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     Track 3 Test Dates and Material 
 

"פתש  
2019-2020 

Mussar Kitzur Test # Date 

"יש  134עמוד  –"לעולם ירגיל"  86עמוד 
סימן קל"א סעיף ב' –סימן קכ"ז סעיף י"ג  שנאה"  50 

 כ"ו אלול
Thursday, Sep 26 

 כי, דע" 220עמוד  –"יש שנאה"  134עמוד 
"התשובה מדרגות מן קל"זריש סי – סימן קל"א סעיף ב'   51 

 כ"ח תשרי
Sunday, Oct  27 

עמוד  – "התשובה מדרגות כי, דע" 220עמוד 
""אף על פי שהזריזות 292  

סימן קמ"ג סעיף כ"א –ריש סימן קל"ז   52 
 ג' כסלו

Sunday, Dec 1 

 388עמוד  –" "אף על פי שהזריזות 292עמוד 
"עד "ועוד יזהר האדם ריש סימן קנ"ו –סימן קמ"ג סעיף כ"א    53 

 ט"ו טבת
Sunday, Jan 12 

 472עמוד  –" עד "ועוד יזהר האדם 388עמוד 
""ואחר שיעלה בלב  

סימן קס"ז סעיף ט"ו –ריש סימן קנ"ו   54 
"א שבטי  

Thursday, Feb 6 

 518עמוד  –" "ואחר שיעלה בלב 472עמוד 
""תדע ותשכיל  

ריש סימן ק"פ –סימן קס"ז סעיף ט"ו   55 
 י"ב אדר

Sunday, Mar 8 

258סוף עמוד  –" "תדע ותשכיל 518עמוד  ריש סימן קצ"א –ריש סימן ק"פ    56 
 י"א ניסן

Sunday, Apr 5 

  סוף אורחות צדיקים  – 258סוף עמוד 
 מסילת ישרים סוף עמוד ז'

סימן ר' סעיף ד' –ריש סימן קצ"א   57 
 ט"ז אייר

Sunday, May 10 

"עמוד ל"ט "מה ענשו –' סוף עמוד ז סימן רי"א סעיף ז' –ף ד' סימן ר' סעי   58 
 ט"ו סיון

Sunday, Jun 7 

עמוד ע"ב "גם  –" עמוד ל"ט "מה ענשו
"השנאה  

סימן ב' סעיף ב' –סימן רי"א סעיף ז'   59 
 י"ג תמוז

Sunday, Jul 5 

עמוד קי"ז  –" עמוד ע"ב "גם השנאה
 "בממון"

סימן י' סעיף ב' –סימן ב' סעיף ב'   60 
 י"ט אב

Sunday, Aug 9 

ק"נ סוף העמוד –" מוד קי"ז "בממוןע סימן י"ד סעיף ח' –סימן י' סעיף ב'    61 
 י"ז אלול

Sunday, Sep 6 



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"לכן צריך "92עד עמוד " חסיד נקרא" מ 90 עמוד אורחות צדיקים ח"ג עד סעיף י"ז סעיף י" סימן קכט"סוף שנת תשע Sun 9/1/2019 אלול' א

94עד סוף עמוד " לכן צריך" מ 92עמוד  'ח סעיף ב"עד סימן קכ Mon 9/2/2019 אלול' ב

"מי שיש בו "98 עד עמוד 96עמוד : שער העזות– שער רביעי  'עד סעיף ה Tues 9/3/2019 אלול' ג

100עד סוף עמוד " מי שיש בו" מ 98עמוד  'עד סעיף ח Wed 9/4/2019 אלול' ד

102עמוד : שער האהבה– שער חמישי  ב"עד סעיף י Thurs 9/5/2019 אלול' ה

"הרוצה להמלט "106 עד עמוד 104עמוד  Fri 9/6/2019 אלול' ו

"ואהבת אביו ואמו "108עד עמוד " הרוצה להמלט" מ 106עמוד  Shabbos 9/7/2019 אלול' ז

"ובאיזה דרך "110עד עמוד " ואהבת אביו ואמו" מ 108עמוד  ו"עד סעיף ט Sun 9/8/2019 אלול' ח

"ואמר החכם "112עד עמוד " ובאיזה דרך" מ 110עמוד  'ט סעיף ג"עד סימן קכ Mon 9/9/2019 אלול' ט

"ואם ידקדק "114עד עמוד " ואמר החכם" מ 112עמוד  'עד סעיף ז Tues 9/10/2019 אלול' י

"ואהבת הכבוד "116עד עמוד " ואם ידקדק" מ 114עמוד  א"עד סעיף י Wed 9/11/2019 א אלול"י

"אהבת תענוגים "118עד עמוד " ואהבת הכבוד" מ 116עמוד  ו"עד סעיף ט Thurs 9/12/2019 ב אלול"י

"וכן הנושא "122עד עמוד " אהבת תענוגים" מ 118עמוד  Fri 9/13/2019 ג אלול"י

"ומה היא האהבה "124עד עמוד " וכן הנושא" מ 122עמוד  Shabbos 9/14/2019 ד אלול"י

"העובד מאהבה "126עד עמוד " ומה היא האהבה" מ 124עמוד  ט"עד סעיף י Sun 9/15/2019 ו אלול"ט

"דבר ידוע וברור "128עד עמוד " העובד מאהבה" מ 126עמוד  א"עד סעיף כ Mon 9/16/2019 ז אלול"ט

"ובזמן שהאדם מתבונן "130עד עמוד " דבר ידוע וברור" מ 128עמוד  ל"עד ריש סימן ק Tue 9/17/2019 ז אלול"י

עד סוף העמוד" ובזמן שהאדם מתבונן" מ 130עמוד  א"עד ריש סימן קל Wed 9/18/2019 ח אלול"י

"יש שנאה "134 עד עמוד 132עמוד : שער השנאה– שער ששי  'עד סעיף ב Thu 9/19/2019 ט אלול"י

"אמר החכם "136עד עמוד " יש שנאה" מ 134עמוד  Fri 9/20/2019 אלול' כ

138עד סוף עמוד " אמר החכם" מ 136עמוד  Shabbos 9/21/2019 א אלול"כ

"וגם צריך "142 עד עמוד 140עמוד : שער הרחמים– שער שביעי  'עד סעיף ה Sun 9/22/2019 ב אלול"כ

"מדת הרחמנות "144עד עמוד " וגם צריך" מ 142עמוד  'עד סעיף ז Mon 9/23/2019 ג אלול"כ

146עד סוף עמוד " מדת הרחמנות" מ 144עמוד  'עד סעיף י Tue 9/24/2019 ד אלול"כ

"ועוד המדה "150 עד עמוד 148עמוד : שער האכזריות– שער שמיני  ד"עד סעיף י Wed 9/25/2019 ה אלול"כ

"הגוזל עני "152עד עמוד " ועוד המדה" מ 150עמוד  ב"עד ריש סימן קל Thu 9/26/2019 ו אלול"כ

"וגם ירחיק "154עד עמוד " הגוזל עני" מ 152עמוד  Fri 9/27/2019 ז אלול"כ

"התורה אמרה "156עד עמוד " וגם ירחיק" מ 154עמוד  Shabbos 9/28/2019 ח אלול"כ

"וצריך להיות "158עד עמוד " התורה אמרה" מ 156עמוד  'עד סעיף ה Sun 9/29/2019 ט אלול"כ

"ואם תרצה "160עד עמוד " וצריך להיות" מ 158עמוד  'ג סעיף ה" עד סימן קלפ"שנת תש Mon 9/30/2019 תשרי' א

164עד סוף עמוד " ואם תרצה" מ 160עמוד  א"עד סעיף י Tue 10/1/2019 תשרי' ב

"הרבה רעות" עד 166עמוד : שער השמחה-  שער תשיעי  ו"עד סעיף ט Wed 10/2/2019 תשרי' ג

"יש עוד שמחה ושחוק "170עד עמוד " הרבה רעות" מ 166עמוד  'עד סעיף כ Thu 10/3/2019 תשרי' ד

"ויש עוד שמחחה מערבבת"עד " יש עוד שמחה ושחוק" מ 170עמוד  Fri 10/4/2019 תשרי' ה

"אמנם שתית היין "172עד עמוד " ויש עוד שמחחה מערבבת" מ 170עמוד  Shabbos 10/5/2019 תשרי' ו

"וזאת מדת "174עד עמוד " אמנם שתית היין" מ 172עמוד  ב"עד סעיף כ Sun 10/6/2019 תשרי' ז

