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         האזינו 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 

 אשיחה בחוקיך 

 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 

 נוה ההיכל

 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 

 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 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&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=47617&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=47617&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 

 עין יצחק 

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

   נושא בפרשה: ברכת התורה  

   נושא בפרשה: זימון לברכת המזון 

 נושא בפרשה: ברוב עם הדרת מלך 

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 עשרת ימי תשובה 

   תוספת -קורונה 
 

 

     נושא בפרשה: ברכת התורה

 

כאיל תערוג,    ג[,  )כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו( ]לב  ]האם על כל לימוד, על הרהור[  ברכת התורה

 מלאכת מחשבת, תש"פ    תשע"ו

 משנתה של תורה, תשע"ו   או דרבנן רייתא ברכת התורה דאו

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ברכת התורה של משה רבינו

 מלאכת מחשבת, תש"פ האם מותר לעשות מצוות לפני ברכת התורה? 

התורה   ברכת  ללימוד]דיני  הברכה  בין  הדעת  והיסח  ברה"ת,  הפסק  בלא  קר"ש  לקרוא  מותר  , אם 

 מאור החג, תשע"ו   לה[ ניעור בלי, הפסק שינה אם מחייב בברה"ת

פה שבעל  תורה  על  התורה  שנת    ברכת  בסוף  כך  על  נצטוו  מדוע  דרבנן,  מצוות  משאר  שונה  ]מדוע 

 כה תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיח()כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ הארבעים[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
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/108_53_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_53_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_56_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_56_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
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]מה היתה כוונת בלעם בפסוק זה, האם צריך    ?האם חייבים בברכת התורה לפני אמירת 'מה טובו'

 מאור השבת, תשע"ד  ברכת התורה לפניו, נפק"מ להלכה[ 

 ]ברכת התורה[ ה הראשונה שמתחייב נער בר מצוה?  והאם קריאת שמע של ערבית היא המצו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

בלילה לניעור  התורה  תשע"ד     ברכת  מהרצ"א,  תשע"ג     מעינות  גניחובסקי,  שמעתתא      הגר"א 

 עמיקתא, תשע"ד 

 משנתה של תורה, תשע"ו   או דרבנן רייתא ברכת התורה דאו

 הגר"א עוזר, תשע"ב ]ברכת המצוה או ברכת ההודאה[   ברכת התורה

 ממשנתה של תורה, תשע"ו ברכת התורה על "שומע כעונה"  

 שיעורי ליל שבת, תשע"ו האם נשים חייבות לברך ברכת התורה יותר מפעם אחת ביום?  

 אורות הגבעה, תשע"ד ההבדל בין ספק בברכת המזון לספק בברכת התורה   

 מעדני אשר, תשע"ד    ייבים לברך בעמידה, האם מותר ללמוד תורה בשכיבה[]האם ח  ברכת התורה

 ן, תשע"ו שלמים מציו   מסופק אם בירך -ברכת התורה 

האם מותר להשמיע ]   ?האם חייבים לברך ברכת התורה לפני ששומעים שיעור תורה בהקלטה 

 וישמע משה, תשע"ד     ?]דבר תורה באזני נהג מונית שלא ברך ברכת התורה

]הקריאה מדאורייתא או מדרבנן, הברכות מדאורייתא או מדרבנן,    קריאת התורה בציבור וברכותיה

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ד  הבדל בזמן הקריאה[

 ממשנתה של תורה, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"ד    עולמות, שפו  ברכת התורה 

בוקר   בוקר[ברכת התורה בכל  בכל  ציצית  על  לברכה  והשונה  ג[)כי ש  ]הדומה  ]לב,  אקרא(  ה'  עיון    ם 

 כה תירוצים  הפרשה, תשע"ז )עמ' עה(

בתוכנו"    נטע  עולם  "וחיי  בירך  ולא  לתורה  תשע"דעלה  גניחובסקי,  גניחובסקי,        הגר"א  הגר"א 

 תשע"ז 

 מה טובו אהליך יעקב )עמ' קכ( -קובץ תורני  ברכת התורה

והמסתעף וישן  וחוזר  הלילה  בתחילת  שישן  למי  התורה  תורני     ]שבועות[  ברכת  ט-קובץ  ובו  מה 

 אהליך יעקב )עמ' קכד( 

]לא ישן, הסיח דעתו מן   כמה פעמים ברך משה רבנו ברכת התורה כששהה ארבעים יום במרום?

