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לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות 
  ולזכות להיות בן עולם הבא–ספורות בלבד 

 ו" ברוקלין ניו יארק יצ–ק "ה לפ"אלול תשס

 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

 שבא לכאן ותלמודו בידואשרי מי 
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ְּכֵדי  ׁשֶ ּ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יה ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"וּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ם ָכל ִיׂשְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ ּ. 

   
 

 ח אלול"דר' א, סדר הלימוד ליום ל אב
משלשים יום קודם ראש השנה' יום א


































 



    

 ח אלול"דר' ב, סדר הלימוד ליום א אלול
משלשים יום קודם ראש השנה'  ביום

















 




 





   

 

   

 סדר הלימוד ליום ב אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ג


       
 





 











 



    

 סדר הלימוד ליום ג אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ד









 
















      

     


 

   

 סדר הלימוד ליום ד אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ה




      










 










 



    

 סדר הלימוד ליום ה אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ו







 










 


      





   

 סדר הלימוד ליום ו אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ז



 

      











 


      
     


       





    

 סדר הלימוד ליום ז אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ח
















 






888

   

 סדר הלימוד ליום ח אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ט

















      









 



   

 סדר הלימוד ליום ט אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום י
































   

 סדר הלימוד ליום י אלול
א משלשים יום קודם ראש השנה"יום י























    








    

 סדר הלימוד ליום יא אלול
ב משלשים יום קודם ראש השנה"יום י





 























   

 סדר הלימוד ליום יב אלול
ג משלשים יום קודם ראש השנה"יום י

     




















 



       





 



    

 סדר הלימוד ליום יג אלול
ד משלשים יום קודם ראש השנה"יום י



 



 

      











 

   

 סדר הלימוד ליום יד אלול
ו משלשים יום קודם ראש השנה"יום ט











 









 









   

 סדר הלימוד ליום טו אלול
ז משלשים יום קודם ראש השנה"יום ט








 







 









 

   

 סדר הלימוד ליום טז אלול
ז משלשים יום קודם ראש השנה"יום י

      



















 






 



   

 סדר הלימוד ליום יז אלול
ודם ראש השנהח משלשים יום ק"יום י







 





       


 








 

   
 סדר הלימוד ליום יח אלול

ט משלשים יום קודם ראש השנה"יום י






 


     







     







     





      

 



   

 סדר הלימוד ליום יט אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום כ











 














 

   

 סדר הלימוד ליום כ אלול
א משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ










      











      




 



   

 סדר הלימוד ליום כא אלול
ב משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ















 














   

 סדר הלימוד ליום כב אלול
ג משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ
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 סדר הלימוד ליום כג אלול
ם קודם ראש השנהד משלשים יו"יום כ

      


     





  





 




 
   

  






   
 סדר הלימוד ליום כד אלול

ה משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ




 















 








 



    

 סדר הלימוד ליום כה אלול
ו משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ













 








 

   

 סדר הלימוד ליום כו אלול
ז משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ






      
     





 











 



   

 סדר הלימוד ליום כז אלול
ח משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ




 







 








   

 סדר הלימוד ליום כח אלול
ט משלשים יום קודם ראש השנה"יום כ




 

     
      








 

888



   

 סדר הלימוד ליום כט אלול
משלשים יום קודם ראש השנה' יום ל
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 )ל"הקדמת מרן המחבר ז(

 



 

 

   

 



         

 )ל"א ז" להחידהגדולים שם( 

 



 )שם( 

– 








 )א"החיד בשם( 

 


 

 





 )י"מגיד מישרים להב( 

 


– )שם( 



   


 






 

 )'א, ז"מ דף, ג"תרמ ווארשא, ח"מ' סי(
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 )ב דרוש ה"יערות דבש ח'( 
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 )ה ועשה להדביק בדרכיהם הטובים" ד-ספר הפליאה (

gG

– 
 )'דרוש ג, ב" ח–יערות דבש (

   


 


 

 )' מאמר שבתות ה-ע מפאנו "כתבי הרמ(

 



 

 

 







 

 



 )ו"א סימן רפ"מ ח"קיצור ליקו( 

 



 

 )'יערות דבש חלק שני דרוש ב(

 






    


 





 )משנה ברורה בהקדמתו לחלק א'( 

 



 











 )משנה ברורה שם( 

 
















 )יערות דבש חלק שני דרוש ה'( 

   

 


 
 )ג"בספר חוט המשולש עמוד רס, ל"רבי שלמה איגר זצ(


 








