  ]שליחו של אדם כמותו, אין שליח לדבר עבר  , האם נאסר אחר בפסח?וקנה לו בפסח  'קנה לי ויסקי במטוס'ביקש מיהודי  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(  שליחות במומר[

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 זכרו תורת משה, תשפ"א הגר"מ טורק זצ"ל   -שיחות ודרשות לתלמידי תשב"ר לפרשת קורח 
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 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א אוצר החידות לפרשת קורח  

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת קורח 

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה בפרשת קורח  

 אוצר החידות והידיעות, תש"פ חידות לפרשת קורח 

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

)לך נתתים    []מכוח מה אוכלת בתרומה, פסולה לעבודה מצד 'זרה', טומאת מת, בת כהן שנולדה לפני שנתכהן אביה  קדושת בת כהן 

 ( קידאספקלריא, תשע"ט )עמ'   א[יא, ייך( ]ולבניך ולבנות

 שפת אמת, תרנ"ה   ]טז, א[)ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי(  ביטול לכלל ישראל ואינו מהות בפני עצמו -שבט לוי 

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

   פניני אור החיים, תשפ"א    ביאור כוונת התרגום באומרו ואתפלג על פי דברי האוה"ח בפרשת פנחס

 שפת אמת, תרנ"ג   ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום(  וא הביטול לכהנים מידת החסדים מידת הדין היתכליתם של הלו

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

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קה( ]גאוה של מלך ושל הדיוט[ לשבח ולגנאי  -תתנשאו 

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

 פ"א )עמ' צב(אספקלריא, תש  ]הנעלבין ואינם עולבין[שתיקתו של אהרן 

 פניני אי"ש, תשע"ח  )ויקהלו על משה ועל אהרן( ]טז, ג['  התקהלות לשמוע 'קול ד' לעומת התקהלות לשמוע 'דבר קרח

 עשר עטרות, תשע"ט   ממקום אחד לשני בחוץ לארץ, טומאת כהנים[]מעבר כהן בזמן הזה  טומאת ארץ העמים

 פניני אי"ש, תשע"ח   )ויקהלו על משה ועל אהרן( ]טז, ג[ ברבים תו מחיל ות"ח שביזוהו ברבים אסור לו למחול עד שיבקש

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

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

 משנתה של תורה, תשע"ז )רב לכם בני לוי( ]טז, ז[ה רוחניות בין בקשת רוחניות אמיתית לבקשת כבוד במעט

רב  )?   יןם", הלא משה אמר כן לבני קרח בדמטבע שהוא אמר לבני קרח "רב לכ  הבאות  הקב"ה  ש משה שהשיבועננמדוע  

   אשכול יוסף, תשע"ח  לכם בני לוי( ]טז, ז[

  , האם סכנת עין שונה מכל סכנת אבר,  האם סכנת אבר מתירה איסור דאורייתא]  עיניוחילול שבת מחשש שמא יאבד את מאור  

אם סכנת עיורון דינה , ההאם שן היא בכלל אבר  ,איזה אבר מהגוף הוא בכלל סכנת אבר  ,סכנת אבר העלולה להתפתח לסכנת נפשות

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כז( )העיני האנשים ההם תנקר( ]טז, יד[ , רפואה, בריאות[ נפש-כפיקוח

  )אל תפן אל מנחתם( ]טז, טו[  של בני לוי בקרבנות ציבור, שקלים במחצית השקל[  ]חלקםאיזה קרבן ביקש משה שתימנע קבלתו  

 תשע"ח   מלאכת מחשבת, תשע"ז

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

 תשע"ח 
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אספקלריא, תשפ"א    [ ולויים, חלף עבודתם, השווה והשונה מכהנים  ]מעלות וחסרונותשליח ציבור בשכר מול שליח ציבור בחינם  

 )עמ' ריא( 

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

 מעינות בני יששכר, תשע"ח[   טז, טו]  (לא חמור אחד מהם נשאתי)קבלת מעות ]פדיון[ אצל הצדיק עבור תפילתו והשפעתו 

 אשכול יוסף, תשפ"ב     )הבדלו מתוך העדה( ]טז כא[  הקב"ה לכלות את כולם?מדוע ביקש 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פו(   )הבדלו מתוך העדה( ]טז כא[האם מומר מצטרף למנין עשרה? 

