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                קורח פרשת  

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

 מבית 'צוף' -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה 

 אז נדברו

 איש לרעהו 

 אספקלריא

 חוקיךאשיחה ב

 אשכול יוסף 

 באר הפרשה 

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה 

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר

 דברי ישרים 

 ח " דברי שי

 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 

 שבת בשבתו  מדי

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים 

 מלאכת מחשבת 

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר 

 יכל הה נוה

 נועם אליעזר 

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה 

 סיפורי צדיקים 

 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 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
mailto:kishurtora@gmail.com
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47852&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 ן יצחק יע

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

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

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 מחלוקת נושא בפרשה:

 ציות לבית הדיןנושא בפרשה: חובת ה

 נושא בפרשה: הצלתו של און בן פלט

 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: שליח לקיום מצוה 

 

  שאר עניני הפרשה:

 

 המותנית בבדיקת חום אקטואלי: כניסה בשבת לבית חולים

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 

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

 ( עזאספקלריא, תשע"ח )עמ' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
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   מדי שבת, תשע"ו   ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום(ניתוק שרשרת הדורות  -חטאו של קורח 

בוע,  שיחות בפרשת הש  ]טז, א[  )ויקח קרח, בתרגום( ח 'פיתוי הלב' להפיל את האדם ממדרגתו ובכ

 תשע"ו

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

יאך ה ,הגיע לכך קרח שפקח היה היאך, מדוע ביקש משה לעונשם במיתה משונה ,בממונם נענשו גםלמה 

למה התקבלה תפילת יעקב  ,במחלוקת קרח מדוע תינוקות נענשו, דראות למחלוקתהננמשכו ראשי הס

מדוע הקב"ה , היאך משה ייעץ להקטיר קטורת זרה, המתין לבוקר מדוע משה, קתשלא יזכר במחלו

בטרוניא למשה   ך באויא, למה משה לא מחל על עלבונו, צבא השמים והלא הסכים עם משה על הקפיד

 אשכול יוסף, תש"פ מה[ אחרי שקרח ועדתו נבלעו באד 

 "ח עברוך שאמר, תש-יט"אשיחות הרב ברוך רוזנבלום שלהגדול  המרד  –פרשת קורח 

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

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

 ( פגח )עמ'  א, תשע"אספקלרי   ?האם בלועי קרח חיים עד היום

, הכופר במעמד הר סיני הוא מה'ערב ]ולכן אין לו מקום בעולםקורח הפקיע עצמו ממעמד הר סיני 

 -דרכי  בתיחיש[ רב', ישראל יכול להמיר ולהפוך ל'ערב רב', ללא קבלת התורה חוזר העולם לתוהו

   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל

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

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

מדוע טענת קורח היתה מ'טלית שכולה תכלת' וטענת דתן ואבירם היתה מ'בית מלא ספרים'? 

   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ל(-עינינו גל ]מידה כנגד מידה[

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

 תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ט כיצד חלק קורח על משה בניגוד להבטחה: 'וגם בך יאמינו לעולם'? 

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

 יחי ראובן, תשע"ט     אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב(-נחל אליהו   מלאכת מחשבת, תשע"ח

 ( יב אספקלריא, תשע"ט )עמ' עקב שלא יזכר שמו במחלוקת קורח   ת יבקש - שם ומהות

 ( טוע"ט )עמ' יא, תשאספקלר  גם ה'שמות' של בני קרח פרחו מה'שטרות'!

 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  "ולם"הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן הע - חטא קורח ועדתו

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_75.pdf
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מדוע , השמש והירח להגנתו של משה רבינו]זעקת האם קדמה מחלוקת קורח לחטא המרגלים? 

 ב " תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [דווקא הם

]בדיקה מתי הבקשה היא רוחנית ומתי היא עטופה פניית השמש והירח לקב"ה לטובת משה רבנו 

 האיחוד בחידוד, תשע"ח   [, הרוצה להיות שליח ציבור לצורך הציבור או לטובת עצמובמעטה רוחני

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

 ג "תשע, רוזנבלום הרב ישיעור  [אהרון

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

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ(     -נחל אליהו    )עמ' ח'(

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

 משנת מהר"ל, תשע"ח   תשע"ח )עמ' יט(

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

, מיד במוצ"שקיפול הטלית , ב'בוקר'וכיח משה מה רצה לה] כעת?גרם לקורח לעורר המחלוקת  המ

 ד"תשע , רוזנבלום הרב שיעורי [יין הבדלהממדוע נשים לא שותות , הטעם לשפיכת היין בהבדלה

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

 כלי יקר, תשע"ט ההוא טייעא    -אש המחלוקת שבכל דור 

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

 א " תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [מהוראת שמואל

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

 היא שיחתי, תשע"ט לעמוד מהצד   

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

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

 שליט"א, תשע"ח 

רים, מביא ]עונש קטן בדיני שמים קודם גיל עש ון מחלוקתובע הנספין עונש  רב ואע"פ שאינ  ןקט

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

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

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

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

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

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

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

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

 מעדני אשר, תש"פ  ( ]טז, טו[דה מאור למשויח)הכועס האם יתפלל או ימתין עד שיפוג כעסו? 
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דימו חז"ל את   ]מדוע ?'פריםבית מלא סמ' ו 'כולה תכלת' קורח מציצית שהייתה ראייתו של מה 

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

, יתמו זרו בתשובה]האם מותר להתפלל עליהם כך, או צריך להתפלל שיחעים שימותו תפילה על רש

 אזמרה לשמך, תשע"ח  [חטאים ולא חוטאים

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

 ם[כבוד אביה]ם בפניו קומלאו להימנע [ כבוד התורה] ההאם לקום בפני מש בני קורח ספק

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סז(  [לצער בידים, מקלה אביו, חובת כבוד ומורא ,אביו רשע, כיבוד אב]

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(  !יבורחשיבות השייכות וערבות עם הצ -משה רבנו לקורח ועדתו  יחס

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

 ברוך שאמר, תשע"ו -שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א  רחגלגולו של קו

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

]טעות קורח וחטאו, רגלי חסידיו ישמור, גזירת הכליה במחלוקת קורח, בלועי קורח[  עונש קורח ועדתו 

 עומקא דפרשה, תשע"ח 

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

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

 תורה, תשע"ח 

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

 היא שיחתי, תשע"ט הפיקח שהשתטה  

 ד, קם ליה בדרבה מיניה[חייב מיתה וממון נידון בעונש החמור בלב] ?רח נבלע באדמהוק רכוש מדוע 

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

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

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

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

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

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

 היא שיחתי, תשע"ט 'המעט מכם'  

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

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

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

 תשע"ו
 היא שיחתי, תשע"ט   ]השמח בחלקו[ מכם -המעט 
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 מעדני אשר, תשע"ט   ?ביניהם בתוך עדת קורחהאם קורח ועדתו שחלקו על משה גם חלקו 

מעדני אשר,    ?מדוע ממונו של קרח נבלע באדמה הרי אדם שחייב מיתה אינו נענש בממונו

 תשע"ט 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?הוכיח מזה שלא נטל חמור מאף אחדה רבינו למה רצה מש

  ]ראוי לקוברו בחיים[  ביאור בליעת עדת קרח בארץ בעודם חיים! -"שם תהא קבורתם" 

 ( טאספקלריא, תשע"ט )עמ'  

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

של ראש חודש, עונש עת ירה ל'מועד' ]חטא העגל סתתיקון חטא קורח וחטא העגל  -ראש חודש 

ש  , ראש חודש מסור לחכמי ישראל, מקדהשמש והירח להגנתו של משה רבינוזעקת , בראש חודש -קורח 

 וידבר משה, תש"פ  [ישראל והזמנים, מסירת תורה שבעל פה

]ביזיונות גורמים לחוסר ישוב הדעת, חשיבות ישוב ולמקללי נפשי תידום  -רע ר לשוני מאלוקי נצו

הדעת, תפילה על מדרגה שלא להרגיש בביזיון, לשמוח במעלות ולא להתגאות, חסדי שמים עם האדם  

בכל ימי חייו, בעל מדרגה מחוייב יותר מאחרים, החיוב לפי מה שאחרי מחשיבים אותו, לימוד המוסר  

