
  מוקדים ברחבי הארץ להשגת הלוח

  

  

' טלשדי חמד                                ' רח, סתיו' משפ גאולה :ירושלים

5380507 

-02  

סנהדרי 

 ה

' טל    27שאול המלך ' רח, בן יהוידע' משפ

5326710 

-02  

' טל  7פנחס קהתי ' רח, כהן'   משפ  ש"גב 

6520133  

-02  

נוה  

  יעקב

' טל  77/9זוין ' רח, זאדה' משפ

5851778  

-02  

' טל  64/7אהבת ישראל ' רח, יגאל' ר    :תל ציון

9709387  

-02  

' טל  18/3אש קודש' רח, ברוכים' משפ   :ביתר

5808149  

-02  

' טל  24/21י "רשב' רח, משה שאולוב' ר   :אלעד

9330194  

-03  

' טל  12/5שמאי ' רח, מאיר אופיר' ר   

7123975  

-052  

קרית 

 :ספר

' טל  4/2מסילת יוסף ' רח, משפחת טרם  

9285467  

-08  

' טל  10רבי עקיבא ' רח, משפחת פת   :ברכפלד

9740174   

-08  

בית 

 :   שמש

' טל  7/3נחל רמות , סרוסי' משפ  '   רמה א

9914118  

-02  

' טל  12/12נהר הירדן , משה בן פורת' ר  'רמה ב 

9235625  

-077  

' טל  15רבי יהושע ' רח, יעקב' ר   :קבני בר

6193340  

-03  

 21/1ששת הימים ' רח, בן ציון' משפ   :חולון

  'ב

' טל

7612297  

-052  

רפאל אלנקוה ' ר' רח, טוטיאן' משפ   :אופקים

37/6  

' טל

9926608  

-08  

הרב שמעונוביץ ' רח, יקיר קרמיזי' ר    : רכסים

20     

' טל

4131353  

-050  

' טל  מוסדות יתד התשובה, הןגלי כ' ר    :צפת

7134378  

-052  

  

  המעוניינים להפיץ את הלוחות ולזכות את הרבים

 02-5822352נא להתקשר למוקד המרכזי 



  

  

  

  תודה וברכה 

  ו"ב הי"לידידי הרב איתמר שושני ונו

  ח היומישהשתתפו בהוצאות הלו

כל ' א תעמוד להם וימלא ה"זכות רבנו זיע

  !משאלות לבם לטובה אמן

  

  

  

  

  

  

©  
  

 כל הזכויות שמורות

  

  

  

-02' מוקד מרכזי להשגת הלוח טל

5822352  
  

  :מען למכתבים ותרומות להפצת הלוח

  "עושה פלא"מכון 



  

  

 הלימוד היומי חודש אלול
 

   "מצרה נפשנו"ב " תמ- מ "תסליחות  �  רביעי א

   ג" תמ- " ואפילו מי"ב "תמסליחות  �  חמישי ב

   ד" רנ- ג "רנחרטה  �  שישי ג

   צ"קוידוי  �  שבת ד

   א"תריתלמידים  - י "תרתמימות   ראשון ה

   "ושמחת מרעות"ג " תרי- א "תריתענית   שני ו

   "ם לנו"האלקי"ד " תרי-" והן אמת"ג "תריתענית   שלישי ז

   "עשו אלה"ז " תרט-" והן אמת"ד "תריתענית   רביעי ח

   ז" תרי- " והנה מאחר"ז "תרטתענית   חמישי ט

   "להודיעם ולהוכיחם"ד " תרל-ב "תרלתוכחה   שישי י

על "ו "תרלתקון  - " וצריך זהירות"ד "תרלתוכחה   שבת יא
  "השבח

 

   ז" תרל-" ועל הכל"ו "תרלתקון   ראשון יב

   ט" תרל-ז "תרלתחבולות   שני יג

   א" תרמ- ט "תרלתלמידי חכמים   שלישי יד

   ד"תרמתוספת  - ג "תרמתולדות   רביעי טו

   "ישראל ברחמים"ו " תרמ- ד "תרמתוקע   חמישי טז

   "דואג ובוטח"ח " תרמ- " והנה מצות"ו "תרמתוקע   שישי יז

   נ" תר- " וצריך לתן"ח "תרמתוקע   שבת יח

   ב" תרנ-א "תרנתשועה   ראשון  יט

   "ישתכח ממנו"ד " תרנ-ג "תרנאלפא ביתא   שני כ

הדבר "ו "תרנ -" דיבור הדיבור"ד "תרנאלפא ביתא   שלישי כא
  "מצוה

 

   "קא עבד"ז " תרנ- " ותרנות יהיה"ו "תרנאלפא ביתא   רביעי כב

   "שלל רב"ט " תרנ-" לב טוב"ז "תרנאלפא ביתא   חמישי כג

מידו "א " תרס- " נדיבות יהיה"ט "תרנאלפא ביתא   שישי כד
  "הכל

 

   ב" תרס- " קדושה יקדש"א "תרסאלפא ביתא   שבת כה

  

  תחיל מחזור לימוד חדשו באלול מ"בתאריך כ
  

  פתיחה

וד ספרי מוסר בקביעות רבותינו גדולי הדורות הורונו שחייב אדם ללמ

וצריך האדם לקבוע לו עת : ק יב"סוס' פ המשנה ברורה סימן א"וכ. יום יום

כי הגדול מחבירו יצרו , ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה

  .ל"ל עכ"גדול הימנו ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז

לא יעבור : ...כתב) ד,כ" (כף החיים"ה בספרו "י ע'רבנו חיים פלאג

 בספר מוסר קודם שיתחיל ללמוד בכל יום לפחות חצי שעהעליו מבלי שילמד 

  .בעומק ההלכה

ללמוד : "ל כתב לתלמיד"מרן ראש הישיבה חכם יהודה צדקה זצ

" ספר מוסר בכל יום לפחות חצי שעה בבוקר וחצי שעה בערב מתוך התבוננות

  ).163' ספר וזאת ליהודה עמ(

כל יהודי בכל : "ל אמר"זצוק" אבי עזרי"על מרן ראש הישיבה ב

ובלעדי זה איני יודע , צריך ללמוד חצי שעה מוסר בכל יום, תקופה ובכל גיל

  ).קנ' ב עמ"משולחנו של רבנו ח' ס" (איך אפשר להיות יהודי

  