מעדני    , המקושש, התראה במקצת[במקום אחד  יהיו  העשרה]האם צריך שכל    מצות קידוש ה' בפני עשרה ומחלל שבת בפרהסיא

  כהן, תשפ"א

]אויר מדבק או חולה מדבק, הרומו מתוך העדה,    האם יש לחוש למחלה מדבקת בדירה שכורה  -השוכן אתם בתוך טומאתם  

מפיק      )הבדלו מתוך העדה( ]טז כא[  כמנין 'קהל'[  135וניצלו    14,953ונהרגו    15,088ם, היו צריכים למות  חשבון תרומה אחת מארבעי

 מרגליות, תשפ"א 

 ע"ט מגיד דבריו ליעקב, תש  לוהי הרוחות, רמב"ם בהלכות רוצח[-]ובבקשת משה ממשיך לו נאמר ה' אלהי הרוחות לכל בשר -ל א -א

 נועם אליעזר, תשע"ח   [האלה, כי לא מלבי( ]טז, כח)כי ה' שלחני לעשות את המעשים  נבואת משה אמת, ותורתו אמת

הגר"ד    שיעורי   [)כי ה' שלחני לעשות את המעשים האלה, כי לא מלבי( ]טז, כחהאם משה רבנו מינה סגן אחד לכהן גדול או שניים?  

 פיינשטיין שליט"א

בינת החכמה על משך  )את מחתות החטאים האלה בנפשותם( ]יז, ג[    דמיונם[  ]מחתות החוטאים, הקדישו בודאי מחמתהקדש בטעות  

 חכמה, תשע"ח 

מכפרת אלא    ואין מיתת  מי שמת כדין מיתת בי"דמי שמת שלא כדין, אבל  ל  מכפרת  לבד  מיתה]  כפרת מיתה בחייבי מיתת בית דין

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח)את מחתות החטאים האלה בנפשותם( ]יז, ג[  [רכול בשיקבורה וע

ואין מורידין דין קרבן[  ציפוי למזבח ממחתות החוטאים    -  מעלין בקודש  היה  החוטאים  לקטורת  )את מחתות החטאים  ]האם 

     מקרא העדה, תש"פ )עמ' רס(  אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(  האלה בנפשותם( ]יז, ג[ 

נוה    )את מחתות החטאים האלה בנפשותם( ]יז, ג[    ]מעלין בקודש, פרוכת משמלת כלה שנהרגה הי"ד[עשיית פרוכת מבגד של הדיוט  

 ההיכל, תשפ"א 

)למען    רע, ביאה במקצת במצורע וטבול יום, המקדש ישראל והשבת[רבות לכותל המערבי כיום, סמיכה באשם מצוק]התביאת מקדש  

 עומקא דפרשה, תשע"ו  אשר לא יקרב איש זר( ]יז, ה[

]חיוב משה ואהרן על עצתם למאתים וחמישים האיש להקריב מחתות, חיוב בי"ד או כפיית בי"ד חיוב תשלומים בגרמא בנזיקין  

 ( עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פט  )אתם המיתם את עם ה', באונקלוס(תפיסה מהמזיק בגרמא[  לתשלום נזקי גרמא,

במגיפה   המתים  מספר  יד[  חשבון  ]יז,  מאות(  ושבע  אלך  עשר  ארבע  במגיפה  המתים  סה()ויהיו  )עמ'  תש"פ  מלאכת       אספקלריא, 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סד(    מחשבת, תשפ"א

 (מבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   )וטמא עד הערב( ]יז, טו[  שמשותבירור שיטת הגאונים בזמן בין ה

)ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים( ]יז, כג[    ]זרוע בעציץ שאינו נקוב, גדל ע"י נס, גידולי אויר[ הברכה על שקדים שפרחו ממטה אהרן  

 דברי שי"ח, תשע"ח 
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שיחת המשגיח     מה בא ללמדנו[   -]ויקחו איש מטהו  אבן הפינה לבן אדם לחברו  האמונה והבטחון בקב"ה מביא לשמחה, והיא  

 (זקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' י-הגר"ד סגל שליט"א

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עב(]היכן היה מונח המטה ומדוע נגנז[ בין מטה אהרן לבין ארון העדות 