 דרכי החיזוק, תש"פ ך לשלמות[ מחנ

 

 מחלוקת נושא בפרשה:

 

קובץ  -הפרשה המחנכת]הפיכות, כזבים ושילהוב המונים[ מהומות בעולם וערעור על המנהיגים 

 גיליונות, תש"פ )עמ' כט( 

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

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

אספקלריא,  כוחה של ליצנות  -מדוע ראשי סנהדריאות לא ידעו תשובה לקושייתו של קורח 

 מ' צב( תש"פ )ע

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

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

 עטרת תפארת, תש"פ ור להתרחק מקורח שבכל ד

 ה בחוקיך, תש"פ אשיח המחלוקת תגנו

בר פלוגתא, ]האם משה גם נחלק על קורח, לחתור ולהתעקש על האמת  -ללון בעומקה של הלכה

 ונות, תש"פ )עמ' יג( קובץ גילי-עומק דעתמחלוקת לשם שמים[ 

 ישיבת מיר, תשע"ו   ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום( מחלוקת "לשם שמים" ושלא לשם שמים 
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 היא שיחתי, תשע"ט נושא שנוי במחלוקת  

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

לקראת  -הגר"א טורק שליט"אדרשה בגנות המחלוקת אקטואלית תמיד  -דרשת נפרשה זו יפה 

 עשר עטרות, תש"פ     שבת מלכתא מבית דרשו, תש"פ

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

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

מעדני אשר,    ]טז, א[ )ויקח קרח, בתרגום( ?האם מותר לחלוק על רבו, או לפתוח ישיבה בסמוך

   מעיינות בני יששכר, תשע"ז תשע"ה

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

זרע שמשון,    וקת ככופר[קת מקשה בזיווגים, בעל מחלום הדין מונע מחלוקת, מחלו]קיעניני מחלוקת 

 תשע"ז 

הצצה אל מאחורי הקלעים של   -בעולם החומר ובעולם הרוח  -אלו ואלו דברי אלוקים חיים 

 ( מאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א   פרשת קורח

 טועמיה, תשע"ג    הטענות מולידה אתמחלוקת כתוצאה מטענות או 

ו, דאורייתא או דרבנן, האם יש צד צודק, לה"ר על וקת עובר בלא]המחזיק במחלהמחלוקת בהלכה 

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

 ,מחלוקת שהיא לשם שמים, בין שני צדדים יש איסור "מחלוקת בכל ויכוחהאם  ,לפייסוחלוקת המ

, אלו ואלו דברי אלקים חיים, על איסור "מחזיק במחלוקת" מדוע הלל ושמאי לא עברו במחלוקתם

להחזיק במחלוקת "על המתייצבים בדרך לא טוב   והחיובההיתר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת, 

דברי החפץ חיים בגודל , לחורבן משפחות ועיירותברי הרמב"ם בגנות המחלוקת שגרמה , ד ומושכי עוון"

מסייע בזה לאביו ואמו, ושיראה בכל כוחו   , ואפילו אםמחלוקתלהתרחק מלהיות מעוזרי ההחיוב "

עצות והדרכות  , לברוח ממחלוקת הסיבות • אה וצרות עין" הנובעת מקנשטות" -מחלוקת , להטיל שלום"

 עולמות, שמח   [כיצד להתרחק ממחלוקת

 ( טוקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -הארה מוסרית  וקתכוחה של המחל

 ( יאשע"ט )עמ' נות, תקובץ גליו-עומק דעתלהכיר באמת שבצד השני    -מחלוקת לשם שמים 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"חכוח המחלוקת בעקבתא דמשיחא  

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

שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א,    בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח, ה[ ז)ולא יהיה כקורח וכעדתו( ]י

 תש"פ 

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

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

 מעדני אשר, תשע"ח רע על בעל מחלוקת ן הלשו
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גיעה בכפתור, כח השתיקה, להרבות ]נ זצ"לההימנעות ממחלוקת במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

כאיל תערוג,  [  ש המחלוקת, יעסוק בדברי תורה, מויתור לא מפסידים, עושה שלום במרומיו, א שלום

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

, שיעור חימוץ  ]'במה מדליקין' את אש המחלוקת, כי תצא אש...ונאכל גדישהתרחקות ממחלוקת 

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

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

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

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

משנה.   , חכם שטיהר. טעם האיסור. טעות בשיקול דעת או בדברשטימא חכם] " חכם שאסרדין " 

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

, מעמד בי"ד הגדול לערעורים רבנים כמה עם נתןו נשאלאיסור מחמת ספק. כשהחכם עצמו חזר בו, 

 עולמות, קנט   בזמנינו[

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

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

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

   אי"ש, תשע"ח

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

 דני אשר, תשע"ח עמ   ח(

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יח( -תורההתבוננות בפרשיות ה  איסור מחלוקת

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

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

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע מחלוקת בין הוראת אב לאם  

מעיינות     מדי שבת בשבתו, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"ה  אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת 

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

 מעדני אשר, תשע"ד איסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

 

 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   ]במפורש או מכללא, אדם רגיל, או חכם ידוע[קבלת סמכות דיין יחיד 

 נועם אליעזר, תשע"ט ליכים בדיני ממונות ובדיני נפשות   תום הה מעצר עד
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   נועם אליעזר, תשע"ט עיקר הדין יכול לדון יחידי[]מתי מאין בית דין פחות משלושה 

 ן שליט"א, תשע"ז שיעורי הרב מנשה רייזמ  בית דינו של משה ובית דינו של אהרן 

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

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

 תשע"ו עומקא דפרשה, על לפנים משוה"ד[  

עיון הפרשה,  ]לא תענה על רב, לסתור דבריו[ כיצד ישב משה רבנו לשפוט את העם הרי היה מלך? 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' ע( יד תירוצים   תש"ע )עמ' עא(

  ]הוספת דיינים, הוסף בוררים על בורר שנבחר[הדיון להרכב מורחב  בקשת בעל דין להעביר את

 נועם אליעזר, תשע"ט 

 משפט שלום, תשע"ז ף לחתום על שטר בוררות? ננו, והאם ניתן לכו סמכות בתי הדין בזמ

משפט שלום,  לממונות ובתי הדין הרבניים, בדיני ממונות כיום   י"ד סמכותם החוקית של ב 

 תשע"ז 

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

 תשע"ט 

כעורכי הדיינים, ביאור   ש עצמך]אל תעשאינו יושב בדין האם יכול לייעץ לאחד הצדדים  דיין

 בינת המשפט, תשע"ו  המשנה באבות לרמב"ם ורבנו יונה 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

  סברי מרנן, תשע"ח  ]מקפח זכויות הנתבע בבית דין[מים הגשת תביעה בבית דין ולא 'למסור דין' לש

 מעדני אשר, תשע"ה 

הציות לבית דין הגדול או לכל  , חובת הציות לחכמי ישראל במשעולי החיים]יורוך ועשית ככל אשר 

האם  ת, בחכמי בית הדין הגדול בלשכת הגזירק עשה ולא תעשה. האם מדובר  -שתי מצוות , בית דין 

החובה לשמוע בקול חכמים מחמת הציווי "לא תסור", ביסוד    .לאחר חורבן בית המקדשחובה זו 

חובת ההתייעצות עם הסנהדרין לפני היציאה ת, אחרי רבים להטו .בן מדרבנןשחיו  מצוות הברכה על

מעמדם של החכמים בהערכת  ""דעת תורה -הוראת חכמי ישראל במשעולי החיים , למלחמה

מאידך גיסא, יש המוצאים מקור להשקפה   .בנושאים מדיניים מחלוקתם עם חזקיהו המלך -המציאות 

עניינים שאינם הלכתיים מובהקים,   -  למילי דעלמא לדברי תורה בלבד, ולאשעצת גדולי ישראל תחומה 

שונים:  אחרים שוללים גישה זו, בנימוקים  • מאגרותיהם של אדמו"ר הזקן בעל התניא והראי"ה קוק

נאמנות גדולי התורה ויכולתם    .הלכתי אין נושא שבעשייתו או אי עשייתו אין נגיעה לצד

כל העוסק בתורה לשמה נהנים  ."סייעתא דשמיא" דולי הדור יש• לעצת גאישיות  מנגיעות להתעלם