"במדת השמחה "176עד עמוד " וזאת מדת" מ 174עמוד  ז"עד סעיף כ Mon 10/7/2019 תשרי' ח

ב"ח סעיף י"ג עד סימן קכ"ז סעיף י"חזרה מסימן קכ

ו"ט סעיף ט"ב עד סימן קכ"ח סעיף י"חזרה מסימן קכ

'א סעיף ב"ו עד סימן קל"ט סעיף ט"חזרה מסימן קכ

ב"עד ריש סימן קל' א סעיף ב"חזרה מסימן קל

'ג סעיף כ"ב עד סימן קל"חזרה מריש סימן קל



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"ומה הוא "178עד עמוד " במדת השמחה" מ 176עמוד  ד"עד ריש סימן קל Tue 10/8/2019 תשרי' ט

"מי שמאמין "180עד עמוד " ומה הוא" מ  178עמוד  'עד סעיף ה Wed 10/9/2019 תשרי' י

"המחשבה הרביעית "182עד עמוד " מי שמאמין" מ 180עמוד  'עד סעיף ח Thu 10/10/2019 א תשרי"י

"המחשבה השביעית "184עד עמוד " המחשבה הרביעית" מ 182עמוד  Fri 10/11/2019 ב תשרי"י

"וצריך שיבטח "186עד עמוד " המחשבה השביעית" מ 184עמוד  Shabbos 10/12/2019 ג תשרי"י

"כל הדברים, והנה "188עד עמוד " וצריך שיבטח" מ 186עמוד  ג"עד סעיף י Sun 10/13/2019 ד תשרי"י

"הבטחון השני "190עד עמוד " כל הדברים, והנה" מ 188עמוד  'ה סעיף ב"עד סימן קל Mon 10/14/2019 ו תשרי"ט

"הבטחון השלישי "192עד עמוד " הבטחון השני" מ 190עמוד  'עד סעיף ד Tue 10/15/2019 ז תשרי"ט

"הבטחון הרביעי "194עד עמוד " הבטחון השלישי" מ 192עמוד  'עד סעיף ז Wed 10/16/2019 ז תשרי"י

"הבטחון השישי "196עד עמוד " הבטחון הרביעי" מ 194עמוד  'עד סעיף י Thu 10/17/2019 ח תשרי"י

"הבטחון השמיני "198עד עמוד " הבטחון השישי" מ 196עמוד  Fri 10/18/2019 ט תשרי"י

"ואין לו לבטח "202עד עמוד " הבטחון השמיני" מ 198עמוד  Shabbos 10/19/2019 תשרי' כ

"והבטחון אי אפשר"עד " ואין לו לבטח" מ 202עמוד  ד"עד סעיף י Sun 10/20/2019 א תשרי"כ

"ועתה נחזור "206עד עמוד " והבטחון אי אפשר" מ 202עמוד  ט"עד סעיף י Mon 10/21/2019 ב תשרי"כ

"אין השכינה "208עד עמוד " ועתה נחזור" מ 206עמוד  'ו סעיף ב"עד סימן קל Tue 10/22/2019 ג תשרי"כ

210עד סוף עמוד " אין השכינה" מ 208עמוד  'עד סעיף ז Wed 10/23/2019 ד תשרי"כ

212עמוד  ז"עד ריש סימן קל Thu 10/24/2019 ה תשרי"כ

214עמוד  Fri 10/25/2019 ו תשרי"כ

216עמוד  Shabbos 10/26/2019 ז תשרי"כ

"כי מדרגות התשובה, דע "220 עד עמוד 218עמוד : שער הדאגה– שער עשירי  'עד סעיף ד Sun 10/27/2019 ח תשרי"כ

"הדאגה מועלת "222עד עמוד " כי מדרגות התשובה, דע" מ 220עמוד  'עד סעיף ח Mon 10/28/2019 ט תשרי"כ

"ואם יש לו "224עד עמוד " הדאגה מועלת" מ 222עמוד  א"עד סעיף י Tue 10/29/2019 תשרי' ל

226עד סוף עמוד " ואם יש לו" מ 224עמוד  ח"עד ריש סימן קל Wed 10/30/2019 חשון' א

228עמוד : שער החרטה– עשר -שער אחד 'עד סעיף ז Thu 10/31/2019 חשון' ב

230-232עמוד  Fri 11/1/2019 חשון' ג

"ואתה רואה" עד 234עמוד : שער הכעס– עשר –שער שנים  Shabbos 11/2/2019 חשון' ד

"הכעסן "236עד עמוד " ואתה רואה" מ 234עמוד  ט"עד ריש סימן קל Sun 11/3/2019 חשון' ה

"הכעסן לא יהיה "238עד עמוד " הכעסן" מ 236עמוד  'עד סעיף ג Mon 11/4/2019 חשון' ו

"הכעס גורם "240עד עמוד " הכעסן לא יהיה" מ 238עמוד  'עד סעיף ז Tue 11/5/2019 חשון' ז

"ואמר רבי "242עד עמוד " הכעס גורם" מ 240עמוד  'עד סעיף י Wed 11/6/2019 חשון' ח

"אמר החכם "244עד עמוד " ואמר רבי" מ 242עמוד  ד"עד סעיף י Thu 11/7/2019 חשון' ט

"כי גמר שכלו, ודע "246עד עמוד " אמר החכם" מ 244עמוד  Fri 11/8/2019 חשון' י

248עד סוף עמוד " כי גמר שכלו, ודע" מ 246עמוד  Shabbos 11/9/2019 א חשון"י

"מאד מאד "252 עד עמוד 250עמוד : שער הרצון– עשר -שער שלשה ט"עד סעיף י Sun 11/10/2019 ב חשון"י

"ארבע שמיעות הן "254עד עמוד " מאד מאד" מ 252עמוד  ג"עד סעיף כ Mon 11/11/2019 ג חשון"י

"ואחרי שהכל תלוי "256עד עמוד " ארבע שמיעות הן" מ 254עמוד  מ"עד ריש סימן ק Tue 11/12/2019 ד חשון"י

"אף על פי "258עד עמוד " ואחרי שהכל תלוי" מ 256עמוד  'א סעיף ב"עד סימן קמ Wed 11/13/2019 ו חשון"ט

'ד סעיף ח"עד סימן קל' ג סעיף כ"חזרה מסימן קל

'ה סעיף י"עד סימן קל' ד סעיף ח"חזרה מסימן קל

ז"עד ריש סימן קל' ה סעיף י"חזרה מסימן קל

'ח סעיף ז"ז עד סימן קל"חזרה מריש סימן קל

ד"ט סעיף י"עד סימן קל' ח סעיף ז"חזרה מסימן קל



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"התבונן "260עד עמוד " אף על פי" מ 258עמוד  'עד סעיף ו Thu 11/14/2019 ז חשון"ט

262עד סוף עמוד " התבונן" מ 260עמוד  Fri 11/15/2019 ז חשון"י

"אך יש "266 עד עמוד 264עמוד : שער הקנאה– עשר -שער ארבעה Shabbos 11/16/2019 ח חשון"י

"הקנאה באה "268עד עמוד " אך יש" מ 266עמוד  ב"עד סעיף י Sun 11/17/2019 ט חשון"י

"החכמים הראשונים "270עד עמוד " הקנאה באה" מ 268עמוד  ז"עד סעיף ט Mon 11/18/2019 חשון' כ

272עד  סוף עמוד " החכמים הראשונים" מ 270עמוד  א"עד סעיף כ Tue 11/19/2019 א חשון"כ

"אך על פי" עד 274עמוד  ב"עד סימן קמ Wed 11/20/2019 ב חשון"כ

"לעולם יכבד "276עד עמוד " אך על פי" מ 274עמוד  'עד סעיף ו Thu 11/21/2019 ג חשון"כ

"וכן יקנא "278עד עמוד " לעולם יכבד" מ 276עמוד  Fri 11/22/2019 ד חשון"כ

280עד סוף עמוד " וכן יקנא" מ 278עמוד  Shabbos 11/23/2019 ה חשון"כ

"ואתה צריך לדעת "284 עד עמוד 282עמוד : שער הזריזות– עשר -שער חמשה 'עד סעיף ט Sun 11/24/2019 ו חשון"כ

"מדת הזריזות "286עד עמוד " ואתה צריך לדעת" מ 284עמוד  'ג סעיף ג"עד סימן קמ Mon 11/25/2019 ז חשון"כ

"כללו של דבר "288עד עמוד " מדת הזריזות" מ 286עמוד  'עד סעיף י Tue 11/26/2019 ח חשון"כ

"אמר רבי יהודא בן תימא "290עד עמוד " כללו של דבר" מ 288עמוד  ו"עד סעיף ט Wed 11/27/2019 ט חשון"כ

"אף על פי שהזריזות "292עד עמוד " אמר רבי יהודא בן תימא" מ 290עמוד  א"עד סעיף כ Thu 11/28/2019 חשון' ל

עד סוף העמוד" אף על פי שהזריזות" מ 292עמוד  Fri 11/29/2019 כסלו' א

"העצל הוא רך לבב "296 עד עמוד 294עמוד : שער העצלות– עשר -שער ששה Shabbos 11/30/2019 כסלו' ב