 ( קיאספקלריא, תשע"ט )עמ'   פרח ציץ ושקד  -משמעות הנס בפריחת מטה אהרן 

   רנח( מקרא העדה, תש"פ )עמ'כהנים לויים[ ]עמידה בשירה ובשמירה 

בשערים    ]לוי[משורר   ושמר  תפקיד  העבודות[שהחליף  חלוקת  את  קבע  מי  כזר,  עבודה  או  העבודה,  החלפת  )ושמרו    ]איסור 

 זרע ברך, תשע"ז    המצוות בפרשה, תשע"ז[ ג-איח, ]   (משמרתך

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

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

נשים   ע"י  קדשים  באכילת  צניעות  מום[ חוסר  בעלי  ע"י  קדשים  אכילת  למרות  קדוש,  למקום  קוק)  ]בכניסתן  הוא  ודש  לך  דשים 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  [ יח, ט] (ולבניך

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

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ]יח, כח[)ונתתם ממנו לאהרן הכהן(   [שי' הרמב"ם בתחיה"מ ,עוה"ב ותחית המתים ,שקם לתחיה

, האם אדם שקם  ]מצוות בטליות לעתיד לבוא, משיחת אהרן לכהן שנית  ]יח, כח[ )ונתתם ממנו לאהרן הכהן(  אדם שמת וקם לתחיה  

על האדם מחמת עצמו, אשת אליהו הנביא  לתחיה שישי  [התברר שלא היה כלל מת, פקיעת קידושין, טומאת מת  ליל  ישיבת  -שיעורי 

 ברכת יצחק, תשפ"א 

]לטפל בנפטר כהן קודם מדין וקדשתו, אם קם הכהן לתחיה, האם אהרן הכהן לעתיד לבוא צריך    ?כהן שנפטר האם בטלה כהונתו

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה  -שיעורי ליל שישי   משיחה חדשה לכהונתו[

 מעדני אשר, תשע"ט ?  שלו פסול לשירה האם לא היה מקבל מעשר כיון שלא עבד ולוי שקול

לכם חלף  )שכר הוא    ]שכר חזן, ש"ץ[  ?שכר  ליטול  אסור  מצוות  שלשאר  פ''אע  כסף  לקחת  מיוחד  היתר   יש  תפילה  לבעל  האם

 מעדני אשר, תשע"ט  עבודתכם( ]יח, לא[

 

 אקטואליים: נושאים 

 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב  ]הסתמכות על טכנולוגיה מתקדמת להתרת עגונות[  יעילות בדיקת ד.נ.א. להתיר עגונה

 לענין הלכה, תשפ"ב  צעצועים המשמיעים קול, טלפון נייד המצלצל, נתינת צעצוע לקטן[, ]מוקצהצעצועי ילדים בשבת 

ולטעום מחלה אחרת  ציליאק  לצאת יד"ח לחם משנה מבעה"ב  לבן או חלת כוסמין,  יצחקי]ה   []לחם  פניני    שליט"א[  רב אורי 

 הלכה חידושי הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

פניני הלכה חידושי הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר,    שליט"א[  הרב חיים הלפרט[ תהפרדת הטפל מהעיקר כדי לצאת מספק ברכו

 תשפ"ב 

נתחייב בו  ןשומע כעונה בעניית אמ זאב פראנק]  []שמיעת האמן ממי שלא  פניני הלכה חידושי הלכה ראשי חבורות    שליט"א[  הרב 

 בישיבת מיר, תשפ"ב 
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פניני הלכה חידושי הלכה ראשי חבורות בישיבת    שליט"א[ רב אליסף פרלמן ה] ציצית[]כסות יום וכסות לילה,  []אהלן בטליתו בלילה 

 מיר, תשפ"ב 

לכהן מותר  לשבת האם  סמוך  באמצע הדרך  לרכבו  חברא קדישא שרכבם התקלקל  הנפטר  עם  ממון  ]?  להעלותם  הוצאת 

ממון כאשר המצוה תתקיים ע"י   איכשיכול לתת לו את התבשיל שלו, להוצ, לבש לחולה במצב של פיקוח נפש  הלצורך קבורת מת מצו

הכהן הוא נהג הקטר, נהיגה היא  ו, האם יש איסור לכהן לנהוג ברכב הגורר רכב שיש בו נפטר, טומאת מת, רכבת בעלת קרונות  אחר

