חלוקת מוסר מאלול תש"פ עד אלול תשפ"א
תאריך

שבוע פרשת

עד

מ

נצבים וילך

יז אלול  -כג אלול

אורחות צדיקים הקדמה

'וכל הדעות'

ראש השנה

כד אלול  -א תשרי

וכל הדעות

סוף ההקדמה

האזינו

ב תשרי  -ח תשרי

שער הגאווה

'ודע שאנחנו מחוייבים'

יום טוב סוכות

ט תשרי  -טו תשרי

'ודע שאנחנו מחוייבים'

סוף שער הגאווה

שמיני עצרת

טז תשרי  -כב תשרי

שער הענוה

'הרבה ענפים טובים'

בראשית

כג תשרי  -כט תשרי

'הרבה ענפים טובים'

שער הבושה 'יש מתבייש אם ימנע'

מבחן  44אורחות צדיקים הקדמה עד סוף שער הגאוה
נח

ל תשרי  -ו חשון

שער הבושה 'יש מתבייש אם ימנע'

שער האהבה 'ויאהב רעיו'

לך לך

ז חשון  -יג חשון

שער האהבה 'ויאהב רעיו'

'וכיצד היא האהבה'

וירא

יד חשון  -כ חשון

'וכיצד היא האהבה'

סוף שער הרחמים

מבחן  45ארחות צדיקים שער הענוה עד שער האהבה “וכיצד היא האהבה”
חיי שרה

כא חשון  -כז חשון

שער האכזריות

סוף שער האכזריות

תולדות

כח חשון  -ה כסלו

שער השמחה

'וצריך האדם לחקור'

ויצא

ו כסלו  -יב כסלו

'וצריך האדם לחקור'

'הביטחון השביעי'

וישלח

יג כסלו  -יט כסלו

'הביטחון השביעי'

סוף שער השמחה

מבחן  46ארחות צדיקים שער האהבה "וכיצד היא האהבה” עד שער השמחה “הביטחון השביעי”
וישב

כ כסלו -כו כסלו

שער הדאגה

שער הכעס 'ואמר החכם'

מקץ

כז כסלו  -ד טבת

'ואמר החכם'

שער הרצון 'ארבע שמיעות הם'

ויגש

ה טבת  -יא טבת

'ארבע שמיעות הם'

שער הקנאה 'ומי שנזהר שלא יקנא'

ויחי

יב טבת  -יח טבת

שער הקנאה 'ומי שנזהר שלא יקנא'

סוף שער הזריזות

מבחן  47ארחות צדיקים שער השמחה "הביטחון השביעי” עד שער הקנאה “ומי שנזהר שלא יקנא”
שמות

יט טבת  -כה טבת

שער העצלות

שער הנדיבות 'וכל המעלים עיניו'

וארא

כו טבת  -ג שבט

'כל המעלים עיניו'

שער הזכירה 'השישית שיזכור אם יש
בו'

בא

ד שבט י שבט

השישית 'שיזכור אם יש בו'

'החמש ועשרים'

בשלח

יא שבט  -יז שבט

החמש ועשרים

שער השתיקה 'ובעבור שהלשון קלה'

מבחן  48ארחות צדיקים שער הקנאה "ומי שנזהר שלא יקנא” עד שער הזכירה “החמש והעשרים”
יתרו

יח שבט כד שבט

שער השתיקה 'ובעבור שהלשון קלה'

שער השקר 'ויש בעניין השקר'

משפטים שקלים

כה שבט  -א אדר

שער השקר 'ויש בעניין השקר'

שער האמת 'אמר החכם'

תרומה זכור

ב אדר  -ח אדר

שער האמת 'אמר החכם'

שער החניפות 'השביעי'

תצוה

ט אדר  -טו אדר

שער החניפות 'השביעי'

שער לשון הרע 'אמרו רז"ל כנסת
ישראל'

טז אדר  -כב אדר

כי תשא פרה

שער לשון הרע 'אמרו רז"ל כנסת ישראל'

'כתיב מוות וחיים ביד הלשון'

