
 

ות עשרבלצפיה 

שיעורים על 

 במדבר פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

להצטרפות לרשימת תפוצה  

 לקבלת העלון מידי שבוע, 

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

           במדברפרשת 

  (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

 בחוקיךאשיחה  

 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 

 מדי שבת בשבתו 

 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 

 למות עו

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 ם פאר מקדושי

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים 

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב 

 שבילי פנחס 

 גר"א עוזר שליט"אשיעורי ה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

 מפקד אוכלוסין ומנין בני ישראל נושא בפרשה:

 מחנה ישראל ומחנה לויה נושא בפרשה:

 יחוס אבות ואמהות פרשה:נושא ב

 מצוות שמירת המקדש נושא בפרשה:

 דגלי השבטים  נושא בפרשה:

  פדיון בן בכור נושא בפרשה:

 ודש" האיסור "לראות כבלע את הק נושא בפרשה:

  שאר עניני הפרשה:

 תפילת השל"ה -ערב ראש חודש סיון 

 עניני דיומא: הקשר בין "במדבר" לחג השבועות

 תי הכנסתנושא אקטואלי: לקראת שיבה אל ב

 

 

 מפקד אוכלוסין ומנין בני ישראל בפרשה:נושא 

 

, מוני  המנין שולט בו עין הרע, ]מנין ישראל והשתתפות במפקד אוכלוסיןאיסור מנין בני ישראל 

ביאורי  , מקור האיסור מן התורה או מדברי נביאים, הזכירו את האיסור למנות את ישראלהמצוות לא 

הנים על ידי אצבעותיהם,  ומנה את בני ישראל, מנין הכוד המלך אשר הרמב"ן והמפרשים לטעותו של ד

המנהג למנות  , ספירה במחשבה, ספירה בכתב, מנין שאינו מקיף את כל ישראל, מנין לצורך מצוה

האם מעשה המנין נאסר, או שתוצאת המנין נאסרה, מפקד אוכלוסין , באמירת פסוקים בני עשר תיבות

מנין , האם עריכת המפקד נחשבת ספירה "לצורך", יהודי אינוגם ל בו מנין שנכל, במדינת ישראל
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    אשר ליהודה, תשע"ד ג[  -א, א])כל זכר לגלגלתם(   [שתוצאותיו ידועות בערך והוא נעשה ליתר דיוק

 עולמות, קנה   עומקא דפרשה, תשע"ד

תורה     נוה ההיכל, תשע"ד ]ל, יב[  )ולא יהיה בהם נגף(   בהלכה  אוכלוסיןמנין בני ישראל, מפקד 

 מאור השבת, תשע"ז     והוראה, תשע"ו

האם היא באיסור 'מנין'   -ידים ממוספרת למשרד ממשלתי לקבלת תקציב ימת תלמהגשת רש

 מאור השבת, תשע"ח בני ישראל? 

דוד   מנין וספירה כגורמים למגיפה, מניעת המגיפה ע"י מחצית השקל, מניין בני ישראל ע"י]מפקד  

 כתר הילומים, תש"פ )תקס עמ'( המלך, כיצד נעצרה המגיפה, חטא דוד[ 

האם האיסור לסמוך על , ]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנהאין סומכין על הנס 

, שמא אין עושין לו נס ,יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסאל  עולם, לנס מהתורה או מדרבנן

בי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על חורו ר סכנתא חמירא מאיסורא,, מנכין לו מזכיותיו ,לו נס ואם עושין

האם מותר להסתכן ולסמוך  , אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס" , של הערוד וסמך על הנס

ן שרשאי  ההבדל בין רמת הסיכו, סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו, על מנת לקדש שמיםעל הנס 

, האם מאד הסכנה רחוקחשש לסמוך על הנס במקום , היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים

, הסתכנות לצורך פרנסה, בזכות תפילה, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, צדיק לסמוך על הנסרשאי 

דה  חשש לסכנה על פי צוואת רבי יהו, נישואין לאשה בת ארבעים , נהגו של עולם"שהם "מדברים 

האם מותר להתפלל לרפואתו, או שזו תפילה  -חולה המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה , החסיד

, מסירות  "קביעא היזיקא"שכיחה, במקום שהסכנה  , שלוחי מצוה , על נס ]תפילה בשעת יציאת נשמה[

בנס איזה דבר   לערבהחובה "למעט בנס", , אין סומכין על הנס באזהרות התורה, בימי עברה וזעםפש נ

 עולמות, שה טבעי[

לתאוה יבקש נפרד, אין דין ביטול ברוב בספר תורה, וכן בעם ]אחדות, ני ישראל טעם איסור ספירת ב

 נועם אליעזר, תש"פ  ישראל שכולם צריכים להיות כאחד[

  (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) ים יחד עם כל השבטים?י מהיכן ידע משה לא למנות את הלו

 יינשטיין, תש"פ שיעורי הגר"ח פ  תשע"ט   מלאכת מחשבת, תשע"ו [ ב  א, ]

כל הבן הילוד לאורה תשליכהו ולא   האם הלוים במצרים גירשו את נשותיהם כשפרעה גזר 

 מעדני אשר, תש"פ  ?התחתנו שוב

מדי   א, ב[ ]  (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) 'בשבילי נברא העולם' -חשיבות כל אחד מישראל 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה(      שבת, תשע"ו

 היא שיחתי, תשע"ט   יחידו של בורא עולם וכל אחד הוא בנ

 פ " (, תשרות המדרשהאו)  ראו באורי-עלון שבועי לנשיםכל אחד הוא מיוחד 

אוסף גיליונות, תשע"ט  -נחל אליהו]המספר והשם, במספר שמות[ להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים 

 )עמ' סב( 

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

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

 אשכול יוסף, תשע"ה א, ב[   ]  (ישראל
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כל פקודי ) מלחמת עמלק לחג השבועות[ שבין ]הקשרמדוע מניינם של שבט לוי היה כה מועט? 

     שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ג, לט[]   (ש ומעלה כ"ב אלףהלוים... כל זכר מבן חוד

די הלוים... כל זכר מבן  פקוכל ) []בשונה משאר השבטיםמדוע מניינם של שבט לוי היה כה מועט? 

    נועם אליעזר, תשע"ח      בארה של תורה, תשע"ז    אשכול יוסף, תשע"גג, לט[  ]   (חודש ומעלה כ"ב אלף

 )עמ' לח(  תשע"ט  , אספקלריא

מלאכת מחשבת,  ם( ]א, מב[ )בני נפתלי תולדותם למשפחותצורת המפקד השונה בבני שבט נפתלי 

 תשע"ח 

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ]וכן מחצית השקל[ הוא מגיל עשרים?  מדוע מנין בני ישראל

 מעדני אשר, תשע"ט   מי שנולד עם שני ראשים האם נחשב לשניים?