 הרב אברהם זנגר ] [, האם בנו של הכהן הנהג שאינו נצרך לנסיעה חייב לרדת מהרכב, צער האב בהשארת בנו נחשב כהוצאת ממוןהיסט

 פניני הלכה חידושי הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב  יט"א[ל ש

  ל, הוצאת דיבה[ קייטרינג, קטן, לשון הרע ללא הזכרת שם, ארץ ישרא  ,]עיתון, לשון הרע על אנשים חיים, על חפצי האדם לשון הרע  

 לענין הלכה, תשפ"ב 

 לענין הלכה, תשפ"ב   , גלאי נפח[, גלאים, כיבוי עצמי]חיישניםמזגנים חדשים והשימוש בהם בשבת 

, הותרה או דחויה, חטא כדי שיזכה חברך, מעשה ]הקל הקל תחילה  היתר  שריך לחפצלא    –איסור דרבנן לחולה שיש בו סכנה  

 עטרת השבת, תשפ"ב  [יסור, פיקוח נפשרי אהצלה לחולה האם מק

יתא אינו דוחה איסורים יער בע"ח דאור, צצער בע"ח לצורך שימוש האדם ] ?  האם מותר לצער בע"ח כדי לא לעבור על חשש דרבנן

 בירור הלכה, תשפ"ב [ בשבתדרבנן 

בינת  אם יש גזירת מים חמים במקוה, טבילה במקוה חמה, טבילת נשים, מגיס, בישול, יד סולדת בו[  ]הטבילה במקוה חמה בשבת  

 ההלכה, תשפ"ב 

 אז נדברו, תשפ"ב]המעגל המשפחתי ואתגריו, חרפה לא נשא על קרובו, מבשרך אל תתעלם[ מעלת שבת 'גיבוש משפחתית' 

]גרסא אחרת, לביאת המשיח, כיצד מבקשים בברכת המזון: הרחמן הוא יזכנו 'לימות המשיח' הרי אנו כבר בימות המשיח?  

שיח', ימות המשיח בפועל או ימים הראויים לביאת המשיח, ימות המשיח הם הימים שאחר ביאת המשיח,  ממתי התחילו 'ימות המ

 נחלתנו, תשפ"בביאורים שונים[ 

]מעשה שבת, האיסור לא נעשה בגוף הדבר, החפץ ראוי ללבישה ללא עשיית המלאכה,  ניקה כתם בבגדו בשבת האם מותר ללובשו? 

     שמעתא עמיקתא, תשפ"ב יכל לתקנו ללא מלאכה, ביטול התיקון שעשה, האם חייב לבטל את המעשה בפועל[

     שמעתא עמיקתא, תשפ"בהאם מותר לרמוז בידיו בפרשה שניה של קריאת שמע?  

]גדול הנהנה מיגיע כפיו, דברי אור החיים בספרו חפץ ה', עודה ופרנסה, רבי מאיר בעל לימוד תורה בלבד או בשילוב מעט עבודה  

 ותתענג בדשן, תשפ"ב   [ הנס, רמב"ם

ושוכר ששינו]  שואל או שוכר שהשאיל לאחר ללא דעת הבעלים עדין ,  שימוש המכלה את החפץ,  שואל  ימי השמירה האם  כלו 

, סתם השאלה לכמה זמן, השאיל בית לשבת לחברו ורוצה להחליף עם אחר, השאיל דירתו בחזרת החפץ מי צריך לטרוח  ,  נחשב שומר

 אבני משה, תשפ"ב [ לצורך שמירתה האם הנמצא בה הוא שואל או שוכר

]האם חייב הלווה לשלם על ההלוואה, קידש אשה בשטר חוב  לוה מחברו כסף והמלוה נתן לו בתמורה צ'ק שלא נפדה לבסוף  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  כרת כתובה בטובת הנאה[והאשה העבירה אותו לאחר ולא גבה אותו, אבד השק, מו

מותר לטלטלו לצורך גופו ולצורך ו  אסור לטלטל מחמה לצל,  כלי שמלאכתו לאיסור]מוקצה,  טלטול כלי שמלאכתו לאיסור בשבת  

כשנמצא הפטיש על  מותר.  בצל, וגם שלא יתקלקל הפטיש,    הפטיש בחמה ורוצה גם לפצח בו אגוזים  -כאשר יש שתי כוונות    מקומו.

