לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת במדבר

באתר "בינינו" :

פרשת במדבר
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת במדבר

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

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

נושא בפרשה :פדיון בן בכור
נושא בפרשה :מפקד אוכלוסין ומנין בני ישראל

למאגר עלוני

נושא בפרשה :האיסור "לראות כבלע את הקודש"

פרשת השבוע

נושא בפרשה :מצוות שמירת המקדש
שאר עניני הפרשה:

ומועדים

עניני דיומא :הקשר בין "במדבר" לחג השבועות

(גם משנים

נושא בפרשה :פדיון בן בכור

קודמות)

דין יחוס ודין משפחה בלויים וכהנים [כיצד בן לויה מישראל נפטר מפדיון הבן ,ומה דין העובר במעי

באתר "בינינו" :

אמו] (למשפחותם לבית אבותם ,וברש"י) [א ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"ג

מצוות פדיון הבכור בספק בכור [המוציא מחבירו עליו הראיה ,ספק בכור ,המוציא מחברו עליו ,ספק
האם בת כהן או בת לוי ,ספק האם הוא פטר רחם ,ספק מתנות כהונה מול ספק מתנות עניים' ,אין
אם ֵ
הולכים בממון אחר הרוב' כשיש נפקות לענין איסור ,האם פודים ספק בכור בזמנו מספק בלא ברכה ,או
ימתין עד שיברר יחוסו] (כי לי כל בכור) [ג ,יג] עולמות ,ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית ,מה קודם? [מצוה עוברת ,מול מצוה שאינה עוברת,
כשאין חשש שלא יפדה אח"כ ,מדוע לא ימכור קרקע ,מדוע אי אפשר לקיים שניהם] (כי לי כל בכור) [ג,
יג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

פדיון הבן על ידי שליח

(ויקח משה את כסף הפדיום) [ג ,מט-נ] נוה ההיכל ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי,

תשע"ד אורות הגבעה ,תשע"ג
בכור אדם ובכור בהמה (ויקח משה את כסף הפדיום) [ג ,מט-נ] המצוות בפרשה ,תשע"ו

האם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון הבן לכהן אחד?
[ג ,מט-נ] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

(ויקח משה את כסף הפדיום)

שינויים

האם ניתן לזכות את חמשת הסלעים לכהן מיוחס שאינו ידוע לנו? (ויקח משה את כסף הפדיום) [ג,
מט-נ] פניני מנחת חינוך ,תשע"ו

פדיון הבן באדם בעל שני ראשים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

(ויקח משה את כסף הפדיום) [ג ,מט-נ]

פניני מנחת חינוך ,תשע"ו
פדיון הבן על ידי שליח לוי [שבעצמו פטור מפדיון הבן] (ויקח משה את כסף הפדיום) [ג ,מט-נ] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד

האם אברהם אבינו ערך פדיון הבן לבנו יצחק? [אברהם היה כהן ,נולדה תאומה קודם יצחק ,הריון
שרה היה ניסי ,פדיון הבן התחדש רק אחר יציאת מצרים] (וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים) [כא,
ד] קב ונקי ,תשע"ה ()4

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת במדבר

באתר "בינינו" :

פדיון הבן בקבלת מתנה מהכהן לאבי הבן ישראל [שהוא אדם חשוב] (בני בכורי ישראל) [ד ,כב] מגישי
מנחה ,תשע"ו

מדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב?

[יג ,יד-טו] אורות הגבעה ,תשע"ה

בכור גדול שטרם נפדה ,מי קודם בפדיונו ,האב או הבן?

למאגר עלוני

נוה ההיכל ,תשע"ג

פרשת השבוע

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

זמנה של מצוות פדיון הבן [איך נמדדת תקופת 'חודש' ,פדיון הבן בלילה ,אחר הצהרים ,כשנופל שבת,
דחייה ליום אחר] תורה והוראה ,תשע"ג

בזמן הבית כשבפניו מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית ,מה יקיים? [מצוה עוברת ,מול
מצוה שאינה עוברת ,כשאין חשש שלא יפדה אח"כ ,מדוע לא ימכור קרקע ,מדוע אי אפשר לקיים שניהם]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

