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 (חינם )קישורים להורדה  האזינו פרשת 
 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג - מאורות הפרשה

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ז   - איש לרעהו

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה     - דברי יושר

 תשע"ה   - להתעדן באהבתך

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

 תשע"ד   תשע"ה  - דברי ישרים

 

 עלונים( 12) תשע"ו    תשע"ז   חתשע"  מגדולי הדוראוסף עלונים לשבת 

   תש"ע  אתשע"  תשע"ב   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

   האזינו לפרשת "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 

 

 

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/29_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_77.pdf
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_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_53_73.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/124_53_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_53_75.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/88_53_74.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/142_51_52_61_55_78.pdf
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/142_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_53_55_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_53_55_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_53_55_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_53_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_53_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_53_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_53_72.pdf
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    נושא בפרשה: ברכת התורה

 

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

 תשע"ו

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ברכת התורה של משה רבינו

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

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

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

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

]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

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

 תשע"ד

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

 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"דההבדל בין ספק בברכת המזון לספק בברכת התורה   

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

 מציון, תשע"ושלמים    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,  יהקריאת התורה בציבור וברכות

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

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

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/108_53_76.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/115_33_76.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_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/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.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/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/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/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
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עיון  )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ ]הדומה והשונה לברכה על ציצית בכל בוקר[ברכת התורה בכל בוקר 

 כה תירוצים  הפרשה, תשע"ז )עמ' עה(

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

 

   זימון לברכת המזוןה: נושא בפרש

 

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

 רץ כצבי, תשע"ו   )עמ' עו(

ת אירוסין, שבע ברכות, צירוף לזימון למי דו]הצירוף לזימון בעשרה בסע  בירור הלכות בהלכות זימון

עיון )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[   [הת שונוף אנשים האוכלים מכשרוששתה משקה קל תה או קפה, ציר

 הפרשה, תשס"ט )עמ' מו(

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

 תשע"ז

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

   תשע"ב  תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ב   הגר"א עוזר, תשע"ג  ת אמן דאורייתא[שומע כעונה, גדר עני

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד

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

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

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

 

 ברוב עם הדרת מלךנושא בפרשה: 

   

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

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

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[

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

 משה, תשע"ה 

]ברוב עם הדרת מלך, לחלק הציבור לשני מנינים  בית כנסת אחרוהקמת  השיפרבניית בית כנסת ע"י 

 מנחת אשר, תשע"ו  [עבור אבל 

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_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/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/113_61_74_0.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_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/181_55_72.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/66_51_52_53_54_01_02_03_69.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/80_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_72.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_48_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/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_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_19_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_19_76.pdf
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)כי שם ]עשיית מצוה יחד, עשיית מצוה כ"א בפני עצמו באותו זמן, בברכת המצוה[  עם הדרת מלךברוב 

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

', שיעור רוב עם, האם יש מעלה מעבר לרוב עם בתוספת[ ]חיוב או רשות, מול 'זריזיןברוב עם הדרת מלך 

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

 

 : שאר עניני הפרשה

 

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

 תשע"ז  זרע ברך, תשע"ד ]לב, ז[

 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

ת אמן של הפסק בדיבור או היסח הדעת, עני] )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ענית אמן והפסק אחר הברכה 

של ראש השנה אי הוי הפסק, בעל , ברכת שהחיינו בליל ב' שה על ברכת שהחיינו של קידוש בעלה ביו"טיא

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ע"א(  [קריאה אשכנזי הקורא במגילה ביום ומברך שהחיינו אי הוי הפסק לספרדי

]תקעו בכמה שופרות ונמצא אחד מהם פסול[  ן מספקברכה בקיום מצוה דאורייתא או מצוה דרבנ

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

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

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מו(הוא אביך קנך( ]לב, ו[ 

  זרע ברך, תשע"ז )שאל אביך ויגדך( ]לב, ז[ ]לא תסור, שאל אביך ויגדך[חיוב נשים במצוות דרבנן 

 ע"זבארה של תורה, תש)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[ 

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

 

 

 שיעורים( 300-)למעלה מבאתר בינינו  "נוראיםאלול וימים "נושא על לצפיה בשיעורים 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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

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/145_53_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_53_74.pdf
file:///C:/Users/USERELIKO/Downloads/(כי%20שם%20ה'%20אקרא%20הבו%20גודל%20לאלוקינו)%20%5bלב,%20ג%5d
file:///C:/Users/USERELIKO/Downloads/(כי%20שם%20ה'%20אקרא%20הבו%20גודל%20לאלוקינו)%20%5bלב,%20ג%5d
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/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/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_53_77.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_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_53_73_2.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy%3A47531
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