 )ל בספר ליקוטי שושנים"הנהגות רבי יצחק מווארקי זצ( 

–
 





 


 


 )בעל דרך החיים וחוות דעת( 

 
 ) הראשון בתחלתואגרת, פרי מגדים(

 
 )בתהלים תפלה למשה, ישמח משה(

 
 )ל"משה גרינוואלד זצ'  בעל ערוגת הבושם ר–הנהגות צדיקים (



    

 











 )ן סימן כט"שיחות הר( 

 








 )ן שם"שיחות הר( 

 





 





 )מאור עינים( 

–
 

 )'ב אות כ"ח, ניםספר המדות מערכת ב(

   




 





 )בצוואתו, ל בעל סמיכת חכמים"ץ זצ"רבי נפתלי כ( 




 





 
 )ראשית חכמה בהקדמה(


 




 )ערך תורה, כד הקמח לרבינו בחיי( 




 
 )ג"שער התורה פ, א"שמירת הלשון ח(

––


 





 



    










 ) דרוש ב, א" ח–יערות דבש'( 

– 



 )פרשת בראשית, נועם אלימלך( 

– 


 
 

 )'פרק ע, ל מפראג"תפארת ישראל למהר(

 



 )ישמח משה פרשת בראשית( 

 


 )ישמח משה פרשת תרומה( 

 


 
 )ג"אות רכ, צדקת הצדיק(

   


 


 

 )'ע א"מ, נר המצוות, דובר צדק(


 


 

 )'אות ז, עת האוכל, פרי צדיק(





–

 









 ) דרוש ו-ב " ח–יערות דבש '( 

–


– 





 ) דרוש ה, ב" ח–יערות דבש'( 



    

 





 )לשבועות, תפארת שלמה מועדים( 

–


 








 ) ז"דרוש ט, ב" ח–יערות דבש( 


–


 





 










 )ד"ר הזמירות פשע, ו"ח למהרח"פרע( 
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 ) פרשת ויקרא-מגלה עמוקות על התורה (

  רואין  גודל  הענין  והנחיצות  בענין  לחלק  לימוד מזה:  הערת  המלקט(

והן  בענין  לחלק  כל ,  הן  בענין  שלשים  יום  קודם  החג,  ההלכות  בשלשים  יום

כ "ואפשר  שזה  ג,  ללמוד  במעגל  החודש'  ח  או  הלכות  שבת  וכו"ע  או  או"שו

ע "חלקי  שו'  א  על  מה  שחילק  הד"הטעם  של  המחבר  רבינו  יוסף  קארו  זיע

 ).ע"י לשו"דמת מרן הבעיין בהק, בשלשים יום

 


 
 )פרשת אחרי, מגלה עמוקות על התורה(

–
–

– 



 )ט"פרק מ, קב הישר( 

 


 ) דף ג–מנהגי בעלזא '( 
gG



    

 


 )טור אורח חיים סימן תכט( 

 
 )ע אורח חיים סימן תכט סעיף א"שו(

 
 

וסנהדרין . ה ז"י ר"רש, :סנהדרין יב' י הגמ" עפ–תניא ע ה"שו, פרי חדש, חק יעקב(
 )ועוד, :בכורות נז' תוס, .פז

 
 

 )ועוד, ירושלמי שקלים, .א סוכה ט"י ומהרש"רש, ע התניא"שו, א"מ, ח"ב(


–

 



 )גמרא עירובין נד(. 

–


 )י שם"רש( 

–
 





 

   




 




 










)הערת  המלקט :

 )ד-ח סימן תכט סעיפים א"ע התניא או"שו( .)רק שכל אחד ילמוד בעצמו בספר
 




 )מאירי עבודה זרה ה(: 

–


 


 


 )גמרא מגילה לב(. 








 )י שם"רש( 



    

 




 )גמרא סוכה ט(. 




 )י שם"רש( 








 )א שם"מהרש( 


 

 ) רמז תתקפב- פרק א -ילקוט שמעוני שיר השירים (




 









 )אות קלט-א "ד פ"ספר מנורת המאור ח ( 

   

–
 




 
 ) אות סה–ל "שלמה ברוך מבודאפעסט זצ' הנהגות ודרך האדם מר(


 


 

 )  אות ח–ל "ט זצ"אהרן עזריאל ס' הדרכות והנהגות בדרכי הלימוד מר(


 







 ) ה" שנת תרע-ספר שם משמואל פרשת תבוא( 

888 




 

                                           




 



    





–





 










 



 


 
–

 
                                                                                        





–








–

–
 




 