פדיון הבן על ידי שליח
פדיון הבן בשטר חוב

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

נוה ההיכל ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

אורות הגבעה ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

כאיל תערוג ,תשע"ה

נושא בפרשה :מפקד אוכלוסין ומנין בני ישראל
ניתן להעביר או
איסור מנין בני ישראל [מנין ישראל והשתתפות במפקד אוכלוסין ,המנין שולט בו עין הרע ,מוני המצוות
לא הזכירו את האיסור למנות את ישראל ,מקור האיסור מן התורה או מדברי נביאים ,ביאורי הרמב"ן
והמפרשים לטעותו של דוד המלך אשר מנה את בני ישראל ,מנין הכוהנים על ידי אצבעותיהם ,מנין לצורך
מצוה ,מנין שאינו מקיף את כל ישראל ,ספירה בכתב ,ספירה במחשבה ,המנהג למנות באמירת פסוקים
בני עשר תיבות ,האם מעשה המנין נאסר ,או שתוצאת המנין נאסרה ,מפקד אוכלוסין במדינת ישראל,
מנין שנכלל בו גם אינו יהודי ,האם עריכת המפקד נחשבת ספירה "לצורך" ,מנין שתוצאותיו ידועות בערך
והוא נעשה ליתר דיוק] (כל זכר לגלגלתם) [א ,א-ג] אשר ליהודה ,תשע"ד

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

עומקא דפרשה ,תשע"ד

יבוצעו בו

עולמות ,קנה

מנין בני ישראל ,מפקד אוכלוסין בהלכה
והוראה ,תשע"ו

להפיץ דף זה

מאור השבת ,תשע"ז

(ולא יהיה בהם נגף) [ל ,יב] נוה ההיכל ,תשע"ד

תורה

שינויים

אין סומכין על הנס [מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנה ,האם האיסור לסמוך על
נס מהתורה או מדרבנן ,לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס ,שמא אין עושין לו נס,
ואם עושין לו נס ,מנכין לו מזכיותיו ,סכנתא חמירא מאיסורא ,רבי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על חורו
של הערוד וסמך על הנס ,אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס" ,האם מותר להסתכן ולסמוך
על הנס על מנת לקדש שמים ,סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו ,ההבדל בין רמת הסיכון שרשאי
היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים ,לסמוך על הנס במקום חשש סכנה רחוקה מאד ,האם רשאי
צדיק לסמוך על הנס ,לסמוך על הנס בשב ואל תעשה ,בזכות תפילה ,הסתכנות לצורך פרנסה ,דברים שהם
"מנהגו של עולם" ,נישואין לאשה בת ארבעים ,חשש לסכנה על פי צוואת רבי יהודה החסיד ,חולה
המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה  -האם מותר להתפלל לרפואתו ,או שזו תפילה על נס [תפילה
בשעת יציאת נשמה] ,שלוחי מצוה ,במקום שהסכנה שכיחה" ,קביעא היזיקא" ,מסירות נפש בימי עברה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת במדבר

באתר "בינינו" :

וזעם ,אין סומכין על הנס באזהרות התורה ,החובה "למעט בנס" ,לערב בנס איזה דבר טבעי] עולמות,
שה
מהיכן ידע משה לא למנות את הלויים יחד עם כל השבטים? (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) [א,
ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

חשיבות כל אחד מישראל ' -בשבילי נברא העולם'

(שאו את ראש כל עדת בני ישראל) [א ,ב] מדי

שבת ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

למה הודגש שהלוים לא התפקדו? (איש על דגלו באותות) [ב ,ב] פניני רבינו אור החיים ,תשע"ז

מהו שבח וגדולתו של משה שמנה את ישראל והספידו הקב"ה בזה?

(שאו את ראש כל עדת בני

ישראל) [א ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ה
מדוע מניינם של שבט לוי היה כה מועט? [הקשר שבין מלחמת עמלק לחג השבועות] (כל פקודי הלוים...
כל זכר מבן חודש ומעלה כ"ב אלף) [ג ,לט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ט

מדוע מניינם של שבט לוי היה כה מועט?

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

[בשונה משאר השבטים] (כל פקודי הלוים ...כל זכר מבן

חודש ומעלה כ"ב אלף) [ג ,לט] אשכול יוסף ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

בארה של תורה ,תשע"ז

היאך ייתכן שמניין בני ישראל חזר על עצמו בדיוק?

[המשמעות של ספירה 'במספר שמות'] (שאו..

במספר שמות) [א ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

נושא בפרשה :האיסור "לראות כבלע את הקודש"

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

איסור ראיית 'בליעת הקודש' ,מהו?