)שאו..   ]המשמעות של ספירה 'במספר שמות'[ חזר על עצמו בדיוק?  י ישראלין בנ היאך ייתכן שמני

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

א והודעת המארגנים  ]ברכה על סמך אומדנברכת 'חכם הרזים' על אסיפת שש מאות אלף מישראל 

קטנים למספר, שיש שש מאות אלף איש, האם צריך לראות את כולם או די לראות קצתם, צירוף נשים ו

האם כל אחד מברך לעצמו או אחד מוציא את כולם, כדאי לבוא מחו"ל לברך ברכה זאת, ברכה זאת  

, מומר ומחלל שבת  בביאת משיח צדקנו, ואם יבוא תוך שלושים יום לאסיפה, צירוף עכו"ם למספר

 תיקנו ל'הרזים'[א את חברו וחברו אמר 'ארזים' והוא ילמספר, טעה ואמר 'חכם ארזים' האם חוזר, הוצ

 )עמ' ה(   פניני חשוקי חמד, תשע"ח 

להיות נוכח בכל   וא"כ מדוע צריך משה  השכינה ספרה "כך וכך תינוקות יש באהל זה", 

 )עמ' נ(  תשע"ט , אספקלריא  ספירה?

 

 מחנה ישראל ומחנה לויה נושא בפרשה:

 

 בארה של תורה, תשע"ז   []עשה לך רב, במקום גבוה, ראש כולל[הרב והשעון ומה שביניהם 

מנגד סביב לאהל  )? מחנה ישראל במדבר האם נידון כרשות הרבים או רשות היחיד לגבי שבת

 ך, תשע"ו בר זרע[  ב, ב ] מועד יחנו(

]האם מדבר הוא  חטאו של המקושש בהעברת חפץ ד' אמות ברשות הרבים במדבר או במחנה 

רשות הרבים, מדבר הוא כרמלית, בזמן שבנ"י היו במדבר, דין המדבר מחוץ למחנה ישראל, דין מחנה 

 שלמים מציון, תשע"ז   ה[לוי

 זרע ברך, תש"פ מחנה ישראל במדבר האם היה רשות היחיד? 

המוקפות חומה, מיקום בית הסקילה מחוץ לג' מחנות, גדר חילוק המחנות, ]עיירות  קדושת המחנות 

מנגד סביב לאהל  )  קדושת שלושת המחנות ועשר הקדושות, דגלי המחנות[ מצוות שילוח מן המחנה,

 תשע"ו עומקא דפרשה,[  ב, ב ] מועד יחנו(
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ות עשרבלצפיה 

שיעורים על 

 במדבר פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

לך  ובמה ]מהקמת המשכן בר"ח ניסן, בר"ח אייר, ימי המילואים[ ?ממתי חלה קדושת מחנה לויה

   מחשבת, תשע"ז מלאכת סעות המ

שלח את עצמו, או ]האם היחיד הטמא מצווה לעל מי מוטלת מצוות שילוח טמאים מן המחנה? 

  ידון כבית דין על עצמו[ ב"ם משמע דהחיוב הוא על הטמא, האדם נמר בבית הדין,  -א דין על הציבור הי

 מלאכת מחשבת, תשע"ח 

    מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]כמה אגפים במחנה לויה[כיצד חיו הלווים עם נשותיהם במחנה לויה? 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח 

   )עמ' קכה( תשע"ט ,אספקלריא ?  מי תיקן תחומין

, יה אין קדושהוה במתנות כהונה ובמתנות ל]מדוע יש קדוש ההבדל בין קדושת הכהנים ללוים

בינת החכמה על משך החכמה,   ]ג, מה[ ים(ו)והיו לי הל [, האם מעשר ראשון נאכל לזריםתשמיש קדושה

 תש"פ 

 

 יחוס אבות ואמהות :בפרשהנושא 

 

עשר עטרות,    ]אביו גוי ואמו בת לוי[ ?האם יתכן אחד שאביו אינו לוי והוא עצמו לוי לכל דבר

 תשע"ט 

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

גי ממזרים, מעמד  שונה מדין לוי העצמי, ממזר לוי האם נשארו בו דיני לויה, אבחנה בין סומשפחת לויה 

 הגר"א עוזר, תשע"ג   ב[, א] )למשפחותם לבית אבותם(  [עובר שאביו כהן

, ידיעת היחס ]פטורה מכבודם ולא תענש על העדר כבוד אב ואםבת מאומצת האם תחפש הוריה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח    ב[,  א] )למשפחותם לבית אבותם(   [המשפחתי, ידיעת דרגת היחוס

ב ]מעלת 'יחוס', 'יחוס' מצד א עם נכד גדול הדור מצד אמווחס מצד אביו, או  להשתדך עם בחור מי

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח    ב[, א] )למשפחותם לבית אבותם( או מצד אם[ 

לעצרת וסימנך "עצרו   פרשת במדבר קודם המגדף,]"למשפחותם לבית אבותם" או "לבית אמותם" 

 )עמ' יב(  תשע"ט  ,אספקלריא   [ומנו"

 

 מצוות שמירת המקדש נושא בפרשה:

 

ם הלוי ושמרו) ]גדרה לשמירה או לכבוד[ ?אם היא רק בלילה או גם ביוםה ,מצות שמירת המקדש

מנחת     הגר"א עוזר, תשע"ד   הגר"א עוזר, תשע"א   זרע ברך, תשע"הא, נג[   ]  (את משמרת משכן העדות

 אשר, תשע"ו
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ות עשרבלצפיה 

שיעורים על 

 במדבר פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

   ( ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות) ]ביום טוב[בדיקת העזרה במקדש בכל בוקר ע"י הכהנים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  א, נג[  ]

 מלאכת מחשבת, תש"פ  )אך את מטה לוי לא תפקוד( ]א, מט[האם שבט לוי יוצא למלחמת מצוה? 