  ל"ק רבי אליעזר פאפו זצוק"הבטחותיו הנדירות של רבנו הגה

  "פלא יועץ"ללומדים בספרו 

, לקוח את ספר התורה הזה, אחי ועמי! ם יקרים אקראואליכם אישי"

ששון ושמחה תשיגו בעולם שמעו ותחי נפשכם , למדו היטב לטוב לכםובזה 

  ").פלא יועץ"רבנו בהקדמה לספרו " (הזה ובעולם הבא גילה אחר גילה

 לקיים מילי דספר מזומן לחיי העולם הבאכי מי האיש החפץ להיות "

  ").חסד לאלפים" לספרו רבנו בהקדמה" (פלא יועץ"

וגם אחלה פני כל יודעי דת שיקראו בספרי וידרשו מילי ברבים בבתי "

ובכן , אולי יתעשת האלוקים ויזכני שיעשו דברי פירות, כנסיות ובתי מדרשות

ולבקר בהיכלו אשלם במיטבא ' ואם אזכה לחזות בנועם ה' נפשי תגיל בה

רעי ] ל מי שיבוא לי ממנו הנאהלכ: ביאור [לכל מאן דלימטי ליה מיניה הנאה

 ").פלא יועץ"רבנו בהקדמה לספרו  (!חנוני חנוני



  
  
  

  

 הלימוד היומי חודש אב
 

   א" תקס- ס "תקשתיה   שני א

   ב"תקסשתיקה  -א "תקסשפלות   שלישי ב

   ח" תקס-ו "תקסשבועה   רביעי ג

   ע" תק- ח "תקסשם שמים   חמישי ד

   א" תקע-ע "תקשקידה   שישי ה

   ט" תצ- ח "תצצער  �  שבת ו

   א" תק-ק "תצער  �  ראשון ז

   א" תרנ-נ "תרתשעה באב  �  שני ח

   ה" כ-ג "כאבלות  �  שלישי ט

   ד" תק-ג "תקציפוי  �  רביעי י

   ב" תקע-א "תקעשכן   חמישי יא

   "בחסד אל"ד " תקע- ב "תקעשיר   שישי יב

   ה" תקע- " וכשם שטוב"ד "תקעשיר   שבת יג

   ז" תקע-ה "תקעשליח ציבור   ראשון יד

   "הוא יעשה"ח " תקע-ז "תקעשמירה   שני טו

   ט" תקע-" ובכלל חיוב"ח "תקעשמירה   שלישי טז

   א" תקפ-פ "תקשחוק   רביעי יז

   "רבא בידו"ג " תקפ-א "תקפשמיעה   חמישי יח

   ה" תקפשק - " וכשילך לבית"ג "תקפשמיעה   שישי  יט

   "שיצליחו בלימודם"ז " תקפ-ה "תקפשבח   שבת כ

   ט"תקפשוגג  -  "ואף במקום"ז "תקפשבח   ראשון כא

   צ" תק- ט "תקפשופטים ושוטרים   שני כב

   ב" תקצ- צ "תקשוחט   שלישי כג

   "ם ואדם"אלקי"ד " תקצ-ב "תקצשמש   רביעי כד

   ה" תקצ-" וידוע מאמר"ד "תקצשמש   חמישי  כה

   ז"תקצשכר מצוה  - ה "תקצשכר שכיר   שישי  כו

   ח"תקצשם טוב  -ז "תקצשכל   שבת כז

   ר"תשררה  -ט "תקצ שעור  ראשון כח

   ב"תרשואל כענין  - א "תרשואל   שני כט

   ד" תר- ג "תרתפלין   שלישי ל

ולבקר בהיכלו ממי שאקבל ממנו טובה ' ואם אזכה לחזות בנועם ה"

" אורות אילים"רבנו בספרו " (אשתדל לשלם לו במיטבא ולבקש רחמים עליו

  ).ריש מסכת שקלים

ספרו על ישועות , רבים העוסקים בלימוד הספר פלא יועץ בקביעות

ק "ק בזכות הלימוד בצוותא בספה"מהם שסיפרו שנפקדו בזש. ד"שנעשו להם בס

  "! פלא יועץ"

וזוכים להעמיד , שמענו שרבים קובעים לימוד בביתם יחדיו בספר זה

מרן הסטייפלר הדריך . ק הזה"ברוח הספה' את ביתם על אדני התורה ויראת ה

רבי יצחק " (פלא יועץ"ק "גתו בספהפעם אברך בשנה ראשונה שילמד עם זו

א שהדריך "וכך שמענו גם על מרן רבנו עובדיה יוסף שיבדלחט). ל"אריאלי זצ

  ). ל"רבי לוי חזקיה זצ" (פלא יועץ"ק "חתן שילמד יום יום עם זוגתו בסה

תלמידי חכמים חשובים נוהגים מידי שבת בשבתו לקרוא על שולחן 

 נוהג הגאון הגדול המקובל רבי בניהו וכן, "פלא יועץ"השבת מהספר הקדוש 

  .א"שמואלי שליט

  

גדולי ישראל רבים שלמדו ולימדו בספר הקדוש 
  "פלא יועץ"

ל על ספרי הרב פלא יועץ "העיד מרן ראש הישיבה רבנו יהודה צדקה זצ

דבריו , מכניס לאדם יראת שמים טהורה, אשרי הקונה אותו וקורא בו: ל"בזה

 ם מלב טהור וקדוש חודרים אל לבבות הקוראהחוצבים להבות האש היוצאי

א "תלמידו הגאון רבי ברוך שרגא שליט). פלא יועץ הוצאת תושיה' ס(ל "עכ

ל היה מוסר שיעור לבעלי בתים לפני "ד בירושלים העיד שחכם יהודה זצ"ראב

  ".פלא יועץ"בספר הקדוש " צופיוף"כשישים שנה בבית הכנסת 

ל רבה "און רבי שמואל סלנט זצוקמקובל מזקני ירושלים משמו של הג

  .נכתב ברוח הקודש" פלא יועץ"של ירושלים שהתבטא כי ספר 

ר שמואל "מובא שפעם אחת ראו את הג" אור פני יהושע"בהקדמת ספר 

  " פלא יועץ"מרטיב בדמעות את ספר " באר שמואל"ס "ל מח"רוזנברג זצ

  .ערך תשובה

 



  

  