(ולא יבואו לראות כבלע את הקודש) [ד ,כ] נוה ההיכל ,תשע"ג

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

איסור ראיית 'בליעת הקודש' ,ע"י מראה [ושאר דיני ראיה ע"י מראה ,קידוש לבנה וברכות הראיה]
(ולא יבואו לראות כבלע את הקודש) [ד ,כ] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

דינו של הגונב כלי שרת מן המשכן
בקודש) [ד ,כ] זרע ברך ,תשע"ד
תשע"ו

[וכשגנבו מיד הגנב?] (ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם

שלמים מציון ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

פניני מנחת חינוך,

שינויים

האם הציווי 'ולא יבואו לראות כבלע את הקדש' נכלל בתרי"ג המצוות? [וכיצד נתפרש האיסור
בתנ"ך ובגמרא] (ולא יבואו לראות כבלע את הקדש) [ד ,כ] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

לצפיה בעשרות

נושא בפרשה :מצוות שמירת המקדש

שיעורים על
פרשת במדבר

מצות שמירת המקדש ,האם היא רק בלילה או גם

ביום? [גדרה לשמירה או לכבוד] (ושמרו הלוים

את משמרת משכן העדות) [א ,נג] זרע ברך ,תשע"ה הגר"א עוזר ,תשע"א

הגר"א עוזר ,תשע"ד מנחת

באתר "בינינו" :

אשר ,תשע"ו

בדיקת העזרה במקדש בכל בוקר ע"י הכהנים

[ביום טוב] (ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות)

[א ,נג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מצות שמירת המקדש ,מתחת לגיל שלוש עשרה או מעל?

[חיוב מצוה מתחת לי"ג] (ושמרו הלוים

למאגר עלוני

את משמרת משכן העדות) [א ,נג] מחמדי התורה ,תשע"ו
מצוות שמירת המשכן [משמעותה בימינו] (והלויים יחנו סביב) [א ,נג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

ומועדים

שאר עניני הפרשה:
האיסור להתרפא בדברי תורה

פרשת השבוע

(גם משנים

[מול הסגולה של החש בראשו יעסוק בתורה] (במדבר סיני) [א ,א]

קודמות)

במשנת הפרשה ,תשע"ד

משפחה ויחוס בכהנים ולויים [פטור בן לויה מבכורה ,מעמדו של בן לויה מן הגוי ,משפחת אם ,גדר

באתר "בינינו" :

משפחת לויה שונה מדין לוי העצמי ,ממזר לוי האם נשארו בו דיני לויה ,אבחנה בין סוגי ממזרים ,מעמד
עובר שאביו כהן] (למשפחותם לבית אבותם) [א ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"ג
מחנה ישראל במדבר האם נידון כרשות הרבים או רשות היחיד לגבי שבת? (מנגד סביב לאהל מועד

ניתן להעביר או

יחנו) [ב ,ב] זרע ברך ,תשע"ו

האם דגלי השבטים היו שונים רק בצבע וציור או גם בכיתוב [שטרי הדיוטות ,כתב שתחת הצורה]
(איש על דגלו באותות) [ב ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

מדוע השתוקקו בני ישראל לדגלים? [מתי מתקיים 'ודגלו עלי אהבה'? ,מעלת 'בור סוד שאינו מאבד
טיפה'] (איש על דגלו) [ב ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ח
דגלי ישראל במדבר מול דגלי האומות (איש על דגלו) [ב ,ב] משנתה של תורה ,תשע"ו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מה התועלת והמעלה במלמד בן חבירו תורה שמעלה עליו כאילו ילדו [והאם מקיים בכך מצוות
פריה ורביה?] (ואלה תולדות אהרן ומשה) [ג ,א] אשכול יוסף ,תשע"ד
התורה ,תשע"ו

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

מחמדי

יבוצעו בו

מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

שינויים

ירושה בשררה [ברבנות ,בכהונה גדולה ,במשרה ציבורית ,מינוי של מצוה ,מינוי של כבוד] (ובנים לא היו
להם ,ויכהן אלעזר) [ג ,ד] נוה ההיכל ,תשע"ו

