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 (חינם )קישורים להורדה     קורחפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ו   תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ו -ש טי מידות

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ב   ג"תשע   ה"תשע   תשע"ו     - איש לרעהו

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - דברי יושר

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ז - צדיקים וריסיפ

 גתשע"   דתשע"   התשע"   ו"תשע   תשע"ז  - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 

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/48_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_38_77.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  וראוסף עלונים לשבת מגדולי הד

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

   אתשע"  תשע"ב  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 102)  קורחלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 מחלוקת קורח ועדתו נושא בפרשה:

 

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

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

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

 תשע"ו

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

 תשע"ה

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

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

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

 ב"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי [הם

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

 ג"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי [אהרון

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

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

 ד"תשע

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

 א"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי [מהוראת שמואל

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

 פניני אי"ש, תשע"ז [להתקיים

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

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

 

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/142_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_38_75.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/64_38_75.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/50_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_38_75.pdf
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)ויהי ככלותו לדבר...ותבקע האדמה לל משה רבינו על קרח ועדתו שיחזרו בתשובה? מדוע לא התפ

 תשע"ז  אשכול יוסף, תשע"ד  [ טז, לא]אשר תחתיהם( 

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

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

רכוש של קרח נבלע באדמה, והלא החייב מיתה וממון נידון בעונש החמור  מדוע נבלע גם
 אשכול יוסף, תשע"ה  [טז, לב]  אותם ואת בתיהם( ותפתח הארץ את פיה ותבלע) ?בלבד

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

 תשע"ו

 

 מחלוקת נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"זכוחה של הליצנות המעוררת את המחלוקת 

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

  נר לשולחן שבת, תשע"ומחלוקות בקהילות ישראל  

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

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

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

  מעיינות בני יששכר, תשע"ז

זרע שמשון,  [ל מחלוקת ככופרע, מחלוקת מקשה בזיווגים, בדין מונע מחלוקתקיום ה]עניני מחלוקת 

 תשע"ז

 טועמיה, תשע"ג   הטענות מולידה אתמחלוקת כתוצאה מטענות או 

ה"ר ]גדרי המחזיק במחלוקת עובר בלאו, דאורייתא או דרבנן, האם יש צד צודק, להמחלוקת בהלכה 

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

 מאור השבת, תשע"ואחד בארץ גוי  –הבריחה מהמחלוקת 

]נגיעה בכפתור, כח השתיקה, ההימנעות ממחלוקת במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א 

כאיל [  ושה שלום במרומיו, אש המחלוקת, יעסוק בדברי תורה, מויתור לא מפסידים, עלהרבות שלום

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

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

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

 

 

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/90_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_38_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/91_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/91_40_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/348.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/348.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_38_76.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/108_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_38_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_38_75.pdf
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פרי ביכורים,    מים מציון, תשע"ושל   [טז, לב] ...(ותפתח הארץ את פיה ותבלע)" לברוח מהמחלוקת"

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

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

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

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

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

 עולמות, קנט

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"דאיסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

 

 פדיון הבן נושא בפרשה:

 

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

ופת 'חודש', פדיון הבן בלילה, אחר הצהרים, כשנופל שבת, ]איך נמדדת תקזמנה של מצוות פדיון הבן 

 תורה והוראה, תשע"ג דחייה ליום אחר[ 

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

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

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

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

 תשע"ה

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

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

 קי, תשע"גהגר"א גניחובס פדיון הבן באדם בעל שני ראשים 

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

 כאיל תערוג, תשע"הפדיון הבן בשטר חוב   

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

 מגישי מנחה, תשע"ופדיון הבן בשווה כסף 

 שבילי פנחס, תשע"ו שרו של עשו נלחם עם כל בכור שניצל בזכות הפדיון
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 נושא בפרשה: הפרשת ואכילת תרומה  

 

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

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

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

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

 תשע"ו

ר, הגר"ז , הגר"ב יאדלאעצת 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[

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

 עולמות, תטז  ]חפץ השווה רק לבעליו, קם ליה בדרבה מיניה[תשלומי נזיקין של זר שאכל תרומה 

 עולמות, רסא  ]נישואין פיקטיביים[ נישואין לכהן בכדי לאכול תרומה 

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

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

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

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

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

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

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

 תשע"ד

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

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

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

אפשרות ביטול השליחות שלא בפני  ח כגון בשחיטת קדשים וחות על מעשה בלא נתינת כוגירושין, ושלי

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

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

   ההגר"א עוזר, תשע"

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

 מעדני אשר, תשע"ד תרומה[ 

 אורות הגבעה, חנוכה תשע"הבשמן תרומה טמאה שדינו להישרף    ת נר חנוכההדלק
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   ]יח, ח[ )משמרת תרומותי(בזמן הזה האם מותר להכשיר לקבלת טומאה תרומה, ולטמא בידים, 

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

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

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

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

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

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

? יפריש שלא מן המוקף להציל את חברוהאם  ,ומעשר המתרו שלח לחברו פירות ושכח להפריש

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

 תשע"ז

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

 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 [אמנות עד אחדנ

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]יח, כח[ 

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

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

פניני [ ]עזרא קנס את הלויים, עקירת דבר מן התורה בנה בית המקדשלמי ינתן מעשר ראשון כשי

 מנחת חינוך, תשע"ו

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

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

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

)ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן(  [קניית מערת המכפילה מטעם זהרשע, ליד קבורת צדיק 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז]טז, א[ 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז  אין תורה אלא בצניעות –חכמת נשים בנתה ביתה 

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

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

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

  ]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 את התנור שלך כבר ניפצת?[פנס הקסם, ]כל הפוסל במומו פוסל 

 בארה של תורה, תשע"ז

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

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

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

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

 מי ינהג וכיצד צדיקים, של הילולא תחנון ביום לומר שלא מנהגסדר נפילת אפים למנהגים השונים, ה

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

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

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

משנתה של תורה,  )רב לכם בני לוי( ]טז, ז[כבוד במעטה רוחניות  לבקשתאמיתית  בין בקשת רוחניות

 ע"זתש

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ז )אל תפן אל מנחתם( ]טז, טו[איזה קרבן ביקש משה שתימנע קבלתו 

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

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

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

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

 תשע"ז

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

 תשע"ה

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

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

 שה, תשע"ועומקא דפר )למען אשר לא יקרב איש זר( ]יז, ה[ המקדש ישראל והשבת[

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

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

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

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

 תשע"ז

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

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

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

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

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

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

 מנחת אשר, תשע"ז תם( ]יח, כא[א

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 
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