סוד כוחם של חכמי ישראל המורים דרך לכלל וליחידים, טמון בלימוד התורה  , ממנו עצה ותושיה

הגדרת חז"ל   ."לקחת עצה מהתורה" הפוך בה והפוך בה דכולא בה" • דברי הגר"א כיצד יכול" .לשמה

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

 [ הלימוד בשטחולא  ההלכה אמונת חכמים בשטח .אסיפות גדולי ישראל, תלויה באמונת החכמה בכלל

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

הכרעות בית  ]תוקף הסכמה ציבורית שהתקבלה ברוב שלא התכנס בפועל אלא בשיחת ועידה 

 ( לזפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' [ הדין

 

 הצלתו של און בן פלטנושא בפרשה: 

 

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

תורה, השכרת דירה למחלל שבת, חסיד הדר בשכנות עם הארץ, שינוי המשמרות בבית המקדש מפני  

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

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

 זרע שמשון, תש"פ 

 ברוך שאמר, תש"ע -יט"אשיחות הרב ברוך רוזנבלום של  אוי לרשע ואוי לשכנו

 , תשע"ז מדי שבת בשבתואין תורה אלא בצניעות   -חכמת נשים בנתה ביתה 

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

]לפני עיור של  ?הצילה את בעלה בישיבה לא צנועההאם אשתו של און בן פלט נהגה כדין ש

 מים זכים, תשע"ט  יסור קל להציל מאיסור חמור[איסור הסתכלות, פיקוח נפש, הכשלה בא

אוסף  -אז נדברו ]אופן הצלתו אינה כבוד גדול[מדוע און בן פלט נשאר באנינות אחר פרשת קורח 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' מב( 

 

 נושא בפרשה: הקטרת הקטורת

 

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

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

 ע"ותש

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

 תשע"ז 

]על איזה איסור עוברים בכל  הקטרת הקטורת על המזבח והוצאתה לחוץ, הקטרת הקטורת בחוץ 

ה עשה אהרן, פיקוח נפש הותרה או דחויה, עשיית איסור קל 'קודם' שעת הסכנה או איסור  מקרה, ומ

ת עבור סכנה שתקרה מחר, לא תעמוד על חמור 'בשעת' הסכנה, חילול שבת בבין השמשות של ערב שב

]יציאת כהן מבית חולים  מים זכים, תשע"חחובת הצלה בפעולה 'סגולית' או רק בפעולה גשמית[ -דם רעך

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כב( -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א   בו טומאת מת, בין טיפול לטיפול[שיש 
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 (ט לאספקלריא, תשע"ט )עמ'   רת מכפרת על לשון הרע"ו"קט

 

 רתסגולת הקטו נושא בפרשה:

 

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

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

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

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

]הליכה באמצע הדרך, פחד ודאגה, סגולת התורה מעל סגולת הקטורת, פיקוח נפש המגפה והקטורת 

עצמו למקום  של יחיד ושל רבים, קטורת מכפרת עם תשובה ותורה, לא לעמוד במקום סכנה, לא להכניס

 מסביב לשלחן, תש"פ  סכנה[

בעניין חטא  ]קונטרס הקטורת, סגולת הקטורת, הרחבה כתר הילומים מאמרים ומערכות באגדה 

סם חיים או סם  –ם, קטורת לפני ולפני –העגל, קטורת ביום הכיפורים ככפרה על העגל, קרבן הקטורת 

יר של הקטורת, נחת רוח שאמרתי ונעשה מוות, קטורת הנשיאים, נדב ואביהוא, עדת קרח, כוחה האד

עם כילוי ובלי כילוי,  -נים ריח ניחוח, סוגי הזנה שו -רצוני,  פסגת עבודת ה' ועבודת הקרבנות, קטורת 

י"א סממני הקטורת, כניסה לבית כנסת  קטורת במשנת חכמי האמת, הנהגת היחוד והנהגת המשפט, 

 כתר הילומים, תש"פ )תקס עמ'( יחידי, בזמן 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  פיטום הקטורת המבואר 

 עמ'( 56) אשיחה בחוקיך, תש"פ   לאמירתו, במעומד, בציבור בעשרה[

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

 מכון אסיפת זקנים, תש"פ   ]אמירת 'פיטום הקטורת'[פה וסגולות מרבותינו ז"ל להנצל ממגעצות 

 

 פדיון הבן נושא בפרשה:

 

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

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

 אספקלריא, תש"פ )עמ' מ(      תורה והוראה, תשע"ג דחייה ליום אחר[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_38_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/02_38_80.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/82_68_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/386_68_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_80.pdf
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 מנחת אשר, תש"פ   פדיון הבן בשבת

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

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

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

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

 סקי, תשע"ז גניחובהגר"א    עולמות, ה   ימתין עד שיברר יחוסו[

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

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

 פח(

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

]ממון כוהנים,  בא אחר והזיקם, האם חייב לשלם? הפריש חמשה סלעים לצורך פדיון הבן ו 

אחריות על  ממון השבט, ממון פרטי, הפריש ואבדו המעות מי חייב באחריותם, האם ניתן להוכיח מחיוב

הבעלות, אם הפריש מעות האם יכול להחליפם באחרים, האם כהן חייב לפדות בנו בחמשה סלעים 

ניח בן חלל האם חייב להפריש, כהן שיתפוס אחר הפרשה, ולתנם לעצמו דומיא דפדיון העודפים, כהן שה

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

 תש"פ 

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, כשאין  , מה קודם?  למקדשאו עלייה לרגל  בןמצוות פדיון 

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

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

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח   השמיני[

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

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

 תורת המעדנים, תשע"ח 

תורת  ? יש לויון הבן ואין לו חמשה סלעים שלמים רק חלק האם יפדה במה שהגיע זמן פד

 המעדנים, תשע"ח 

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

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

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

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

 כאיל תערוג, תשע"ה פדיון הבן בשטר חוב   

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  העדות שהילדים אינם פדויים[
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ידי שליח? האם חובה לפדות -האם ניתן לקיים את מצוות פדיון הבן על]תשלום או פדיון  -פדיון הבן 

ום? למה מברכים על מצוות פדיון הבן? וכיצד שאלות אלו אפילו ילד שנהרג טרם מלאו לו שלושים י

 תורה והוראה, תשע"ט [ קשורות למהותה של המצווה

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

   ק, תשע"ו ישיבת ברכת יצח -שיעורי ליל שישי  חיוב פדיון הבן ביותר מחומש מנכסי הפודה או אביו?

 תורת המעדנים, תשע"ח 

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

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

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

 מגישי מנחה, תשע"ו   פדיון הבן בשווה כסף

]האם להדר לפדותו בלא ברכה   לם גדול לעריכת מצות פדיון הבן ונתברר שהאם לויההזמין או

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

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

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

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

ירחון האוצר )יט(,     ]מאמר תגובה[ בת כהן שנישאת לחלל ונולד בן בכור, האם חייבים בפדיון הבן

 תשע"ח )עמ' קמח( 

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

האם הכהן חייב  מלאו לבן שלושים יום,שנתן ה' סלעים לכהן לפדיון בנו ומת האב קודם 

בערב שבת מעכשיו בתנאי   , וכן המקנהה חפץ בער"ש שיחול בשבתמקנ]? להחזיר המעות ליורשים

אסור להקנות   .ומ"ש מקנין ,מעיקר הדין מותר לפדות הבן בער"ש שיחול הפדיון בשבתשיחול בשבת. 

