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אדרשבטטבת

כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה״י א-ביום
יהושע

מעילה תמיד
מידות

חגיגה
שו״ע או״חיבמות

 תסב, ד-ו יז ג,ח - ד,אכה-כו25.9הא
 תסב-תסג, ז-ב יח ד, ב-גכז-כט26.9וב
 תסג-תסה, ג-א יט ד, ד-הדה״ב א-ב27.9שבתג
 תסה-תסו, ב-א כ ד,ו - ה,אג-ד28.9אד
 תסו, ב-ד כא ה, ב-גה-ו29.9בה
 תסו-תסז, ה-א כב ה, ד-הז-ח30.9גו
 תסז, ב-ד כג ו, א-בט-י1.10דז
 תסז, ה-ז כד ו, ג-דיא-יב2.10הח
 תסז, ח-י כה ו, ה-ויג-יד3.10וט
 תסז, יא-יג כותמיד א, א-ב4.10שבתי

 תסז, יד-טז כז א, ג-דטו-טז5.10איא
 תסח, א-ג יבמות ב ב, א-ביז-יח6.10ביב
 תסח, ד-ו ג ב, ג-דיט-כ7.10גיג
 תסח, ז-ט ד ב,ה - ג,אכא-כב8.10דיד
 תסח-תע, י-א ה ג, ב-גכג-כד9.10הטו
 תע-תעא, ב-א ו ג, ד-הכה-כו10.10וטז
 תעא-תעב, ב-א ז ג, ו-זקהלת11.10שבתיז
 תעב, ב-ד ח ג, ח-טכז-כח12.10איח
 תעב, ה-ז ט ד, א-בכט-ל13.10ביט
 תעב, ח-י י ד,ג - ה,אלא-לב14.10גכ

 תעב, יא-יג יא ה, ב-גלג-לד15.10דכא
 תעב, יד-טז יב ה, ד-הלה-לו16.10הכב
 תעג, א-ג יג ה,ו - ו,איהושע א-ב17.10וכג
 תעג, ד-ו יד ו, ב-גג-ד18.10שבתכד
 תעג-תעה, ז-א טו ז, א-בה-ו19.10אכה
 תעה, ב-ד טז ז, ג-דז-ח20.10בכו
 תעה, ה-ז יזמידות א, א-בט-י21.10גכז
 תעו-תעז, א-א יחא, ג-דיא-יב22.10דכח
 תעז-תעח, ב-ב יטא, ה-ויג-יד23.10הכט
 תעט-תפ, א-א כא, ז-חטו-טז24.10ול

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א

מידות קנים
שו"ע או"חיבמותכלים

יז-יח25.10שבתא
מידות 

א,ט - ב,א
 תפא-תפג, ב-א כא

 תפד-תפו, א-א כב ב, ב-גיט-כ26.10אב
 תפז, א-ג כג ב, ד-הכא-כב27.10בג
 תפז-תפח, ד-ב כד ב,ו - ג,אכג-כד28.10גד
 תפח-תפט, ג-ב כה ג, ב-גשופטים  א-ב29.10דה
 תפט, ג-ה כו ג, ד-הג-ד30.10הו
 תפט, ו-ח כז ג, ו-זה-ו31.10וז
 תפט-תצ, ט-א כח ג,ח - ד,אז-ח1.11שבתח
 תצ, ב-ד כט ד, ב-גט-י2.11אט
 תצ, ה-ז ל ד, ד-היא-יב3.11בי

 תצ-תצא, ח-א לא ד, ו-זיג-יד4.11גיא
 תצא-תצג, ב-א לב ה, א-בטו-טז5.11דיב
 תצג, ב-ד לג ה, ג-דיז-יח6.11היג
 תצד, א-ג לדקינים א, א-ביט-כא7.11ויד
 תצה, א-ג לה א, ג-דש״א א-ב8.11שבתטו
 תצה-תצו, ד-ב לו ב, א-בג-ד9.11אטז
 תצו-תצז, ג-ב לז ב, ג-דה-ו10.11ביז
 תצז, ג-ה לח ב,ה - ג,אז-ח11.11גיח
 תצז, ו-ח לט ג, ב-גט-י12.11דיט
 תצז, ט-יא מ ג, ד-היא-יב13.11הכ

