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 ואבדיל אתכם

 מן העמים
 

 מקטנות לגדלותמעבר 
 ה"אצל אברהם אע

 ס"מ וי"אצל ישראל ביצי
 ת"אצל בע

 

 סמיכות פרשיות
 אמור -קדושים 
 

 אמור ואמרת
 'זהר הק –דרוש  –פשט 

 
 יסודו בשיחת סעודה שלישית

 ד"אמור תשע' ק פ"ש
 שבת ראשונה זמן קיץ

 

 

 

 
 קונטרס

 שיעורים כלליים
 

 "תפלת השחר"פרק 
 ברכות מסכת

 

 תפלות 
 תיקון אבות וכנגד תמידין

 

 תפלת ערבית
 רשות  או  חובה

 

 כרם דיבנה
 פולמוס החכמים והנשיאות

 

 ישיבת בנין ציון ירושלים
 ד "זמן חרף תשע
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 קונטרס

 משנת החשבונות
 "חשבונו של עולם"
 ב, עח י גמרא בבא בתרא"עפ

 

 פרקים' ח
 232 - 222והם שיעורי פרקי אבות 

 על 
 חיסמאאלעזר ' משנת ר

 י"פרק שלישי משנה ח
 

 מראה איך התורה היא שלימות של הויה
 ס שלם "ופרד

 כסעודה אשר בה גופי הלכות הם העיקר
 ושאר החכמות הם כפרפראות

 
 ל לשמחת"יוצ

 סיום פרק שלישי מפרקי אבות 
 ד מרחשון "שנערך יום חמישי ליל י
 ד"לסדר וירא תשע

 
 

 
 

 
 

הרבנים העומדים בחזית 
 הערב רבהתקפות 

 
 

טענות ותלונות הערב רב 
 במדבר

  

 והשפעתן על ישראל
 

 תפקיד הזקנים במדבר ולדורות
 
 

 יסודו בסעודה שלישית
 בהעלותך' ק פ"ש
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 בין המיצרים 
 

 בין העגל ושבירת הלוחות
 יז תמוז

 לבין המרגלים
 באב' ט

 

 וימאסו בארץ חמדה
 ההבדל בהבנת המושג

 

 בין בני תורה לבין הציונים
 

 בין הזמנים לעומת בין המיצרים
 

 יסודו בסעודה שלישית
 ג"מסעי תשע-מטות' ק פ"ש

 סוף זמן קיץ

 

 

 

 

 

 אשכבתיה דרבי
 .א, קד –א , כתובות קג

 חלקים' ח
 

 והמסתעף' בענין צוואת רבינו הק
 

הנושא ' הקשר בין אגדתות אלו למשניות פ

 שלפני ואחרי
 

 ביאור הבבלי והירושלמי והיחס ביניהם
 

 ביתו של רבי כמשכן ומקדש
 

 מעלתו של רבי ויחס חכמי הדור אליו
 

 הבנת מהותה של הישיבה וכבוד התורה
 הנלמדת מסוגיות אלו

 

 ל לשמחת"יוצ

 פסחיםו מסכת כתובות סיום

 ב"יום שני ליל יב אדר תשע שנערך
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 שיעור כללי

 א"קיא עמסכת כתובות 
 שיעור אחרון במסכת כתובות

 ב"תשע( ת"עשי)תשרי  -וסיום זמן אלול

 בענין 

 שבועות' ג
 שבועות'  שהם   ו

 ת הסוגיא"לבאר גפ

 המחלוקת בענין שבועת עליה בחומה

 והפולמוס הגדול ביותר ביהדות

______________________ 
 

 כ בסוכה"שיעו

 ב"סוכות תשע
 ותיקון גלות –תשובה 

 כתיקון גלות –סוכה 

 מהות תקון גלות –שלש השבועות 

 שרש הגאולה –שלשתם יחדיו 

 נאמר

 ב"תשע מ סוכות"דחוה' ד
 א"צ רבינו הגר"יאר 

 

 

 

 קונטרס

 וישיבה בן תורה
 

 ...יסודו ב

 סימפוזיון של אברכים ובחורים 

 

 :חלקים' ובו ג

 הישיבה

 רב ותלמיד

 תלמיד חכם

 א"תולדות תשע' ק פ"שנערך בליל שב
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 קונטרס
 אסור להשתמש לאורה

 
 (שבת דף כא)הסוגיא יסודות 

 יסוד תקון הנר חנוכה

 שלך גדול משלהם

 מנורה של שמונה קנים

 

 א"חנוכה תשע
 פרשת מקץ

 

 

 

 

 802 אבות

 א בן עזריה"משנת ר

 ז"משנה י' פרק ג

אני יודע שאיני 

 .יודע
 

 !?מה אני יודע , אז
 

 ('חלק א)ם "שיטת הרמב

 

 א''תשע אייר' ח, חמישי

 פרשת בהר
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 800 אבות

 א בן עזריה"משנת ר

 ז"משנה י' פרק ג

 

 אם אין דעת אין בינה
 

 

 בהדרת קדש ' השתחו לה
 

 : גשר על מים סוערים
 ם לזה של המקובלים"בין מעשה מרכבה של הרמב

 