מלאכת  יה תפקידו ל'שורר' חייב מיתה? מדוע בן שבט לוי שעשה מלאכת 'שוער' בזמן שה

 מחשבת, תש"פ 

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

 קובץ גיליונות, תשע"ט -גיליון תורת רבותינו    מחמדי התורה, תשע"וא, נג[  ]  (את משמרת משכן העדות

בנתיבות   ני השמירה, גדר שמירת המקדש[]אופן השמירה, טעם השמירה, זמיסוד חובת השמירה 

    אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרנ"ג(  -ההלכה 

האם קטנים ראויים לשמירה, קטנים ממש או פחותים מגיל עשרים, ] חיוב קטנים בשמירת המקדש

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרנ"ו(     -בנתיבות ההלכה  רובין[

  בנתיבות  לויים, מצוה אחת או שתי מצוות[]ההלוך סביב המקדש, כהנים או דין שמירת המקדש 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרנ"ט(  -ההלכה 

ים  שינת השומרים, הבגד]המפקח על השמירה בהר הבית, כהן או לוי, או שניים היו,  'איש הר הבית' 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרס"ב(   -בנתיבות ההלכה   שלבשו בזמן שינתם[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  [ נג  א,)והלויים יחנו סביב( ] ]משמעותה בימינו[מצוות שמירת המשכן 

א,  ] (ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות) ?הגתם, ומתי היא נוימהות השמירה שהוטלה על הלוי

   מלאכת מחשבת, תשע"ח  נג[ 

עמ'  אבלות המקדש ]הגר"ש רבינוביץ שליט"א[ ) -ההלכה בות בנתישמירת מקום המקדש בזמן הזה  

   ת"י(   

 )עמ' קטו(  תשע"ט   ,אספקלריא  שמירת המקדש

אלעזר ]בזמן המשכן היו רק ג' כהנים אהרן  איך יכלו הכהנים לעשות עבודה, אם שיערו במשכן

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   ואיתמר[

 

 דגלי השבטים נושא בפרשה:

 

]שטרי הדיוטות, כתב שתחת   ?האם דגלי השבטים היו שונים רק בצבע וציור או גם בכיתוב

 תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ו  ]ב, ב[ )איש על דגלו באותות(הצורה[ 

ו מאבד  סוד שאינ]מתי מתקיים 'ודגלו עלי אהבה'?, מעלת 'בור  ישראל לדגלים?בני מדוע השתוקקו 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח   [ב  ב,])איש על דגלו(  יפה'[ט

 משנתה של תורה, תשע"ו   [ב  ב,])איש על דגלו(   גלי ישראל במדבר מול דגלי האומותד
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ות עשרבלצפיה 

שיעורים על 

 במדבר פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 נועם אליעזר, תשע"ח מחנה ישראל ומקומם של הדגלים 

 כלי יקר, תש"פ והדגלים ועומק ביאורם   מעלת המנין

 )עמ' סז(  תשע"ט  ,אספקלריא  דגלי מחלוקת ודגלי שלום

 שבילי פנחס, תשע"ט י בניו לשאת מיטתו לפי סדר הדגלים סביב למשכן  כוונת יעקב בציוו

 היא שיחתי, תשע"ט  מעלת דגלי השבטים

]הדגל, זנב לאריות ולא ראש לשועלים, או שועל עם זנב של שועל, ותן חלקנו המכיר את מקומו 

 היא שיחתי, תשע"ט  בתורתך[

אוסף גיליונות,  -פניני זאת ליעקב ]השפעת החונים לצידו, טוב לצדיק וטוב לשכנו[ דגל הוא רק לטובה

 ( ישע"ט )עמ' ת

 קובץ גיליונות, תשע"ט -שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א  הפסוקים והדמויות של הדגלים ומשמעותם

 )עמ' יט(  תשע"ט ,אספקלריא  ]בעולם הזה, בעולם הבא, שכנים[ 'טוב לצדיק טוב לשכנו'

 )עמ' כה(   תשע"ט ,אספקלריא  ]השמחה בדגלים[ נרננה ונדגול

 )עמ' מב(  תשע"ט  , אספקלריא  ודגלו עלי אהבה

 בארה של תורה, תשע"ט   אחידות מול אחדות

 

  פדיון בן בכור נושא בפרשה:

 

ספק  , המוציא מחברו עליו, ספק בכור, ו עליו הראיה]המוציא מחביר 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 הולכים בממון אחר הרוב' כשיש נפק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    עולמות, ה   ג[ ג, י]ור(   כל בכ )כי לי  ימתין עד שיברר יחוסו[

)כי לי כל   ה, עד הקמת המשכן[השוא ]בזמןאין לו כהן לפדיון הבן האם יתן כסף להקדש או צדקה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח   ג[ג, י] בכור(  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יט( -נחל אליהו ]אבן עזרא[המקור לשיעור פדיון הבן 

 נשיח בחקיך, תש"פ ]הוראות הגר"נ קרליץ זצ"ל[  פדיון הבן

אוסף -נחל אליהו  ]מתי מפרטת התורה ממה מורכב השקל[? חצה לבניומנין שחלקו מחצה לאהרן ומ

 גיליונות, תש"פ )עמ' יט( 

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

ג,  ] )כי לי כל בכור( יפדה אח"כ, מדוע לא ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים שניהם[ כשאין חשש שלא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ג[י

 תשע"ז     המצוות בפרשה, תשע"ו   [ נ -ג, מט ])ויקח משה את כסף הפדיום( בכור אדם ובכור בהמה 
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   )ויקח משה את כסף הפדיום(  ?האם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון הבן לכהן אחד

 תשע"ח    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  [  נ -ג, מט]

)ויקח משה את כסף   ?לכהן מיוחס שאינו ידוע לנו ע"י אחר, האם ניתן לזכות את חמשת הסלעים

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   [  נ-ג, מט]הפדיום( 

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

   פניני מנחת חינוך, תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ל הבן? בכור שלא פדאו אביו, וכעת הוא גדול, האם המצוה על האב או ע

ו שנולד בלידת מלקחיים ]ספק חיוב פדיון[ ואמר שפודה גם את הקרוב ביותר אליו  פדה בנ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]ברירה, הכשלת ברכה לבטלה[  שעדיין לא נפדה

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  ? מתי פדיון הבן למי שנולד ביום ה'

 )עמ' נג(  תשע"ט ,אספקלריא  מרים גדולה ממנו[ ]האם היתה? האם אהרן היה בכור

 )עמ' קכ(  תשע"ט   ,אספקלריא   להיות שליח בפדיון הבן?האם כהן ולוי יכולים 

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

 גניחובסקי, תשע"ד 

]אברהם היה כהן, נולדה תאומה קודם יצחק, הריון  ?האם אברהם אבינו ערך פדיון הבן לבנו יצחק

 )וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים(   שרה היה ניסי, פדיון הבן התחדש רק אחר יציאת מצרים[

 ( 4) קב ונקי, תשע"ה  ]כא, ד[

  ]ד, כב[  )בני בכורי ישראל( ]שהוא אדם חשוב[פדיון הבן בקבלת מתנה מהכהן לאבי הבן ישראל 