 תצז, יב-יד מא ג,ו - כלים א,איג-יד14.11וכא
 תצז, טו-יז מב א, ב-גטו-טז15.11שבתכב
 תצח, א-ג מג א, ד-היז-יח16.11אכג
 תצח, ד-ו מד א, ו-זיט-כ17.11בכד
 תצח, ז-ט מה א, ח-טכא-כב18.11גכה
 תצח, י-יב מו ב, א-בכג-כד19.11דכו
 תצח, יג-טו מז ב, ג-דכה-כו20.11הכז
 תצח, טז-יח מח ב, ה-וכז-כח21.11וכח

 מט ב, ז-חכט-ל22.11שבתכט
 תצח-תצט, 

יט-א

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמו״ביום
שו"ע או"חיבמותכליםמ״א מ״ב

 תצט, ב-ד נ ג, א-בא-ב23.11אא
 תצט-תק, ה-ב נא ג, ג-דג-ד24.11בב
 תק, ג-ה נב ג, ה-וה-ו25.11גג
 תק-תקא, ו-ב נג ג, ז-חז-ח26.11דד
 תקא, ג-ה נד ד, א-בט-י27.11הה
 תקא-תקב, ו-א נה ד, ג-דיא-יב28.11וו
 תקב, ב-ד נו ה, א-ביג-יד29.11שבתז
 תקג-תקד, א-א נז ה, ג-דטו-טז30.11אח
 תקד, ב-ד נח ה, ה-ויז-יח1.12בט
 תקה-תקו, א-ב נט ה, ז-חיט-כ2.12גי

 תקו, ג-ה ס ה, ט-יכא-כב3.12דיא
 תקו, ו-ח סא ה,יא - ו,אכג-כד4.12היב
 תקו-תקז, ט-ב סב ו, ב-גמ״א א-ב5.12ויג
 תקז, ג-ה סג ו,ד - ז,אג-ד6.12שבתיד
 תקז-תקח, ו-א סד ז, ב-גה-ו7.12אטו
 תקח-תקט, ב-ב סה ז, ד-הז-ח8.12בטז
 תקט, ג-ה סו ז,ו - ח,אט-י9.12גיז
 תקט-תקי, ו-א סז ח, ב-גיא-יב10.12דיח
 תקי, ב-ד סח ח, ד-היג-יד11.12היט
 תקי, ה-ז סט ח, ו-זטו-טז12.12וכ

 תקי, ח-י ע ח, ח-טיז-יח13.12שבתכא
 תקי תקיא, יא-ב עא ח, י-יאיט-כ14.12אכב
 תקיא-תקיב, ג-א עב ט, א-בכא-כב15.12בכג
 תקיב-תקיג, ב-א עג ט, ג-דמ״ב א-ב16.12גכד
 תקיג, ב-ד עד ט, ה-וג-ד17.12דכה
 תקיג, ה-ז עה ט, ז-חה-ו18.12הכו
 תקיג-תקיד, ח-ב עו י, א-בז-ח19.12וכז
 תקיד, ג-ה עז י, ג-דט-י20.12שבתכח
 תקיד, ו-ח עח י, ה-ויא-יב21.12אכט
 תקיד, ט-יא עט י, ז-חיג-יד22.12בל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו"ע או"חיבמותכליםמל״ב  ישעיהיום