 הלימוד היומי חודש תמוז
 

   "על עצמו"י " תק-ח "תקקנאה   ראשון א

   א" תקי- " אבל יש"י "תקקנאה   שני ב

   ב" תקי- א "תקיקללה   שלישי ג

   ג" תקי- ב "תקיקבלה   רביעי ד

   ו" תקט- ג "תקיקביעות   חמישי ה

   ז"תקיקרובים  -ו "תקטקביעות צדקה   שישי ו

   ט"תקיקבורה  -ז "תקיקנס   שבת ז

   כ" תק- ט "תקיקרבנות   ראשון ח

   ב" תקכ- כ "תקקריאת שמע   שני ט

   ג"תקכקרי  -ב "תקכקול   שלישי י

   ה" תקכ- ג "תקכרחמנות   רביעי יא

   ז" תקכ-ה "תקכראיה   חמישי יב

   ט" תקכ-ח "תקכרדיפה   שישי יג

   ל"תקרבית  -ט "תקכריצה   שבת יד

   ח"תקלרגילות  -ו "תקלרבים   ראשון טו

   ט" תקל- ח "תקלרינה   שני טז

    ו" רנ-ה "רנחורבן בית המקדש  �  שלישי יז

   א" תקמ-ט "תקלרפואה   רביעי יח

   ב"תקמרחיצה  - א "תקמרופא   חמישי  יט

   "ובערך עיון"ד "תקמ רצון -ב "תקמרבו   שישי כ

   ה"תקמרועה  - " וראוי לאדם"ד "תקמרצון   שבת כא

   ח" תקמ-ו "תקמשלום   ראשון כב

   נ" תק- ח "תקמשנאה   שני כג

   "ברכת טוב"ב " תקנ- נ "תקשבת   שלישי כד

בערך "ג "תקנשנה  - " וכתבו המקובלים"ב "תקנשבת   רביעי  כה
  "שמיעה

 

   ה" תקנ- " רשואמרו במד"ג "תקנשנה   חמישי  כו

   "אתבחנת ואתדנת"ו " תקנ-ה "תקנשיחה   שישי כז

   ח" תקנ- " כתיב) יב"ו "תקנשיחה   שבת כח

   ס" תק-ח "תקנשקר   ראשון כט

כי הספר " ציץ הקודש"ירא בעל העידו בני ביתו של רבי יהודה צבי מיכל שפ

" תיקון חצות"הקדמה לספר (היה מונח לפניו ולא סר מעל שולחנו " פלא יועץ"

  ).12' עמ', מהדורה ב

" אביר יעקב"ן רבי יעקב אביחצירה ה"ק המלוב"בבית מדרשו של הגה

מובא הסדר שהנהיג ) 73' עמ" (אביר יעקב"בספר . ק פלא יועץ"א עסקו בספה"זיע

ובטרם הסתיים היום חתמו את משנת עיונם בספרי מוסר עד : ל"תו וזהרב בישיב

שגורים על לשונם ומונחים " שבט מוסר"ו" פלא יועץ", "ראשית חכמה"שהיו ספרי 

  .על לוח לבם

אחד מגדולי רבני הונגריה בדור האחרון הגאון רבי עקיבא סופר היה לומד 

הובא בתולדות " (פלא יועץ"עם תלמידיו לפני השיעור בקביעות את הספר המוסרי 

  ).הוצאת תושיה" פלא יועץ", המחבר

מובא על הצדיק המקובל חכם מרדכי ) 163' ב עמ"ח(בספר דרך צדיקים 

ל שאחד מתשעת הספרים שהיו סדורים לו על שולחנו בקביעות כל ערב "שרעבי זצ

  .והיה הוגה בו מידי ביומו" פלא יועץ"ק "היה הספה

ל באיזה ספר "ל חכם מרדכי שרעבי זצוקק המקוב"שאלו פעם את הגה

' היינו מהערך הראשון באות א! ('ועד ת' מא" פלא יועץ"למד ספר : ענה? מוסר נלמד

אחד מהספרים שלמדו בקביעות בבית מדרשו של הרב ). 'עד הערך האחרון באות ת

  ".פלא יועץ"ק "שרעבי היה הספה

שלאחר , "צדקהשמש "ל הנהיג בבית מדרשו "ק רבי יעקב מוצפי זצ"הגה

, מזמור לאסף, פלא יועץתפילת מנחה היה הרב קורא מילי מוסר וכיבושין מהספרים 

  ).31' מלך ביופיו עמ' ס (בבכיה של ממשושמירת הלשון על הסדר 

ל "ספר פלא יועץ היה חביב ביותר על הגאון הגדול חכם שבתאי אטון זצ

ובענינים הצריכים . ישיבהוהיה מרבה לצטט ממוסריו ואמרותיו לבני ביתו ולבני ה

צ "נ המשגיח הגה"עדות חדב" (פלא יועץ"' חיזוק היה אומר תעיינו מה כתב על זה בס

  ).א"רבי שמעון זיאת שליט

שחכם שבתאי היה רגיל להתפלל בבית , א"א כהן שליט"צ ר"סיפר הגה

ס ישן ובאותיות הקשות "שבביהכנ" פלא יועץ"ובראותו שהספר ". מטלון"הכנסת 

ובכל , בהוצאה חדשה והניחה על התיבה" פלא יועץ"הלך וקנה ספר , הלקריא

היה עומד ודורש , הזדמנות שהיו מבקשים ממנו לדרוש לפניהם בין מנחה לערבית

  .הזה' לפניהם מהספר הק

 



  
  

 הלימוד היומי חודש סיון
 

   ז" תנ- ו "תנעצבות   שישי א

   "ממציאות הרע"ו " תר-ד "תרתורה  �  שבת ב

לעולם "ח " תר-" זהוהמעמיק ב"ו "תרתורה  �  ראשון ג
  "הבא

 