 "ו מגישי מנחה, תשע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]ספק כהן[ פדיון הבן למי שאינו יודע מי אביו 

 ה "אורות הגבעה, תשעטו[   -]יג, יד  ?טר רחם ולא בבכור מאבמדוע פדיון הבן תלוי בפ

 נוה ההיכל, תשע"ג   ?מי קודם בפדיונו, האב או הבן גדול שטרם נפדה,בכור 

הגר"א  כה?  פדה בנו ושכח לברך, האם יחזור תוך כדי דיבור מהפדיון כדי שיוכל לפדות בבר

 קובץ גיליונות, תשע"ט -גניחובסקי

 ר, תשע"ט דני אשמע ?האם הבכורים שהיו עושים את העבודה היו צריכים ללבוש בגדי כהונה

?  האם אפשר לפדותו אע''פ שלא נימול, תינוק חולה שאי אפשר למולו עדיין והגיע זמן הפדיון

 מעדני אשר, תשע"ט 

ב האהב לפדות שוב,  ]האם יחזיר את הכסף, האם חייפדה בנו אצל כהן, ונמצא אח"כ שהכהן חלל 

קובץ  -הגר"א גניחובסקי עדים זוממין שהוא בן גרושה האם מחייבים אותו ממון בהחזר פדיון הבן[

 שע"ט גיליונות, ת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   פדיון הבן במתנה על מנת להחזיר
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]איך נמדדת תקופת 'חודש', פדיון הבן בלילה, אחר הצהרים, כשנופל שבת, זמנה של מצוות פדיון הבן 

 והוראה, תשע"ג תורה  דחייה ליום אחר[ 

]פדיון הבן, לא ילבש, הגר"ח להניח על התינוק תכשיטי זהב של נשים אך לא להלבישו בהם 

 קובץ גיליונות, תשע"ט -דברי שי"ח קנייבסקי[

והכהן סבר שהם שלו ונתן לישראל אחר לפדות  ]פדיון הבן שניתן לכהן בטעות ע"י אב שהוא לוי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח בהם[ 

]מצוה עוברת, ?  יקייםמצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה בזמן הבית כשבפניו 

א ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים מול מצוה שאינה עוברת, כשאין חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע ל

 ע"ה הגר"א גניחובסקי, תש  שניהם[

אורות הגבעה,     הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ד פדיון הבן על ידי שליח 

     תשע"ג

 כאיל תערוג, תשע"ה פדיון הבן בשטר חוב   

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  ]מעלת הבכור, דיני קדימה[ האם להקדים הצלת בן בכור על פני בן אחר? 

 )עמ' יז(

]לא נענו לקריאת מי לה' מדוע ניטלה העבודה מהבכורים בחטא העגל גם ממי שלא חטא בעגל? 

 "ט קובץ גיליונות, תשע-מציון מכלל יופי אלי[

 )עמ' מה(   תשע"ט ,אספקלריא   נבחרו הלוים תחת הבכורות

 קובץ גיליונות, תשע"ט -בותינו לבית בריסקפרקי עיון מרהאם לעתיד לבוא תחזור העבודה לבכורים? 

]בכורים, חשובים, יחידים, טהרת  מעמד הבכור ]בני בכורי ישראל[ וחשיבותו גם לאחר חטא העגל 

 קובץ גיליונות, תשע"ט -גיליון תורת רבותינו הקודש[

]בכורים שקלקלו, הקשר לתרומה בכרוים וחלה, סוד חשיבות הראשונים וקדושתם  כורהב מעלת

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מו( -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א  הראשון המזכיר את הקב"ה[

 ב( )עמ' פ תשע"ט  , אספקלריאכהנת   פדיון הבן על ידי  

 

 האיסור "לראות כבלע את הקודש" נושא בפרשה:

 

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

פניני מנחת חינוך,      הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    שלמים מציון, תשע"ו    זרע ברך, תשע"דד, כ[  ]  (בקודש

 תשע"ו

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

    "א גניחובסקי, תשע"והגר    תשע"ז
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]ושאר דיני ראיה ע"י מראה, קידוש לבנה וברכות הראיה[  ע"י מראה  ', בליעת הקודש' איסור ראיית 

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

]וכיצד נתפרש האיסור  מצוות? האם הציווי 'ולא יבואו לראות כבלע את הקדש' נכלל בתרי"ג ה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג    [כ  ד,)ולא יבואו לראות כבלע את הקדש( ]בתנ"ך ובגמרא[ 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 )עמ' צא(  תשע"ט ,אספקלריאחשיבות פירוט הזמן, המקום והמנין בהליכתם במדבר 

סותר על מנת לבנות  -]התורה ניתנה באש במים ובמדבר, על פי ה' יחנו קיום התורה בבחינת 'מדבר' 

   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(-פניני זאת ליעקב במקומו, מתן תורה במדבר[

קדושת המשכן מחמת מחנה שכינה וגם  ]  השראת השכינה במשכן כהשראת השכינה בהר סיני

 נועם אליעזר, תשע"ח   [א, א])במדבר סיני(   [מפני שנמשח

 מעדני אשר, תשע"ט   ?מדוע ניתנה התורה דווקא במקום מדבר ולא במקום ישוב 

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

 פרשה, תשע"דבמשנת ה 

)ואתה הפקד את   ]שמחה או עמל וטורח, הנאה הנשמה או הגוף[המתמנה לרב האם יברך שהחיינו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יד( הלויים( ]א, נ[  

פעמים ייחד הקב"ה את הדיבור למשה  ח "י ,"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"

שבילי  א[ )וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר( ]ב, ואהרן כנגד י"ח הברכות בתפילת שמונה עשרה

 פנחס, תש"פ 

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

מחמדי      נשיח בחוקיך, תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"דג, א[  ] )ואלה תולדות אהרן ומשה(פריה ורביה?[ 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד    התורה, תשע"ו

)ובנים לא היו  מינוי של כבוד[ ברבנות, בכהונה גדולה, במשרה ציבורית, מינוי של מצוה, ]ירושה בשררה 

 ו "הגר"א עוזר, תשע     תורה והוראה, תשע"ד     נוה ההיכל, תשע"ו  [ד, ג] להם, ויכהן אלעזר(

 םהשררות וכל המינוייכל וכן מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה, ]ירושה בשררה וברבנות 

אם ממלא מקומו בשאר   ,אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו ,ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו, שבישראל