"איך העצל, ראה "298עד עמוד " העצל הוא רך לבב" מ 296עמוד  'ד סעיף ד"עד סימן קמ Sun 12/1/2019 כסלו' ג

"ויש עצלות "300עד עמוד " איך העצל, ראה" מ 298עמוד  'עד סעיף ט Mon 12/2/2019 כסלו' ד

304עד סוף עמוד " ויש עצלות" מ 300עמוד  'ה סעיף ה"עד סימן קמ Tue 12/3/2019 כסלו' ה

"שהמתנה, ודע "308 עד עמוד 306עמוד : שער הנדיבות– עשר -שער שבעה ב"עד סעיף י Wed 12/4/2019 כסלו' ו

"כל המעלים "310עד עמוד " שהמתנה, ודע" מ 308עמוד  'עד סעיף כ Thu 12/5/2019 כסלו' ז

"גדולה צדקה "312עד עמוד " כל המעלים" מ 310עמוד  Fri 12/6/2019 כסלו' ח

"ועוד יהיה נדיב "316עד עמוד " גדולה צדקה" מ 312עמוד  Shabbos 12/7/2019 כסלו' ט

318עד סוף עמוד " ועוד יהיה נדיב" מ 316עמוד  ו"עד ריש סימן קמ Sun 12/8/2019 כסלו' י

"לכן ידקדק "322 עד עמוד 320עמוד : שער הציקנות– עשר -שער שמונה ז"עד ריש סימן קמ Mon 12/9/2019 א כסלו"י

עד סוף העמוד" לכן ידקדק" מ 322עמוד  ח"עד ריש סימן קמ Tue 12/10/2019 ב כסלו"י

"הזכירה היא "326 עד עמוד 324עמוד : שער הזכירה– עשר -שער תשעה 'ט סעיף ב"עד סימן קמ Wed 12/11/2019 ג כסלו"י

"הרביעית "328עד עמוד " הזכירה היא" מ 326עמוד  'עד סעיף ח Thu 12/12/2019 ד כסלו"י

"השביעית "330עד עמוד " הרביעית" מ 328עמוד  Fri 12/13/2019 ו כסלו"ט

"התשיעית "332עד עמוד " השביעית" מ 330עמוד  Shabbos 12/14/2019 ז כסלו"ט

"עשרה-השתים "334עד עמוד " התשיעית" מ 332עמוד  נ"עד ריש סימן ק Sun 12/15/2019 ז כסלו"י

"עשרה-הערבע "336עד עמוד " עשרה-השתים" מ 334עמוד  'עד סעיף ו Mon 12/16/2019 ח כסלו"י

"עשרה-השש "338עד עמוד " עשרה-הערבע" מ 336עמוד  'עד סעיף ט Tue 12/17/2019 ט כסלו"י

עד סוף העמוד" עשרה-השש" מ 338עמוד  ג"עד סעיף י Wed 12/18/2019 כסלו' כ

"העשרים "342 עד עמוד 340עמוד  א"עד ריש סימן קנ Thu 12/19/2019 א כסלו"כ

"העשרים וארבע "344עד עמוד " העשרים" מ 342עמוד  א"עד ריש סימן קנ' ט סעיף ח"חזרה מסימן קמ Fri 12/20/2019 ב כסלו"כ

'א סעיף ו"ד עד סימן קמ"ט סעיף י"חזרה מסימן קל

'ב סעיף ו"עד סימן קמ' א סעיף ו"חזרה מסימן קמ

א"ג סעיף כ"עד סימן קמ' ב סעיף ו"חזרה מסימן קמ

'ה סעיף כ"א עד סימן קמ"ג סעיף כ"חזרה מסימן קמ

'ט סעיף ח"עד סימן קמ' ה סעיף כ"חזרה מסימן קמ



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"העשרים ושש "346עד עמוד " העשרים וארבע" מ 344עמוד  Shabbos 12/21/2019 ג כסלו"כ

"העשרים ותשע "348עד עמוד " העשרים ושש" מ 346עמוד  'עד סעיף ו Sun 12/22/2019 ד כסלו"כ

"הנה השלמנו"עד " העשרים ותשע" מ 348עמוד  'ב סעיף ג"עד סימן קנ Mon 12/23/2019 ה כסלו"כ

350עד סוף עמוד " הנה השלמנו" מ 348עמוד  'עד סעיף ט Tue 12/24/2019 ו כסלו"כ

352עמוד  ו"עד סעיף ט Wed 12/25/2019 ז כסלו"כ

354-356עמוד : שער השכחה– שער עשרים  'ג סעיף ג"עד סימן קנ Thu 12/26/2019 ח כסלו"כ

"מעשה ברבן גמליאל "360 עד עמוד 358עמוד  :שער השתיקה– שער עשרים ואחד  Fri 12/27/2019 ט כסלו"כ

362עד סוף עמוד " מעשה ברבן גמליאל "  מ 360עמוד  Shabbos 12/28/2019 כסלו' ל

"מי שהוא" עד 364עמוד  'עד סעיף ח Sun 12/29/2019 טבת' א

"ולפעמים "366עד עמוד "מי שהוא" מ 364 עמוד  ג"עד סעיף י Mon 12/30/2019 טבת' ב

"יש יושב "368עד עמוד " ולפעמים" מ 366עמוד  ד"עד ריש סימן קנ Tue 12/31/2019 טבת' ג

370עד סוף עמוד " יש יושב" מ 368עמוד  'עד סעיף ג Wed 1/1/2020 טבת' ד

"השני "374 עד עמוד 372עמוד  'עד סעיף ו Thu 1/2/2020 טבת' ה

"הרביעי "376עד עמוד " השני" מ 374עמוד  Fri 1/3/2020 טבת' ו

378עד סוף עמוד " הרביעי" מ 376עמוד  Shabbos 1/4/2020 טבת' ז

"ויש בענין השקר "382 עד עמוד 380עמוד : שער השקר– שער עשרים ושנים  'ה סעיף ב"עד סימן קנ Sun 1/5/2020 טבת' ח

עד סוף העמוד" ויש בענין השקר" מ 382עמוד  'עד סעיף ו Mon 1/6/2020 טבת' ט

"החמישי "386 עד עמוד 384עמוד  'עד סעיף ח Tue 1/7/2020 טבת' י

עד סוף העמוד" החמישי" מ 386עמוד  א"עד סעיף י Wed 1/8/2020 א טבת"י

"ועוד יזהר האדם" עד 388עמוד  ו"עד ריש סימן קנ Thu 1/9/2020 ב טבת"י

"ופעמים שהתירו "390עד עמוד " ועוד יזהר האדם" מ 388עמוד  Fri 1/10/2020 ג טבת"י

392עד סוף עמוד " ופעמים שהתירו" מ 390עמוד  Shabbos 1/11/2020 ד טבת"י

"כל הדובר אמת "398 עד עמוד 394עמוד : שער האמת– שער עשרים ושלשה  'ז סעיף ב"עד סימן קנ Sun 1/12/2020 ו טבת"ט

"המדבר אמת "400עד עמוד " כל הדובר אמת" מ 398עמוד  'עד סעיף ו Mon 1/13/2020 ז טבת"ט

"שהאריכה הגלות, עתה "402עד עמוד " המדבר אמת" מ 400עמוד  'ח סעיף ג"עד סימן קנ Tue 1/14/2020 ז טבת"י

"וכשיש אמת "404עד עמוד " שהאריכה הגלות, עתה "402עמוד  'ט סעיף ג"עד סימן קנ Wed 1/15/2020 ח טבת"י

406עד סוף עמוד " וכשיש אמת" מ 404עמוד  'עד סעיף ו Thu 1/16/2020 ט טבת"י

"השני "410 עד עמוד 408עמוד : שער החניפות– שער עשרים וארבעה  Fri 1/17/2020 טבת' כ

"השלישי "412עד עמוד " השני"  מ 410עמוד  Shabbos 1/18/2020 א טבת"כ

"הרביעי "414עד עמוד " השלישי" מ 412עמוד  ס"עד ריש סימן ק Sun 1/19/2020 ב טבת"כ

"החמישי "418עד עמוד " הרביעי" מ 414עמוד  א"עד ריש סימן קס Mon 1/20/2020 ג טבת"כ

"השביעי "420עד עמוד " החמישי" מ 418עמוד  'עד סעיף ה Tue 1/21/2020 ד טבת"כ

"התשיעי "422עד עמוד " השביעי" מ 420עמוד  'עד סעיף י Wed 1/22/2020 ה טבת"כ

"ויש חניפות "424עד עמוד " התשיעי" מ 422עמוד  ד"עד סעיף י Thu 1/23/2020 ו טבת"כ

"יתרחק, לכן "426עד עמוד " ויש חניפות" מ 424עמוד  Fri 1/24/2020 ז טבת"כ

"והגרועה "428עד עמוד " יתרחק, לכן" מ 426עמוד  Shabbos 1/25/2020 ח טבת"כ

"דרך בריתו "430עד עמוד " והגרועה" מ 428עמוד  ט"עד סעיף י Sun 1/26/2020 ט טבת"כ

ד"א סעיף י"עד סימן קס' ט סעיף ו"חזרה מסימן קנ

'ג סעיף ג"א עד סימן קנ"חזרה מריש סימן קנ

'ד סעיף ו"עד סימן קנ' ג סעיף ג"חזרה מסימן קנ

ו"עד ריש סימן קנ' ד סעיף ו"חזרה מסימן קנ

'ט סעיף ו"ו עד סימן קנ"חזרה מריש סימן קנ



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

432עד סוף עמוד " דרך בריתו" מ 430עמוד  'ב סעיף ד"עד סימן קס Mon 1/27/2020 שבט' א

"ויש לתן טעם בדבר "436 עד עמוד 434עמוד : שער לשון הרע– שער עשרים וחמשה  'עד סעיף ט Tue 1/28/2020 שבט' ב