 תקטו, א-ג פ יא, א-בטו-טז23.12גא
 תקטו, ד-ו פא יא, ג-דיז-יח24.12דב
 תקטו, ז-ט פב יא, ה-ויט-כ25.12הג
 תקטז, א-ג פג יא, ז-חכא-כב26.12וד
 תקיז, א-ג פד יא,ט - יב,אכג-כה27.12שבתה
 תקיז-תקיח, ד-ב פה יב, ב-גישע׳ א-ב28.12או
 תקיח, ג-ה פו יב, ד-הג-ד29.12בז
 תקיח, ו-ח פז יב, ו-זה-ו30.12גח
 תקיח-תקיט, ט-ב פח יב,ח - יג,אז-ח31.12דט
 תקיט, ג-ה פט יג, ב-גט-י1.1.15הי

 תקכ-תקכא, א-ב צ יג, ד-היא-יב2.1ויא
 תקכא-תקכב, ג-ב צא יג, ו-זיג-יד3.1שבתיב
 תקכב-תקכג, ג-א צב יג,ח - יד,אטו-טז4.1איג
 תקכג, ב-ד צג יד, ב-גיז-יח5.1ביד
 תקכד-תקכה, א-א צד יד, ד-היט-כ6.1גטו
 תקכה-תקכו, ב-ב צה יד, ו-זכא-כב7.1דטז
 תקכו, ג-ה צו יד,ח - טו,אכג-כד8.1היז
 תקכו, ו-ח צז טו, ב-גכה-כו9.1ויח
 תקכו, ט-יא צח טו, ד-הכז-כח10.1שבתיט
 תקכו-תקכז, יב-ב צט טו,ו - טז,אכט-ל11.1אכ

 תקכז, ג-ה ק טז, ב-גלא-לב12.1בכא
 תקכז, ו-ח קא טז, ד-הלג-לד13.1גכב
 תקכז,ט-יא קב טז, ו-זלה-לו14.1דכג
 תקכז,יב-יד קג טז,ח - יז,אלז-לח15.1הכד
 תקכז,טו-יז קד יז, ב-גלט-מ16.1וכה
 תקכז, יח-כ קה יז, ד-המא-מב17.1שבתכו
 תקכז,כא כג קו יז, ו-זמג-מד18.1אכז

 קז יז, ח-טמה-מו19.1בכח
 תקכז-תקכח, 

כד-ב
 תקכט, א-ג קח יז, י-יאמז-מח20.1גכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יבמותכליםישעיה, ירמיהיום
שו"ע או"חכתובות

 תקכט-תקלא,ד-א קט יז, יב-יגמט-נ21.1דא
 תקלא, ב-ד קי יז, יד-טונא-נב22.1הב
 תקלא, ה-ז קיא יז, טז-יזנג-נד23.1וג
 תקלא-תקלב, ח-ב קיב יח, א-בנה-נו24.1שבתד
 תקלג, א-ג קיג יח, ג-דנז-נח25.1אה
 תקלג-תקלד, ד-א קיד יח, ה-ונט-ס26.1בו
 תקלד-תקלה, ב-א קטו יח, ז-חסא-סב27.1גז
 תקלה-תקלו, ב-א קטז יח,ט - יט,אסג-סד28.1דח
 תקלו, ב-ד קיז יט, ב-גסה-סו29.1הט
 תקלז, א-ג קיח יט, ד-הירמיה א  א-ב30.1וי

 תקלז, ד-ו קיט יט, ו-זג-ד31.1שבתיא
 תקלז, ז-ט קכ יט, ח-טה-ו1.2איב
 תקלז, י-יב קכא יט,י - כ,אז-ח2.2ביג
 תקלז, יג-טו קכב כ, ב-גט-י3.2גיד
 תקלז-תקלח, טז-בכתובות ב כ, ד-היא-יב4.2דטו
 תקלח, ג-ה ג כ, ו-זיג-יד5.2הטז
 תקלח-תקלט, ו-ב ד כא, א-בטו-טז6.2ויז
 תקלט, ג-ה ה כא,ג - כב,איז-יח7.2שבתיח
 תקלט, ו-ח ו כב, ב-גיט-כ8.2איט
 תקלט, ט-יא ז כב, ד-הכא-כב9.2בכ