ת, בער"ש שיחול בשבת היינו משום דבעינן שהמקנה יחיה בעת גמר הקנין, והו"ל כעושה מעשה קנין בשב

 עשר עטרות, תשע"ט   סבלונות[

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

 , תשע"ט מסביב לשולחן  רק פטר חמור, הוספת חומש בפדיון פטר חמור והקדש[

 

 נושא בפרשה: כניסה להר הבית ולמקום המקדש

 

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

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

 "ט ההיכל, תשע

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_38_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_74_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_74_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/224_48_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/02_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_79.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 קורח פרשת

 ו" :באתר "בינינ

 

לוני למאגר ע

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

העביר או ניתן ל

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

)ושמרו משמרתך ומשמרת כל   לצורך תיקון?במקדש כהן בעל מום לוי או ישראל מי יכנס להיכל 

 נועם אליעזר, תשע"ח  [ ג-יח, א] האוהל(

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

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

 

 נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה  

 

דעת, מתנה בדבר מועט,  ]האם יכול לחזור בו המפריש, האם יש גמירותמה מכירי כהונה בתרו

תרעומת, קנין לא חל אך מדיני היושר חייב לקיים הנהגתו, די בשימוש הכהן ואין צריך זכיה ממש, 

 ש"פ ממגד גרש ירחים, ת פריעת חוב[

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

 תש"פ 

, דבר שיש לו  התרומה תחול במוצאי שבת למפרע, כבוש הוא כמבושלר ש]אמהפרשת תרומה למפרע 

 , תש"פ הגר"א גניחובסקי [ר לחלק מהאנשיםתירין, הבדל בין כהן לזר, כשמותמ

]ישראל העובד עבודת הלויים, כוהנים בעבודת הלויים, עבודת המשכן ועבודת  'זרים' בעבודת הלויים 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נו( [המקדש, איסור גם לדורות

]בעלות מסוימת על קרבנות ציבור[  האם לשיטת בן בוכרי שייכים הלויים לקורבנות ציבור? 

 מלאכת מחשבת, תש"פ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עו( וקא בלילה? והאם זמן אכילת תרומה הוא ד

]הבדל בין כהן ללוי, אינם יוצאים  ולא נוטלים חלק בשלל מלחמה -ארץ שבט לוי אינם נוחלים ב

 נועם אליעזר, תש"פ     מאור השבת, תשע"חלמלחמה[ 

שראל לעתיד  ]יציאתם למלחמה, ירושת יוצאי מצרים וירושת ארץ ישבט לוי אינם נוחלים בארץ 

 אורות הגבעה, תשע"ח  לבוא[

עיון   ]משולחן גבוה או חלף עבודתם[שבט לוי אינם נוחלים בארץ כי הם מקבלים מעשרות? 

 מ"ג תירוצים הפרשה, תשע"ט )עמ' ע(

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

אש להפריש את השרוף, הפרשה ]הפרשת חלה מקוגל ירושלמי, תנאי מרברירה בתרומה ובמעשר 

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

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

 תערוג, תשע"ו 

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47177
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_38_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_37_38_39_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_37_38_39_40_79.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/108_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_38_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 קורח פרשת

 ו" :באתר "בינינ

 

לוני למאגר ע

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

העביר או ניתן ל

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

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

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

 נועם אליעזר, תש"פ ? ת ומעשרות הוי מצוה חיובית גם כשאינו אוכל הפירותתרומוהאם הפרשת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז     , תשע"זמציון שלמיםסדר הפרשת תרומות ומעשרות   

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

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

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

, אין המזיק חייב לאיש ההואעדו, רק שווה וליקח דמים ב דבר שאינו שווה בעצמו למוכרוחידש כי "

את החפץ  למכורנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא אם כן הבעלים היה יכול לשלם". ההב

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

לאור דברי "נתיבות" צ"ע  , בעצמותו לו שווי בשוק, או במה שיש  מכירתוהחפץ נמדד רק לפי שווי 

, כגון: דרכון, רשיון נהיגה, תעודת זהות, הזיק לחברו דבר שאין לו שוויות אלא לבעליו לקמן:בנדונים ד

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

  רק  המתאימים בגדים]משקפיים או מגע[ או מזיק עדשות  ,]שנתקבלו בירושה[ בעלי ערך רגשי

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

בטעות  ]במחשב[  מחק לחברו, האם חייב לשלם עגיל או זוג -הזיק עגיל אחד מתוך זוג עגילים , לקטן

ל חלק  כיצד מעריכים נזק ש -שבר חלון בבית חברו , ]שאין שווי למוכרם בשוק[ קובץ עם חידושי תורה

ראיית ה"נתיבות"  , מדינא ד"גרמי"האם יש לחייב בתשלומי נזיקין בכל הנדונים הנ"ל , קטן מדבר גדול

 שומת ערך חפץ , מזיק כרטיס הגרלה של חברו, ממכירת כתובה על ידי אשה בתמורה ל"טובת הנאה"

 עולמות, תטז   [ממון רב יותר מערכו בשוק כן לשלם עליושיש מי שמו

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

" ]האם ניתן לקבוע את מציאות המעשים  אומדנאהאם "אזלינן בתר , דברים שבלב אינם דברים, מודים

" ]דברים שמצד עצמם ניכר שנעשו בכוונה מסויימת[ לכולי כחאומדנא דמוע"י הערכת נסיבותיהם[, וב"

אין הולכים אחר אומדנות  פסק הרמ"א כי "קידושין עלמא אזלינן בתר אומדנא". ברם בענייני 

יהן של כל ישראל, קידש שלוש מאות נשים בשנות בירושלמי  "רבי טרפון ]שהיה כהן[ אב, "והוכחות

שיון כניסה למדינה ]ולא יר בשבילה שנשאת בחופה וקידושין אש, רעבון, על מנת להאכילן בתרומה"

האם מותרת לבעלה  ואם לאחר ה"נישואין הפיקטיביים" נישאה לאדם אחר, , צריכה גטלשם נישואין[ 

רק ו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, ור מגורים ונעשן כדי שלא לאבד אישזקל אלמנה שנשאה, השני

שטוענת שהתקדש לצורך תעודת מסע ויש לבעלה אח, עגונה ות הזקן, כלפי חוץ האם חייבת להתאבל במ

פסלה  אך נחומרא בעלמא, ומסדרין גט ל 'קול קידושין'נתגרשה משום , חליצהכה ממנו האם צרי

 עולמות, רסא   [נשואה לו פיקטיבית, האם מותרת לכהן היתהאשה שנתגרשה מבעלה ש, לכהונה

]פדיון הבן, דעת אחרת מקנה אותו, נתינה לחרש ושוטה, ממון נתינת מתנות כהונה לכהן קטן 

 נועם אליעזר, תשע"ח כוהנים[ 

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

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

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

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

מעדני   ]אין עושים מצוות חבילות חבילות[ ?י חובת אכילת מצה בתרומההאם כהן יכול לצאת יד 

 אשר, תשע"ד 

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

כאשר  ו. במשלח שנשתטה, האם יכול השליח לעשות שליחותו מדין תורהשונים מחלוקת הראמשלחו. 

ח לפעול הדבר, כגון והבחנת האחרונים בין שני גדרי שליחות; שליחות הצריכה נתינת כ .מת המשלח

אפשרות ביטול השליחות  ח כגון בשחיטת קדשים ודושין וגירושין, ושליחות על מעשה בלא נתינת כיבק

לח כדי ח לשליח אלא די בניחותא של המשובתרומה א"צ מתן כ . לדעת הרמב"םשלא בפני השליח

)כן תרימו גם אתם  [ יכול להפריש תרומה מפירות הפקרהאם שייחשב השליח כ'בעלים' על ההרמה. 

   ה תשע" הגר"א עוזר,   ]יח, כח[ תרומת ה'( 

]כהנים ולויים אינם מיוחסים, הקשר בין המעמד האישי  הפרשת ונתינת מעשרות בזמן הזה

דעת  , דעת הפוסקים שבזמנינו כהנים הם כהני ספק] (כחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  לתרומות ומעשרות[

אספקלריא, תשע"ט  [  בבירור דברי מרן החזו"א, ים שגם בימינו הכהנים הם כהני חזקה לכל דברהפוסק

   (נח)עמ' 

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

]מינוי ? ומעשרות תרומות תלכתחילה לסמוך על "תעודת הכשר" לענין הפרש האם ניתן

שליחות שנעשה כיום, דבר שלא בא לעולם, מכירת חמץ מוקדמת, כשהמשלח אינו שומר מצוות, הפרשת 

שיש שותפות גוי, בעלי מניות בחברה, תרומות ומעשרות על המשטח מחוץ ל'בית', הפרשת מעשרות כ

 ( נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'    [שנות המעשר בפירות הדר, ירקות עלים, סויהי, פתרונות מעשיים, דמא