"ואין התורה "438עד עמוד " ויש לתן טעם בדבר" מ 436עמוד  ב"עד סעיף י Wed 1/29/2020 שבט' ג

"כת מספרי לשון הרע "440עד עמוד " ואין התורה" מ 438עמוד  ג"עד ריש סימן קס Thu 1/30/2020 שבט' ד

עד סוף העמוד" כת מספרי לשון הרע" מ 440עמוד  Fri 1/31/2020 שבט' ה

"והמספר לשון הרע "444 עד עמוד 442עמוד  Shabbos 2/1/2020 שבט' ו

"ואמרו רבותינו "446עד עמוד " והמספר לשון הרע" מ 444עמוד  'עד סעיף ז Sun 2/2/2020 שבט' ז

"מי שאומר לחבירו"עד " ואמרו רבותינו" מ 446עמוד  'ד סעיף ג"עד סימן קס Mon 2/3/2020 שבט' ח

448עד סוף עמוד " מי שאומר לחבירו" מ 446עמוד  'עד סעיף ח Tue 2/4/2020 שבט' ט

"אם תראה אדם "452 עד עמוד 450עמוד  'ה סעיף ג"עד סימן קס Wed 2/5/2020 שבט' י

"אך מעוט פעמים "454עד עמוד " אם תראה אדם" מ 452עמוד  'עד סעיף ח Thu 2/6/2020 א שבט"י

"כתיב "456עד עמוד " אך מעוט פעמים" מ 454עמוד  Fri 2/7/2020 ב שבט"י

"הלשון טובה, ראה "460עד עמוד " כתיב" מ 456עמוד  Shabbos 2/8/2020 ג שבט"י

462עד סוף עמוד " הלשון טובה, ראה" מ 460עמוד  ג"עד סעיף י Sun 2/9/2020 ד שבט"י

"אמר רבי עקיבא "466 עד עמוד 464עמוד : שער התשובה– שער עשרים וששה  'ו סעיף ג"עד סימן קס Mon 2/10/2020 ו שבט"ט

"עבור שבעה דברים "468אמר רבי עקיבא עד עמוד " מ 466עמוד  'ז סעיף ב"עד סימן קס Tue 2/11/2020 ז שבט"ט

"השני "470עד עמוד " עבור שבעה דברים" מ 468עמוד  'עד סעיף ח Wed 2/12/2020 ז שבט"י

"ואחר שיעלה בלב "472עד עמוד " השני" מ 470עמוד  ו"עד סעיף ט Thu 2/13/2020 ח שבט"י

"שמע, ועתה "474עד עמוד " ואחר שיעלה בלב" מ 472עמוד  Fri 2/14/2020 ט שבט"י

"השלישי "476עד עמוד "  שמע, ועתה" מ 474עמוד  Shabbos 2/15/2020 שבט' כ

"הששי "478עד עמוד " השלישי" מ 476עמוד  'ח סעיף ב"עד סימן קס Sun 2/16/2020 א שבט"כ

"הראשון "480עד עמוד " הששי" מ 478עמוד  ט"עד ריש סימן קס Mon 2/17/2020 ב שבט"כ

"הרביעי "482עד עמוד " הראשון" מ 480עמוד  א"עד ריש סימן קע Tue 2/18/2020 ג שבט"כ

"החמישי "486עד עמוד " הרביעי" מ 482עמוד  ב"עד ריש סימן קע Wed 2/19/2020 ד שבט"כ

"השמיני "488עד עמוד " החמישי" מ 486עמוד  ג"עד ריש סימן קע Thu 2/20/2020 ה שבט"כ

"העשירי "490עד עמוד " השמיני" מ 488עמוד  Fri 2/21/2020 ו שבט"כ

"עשר-השנים "492עד עמוד " העשירי" מ 490עמוד  Shabbos 2/22/2020 ז שבט"כ

"עשר-הארבעה "494עד עמוד " עשר-השנים" מ 492עמוד  ד"עד ריש סימן קע Sun 2/23/2020 ח שבט"כ

"עשר-השבעה "496עד עמוד " עשר-הארבעה" מ 494עמוד  'ה סעיף ד"עד סימן קע Mon 2/24/2020 ט שבט"כ

"העשרים "498עד עמוד " עשר-השבעה" מ 496עמוד  'ו סעיף ג"עד סימן קע Tue 2/25/2020 שבט' ל

"ומאותם "500עד עמוד " העשרים" מ 498עמוד  ז"עד ריש סימן קע Wed 2/26/2020 אדר' א

"ומאותם "502עד עמוד " ומאותם" מ 500עמוד  'עד סעיף ו Thu 2/27/2020 אדר' ב

עד סוף העמוד" ומאותם" מ 502עמוד  Fri 2/28/2020 אדר' ג

"כל אלו  הדברים "506 עד עמוד 504עמוד  Shabbos 2/29/2020 אדר' ד

"יש עברות "508עד עמוד " כל אלו  הדברים" מ 506עמוד  ד"עד סעיף י Sun 3/1/2020 אדר' ה

"ואמרו רבותינו "512עד עמוד " יש עברות" מ 508עמוד  'ח סעיף ב"עד סימן קע Mon 3/2/2020 אדר' ו

"ויש ארבעה דברים "514עד עמוד " ואמרו רבותינו" מ 512עמוד  'ט סעיף ב"עד סימן קע Tue 3/3/2020 אדר' ז

'ז סעיף ו"ג עד סימן קע"חזרה מריש סימן קע

ג"ו עד ריש סימן קע"ז סעיף ט"חזרה מסימן קס

ו"ז סעיף ט"עד סימן קס' ה סעיף ח"חזרה מסימן קס

ג"ד עד ריש סימן קס"א סעיף י"חזרה מסימן קס

'ה סעיף ח"ג עד סימן קס"חזרה מריש סימן קס
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"ששה דרכים "516עד עמוד " ויש ארבעה דברים" מ 514עמוד  'עד סעיף ח Wed 3/4/2020 אדר' ח

"תדע ותשכיל "518עד עמוד " ששה דרכים" מ 516עמוד  פ"עד ריש סימן ק Thu 3/5/2020 אדר' ט

"ויש אנשים "520עד עמוד " תדע ותשכיל" מ 518עמוד  Fri 3/6/2020 אדר' י

"הרביעי "522עד עמוד " ויש אנשים" מ 520עמוד  Shabbos 3/7/2020 א אדר"י

"החמישי "524עד עמוד " הרביעי" מ 522עמוד  'עד סעיף י Sun 3/8/2020 ב אדר"י

"הששי "526עד עמוד " החמישי" מ 524עמוד  ז"עד סעיף ט Mon 3/9/2020 ג אדר"י

"תשובת הגדר "528עד עמוד " הששי" מ 526עמוד  'א סעיף ד"עד סימן קפ Tue 3/10/2020 ד אדר"י

"הגדר המעולה "532עד עמוד " תשובת הגדר" מ 528עמוד  'עד סעיף ט Wed 3/11/2020 ו אדר"ט

"ואל יתענה אדם "534עד עמוד " הגדר המעולה" מ 532עמוד  ג"עד סעיף י Thu 3/12/2020 ז אדר"ט

"תשובת המשקל "536עד עמוד " ואל יתענה אדם" מ 534עמוד  Fri 3/13/2020 ז אדר"י

"ואם אדם "538עד עמוד " תשובת המשקל" מ 536עמוד  Shabbos 3/14/2020 ח אדר"י

"בדורות האלה, ועתה "540עד עמוד " ואם אדם" מ 538עמוד  ט"עד סעיף י Sun 3/15/2020 ט אדר"י

"ואם החוטא "544עד עמוד " בדורות האלה, ועתה" מ 540עמוד  ב"עד ריש סימן קפ Mon 3/16/2020 אדר' כ

"ואם חבק "546עד עמוד " ואם החוטא" מ 544עמוד  'עד סעיף ה Tue 3/17/2020 א אדר"כ

"הבא על אשת איש "548עד עמוד " ואם חבק" מ 546עמוד  'עד סעיף ט Wed 3/18/2020 ב אדר"כ