האם דין 'ירושה' נאמר גם ברבנות, ונפקא מינה , בנו קודם לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות ,דברים

עוניין בבנו של כאשר הציבור אינו מירושה ברבנות , קדימות יורשי הרב על פני מועמדים אחרים לענין:

  -חתן, קרובים ובן הבת , האם שונה דין ירושה ב'רבנות המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה, הרב המנוח

ירושה , ונפקא מינה לדין ירושה ברבנות -תפקידו של הרב בזמנינו  הגדרת, בירושת שררה ורבנות

[ ות' ברבנות כאשר יש מחלוקתני 'תפיסה' ו'מוחזקדי, זכות ירושה בהגדת שיעורים בישיבה, באדמו"רות

    עולמות, סג   [ד, ג] )ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר(
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   [ ד, ג] )ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר( ?הרי זה מצוה דאורייתאנשאו אשה, נדב ואביהוא לא מדוע 

 מעדני אשר, תש"פ 

  ? האם אין ממיתים אותו כדי שיוכל לחנך את בניו אדם שחייב מיתה בידי שמים ויש לו ילדים

 מעדני אשר, תש"פ   [ד, ג] )ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר(

להישאר  ן הב בתום הנבצרות רשאי האם , בנו ממלא מקומואב שנבצר ממנו למלא משרתו, ו 

 מעדני אשר, תש"פ   [ד, ג ] )ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר( ?בתפקיד

 נר יששכר, תשע"א ג, י[  ]  (נתם והזר הקרב יומת וושמרו את כה)  ?האם כהן חלל דינו כזר

היא    [ יג, ג]( כי לי כל בכור ביום הכותי כל בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור)אלה שכן נשמעו לקריאה 

 שיחתי, תשע"ט 

דם הראשון, מכת בכורות, חטא העגל, פדיון בכורים כנגד הלוים אינו א] ?ממתי נתקדשו הבכורים

מלאכת מחשבת,    [יג , ג]( כי לי כל בכור ביום הכותי כל בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור) [נוהג לדורות

 תשע"ז 

ם אליעזר,  נועג, יג[  ] )כי לי כל בכור(  משה, האם הוא קודש או שיצא לחולין פדיון הבכורים ע"י 

 תשע"ח 

 תורה והוראה, תשע"ד ג, יג[  ]  )כי לי כל בכור( ירושת הבכור ביים נ פי ש

]האם חובת הצלה  רופא הגר בעיר ומבקשים ממנו לעבור לספר, כדי שיהיה שם רופא בכוננות

הרופא או על הציבור, האם עליו למעט בהתעלותו הרוחני בשעות אלו בכדי להיות פנוי מוטלת על 

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

אוסף גיליונות,  -הפרשה המחכימה הגוף, ש"ץ לימים נוראים[ ]עבודת הלוים, כחמעלת בן שלושים 

 תשע"ט )עמ' נט( 

 רק  מעבודה הפרישה לחובת מקורות חיוב  הפרישה מעבודה בעולם המערבי, ] הפרישה בהלכהגיל 

ן,  עבודת כהן שהזדק הגבלתש, ובמקד במשכן מעבודתם בגיל חמישיםים יפרישת הלו, גילות מסיב

פרישת חכם ם, בהגיעו לגיל שמוני שוחט מתפקידופיטורי  השירות הצבאי בגיל שישים, מחובת חרורש

  דיין  למנות הרצוי גילה, הבעלי שיב דין  יתבב  שיהיו להשתדל, יבים בסנהדרין זקןאין מוש , מהסנהדרין

 צריך ח האםת, ממונו ל דין מבית ת דייןפרישבאיזה גיל יפרוש, גיל  צעירבגיל  שהתמנה דיין בסנהדרין,

  תנאי  או מנהג מדינה בעקבות  שירות או עבודה  סיום ה, פריש בגיל להגביל את כהונת הרבנים והדיינים

)מבן שלושים שנה   [תקנה לקביעת מועד פרישה מעבודה לתקן האם על פי ההלכה רצויש,  שנקבע מרא

 עולמות, תכו   ומעלה ועד בן חמישים שנה( ]ד, ג[

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

 שבילי פנחס, תשע"ד   [ד, דקהת באוהל מועד קודש הקודשים( ]

עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סג(  )ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה( ]ד, ו[ מה כוונת הפסוק 'כליל תכלת'? 

 כ' תירוצים

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

 איחוד בחידוד, תשע"ו ה

 תש"פ    זרע ברך, תשע"ד[  ד, יב] (קחו את כל כלי השרתול)  קידוש כלי שרת שלא על ידי עבודה
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 זרע ברך, תש"פ )ד, יב(קידוש כלי שרת בעזרה 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  [ד, טובאוהל מועד( ]

נר יששכר,   [ד, יח])אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי( עלות" מעלותיה וסכנותיה מידת ה"התפ 

 תשע"ו

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  [ד, נ ]הגורל( 

 נועם אליעזר, תש"פ  ]ביקש לרשום חלקו בגורל על שם אחר שהוא 'בר מזל'[ עהגורל קוב 

)ובא אהרן ובניו בנסוע   ]בזמן המסעות שמשה הפרוכת כיסוי לארון, כלי, קבלת טומאה[ פרוכת המסך

 נועם אליעזר, תשע"ח המחנה והורידו את פרוכת המסך וכסו בה את ארון העדות( ]ד, ה[ 

 

 תפילת השל"ה -ערב ראש חודש סיון 

 

אוסף גיליונות,  -לענין הלכה]תפילת השל"ה בשבת[  תפילת השל"ה כשערב ראש חודש חל בשבת

 תש"פ )עמ' סט( 

 

 לחג השבועות "במדבר"הקשר בין  :אעניני דיומ

 

שיעורי    שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  [א א, סיני( ] )במדבר  מדוע נמשלה התורה למים, אש ומדבר?