יום, עדות הגר"מ שטרנבוך שליט"א  ניעור בלילה, האם הגר"א ברך ברכת התורה בכל  התורה בלילה, 

אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'    -  מים זכים  שהוא מצאצאי הגר"א וכיון עליו בברכת ונהיה אנחנו וצאצאנו[

 מו(

התורה ברכת  לברך  צריך  האם  התפילה,  לפני  ב'נגן'  תורה  דברי  השומע  שבת     ?האם  לקראת 

 )עמ' כה(  מלכתא, תשע"ט

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_60_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_60_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_60_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/386.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_60_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_77_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_77_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_33_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_33_79.pdf
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    זימון לברכת המזוןנושא בפרשה:  

 

עיון הפרשה, תשע"ד  )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[  קבעו ביניהם[  אם  ]  זימון בחולים האוכלים ביום כיפור

 מעדני אשר, תש"פ     רץ כצבי, תשע"ו   )עמ' עו(

 תשע"ד )עמ' עו( עיון הפרשה,  (כי שם ה' אקרא) ]קבעו ביניהם[זימון בחולים האוכלים ביום כיפור 

דת אירוסין, שבע ברכות, צירוף לזימון למי ו]הצירוף לזימון בעשרה בסע   בירור הלכות בהלכות זימון

ציר קפה,  או  שונששתה משקה קל תה  ג[     [הוף אנשים האוכלים מכשרות  ]לב,  אקרא(  ה'  עיון  )כי שם 

 הפרשה, תשס"ט )עמ' מו( 

מלכותו"אמירת   כבוד  שם  מן   "ברוך  משה  'גניבת'  רם,  בקול  הכיפורים  וביום  כלל  בדרך  ]בלחש, 

 אגעדאנק, תשפ"א ה' אקרא( ]לב, ג[  )כי שם המלאכים, בוצע ברך, לו ולאחרים, יאוש ושינוי רשות[

לזימון בתשעת הימים   המזמן[צירוף  מי  כדין,  חלבי  לאוכל  בהיתר  בשר  אוכלי  התורה,    ]בין  מחמדי 

 תשע"ז     תשע"ו

הזימון   אומצוות  ראשונה  ברכה  עצמה,  הברכה  גם  או  ההתכנסות,  רק  הוא  זימון  האם  כל    ]נשים, 

גדר ענית אמן דאורייתא[    תשע"ב     תורה והוראה, תשע"ב    הגר"א עוזר, תשע"ג   בהמ"ז, שומע כעונה, 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד    תשע"ב 

מצטרף לזימון, ומי ראוי שיזמן. את מי ראוי לכבד בזימון? מי נחשב 'בעל הבית', ואיזו  ]מי  הלכות זימון

להצטרפות לזימון, ולעניין עריכת זכויות יש לו לבחור את המזמן? מהו מעמדם של נשים וקטנים בנוגע  

 תשע"ו    תורה והוראה, תשע"ב  [?זימון בינם לבין עצמם

 פניני אי"ש, תשע"ט   שלושה חולים שאכלו כאחד ביום הכיפורים, אינם מצטרפים לזימון

בזימון? כהן  או  אביו  הבן את  יכבד  קפז    האם  התורה, תשע"ח     עולמות,  אשר,       מחמדי  מעדני 

    תשע"ג 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  לסמוך על חזקה דרבא בזימון

]כל מי שמקפיד לא לאכל ממצות חברו אינו מצטרף, צירוף זימון כאשר כל אחד אוכל ממצה שלו  

