
סדר יומי בספר מסילת ישרים 
טבת שבט  הבעל"ט 

לימוד
 יום- 

חודש 
טבת

"והנה הכתוב אומר הן יראת השם היא חכמה"מהתחלת הקדמת הרב המחבר עד  טבת'  א

עד סוף ההקדמה " והנה ההכתוב אומר"מ 'ב

"ותראה באמת שכבר לא יוכל"עד ' מהתחלת פרק א 'ג

' עד סוף פרק א" מותראה באמת" 'ד

'פרק ב 'ה

"ל תשת וכו"והוא מה שאמרו ז"עד ' מהתחלת פרק ג 'ו

'עד סוף פרק ג" והוא מה שאמרו"מ  'ז

"וכבר לא היה מקום לפתוי זה"עד ' מהתחלת פרק ד 'ח

"וזה דבר פשוט ומבורר"עד " וכבר לא היה"מ 'ט

'עד סוף פרק ד "וזה דבר פשוט ומבורר"מ '' י

"ותראה קשי הלצון"עד ' מהתחלת פרק ה א"י

'עד סוף פרק ה" ותראה קשי הלצון"מ ב"י

"והנה אנחנו רואים בעינינו"עד ' מהתחלת פרק ו ג"י

' עד סוף פרק ו" והנה אנחנו רואים"מ ד "י

'פרק ז ו"ט

'פרק ח ז"ט

"הרי מצינושמא תאמר "עד ' מהתחלת פרק ט ז"י

'עד סוף פרק ט" שמא תאמר הרי מצינו  "מ ח"י

'פרק י ט"י

"ה חפץ אלא"ואין הקב"א עד "מהתחלת פרק י 'כ

"והנה דברתי עד הנה"עד " ה חפץ אלא"ואין הקב"מ א"כ

"ואם לחשך אדם לומר"עד "  והנה דברתי"מ ב"כ

"החטאים בר עתה עלדנו"עד " ואם לחשך אדם לומר"מ ג "כ

"הרכילות ולשון הרע"עד " ונדבר עתה על החטאים  "מ ד"כ

"ה על האמת"והזהיר הקב"עד " הרכילות ולשון הרע"מ ה"כ

"והנה כמו שצריך במעשים"עד " ה על האמת"והזהיר הקב"מ ו"כ

"הנה ימצא גאה"עד " והנה כמו שצריך"מ ז"כ

"מן הכעס ונדבר עתה"עד " הנה ימצא גאה"מ ח"כ

"ותראה כי אחות הקנאה"עד " ונדבר עתה מן הכעס"מ ט"כ
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 לימוד
  יום- 

 חודש
 שבט

 'א  "כללו של דבר"עד " ותראה כי אחות הקנאה"מ

 'ב   א "עד סוף פרק י" כללו של דבר"מ

 'ג   ב"פרק י

 'ד   "המלבושים והקשוטים"ג עד "מהתחלת פרק י

 'ה   ג"עד סוף פרק י" והקשוטיםהמלבושים "מ

 'ו   ד"פרק י

 'ז   ו"פרק ט

 'ח   ז "פרק ט

 'ט   ז"פרק  י

 'י   ח"פרק י

 א''י   " והנה גמילות חסדים"ט עד "מהתחלת פרק י

 ב"י   "החלק השני מן החסידות"עד " והנה גמילות חסדים"מ

 ג"י   "וכמה דברים הזהירונו"עד " החלק השני"מ

 ד"י   "עד ובכלל היראה עוד" דברים הזהירונווכמה "מ

 ו"ט   "ההבן האיונדבר עתה מענ"עד " ובכלל היראה עוד"מ

 ז"ט   "ועל הפסוק שזכרנו למעלה" בהן האהיונדבר עתה מענ "מ

 ז "י   "ואם יאמר אדם"עד " ועל הפסוק שזכרנו למעלה"מ

 ח "י   ט"עד סוף פרק י" ואם יאמר אדם"מ

 ט"י   'פרק כ

 'כ   א "פרק כ

 א''כ   "דים גדוליםיוכבר ראינו חס"ב עד "מהתחלת פרק כ

 ב"כ   "שנאת הרבנות ובריחת הכבוד"עד " וכבר ראינו"מ

 ג"כ   ב  "עד סוף פרק כ" שנאת הרבנות ובריחת הכבוד"מ

 ד "כ   "עוד האדם יתבונןכשו"ג עד "מהתחלת פרק כ

 ה "כ   ג"כעד סוף פרק "  עוד האדם יתבונןכשו "מ

 ו "כ   "וכבר מצאנו  שהמלאכים"ד עד "מהתחלת פרק כ

 ז "כ   ד"עד סוף פרק כ" וכבר מצאנו שהמלאכים"מ

 ח "כ   ה"פרק כ

 ט "כ   "כללו של דבר"ו עד "מהתחלת פרק כ

 'ל   !סיום. עד סוף הספר" כללו של דבר"מ

 

 עד שתחפץ"ובגדר ברגש -יש לחזור על הלימוד צאתמול  קודם לימוד היום". 
 לימוד המביא לידי מעשה, יש ללמוד הלימוד בכל יום. 

 
 !בהצלחה
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