
  בעד אלול תשפ" פ"אחלוקת מוסר מאלול תש

עדמ  תאריך   שבוע פרשת

  'הענף הג' הוא הקנאה'  פרק יט 'ונחזור לענין השבת'  ב"תשפתשרי  ה -כח אלול   וילך

  סוף פרק יט  הקנאה'פרק יט 'הענף ג' הוא   תשרי יב -  ו תשרי  האזינו

  סוף פרק כ  פרק כ  תשרי יט - יג תשרי   חול המועד סוכות

  סוף פרק כא  פרק כא  תשרי כו - כ תשרי   בראשית

  א”עד סוף פרק כ” הוא הקנאה’ הענף הג“ט ”מסילת ישרים פרק י 56מבחן 

  'שנאת הרבנות'  פרק כב  וןחש ג - כז תשרי   נח

  פרק כד 'וכבר מצאנו שהמלאכים'  הרבנות'פרק כב 'שנאת   וןחש י - ון ד חש  לך לך

  סוף פרק כה  פרק כד 'וכבר מצאנו שהמלאכים'  וןחש זי - ון יא חש  וירא

  סוף הספר  פרק כו  ןחשו כד - ון יח חש  חיי שרה

  פרק כ"ב עד סוף הספר ישרים מסילת 57מבחן 

  סוף הפתיחה  ת הלבבות שער הבחינה פתיחהוחוב  כסלו ב - ון כה חש  תולדות

  פרק ג' 'והחכם המבין'  שער הבחינה פרק א'  כסלו ט - ג כסלו   ויצא

  פרק ד' 'והשביעית'  שער הבחינה פרק ג' 'והחכם המבין'  כסלו טז -י כסלו   וישלח

  פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל ליבו'  'שביעיתהשער הבחינה פרק ד' 'ו  כסלו כג - יז כסלו   וישב

  הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו" ת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד שערוחוב 58מבחן 

  כסלו ל - כד כסלו   מקץ חנוכה
שער הבחינה פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל 

  ליבו'
פרק ה' 'ואח"כ חשוב במעלת אותיות 

  המכתב'

  טבת ז - א טבת   ויגש
שער הבחינה פרק ה' 'ואח"כ חשוב במעלת 

  אותיות המכתב'
  פרק ה' 'אך הטרפים המיוחדים'

  טבת די - ח טבת   ויחי
ה 'אך הטרפים פרק שער הבחינה 

  המיוחדים'
  פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו'

  שער הבחינה פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו'  טבת כא - טו טבת   שמות
שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת 

  האדון'

  אדון" האלוקים פתיחה "אבל טובתהואחר כן ישיב אל ליבו" עד שער עבודת " ת הלבבות שער הבחינה פרק ה'וחוב 59מבחן 

  טבת כח - כב טבת   וארא
שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת 

  האדון'
  'וכאשר נעמוד'

  שבט ו -כט טבת   בא
עבודת האלוקים פתיחה 'וכאשר שער 

  נעמוד'
  סוף פרק ב'

  'והשני כי הארת השכל'  שער עבודת האלוקים פרק ג'  שבט יג - ז שבט   בשלח

  שבט כ - יד שבט   יתרו
שער עבודת האלוקים פרק ג' 'והשני כי 

  הארת השכל'
  סוף פרק ג'

  'והראיה על ברור'  שער עבודת האלוקים פרק ד'  כז שבט - כא שבט   משפטים

  ”והראיה על ברור’ “עד שער עבודת האלוקים פרק ד” אבל טובת האדון“ת הלבבות שער עבודת האלוקים פתיחה וחוב 60מבחן 

  אדר א ד - כח שבט   תרומה
שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והראיה על 

  ברור'
  'והמדרגה השלישית'



עדמ  תאריך   שבוע פרשת

  אדר א יא - ה אדר א   תצוה
עבודת האלוקים פרק ד' 'והמדרגה 

  השלישית'
  פרק ה' 'ויאמר לנפש'

  'אמר השכל הענינים שהם טובים'  שער עבודת האלוקים פרק ה' 'ויאמר לנפש'  אדר א יח - יב אדר א   כי תשא

  אדר א הכ -יט אדר א ויקהל 
ה 'אמר השכל פרק שער עבודת האלוקים 
  הענינים שהם טובים'

פרק ו' 'אמרה הנפש כבר הבינותי מה 
  שזכרת'

  ת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה על ברור" עד שער עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת"וחוב 61מבחן 

  באדר  ב - כו אדר א   פקודי
שער עבודת האלוקים פרק ו 'אמרה הנפש 

  כבר הבינותי מה שזכרת'
  סוף פרק ז'

  'ועוד כי אנו רואים'  שער עבודת האלוקים פרק ח'  אדר ב ט - ג אדר ב ויקרא 

  אדר ב טז - י אדר ב   צו
שער עבודת האלוקים פרק ח' 'ועוד כי אנו 

  רואים'
  יועצים'פרק ט' 'והכין לך לצורכך שני 

  אדר ב כג - יז אדר ב   שמיני
שער עבודת האלוקים פרק ט' 'והכין לך 

  לצורכך שני יועצים'
  סוף פרק ט'

  ת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת" עד שער עבודת האלוקים סוף פרק ט'וחוב 62מבחן 

  פרק י'שער עבודת האלוקים   ניסן א - כד אדר ב   תזריע
שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב 