שנים אוכלים מצות יד ואחד מכונה, אם אינם מקפידים לאכל רק ממצותיהם וכולם מסכימים לשל יד  

 שלמים מציון, תשע"ח   יכול אחד מהשנים לזמן[

 

 ברוב עם הדרת מלךנושא בפרשה:  

   

)כי ]עשיית מצוה יחד, עשיית מצוה כ"א בפני עצמו באותו זמן, בברכת המצוה[    ברוב עם הדרת מלך

   אשר ליהודה, תשע"ד  ג[, ]לב שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו( 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_55_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_55_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/04_53_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_55_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/187.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_53_74.pdf
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מלך   הדרת  עם  שיעור  ברוב  'זריזין',  מול  רשות,  או  עם  ]חיוב  לרוב  מעבר  מעלה  יש  האם  עם,  רוב 

 עולמות, עא ג[ , ]לב )כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו(בתוספת[ 

 ב " שמעתתא עמיקתא, תשע   קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

או  ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף הגיע ]תדיר, קודם   ערבית יתפלל עם, 

 ג "גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[ וברוב

וישמע      "ברוב עם"קריאת המגילה לנשים, כשבעל הקורא טרם קרא, ורוצה לצאת עם הציבור  

 משה, תשע"ה  

ע"י   כנסת  בית  כנסת אחרוהקמת    הש י פרבניית  ל  בית  מלך,  הדרת  עם  לשני ]ברוב  הציבור  חלק 

 מנחת אשר, תשע"ו   [מנינים עבור אבל

 מעדני אשר, תשע"ה   הלנת המת כדי להספידו ברוב עם

כנסת אחר בית  והקמת  פרישה  ע"י  כנסת  בית  לשני   בניית  הציבור  לחלק  מלך,  הדרת  עם  ]ברוב 

 מנחת אשר, תשע"ו   מנינים עבור אבל[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

 מפיק מרגליות, תשפ"א  ]הקבלת פני השכינה[קידוש לבנה במוצאי תשובה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נב( פדיון הבן במקום שיש הרבה ילדים האם נחשב 'ברוב עם'? 

כשנגדו   מקדימין  עם  זריזין  ברוב  מכלא, ]קאו  חופשה  יום  בחירת  במוצ"ש,  או  בזמנה  לבנה  ידוש 

האם ברוב עם הוא    אתרוג פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ, ברכת החמה מוקדם או ברוב עם מאוחר,

שיעורי ליל שבת ברכת יצחק,       אוצרות אורייתא, תשע"ח  הידור, לאחר זמן ברית מילה לכבוד אדם גדול[

 תשע"ו 

העומר?    ספירת  לאחר  'רצה'  לומר  אפשר  האם  שלישית  שלישית,  בסעודה  בסעודה  ]הנמצא 

ומכיון שהוא    והמנין היחיד בישוב שבו הוא נמצא כבר התפללו ערבית ועומדים לספור ספירת העומר,

רוצה לקיים את מצות ספירת העומר ברוב עם הוא מפסיק באמצע הסעודה וסופר עמהם ספירת העומר. 

האם יוכל להזכיר "רצה" בברכת המזון, או שמכיון שכבר ספר ספירת העומר ששייכת ליום הבא, שוב 

 וישמע משה, תשע"ו  אינו יכול להזכיר קדושת שבת ששייכת ליום שעבר[

מלך   הדרת  עם  תור     -ברוב  לפי  וחלוקה  אחד,  במנין  תפילה  או  אבלים  לשני  מנינים  פיצול 

 משנתה של תורה, תשע"ח 

ההלכה  האם אפשר לברך ברכת האילנות כבר בחודש אדר?   בניסן,  דוקא  ]דעת הראשונים שלאו 

וקבלה   פשט  האילנות    -והקבלה,  ברכת  עם,  וברוב  זריזות  ניסן,  בחודש  שיגדיל  קטן  פוסקים?  כיצד 

