
 

 

 

     

 האזינו פרשתלמקומות  ימרא

 (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)

 

 לבית ולמשפחה:

 

                          גתשע"   דתשע"   תשע"ה   זתשע" - איש לרעהו

 תשע"ה - להתעדן באהבתך

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה - דברי יושר

                                              תשע"ד   תשע"ה - ישרים דברי

                           ד"תשע   תשע"ה   תשע"ז - צדיקים סיפורי

 תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ז - מידות טיש

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 

 ג[, ]לב (כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו)   ברכת התורה  נושא בפרשה:

 כאיל תערוג, תשע"ו ]האם על כל לימוד, על הרהור[ ברכת התורה

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ברכת התורה של משה רבינו

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

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

כוונת בלעם בפסוק זה, האם צריך  ]מה היתה 'מה טובוהאם חייבים בברכת התורה לפני אמירת '

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

]ברכת התורה[ האם קריאת שמע של ערבית היא המצוה הראשונה שמתחייב נער בר מצוה? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

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

 עמיקתא, תשע"ד

 משנתה של תורה, תשע"ו   או דרבנן רייתאברכת התורה דאו

 

  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 האזינופרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_53_74.pdf
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_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_40_74.pdf
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/97_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_60_73.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/51_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_33_76.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
http://beinenu.com/alonim


 

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

 ממשנתה של תורה, תשע"וברכת התורה על "שומע כעונה"  

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

 אורות הגבעה, תשע"דין ספק בברכת המזון לספק בברכת התורה   ההבדל ב

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

 שלמים מציון, תשע"ו   מסופק אם בירך -ברכת התורה 

האם מותר להשמיע ]  ?עור תורה בהקלטההאם חייבים לברך ברכת התורה לפני ששומעים שי

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

מדרבנן, ]הקריאה מדאורייתא או מדרבנן, הברכות מדאורייתא או  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 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד עלה לתורה ולא בירך "וחיי עולם נטע בתוכינו" 

 

 שאר עניני הפרשה : 

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

 תשע"ז  זרע ברך, תשע"ד ]לב, ז[ ויגדך(

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

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

 [לב, מח] (וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר)מיתתו?כיצד בקשו בני דורו של משה למנוע 

 אשכול יוסף, תשע"ג

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

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

]חיוב או רשות, מול 'זריזין', שיעור רוב עם, האם יש מעלה מעבר לרוב עם ברוב עם הדרת מלך 

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

           ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

 עלונים( 21)    ו"תשע    תשע"ז  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

   והפילפול ש, על דרך ההלכה החידוהאזינולפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

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

 kishurtora@gmail.com  לכתובת

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 האזינופרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_60_72.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/115_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_60_76_0.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/114_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_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/119_49_74.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_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/386.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/32_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_60_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_60_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/01_53_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_53_73_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_53_74.pdf
(כי%20שם%20ה'%20אקרא%20הבו%20גודל%20לאלוקינו)%20%5bלב,%20ג%5d
(כי%20שם%20ה'%20אקרא%20הבו%20גודל%20לאלוקינו)%20%5bלב,%20ג%5d
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_53_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_53_72.pdf
mailto:kishurtora@gmail.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
http://beinenu.com/alonim