   י" תר- " ותנינן אוי"ח "תרתורה  �  שני ד

   ו" תע-ה "תעעצרת  �  שלישי ה

   ג" תרמ-א "תרמתהלים  �  רביעי ו

   ט" תנ-ח "תנעזות   חמישי ז

   א" תס-ט "תנעמל   שישי ח

   ב"תסעזר  -א "תסעברה   שבת ט

   ד" תס-ב "תסעונג   ראשון י

    ו" תס- ד "תסעונש   שני יא

    ח"תסערב  - ו "תסעצה   שלישי יב

   "חס ושלום"ע "תעניות  - ח "תסערך   רביעי יג

   ב"תעעין הרע  -" אך בזאת"ע "תעניות   חמישי יד

   ד" תע-ב "תעעריות   שישי טו

   ה" תע- ד "תעעדות   שבת טז

   "לפי הטף"ח "תעפריה ורביה  -ז "תעפרישות   ראשון יז

   פ" ת- " מה גםו"ח "תעפריה ורביה   שני יח

   "לעולם הבא"ה " תפ-ד "תפפרנסה   שלישי  יט

   ו" תפ- " ואם הרחיב"ה "תפפרנסה   רביעי כ

   ז" תפ- ו "תפפחד   חמישי כא

   א"תצפה  - ט "תפפדות   שישי כב

   " עושרם-חכמים "ג " תצ-א "תצצדקה   שבת כג

   ד" תצ- " וכשנותן לעניי"ג "תצצדקה   ראשון כד

   ו"תצצואה  - ד "תצצעקה   שני  כה

   ח"תצציצית  - ו "תצצניעות   שלישי  כו

   ג"תקציור  - א "תקצרה   רביעי כז

   ה" תק-ד "תקציבור   חמישי כח

   ז" תק- ה "תקקדושה   שישי כט

   ח"תקקריאה  -ז "תקקימה   שבת ל

א היה מוסר שיעורים מידי יום ביומו "כידוע מרן רבינו עובדיה יוסף שליט

מולא אבא . שיעור היה מוקדש כולו למוסרביום שלישי ה. בבית הכנסת שאול צדקה

ורבנו היה מסביר ומרחיב , על הסדר" פלא יועץ"ק "נקי היה קורא קטע מהספה

ספר מלך . (הטובה עליו באותו נושא שמדבר עליו הפלא יועץ' בנועם מוסריו כיד ה

  ).192' ביופיו עמ

, א מסר שיחה למחנכים"ל שטיינמן שליט"מרן ראש הישיבה הגראי

 השיחה נשאל ראש הישיבה מאחד המחנכים איזה ספר מוסר ללמוד עם במהלך

הרב שלום  ("זה פשוט, זה טוב מאד"! פלא יועץ"ספר ": א"ענה מרן שליט? הילדים

  ).א"ברוך אינפלד שליט

 לתלמידים בו לוקטו הערכים "ליקוטי פלא יועץ"יצא לאור ספר 

  .א"המתאימים לבני הנעורים בהסכמת גדולי ישראל שליט

א ביקש ממנהלי התלמודי "מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ שליט

וללמדו " ליקוטי פלא יועץ"לקבוע שיעור בתורה והרבנים של התלמידים 

ז תועלת רצויה שהרב יכין לפני "ועצה טובה אשר ימצא עי: "והוסיף. לתלמידים

שכשיגדלו והוסיף ". [שיהיה דבר היוצאים מן הלב נכנסים בלב התלמידים, שילמד

ואכן ישנם כשלושים תלמוד תורה ]. כולו" פלא יועץ"ויתבגרו יותר ילמדו ספר 

  ".ליקוטי פלא יועץ"ברחבי הארץ שעוסקים בקביעות עם התלמידים בספר 

א עוסק בקביעות בלימוד "ד רבי יצחק טוביה וייס שליט"מרן הגאב

וי מרוב הלימוד עד כדי שהראה לאברך חשוב שהספר שבביתו בל, ק פלא יועץ"בספה

  .בספר עם בני משפחתו

א איזה ספר מוסר "שאלו את הגאון ראש הישיבה רבי מאיר מאזוז שליט

ואני נמשך ללימוד . כל אחד ילמד איזה ספר שהוא נמשך אליו: ענה להם? נלמד

  ").מקור נאמן"ת "שו( וחובת הלבבות פלא יועץבספר 

א "בי בנימין כהן שליטצ ר"סיפר להגה, א"ח קניבסקי שליט"מרן רבנו הגר

שבשעה שבאו מחנכים , "קהילות יעקב"ל בעל "ששמע מאביו מרן הסטייפלר זצ

ענה . ת בבני ברק להתייעץ אתו איזה ספר מוסר מומלץ שילמדו עם התלמידים"מת

  ".פלא יועץ"ו" אורחות צדיקים"שילמדו ספר : להם

ג בכמה ל שבדור העבר היה נהו"צ רבי יצחק דוד גוטפרב זצ"העיד הרה

  . ק פלא יועץ"תלמודי תורה בירושלים ללמוד עם התלמידים בספה

 



  
  
  
  
  

  

 הלימוד היומי חודש אייר
 

   ב"תמונה  - א "תממונה   חמישי א

   ד" ת- ב "תמנחה   שישי ב

   ה"תמסירה  -ד "תמניעה   שבת ג

   ז"תמתיקות  -ה "תמרירות   ראשון ד

   "גדולה מזו"ח " ת-ז "תמלמדי תינוקות   שני ה

   ט"תמיתה  -" אמנם גם"ח "תמלמדי תינוקות   שלישי ו

   א" תי-י "תנחמה   רביעי ז

   ג" תי-א "תינדיבות   חמישי ח

   ד" תי-ג "תינקימה ונטירה   שישי ט

   ז" תט-ד "תילת ידים נטי  שבת י

   ז"תינקיות  - ז "תטנבלות הפה   ראשון יא

   ט"תינדרים  - ח "תינאמנות   שני יב

   א"תכנסך  - כ "תנס   שלישי יג

   ג"תכנצוח  -ב "תכנפש   רביעי יד

   ה"תכנפילת אפים  -ג "תכנשים   חמישי טו

   ח" תכ- ז "תכסבלנות   שישי טז

   ה" תל- ב "תלסוד  �  שבת יז

   ד" ר-ג "רזוהר  �  שוןרא יח

   ב" תל- ל "תסיג   שני  יט

   "תלוי בו"ז " תל- ה "תלספר   שלישי כ

   ח" תל- " וחיב אדם"ז "תלספר   רביעי כא

   מ" ת- ט "תלסנגוריא   חמישי כב

   ה"תמסרבנות  -ד "תמסעודה   שישי כג

   ח"תמסגולה  -ו "תמסתר   שבת כד

   ט" תמ- ח "תמספוק   ראשון  כה

   א"תנענוה  -ט "תמת השם עבוד  שני  כו

   ג" תנ-א "תנעשירות   שלישי כז

   ד"תנעיון  - ג "תנעונה   רביעי כח

   ו"תנעצלות  - ד "תנעניה   חמישי כט

ק פלא "א מלמד בבית מדרשו בספה"מורנו הגאון רבי ברוך שרגא שליט

ק "יועץ בקביעות אחרי שיעורו בהלכה וזכו לסיים שם כמה פעמים את הספה

 ותמיד הרב מזרז ומעודד להפיץ את מעלת הלימוד בתורת רבנו, "פלא יועץ"