אילני  על  ברכה  חבירו,  בחצר  ברכה  ובפרדסים,  בגינות  לברך  עדיפות  מברכות?  נשים  גם  האם  בשבת, 

 עין יצחק, תשע"ט   לימון, אילנות מורכבים[סרק, 
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 :  שאר עניני הפרשה

 

 אשיחה בחקיך, תש"פ   מוסרי הפרשה

ליום הכיפורים   בין פרשת האזינו  העליון[  הקשר  עם שורשה  הנשמה  ושתיה קישור  ]העדר אכילה 

 נחס, תשפ"א שבילי פ 

  )שאל אביך ויגדך( ]ההבדל מ'לא תסור' חיוב נשים במצוות דרבנן[מקור לסמכות חכמים לתקן תקנות 

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ד ]לב, ז[ 

כי שם ה' אקרא(  )   אחד עשר ביאורים בתוספתא[]  עניית קדושת יוצר וקדושת העמידה בימי חז"ל

 נוה ההיכל, תש"פ   ]לב, יג[

]אי אכילה בערב פסח וערב סוכות מהמנחה ולמעלה,    המתנת אכילת המן עד אחר הקרבת העומר

ן של מצה באיסור חדש, באיסור  השוואה בין כזית ראשון בסוכה לבין כזית של אכילת מצה, כזית ראשו

 נועם אליעזר, תשפ"א[ ( ]לב, יגירכבהו על במתי ארץ ויאכל תנובות שדי)  גזל, אכילה בלא כוונת המצוה[ 

 שלמים מציון, תשע"ז  מז[ , ]לב )כי לא דבר ריק הוא מכם( לימוד התורה, חיי האדם

פנחס מפרשת  אחר  לשון  כתוב  ומדוע  הארץ,  את  למשה  ה'  הראה  רוח    ?מדוע  משה,   ]פטירת 

)עלה אל הר העברים    ראייתו של משה והשפעתה, כוח אברהם בהליכה, קדושה ראשונה וקדושה שניה[

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"א הזה( ]לב, מט[ 

 שה, תשפ"א למע כיצד יכלו בני ישראל מנוע את פטירת משה?

בו  א נאמרה  יח בן כמותו, למי שמ]  כתוב כאן לגבי אהרן 'אסיפה' ובפרשת פנחס 'מיתה' ?מדוע  

ו היה ממלא  למשה, שישאל לו באורים ותומים, ואלעזר ב  ה נביאמיתה,  עיקר מעלת אהרן היתה שהי

חס. אבל אסיפה בפרשת פאמר בו  ן  יח בן כמותו, ולכביאות של אורים ותומים, לכן אהרן המקומו ב

בפ הלכה  שהורה  אילאחר  כבר  כן  אם  לו,  צריך  היה  לא  ויהושע  מגדולתו,  הורידוהו  במדין,  משה  ו י 

)עלה אל הר    [מדין מיתה  עשהיח בן כמותו, לכן כאן לאחר מו, ולא התביא כמושאינו נכמותו של אביו,  

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"א העברים הזה( ]לב, נ[ 

 עזר, תש"פ נועם אלי )כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים( ]לב, לא[האיסור לדון בדיני גוים 

  מדי שבת, תשע"ז   ב[, ]לב)יערוף כמטר לקחי(   אהבת תורה

שה על ברכת שהחיינו ית אמן של אהפסק בדיבור או היסח הדעת, עני]ענית אמן והפסק אחר הברכה  

שהחיינו בליל ב' של ראש השנה אי הוי הפסק, בעל קריאה אשכנזי הקורא  , ברכת  של קידוש בעלה ביו"ט

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'      )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[  [במגילה ביום ומברך שהחיינו אי הוי הפסק לספרדי

 עא(

]תקעו בכמה שופרות ונמצא אחד מהם פסול[    ברכה בקיום מצוה דאורייתא או מצוה דרבנן מספק