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

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

 י אשר, תשע"ד מעדנ תרומה[ 

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

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

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

טבילה, ]ספק תיקון האם הוי ודאי תיקון, לענין  ?האם מותר להפריש תרומה בשבת מספק טבל

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

תרימו )כן  ]שליח לדבר עבירה במעשר שלא מן המוקף[לעשר פירותיו עבור פירות חברו  מדין "זכין" 

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]יח, כח[ (  ')כן תרימו גם אתם תרומת ה [נאמנות עד אחד
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שלמים מציון,    [ ל, יח] (בהרימכם את חלבו ממנו) ]שליחות לדבר עברה[ התורם מן היפה על הרעה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח     תשע"ה

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

 תשע"ו

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

 מנחת חינוך, תשע"ו 

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

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

 שלמים מציון, תשע"ח הפרשת תרומות ומעשרות בשבת 

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

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

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

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

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

 גניחובסקי, תשע"ז 

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

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )בסוגי השמנים   הפרשת תרומות ומעשרות  

ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על  ]מדאורייתא אסור לבטל תרומהשמירת טהרת התרומה 

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

 (יזאספקלריא, תשע"ט )עמ'     'למשחה' באכילת לחמי תודה

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

 צבא הלוי, תש"פ  לאכול בתוך בית הקברות קלות ראש, אוכל שתחת המיטה[

 

 שאל ]התרת נדרים[ על הפרשת תרומות ומעשרות  ילה

 

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין 

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

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

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

]מן הרע על היפה ]מצוה להשאל על נדר שנדר אם עבר להשאל על הפרשה אם הפריש שלא כדין 

דאורייתא  מביטול רטרואקטיבי של המעשה או רק של העונש, עליו, לתקן ולהפקיע את העבירה למפרע, 
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שההפרשה תחול  התרומה המופרשת בטלה ברוב וכאילו נשרפה, אם לא אכלו מהשיריים, להפריש שנית

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   [, הפריש באיסור בשבת, הפריש בשבת בשוגגלאחר שישאל

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

ת, רומת מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלחלתרומה גדולה ות

עדיף  ויעשרו שנית. ו, על התרומהל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ נאסר הכוברוב,  ההתרומה לא נתבטל

ינים להתרת  יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די, המשלחשאל המפריש וגם שי

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

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

]מעטפות של התורם שנתערבבו אצלו, או קופת להשאל על הצדקה  -ה שנתערבבו קופות צדק

מכותלי בית הדין,   הצדקה הפרטית שלו, קופת צדקה של עניים המונחת בביתו, זכות תביעה לעניים[

 תשע"ח 

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

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

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

ן בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או  מכינים כמה עוגות שאכן אי

חתיכת בצק שהופרשה לחלה ל. מתחייבות הן בחלה משום צירוף ס ב, רים אותן יחדיו ברכ כשמעבי 

ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם יהיתה מונחת על השולחן במקום מסו

רוצה להישאל על אשה נשואה שהפרישה חלה וכדרך התרת נדרים,  ק, 'שאלה על ההפרשה'נאסר הבצ

 אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהעצמה לחכם או תשלח את בעלה, תלך בהאם ההפרשה 

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך , שכניה האם מפרישה חלה בברכה או

אשה שמכינה בצק ה, האם עליה להפריש חלה בברכ ,מחלקת אפייתה חלק ביום אחד וחלק למחרתו

אשה ששכחה להפריש חלה ה, עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חלשמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה 

כיצד האופן ה, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות, לפני שבת האם יכולה להפריש בשב

מה ה, אפיהת החלה שהופרשה למצוה בתנור אם אפשר לשרוף את חתיכ ה, הלשרוף את חתיכת ההפרש

 אזמרה לשמך, תשע"ח  [ י ואיך עושים 'צירוף סל'ה, מתגודל החתיכה שיש לקחת להפרשת חל

]וחזרה  "ד אמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני ביתערבה בעיסה וה שנחל

והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול  

ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה, כשמתירים 

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

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

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

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

 

 נושא בפרשה: שליח לקיום מצוה

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

)כן תרימו [ במצוות מעשה, שליחות בשחיטת הפסח ובמילת בנובמציאות, שליחות במצווה תוצאתית ו

 תשע"ט    מנחת אשר, תשע"ז גם אתם( ]יח, כא[
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]ותרם מן הרע על היפה, או שינה מהוראות המשלח, וכן בשליח לקידושין, רומה ע"י שליח הפריש ת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   קידש גרושה לכהן[

שליח כשנשתטה המשלח, ]כשלא ביטל המשלח את השליחות, כוח השליח הפועל נגד רצון משלחו 

האם לשליח כוח עצמי או פועל מכוח משלחו, שליחות קידושין וגירושין מול שליחות לשחיטת קדשים, 

למינוי שליחות, ביטול שליחות בגט שליחות של מינוי אינה צריכה ציווי, גילוי דעת מאוחר על הסכמה 

 הגר"א עוזר, תשע"ז   ובתרומה שלא בפני השליח[

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

ו, ברכת הגומל לשליח מצוה, במצוה שאינו חייב בה, ]במקום ששכיח היזק םשלוחי מצוה אינם ניזוקי

 אוצרות אורייתא, תשע"ח   מחלת אברהם אחר המילה, מכירת יוסף, בחירה מול אדם ומול בעל חיים[

מצוה' ליוצא לדרך, כשלאדם שתי כוונות  ]המנהג לתת פרוטה 'שליח שלוחי מצוה אינם ניזוקים 

בנסיעתו, עולה לרגל כדי לחפש אבדה האם נכלל בהבטחה 'לא יחמוד איש את ארצך', מדוע אין בודקים 

חמץ במקום מסוכן, 'עוסק במצוה' כשכוונתו לדבר נוסף, ריבוי כוונות, שלוחי מצוה אינם ניזוקים בגלל 

   'ברכת יצחק', תשע"ז -שיעורי ליל שישי  כלל זכות המצוה[מעשה המצוה או ב

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

אשכול יוסף,   היזקא, במקום סכנה[ ]כיצד ניזוק יוסף? במקום דשכיחאם ניזוקים שלוחי מצוה אינ

 מעדני אשר, תשע"ו     קולמוס יוסף, תשע"ח    תשע"ד

]שליחו של אדם   , האם נאסר אחר בפסח? וקנה לו בפסח 'קנה לי ויסקי במטוס'ביקש מיהודי 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(  כמותו, אין שליח לדבר עברה, שליחות במומר[

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 אוצר החידות והידיעות, תש"פ חידות לפרשת קורח 

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

]מכוח מה אוכלת בתרומה, פסולה לעבודה מצד 'זרה', טומאת מת, בת כהן שנולדה  קדושת בת כהן

 (קידאספקלריא, תשע"ט )עמ'    א[יא, י)לך נתתים ולבניך ולבנותיך( ] [לפני שנתכהן אביה

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

 "ה שפת אמת, תרנ

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

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

 שפת אמת, תרנ"ג 

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

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

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

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

 ניני אי"ש, תשע"ח פ

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

 תשע"ט 

על משה ועל אהרן( ]טז,   )ויקהלו ברבים תומחיל ולו למחול עד שיבקש ת"ח שביזוהו ברבים אסור

 פניני אי"ש, תשע"ח  ג[

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

או  מיושבדבה. המאחר, נ תפילת וקדושה, נפילת אפים אחר תפילת תשלומין, אהפסק לדברים שב

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

 מי ינהג וכיצד ,קיםצדי של הילולא תחנון ביום לומר שלא מנהגהסדר נפילת אפים למנהגים השונים, 

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

 ( לג)עמ' 

הגר"ד   שיעורי  ד[ , ]טזעל פניו(  )וישמע משה ויפול ]תפילה, נבואה[אפים של משה? המה היתה נפילת 

 עשר עטרות, תש"פ     פיינשטיין שליט"א

 מעדני אשר, תש"פ ( ניופול על פוי)במשה? כיצד חשדה כל עדת קורח  

 מעדני אשר, תש"פ ( ניופ פול עלוי)מדוע נפל משה על פניו? 

  שה רבינו דוקא תפילה זו בשעת מחלוקת תפלל ממדוע ה] (ניופול על פוי)אמירת תחנון חובה או זכות? 