  עושרו'

  ניסן ח - ב ניסן   מצורע
שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב 

  עושרו'
  'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה'

  ניסן טו - ט ניסן   יו"ט של פסח
שער הבטחון פתיחה 'ומתועלת הבטחון בה' 

  בענין התורה'
  פרק ב' 'וכאשר נחקור'

  ג 'וטרדת הנפש להקדים'פרק   ב 'וכאשר נחקור'פרק שער הבטחון   ניסן כב - טז ניסן   אחרון של פסח

  'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא'  שער הבטחון פרק ג' 'וטרדת הנפש להקדים'  ניסן כט - כג ניסן    מות-אחרי

  הבורא" והעלה אשר בעבורה חייב"פרק י' עד שער הבטחון פרק ג'  ת הלבבות שער עבודת האלוקיםוחוב 63מבחן 

  אייר ו -ל ניסן   קדושים 
שער הבטחון פרק ג' 'והעלה אשר בעבורה 

  חייב הבורא'
  'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול'

  אייר יג - ז אייר אמור 
שער הבטחון פרק ג' 'וכיוון שהתברר חיוב 

  הגלגול'
  פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו'

  'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון'  לו טרפו'שער הבטחון פרק ד' 'ואם יבוא   אייר כ - יד אייר בהר 

  אייר כז - כא אייר   בחוקתי 
שער הבטחון פרק ד' 'ויש שימצא בכלל 

  מבקשי הממון'
  'אבל עניני אויביו'

  ”אויביו אבל עניני’ “עד שער הבטחון פרק ד” והעלה אשר בעבורה חייב הבורא"’ ת הלבבות שער הבטחון פרק גוחוב 64מבחן 

  אבל פירוש החלק החמישי''  שער הבטחון פרק ד' 'אבל עניני אויביו'  ןסיו ה - כח אייר במדבר 

  יב סיון - ו סיון  נשא
ד 'אבל פירוש החלק פרק שער הבטחון 

  החמישי'
  'והבטחון על האלוקים'

  יט סיון - יג סיון   בהעלותך 
ד 'והביטחון על פרק שער הביטחון 

  האלוקים'
  ה 'והשישי כי הבוטח'פרק 

  סוף פרק ו'  ה 'והשישי כי הבוטח'פרק שער הבטחון   כו סיון - סיון  כשלח 

  סוף פרק ו' אבל עניני אויביו" עד שער הבטחון"ת הלבבות שער הבטחון פרק ד' וחוב 65מבחן 

  סוף שער הבטחון  שער הבטחון פרק ז'  ג תמוז - כז סיון קרח 

  סוף פרק ד'  שער יחוד המעשה פתיחה  י תמוז - ד תמוז   חוקת

  'וכאשר יתייאש ממך בענין הזה'  הפרק שער יחוד המעשה   יז תמוז - יא תמוז  בלק

  כד תמוז - יח תמוז  פנחס
ה 'וכאשר יתייאש פרק שער יחוד המעשה 

  ממך בענין הזה'
  ר שלא תטעה'הזה'על כן 



עדמ  תאריך   שבוע פרשת

  ת הלבבות שער הבטחון פרק ז' עד שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעה"וחוב 66מבחן 

  ב אב - כה תמוז   מסעימטות 
ה 'על כן היזהר פרק שער יחוד המעשה 

  שלא תטעה'
'וכאשר יתייאש ממך היצר..מצד אהבת 

  השבח'

  ט אב - ג אב   דברים
ה 'וכאשר יתייאש פרק שער יחוד המעשה 

  היצר...מצד אהבת השבח'
  'וכאשר יתייאש ממך היצר...בהנחת החנף'

  טז אב -י אב   ואתחנן
'וכאשר יתייאש ה פרק שער יחוד המעשה 

  היצר .. בהנחת החנף"
'וכאשר יתייאש ממך היצר... מצד הגאות 

  והגאון'

  כג אב - יז אב   עקב
ה 'וכאשר יתייאש פרק שער יחוד המעשה 

  היצר... מצד הגאות והגאון"
  "ואם לא תשמע לו"

  פרק ה' "ואם לא תשמע לו"" עד שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעהת הלבבות שער יחוד המעשה וחוב 67מבחן 

  ל אב - כד אב   ראה
ה 'ואם לא תשמע פרק שער יחוד המעשה 

  לו'
  ו סוף השערפרק סוף 

  סוף פרק ג'  שער הכניעה פתיחה  ז אלול - א אלול   שופטים

  דפרק שער הכניעה   יד אלול - ח אלול   כי תצא
ה 'והחמישי כאשר יחשוב בגדולת פרק 

  הבורא'

  כא אלול -טו אלול   כי תבא
ה 'והחמישי כאשר יחשוב פרק הכניעה שער 

  בגדולת הבורא'
  ו 'והחמישי הכניעה בענייני עולמו'פרק 

  ”והחמישי הכניעה בענייני עולמו’ ”עד שער הכניעה פרק ו” ואם לא תשמע לו’ “ת הלבבות שער יחוד המעשה פרק הוחוב 68מבחן 

  כח אלול - כב אלול   וילך
ו 'והחמישי הכניעה רק שער הכניעה פ

  עולמו'בענייני 
  וף פרק ז'ס

  י 'והרביעי שהוא בעניני העולם הבא'רק פ  חרק שער הכניעה פכט אלול - ו תשרי תשפ"ג    האזינו