  ".פלא יועץ"ה

א כמעט ולא "א אמר שרבנו החפץ חיים זיע"ח סופר שליט"מורנו הגרי

פלא "ז הביא את דברי ה"פ" שפת תמים"אמנם בספר . הזכיר בספריו ספרי מוסר

שישיש אחד אמר לו : עוד הוסיף הרב". פלא יועץ "הנחמדהספר : וכתב עליו" יועץ

כ למדו "ורק אח" פלא יועץ"ר שבישיבות בהונגריה קודם למדו תחילה מוסר מספ

  ".פלא יועץ"ק "ואף הוא מעודד בשיעוריו לקבוע לימוד בספה. סוגיות הגמרא

העיד ") מורא הורים וכבודם"ס "בעמ(א "ר שליט"ר ועט"הגאון אאמו

, שבשיעורי התורה בדור הקודם היה נהוג לעסוק לפני השיעור בהלכה בספרי מוסר

" פלא יועץ"ק "והצעירים יותר בספה, "הראשית חכמ"ק "המבוגרים למדו בספה

עוד סיפר שבשיעורי ערב לילדים היה הרב לומד רבע שעה . שלשונו שווה לכל נפש

  . ולא היו זזים מספר זה, "פלא יועץ"עם צעירי הצאן בספר 

  

  "לוח היומי"על ה

ת בדעתנו לחלק "נתן השי, ק הזה"כדי לעודד ולחזק את הלימוד בספה

. שנה אחתבאופן שאפשר לסיים את הספר במשך , י קבועאת הספר ללימוד יומ

ט והיא מחולקת " הבעלא"תשעחוברת זו שלפניכם מיוחדת לשנה המעוברת 

מלאכת מחשבת וטירחה רבה הושקעו בחלוקת .  בין עמוד לדף ביום-בהתאם 

  .ואכן בלוח חדש זה נוספו שינויים ושיפורים רבים. הערכים
ו על כל פרט ופרט בחלוקת הערכים ביודענו קדושת המלאכה התייעצנ

ב שרגא "ומורנו הגר, ץ בירושלים"א מו"י שכנזי שליט"בספר עם מורנו הגר

וכפי שהורו לנו כן , למען יצא מתחת ידינו דבר מתוקן, ד בירושלים"א ראב"שליט

. ר שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה"ויה. עשינו ועודדונו רבות לזכות בזה את הרבים

  .שאלות לבם לטובהכל מ' וימלא ה

שמחים אנו כי בשנה החולפת חולקו מאות רבות של חוברות ללימוד לפי הלוח 

 רבים קובעים בו לימוד יומי בחוג. היומי מהצפון ועד הדרום



    

 הלימוד היומי חודש ניסן
 

   "ובל ימצא"א " שנ- " מצוות לא"ח "שמ] ב[כללות   שלישי א

   "יק אמוח"ג " שנ- " מצוות עשה"א "שנ] ב[כללות   רביעי ב

   ה" שנ-" מצוות עשה) כה"ג "שנ] ב[כללות   חמישי ג

   ז"שנ לב -ה "שנלמוד   שישי ד

   ט"שנליצנות  - ז "שנלשון הרע   שבת ה

   א" שס- ט "שנלשמה   ראשון ו

   ג"שסלעז  -א "שסלווה   שני ז

   ה"שסלבישה  - ג "שסלויה   שלישי ח

   ז"שסמורא  - ה "שסמלכות   רביעי ט

   "כל הארץ"ט "שסמצוות  - ז "שסחה מנו  חמישי י

   א" שע- " וכל קבל"ט "שסמצוות   שישי יא

   ד" תפ- א "תפפסח  �  שבת יב

   ח" קס- ו "קסהגדה  �  ראשון יג

   ג"שעמותרות  -א "שעמזכה   שני יד

   ד" שע-ג "שעמיתון /מהירות  שלישי טו

   ו" שע- ד "שעמעשר   רביעי טז

   ז" שע-ו "שעמוסר   חמישי יז

   "'חרב וכו"פ " ש- ח "שעמחשבה   שישי יח

   ב" שפ-" והגדר הגדול"פ "שמחשבה   שבת  יט

   ד"שפמנהג  -ב "שפמשא ומתן   ראשון כ

   ה" שפ-ד "שפמדות   שני כא

   ז"שפמובחר  - ה "שפמחלוקת   שלישי כב

   ח" שפ-ז "שפמשפט ודין   רביעי כג

   "מכבדי אכבד"צ " ש-ט "שפמשפט ודין   חמישי כד

בסיעתא "ב " שצ-" וחובה מוטלת"צ "שמשפט ודין   שישי  כה
  "דשמיא

 

   "לא לאחד"ד " שצ-" וזאת שנית"ב "שצמשפט ודין   שבת  כו

   ו" שצ- " ועוד צריך"ד "שצמשפט ודין   ראשון כז

   ז" שצ-ו "שצמתן   שני כח

   ט"שצמילה  - ז "שצממשלה   שלישי כט

   א"תממון  - ט "שצמכירה   רביעי ל

ורבים קובעים בו שיעור מידי יום ביומו בבתי כנסיות ובתי , המשפחה

  .מדרשות

המעוררים ומחזקים ספר פלא יועץ נתייחד בזה שמובאים בו ערכים רבים 

באופן שידע כל אדם מהי המשמעות האמיתית של , בעניינם של כל חגי ומועדי השנה

  .החג והמוסר השייך לאותו חג ומועד

היות ואם אדם ילמד את הספר כסדרו יתכן שילמד על ראש השנה לקראת 

לכן סידרנו את הלוח באופן שכל , או על חג הפסח בחודש סיון וכדומה, סוף השנה

וציינו לידו , חד ילמד בכל חג הערך המיוחד השייך לאותו חג כי דבר בעתו מה טובא

וכמו שביקש רבנו בערך .  שמשמעותו לדפדף לערך הקשור לחג וכדומה�

ותקרא בו או בספרים המדברים , שתכתוב לכל דבר התעוררות הצריך: "התעוררות

ואם הוא דבר . יום ביוםאם דבר הנוהג בכל יום תקרא התעוררות מידי , באותו ענין

  .ל"עכ" ודבר בעתו מה טוב, הנוהג מזמן לזמן יקרא התעוררות סמוך לזמנו

: ל"וז, א"לאחרונה קיבלו מכתב ברכה מהגאון רבי יצחק יוסף שליט

ל והוא דבר "א פאפו זצוק"ק פלא יועץ למהר"עברתי על לוח ללימוד יומי בסה"