 נחס, תשע"ו שבילי פ     רוממות, תשע"ו    הרב רוזנבלום, תשע"ה

 שבילי פנחס, תשע"ו  פרשת במדבר היא מסך המבדיל בין הקללות שבסוף ויקרא לחג השבועות

אלפיים שנה לפני בריאת העולם ציפה הקב"ה להשלים מצות לימוד התורה עם בניו ישראל  

 שבילי פנחס, תשע"ז 

נר יששכר,    ]הנהגת האומות והנהגת ישראל[ מעלת מקבלי התורה -נשיאות ראש של בני ישראל 

   תשע"ז   

קובץ  -עומק דעת ]ההתחדשות התמידית בדברי תורה, לקראת מתן תורה[יך כחדשים יהיו בעינ 

 גיליונות, תשע"ט 

 )עמ' לה(  תשע"ט  ,קלריאאספ   חביבין ישראל
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 ינגר ז"ללעילוי נשמת הר"ר יעקב משה ב"ר שמואל הלוי לו 

 שפעל רבות לשמירת כבוד בתי הכנסת בת"א  

 כז' אייר תש"פ  היוםנלב"ע 

 

 נושא אקטואלי: לקראת שיבה אל בתי הכנסת

 

מעט, אי אפשר כנסת כמקדש  בית] על חובת השעה להתעורר בשמירת קדושת בתי מקדש מעט

 לוביןר"מ שיעורי הג[ םת החבל בשני ראשיא לתפוס ראי אפשבבנינו למנוע קדושתו, לעשות תנאי 

 , תש"פ שליט"א

 ומה , הכנסת-בית בהיכל ארוחתם לסעוד כולל-לאברכי מותר האם]זהירות בקדושת בית הכנסת 

-בבית בטלים דברים שיחת איסור על נאמרו חמורים דברים אלו, בשבת שלישית-סעודה לענין הדין

 עין יצחק, תש"פ [ המגיפה סיבת את גילו כיצד, התפילה בשעת ועוד, הכנסת

]איזה היתר יש ללכת להתפלל בבית הכנסת של החסידות כשיש בית  גיליון מיוחד בעניני בית הכנסת 

כנסת ליד הבית הרי אין מעבירין על המצוות? מדוע אין נזהרים בזמננו שבתי כנסיות יהיו גבוהים מכל 

ת שעזרת נשים צר האם מותר להוריד מעזרת גברים כדי להרחיב את העזרת נשים?  בתי העיר? בית הכנס

בוע סימן שהוא עניו? האם מותר לבנות בית ליד בית הכנסת ואחד הקירות  מדוע המתפלל במקום ק

 מעדני אשר, תשע"ו   יהיה כותל בית הכנסת? האם מותר לקחת כסף מנכרי כדי לבנות בית הכנסת?[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  מח( מורא מקדש   

]בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט',  האם דין 'מורא  דיני קדושת ביכנ"ס -מקדש מעט 

קדש' האמור בהם הוא מהתורה או מדרבנן, האם דין בית הכנסת כתשמישי מצוה, והאם יש בו דין  מ

ת שכינה'. ונפקא מינה לאיסור נתיצת אבני בית הכנסת, והאופנים שהדבר הותר, האם יש חיוב  'קדוש

מקומה כסדר פתחי ההיכל,  -לבנות בית הכנסת כאשר יש כבר בתי כנסיות בעיר, בנין פתחי בית הכנסת 

  הראוי של הבימה בבית הכנסת, והאם מותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אינה באמצע, מצות הדלקת 

הנרות והדלקת 'נר תמיד' בבית הכנסת וסגולותיה, איסור נטיעת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת, 

קודש יותר  מדין לא תטע לך אשרה אצל מזבח ה', האם מותר להחליף ארון קודש שיש בו פרוכת, לארון 

     עולמות, לב מהודר שאין בו פרוכת, סיכום ההוראות הנחוצות לתכנון בניית בית כנסת ובית המדרש[

 מעדני אשר, תשע"ב     עומקא דפרשא, תשע"ג  דיני קדושת ביכנ"ס

    נוה ההיכל, תשע"ב  ]מורא מקדש[מורא בית הכנסת 
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 מנחת אשר, תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו ן החורבן מורא מקדש בזמ

 מעדני אשר, תשע"ד  ]אדם רגיל ות"ח[ כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם

 מעדני אשר, תשע"ז האם יש מעלה לקיים ברית מילה בבית כנסת? 

 מעדני אשר, תשע"ו    קול יעקב, תשע"ו לנשק בבית כנסת 

]בית כנסת מקדש מעט, האם יש מצוה בבנינו, הצלת בית כנסת מהריסה, בכספי מעשר  

החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה קודם, איסור  נן, הידור בבניית בית כנסת, מדאורייתא או מדרב

  נוה ההיכל, תשע"ו  נתיצת בית כנסת מדאורייתא או מדרבנן[

ילה, בית כנסת ארעי, כשהתנו  ]שימוש בגג בית הכנסת, דירה שיוחדה לתפמגורים מעל בית כנסת 

מראש שלא תחול קדושת בית כנסת, תשמיש בזיון, קומה שלישית מעל בית כנסת, דיור שאינו קבוע,  

 , תשע"ושמעתא עמיקתא  "שומר פתאים ה'", שכן המעכב פתיחת בית כנסת מתחת לדירתו[  

]גגות העזרה לא התקדשו, אסור לבנות בית גבוה מבית הכנסת. האם ת מגורים מעל בית כנס

שלא התקדשו, או שיש לנהוג בו "קצת קדושה" כגג העזרה  כי דינו להשתמש בגג בית הכנסת מותר

 עדות  רק אם נבנה לשם קדושת בית הכנסת, התקדשו. איסור שימוש בגג בית כנסת עליות ההיכל כי

בגג בית הכנסת ]התקנת אנטנות סלולריות בגג בית   ימושים נאסרוש הכרעת הפוסקים אלו הט"ז, 

בקומה   האם יש הבדל בין מגורים ושימוש בבית כנסת שמעליו טומאה,  אסור להתפלל הכנסת[, ואימתי

 לזמן מקום שיחדוהו לתורה ולתפילהבקומות העליונות יותר,  למגורים ושימוש שמעל בית הכנסת

מעל בית כנסת, מגורים מעל בתי  בתי מלון והארחה להיות חולין[, חדרי]וככלות הזמן יחזור  מסויים

בתי מדרש של אדמו"רים  מגורים מעל שיוכלו לאכול ולשתות בהם,  בתנאי כנסת ובתי מדרש שנבנו

יבה או  שימושי גנאי בקומות שמעליו ]דירה לשימוש יש - , ספר תורה בבית'שטיבאלך'  ובתי חסידים

מלעשות מקום   לשכנים לעכב האם יש לחשוש לגור מעל המקום, האם מותרללא ארון קודש,  כולל

שמתחת   במרתף לבית הכנסת, בתי כסא ומקוואות שמתחת קדושת המקום תפילה בקומה שמתחתם,

 ט עולמות, תכבית הכנסת וארון הקודש[  

   מאור השבת, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ד  מעלת בניית בית כנסת ואחזקתו

דרבנן, צרכי רבים, לפרוש ולהקים בית כנסת אחר, ברוב עם דאורייתא או ]מצוות בניית בית כנסת 