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיג()כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ 

הנהניןספ בברכת  ברכות להקל  הנהנין[  ק  מברכת  אונן  פטור  הברכה,  על  או  המאכל  על  גזל,    ]ספק 

   עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מו()הלוא הוא אביך קנך( ]לב, ו[ 
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   זרע ברך, תשע"ז )שאל אביך ויגדך( ]לב, ז[ ]לא תסור, שאל אביך ויגדך[חיוב נשים במצוות דרבנן 

 היא שיחתי, תשע"ט   [יא( ]לב,  כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף)כנשר יעיר קינו 

 בארה של תורה, תשע"ז )צור חסיו בו( ]לב, לז[  בה' גם לבעלי עברות  ביטחון

)ישתו יין נסיכם(   ]האם מותר לתת למומר לשתות יין החתונה ברית או ברכת המזון[  יין ישראל מומר

 לד תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פ(]לב, לח[ 

 ג אשכול יוסף, תשע" )בעצם היום הזה, ברש"י( ]לב, מח[  כיצד רצו בני דורו של משה למנוע פטירתו?

 

 עשרת ימי תשובה: 

 

 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ז -ברוך שאמר   כוחה של תשובה

 "ח שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע-ברוך שאמרתורה ותשובה  

ג' ספרים נפתחים בראש השנה, והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה ]  בינונים תלויים ועומדים

הכיפורים יום  אשריו  ,  עד  אחת,  מצוה  עשה  זכאי,  וחציו  חייב  חציו  כאילו  עצמו  אדם  יראה  לעולם 

זכות לכף  עצמו  ור,  שהכריע  לחיים  "חהרמב"ם  נכתבים  ועשו תשובה  ותמוה ,  פירשו שהבינוניים שזכו 

בספר   להיכתב  זכות  לכף  עצמו  מכריע  האדם,  שעושה  אחת  מצוה  ידי  על  אלא  תשובה  ללא  גם  שהרי 

מתשובה  ,  החיים המתעכב  עוון  משקל  וכובד  התשובה,  ימי  בעשרת  ובפרט  בתשובה  לשוב  החיוב  גודל 

, שנהח התשובה לבטל למפרע את העוונות שהיו עד ראש הולאחר הדין בראש השנה, רק בכ,  בימים אלו

 עולמות, תלו [ המצוות והמעשים טובים

 נפשו גחלים תלהט, תש"פ  מי הוא בינוני?

 עומק דעת, תשפ"א ]הגר"י איכנשטיין שליט"א[ עשרת ימי תשובה  -בפיך ובלבבך לעשותו 

 אשכול יוסף, תש"פ  ?מדוע אין מרגישים חרדת הדין שתלויים ועומדים לחיים או למוות ח"ו

מחט   של  כחודו  בפתח  או תשובה  מינימום  שיעור  ומתפוגגת,  דמיונית  ולא  ויציבה  קטנה  ]תשובה 

 בארה של תורה, תשפ"א מקסימום[ 

    עולמות, שז]פת עכו"ם[ זהירות מפת פלטר בעשרת ימי תשובה 

 שואלין ודורשין, תשפ"א  הדרך הנכונה לניהול משא ומתן עם הקב"ה -זכרנו לחיים  

ירחון האוצר )מה(, תשפ"א   ]הרב יחזקאל מועלם שליט"א[האומר מלך אוהב צדקה ומשפט בעשי"ת 

 )עמ' ק(

  ]פגע בבין אדם לחברו ואינו יודע במי פגע, הזיק לעיר שלמה, דיבר החוזר בתשובה ואינו יכול לתקן  

רבים[ צרכי  בעשיית  מפורסם  גזלן  תשובת  לחברו,  לגלות  צריך  האם  חברו  על  הרע  ישראל    לשון  ]הרב 

 מנורה בדרום )טו(, תשפ"א )עמ' מ( גולדברג שליט"א[ 

 שואלין ודורשין, תשפ"א ברכת התשובה 
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 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קט(   עשרת ימי תשובהב סליחות