א היה מוסר "ר שליט"ר עט" שמרן אאמו שנה50-וזכורני לפני כ. חשוב לזיכוי הרבים

נ שאול צדקה ובכל ליל ששי היה לומד עמהם בספר פלא "שיעורים קבועים בביהכ

  .והדברים היו מחזקים במאודיועץ או במנורת המאור 

שמחתי מאד : א כתב בהסכמתו ללוח"יעקב שכנזי שליט' הרב הגאון ר

כזאת שאפשר לסיים את אשר מסודר בצורה , לראות את הקונטרס הנפלא שחיברת

פלא "וכבר ידוע מעלת ההוגה בספר ... במשך שנה אחת" פלא יועץ"הספר הנפלא 

ועצות נפלאות על כל מהלך  ודבקות ויראת שמים' אשר כולו רצוף אהבת ה, "יועץ

 לכן מגיע יישר כח לנשים ולנערות, בכל זמן לגדולים ולקטנים, החיים לכל אדם

ראל כולו בדבר נפלא ועצום שתועלתו רבה לעבר עצום למחבר שמזכה את עם יש

  ".להווה ולעתיד

א בספרו ולזכות ללמוד וללמד לשמור "לקיים דברי רבנו זיע' יזכנו ה

וזכות רבנו . אנו וזרענו וזרע זרענו בנחת ובשלוה ובריאות איתנה כל הימים, ולעשות

  .תעמוד לנו ולמשפחתנו ולכל עם ישראל אמן כן יהי רצון
  

  יבה וחתימה טובהבברכת כת
  

  "עושה פלא"מכון 

 



  

  
  
  

  

 הלימוד היומי 'חודש אדר ב
 

   "דרך ישרה"ז " רצ-ו "רצכבוד אב ואם   שני א

   ט" רצ- " ועיקר הכבוד"ז "רצכבוד אב ואם   שלישי ב

     א"שכבוד הבריות  -ט "רצכבוד חכמים   רביעי ג

   ג"שכונה  -א "שכעס   חמישי ד

   ש" ד- ג "שכבוד   שישי ה

   "כלן עולות"ג " שי-ב "שיכופה   שבת ו

   ו " שט- " וכאשר ירבה"ג "שיופה כ  ראשון ז

   ז"שיטובה  כפוי - ו "שטכהן   שני ח

   ח"שיכלב  -  ז"שיכויה   שלישי ט

   כ"שכסף  -ח "שיכניעה   רביעי י

   ב"שככלה בבית אביה  -כ "שכנוי   חמישי יא

   ד"שככיליות  -ב "שככתיבה   שישי יב

   א" תפ- פ "תפורים  �  שבת יג

   ה" רמ- ג "רמחמץ  �  ראשון יד

   "או בקצתם"ו " שכ- ה "שכ] א[כללות   שני טו

   "יכפר בעדנו"ח " שכ- " העצבות רעה"ו "שכ] א[כללות   שלישי טז

   ט" שכ- " ענית אמנים"ח "שכ] א[כללות   רביעי יז

   "נעים גורלו"א " של- ל "ש] א[כללות   חמישי יח

   "יהי רצון"ג " של- " התרחק מן"א "של] א[כללות   שישי  יט

   "העולם הבא"ה " של-ג "של] ב[כללות   שבת כ

   "שכולו טוב"ו " של- " מצוות עשה"ה "של] ב[כללות   ראשון כא

   ז" של-" מצוות לא"ו "של] ב[כללות   שני כב

   "בן ירצה"ט " של-ח "של] ב[כללות   שלישי כג

   "בימינו אמן"א " שמ- " מצוות עשה"ט " של]ב[כללות   רביעי כד

בדרך "ב " שמ-" מצוות עשה) יג"א "שמ] ב[כללות   חמישי  כה
  "טובים

 

   "יהיה לביתו"ד " שמ-" מצוות לא"ב "שמ] ב[כללות   שישי  כו

להולכים "ו " שמ- " מצוות עשה"ד "שמ] ב[כללות   שבת כז
  "בתמים

 

ולעשות "ז " שמ- " מצוות עשה"ו "שמ] ב[כללות   ראשון כח
  "ולקים

 

איש "ח " שמ-  " מצוות עשה)כ"ז "שמ] ב[כללות   שני כט
  "חסד

 

  

 הלימוד היומי ע"אלול תש
 

  ב" תקל- א "תקל ראש השנה �  ראשון כו

  "ל"הקדוש ז"ה " תקל-ג  "תקל ראש השנה �  שני כז

הקדוש "ו " תקל-"  עיניך הרואות"ה "תקל ראש השנה �  שלישי כח

 "ל"ז

 

  "נעשה ונקבל"כ " תר-ז "תרי  תשובה�  רביעי כט

  

  :לתועלת המעיין

  

  "תושיה"העמודים בספר לפי ההוצאה המנוקדת הנפוצה 

 :כאשר ציינו עמוד ולא כתבנו לידו מילים כוונתנו ∗

 ללמוד מתחילת הערך המצוין בעמוד – בתחילת הלימוד היומי

  .זה

  ויין  לסיים את הלימוד בעמוד זה בערך המצ– בסוף הלימוד היומי

  ).כ סוף הערך"בד(

  

העמוד יש להתחיל או ' כאשר ציינו מילים סמוך למס ∗

 .לסיים במילים המצוינות

 

 אחרי �המשבצת הריקה בסוף השורה מיועדת לסימון  ∗



  