 מנחת אשר, תשע"ו הדרת מלך, לחלק הציבור לשני מנינים עבור אבל[

לאחר שהוקדש[ אין מעילה,  ]רכוש שהגיע לחצר הקדש ]בור שהתמלא מיםמציאה בבית הכנסת  

משום שאין קנין חצר להקדש. ולכן מצא דבר בחצר בית הכנסת, זכה בו, ולא אמרינן דחצר בית הכנסת  

קונה להקדש, דחצר קונה מכח יד, ואין יד להקדש". וצ"ע מדוע אין קנין לחצר הקדש, והרי "חצר משום 

נה בקנין חצר, אלא שבנכס שנקנה להקדש רע משליחות". דעת הרמב"ן נוספת הקדש קו איתרבאי, ולא ג

על ידי חצר, אין מעילה. ודנו האחרונים בשיטת הרמב"ן, והאם לדעתו מציאה שנמצאה בבית הכנסת  

נקנתה לרשות גבוה, ומה הדין למעשה. בקצות החושן תמה מדוע יש לבית כנסת דין חצר "הקדש" ולא 

בה, וצ"ע. דנו הראשונים, מי הבעלים על  שותפים", שזוכים השותפים במציאה שנמצאהדין "חצר ה

האם הבעלות על המקומות היא בגדר "ממון הקדש", או שהבעלים קנו  -מקומות התפילה בבית הכנסת 

את המקומות ונדון כ"ממון השותפים" ]וצ"ב באיזה קנין נקנה מקום בבית כנסת[, האם הדין שאין יד 

, וכן ישיבה ושאר מוסדות ציבור הנמצאים בבעלות נאמר גם בבית הכנסת שנבנה על ידי יחיד להקדש,

האם   -פרטית, מציאה ב"חצר שאינה משתמרת" ובמקום שרבים מצויים שם, אבידה שנמצאה בישיבה 

שייכת לו או  -יש הבדל אם נמצאה בבית המדרש או בחדר האוכל ובפנימיה ]מציאה של בחור ישיבה 

האם הכסף שייך לבית הכנסת, לגבאי או לאביו   -לגבאי [, קטן שמצא כסף בבית הכנסת ונתן אותו לאביו
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של הקטן, חפצים שהושארו זמן רב בבית כנסת, ישיבה או מקוה טהרה, האם מותר ליטלם. ומה הדין  

במקום שתלו מודעה שכל מי שלא יקח חפציו עד זמן מסויים, האבדה תעבור לרשות בישיבה או  

 עולמות, רצבהאם מותר להשתמש בו[   -שאינו שלו צאה. נתחלפו כליו בבית הכנסת ונטל חפץ למו

]מערת רשב"י, בית כנסת שחרב, ביני עמודי, ד' אמות מעלת תפילה במקום ששימש בעבר לתורה 

 האיחוד בחידוד, תשע"דשל הלכה[  

עד שיבנו בית כנסת אחר, ושני הסברים נאמרו בטעם  הריסת בית כנסת ]איסורסתירת בית כנסת 

שלא יהיה מקום  חשש שמחמת פשיעה לא ייבנה בית כנסת אחר. ]ב[ חשש - פשיעותא הדבר: ]א[ משום

והאם איסור סתירת בית כנסת  כנסת, לדין קדושת בית ה המקור ל בזמן הבנייה.להתפל

לאיסור הריסת ונתיצת אבן מבית הכנסת, והאם יש  "שיעור"האם יש    .מדרבנן או מהתורה הוא

  :ארונות, בימה, שולחנות וספסלים. הנפקא מינה בין שני ההסברים כלים מבית הכנסת איסור נתיצת

ודנו הפוסקים, האם מותר להרוס את   ."לצלויי  דוכתא אחריתי". ]ב[ "דאיכא שתאבי כני ]א[ "דאיכא

 להתפלל כל עוד לא נבנה בית כנסת חדש. מרימר ומר זוטרא  יש מקום חלופי קבוע בית הכנסת כאשר

שהיו סותרים ובונים את בית הכנסת של החורף בקיץ ושל הקיץ בחורף, וכן רב אשי שסתר בית כנסת 

לסגור   ייפול. ומכאן דנו הפוסקים האם מותר]סדק או בקע[, והיה חשש שהבניין  "תיוהא" כשמצאו בו

ותלי בית  הריסת כ .בשעת הצורך בית כנסת עבור עבודות הרחבתו, מכירת ופדיון בית הכנסת מקדושתו

  בכותל בית הכנסת  חלונות פתיחת, אחרים מעבר לחדרים או לפתוח הרחבת עזרת נשים הכנסת לצורך:

בארון הקודש של בית הכנסת לצורך   קידוח • תפילהכותל בית הכנסת לצורך התקנת "סטנדר" ל נתיצת

סתירת  חדש, מדרגות לבית כנסת  על מקומו לבנות סתירת בית כנסת ישן כדי .התקנת מערכת אזעקה

ועוברים להתפלל במקום   סוגרים את בית הכנסת כאשר • בית כנסת שנשאר עזוב ממתפלליו או מכירת

שפינו מבית הכנסת בשעת   זת והצנעת פסולת בניןגני. "אחר, האם יש איסור "סתירת בית הכנסת

 למות, תמט עוהריסתו[ 

]האם קדושתו זהה, או פחותה מבית הכנסת, האם יש הבדל אם ממוקמת באותו   קדושת עזרת נשים

פתיחת   נסת לבניית או הרחבת עזרת נשים,  אומפלס או ביציע מעל בית הכנסת, הריסת כותל בית כ 

תפילות הימים חלונות לעזרת הנשים, לתפילה, איסור נתיצת אבן, הקצאה קבועה או הקצאה זמנית, 

שונים בעזרת נשים, נישוק בניו הקטנים בעזרת נשים, גובה  קיצור דרך, שימושים -הנוראים, קפנדריא 

  עשרה[ למנין נשים העומדים בעזרת גברים צירוף המחיצה, סוג המחיצה, תפילה בהעדר מחיצה,

 מות, שלדעול

]מקורות להפרדה בין גברים ונשים, בבית המקדש עשו "תיקון הגדול"  מחיצה בין גברים לנשים

שלא   לנשים ]ופירש הרמב"ם "כדיבשמחת בית השואבה, בבניית גזוזטראות  לקלות ראש מחשש

  .בחופה או בדרשה של קנקנים במקום קיבוץ גברים לנשים מחיצה האנשים בנשים, אביי סידר יסתכלו