]אני לדודי ודודי לי, ס"ת ד' שרת ימי תשובה בסופם  מהות ארבעים יום בתשובה מר"ח אלול וע

חושי  ארבעת  הדעת,  פגם  תיקון  תשובה  הדעת,  חסרון  שטות,  מרוח  האדם  חטא  מ,  גימטריא  יודים, 

לרחוק,  מהקרוב  ההבדלה,  ברכות  סדר  לכבד,  מהקל  האדם  בפני  סדרם  שכל,  ראיה  ריח  טעם  הדעת, 

י בעשרת  תוקעין  אין  דרגה,  לכל  תיקון  ימי  הגבוהה[ עשרה  בדעת  כבר  הוא  התיקון  כי  תשובה,    מי 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' ט(

שליט"א[  ריצוי בעבירות שבין אדם לחברו יוסף  מור  אורי אהרן  )מה(, תשפ"א     ]הרב  האוצר  ירחון 

 )עמ' קט(

 עולמות, שכט   []הפעולות האסורות משום ניחוש והמותרות ל"סימן טוב"  נישואין בעשרת ימי תשובה

 מאור השבת, תשע"ו  ]חלקי המזיד שבכל שוגג[ שובה ישראל עד ה' אלקיך

 דרכי החיזוק, תשע"ו לשוב בתשובה ולהתמיד בה  

נר יששכר,  , מדברי הגר"י מאיר זצ"ל   בשערי התשובה  יםראשית הדרך לבא  ,היראה הטבעית

 תשע"ה 

 כאיל תערוג, תשע"ו   זצ"למנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו   דים לפנינובגודל יקרת הימים העומ

 פרי ביכורים תשע"ו   "לדוד ה' אורי וישעי "אמירת 

תפילה על    ]וכן מידת הרחמים, וברכוני לשלום בליל שבת,אמירת פיוט "מכניסי רחמים" בסליחות  

 נר יששכר, תשע"ד  תפילה לצדיקים[יד אמצעי, 

 כאיל תערוג, תשע"ו מעלת ועבודת עשרת ימי תשובה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד אמר ברוך אתה ה' המלך, ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד האם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

תשובה   בעניני  מחטיא  הערות  ואשוב,  אחטא  האומר  חמורות,  עבירות  על  תשובה  שהרהר  ]רשע 

 מעדני אשר, תשע"ג  שאלות בהלכות תשובה[הרבים, מדוע ממעטים לשאול 

 פ אשכול יוסף, תש" ?מה התועלת לקבל דקדוק במצוות רק לעשרת ימי תשובה

 אשכול יוסף, תש"פ   בעשי"ת יכול האדם לתקן מה שפגם בכל ימי חייו

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' צג(מצוות התשובה ועשרת ימי תשובה 

 מעינות בני יששכר, תשע"ט הוספת "שיר למעלות" בעשרת ימי תשובה 

 יסודות החינוך, תשע"ד ם" בעשרת ימי תשובה   חתימת עושה "השלו

 משכיל לדוד, תשע"ט ]שאוני והטילוני[  מעלת רגע בעשרת ימי תשובה
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 נושאים אקטואליים: 

 

בשיעורים   עבור   שנעשתה  ממלאכה  בשבת  ליהנות  בריא  לאדם  מותר  ]האם  בשיעורים  ריבויריבוי 

נפש, בהמה שנשטחה עבור חולה, מלאכה שנעשתה בשבת ע"י   פיקוח  משום  והותרה,  סכנה  בו  חולה שיש

  שביניהם. מלאכות  ומה  ושחיטה  קצירה  בהול", בישול"  שהדבר  מהתורה, בשעה  או   מדרבנן   נכרי, איסור 

 צמצום •    האיסור  תוצאות  הקטנת  .בכלשהו  ששיעורן  מלאכות•    עליהן  העובר  את  לחייב  שיעור  בהן  שיש