 הלימוד היומי 'חודש אדר א
 

   מ" ר-ט "רלחשדא   שבת א

   א" רמ-מ "רחסידות   ראשון ב

   ג" רמ- א "רמחמיו וחמותו   שני ג

   ז"רמחשיבות  - ה"רמחשבון   שלישי ד

   ח" רמ-ז "רמחשוד   רביעי ה

   נ" ר- ח "רמחתן   חמישי ו

   א" רנ-נ "רחוב   שישי ז

   ג" רנ-א "רנחוסר   שבת ח

   ז"רנחרש  - ו"רנחן   ראשון ט

   ס"ר - ח"רנטומאה   שני י

   א"רסטרדא  -  ס"רטעם   שלישי יא

   ג" רס- א "רסטבע   רביעי יב

   ד" רס- ג "רסטרף   חמישי יג

   ו" רס-ד "רסטורח   שישי יד

   ז"רסטעות  -  ו"רסטענות   שבת טו

   "מכבדי אכבד"ט "רסטהרה  -  ח"רסטיול   ראשון טז

   א" רע- " וואזהרה שמענ"ט "רסטהרה   שני יז

   ב" ער- א "רעיראה   שלישי יח

   ג" רע- ב "ערידיעה   רביעי  יט

   ו" רע- ג "רעיצר   חמישי כ

   ח"רעירידה  - ו"רעיתרון   שישי כא

   פ"ריגיעה  -  ח"רעיאוש   שבת כב

   "ודרך ארץ"ב "רפילדות  - פ"ריין   ראשון כג

   ג"רפימין  -  "וראוי לתקן"ב "רפילדות   שני כד

   ה"רפיועץ  - ד"רפיונקי שדים   שלישי  כה

   ח"רפישיבה  - ו"רפיופי   רביעי  כו

   ט"רפישרות  - ח"רפיוהרא   חמישי כז

   "רוח ליוצרו"א " רצ- ט "רפיסורין   שישי כח

   ג" רצ- " ומה גם"א "רציסורין   שבת  כט

   ה" רצ- ד "רצישוב הדעת   ראשון  ל

  

 הלימוד היומי חודש תשרי
 

 וירחמנו"ב " תרכ-" מצאהואם "כ "תר תשובה �  חמישי א
 "עושהו

 

דתיובתא "ד " תרכ- " ועל עברות"ב "תרכ תשובה �  שישי ב
 "יתר

 

  "ולבקר בהיכלו"ז " תרכ- " הנה כי"ד "תרכ תשובה �  שבת ג

להחזירו "ט " תרכ- " והנה אף"ז "תרכ  תשובה�  ראשון ד
 "בתשובה

 

  ב"  תרל- " וכבר רבינו"ט "תרכ תשובה �  שני ה

  "מפחד תמיד"ז " ש- ה "ש כפור �  שלישי ו

  "על פשע"ט " ש-" אמנם אשר"ז "ש כפור �  רביעי ז

  "עניני התפילות"י " ש- " ואף כי"ט "ש כפור �  חמישי ח

  ב" שי-" ועל כל"י "שכפור  �  שישי ט

   "אהבה עזה"' ו - '  הה"אהבה להקב  שבת י

  "אחד הוא"'  ח- " וכל הטובות"' ו ה"אהבה להקב  ראשון יא

  '  ט- " ויש מין"' ח ה"אהבה להקב  שני יב

   ל " ת- ח "תכ סוכה �  שלישי יג

   ד " רצ-ג "רצ ימים טובים �  רביעי יד

  ה" רנ-ד "רנ  חול המועד�  חמישי טו

  "שמחה רבה"ד " תקס- ב "תקס שמחה �  שישי טז

  ו" תקס- " ובפרט על"ד "תקס שמחה �  שבת יז

  א" י-' י אהבת עצמו  ראשון יח

   ט"קלדובב שפתי ישנים  - ז "קלדרושים  �  שני  יט

   הקדמה-  יום פטירת הרב �  שלישי כ

  ב" י- א "י אהבת הבנים והבנות  רביעי כא

  ח"תפ פרשיות �  חמישי כב

  "ואם הרבה"ד " י-ג "יאהבת איש ואשה   שישי כג

שאינו "ז " ט- " וביותר יגדל"ד "יאהבת איש ואשה   שבת כד
  "מוליד

 

   ח" י- " ואשה אשר"ז "ט אהבת איש ואשה  ראשון  כה

  ט" י- ח "י אהבת לומדי התורה  שני  כו

  "ארחות חיים"א " כ- ט "י אהבת רעים  שלישי כז

  ג" כ- " ועקר מצות"א "כאהבת רעים   רביעי כח

  ז" כ- ה "כאמונה   חמישי כט

  "דבריו במשפט"ט " כ- ז "כ אכילה ושתיה  שישי ל



  
  
  

  

 הלימוד היומי חודש שבט
 

   ה " קצ- ג "קצזכירה   חמישי א

   ז"קצזהירות  - ה"קצזנות   שישי ב

   ח"קצזכיה  - ז"קצזריזות   שבת ג

   "בסיעתא דשמיא"'  ר-ח "קצזווג   ראשון ד

   ג" ר- " והנה בענין"' רזווג   שני ה

   ו" ר-ד "רזודא   שלישי ו

   ז"רזריעה  -  ו"רזולל וסובא   רביעי ז

   ט" ר- ח "רזלזול   יחמיש ח

   "על ילדותי"א "ריזקן  -  ט"רזמירות   שישי ט

כבוד "ב "ריזכרונות  -  "וחיובא רמיא"א "ריזקן   שבת י
  "שמו

 

   ד" רי- " ויש עשרה"ב "ריזכרונות   ראשון יא

   "בלא נשמה"א " נ- ט "מברכות  �  שני יב

שיאמר "ג " נ- " ועיקר עבודת"א "נברכות  �  שלישי יג
  "הברכה

 

   ה" נ- " וראוי לאדם"ג "נברכות  �  רביעי יד

   ז" רט-ד "ריחשק וחיבה   חמישי טו

   ז" רי-ז "רטחנופה   שישי טז

   ט"ריחלוש  -ז "ריחידוש   שבת יז

   כ" ר- ט "ריחלום   ראשון יח

   "עוסק בתורה"ב "רכחזוק  - א "רכחמדה   שני  יט

   ג" רכ-" והנה התלמיד"ב "רכחזוק   שלישי כ

   ה" רכ-ג "רכחנוך   רביעי כא

   ו" רכ- ה "רכחברה   חמישי כב

   ז" רכ- ו "רכחברותא   שישי כג

   ט" רכ-ז "רכחיים   שבת כד

   א"רלחכמה  - ט"רכחוזק   ראשון  כה

   ב"רל - א"רלחלול השם   שני  כו

   "על החולה"ד " רל- ב "רלחולה   שלישי כז

יכפר "ה "רלחסד  -" ואזהרת החולה"ד "רלחולה   רביעי כח
  "בעד

 

   "של עולם"ז " רל- " ובכלל מצות"ה "רלחסד   חמישי כט

   ח" רל- " ועיקר גמילות"ז "רלחסד   שישי ל

  