להשתמש  הקרקע השימו  ורצונו  אך  במקום  במקום,  ההליכהיש  שעצם  והיינו  לפטיש,  קושי   זיק  בזה  לו  ואין  הפטיש  על  גם  שייך 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   [ישבור הפטיש, הלכך כל זמן שהפטיש שם לא ילך במקום בהליכתו עליו, אבל כשילך עליו 
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ואל תעשה   מצוות בשב  עוסק קיום  בפתחו,  קבועה  כשהמזוזה  מזוזה  מצוות  קיום  שבת,  שומר  שאינו  למי  בשבת,  שבתון  ]מצוות 

המצוה בעמידה בניסיון, מצוות שביתת הארץ בשמיטה, קונה חלקת קרקע בשנה שישית ואינו מתכנן לעבד אותה כי הוא  במצוה, קיום  

 "א דרכי החיזוק, תשפ ממילא אינו חקלאי, המסייע בידי שומרי שמיטה, הקונה אילן ומפקירו[

הוא יכול ללמוד את ענין המצווה ויחשב לו כאילו עשאה    -האם בכל מצוה שאדם אנוס מלקיימה    -ונשלמה פרים שפתינו  

שב"י במערה, קיום כל תרי"ג מצוות ע"י כל ישראל, עם לבן גרתי ותרי"ג ר קיום המצוות ע"י  המקדש, עניני תפילה,  ]קרבנות, בזמן בית  

 האיחוד בחידוד, תשפ"א  מצוות שמרתי[

על אלו  ,  האם מברכים על יצירת מעשה בראשית ששונתה בידי אדם]עושה מעשה בראשית    -ברכה על ביקור במערת הנטיפים  

מעשה בראשית' 'עושה  מברכים  טעם,  נהרות  דברים    מהו  על  הברכה  המעשהוענין  ימי  בששת  הנטיפים,  ,  שנבראו  מערת  נוצרה  מתי 

 עין יצחק, תשפ"א  [האם מברכים 'עושה מעשה בראשית' בראיית ים המלח, בראייתה והאם מברכים 'עושה מעשה בראשית'

,  אבלות י"ב חודש ,  טן שהגדיל באמצע ימי השבעה כיצד ינהג, קעשרה שנה האם אבלות נוהגת בו-ילד פחות מגיל שלוש]  אבלות בקטן

רבני  ,  מצוה, האם מותר להשמיע תזמורת-קטן שלאחר כחדשיים שאביו שבק חיים, נעשה בר,  האם יש מצוות חינוך קטן בדיני אבלות

 עין יצחק, תשפ"א [ הרדיו המשיבים מיידית על כל שאלה כלאחר יד, בכל התורה כולה

]תלמידים אספו בכיתה כסף למתנת סיום לרבם, במעמד מסירת המתנה לרב נשברה החבילה  מתנה לרב שהתנפצה טרם ניתנה לו  

הכסף לחבריו, מה דין מותר הכסף שנאסף, שליח מגביה את החפץ בחנות    ביד התלמיד, הרב מחל לו על כך, האם הוא חייב להשיב את

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א עבור המקבל[

מסכנה הצלה  ודאי]ה  חובת  מסכנה  חברו  את  להציל  כדי  חייו  את  לסכן  האדם  מחויב  אחד ת,  אם  לתרום  לאדם  חיוב  ישנו  האם 

יהודי אחר שלכוד בבית שיש בו האם צריך אדם להכניס את עצמו לספק סכנת חיים, כדי להציל  ר,  מאבריו, כדי להציל חיי יהודי אח

בי לנו שהחתול רעב  ם,  שריפה או שטובע  ישנו חיוב הלכתי או מוסרי להציל תרנגול מחתול שרודף אחריו להורגו, כאשר ברור  האם 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  , צער בעלי חיים[החתול ימות מיד מרעב -במיוחד ואם לא יאכל את התרנגול 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א איסור בל תוסיף בעושה מצוה מחמת הספק 

]סגולה לאריכות ימים, לא לשנות מן המנהגים, לא לעבור זמן קריאת  מעלת אמירת הפיוטים בימים נוראים ובמועדים ושבתות  

 בריו ליעקב, תשפ"א מגיד ד  שמע של שחרית בגלל אמירת הפיוטים, זמירות שבת, פיוטים שאינם מובנים[