 ('חלק ב)ם "שטת הרמב
 

 נאמר

 א"תשע, יד סיון שלח לך, חמישי

 

 !?באיזו דעת מדובר: שלח לך לדעתך
 

 סעודה שלישית שבת שלח: נאמר

 

 

 

 

 811 אבות

 א בן עזריה"משנת ר

 ז"משנה י' פרק ג

 אם אין דעת אין בינה
 

 

 י "גרסת הרשב: א"ח

 י"הלולא דרשב: משמעות וגדר המושג
 ואם שייך בשאר צדיקים

 א''תשע אייר' חי, נאמר ראשון

 

 י"יום הלולא דרשב

 ג בעומר"ל
 
 כב אייר לסדר במדבר, והמשכו נאמר בחמישי

לֹות נְִּתְכנּו (ְולֹו) ְוֹלא 'ה ֵדעֹות ֵאל כִּי: ב"ח  ֲעלִּ
 דעת עליון ודעת תחתון

 

 ש "והכל ממה שנלמד לכבוד קבו
 ולכבוד אדונינו בר יוחאי

 



 

 

   ספרים וקונטרסים                         ד"בס  ד"בס

 
 

 

 818 אבות

 א בן עזריה"משנת ר

 ז"משנה י' פרק ג

 אם אין דעת אין בינה
 

 

 ובחרת בחיים 
 

 ת"תיקון הדעת כהכנה למת
  

 נעשה ונשמע 
 (ד טוב"עה)ודעת תחתון ( ח"עה)דעת עליון 

 

 נאמר

 ט דשבועות"ענג יו
 א"סיון תשע' ו

 

 

 

 

 

 812 אבות

 א בן עזריה"משנת ר

 ז"משנה י' פרק ג

 אם אין בינה אין דעת
 

 לא בשמים היא: 'חלק א
 שברו את הכלים וכן משחקים

 

 ב"י והרע"שטת רש :'ב חלק
 ם"י להרמב"השואת שטת רש

 ויישובהי "ט על רש"השגת התוספות יו
 

 י והלשם"שטת האר: 'חלק ג
 

 נאמר

 א"מסעי תשע, כו תמוז, חמישי

 א"דברים תשע, א"מנ' ד, חמישי
 (א"י זיע"צ של רבינו האר"ליל היאר)
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 :קנאתו של פנחס
 

 שרשיה ותקוניה
 

 אחד ן"קשני הדרכים היוצאות מ 

 
 קין -. ן.ק  -. ה.נ.ק –. א.נ.ק

 

 

 נאמר בחלקו

  א"תשעיא תמוז , רביעי
 לסדר פנחס

 

 

 

 

 

 אם אין קמח  אין תורה

 ז"משנה י' א בן עזריה פרק ג"משנת ר
 

 214 אבות - פרק ראשון
 המשנה בין פשיטא לחידוש גדול

 ביאור גמרא במנחות 

 שלש מעמדות כלכליים

 יסוד וחיוב - יישוב הדעת לעסוק בתורה

 215 אבות - פרק שני

 י"על שתיקתו של רש

 ם"על שתיקת הרמב

 עמוד האמצעי בין חטה לבין לחם: קמח

 216 אבות - פרק שלישי

 ניתנה תורה לאוכלי מן ואוכלי תרומה

 על קללת הנחש

 .כ"כל השנה ויוה, י"ישמעאל והרשב' מה בין ר

 למות או להיות מלאך: הצום והקיטל

 ם בין רועמת ללוחשת"שתיקת הרמב

 פרק רביעי
 התורה( ח"וע)בענין השתדלות הקמח לעומת 

 הקמח( ח"וע)ובענין השתדלות התורה לעומת 
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 קונטרס

 עזין שבאומות
 

 ישראל עזין שבאומות

 בחינת העזות שבתורה

 
 סיום מסכת ביצה

 

 ח"חודש שבט תשס-ליל שני ערב ראש
 פרשת בא

 

 

 

 

 קונטרס
 סיום מסכת סוכה

 

מה ענין חנוכה אצל סוכה 

 וסוכות אצל חנוכה
 

 משמרת בילגה 

 החשמונאים עליהםוגזירות 

 
 מילי דסיומא למסכת סוכה

 ז"נר שלישי דחנוכה תשס
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 קונטרס

 משניות ונשמות
 משנת עקביא בן מהללאל

 

 בור ובורא, באר
 משנת עקביא בן מהללאל

 

 משניות ונשמות
 עקביא ומשנתו מתחברים לשרש נשמתו

 

 'משנה א' אבות פרק ג

 125-126: שיעורים

 
 ו"טבת תשס

 ויחי-פרשות ויגש

 

 

 
 

 

 קונטרס

 ז ותלמידיו"שבחי הריב
 דרכים ישרות ומעלות המדות

 

 ז"על דמותו וגדלותו של הריב

 "כי לכך נוצרת"

 כמונה מרגליות-מונה שבחם

 'וכו" צאו וראו איזו דרך ישרה"

 מהותה וגדריה -עין טובה 

 'חמשנה ' באבות פרק 

 96-98: שיעורים

 

 מזכרת מסיום מסכת שבת

 ו"תשסח כסלו "ר



 

 

   ספרים וקונטרסים                         ד"בס  ד"בס

 