מדוע שונים , תן להשיג דרכהמיוחדות ני לותואילו מע, כיצד היא פועלת, מהו ענינה ומעלתה, קרח ועדתו

אימתי אין  ה, האם יש חיוב לאומר, לעדות המזרח בנוסח ובצורת אמירתה זנהמנהגים בין בני אשכ

ם[ לדבר לאחר חזרת הש"ץ לפני נפילת אפי האם מותר , האם נשים חייבות לאומרה, אומרים אותה

 תורה והוראה, תש"פ 

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

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

 תשע"ז 

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

משנתה של   )רב לכם בני לוי( ]טז, ז[חניות אמיתית לבקשת כבוד במעטה רוחניות בין בקשת רו

 תורה, תשע"ז 

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

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

האם  , דאורייתאהאם סכנת אבר מתירה איסור ] חילול שבת מחשש שמא יאבד את מאור עיניו

איזה אבר מהגוף הוא בכלל   ,שותסכנת אבר העלולה להתפתח לסכנת נפ ,סכנת עין שונה מכל סכנת אבר
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)העיני  , רפואה, בריאות[ נפש-אם סכנת עיורון דינה כפיקוח, ההאם שן היא בכלל אבר ,סכנת אבר

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כז( האנשים ההם תנקר( ]טז, יד[ 

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

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

  את אחד מהם(  )ולא הרעותי , נטילת שוחד והחזרתו[]מתי מחויב להחזירו דיין הנוטל שכר שלא כדין

 תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ה[   טז, טו]

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

[   טז, טו] (לא חמור אחד מהם נשאתי)קבלת מעות ]פדיון[ אצל הצדיק עבור תפילתו והשפעתו 

 מעינות בני יששכר, תשע"ח 

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

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

 אליעזר, תשע"ח 

)כי ה' שלחני לעשות את המעשים האלה, כי לא  האם משה רבנו מינה סגן אחד לכהן גדול או שניים? 

 הגר"ד פיינשטיין שליט"א  שיעורי  [ מלבי( ]טז, כח

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

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח בנפשותם( ]יז, ג[ 

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

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

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח 

]האם לקטורת החוטאים היה דין ציפוי למזבח ממחתות החוטאים  - מורידיןמעלין בקודש ואין 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(    )את מחתות החטאים האלה בנפשותם( ]יז, ג[ קרבן[ 

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

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

יש להקריב  ]חיוב משה ואהרן על עצתם למאתים וחמישים האחיוב תשלומים בגרמא בנזיקין 

)אתם המיתם את עם  מחתות, חיוב בי"ד או כפיית בי"ד לתשלום נזקי גרמא, תפיסה מהמזיק בגרמא[ 

 ( עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פט  ה', באונקלוס(

אספקלריא,  ים במגיפה ארבע עשר אלך ושבע מאות( ]יז, יד[ )ויהיו המתחשבון מספר המתים במגיפה 

 תש"פ )עמ' סה( 

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

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

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

 -]ויקחו איש מטהו האמונה והבטחון בקב"ה מביא לשמחה, והיא אבן הפינה לבן אדם לחברו 

 ( זקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' י-שיחת המשגיח הגר"ד סגל שליט"א  בא ללמדנו[מה 
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 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 

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

 זרע ברך, תשע"ז     רשה, תשע"זהמצוות בפ[ ג-יח, א]  ()ושמרו משמרתך חלוקת העבודות[

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

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

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

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

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

הן לתחיה, האם ]לטפל בנפטר כהן קודם מדין וקדשתו, אם קם הכ ?כהן שנפטר האם בטלה כהונתו

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה  -שיעורי ליל שישי   לכהונתו[אהרן הכהן לעתיד לבוא צריך משיחה חדשה 

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

]שכר  ?שכר ליטול אסור מצוות שלשאר פ''אע כסף לקחת מיוחד היתר יש תפילה לבעל האם

 מעדני אשר, תשע"ט  )שכר הוא לכם חלף עבודתכם( ]יח, לא[ חזן, ש"ץ[

 

המותנית  ,מקוםנושא אקטואלי: כניסה בשבת ל

 בבדיקת חום 

 

 בהעלותך תש"פ מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה   אזהרה בענין

הרב יצחק מרדכי  תי חולים כאשר הממונה שבפתח מודד את חום הנכנסיםכניסה לב הבהרה בענין

 הכהן רובין שליט"א  שלח, תש"פ 

חולים שבפתחו מערכת אוטומטית  -האם מותר לבקר בשבת בביתבדיקת חום אוטומטית בשבת ]

ברובע היהודי כמו האם מותר להיכנס לבנין שהותקנו בו מצלמות אבטחה,  ,האדם  בדיקת חוםל

-האם מותר לפתוח ברז מים בשבת בבנין רב ,לחלוף סמוך לבית ונדלק אור ,בדרך לכותל המערבי

עין '[ מי היה הרב האשכנזי היחידי שהוכתר לתפקיד 'הראשון לציון, קומות אשר בו משאבת מים 

    יצחק, תש"פ

שיטת האוסרים: בבתי חולים שמותקן בכניסה מד חום אוטומטי על ]בדיקת חום אוטומטית בשבת 

יבדק בשבת מחשש כותב בונה ללא מגע יד אדם, יש אוסרים לה ידי מצלמה תרמית לבדיקת המבקרים

שמתיר לחלל שבת מחמתו, שהוא בגדר 'ניחא ליה' שהרי אין לו  במצבלהתיר כי אם ומכה בפטיש, ואין 

ויש מתירים להיכנס ולהיבדק  .אליו המעשה, וטעמים נוספים אפשרות להיכנס ללא בדיקה, ומתייחס

אין לו חום, וטעמים בבדיקה, שהרי יודע ש 'ך. מטעם ש'לא ניחא ליהבבדיקה אוטומטית לכל צור
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הכל מודים: באופן שמסתפק האם יש לו חום גבוה, ומעונין בבדיקה, לכל הדעות אסור לעבור    .נוספים

מוס  מצלמות אבטחה: בפול . שמחללים עליו את השבתהאוטומטי, כי אם לצורך פיקוח נפש  בבידוק

שיטות שונות, וכפי  מצלמות אבטחה בשבת, והליכה לכותל המערבי בשבת, נאמרו בדברי הפוסקים

 עומק הפשט, תש"פ  [67-68 טשהתבארו בגיליונות עומק הפש

מד  ]ודקים את חום גופם של הנכנסים מחמת הנגיף כניסה בשבת לבית חולים כאשר בכניסה ב

האם המעשה אסור מצד הבודק, הבודק עסוק במצוה של הצלת נפשות, אם כן יש כאן  חום חשמלי, 

הרב  [ , הסכמת הגר"ש גלבר שליט"אהכשלה בלפני עיור מצד הנבדק, איסור להכניס עצמו לפיקוח נפש

 תש"פ אייר הכהן רובין שליט"א,   מרדכי יצחק

בודקים באופן ידני את חום  "כניסה בשבת לבתי חולים ובתי הארחה שמחמת חולי ה"קורונה

 תש"פ אייר הכהן רובין שליט"א,   דכימר הרב יצחק  גופם של הנכנסים

  מצלמה תרמית  - הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים

ר עוברים בני אדם ליד המכשיר, מכשיר שבודק באופן קבוע את מידת החום של החפצים שסביבו, וכאש]

חד ואחד, ונוצר סימון על גבי המצלמה מצלמת את הנכנסים והמכשיר בודק את מידת החום של כל א

אם מידת  מסך שבו רואים תמונה שהיא כמין צללית של האדם הנכנס ומעל ראשו כתובה מידת חומו. 

אדם מועבר לבדיקת חום ידנית. החום של אדם הנכנס היא מעל מידת חום תקינה, המכשיר מצפצף וה

י המסך נראית כמין צללית של מראה נכנס לבית החולים מצולם וכן נבדקת מידת חום גופו, ועל גבהכל 

פעולה זו הנעשית בשבת נחשבת מעשה האדם הנכנס ויש בה . גופו ומעל דמות ראשו כתובה מידת חומו

דרך שער כזה   אין להיכנס לבית החוליםמשום חשש מלאכת בונה ומכה בפטיש וכתיבה האסורה בשבת. 