"הנשבע לשקר "550עד עמוד " הבא על אשת איש" מ 548עמוד  ד"עד סעיף י Thu 3/19/2020 ג אדר"כ

"המלשין חבירו "552עד עמוד " הנשבע לשקר" מ 550עמוד  Fri 3/20/2020 ד אדר"כ

"המחלל את השם "554עד עמוד " המלשין חבירו" מ  552עמוד  Shabbos 3/21/2020 ה אדר"כ

556עד סוף עמוד " המחלל את השם" מ 554עמוד  'ג סעיף ג"עד סימן קפ Sun 3/22/2020 ו אדר"כ

"על כל עברה" עד 558עמוד  ד"עד ריש סימן קפ Mon 3/23/2020 ז אדר"כ

"כל מצוות שבתורה "560עד עמוד " על כל עברה" מ 558עמוד  'עד סעיף ה Tue 3/24/2020 ח אדר"כ

"כללו של דבר "564עד עמוד " כל מצוות שבתורה" מ 560עמוד  'עד סעיף י Wed 3/25/2020 ט אדר"כ

"גדולה תשובה "566עד עמוד " כללו של דבר" מ 564עמוד  'ה סעיף ג"עד סימן קפ Thu 3/26/2020 ניסן' א

"כמה מעלה "568עד עמוד " גדולה תשובה" מ 566עמוד  Fri 3/27/2020 ניסן' ב

570עד סוף עמוד " כמה מעלה" מ 568עמוד  Shabbos 3/28/2020 ניסן' ג

"מי שנשאו לבו "574 עד עמוד 572עמוד : שער התורה– שער עשרים ושבעה  ו"עד ריש סימן קפ Sun 3/29/2020 ניסן' ד

"ומתוך שאדם "576עד עמוד " מי שנשאו לבו" מ 574עמוד  'ז סעיף ד"עד קפ Mon 3/30/2020 ניסן' ה

"וצריך הלומד "578עד עמוד " ומתוך שאדם" מ 576עמוד  ט"עד ריש סימן קפ Tue 3/31/2020 ניסן' ו

"תן לבך, לכן "580עד עמוד " וצריך הלומד" מ 578עמוד  'עד סעיף ו Wed 4/1/2020 ניסן' ז

582עד סוף עמוד " תן לבך, לכן "580עמוד  א"עד ריש סימן קצ Thu 4/2/2020 ניסן' ח

"ואחר בית דין "588 עד עמוד 584עמוד  Fri 4/3/2020 ניסן' ט

"ובזמן הזה "590עד עמוד " ואחר בית דין" מ 588עמוד  Shabbos 4/4/2020 ניסן' י

"ואחר כך "592עד עמוד " ובזמן הזה" מ 590עמוד  ב"עד ריש סימן קצ Sun 4/5/2020 א ניסן"י

"ואחר כן "594עד עמוד " ואחר כך" מ 592עמוד  'עד סעיף ד Mon 4/6/2020 ב ניסן"י

596עד סוף עמוד " ואחר כן" מ 594עמוד  'עד סעיף ט Tue 4/7/2020 ג ניסן"י

"וכל זה "600 עד עמוד 598עמוד  'ג סעיף ד"עד סימן קצ Wed 4/8/2020 ד ניסן"י

"ואמרו בפרק"עד " וכל זה" מ 600עמוד  'עד סעיף ט Thu 4/9/2020 ו ניסן"ט

פ"עד ריש סימן ק' ז סעיף ו"חזרה מסימן קע

א"עד ריש סימן קצ' ה סעיף ג"חזרה מסימן קפ

'ה סעיף ג"ד עד סימן קפ"ב סעיף י"חזרה מסימן קפ

ד"ב סעיף י"ג עד סימן קפ"א סעיף י"חזרה מסימן קפ

ג"א סעיף י"פ עד סימן קפ"חזרה מריש סימן ק



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"ודרשו רבותינו "604עד עמוד "  ואמרו בפרק" מ 600עמוד  Fri 4/10/2020 ז ניסן"ט

עד סוף העמוד" ודרשו רבותינו" מ 604עמוד  Shabbos 4/11/2020 ז ניסן"י

"ומאחר שאנו רואים "608 עד עמוד 606עמוד  :שער יראת שמים– שער עשרים ושמונה  ד"עד סעיף י Sun 4/12/2020 ח ניסן"י

"אבל השלישי "610עד עמוד " ומאחר שאנו רואים" מ 608עמוד  'ד סעיף ד"עד סימן קצ Mon 4/13/2020 ט ניסן"י

"לכן יש להודיעך "612עד עמוד " אבל השלישי" מ 610עמוד  'עד סעיף י Tue 4/14/2020 ניסן' כ

"וגם אפילו אדם "614עד עמוד " לכן יש להודיעך" מ 612עמוד  'ה סעיף ד"עד סימן קצ Wed 4/15/2020 א ניסן"כ

"אין דבר בעולם "616עד עמוד " וגם אפילו אדם" מ 614עמוד  'עד סעיף ט Thu 4/16/2020 ב ניסן"כ

"האדם יש לו "618עד עמוד " אין דבר בעולם" מ 616עמוד  Fri 4/17/2020 ג ניסן"כ

"גם לבהמה "620עד עמוד " האדם יש לו" מ 618עמוד  Shabbos 4/18/2020 ד ניסן"כ

"האדם "622עד עמוד " גם לבהמה" מ 620עמוד  ו"עד ריש סימן קצ Sun 4/19/2020 ה ניסן"כ

"ועתה "624עד עמוד " האדם" מ 622עמוד  'עד סעיף ה Mon 4/20/2020 ו ניסן"כ

"ועתה "626עד עמוד " ועתה" מ 624עמוד  'עד סעיף ח Tue 4/21/2020 ז ניסן"כ

"שמע חכמה, ועתה "628עד עמוד " ועתה" מ 626עמוד  ג"עד סעיף י Wed 4/22/2020 ח ניסן"כ

"לפי מעט הכח "632עד עמוד " שמע חכמה, ועתה" מ 628עמוד  ט"עד סעיף י Thu 4/23/2020 ט ניסן"כ

"וכמו שעשה "634עד עמוד " לפי מעט הכח" מ 632עמוד  Fri 4/24/2020 ניסן' ל

"וכמו שעשה "636עד עמוד " וכמו שעשה" מ 634עמוד  Shabbos 4/25/2020 אייר' א

"בעולם "638עד עמוד " וכמו שעשה" מ 636עמוד  ז"עד ריש סימן קצ Sun 4/26/2020 אייר' ב

"וכמו שעולים "640עד עמוד " בעולם" מ 638עמוד  'עד סעיף ה Mon 4/27/2020 אייר' ג

"סוף דבר "642עד עמוד " וכמו שעולים" מ 640עמוד  'עד סעיף י Tue 4/28/2020 אייר' ד

"הנפש יושבת "644עד עמוד " סוף דבר" מ 642עמוד  'ח סעיף ד"עד סימן קצ Wed 4/29/2020 אייר' ה

סיום אורחות צדיקים 646עד סוף עמוד " הנפש יושבת" מ 644עמוד  'עד סעיף י Thu 4/30/2020 אייר' ו

'עמוד א:  הקדמת הרב המחברמסילת ישרים Fri 5/1/2020 אייר' ז

'עמוד ב Shabbos 5/2/2020 אייר' ח

"אם לא נסתכלנו"עד ' עמוד ג ט"עד ריש סימן קצ Sun 5/3/2020 אייר' ט

"הדי  אפוא"' עד עמוד ד" אם לא נסתכלנו"מ ' עמוד ג 'עד סעיף ז Mon 5/4/2020 אייר' י

"היראה"' עד עמוד ה"  אפואהדי"מ ' עמוד ד ב"עד סעיף י Tue 5/5/2020 א אייר"י

"והנה כל אלה"' עד עמוד ו" היראה"מ ' עמוד ה 'עד ריש סימן ר Wed 5/6/2020 ב אייר"י

'עד סוף עמוד ז" והנה כל אלה"מ ' עמוד ו 'עד סעיף ד Thu 5/7/2020 ג אייר"י

"אמנם לשיזכה"' עד עמוד ט' עמוד ח: 'פרק א Fri 5/8/2020 ד אייר"י

"והנה על העקר הזה"' עד עמוד י" אמנם לשיזכה"מ ' עמוד ט Shabbos 5/9/2020 ו אייר"ט

"ולא עוד"א "עד עמוד י" והנה על העקר הזה"מ ' עמוד י 'עד סעיף ח Sun 5/10/2020 ז אייר"ט

"נמצינו למדים"ב "עד עמוד י" ולא עוד"א מ "עמוד י 'א סעיף ג"עד סימן ר Mon 5/11/2020 ז אייר"י

