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 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)כולו רצף אהבה  -לב טוב   .114

 ? (חלק ג) 121לאט לאט מתקרבים ל  -לב טוב   .115

 (חלק ד)לב טוב ומעשה בראשית   .116

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ר משנה י    זֶּ יעֶּ י ֱאלִׁ   ַרב ִׁ

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ואהבת לרעך כמוך/ מחמש יוצא שלוש  .117

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך  .118

 "בכל עת יהיו בגדיך לבנים"  .119

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

עַ  משנה יא    ֻׁ י ְיהֹוש    ַרב ִׁ

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה בין חסד לגבורה -תורתם של חכמים   .111

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה "טוב עין הוא יבורך"  .111

 התחברות מול התנתקות  .112

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

י יֹוֵסי משנה יב      ַרב ִׁ

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה החיבורים הנכונים -יצר הרע ויצר טוב   .113

 הצדיק ועבודת הממון   .114

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ְמעֹון משנה יג    י ש ִׁ   ַרב ִׁ

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה בכל דרכיך דעהו -הוראות הרופא   .115

 ? רואה את הנולד-ודרכו ,ירא חטא-שבחו ,רבי שמעון בן נתנאל  .116

 עבודה של יראת חטא/הכרת עצמך כחלק מדרך  .117

 

? 
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ְלָעָזר משנה יד    י אֶּ   ַרב ִׁ

 

 

 ? פורחת השקדייה  .118

 ? ?ומי היה? אפיקורוס מיהו  .119

 תורת השעשועים  .121

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

י ַטְרפֹון משנה טו      ַרב ִׁ

 

 שתי בחינות הדין של ראש השנה -אמרו לפני מלכויות   .121

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

י ַטְרפֹון משנה טז      ...(הּוא ָהָיה אֹוֵמר, המשך)  ַרב ִׁ

 

 

 ? כשקצר וארוך נפגשו  .122

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה אברהם אבינו מול אדם הראשון  -הקצר והארוך  .123

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה שכר ופרס בעד ונגד  .124

 

 פרק שלישי

ן ַמֲהַלְלֵאל משנה א      ֲעַקְבָיא בֶּ

 

 קונטרס  |  צפייה  | ?         באר בור ובורא  .125

 משנת רבי עקיבא בשורש נשמתו  .126

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

י משנה ב    ים ַרב ִׁ ֲֹהנִׁ יָנא ְסַגן ַהכ  ַרְדיֹון,    ֲחנִׁ ן ת ְ ֶּ י ֲחַנְנָיא ב    ַרב ִׁ

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא  .127

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה תפילה על מלכות שמים  .128

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה אמות של הלכה לעומת מושב לצים' ד  .129

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה לעומת אז ישירו אז נידברו  .131

 אותיות פורחות באויר  .131

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ְמעֹון משנה ג    י ש ִׁ   ַרב ִׁ

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה כי לא על הלחם לבדו -השולחן  היהודי   .132

 'זה השולחן אשר לפני ה  .133

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

יַנאי משנה ד    ן ֲחכִׁ ֶּ יָנא ב  י ֲחנִׁ   ַרב ִׁ

 

 מאין ליש -ישנו עם אחד   .134

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ָנה משנה ה    ן ַהק ָ ֶּ ְנָיא ב  י ְנחו    ַרב ִׁ

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)בקרובי אקדש   .135

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)בקרובי אקדש   .136

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה טבע מול נס  .137

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה האחד בקודש? במה הארכת ימים -נחוניא בן הקנה 'ר  .138

  (שבועותחג נאמר בליל )  .139
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ַפר ֲחַנְנָיה משנה ו    יש  כ ְ ֹוָסא אִׁ ן ד  א בֶּ ָ י ֲחַלְפת    ַרב ִׁ

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)דרגות בהשראת שכינה בישראל חמש   .141

 ? (חלק ב) "היא חכמה' הן יראת ה"  .141

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (מקור השם בן איש חי)שכינה שרויה במקום אחדות   .142

 "אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"  .143
 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ו ָתא משנה ז    ְרת  ַ יש  ב  ְלָעָזר אִׁ י אֶּ   ַרב ִׁ

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה שתי תפיסות -או אפסנאי  גיידמאק  .144

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (אחלק ) טבעהתורה ודרך הדרך : ' שני דרכים אל ה  .145

 (חלק ב -טבע מול תורה)י  -ד-לתקן עולם במלכות ש  .146
 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

אי  משנה ח    ַ י ַינ  ַרב ִׁ אי ב ְ ַ ֹוְסת  י ד  ירַרב ִׁ י ֵמאִׁ ו ם ַרב ִׁ ש     מִׁ

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)חתן תורה וחתן בראשית   .147

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)חתן בראשית   .148

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה גדרי פטור וחיוב -שכחת התורה   .149

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה אור וחושך במעשה בראשית -שכחה וזכרון בתורה   .151

 מחצדי חקלאהאלו  -הזורעים בדמעה ברינה יקצורו   .151

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ֹוָסא משנה ט    ן ד  יָנא בֶּ י ֲחנִׁ   ַרב ִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (אחלק ) מערכת היחס בין יראה לחכמה  .152

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (בחלק )מערכת היחס בין חכמה ליראה   .153

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה חכמה ויראה אצל גדולי עולם -עמוד הענן ועמוד האש שהולכים אחרי המחנה   .154

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ?מהי התכלית האמיתית  -חכמה  מוליראה   .155

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה מעשה אבות סימן לבנים –" בן פורת עלי עין"  .156