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   ]קנין אמירה, קנין חזקה[יסוד קנין שטר 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א בדעת רבי שמעון הדורש טעמא דקרא 

 עשר עטרות, תשפ"א   ביטול עין הרע ע"י נטילת ידים

 עמודי הבית, תש"פ   מדברי הגר"א גניחובסקי זצ"ל -משנת הבית היהודי 

נוסף על סעודת שבת או דין בפני עצמו אף שהסעודה במיני תרגימא, פת הבאה בכיסנין, סעודה שלישית לחם משנה בשבת   ,  ]לחם 

 הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א -עטרת השבתהתחיל בשבת מבעוד יום לא חלה עליו עדיין חובת הבדלה[ 

האדמו"ר   של  בטיש  ברכות  שבע  סעודת  כל המשך  חייבים  האם  האדמו"ר,  של  ב'טיש'  סעודתם  מסיימים  והכלה  ]כשהחתן 

משתתפי שבע הברכות להצטרף אליהם, אכלו עשרה יחד, אם ברכו שבע ברכות באולם האם יכולים לברך שוב שבע ברכות ב'טיש', אם  

ברכות   שבע  באולם  יחד  עשרה  עזבאכלו  הנשא  והחתן  יברכו  האם  החתן ירל'טיש'  השתתפות  החתן,  בנוכחות  שלא  ברכות  שבע  ם 

    שואלין ודורשין, תשפ"אבסעודה שלא נערכה עבורו, אמירת דוי הסר[ 

]יצא מוציא בברכת הגפן, שתיה מהיין שנשפך לתורך ידו, לא לשתות    ?אירוסיןהקידושין צריך לטעום מכוס ברכת  ההאם מסדר  

יין  יין בפני רבים, אין תלמיד חכם שותה  מכוס ולתת לחברו, למזוג לכוסית קטנה ולשתות ממנה, רב הממונה על הציבור לא ישתה 

ה של בריסק סנדקאות או ברכות  בשוק, חופה בחצר בית הכנסת או בחצר בית, האם יצא מוציא בכוס של מנהג, מדוע לא קיבל רב

בעירו בברית מילה, כיבוד 'עמידה ליד הסנדק', תפילת 'קיים את הילד הזה' האם היא הפסקבין הברכה לשתיית היין, לבקש מאחר  
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הלל בראש  בורא מאורי האש,  במוצאי שבת,  כרפס, בשמים  של מנהג:  בכוס  מוציא  יצא  עבור מברך הברכות,  לטעום מכוס הברכה 

דין   תקיעת שופר להשלמת ק' קולות, על תקיעת שופר לנשים, תפילת ערבית, ברכת קריאת מגילות שיר השירים רות וקהלת,  חודש, ב

ערבות ב'יצא מוציא' בכוס של מילה, ברכת אירוסין חובת החתן או חובת הציבור, האם קטן יכול לברך ברכת אירוסין, כשהחתן חרש,  

כרת שם ה', מי חייב לשתות בכוס ברית המילה, כשהחתן והכלה אינם מכוונים לצאת ידי חובה, לברך בהברה שהחתן רגיל בה, אופן הז

הלכה מראשי חבורות    פניני   ]הרב אברהם זנגר שליט"א[  כשהחתן והכלה מפסיקים בדיבור, נוסח ברכת ברית מילה 'ציוה' או 'צווה'[

 בישיבת מיר, תשפ"א 

]בישול וקליה בשבת, קלי הבישול, עיקר וטפל באיסור הוצאה בשבת, עיקר וטפל באיסור בישול בשבת, הכנת קפה עם 'הל' בשבת  

 תתענג בדשן, תשפ"אועיקר וטפל בקפה, עירוי מכלי ראשון, מחיר ה'הל' האם הופך אותו 'עיקר', שיעור בישול סממנים בשבת[ 

שטת  נפל שהושלך בצינורות השופכין, כל זמן שהנפל בצינור שתחת הבית או החצר או תחת מרפסות וכדומה, מתפ]טומאת נפל )ג(  

הנפל יצא לצינורות רחבים שיש בהם ובפתח היציאה לאוויר העולם ד' טפחים, כבר אינן מטמאים משום כאשר  הטומאה בכל האהל.  