ג"עד סוף עמוד י" נמצינו למדים"ב מ "עמוד י 'ב סעיף ב"עד סימן ר Tue 5/12/2020 ח אייר"י

"ואולם הנה"ו "ד עד עמוד ט"עמוד י: 'פרק ב 'עד סעיף ו Wed 5/13/2020 ט אייר"י

ז"עד סוף עמוד ט" ואולם הנה"ו מ "עמוד ט א"עד סעיף י Thu 5/14/2020 אייר' כ

"כלל הדבר"ח "ז עד עמוד י"עמוד י: 'פרק ג Fri 5/15/2020 א אייר"כ

"כי הנה חשך הלילה"ט "עד עמוד י" כלל הדבר"ח מ "עמוד י Shabbos 5/16/2020 ב אייר"כ

'ג סעיף ט"א עד סימן קצ"חזרה מריש סימן קצ

ט"ו סעיף י"עד סימן קצ' ה סעיף ט"חזרה מסימן קצ

'ה סעיף ט"עד סימן קצ' ג סעיף ט"חזרה מסימן קצ

'סעיף ד' עד סימן ר' ח סעיף י"חזרה מסימן קצ

'ח סעיף י"ט עד סימן קצ"ו סעיף י"חזרה מסימן קצ

א"ב סעיף י"עד סימן ר' סעיף ד' חזרה מסימן ר



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"הא למה זה דומה"' עד עמוד כ" כי הנה חשך הלילה"ט מ "עמוד י ג"עד ריש סימן ר Sun 5/17/2020 ג אייר"כ

א"עד סוף עמוד כ" הא למה זה דומה"מ ' עמוד כ ד"עד ריש סימן ר Mon 5/18/2020 ד אייר"כ

"והוא מה שאמר"ג "ב עד עמוד כ"עמוד כ: 'פרק ד 'עד סעיף ה Tue 5/19/2020 ה אייר"כ

והנה יש"ד "עד עמוד כ" והוא מה שאמר"ג מ "עמוד כ 'עד סעיף י Wed 5/20/2020 ו אייר"כ

"הרי לך"ה "עד עמוד כ" והנה יש מהפתאים"ד מ "עמוד כ 'ה סעיף ב"עד סימן ר Thu 5/21/2020 ז אייר"כ

"עוד אמרו"ו "עד עמוד כ" הרי לך"ה מ "עמוד כ Fri 5/22/2020 ח אייר"כ

"לפי שאמר– יוסף "ז "עד עמוד כ" עוד אמרו"ו מ "עמוד כ Shabbos 5/23/2020 ט אייר"כ

"ולהוציא מלב"ח "עד עמוד כ" לפי שאמר– יוסף "ז מ "עמוד כ ו"עד ריש סימן ר Sun 5/24/2020 סיון' א

"ואף על פי"ט "עד עמוד כ" ולהוציא מלב"ח מ "עמוד כ 'עד סעיף ח Mon 5/25/2020 סיון' ב

"אך על כל פנים"' עד עמוד ל" ואף על פי"ט  מ "עמוד כ 'ז סעיף ג"עד סימן ר Tue 5/26/2020 סיון' ג

עד סוף העמוד" אך על כל פנים"מ ' עמוד ל ח"עד ריש סימן ר Wed 5/27/2020 סיון' ד

"למה זה דומה, הא"ב "א עד עמוד ל"עמוד ל: 'פרק ה 'עד סעיף ח Thu 5/28/2020 סיון' ה

"ומלבד כל זה"ג "עד עמוד ל" למה זה דומה, הא"ב מ "עמוד ל Fri 5/29/2020 סיון' ו

"ותראה קשי"ד "עד עמוד ל" ומלבד כל זה"ג מ "עמוד ל Shabbos 5/30/2020 סיון' ז

"והמפסיד השלישי"ה "עד עמוד ל" ותראה קשי"ד מ "עמוד ל ד"עד סעיף י Sun 5/31/2020 סיון' ח

"אין לו לאדם"ו "עד עמוד ל" והמפסיד השלישי"ה מ "עמוד ל 'ט סעיף ה"עד סימן ר Mon 6/1/2020 סיון' ט

עד סוף העמוד" אין לו לאדם"ו מ "עמוד ל 'י סעיף ה"עד סימן ר Tue 6/2/2020 סיון' י

"והנה שלמה"ח "ז עד עמוד ל"עמוד ל: 'פרק ו א"עד ריש סימן רי Wed 6/3/2020 א סיון"י

"מה ענשו"ט "עד עמוד ל" והנה שלמה"ח מ "עמוד ל 'עד סעיף ז Thu 6/4/2020 ב סיון"י

"ואולם"' עד עמוד מ" מה ענשו"ט מ "עמוד ל Fri 6/5/2020 ג סיון"י

א"עד סוף עמוד מ" ואולם"מ ' עמוד מ Shabbos 6/6/2020 ד סיון"י

"כי הזריזות"ג "ב עד עמוד מ"עמוד מ: 'פרק ז ג"עד סעיף י Sun 6/7/2020 ו סיון"ט

"וכן תמצא"ד "עד עמוד מ" כי הזריזות"ג מ "עמוד מ 'ב סעיף ד"עד סימן רי Mon 6/8/2020 ז סיון"ט

ה"עד סוף עמוד מ" וכן תמצא"ד מ "עמוד מ 'ג סעיף ד"עד סימן רי Tue 6/9/2020 ז סיון"י

ז"מ– ו "עמוד מ: 'פרק ח ו"עד ריש סימן רט Wed 6/10/2020 ח סיון"י

ח"עמוד מ: 'פרק ט ז"עד ריש סימן רט Thu 6/11/2020 ט סיון"י

"שמא תאמר"' ט עד עמוד נ"עמוד מ Fri 6/12/2020 סיון' כ

"והכלל להבחין"א "עד עמוד נ" שמא תאמר"מ ' עמוד נ Shabbos 6/13/2020 א סיון"כ

ב"עד סוף עמוד נ" והכלל להבחין"א מ "עמוד נ 'ז סעיף ג"עד סימן רי Sun 6/14/2020 ב סיון"כ

"אמנם"ד "ג עד עמוד נ"עמוד נ: 'פרק י 'ט סעיף ב"עד סימן רי Mon 6/15/2020 ג סיון"כ

"ואמרו זכרונם לברכה"ה "עמוד נ" אמנם"ד מ "עמוד נ 'עד סעיף ז Tue 6/16/2020 ד סיון"כ

ו"עד סןף עמוד נ" ואמרו זכרונם לברכה"ה מ "עמוד נ 'כ סעיף ג"עד סימן ר Wed 6/17/2020 ה סיון"כ

"כי לא המעשה"ח "ז עד עמוד נ"עמוד נ: א"פרק י 'עד סעיף ח Thu 6/18/2020 ו סיון"כ

"כללו של דבר"ט "עד עמוד נ" כי לא המעשה"ח מ "עמוד נ Fri 6/19/2020 ז סיון"כ

"ואף איוב"' עד עמוד ס" כללו של דבר"ט מ "עמוד נ Shabbos 6/20/2020 ח סיון"כ

"עוד אמרו"א "עד עמוד ס" ואף איוב"מ ' עמוד ס 'כ סעיף י"עד סימן ר Sun 6/21/2020 ט סיון"כ

"אמנם כללו"ב "עד עמוד ס" עוד אמרו"א מ "עמוד ס 'א סעיף ג"עד סימן רכ Mon 6/22/2020 סיון' ל

'כ סעיף ח"ז עד סימן ר"חזרה מריש סימן רט

ז"עד ריש סימן רט' א סעיף ז"חזרה מסימן רי

'א סעיף ז"עד סימן רי' ח סעיף ח"חזרה מסימן ר

'ח סעיף ח"עד סימן ר' ה סעיף ב"חזרה מסימן ר

'ה סעיף ב"א עד סימן ר"ב סעיף י"חזרה מסימן ר



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"אמר הקדוש ברוך הוא"ג "עד עמוד ס" אמנם כללו"ב מ "עמוד ס 'עד סעיף ה Tue 6/23/2020 תמוז' א

"ועתה אביא"ד "עד עמוד ס" אמר הקדוש ברוך הוא"ג מ "עמוד ס 'עד סעיף ז Wed 6/24/2020 תמוז' ב

"עוד בענין"ה "עד עמוד ס" ועתה אביא"ד מ "עמוד ס עד סוף הסימן Thu 6/25/2020 תמוז' ג

"בענין המחשבה"ו "עד עמוד ס" עוד בענין"ה מ "עמוד ס Fri 6/26/2020 תמוז' ד

"והמקל בהם"ז "עד עמוד ס" בענין המחשבה"ו מ "עמוד ס Shabbos 6/27/2020 תמוז' ה

"והנה מי שיש"ח "עד עמוד ס" והמקל בהם"ז מ "עמוד ס עד סעיף ג' סעיף א' סימן א Sun 6/28/2020 תמוז' ו

