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 לבית ולמשפחה: 

 

 תשע"ג  -פנינים 

 תשע"ג  תשע"ה  תשע"ו - השבת לשלחן נר

 ג"תשע  ד"תשע  ה"תשע  ותשע" – ישרים דברי

 ג"תשע  ה"תשע  ו"תשע - צדיקים סיפורי

 ותשע" –מידות טיש 

 ותשע" –שבת טיש 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 

 

 : פדיון בן בכור ד בפרשהחונושא מי

 

בר במעי , ומה דין העו]כיצד בן לויה מישראל נפטר מפדיון הבןדין יחוס ודין משפחה בלווים וכהנים 
 וזר, תשע"גהגר"א ע )א, ב(  , וברש"י(למשפחותם לבית אבותם) [אמו

 עולמות, ה  ג[ג, י])כי לי כל בכור(   ]המוציא מחבירו עליו הראיה[  בספק בכור פדיון הבכורמצוות 

, ]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת או עלייה לרגל בזמן הבית, מה קודם?  בכורפדיון מצוות 
  ג[ג, י])כי לי כל בכור(   [ אפשר לקיים שניהםכשאין חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע לא ימכור קרקע, מדוע אי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

הגר"א     נוה ההיכל, תשע"ד  [ נ-ג, מט] (ויקח משה את כסף הפדיום)פדיון הבן על ידי שליח  

 אורות הגבעה, תשע"ג  גניחובסקי, תשע"ד

-ג, מט] (ויקח משה את כסף הפדיום)בן לכהן אחד ההאם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  [ נ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  [ נ-ג, מט] (ויקח משה את כסף הפדיום)פדיון הבן באדם בעל שני ראשים 

הגר"א   [ נ-ג, מט] (ויקח משה את כסף הפדיום)  ]שבעצמו פטור מפדיון הבן[לוי  פדיון הבן על ידי שליח

 גניחובסקי, תשע"ד
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 פרשה: ה ינושאשאר 

 

  ( )א, א()במדבר סיני ]מול הסגולה של החש בראשו יעסוק בתורה[ ר להתרפא בדברי תורההאיסו

 במשנת הפרשה, תשע"ד

    עומקא דפרשה, תשע"ד  אשר ליהודה, תשע"ד[  ג-א, א](  כל זכר לגלגלתם)  איסור מנין בני ישראל

 עולמות, קנה

[ בא, ]  (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) מהיכן ידע משה לא למנות את הלוים יחד עם כל השבטים?

 מלאכת מחשבת, תשע"ו

מדי  [ בא, ]  (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) 'נברא העולםבשבילי ' –חשיבות כל אחד מישראל 

   שבת, תשע"ו

שאו את ראש כל עדת בני )   ?בזה ה"את ישראל והספידו הקבמהו שבח וגדולתו של משה שמנה 

 אשכול יוסף, תשע"ה[  בא, ]  (ישראל

מנגד סביב לאהל מועד ) ?שות הרבים או רשות היחיד לגבי שבתישראל במדבר האם נידון כר חנהמ

 זרע ברך, תשע"ו )ב, ב) (יחנו

א, ]  (ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות)   ?אם היא רק בלילה או גם ביוםה ,מצות שמירת המקדש

 הגר"א עוזר, תשע"ד   תשע"א"א עוזר, הגר   זרע ברך, תשע"הנג[  

ושמרו הלוים )  ]חיוב מצוה מתחת לי"ג[מתחת לגיל שלוש עשרה או מעל?  ,מצות שמירת המקדש

 מחמדי התורה, תשע"וא, נג[  ]  (את משמרת משכן העדות

לי השבטים היו שונים רק בצבע וציור או גם בכיתוב ]שטרי הדיוטות, כתב שתחת הצורה[ האם דג

 שלמים מציון, תשע"ו)איש על דגלו באותות( )ב,ב( 

האם מקיים בכך מצוות ו] מה התועלת והמעלה במלמד בן חבירו תורה שמעלה עליו כאילו ילדו

   נשיח בחוקיך, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ד[  , אג]  (ואלה תולדות אהרן ומשה) [?פריה ורביה

 תשע"ד ,מעינות מהרצ"א   מחמדי התורה, תשע"ו

)זאת עבודת בני קהת במה זכה שבט קהת לשאת את ארון ברית ה' אף שלא היה גדול בתורה מאחיו? 

 ס, תשע"דשבילי פנח  באוהל מועד קודש הקודשים( )ד, ד(

 נר יששכר, תשע"א[  ג, י]  (ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת)   האם כהן חלל דינו כזר

 תורה והוראה, תשע"דג, יג[  ])כי לי כל בכור(   פי שתיים של ירושת הבכור 

לפי  וטלו פתקיכם )חמשה וששים ושלש מאות, ברש"י חוות יאיר[שו"ת ]מקרים שונים ב טעות בגורל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד )ד, נ( הגורל(
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כל פקודי ) ?היו כל כך מועטים שבט לוי עבדיו וחסידיו ברוכי ה', ולא היו כשאר כל העםמדוע 

 אשכול יוסף, תשע"גג, לט[  ]  (הלוים... כל זכר מבן חודש ומעלה כ"ב אלף

 זרע ברך, תשע"דד, יב[  ]  (קחו את כל כלי השרתול)  קידוש כלי שרת שלא על ידי עבודהבדין 

משא בני קהת אלה )ודיון בה ]פעולה שביום טוב חייב מלקות ובשבת פטור[  'תרומת הדשן'חידת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו )ד, טו( (באוהל מועד

נר יששכר,  )אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי( )ד, יח(מידת ה"התפעלות" מעלותיה וסכנותיה 

 תשע"ו

  נוה ההיכל, תשע"גד, כ[  ]  (ולא יבואו לראות כבלע את הקודש)  ?מהו ',בליעת הקודש'איסור ראיית 

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

ת וי מראה ]ושאר דיני ראיה ע"י מראה, קידוש לבנה וברכע" ',בליעת הקודש'איסור ראיית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גד, כ[  ]  (ולא יבואו לראות כבלע את הקודש)  [הראיה

ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם ) ]וכשגנבו מיד הגנב?[ הגונב כלי שרת מן המשכןדינו של 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   שלמים מציון, תשע"ו  זרע ברך, תשע"ד[  כד, ]  (בקודש

 

 

 

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 

      ס"חתש  תשס"ט  תש"ע  תשע"א   תשע"ג   תשע"ד  תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

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

 עמ'( 66)  והפילפול

 

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

kishurtora@gmail.com 
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