]הרב נחום     תש"פ סיון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א,   [שמחמתם מותר לחלל שבתחוץ ממצבים 

 אייזנשטיין שליט"א[ אספקלריא, תש"פ )עמ' מה( 

מד חום ]מקום שבודקים חום למבקרים ע"י מכשיר חשמלי? האם מותר להיכנס בשבת ל

ק במצוה ופטור,  הכשלת האדם המודד באיסור לפני עיור, האם השומר עוס חשמלי, מצלמה תרמית 

הכשלה בלפני עיוור באונס, קריאת אנשי הצלה לחולה בשבת ומצבו השתפר, האם חובה להודיע להם 

הראשוני היה שגוי, להכניס עצמו למצב של פיקוח נפש,  בחילול שבת, האם חובה להודיע להם כשהמידע

אמירה לנוכרי, הבדל בין   בכדי למול תינוק או בכדי לקיים מצוות ביקור חולים, במקום איסור דרבנן,

מעשה בערב שבת למעשה בשבת, כשהבודק יכול היה לבדוק חום באופן המותר, כשהמעשה אינו מחייב  

עכו"ם, כשהבדיקה נעשית באופן אוטומטי ע"י המצלמה התרמית  חילול שבת, כשהבדיקה נעשית ע"י 

כתיבה שאינה מתקיימת,  והנבדק אינו עושה מעשה אלא מהלך, אין תוצאת רישום של הבדיקה, והוי

ולא ניחא ליה לנבדק בכל הבדיקה שכן הוא יודע שאין לו חום, נעילת בית לשמור ביתו כשצבי כבר לכוד 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ בו[  

חום ישן, מד חום דיגיטלי, מד חום אלקטרוני, הופעל ]מד  מדידת חום בשבת בעקבות הנגיף קורונה

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' שעד(  [רבי אלחנן פרינץ שליט"אמערב שבת[   ]

פניני  ]הרב אברהם זנגר שליט"א[  סת בעל היולדת לבית החולים בשבת כשיהודי בודק לו חוםניכ

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ -הלכה

   אספקלריה )טז(, תש"פ ת חום ידנית בשבת בכניסה לבית חוליםמדיד

  ]רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א[בדיקת חום על ידי גוי בשבת בימי הקורונה בכניסה למקוה 

    מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' נה( 
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 נושאים אקטואליים:

 

 עמודי הבית, תש"פ מדברי הגר"א גניחובסקי זצ"ל  -משנת הבית היהודי 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קעה( הכרת הטוב לבין איסור נקימה ונטירה? מה ההבדל בין חיוב 

]האם מעלת תדיר דוחה מעלת  כונה לצאת יד"ח -להקדים ק"ש  בעי -ה בליל שבת קידוש בתפיל

שיעורי הגר"ע מדלוב   בתפילה, סמיכת גאולה לתפילה[תפילה בציבור, לכוין שלא לצאת ידי קידוש 

 (   חאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ-שליט"א

י  י אדם או בדיות חייבת בדית שהדביקה כמה בג] יב?אם חיהלא חבש מסיכה, וגרם היזק, 

 י"ט זנגר שליט"א, תש"פ שיעורי הגר [שמים

]תפילה במקום   ?מאשר ברחבת הכותל האם עדיף להתפלל בחלק המקורה של הכותל המערבי

 י, תש"פ שיעורי ליל שישפרוץ[ 

]שעשה לי נס, הגומל, ברכות השחר, ברכת  ברכה בלא שם ומלכות כשיש ספק בברכות הנהנין 

 קסז(  אספקלריא, תש"פ )עמ'  הנהנין[האירוסין, ברוך שפטרני, ומדוע אין כך בכל ברכות 

לשוחח בשירותים בטלפון ]?  דיבור בסלולרי ושמיעת מוזיקה בנגן במקומות האסורים בדיבור

אדם לדבר עם עצמו  האם מותר ל, סלולרי, כשהאיש איתו משוחח אינו יודע מהיכן משוחחים עימו

האם מותר לשמוע מוזיקה של שירי פסוקים  , האם מותר לשמוע שם מוזיקה דרך נגן, במקום זה

 אספקלריא, תש"פ )עמ' סב(   [מות האסורים בדיבורבמקו 

]הרב לוי יצחק רפפורט שליט"א[   ]בלילה עבה או דקה, מי פירות, ברכת הנהנין[ ברכת 'קרואסונים'

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ -פניני הלכה

]אכל סוג אחד של פרי ורוצה לאכול סוג נוסף, כוונה שלא לפטור, כוונה בברכות על שתי סעודות 

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ -פניני הלכה ]הרב אורי יצחקי שליט"א[לבישת ציצית[ 

]סדר, עדיפות, קדימות, שכחה, תפילת הדרך, בשעת עבודה, תפילה קצרה, צרכי הלכות תפילת נשים 

 נות, תש"פ )עמ' יט( קובץ גיליו-מתיקות ההלכה הבית לפני התפילה[

]התפלל מנחה אחר פלג המנחה, וסעד סעודת שבת וסיימה קודם השקיעה האם קבלת שבת מוקדמת 

חול, תרתי דסתרי לא נחשב בשתי  יברך ברכת המזון ויזכיר בה רצה, תרתי דסתרי עם תפילת מנחה של 

ראש חודש החל במוצאי מצוות כתפילה וברכת המזון, רק באותה מצוה כ'רצה' בשבת ויעלה ויבוא על 

שבת, או תפילת מנחה וערבית בתוך אותו זמן, או הנחת תפילין של ראש בכתב ב"י ושל יד בכתב האר"י, 

רב שבת חנוכה קודם הדלקת נרות חנוכה של  מנע גם בשתי מצוות כמו תפילה מנחה בעילכתחילה יש לה

 שואלין ודורשין, תש"פ  שבת, וכן קריאת המגילה ותפילת מנחה יחד[

 ]בר מצוה שחל בליל שבת, אינו יוצא בקידוש הנעשה מבעוד יוםתוספת שבת לנער שהגדיל בשבת 

שואלין ודורשין,   אחר פלג המנחה, כי תוספת שבת היא מעלה ביום השבת אך אינה משנה את גיל הנער[

 תש"פ 
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שמעתא   [, האם הניגוב הוא חלק מן המצווה]עובר לעשייתן האם מותר לנגב ידיו בשעה שמברך?

 עמיקתא, תש"פ  

קרא של שני וחמישי במנחה, להשלים ביום שלישי, לעשות ]לאת התורה ביום אחר השלמת קרי 

'עלייה לתורה' לבר מצוה ביום ראשון למנוע חילול שבת, להשלים קריאת התורה מתוך חומש ביחיד או  

 ש"פ מים חיים, ת בציבור, שמו"ת מתוך ספר תורה[

מחשש  ה,י החתומורה המבקשת חופשה שבועיים לפ]דיני עובד ומעביד בתקופת הקורונה 

  את השכר, שמשלם למורה תשלם למוסד ה. האם שתצטרך בידוד, האם מקבלת חצי שכר כמכת מדי

בד מחמת  המוסד מוצא רק מורה מחליפה בשכר גבוה יותר מי משלם את ההפרש, חזרת עואחרת. אם 

 בינת המשפט, תש"פ אונס[  נישואין אינה

, למניין עשרהף הלכות צירו]]הגר"נ קופשיץ שליט"א[ שאלות שנתבררו בימי מגיפת הקורונה 

, ועליות לא נתקדשו ולא מצטרפין ותגג ,את השני והשני רואה השלישי רואה אחד, בראיית אלו את אלו

שקף באמצע  , מעכב את צירוף העשרההאם  חלון של זכוכית  ,אלו את אלו על ידי הטיית פניםים רוא

גם  מצרף הש"ץהאם  ,אם הש"ץ מצרף גם כשאינו עומד על מפתן הבית, המעכב את הצירוף אםההחדר 

  ה מפסיק האם דרך קבועה ,א ברואה אותםהזימון מצרפן דווק המברך ברכת, באין רואה את הציבור

אם רשות  ה ,אם דרך הרבים מפסקת גם באין מחיצות ביניהםה ,לצירוף עשרה ברואים אלו את אלו

אם הוא מפסיק  הי חצרות שבשני צדדיו תש המשמש שביל ,הרואים אלו את אלו היחיד מפסקת בין