 תקלט, יב-יד ח כב, ו-זכג-כד10.2גכא
 תקמ, א-ג ט כב, ח-טכה-כו11.2דכב
 תקמ, ד-ו י כב,י - כג,אכז-כח12.2הכג
 תקמ-תקמא, ז-א יא כג, ב-גכט-ל13.2וכד
 תקמא, ב-ד יב כג, ד-הלא-לב14.2שבתכה
 תקמא-תקמב, ה-ב יג כד, א-בלג-לד15.2אכו
 תקמג, א-ג יד כד, ג-דלה-לו16.2בכז
 תקמד-תקמה, א-א טו כד, ה-ולז-לח17.2גכח
 תקמה, ב-ד טז כד, ז-חלט-מ18.2דכט
 תקמה, ה-ז יז כד, ט-ימא-מב19.2הל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו"ע או"חכתובותכליםירמיהו, יחזקאליום

 תקמה, ח-י יח כד, יא-יבמג-מד20.2וא
 תקמה-תקמו, יא-ב יט כד, יג-ידמה-מו21.2שבתב
 תקמו, ג-ה כ כד, טו-טזמז-מח22.2אג
 תקמז, א-ג כא כד,יז - כה,אמט-נ23.2בד
 תקמז, ד-ו כב כה, ב-גנא-נב24.2גה
 תקמז, ז-ט כג כה, ד-היחזקאל  א-ב25.2דו
 תקמז, י-יב כד כה, ו-זג-ד26.2הז
 תקמח, א-ג כה כה, ח-טה-ו27.2וח
 תקמח, ד-ו כו כו, א-בז-ח28.2שבתט
 תקמח, ז-ט כז כו, ג-דט-י1.3אי

 תקמח, י-יב כח כו, ה-ויא-יב2.3ביא
 תקמח, יג-טו כט כו, ז-חיג-יד3.3גיב
 תקמח, טז-יח ל כו,ט - כז,אטו-טז4.3דיג
 תקמח-תקמט, יט-א לא כז, ב-גאסתר5.3היד
 תקמט-תקנ, ב-ב לב כז, ד-היז-יח6.3וטו
 תקנ-א, ג-א לג כז, ו-זיט-כ7.3שבתטז
 תקנא, ב-ד לד כז, ח-טכא-כב8.3איז
 תקנא, ה-ז לה כז, י-יאכג-כד9.3ביח
 תקנא, ח-י לו כז,יב - כח,אכה-כו10.3גיט
 תקנא, יא-יג לז כח, ב-גכז-כח11.3דכ

 תקנא, יד-טז לח כח, ד-הכט-ל12.3הכא
 תקנא-תקנב, יז-א לט כח, ו-זלא-לב13.3וכב
 תקנב, ב-ד מ כח, ח-טלג-לד14.3שבתכג
 תקנב, ה-ז מא כח,י - כט,אלה-לו15.3אכד
 תקנב, ח-י מב כט, ב-גלז-לח16.3בכה
 תקנב-תקנג, יא-א מג כט, ד-הלט-מ17.3גכו
 תקנג-תקנד, ב-ב מד כט, ו-זמא-מב18.3דכז
 תקנד, ג-ה מה כט,ח - ל,אמג-מד19.3הכח
 תקנד, ו-ח מו ל, ב-גמה-מו20.3וכט
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מז-מח20.3שבתא
כלים ל,ד -  
אהלות א,א

תקנד,ט-יא מז

 תקנד, יב-יד מח א, ב-גהושע א-ב21.3אב
 תקנד, טו-יז מט א, ד-הג-ד22.3בג
 תקנד, יח-כ נ א, ו-זה-ו23.3גד
 תקנד, כא-כג נא א,ח - ב,אז-ח24.3דה
 תקנד-ה, כד-א נב ב, ב-גט-י25.3הו
 תקנה-נז,ב-א נג ב, ד-היא-יב26.3וז
 תקנח-תקנט, א-ב נד ב, ו-זיג-יד27.3שבתח
 תקנט, ג-ה נה ג, א-ביואל א-ב28.3אט
 תקנט, ו-ח נו ג, ג-דג-ד29.3בי