עד מתי צריך לחשוש שהנפל עדיין בצינורות הצרים שתחת הבית ולא נשפך לצינורות הרחבים שברה"ר שיש    :טומאה רצוצה. ויש לדון 

הצלת בני הבית מטומאת נפל, סוף טומאה לצאת, טומאה שתעבור דרך אויר העולם, לחשוב  די ודאי,  ספק מוציא מי.  בהם ד' טפחים

 טהרות )סו(, תשפ"א  אהלי להוציא למרפסת סוכה, להוציא בפועל למרפסת סוכה, להוציא למרפסת סוכה המקורה בגגון[  

 ת )סו(, תשפ"א אהלי טהרו  ספק טומאה בספיקא דדינא 

]טלטול נר, טלטול כלי שאינו ראוי לשימוש יותר, מטריה מתקפלת, מטריה שאינה מתקפלת, פטיש   מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור

 בינת ההלכה, תשפ"א עיבוד שניצל, ברגים ומסמרים, עט כתיבה, מדריך טלפונים[ ל

]כשיורד גשם ויש חשש שיוריד את המשקפיים, מלבוש, בגדי שבת, בגדי חול, ניילון על כובע בשבת להגנה  יציאה במשקפיים בשבת  

קריאה   או  ראיה  משקפי  הליכה,  מקל  משקפיים,  ללא  רואה  שאינו  מי  העינים,  שמרית  מפני  ברחוב  משקפיים  להוריד  לנוהג  מגשם, 

רבים בשעון יד בשבת, יציאה במחט אינפוזיה המחובר לגופו, דבר בשבת לשיטת בריסק, האם משקפיים הן מלבוש, יציאה לרשות ה

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א     הטפל לגופו[

]עשיית הבדלה על כוס זה, אין עושים מצוות חבילות חבילות, בסעודת שבע ברכות[   שתיית כוס של ברכת המזון בסעודה שלישית

 א בינת ההלכה, תשפ" 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א   ]קריאת התורה[האם ראוי להימנע מקריאת תהילים בלילה? 

צרי ולקרואבעל קורא שדילג בקריאת התורה, האם  או    ?ך לחזור  חול, טעות בטעמים  יום  ובקריאת  במנחה,  ]בשבת בשחרית, 

 דבר הלכה, תשפ"א  בניקוד, החסרת תיבה, קראו עשרה פסוקים שלמים[

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קעה(מה ההבדל בין חיוב הכרת הטוב לבין איסור נקימה ונטירה? 

שומרי   על  או  לתקנה,  לשירות  לקרא  שבת  שומרי  שאינם  לדיירים  לאפשר  האם  שישי  ביום  התקלקלה  רגילה  מעלית 

]לפני עיור כאשר מציל את השני מעברות חמורות יותר, חטא  למניעת תיקון זה בשבת?    השבת לוותר על הפעלת מעלית השבת

כדי שיזכה חברך, הלעיטהו לרשע, לכבד אורח באוכל אע"פ שלא יברך ברכת הנהנין למנוע עבירת שנאה, להכשיל מספר לשון הרע כדי 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א   להצילו מעברה חמורה יותר, ערבות, הצלה או הכשלה[

]האם מעלת תדיר דוחה מעלת תפילה בציבור, לכוין שלא   כונה לצאת יד"ח   -ק"ש  להקדים    בעי  -קידוש בתפילה בליל שבת  

 (   חאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א לצאת ידי קידוש בתפילה, סמיכת גאולה לתפילה[

שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,  [ י שמיםי אדם או בדיות חייבת בדית שהדביקה כמה בג]יב? אם חי הלא חבש מסיכה, וגרם היזק, 

 תש"פ 

 שיעורי ליל שישי, תש"פ ]תפילה במקום פרוץ[  ?האם עדיף להתפלל בחלק המקורה של הכותל המערבי מאשר ברחבת הכותל
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]שעשה לי נס, הגומל, ברכות השחר, ברכת האירוסין, ברוך שפטרני, ומדוע אין  רכות הנהנין  ברכה בלא שם ומלכות כשיש ספק בב

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסז(  כך בכל ברכות הנהנין[

לשוחח בשירותים בטלפון סלולרי, כשהאיש איתו משוחח ]?   דיבור בסלולרי ושמיעת מוזיקה בנגן במקומות האסורים בדיבור