"הונאת הדברים"ט "עד עמוד ס" והנה מי שיש"ח מ "עמוד ס 'עד סעיף ד Mon 6/29/2020 תמוז' ז

"בענין נתינת העצה"' עד עמוד ע" הונאת הדברים"ט מ "עמוד ס 'עד סעיף ה Tue 6/30/2020 תמוז' ח

"אך זאת"א "עד עמוד ע" בענין נתינת העצה"מ ' עמוד ע 'עד סעיף ו Wed 7/1/2020 תמוז' ט

"גם השנאה"ב "עד עמוד ע" אך זאת"א מ "עמוד ע 'סעיף ב' עד סימן ב' סעיף ו' סימן א Thu 7/2/2020 תמוז' י

עד סוף העמוד" גם השנאה"ב "עמוד ע Fri 7/3/2020 א תמוז"י

"והנה דבר השקר"ד "ג עד עמוד ע"עמוד ע Shabbos 7/4/2020 ב תמוז"י

עד סוף העמוד" והנה דבר השקר"ד מ "עמוד ע 'עד סעיף ז Sun 7/5/2020 ג תמוז"י

"השם-ענפי חלול"ו "ה עד עמוד ע"עמוד ע 'עד סימן ג Mon 7/6/2020 ד תמוז"י

"ומה שקשה"ז "עד עמוד ע" השם-ענפי חלול"ו מ "עמוד ע 'עד סעיף ה Tue 7/7/2020 ו תמוז"ט

"והנה כמו שצריך"ח "עד עמוד ע" ומה שקשה"ז מ "עמוד ע 'סעיף ב' עד סימן ד Wed 7/8/2020 ז תמוז"ט

"הנה כלל"ט "עד עמוד ע" והנה כמו שצריך"ח מ "עמוד ע 'עד ריש סימן ה Thu 7/9/2020 ז תמוז"י

"וימצא גאה"' עד עמוד פ" הנה כלל"ט "עמוד ע Fri 7/10/2020 ח תמוז"י

א"עד סוף עמוד פ" וימצא גאה"מ ' עמוד פ Shabbos 7/11/2020 ט תמוז"י

"ויש כעסן"ג "ב עד עמוד פ"עמוד פ 'עד סעיף ה Sun 7/12/2020 תמוז' כ

"הקנאה"ד "עד עמוד פ" ויש כעסן"ג מ "עמוד פ א"עד סעיף י Mon 7/13/2020 א תמוז"כ

"והוא מה שיעד"ה "עד עמוד פ" הקנאה"ד מ "עמוד פ ו"עד סעיף ט Tue 7/14/2020 ב תמוז"כ

ו"עד סוף עמוד פ" והוא מה שיעד"ה מ "עמוד פ 'עד ריש סימן ו Wed 7/15/2020 ג תמוז"כ

"מי גרם"ח "ז עד עמוד פ"עמוד פ 'סעיף ג' עד סימן ו Thu 7/16/2020 ד תמוז"כ

"כלל הדברים"ט "עד עמוד פ" מי גרם"ח מ "עמוד פ Fri 7/17/2020 ה תמוז"כ

עד סוף העמוד" כלל הדברים"ט "עמוד פ Shabbos 7/18/2020 ו תמוז"כ

א"צ–' עמוד צ: ב"פרק י 'עד סעיף ה Sun 7/19/2020 ז תמוז"כ

"התשובה היא"ג "ב עד עמוד צ"עמוד צ: ג"פרק י 'עד סעיף ט Mon 7/20/2020 ח תמוז"כ

"דרך משל"ד "עד עמוד צ" התשובה היא"ג מ "עמוד צ 'סעיף ג' עד סימן ז Tue 7/21/2020 ט תמוז"כ

ה"עד סוף עמוד צ" דרך משל"ד מ "עמוד צ 'עד סעיף ח Wed 7/22/2020 אב' א

"ואך השרידים"ז "ו עד עמוד צ"עמוד צ 'סעיף ג' עד סימן ח Thu 7/23/2020 אב' ב

ח"עד סוף עמוד צ" ואך השרידים" ז מ "עמוד צ Fri 7/24/2020 אב' ג

"והפרישות במנהגים"' ט עד עמוד ק"עמוד צ: ד"פרק י Shabbos 7/25/2020 אב' ד

א"עד סוף עמוד ק" והפרישות במנהגים"מ ' עמוד ק 'עד סימן ט Sun 7/26/2020 אב' ה

"ושאר כל ההנאות"ג "ב עד עמוד ק"עמוד ק: ו"פרק ט 'עד סעיף ד' סעיף א' סימן ט Mon 7/27/2020 אב' ו

ד"עד סוף עמוד ק" ושאר כל ההנאות"ג מ "עמוד ק 'עד סעיף ו Tue 7/28/2020 אב' ז

"ואולם כבר"ו "ה עד עמוד ק"עמוד ק: ז"פרק ט 'עד סעיף ט Wed 7/29/2020 אב' ח

'עד ריש סימן ה' סעיף ב' חזרה מסימן ב

'סעיף ג' עד סימן ו' חזרה מריש סימן ה

'סעיף ג' עד סימן ח' סעיף ג' חזרה מסימן ו

'סעיף ב' עד סימן ב' חזרה מריש סימן א

א "עד סוף סימן רכ' כ סעיף ח"חזרה מסימן ר
סיום קצור שולחן ערוך



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"ולפעמים"ז "עד עמוד ק" ואולם כבר"ו מ "עמוד ק א"עד סעיף י Thu 7/30/2020 אב' ט

"ומי שהוא"ח "עד עמוד ק" ולפעמים"ז מ "עמוד ק Fri 7/31/2020 אב' י

ט"עד סוף עמוד ק" ומי שהוא"ח מ "עמוד ק Shabbos 8/1/2020 א אב"י

"ומן המעשים"א "י עד עמוד קי"עמוד ק: ז"פרק י ג"עד סעיף י Sun 8/2/2020 ב אב"י

ב"עד סוף עמוד קי" ומן המעשים"א מ "עמוד קי ו"עד סעיף ט Mon 8/3/2020 ג אב"י

"ונבאר עתה"ד "ג עד עמוד קי"עמוד קי: ח"פרק י ז"עד סעיף י Tue 8/4/2020 ד אב"י

ו"עד סוף עמוד קט" ונבאר עתה"ד מ "עמוד קי א"עד סעיף כ Wed 8/5/2020 ו אב"ט

"בממון"ז "ז עד עמוד קי"עמוד קט: ט"פרק י 'סעיף ב' עד סימן י Thu 8/6/2020 ז אב"ט

"ורב הונא"ח "עד עמוד קי" בממון"ז מ "עמוד קי Fri 8/7/2020 ז אב"י

"וכענין זה"ט "עד עמוד קי" ורב הונא"עמוד קיח מ  Shabbos 8/8/2020 ח אב"י

"ואמרו עוד"כ "עד עמוד ק" וכענין זה"ט מ "עמוד קי 'עד סעיף ד Sun 8/9/2020 ט אב"י

"החלק השני"א "עד עמוד קכ" ואמרו עוד"כ מ "עמוד ק 'עד סעיף ו Mon 8/10/2020 אב' כ

"ואחר שיקבע"ב "עד עמוד קכ" החלק השני"א מ "עמוד קכ 'עד סעיף י Tue 8/11/2020 א אב"כ

"והנה דברנו"ג "עד עמוד קכ" ואחר שיקבע"ב מ "עמוד קכ ד"עד סעיף י Wed 8/12/2020 ב אב"כ

"ואולם חכמים"ד "עד עמוד קכ" והנה דברנו"ג מ "עמוד קכ ט"עד סעיף י Thu 8/13/2020 ג אב"כ

"וסדר העלאת"ה "עד עמוד קכ" ואולם חכמים"ד מ "עמוד קכ Fri 8/14/2020 ד אב"כ

"והנה בכלל זה"ו "עד עמוד קכ" וסדר העלאת"ה מ "עמוד קכ Shabbos 8/15/2020 ה אב"כ

ז"עד סוף עמוד קכ" והנה בכלל זה"ו "עמוד קכ ב"עד סעיף כ Sun 8/16/2020 ו אב"כ

"ובכלל זה"ט "ח עד עמוד קכ"עמוד קכ ו"עד סעיף כ Mon 8/17/2020 ז אב"כ

"ונדבר עתה"ל "עד עמוד ק" ובכלל זה"ט מ  "עמוד קכ 'א סעיף ה"עד סימן י Tue 8/18/2020 ח אב"כ

"והנה זאת"א "עד עמוד קל" ונדבר עתה"ל מ "עמוד ק 'עד סעיף י Wed 8/19/2020 ט אב"כ

"אך בעלי הדעה"ב "עד עמוד קל" והנה זאת"א מ "עמוד קל ד"עד סעיף י Thu 8/20/2020 אב' ל