כשאין רוצה  ,לעשרה שם אם מצטרפיןוצורת הפתח לחלק בין העומדין עומד מרובה ופי תקרה , ביניהם

לצרף עשרה להפסיק בינה לקהל, לא בהבימה האם נחשבת כמחיצה, כיצד לעשות מחיצה סביב במחיצה 

כהן  ,ברכת כהנים במרפסות, צירוף לעשרה לברכת כהנים ,בחדר מדרגות בלא שרואים אלו את אלו

העומדים אחורי בהכנ"ס בזמן חזרת  , יכול לעלות לדוכן כשיש שם עשרה האם עומד אחורי בית הכנסתה

ש שגם מי שלא שמע את תפלת "חזון אידברי  ,לעלות לדוכן יכוליםוזמן עבודה האם נחשבים כב הש"ץ 

קריאת התורה בעשרה בחצרות ובמרפסות וקריאת המגילות , הש"ץ כאלו התפלל הש"ץ עולה לו תפלת

עשרה  ,קריאת המגלות חובת ציבור ,אלוהשירים בברכה בעשרה שרואין אלו את  קריאת שיר, והפטרות

ילון אם יש בזה  יקריאת התורה דרך נ, שיעמדו במקום אחדהאם צריך לפרסומי ניסא של מגלת אסתר 

שיטת הביאור הלכה שרק בברכת האור  ,האותיות והוי כקורא בעל פה משום חסרון שאינו רואה

קורא בספר תורה ה ,ראיה גמורהוא הלכל מילי עששית  ן עליו בעששית אבלבמוצאי שבת אין מברכי

קדושת   ,כטפל לס"ת ועדיף מראיה דרך זכוכית פר התורה נחשבלון המונח על סידרך נ ראיה ,פסול

מותר להוציא ס"ת לקרות בו במקום שאין אפשרות שיהיה להם ו, האם הס"ת משפיע אורה על הקורא ב

 תרהאם מו ,קריאת התורה  לצורך  מותר להוציא ס"ת לחצר שאינה מעורבת אם , הורה במקומםת ספר

  , כתוב על קלף אם קוראין בברכה בנביא שאינוה ,לחצר שאינה מעורבת כדי לקרוא בו 'נביא'להוציא 

עלות לקריאת התורה מי שאינו נמצא ליד  הל, מברכין על מגילת רות שחסר בה מקצת אותיות האם

תדיר ואין מעבירין על   ,בת היוםאם אפשר לקרוא קריאת המפטיר במוספין קודם קריאת חוה ,הס"ת

קודם   'ביום השבת'אין קורין פרשת ו מדוע ,ש"חזון אי דעת קרבן נתנאל, הכרעת ,עדיף מההמצוות 

לות קודם קריאת יקריאת המג םמיי קדמ מדוע ,להפטיר בשל שבת קריאת התורה בשבת ולא יצטרכו 

שאין מי שראוי לעלות למפטיר האם  , כלקרוא קריאת המוספין סמוך לתפלת המוספין אין צריך ,התורה

קריאה לכהן שוב   ,נראה כברכה לבטלההשביעי יעלה שוב למפטיר, מי שכבר עלה לא יעלה למפטיר ד

 ,ום לוי אינו אלא אם לא היה ידוע לו שאין לוי כהן במקבמקום לוי רק כשלא ידעו קודם לכן שאין לוי, 

המברך מוציא את  האם  ,לתת לו ב' עליות מהכהן לצאת כדי שלא םמבקשי במקום שידוע שאין לוי

' כדי לשתף את הציבור בברכה או רק הכרזה של העולה כאומר  ברכו, 'בברכות התורה של העולין הציבור

בעבר שלא כולם ברכו ברכת התורה האם הראשון הוציא  ',נו שבח להקב"ה כשאני מברך על התורה'ת
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,  חר כמה פרשיות ואם מהני קריאה בלא ברכההשלמת קריאת התורה לאאת כל העולים ידי חובתם, 

רק פרשה אחרונה כמו תפילה אחרונה, האם קורא קריאת התשלומין קודם קריאת הפרשה כמו   שליםי

להשלים קריאה של  ,ואחריהם בלא ברכה לפניהםאם יכול להשלים קריאת הפרשה בהשלמת תפילה, ה

כוס של   שתיית ם, הקריאה משני חומשי להשלים, קריאה ותשלומין בשני וחמישי, שבת בשבת במנחה

הקורונה, האם ניתן לכבד בברכת 'אשר קידש' בברית מילה   ברכה מיין שעל השולחן בכמה אופנים בימי

ברכת אשר קדש ידיד  תינוק לשתות מכוס הברכה, מי שאינו נמצא סמוך לתינוק, האם חובה לתת ל

ברכת מעין שבע  , ו המל או העומד שםבי הבן א , ברכת 'אשר קידש' מברך אמבטן על שתי כוסות

מנהג כשמתפללים במקום שאינו קבוע, כשגם במקום זה יש מאחרים,  ,למתפללים חוץ לבית הכנסת

בערב הרגל משום שהיה בבידוד אם יכול להסתפר  לא הסתפר , מעין שבעירת ברכה מעלת אמ, ירושלים

בירך ברכת המזון בלא כוס אם חוזר  , ספר בערב שבתהת"ח אייר חל בשבת מותר ל, כשרהספירה בימי

 , חשב כשתיית כוס של ברכהנאם מהני ה בליל הסדר שותה שנית בהסיבה, הואוכל כדי לברך על הכוס

רך על הגפן על הכוס ב ,הני הקידוש על היין שעל השולחןלא בירך בפה"ג ועשה קידוש על כוס נקוב אם מ

 ,אה שבכוס היה נקב ולא יצא יד"ח ד' כוסותר שאחר שלש כוסות ,ויצא בזה ברכת המזון על הכוס

רץ  בא ,בשעת אמירת הקדישאחר ברכת כהנים בנשיאת כפים לכהן עילת המנעלים , נהשותה ד' כוסות

, דישק לעמוד על הדוכן עד אחרהכהן להשאר כן אין צורך ישראל לא נהגו לומר יישר כח לכהנים ל

ברכת  , דברי אגדה שנאמרו בתקופת מחלת הקורונה ,נוגע במנעליו אחר ברכת כהניםנטילת ידים לכהן ה

סגירת בתי הכנסת ובתי  , הרשב"ש סימן קצ"ה בעניין שמירה בזמן המגפה, הנהנין מצלת מן המחלה

מצוה הנעשית  התעלות בזמן הנסיונות,  ,וא תחילת נפילתומעלותיו ה את האדם רואה, כשהמדרש

רה יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאלו עסק  העוסק בתו , בהשתוקקות ובמסירות היא בדרגא אחרת

מה שקורין לבית  החול,  דושת בית הכנסת שהוא על ידי שנעשה מחיצה בין הקדש ובין, קהשנה כולה כל

ירי יש, רה"ר ם פחות מכשיעור בכלי והוצאה מרה"י לרה"י דרךהוצאה בשבת אוכלי, בית עם הכנסת

מילה שלא בזמנה  , ירי מצוה של כוס של ברכת המזוןיחביבות ש, כוס של קידוש מעכבין את הפורענות

מה עדיף מצוה  ילה, אם מועהברכה מאומות העולם , שאי אפשר למולו למחר אם דוחה את השבת

מעדני כהן, תש"פ  [ מלך המשיח יהיה גדול בחכמה משלמה, ולומדיהקבועה לדורות או להחזיק תורה 

   )קלב עמ'(  

]החיוב לברך, נוסח הברכה, בפני עשרה, נרפאו מחולי, חולי ברכת הגומל לחולי קורונה שנרפאו 

 ות, חלה מחמת פשיעה, מתי מברכים, עד מתי מברכים, לברך עבור אחרים[עינים, כיום שתרופות מצוי

    שמעתא עמיקתא, תש"פ

]נטילת ידים בכלי חד פעמי, הבדלה לחולי קורונה חסרי חוש ריח, לבישת שאלות לתקופת הקורונה 

מין כבגד, מסכה לכהן העובד בבית המקדש, אם דינו כמלבוש הוא יתור בגדים דומיא  מסכה מצד י

 מים חיים, תש"פ  דמשקפיים[

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

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