  השימוש•    נפט   מעט   עם  מנורה  או   קטן   נר   עדיפות •    קטנה   נורה  העדפת•    הדולקות   הנורות  מספר

פיקוח נפש.  הבדיקות  תוצאות  הדפסת•    דם  לבדיקות  מעבדה  במכשירי  חשמל   הפסקת. רפואה בשבת, 

 עולמות, תקלד  [בשבת שתוקנה

 

 תוספת:  -קורונה 

 

מכל ארבעת חלקי שולחן    -פתרונות יצירתיים הלכתיים לתקופת הקורונה ולנמצאים בבידוד  

  –]חובת השמירה והזהירות, הנהגות הפוסקים בעבר, טיסה לחו"ל כאשר בחזרתו יש חובת בידוד    ערוך

הפקעת עצמו ממצוות הנוהגות בציבור, ניתוחי מתים כדי למצוא חיסון לנגיף, קמיעות וסגולות, איכון  

הכלל, רפואת  לטובת  הפרט  בצנעת  ופגיעה  ק  טלפוני  ההוראות,  נגד  מנין  ממרחק,  בציבור  דיש תפילה 

בגדי מיגון, תזוזה בתפילה ממי שאינו נשמר בהוראות הריחוק, כיבוד  צוות רפואי עם  מהבית, תפילת 

צירוף עשרה למנין, קריאת ספר תורה,   הוריו שלא לצאת לתפילה, מניני מרפסות, האם אשפה מונעת 

רכת הגומל, שא כפיו, ביתשלומי קריאת הורה, ברכת כוהנים, בשידור חי, כהן שהדביק בקורונה האם  

, ברכת הנהנין והריח למי שאיבד חוש הריח, ברכת האילנות, קניות לשבת, חיינו ברוך שפטרני הברכת ש

מגילה,  מקרא  זכור,  פרשת  חום,  מדידת  באלכוג'ל,  חיטוי  בשבת,  מסכה  תיקון  לשבת,  מיוחדת  מסכה 

טכנולוגי באמצעים  נדרים  התרת  ושריפתו,  חמץ  בדיקת  כלים,  והגעלת  כלים  בפסח  טבילת  מרור  ים, 

או   בבידוד  סליחות  הימים,  בתשעת  בשר  הסדר,  בליל  זום  בפסח,  להנהגות  נדרים  התרת  טעם,  לחסר 

טכנולוגיים, סיכוך  באמצעים  קורונה,  במלונית  או  בבידוד  סוכה  הכיפורים,  יום  שופר,   סוכה  תקיעת 

אדם בקבוצת סיכון הנמנע להיכנס לסוכה מחשש הדבקה, בסכך המדיף ריח רע לאדם שאיבד חוש ריח,  

מציצה   –הקפות בבית בבידוד, נרות חנוכה לנמצא בבידוד, ברית מילה    נטילת ארבעת המינים בכפפות,  

כפפות, חתונה  בכפפות, חתונה ללא מנין, חתונה בשתי רשויות, תקיעת כף בחופה עם  –בכלי, ברית מילה 

גט   מינוי  טכנולוגיים,  באמצעים  טהרה  מראות  בכפפה,  מכוסה  הכלה  כשיד  בטבעת  קידושין  בזום, 

באמצעים  קריעה  בכפפות,  גט  מסירת  בבידוד,  כשהמשלח  שליחות  מינוי  טכנולוגיים,  באמצעים 

בדד ישב, תש"פ    ]הרב אברהם מימון הלוי שליט"א[[  דיגיטליים, השגחה מרחוק באמצעים דיגיטליים 

 )קצז עמ'( 

ובאגדה   בהלכה  קורונה  אחרת,  עניני  מרשות  למנין  צירוף  התפילה,  לפני  באלכוג'ל  ידים  ]רחיצת 

קידוש יתפלל,  מתי  ביחידות  המתפלל  חצרות,  במניני  גשמים  ירידת  בזמן  מיקרופון  עם  לבנה    תפילה 