 (חלק א( )י"רש)סדנא בהנחיית רבינו שמעון יצחקי  -מעשיו מרובים מחכמתו   .157

 (טעון אישור)

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

סדנא בהנחיית רבינו שמעון יצחקי  - הכר את החסרונות שלך -הכר את עצמך   .158

 (טעון אישור) (חלק ב( )י"רש)

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה והוא בריח התיכון לכל משנתינו שניתן למלאכי השרתסוד  -נעשה ונשמע  .159

 משנתו ומעשיו חד הן -רבי חנינא בן דוסא  .161

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ֹוָסא משנה י    ן ד  יָנא בֶּ י ֲחנִׁ יָנס ,...(הּוא ָהָיה אֹוֵמר, המשך) ַרב ִׁ ן ַהְרכ ִׁ י דֹוָסא בֶּ   ַרב ִׁ

 

 

 

 

 

רבי חנינא בן דוסא מחבר את רוח הבריות עם רוח המקום מחבר את הר סיני   .161

 עם חורב

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ?כשרוח וחומר נפגשים מה קורהאו  שלושה עמודים ועבודה אחת  .162

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ארבע תקופות בחייו של אדם כנגד ארבע בחינות במשנת רבי דוסא בן הרכינס  .163

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה מישורים של תודעה ארבע  .164

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה "ביום הזה באו מדבר סיני"  .165

 "יום חתונתו יום שמחת ליבו"  .166
 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

י משנה יא    ֹוָדעִׁ ְלָעָזר ַהמ  י אֶּ   ַרב ִׁ

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)מודעות בחמש מדרגות   -לעולם הבא   הקשר בין עולם הזה  .167 
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 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)מודעות בחמש מדרגות   -הקשר בין עולם הזה לעולם הבא    .168 

 (חלק ג)מודעות בחמש מדרגות   -הקשר בין עולם הזה לעולם הבא    .169

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ָמֵעאל יב משנה    ש ְ י יִׁ   ַרב ִׁ

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה הבן האב והאח  .171

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה "ודוד מפזז ומכרכר בכל עוז"  .171

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה גלה כבוד מישראל  .172

 

  

יָבא משנה יג  י ֲעקִׁ  ַרב ִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)משנת הסייגים  -משני עברי החומה   .173

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)משנת הסייגים  -משני עברי החומה   .174

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה "כי קדוש היום לאדוננו"  .175

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה מסורת סייג לתורה  .176

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה העשירי יהיה קודש  .177

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה 'נדרים סייג לפרישות'ביצרו מול חסיד הדבק ביוצרו   צדיק הנלחם  .178

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה כנשבע במלך עצמו -שבועות , כנודר בחיי המלך  -נדרים  .179

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)סייג לחכמה שתיקה   .181

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ( ב חלק)סייג לחכמה שתיקה  -" ואת צנועים חכמה"  .181

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ג)סייג לחכמה שתיקה   .182

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה כך עלה במחשבה לפני! שתוק  .183

 סייג לחכמה שתיקה במגילת אסתר  - "אין אסתר מגדת"  .184

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

יָבא משנה יד    י ֲעקִׁ   ...(הּוא ָהָיה אֹוֵמר, המשך)  ַרב ִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה משנת החביבות  .185

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה התורה כלי חמדה  .186

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א)בלי חמדה אין תורה   .187

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב)בלי חמדה אין תורה   .188

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה בלי חמדה אי אפשר לתורה -" בראתי לו תורה תבליןבראתי יצר הרע "  .189

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (באור חיבה יתירה)משנת החביבות   .191

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (המשך)משנת החביבות   .191

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה מיהו אדם ומיהו צלם  .192

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה הואומי , מה הוא -אדם   .193

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה חביבין ישראל שנקראו בנים למקום  .194

 סיום משנת החביבות  .195

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

יָבא משנה טו    י ֲעקִׁ   (המשך) ַרב ִׁ

 

 

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה משנת הבחירה או המשנה הנבחרת  .196

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה נידוןבטוב העולם   .197

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א  פרקי ידיעה ובחירה) –עמקי הידיעה והבחירה   .198

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק ב פרקי ידיעה ובחירה )  .199

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה  (שיעורים 211מסיבת ) ( חלק ג –פרקי ידיעה ובחירה ) .א  .211
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 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה והקו והרשימ -שורש הידיעה והבחירה  . ב  .211

 תיקון המידות והחזרת הרע לטוב, שורש העבודה   .211

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

יָבא משנה טז    י ֲעקִׁ   ...(הּוא ָהָיה אֹוֵמר, המשך)  ַרב ִׁ

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה (חלק א) ופנקסו ימשנת ההשגחה או משנת החנוונ  .212

 (חלק ב)משנת ההשגחה   .213

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה

ן ֲעַזְרָיה משנה יז    ֶּ ְלָעָזר ב  י אֶּ   ַרב ִׁ

 

 

 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה "אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ"  .214

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה חובות ומה שביניהם, בחירות, נעשה ונשמע   .215

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ים"סוף תיקון שובב –יתרו ומשפטים , בין בחירה לחובה –נעשה ונשמע   .216

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ואם אין חכמה אין יראה  .217

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה ם חלק א"שיטת הרמב! ?מה אני יודע , אז. אני יודע שאיני יודע  .218 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה 'ם חלק ב"שיטת הרמב"  בהדרת קדש' לה השתחוו"  .219 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה 'ם חלק ג"שיטת הרמב -עניין פילוסופי דק  .א  .211 

 קונטרס  |  צפייה  |  האזנה 'ם חלק ד"שיטת הרמב .ב  .211 
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