 תקנט-ס, ט-א נז ג, ה-ועמוס א-ב30.3גיא
 תקס, ב-ד נח ג,ז - ד,אג-ד31.3דיב
 תקס-תקסא, ה-ב נט ד, ב-גה-ו1.4היג
 תקסא, ג-ה ס ה, א-בז-ט2.4ויד
 תקסב, א-ג סא ה, ג-דשיר השירים3.4שבתטו
 תקסב, ד-ו סב ה, ה-ועובדיה4.4אטז
 תקסב, ז-ט סג ה,ז - ו,איונה א-ב5.4ביז
 תקסב, י-יב סד ו, ב-גג-ד6.4גיח
 תקסב-תקסד, יג-א סה ו, ד-המיכה א-ב7.4דיט
 תקסה, א-ג סו ו, ו-זג-ד8.4הכ

 תקסה, ד-ו סז ז, א-בה-ז9.4וכא
 תקסו, א-ג סח ז, ג-דנחום10.4שבתכב
 תקסו, ד-ו סט ז, ה-וחבקוק11.4אכג
 תקסו-תקסז, ז-א ע ח, א-בצפניה12.4בכד
 תקסז-תקסח, ב-א עא ח, ג-דחגי13.4גכה
 תקסח, ב-ד עב ח, ה-וזכריה א-ב14.4דכו
 תקסח, ה-ז עג ט, א-בג-ד15.4הכז
 תקסח, ח-י עד ט, ג-דה-ו16.4וכח
 תקסח-תקסט, יא-א עה ט, ה-וז-ח17.4שבתכט
 תקסט-תקע, ב-ב עו ט, ז-חט-י18.4אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

זכריה, מלאכי,יום
שו"ע או"חכתובותאהלותתהילים

 תקע-תקעא, ג-ב עז ט, ט-ייא-יב20.4בא
 תקעא-תקעב, ג-ב עח ט, יא-יביג-יד21.4גב
 תקעב-תקעד, ג-א עט ט, יג-ידמלאכי22.4דג
 תקעד, ב-ד פ ט, טו-טזתהלים א-ב23.4הד
 תקעד-תקעה, ה-ב פא י, א-בג-ד24.4וה
 תקעה, ג-ה פב י, ג-דה-ו25.4שבתו
 תקעה, ו-ח פג י, ה-וז-ח26.4אז
 תקעה, ט-יא פד י,ז - יא,אט-י27.4בח
 תקעה-תקעו, יב-א פה יא, ב-גיא-יב28.4גט
 תקעו, ב-ד פו יא, ד-היג-יד29.4די

 תקעו, ה-ז פז יא, ו-זטו-טז30.4היא
 תקעו, ח-י פח יא, ח-טיז-יח1.5ויב
 תקעו, יא-יג פט יב, א-ביט-כ2.5שבתיג
 תקעו, יד-טז צ יב, ג-דכא-כב3.5איד
 תקעז-תקעט, א-א צא יב, ה-וכג-כד4.5בטו
 תקעט-תקפ, ב-א צב יב, ז-חכה-כו5.5גטז
 תקפ-תקפא, ב-א צג יג, א-בכז-כח6.5דיז
 תקפא, ב-ד צד יג, ג-דכט-ל7.5היח
 תקפב, א-ג צה יג, ה-ולא-לב8.5ויט
 תקפב, ד-ו צו יד, א-בלג-לד9.5שבתכ

 תקפב, ז-ט צז יד, ג-דלה-לו10.5אכא
 תקפג-תקפד, א-א צח יד, ה-ולז-לח11.5בכב
 תקפד, ב-ד צט יד,ז - טו,אלט-מ12.5גכג
 תקפה, א-ג ק טו, ב-גמא-מב13.5דכד
 תקפה-תקפו, ד-א קא טו, ד-המג-מד14.5הכה
 תקפו, ב-ד קב טו, ו-זמה-מו15.5וכו
 תקפו, ה-ז קג טו, ח-טמז-מח16.5שבתכז
 תקפו, ח-י קד טו,י - טז,אמט-נ17.5אכח
 תקפו, יא-יג קה טז, ב-גנא-נב18.5בכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