יודע מהיכן משוחחים עימו נגן,  האם מותר לאדם לדבר עם עצמו במקום זה,  אינו  האם מותר  ,  האם מותר לשמוע שם מוזיקה דרך 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' סב(   [לשמוע מוזיקה של שירי פסוקים במקומות האסורים בדיבור

'קרואסונים' הנהנין[  ברכת  ברכת  פירות,  מי  דקה,  או  עבה  שליט"א[    ]בלילה  רפפורט  יצחק  לוי  הלכה]הרב  חבורות  -פניני  מראשי 

 בישיבת מיר, תש"פ 

]הרב אורי יצחקי  ]אכל סוג אחד של פרי ורוצה לאכול סוג נוסף, כוונה שלא לפטור, לבישת ציצית[  על שתי סעודות  כוונה בברכות  

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ -פניני הלכה שליט"א[ 

מתיקות    ]סדר, עדיפות, קדימות, שכחה, תפילת הדרך, בשעת עבודה, תפילה קצרה, צרכי הבית לפני התפילה[הלכות תפילת נשים  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יט( -ההלכה

]התפלל מנחה אחר פלג המנחה, וסעד סעודת שבת וסיימה קודם השקיעה האם יברך ברכת המזון ויזכיר בה  קבלת שבת מוקדמת  

עם כ'רצה'   רצה, תרתי דסתרי  מצוה  באותה  רק  המזון,  וברכת  נחשב בשתי מצוות כתפילה  לא  דסתרי  חול, תרתי  של  תפילת מנחה 

בשבת ויעלה ויבוא על ראש חודש החל במוצאי שבת, או תפילת מנחה וערבית בתוך אותו זמן, או הנחת תפילין של ראש בכתב ב"י ושל  

ו תפילה מנחה בערב שבת חנוכה קודם הדלקת נרות חנוכה של שבת, וכן מנע גם בשתי מצוות כמייד בכתב האר"י, לכתחילה יש לה

 שואלין ודורשין, תש"פ  קריאת המגילה ותפילת מנחה יחד[

]בר מצוה שחל בליל שבת, אינו יוצא בקידוש הנעשה מבעוד יום אחר פלג המנחה, כי תוספת שבת  תוספת שבת לנער שהגדיל בשבת 

 שואלין ודורשין, תש"פ   היא מעלה ביום השבת אך אינה משנה את גיל הנער[

   שמעתא עמיקתא, תש"פ   [ המצווה, האם הניגוב הוא חלק מן ]עובר לעשייתן האם מותר לנגב ידיו בשעה שמברך?

ביום אחר   ביום  ]להשלמת קריאת התורה  לבר מצוה  לתורה'  'עלייה  לעשות  שלישי,  ביום  להשלים  במנחה,  וחמישי  שני  של  קרא 

 מים חיים, תש"פ  שבת, להשלים קריאת התורה מתוך חומש ביחיד או בציבור, שמו"ת מתוך ספר תורה[ראשון למנוע חילול 

]נטילת ידים בכלי חד פעמי, הבדלה לחולי קורונה חסרי חוש ריח, לבישת מסכה מצד ימין כבגד, מסכה  שאלות לתקופת הקורונה  

 מים חיים, תש"פ  ים[לבוש הוא יתור בגדים דומיא דמשקפלכהן העובד בבית המקדש, אם דינו כמ

 

 לבית ולמשפחה

 

 תשפ"ב אגעדאנק  

 תשפ"ב בארה של תורה  

 תשפ"ב בדרכו אמונה 

 תשפ"ב בינת זקנים  

 תשפ"ב דברי שי"ח  

 תשפ"ב כימה  הפרשה המח
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 תשפ"בוארטים לפרשת שבוע 

 תשפ"ב חדוותא דאורייתא  

 תשפ"ב להתעדן באהבתך  

 תשפ"ב דרשו  מבית –לקראת שבת מלכתא 

 תשפ"ב מאורות השבת 

 תשפ"ב מפיק מרגליות 

 תשפ"ב נאה דורש 

 תשפ"ב נר לשולחן שבת  

 תשפ"ב סיפורי צדיקים 

 תשפ"ב פלאי התורה 

 תשפ"ב פניני הפרשה  

 תשפ"ב פרי עמלנו 

 תשפ"ב תורת הבטחון 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 בלת העלון מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לק

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