למתפלל   שמיה  בריך  קודש,  ארון  ללא  שמיה  בריך  תורה,  ספר  ללא  ותחנון  אפים  נפילת  ביחידות, 

ביחידות, קריאת התורה בריחוק, הוצאת ספר תורה לקריאה ברחוב, ציבור שאין להם ספר תורה, ברכת  

לברכת   להמתין  ניתן  ימים  כמה  הקורונה,  מנגיף  למחלים  הגומל  ברכת  תור,  ספר  ללא  הגומל הגומל 

בעשרה, ברכת הריח על בשמים למי שאבד חוש ריח, ברכת הנהנין למי שאיבד חוש טעם, צירוף לזימון 
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הקורונה,   זמן,  בזמן  לאחר  או  נקוב,  עציץ  על  האילנות  פנים    אלכוג'לברכת  מסכת  עם  יציאה  בשבת, 

בשבת לרשות הרבים כשאין עירוב, יציאה עם דרכון או תעודת זיהוי בשבת במקום שאין עירוב, מדידת  

חום בשבת לשם מנוחת הנפש, להתקשר בחג לחולה כשיש ספק ספיקא של פיקוח נפש, להתקשר לחולה  

זום לחולה מורדם בבית חולים כאשר בשת או ביום טוב להתפלל עמו וכדי לעודד את רוחו, להתחבר עם  

ספק אם ישמע את דבריו אך מאידך יתכן ויועיל לרפואתו, נגיעה בזקן ופאות הראש בשבת למי ששערו  

הפטרה  החומש,  מתוך  הפרשה  קריאת  שבע,  מעין  ברכה  ביחידות,  למתפלל  ברכו  הנגיף,  מחמת  נושר 

ברכ ביחידות,  למתפלל  שברך  מי  או  פורקן  יקום  החומש,  ארון מתוך  ללא  זמירות  אנעים  החודש,  ת 

, 'יזכור' ביחידות, הזכרת 'טל'  קודש, אמירת ואני תפילתי, עירוב תבשילין כשמקפיד לא להכניס אורחים

עצמית  חמץ  בדיקת  בפסח,  מנהג  קיום  אי  על  נדרים  ביחידות, התרת  פסח  של  ראשון  יום טוב  במוסף 

ניתן לשרוףלמבודד, שמיעת סיום לבכר בטלפון,   את החמץ בערב פסח, הלל בערבית בליל פסח   כשלא 

יציאת   סיפור  מצוות  בבידוד,  לנמצא  התינוקות  למען  הסדר  בליל  השינויים  מנהגי  ביחידות,  למתפלל 

מצרים לנמצא בבידוד, כתיבת סיפור יציאת מצרים קודם הפסח והקראתו לבני המשפחה, בכרת המרור  

עם, אכילה אחר אפיקומן למי שאיבד את חוש  למי שאיבד חוש טעם, ברכת המצה למי שאיבד חוש ט

ניתן לטובלם,   הטעם, להסתפר בספירת העומר כשלא היה ניתן קודם לכן, טבילת כלים חדשים כשלא 

וביום טוב,   בשבת  קבין  תשעה  שפיכת  במקוה,  לטבול  ניתן  מקוה  כשלא  גדולה,  באמבטיה  גבר  טבילת 

מרשה   אינו  כשאביו  בית,  בחצר  עץ  או  מפלסטיק  בשעת פרטית  עונה  מצוות  קיום  במקוה,  לטבול  לבן 

בברית מילה   ואמירת הברכות  מגיפה, מנין בברית מילה, מנין בסעודת ברית מילה, קריאת שם הנולד 

פנים חדשות   או באמצעים טכנולוגיים,  חי'[  מרחוק  ב'שידור  מנין  או  ברכות  הלוי   לשבע  שלמה  ]הרב 

 שלמי הלוי, תש"פ )קסו עמ'( אפל שליט"א[ 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

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