"ועל הדביקות"ג "עד עמוד קל" אך בעלי הדעה"ב מ "עמוד קל Fri 8/21/2020 אלול' א

ד"עד סוף עמוד קל" ועל הדביקות"ג "עמוד קל Shabbos 8/22/2020 אלול' ב

"וכבר הפליגו"ו "ה עד עמוד קל"עמוד קל ט"עד סעיף י Sun 8/23/2020 אלול' ג

"אמנם ודאי"ז "עד עמוד קל" וכבר הפליגו"ו מ "עמוד קל ב"עד ריש סימן י Mon 8/24/2020 אלול' ד

"והנה החסיד"ח "עד עמוד קל" אמנם ודאי"ז מ "עמוד קל 'עד סעיף ה Tue 8/25/2020 אלול' ה

"נמצאת למד"מ "עד עמוד ק" והנה החסיד"ח מ "עמוד קל 'עד סעיף ט Wed 8/26/2020 אלול' ו

עד סוף העמוד" נמצאת למד"מ מ "עמוד ק ב"עד סעיף י Thu 8/27/2020 אלול' ז

ב"קמ– א "עמוד קמ Fri 8/28/2020 אלול' ח

"מעשה, הנה"ד "ג עד עמוד קמ"עמוד קמ: 'פרק כ Shabbos 8/29/2020 אלול' ט

"פשוט הוא,ראה"ה "עד עמוד קמ" מעשה, הנה"ד מ "עמוד קמ ג"עד ריש סימן י Sun 8/30/2020 אלול' י

"נמצאת למד"ו "פשוט הוא עד עמוד קמ,ראה" ה מ "עמוד קמ ד"עד ריש סימן י Mon 8/31/2020 א אלול"י

ח"עד סוף עמוד קמ" נמצאת למד"ו מ "עמוד קמ 'ד סעיף ג"עד סימן י Tue 9/1/2020 ב אלול"י

"וכן תועיל"נ "ט עד עמוד ק"עמוד קמ: א"פרק כ 'עד סעיף ו Wed 9/2/2020 ג אלול"י

עד סוף העמוד" וכן תועיל"נ מ "עמוד ק 'עד סעיף ח Thu 9/3/2020 ד אלול"י

א"עמוד קנ 'ד סעיף ח"ב עד סימן י"ב סעיף י"חזרה מסימן י Fri 9/4/2020 ו אלול"ט

א"סעיף י' עד סימן ט' סעיף ג' חזרה מסימן ח

'סעיף ב' א עד סימן י"סעיף י' חזרה מסימן ט

ט"עד סעיף י' סעיף ב' חזרה מסימן י

ד"א סעיף י"ט עד סימן י"סעיף י' חזרה מסימן י

ב"ב סעיף י"ד עד סימן י"א סעיף י"חזרה מסימן י



ספרי מוסר קיצור שלחן ערוך Day Date תאריך

"הנה החכמה"ג "ב עד עמוד קנ"עמוד קנ: ב"פרק כ Shabbos 9/5/2020 ז אלול"ט

"זכרונם לברכה, ואמרו"ד "עד עמוד קנ" הנה החכמה"ג "עמוד קנ 'ו סעיף ג"עד סימן ט Sun 9/6/2020 ז אלול"י

"הא למה"ה "עד עמוד קנ" זכרונם לברכה, ואמרו"ד מ "עמוד קנ 'עד סעיף ו Mon 9/7/2020 ח אלול"י

"ואמנם"ו "עד עמוד קנ" הא למה"ה מ "עמוד קנ 'עד סעיף ט Tue 9/8/2020 ט אלול"י

עד סוף העמוד" ואמנם"ו מ "עמוד קנ ז"עד ריש סימן ט Wed 9/9/2020 אלול' כ

"החלק השני"ח "ז עד עמוד קנ"עמוד קנ 'עד סעיף ד Thu 9/10/2020 א אלול"כ

"והלל"ט "עד עמוד קנ" החלק השני"ח מ "עמוד קנ Fri 9/11/2020 ב אלול"כ

"כללו של דבר"ס "עד עמוד ק" והלל"ט מ "עמוד קנ Shabbos 9/12/2020 ג אלול"כ

"ועוד שנינו"א "עד עמוד קס" כללו של דבר"ס "עמוד ק 'ז סעיף ב"עד סימן י Sun 9/13/2020 ד אלול"כ

ב"עד סוף עמוד קס" ועוד שנינו"א מ "עמוד קס 'עד סעיף ה Mon 9/14/2020 ה אלול"כ

"וכשיחשוב עוד"ד "ג עד עמוד קס"עמוד קס: ג"פרק כ 'עד סעיף ט Tue 9/15/2020 ו אלול"כ

"ועל הכל"ה "עמוד קס" וכשיחשוב עוד"ד מ "עמוד קס 'ח סעיף ב"עד סימן י Wed 9/16/2020 ז אלול"כ

"עוד ממפסידי"ו "עד עמוד קס" ועל הכל"ה מ "עמוד קס 'עד סעיף ה Thu 9/17/2020 ח אלול"כ

ז"עד סוף עמוד קס" עוד ממפסידי"ו מ "עמוד קס 'ח סעיף ה"עד סימן י' ז סעיף ד"חזרה מסימן ט Fri 9/18/2020 ט אלול"כ

'ז סעיף ד"עד סימן ט' ד סעיף ח"חזרה מסימן י



FOR MORE INFORMATION, CONTACT DIRSHU  
AT 888-5-DIRSHU / INFO@DIRSHUNJ.ORG

BALTIMORE
Agudath Israel of Greenspring
6107 Greenspring Ave (Downstairs in the social hall)

BOCA RATON
Boca Raton Synagogue
7900 Montoya Circle N.

BORO PARK
Kollel Tiferes Yaakov Yosef D’Spinka
1466 56th St.

CARTERET
Please call 732-674-0840

CHICAGO
Chicago Center for Torah and Chesed 
3135 W. Devon Ave 
773-761-4005

CINCINNATI
Please call 513-884-6482

CLEVELAND
 CLEVELAND HEIGHTS 
Mosdos Derech Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

WICKLIFFE
Please call 440-278-1121

DENVER
Aish Denver
Call 732-995-5814

DETROIT
Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

FIVE TOWNS
Yeshiva Sh’or Yoshuv
1 Cedar Lawn Ave. (In upstairs Bais Medrash)

FLATBUSH
Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

Kollel B’nei Torah
2925 Ave. K (Corner of K & Nostrand)

HOUSTON
Young Israel of Houston 
7823 Ludington

KIAMESHE LAKE
169 Barnes Blvd

LAKEWOOD
Yeshiva Ketana  
120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH
Sephardic Torah Center
213 Lenox Ave.
Please call or text 848-218-1494 

LOS ANGELES 6:20
Kollel Yechiel Yehuda 
444 North La Brea Ave

MANHATTAN – WEST SIDE
Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH
Miami Beach Community Kollel
Please call 305-532-8991

MILWAUKEE
Please call 414-447-7999

MONROE
3 Buchanan Unit 101

MONSEY
Yeshiva Bais Dovid  
22 West Maple Ave

MONTREAL
Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

NEW SQUARE
Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PASSAIC
Tiferes Israel • 180 Passaic Ave (downstairs) 

201-364-3415

PITTSBURGH
Please call 732-668-4641

PROVIDENCE
Please call 908-910-5733

QUEENS
Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

KIRYAS TOSH
Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

ROCHESTER
Please call 718-530-4543

SCRANTON
Machzikei Hadas 
600 Monroe Avenue

SOUTH FALLSBURG
Yeshiva Gedolah of South Fallsburg
84 Laurel Park Rd (Mesivta Bais Medrash)

ST. LOUIS
314-721-7951

STATEN ISLAND
YSI Campus 
Please call 917-538-7285

TORONTO
Please call 416-222-3010 x236

UNION CITY 7:45
Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY
Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG
Bnos Yaakov D’ Vishnitz
12 Franklin Ave (Dining Room)
*Chazara Chadshi test will be in  
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

ALL TESTS ARE AT 7:00 PM UNLESS OTHERWISE INDICATED.

Bi-annual Kinyan Halacha tests are only administered in:

Baltimore 
Boro Park 
Chicago 
Cleveland

Fallsburg 
Lakewood 
Monroe 

Monsey 
Montreal
Passaic 

Baltimore 
Boro Park 
Chicago 
Cleveland 
Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Monroe

Monsey 
Montreal 
New Square 
Pittsburgh 
Queens 
Staten Island 
Toronto 
Union City
Williamsburg

120-Blatt tests are  
only administered in:

Bi-annual Kinyan Shas tests are only administered in: 
Baltimore 
Boro Park 
Carteret 
Chicago 
Cleveland 

Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Manhattan 

Montreal 
Monroe 
Monsey 
New Square 

Queens 
Toronto 
Union City  
Williamsburg

Toronto
Tosh 
Williamsburg

DIRSHU TESTING SITES
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