מבחן  49ארחות צדיקים שער הזכירה "החמש והעשרים” עד שער לשון הרע “אמרו רז”ל כנסת ישראל”
שער לשון הרע 'כתיב מוות וחיים ביד
ויקהל פקודי
שער התשובה 'והנה מדרגות רבות'
כג אדר  -כט אדר
הלשון'
החודש
ויקרא

א ניסן  -ז ניסן

שער התשובה 'והנה מדרגות רבות'

'ארבעה ועשרים דברים'

צו

ח ניסן  -יד ניסן

'ארבעה ועשרים דברים'

'ואמרו רז"ל שאין התשובה'

שביעי של פסח

טו ניסן  -כא ניסן

'ואמרו רז"ל שאין התשובה'

'וכן אמרו רז"ל על אברהם'

שמיני

כב ניסן  -כח ניסן

'וכן אמרו רז"ל על אברהם'

'משומד יסיר מלבושיו'

מבחן  50ארחות צדיקים שער לשון הרע "אמרו רז”ל כנסת ישראל” עד שער התשובה “ואמרו רז”ל שאין התשובה”
תזריע מצורע

כט ניסן  -ה אייר

'משומד יסיר מלבושיו'

כללו של דבר ישוב אדם

אחרי קדושים

ו אייר  -יב אייר

כללו של דבר ישוב אדם

שער התורה 'ועתה יש לי לכתוב'

אמור

יג אייר  -יט אייר

ועתה יש לי לכתוב

סוף שער התורה

בהר בחוקתי

כ אייר  -כו אייר

שער יראת שמים

'ועתה הטה אזנך'

מבחן  51ארחות צדיקים שער התשובה "ואמרו רז”ל שאין התשובה” עד שער התורה “ועתה יש לי לכתוב”
במדבר

כז אייר  -ד סיון

'ועתה הטה אזנך'

'וכמו שעשה האלוקים'

נשא

ה סיון – יא סיון

'וכמו שעשה האלוקים' עד סוף הספר *
מסילת ישרים הקדמה

מסילת ישרים סוף ההקדמה

בהעלותך

יב סיון – יח סיון

מסילת ישרים פרק א'

סוף פרק א'

שלח

יט סיון – כה סיון

פרק ב'

פרק ד' 'והנה יש מן הפתאים'

מבחן  52ארחות צדיקים שער התורה "ועתה יש לי לכתוב” עד סוף .מסילת ישרים הקדמה עד סוף פרק א’
קרח

כו סיון – ב תמוז

פרק ד' 'והנה יש מן הפתאים'

עד סוף פרק ד'

חוקת

ג תמוז – ט תמוז

פרק ה'

פרק ו' 'והנה שלמה שנה'

בלק

י תמוז – טז תמוז

פרק ו' והנה שלמה שנה

פרק ט'

פנחס

יז תמוז – כג תמוז

פרק ט'

פרק י' 'והנה ודאי כי מלאכה'

מבחן  53מסילת ישרים פרק ב’ עד פרק ט'
מטות מסעי

כד תמוז – א אב

פרק י' 'והנה ודאי היא מלאכה'

פרק יא 'והנה דברתי עד הנה'

דברים

ב אב – ח אב

פרק יא 'והנה דברתי עד הנה'

עד 'הקנאה גם היא'

ואתחנן

ט באב – טו באב

פרק יא 'הקנאה גם היא'

פרק יג 'אמנם על כל פנים'

עקב

טז אב – כב אב

פרק יג 'אמנם על כל פנים'

פרק טו

מבחן  54מסילת ישרים פרק ט’ עד פרק י”ג “אמנם על כל פנים”
ראה

כג אב – כט אב

פרק טו

פרק יז

שופטים

ל אב – ו אלול

פרק יז

פרק יט והנה גמ"ח'

כי תצא

ז אלול – יג אלול

פרק יט 'והנה גמ"ח'

'ונחזור לענין השבת'

כי תבא

יד אלול – כ אלול

פרק יט 'ונחזור לענין השבת'

הענף הג' הוא הקנאה'
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