שלא יתערבו אנשים ונשים  שיזהירו לכל העם כדי שוטרים ברגלים "חייבים בית דין להעמיד

ונשים   אנשיםכשיושבים  עונו שהשמחה במ אין מברכיים " ."לשמחה, שמא יבואו לידי עבירה בבתיהם

נשים  בין  חובה להפריד במחיצה להפריד בין גברים לנשים, והאם חיוב מהתורה האם ישיחד, 

  - לאיסוף כספים למוסדות תורה, תערובת נשים וגברים "דינר" או בסעודת בסעודת חתונה, לגברים

בבית   גברים ונשים האם יש הבדל בין קיבוץ .להרהורי עבירה איסור מחשש או איסור בעצם

 מהו גובה המחיצה בבית -והחולקים עליו  פסקי ההלכה של האגרות משה  ."רשות" לקיבוץ של כנסת

דרשה או שיעור   .לתפילה שאינו קבוע מחיצה במקום • עשוי מזכוכית מחיצה שחלקה העליון  .כנסת

שיעור על ידי   מסירת  • מעט נשים האם צריך מחיצה בפני   .כדי לקרב רחוקים באולם ללא מחיצה

ינוך פעולות החבחדר אוכל בבית מלון  או באוטובוס, במסעדה הפרדה בין גברים ונשים בנסיעה .אשה

 עולמות, תיח    [בנים ובנות בארגון המשתף
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]נדר הקדש לבית כנסת האם צריך להוציאו בפיו,  נדר לקדושת בתי כנסיות ומדרשות כבית המקדש

איסור מגורים מעל בית כנסת, מעל מקום תפילה שאינו בית כנסת, מעל ארון הקודש או מעל כל 

המתחם, הבטחה להכניס ספר תורה לבית כנסת או הקדשת ספר תורה לבית הכנסת, הקדיש ספר תורה 

רת מגרש לקבלן לבנות בית כנסת ועליו מגורים[ י לבית כנסת והתנה שיוכל לקחתו כשיעקור דירתו, מכ

 נועם אלעזר, תש"פ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קמ(  קדושת בית כנסת זמני, ובית מגורים מעל מקום ספר תורה

]סימני גאולה, מגיד מקאזניץ זצ"ל,  סגירת בתי כנסיות ובתי מדרשות -והשימותי את מקדשיכם 

אוסף  -עינינו גלויהפוך ה' את הקללה לברכה, כוכב רעה שנהפך לדם מילה, שפך חמתו על עצים ואבנים[ 

 גיליונות, תש"פ )עמ' לח( 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ כא( -שואלין ודורשין בית אלוקים נהלך ברגש -חיזוק בעיני מקדש מעט 

-פניני הלכה מראשי חברות בישיבת מיריכל בית הכנסת ה אכילת עוגות בליל חג השבועות בתוך 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מט( 

]המגע האישי בבית הכנסת המאולתר, בעקבות   כמה מילות פרידה נרגשות לביהכנ"ס המאולתר

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נה( -אז נדברוף הקורונה[   החזרה לבתי הכנסת אחר נגי 

שראל, התוצאה כלל י]בתי כנסת רבים ומשמעותם, שישים רבוא ב ...כאיש אחד בלב אחד. ויחן שם

-אז נדברומפלגה אחרת, האחריות לכלל ישראל[ ירידת מנדט בבחירות עליה של נשארת אותה תוצאה, 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נח( 

]מקור האיסור, מה נכלל באיסור, מתי אסור לדבר ומה אסור לדבר, איסור שיחה בטילה בבית כנסת 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סא( -בירור הלכהההיתרים בבית מדרש[ 

 )עמ' סה( אוסף גיליונות, תש"פ -הפרשה המחכימה קדושת 'רחבה' שהיו מתפללים בה באקראי

 

 : םייאקטואל יםנושא

 

הלכה מראשי חברות   פניני ]בורר[ויום טוב שטיפת פירות וירקות ושטיפת עלי החסה בשבת 

 ( זאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מ-בישיבת מיר

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צח( ש חכמים[ ]שימו לימוד הלכה על פי מעשה רב

]טעה וברך אשר בחר בנו, מדוע לא יסיים למדני חוקך, ברכה לבטלה, התחיל  טעות בברכת התורה

ה וכיון לאשר יצר  ,  פתח בברכברכה על נטילת ידים וסיים בברכת התורה, טעה במקום בקריאת התורה

הגר"א  וסיים בברכת התורה, בברכת והערב נא חתם בטעות נותן התורה, ברכה ארוכה שעשאה קצרה[ 

 גניחובסקי, תש"פ 

ום צורך לקרוא קה"ת אחר מוסף,  ]האם ניתן בשבת ובראש חודש במק קריאת התורה לאחר מוסף

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ תדיר, להתנות שאינו יוצא[ 
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ות עשרבלצפיה 

שיעורים על 

 במדבר פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

אחר לקבלת ]קריאת התורה, הישראל ימתין ויקבל שלישי, ואם יש 'חיוב'  עלה ישראל במקום כהן

 הגר"א גניחובסקי, תש"פחרית של חול[ שלישי בשבת במנחה ובש

לדבר דברי תורה, עם החתן, לשבח את הכלה, חתונה, נישואין, ]שמחת חתן וכלה על פי המקורות 

כמה רוקדים צריכים להיות, שמחה   רק לפני הכלה, ניגון בכלי שיר, האם יש מצוות ריקוד לפני החתן או

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לו(-עינינו גלהמגיעה מלמעלה, להישאר עד גמר השבע ברכות[ 

מוריך, קרן אר פני  ת]והיו עיניך רואות א  סכת פנים בשעת הלימוד ע"י הרב או התלמידלבישת מ
 מים זכים, תש"פ [ , ההבדל בן שיעור קולי לשיעור חזותימשה, הסרת המסוה בשעת הלימוד

סכנה כדי להציל אחרים מסכנה -האם מותר להיכנס לספקרפואה, הצלה, ]תרומת כליה בהלכה 

האם מותר ליטול קרנית  , בתרומת כליה מהי דרגת הסיכון, והאם שונה הדבר בסיכון קלוש מאד, ודאית

 צחק, תש"פיעין י[ עין המת לצורך הצלת עין הח

האם בזמנינו שישנם אמצעי תקשורת, מברכים 'שהחיינו' בראיית ] קורונהברכת שהחיינו אחר ה

על מי מחכמי ישראל מברכים 'שחלק  , מחיה המתים' אחר י"ב חודשוברכת ', חבירו אחר ל' יום

 עין יצחק תש"פ [ ועל איזה חכם בחכמות העולם מברכים 'שנתן מחכמתו לבשר ודם, מחכמתו ליראיו'

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, להצטרפות 
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