
חלוקת מוסר מתשרי תש”פ עד אלול תש”פ

עדמשבוע פרשתתאריך

פרק י ‘והרביעי שהוא בעניני העולם הבא’שער הכניעה פרק חוילךכ”ט אלול – ד’ תשרי

פרק אשער הכניעה פרק י ‘והרביעי שהוא בעניני העולם הבא’האזינוז’ – י”א תשרי

פרק השער התשובה פ”אחוה”מ סוכותי”ד – י”ח תשרי

פרק ושער התשובה פ”הבראשיתכ”א – כ”ה תשרי

מבחן 33 מ שער הכניעה פרק ח עד שער התשובה פרק ו

פרק זשער התשובה פרק ונחכ”ח תשרי – ב’ חשון

פרק חשער התשובה פרק זלך לךה’ – ט’ חשון

פרק טשער התשובה פרק חויראי”ב – ט”ז חשון

פרק ישער התשובה פרקחיי שרהי”ט – כ”ג חשון

עד סוף הפרק )סוף השער(שער התשובה פרק יתולדותכ”ו – ל’ חשון

מבחן 34 מ שער התשובה פרק ו עד סוף השער

כאן עוקפים את שער חשבון הנפש ושער הפרישות

פרק בשער אהבת ה’ - פתיחהויצאג’ – ז’ כסלו

פרק גשער אהבת ה’ פרק בוישלחי’ – י”ד כסלו

פרק השער אהבת ה’ פרק גוישבי”ז – כ”א כסלו

פרק זשער אהבת ה’ פרק המקץכ”ד – כ”ח כסלו

עד סוף הספרשער אהבת ה’ פרק זויגשא’ – ה’ טבת

פרק א משנה המסכת אבות פרק א משנה אויחיח’ – י”ב טבת

מבחן 35 משער אהבת ה’ פתיחה עד סוף הספר

פרק א משנה זמסכת אבות פרק א משנה השמותט”ו – י”ט טבת

פרק א משנה טמסכת אבות פרק א משנה זואראכ”ב – כ”ו טבת

פרק א משנה ידמסכת אבות פרק א משנה טבאכ”ט – ד’ שבט

פרק א משנה יזמסכת אבות פרק א משנה ידבשלחז’ – י”א שבט

עד סוף הפרקמסכת אבות פרק א משנה יזיתרוי”ד – י”ח שבט

מבחן 36 מסכת אבות פ”א מ”א עד סוף פ”א

פרק ב משנה ד ‘ואל תאמר’מסכת אבות פרק ב משנה אמשפטים )שקלים(כ”א – כ”ה שבט

פרק ב משנה חמסכת אבות פרק ב משנה ד ‘ואל תאמר’תרומהכ”ח – ב’ אדר

פרק ב משנה טמסכת אבות פרק ב משנה חתצוה )זכור(ה’ – ט’ אדר



מבחן 37 מסכת אבות פ”ב מ”א עד פ”ב מ”ט

פרק ב משנה יב ‘וכל מעשיך יהיו לשם שמים’מסכת אבות פרק ב משנה טכי תשאי”ב – ט”ז אדר

ויקהל פקודיי”ט – כ”ג אדר
מסכת אבות פרק ב משנה יב ‘וכל מעשיך יהיו 

לשם שמים’
פרק ג משנה א

פרק ג משנה דמסכת אבות פרק ג משנה אויקראכ”ו – א’ ניסן

פרק ג משנה טמסכת אבות פרק ג משנה דצו )שבת הגדול(ד’ – ח’ ניסן

מבחן 38 מסכת אבות  פ”ב מ”ט עד פ”ג מ”ט

פרק ג משנה יאמסכת אבות פרק ג משנה טחול המועדי”א – ט”ו ניסן

פרק ג משנה יגמסכת אבות פרק ג משנה יאשמיניי”ח – כ”ב ניסן

פרק ג משנה טומסכת אבות פרק ג משנה יגתזריע מצורעכ”ה – כ”ט ניסן

עד סוף הפרקמסכת אבות פרק ג משנה טואחרי קדושיםב’ – ו’ אייר

פרק ד משנה במסכת אבות פרק ד משנה אאמורט’ – י”ג אייר

מבחן 39 מסכת אבות פ”ג מ”ט עד פ”ד מ”ב

פרק ד משנה המסכת אבות פרק ד משנה בבהר בחוקותיט”ז – כ’ אייר

פרק ד משנה יאמסכת אבות פרק ד משנה הבמדברכ”ג – כ”ז אייר

פרק ד משנה יחמסכת אבות פרק ד משנה יאנשאא’ – ה’ סיון

פרק ד משנה כמסכת אבות פרק ד משנה יחבהעלותךח’ – י”ב סיון

מבחן 40 מסכת אבות פ”ד מ”ב עד פ”ד מ”כ

פרק ה משנה במסכת אבות פרק ד משנה כשלחט”ו – י”ט סיון

פרק ה משנה דמסכת אבות פרק ה משנה בקורחכ”ב – כ”ו סיון

פרק ה משנה ומסכת אבות פרק ה משנה דחוקתכ”ט – ג’ תמוז

פרק ה משנה טמסכת אבות פרק ה משנה ובלקו’ – י’ תמוז

מבחן 41 מסכת אבות פ”ד מ”כ עד פ”ה מ”ט

פרק ה משנה יאמסכת אבות פרק ה משנה טפנחסי”ג – י”ז תמוז

פרק ה משנה טומסכת אבות פרק ה משנה יאמטות מסעיכ’ – כ”ד תמוז

פרק ו ]עם פירוש רש”י[ משנה במסכת אבות פרק ה משנה טודבריםכ”ז – ב’ אב

פרק ו ]עם פירוש רש”י[ משנה זמסכת אבות פרק ו ]עם פירוש רש”י[ משנה בואתחנןה’ – ט’ אב

עד סוף הפרקמסכת אבות פרק ו ]עם פירוש רש”י[ משנה זעקבי”ב – ט”ז אב

מבחן 42 מסכת אבות פ”ה מ”ט עד סוף המסכת )פ”ו עם פרש”י(

פרק א מידה זתומר דבורה הקדמהראהי”ט – כ”ג אב

סוף פרק אתומר דבורה פרק א מידה זשופטיםכ”ו – ל’ אב

יום ואורחות חיים פתיחהכי תצאג’ – ז’ אלול

עד סוף הספראורחות חיים יום וכי תבואי’ – י”ד אלול

מבחן 43 תומר דבורה הקדמה עד סוף פרק א’. אורחות חיים