תורה והוראה ,תשע"ד

הגר"א עוזר ,תשע"ו

ירושה בשררה וברבנות [מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה ,וכן כל השררות וכל המינויים שבישראל,
ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו ,אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו ,אם ממלא מקומו בשאר דברים ,בנו קודם
לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות ,האם דין 'ירושה' נאמר גם ברבנות ,ונפקא מינה לענין :קדימות
יורשי הרב על פני מועמדים אחרים ,ירושה ברבנות כאשר הציבור אינו מעוניין בבנו של הרב המנוח ,האם
שונה דין ירושה ב'רבנות המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה ,חתן ,קרובים ובן הבת  -בירושת שררה
ורבנות ,הגדרת תפקידו של הרב בזמנינו  -ונפקא מינה לדין ירושה ברבנות ,ירושה באדמו"רות ,זכות
ירושה בהגדת שיעורים בישיבה ,דיני 'תפיסה' ו'מוחזקות' ברבנות כאשר יש מחלוקת] (ובנים לא היו להם,
ויכהן אלעזר) [ג ,ד] עולמות ,סג

האם כהן חלל דינו כזר?

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת במדבר

באתר "בינינו" :

(ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת) [ג ,י] נר יששכר ,תשע"א

ממתי נתקדשו הבכורים? [אדם הראשון ,מכת בכורות ,חטא העגל ,פדיון בכורים כנגד הלוים אינו נוהג
לדורות] (כי לי כל בכור ביום הכותי כל בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור) [ג ,יג] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

פי שניים בירושת הבכור

למאגר עלוני

(כי לי כל בכור) [ג ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

גיל הפרישה בהלכה [חיוב הפרישה מעבודה בעולם המערבי ,מקורות לחובת הפרישה מעבודה רק
מסיבות גיל ,פרישת הלויים מעבודתם בגיל חמישים במשכן ובמקדש ,הגבלת עבודת כהן שהזדקן ,שחרור
מחובת השירות הצבאי בגיל שישים ,פיטורי שוחט מתפקידו בהגיעו לגיל שמונים ,פרישת חכם
מהסנהדרין ,אין מושיבים בסנהדרין זקן ,להשתדל שיהיו בבית דין בעלי שיבה ,הגיל הרצוי למנות דיין
בסנהדרין ,דיין שהתמנה בגיל צעיר באיזה גיל יפרוש ,גיל פרישת דיין מבית דין לממונות ,ח האם צריך
להגביל את כהונת הרבנים והדיינים בגיל פרישה ,סיום עבודה או שירות בעקבות מנהג מדינה או תנאי
שנקבע מראש ,האם על פי ההלכה רצוי לתקן תקנה לקביעת מועד פרישה מעבודה] (מבן שלושים שנה
ומעלה ועד בן חמישים שנה) [ד ,ג] עולמות ,תכו

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

(זאת עבודת בני

קהת באוהל מועד קודש הקודשים) [ד ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ההבדל בכיסוי כלי מזבח פנימי לחיצון (ולקחו את כלי השרת...וכסו אותם במכסה עור תחש) [ד ,יא-יב]
האיחוד בחידוד ,תשע"ו

בדין קידוש כלי שרת שלא על ידי עבודה

(ולקחו את כל כלי השרת) [ד ,יב] זרע ברך ,תשע"ד

ניתן להעביר או

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

להפיץ דף זה

מועד) [ד ,טו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מידת ה"התפעלות" מעלותיה וסכנותיה

(אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי) [ד ,יח] נר יששכר,

תשע"ו

טעות בגורל

[מקרים שונים בשו"ת חוות יאיר] (חמשה וששים ושלש מאות ,ברש"י וטלו פתקיכם לפי

הגורל) [ד ,נ] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

עניני דיומא :הקשר בין "במדבר" לחג השבועות

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מדוע נמשלה התורה למים ,אש ומדבר?
הרב רוזנבלום ,תשע"ה רוממות ,תשע"ו

(במדבר סיני) [א ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע שיעורי

פרשת במדבר

שבילי פנחס ,תשע"ו

פרשת במדבר היא מסך המבדיל בין הקללות שבסוף ויקרא לחג השבועות

שבילי פנחס ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

אלפיים שנה לפני בריאת העולם ציפה הקב"ה להשלים מצות לימוד התורה עם בניו ישראל
שבילי פנחס ,תשע"ז

נשיאות ראש של בני ישראל  -מעלת מקבלי התורה

[הנהגת האומות והנהגת ישראל] נר יששכר,

תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

~

~

~

~

~

~

~

(גם משנים

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