 הלימוד היומי חודש חשון
 

  א" ל-" כתיב ושמת"ט "כ אכילה ושתיה  שבת א

  ב" ל- א "ל אמת  ראשון ב

  "לומר ונקה"ד "לארץ ישראל  -ב "ל אבירות לב  שני ג

  ו" ל-" ומהיות טוב"ד "לישראל ארץ   שלישי ד

  ח" ל- ו "לאמן   רביעי ה

  ט" ל-ח "לאחים   חמישי ו

  ' מ- ט "לאחדות   שישי ז

  ב"מאומנות  - ' מאפיקורוס   שבת ח

  "לחוברי חבורים"ג " מ-ב "מאסופה   ראשון ט

בעיניו "ה "מאורחים  - " אמנם הבעלי"ג "מאסופה   שני י
 "עשה

 

  ז" מ- " ומתנאי מצות"ה "מאורחים   שלישי יא

  "ימין ושמאל"ח " מ-ז "מאונאה   רביעי יב

  ט"מאונס  -" ויש אונאת"ח "מאונאה   חמישי יג

  "'ברוב וכו"ז " נ-ה "נבית הכנסת   שישי יד

  ט" נ- " ואחר כונת"ז "נבית הכנסת   שבת טו

  א" ס-ט "נבית המדרש   ראשון טז

  "השמש בגברתו"ב " ס- א "סבזיון   שני יז

  ד" ס- " ועל אחת"ב "סבזיון   שלישי יח

  ה" ס-ד "סבן   רביעי  יט

  "ובתי מלכות"ז " ס-ה "סבת   חמישי כ

  ח" ס-" והבת אשר"ז "סבת   שישי כא

  "מה טוב"' עבכיה  - ט "סבטלה   שבת כב

  ב" ע- " והן אמת"' עבכיה   ראשון כג

  ד" ע- ב "עבנין   שני כד

  ו"עבוחר  -ד "עבורח   שלישי  כה

  ח" ע- ו "עבחור   רביעי  כו

  ט"עבשורה  -ח "עבשר   חמישי כז

  א"פבכורים  -ט "עבעלי חיים   שישי כח

  ג"פבר לבב  - א "פברורים   שבת כט

  ד"פ בדיקה - ג"פ ברור  ראשון ל



  

 
  

 הלימוד היומי חודש כסלו
 

   ו"פ אוהג - ה "פ אולהג  שני א

   "לעולם הבא"ח " פ-ז "פ זלג  שלישי ב

   ט" פ- " וידוע שגזל"ח "פ זלג  רביעי ג

   א"צ בורהג - ט "פ נבהג  חמישי ד

   "מלך קשה"ג " צ- א "צגלות   שישי ה

   ה" צ- " וכבר אמרו"ג "צלות ג  שבת ו

   ז" צ- ה "צלגול ג  ראשון ז

   "רודף עליך"ח " צ- ז "צר ג  שני ח

   ' ק-" וביד האדם"ח "צר ג  שלישי ט

   א" ק- ' קדול ג  רביעי י

   ג" ק- א "קדר ג  חמישי יא

   ד" ק- ג "קוי ג  שישי יב

   ה"קוף ג -ד "קילה ג  שבת יג

   ז" ק- ו "קילוח ג  ראשון יד

   ט"קערה ג -ז "קרסא ג  שני טו

   א" קי-ט "קדבקות   שלישי טז

   ג" קי- א "קידרך   רביעי יז

   ו" קט- ג "קידרך ארץ   חמישי יח

   ז" קי- ו "קטדעת   שישי  יט

   ח" קי- ז "קי דיבור  שבת כ

   "ככה ירצה"כ " ק- ט "קידיבור   ראשון כא

   "דרבנן לנפשו"ב " קכ- " מצוה לברך"כ "קדיבור   שני כב

   ג" קכ- " והחלק המותר"ב "קכדיבור   שלישי כג

   ו"תכנר שבת ונר חנוכה  - ה "תכנפלאות  �  רביעי כד

   "לא יקבל"ה " קכ- ד "קכדיבור   חמישי  כה

שכתבנו "ז " קכ-" המברך ברכות"ה "קכדיבור   שישי  כו
  "במקומו

 

   "אלקיך' ה"ט " קכ- " החנופה דהינו"ז "קכדיבור   שבת כז

   "עדות שקר"א " קל-" אסור להטות"ט "קכדיבור   ראשון כח

   "כעושי מצוה"ג " קל- " אסור להלל"א "קלדיבור   שני כט

   "ושובע שמחות"ה " קל- " אסור לבזות"ג "קלדיבור   שלישי ל

  

 הלימוד היומי  טבתחודש
 

   ז" קל-" הנה נא"ה "קלדיבור   רביעי א

  ו" קמ-ה "קמהלול  �  חמישי ב

   מ"קדחיה  - ט "קלדבר   שישי ג

   ב"קמדירה  -מ "קדינים   שבת ד

   ה"קמדרשן  -ג "קמדאגה   ראשון ה

   ט"קמהליכה  - ז "קמהלבנה   שני ו

   נ"ק - ט "קמהקפדה   שלישי ז

   "מאד לנפשתיכם"ב "קנ הכנה  -נ "ק התבודדות  רביעי ח

   ד" קנ-) למעלה" (ויש מין"ב "קנהכנה   חמישי ט

   ה" קנ-ד "קנהבטחה   שישי י

   ז"קנהדור  - ה "קנהודאה   שבת יא

   ט"קנהצלה  - ז "קנהשכמה   ראשון יב

   א"קסהשתדלות  -ט "קנהסכמה   שני יג

   "משכחת עון"ג " קס-א "קסהנאה   שלישי יד

   ה"קסהנהגה  -  )למטה" (אמרו רבותינו"ג "קסהנאה   רביעי טו

   ע " ק-ח "קסהתעוררות   חמישי טז

   ב" קע-ע "קהוראה   שישי יז

   "לרעה שחוזר"ד  "קעהן צדק  - ב"קעהדלקה   שבת יח

   ה"קעהסח הדעת  - "והן רבים"ד "קעהן צדק   ראשון  יט

   ז" קע- ה "קעהכאה   שני כ

   ח" קע-ז "קעהלבשה   שלישי כא

   "ועל העבודה"פ " ק-ח "קעהלואה   רביעי כב

   "זה דרכו"ב " קפ- " וכשיבוא להלוות"פ "קהלואה   חמישי כג

   ד"קפהלכה  -  "הנה כי"ב "קפהלואה   שישי כד

   ו"קפהשואה  -  ד"קפהרשאה   שבת  כה

   "אולי ירצה"ח " קפ-ז "קפותרנות   ראשון  כו

   ט" קפ- " אמנם בענין"ח "קפותרנות   שני כז

   ב" קצ-א "קצויהי נועם   שלישי כח

   ג" קצ-ב "קצועד   רביעי כט