אהלות,תהיליםיום
נגיעים

כתובות,
שו"ע או"חנדרים

 תקפו, יד-טז קו טז, ד-הנג-נד19.5גא
 תקפו, יז-יט קז יז, א-בנה-נו20.5דב
 תקפו, כ-כב קח יז, ג-דנז-נח21.5הג
 תקפו-תקפז, כג-ב קט יז,ה - יח,אנט-ס22.5וד
 תקפז-תקפח, ג-ב קי יח, ב-גסא-סב23.5שבתה
 תקפח, ג-ה קיא יח, ד-הרות24.5או
 תקפט, א-ג קיב יח, ו-זסג-סד25.5בז
 תקפט, ד-ו נדרים ב יח, ח-טסה-סו26.5גח
 תקפט, ז-ט ג יח,י -נגעים א,אסז-סח27.5דט
 תקצ, א-ג ד א, ב-גסט-ע28.5הי

 תקצ, ד-ו ה א, ד-העא-עב29.5ויא
 תקצ, ז-ט ו א,ו - ב,אעג-עד30.5שבתיב
 תקצא, א-ג ז ב, ב-געה-עו31.5איג
 תקצא, ד-ו ח ב, ד-העז-עח1.6ביד
 תקצא-תקצב, ז-א ט ג, א-בעט-פ2.6גטו
 תקצב, ב-ד י ג, ג-דפא-פב3.6דטז
 תקצג-תקצד, א-א יא ג, ה-ופג-פד4.6היז
 תקצה-תקצז, א-א יב ג, ז-חפה-פו5.6ויח
 תקצז-תקצח, ב-א יג ד, א-בפז-פח6.6שבתיט
 תקצט-תר, א-ב יד ד, ג-דפט-צ7.6אכ

 תר-תרא, ג-ב טו ד, ה-וצא-צב8.6בכא
 תרב-תרד, א-א טז ד, ז-חצג-צד9.6גכב
 תרד-תרו, ב-א יז ד, ט-יצה-צו10.6דכג
 תרו, ב-ד יח ד,יא - ה,אצז-צח11.6הכד
 תרז, א-ג יט ה, ב-גצט-ק12.6וכה
 תרז, ד-ו כ ה, ד-הקא-קב13.6שבתכו
 תרח, א-ג כא ו, א-בקג-קד14.6אכז
 תרח-תרי, ד-א כב ו, ג-דקה-קו15.6בכח
 תרי, ב-ד כג ו, ה-וקז-קח16.6גכט
 תריא-תריב, א-א כד ו, ז-חקט-קי17.6דל

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

שו"ע או"חנדריםנגעיםתהילים, משלייום

 תריב, ב-ד כה ז, א-בקיא-קיב18.6הא
 תריב, ה-ז כו ז, ג-דקיג-קיד19.6וב
 תריב, ח-י כז ז,ה - ח,אקטו-קטז20.6שבתג
 תריג, א-ג כח ח, ב-גקיז-קיח21.6אד
 תריג, ד-ו כט ח, ד-הקיט )א-ח(22.6בה
 תריג, ז-ט ל ח, ו-זקיט )ט-ע(23.6גו
 תריג, י-יב לא ח, ח-טקיט )פ-ת(-קכ24.6דז
 תריד, א-ג לב ח,י - ט,אקכא-קכב25.6הח
 תריד-תרטו, ד-ב לג ט, ב-גקכג-קכד26.6וט
 תרטז-תריז, א-א לד י, א-בקכה-קכו27.6שבתי

 תריז, ב-ד לה י, ג-דקכז-קכח28.6איא
 תריח, א-ג לו י, ה-וקכט-קל29.6ביב
 תריח, ד-ו לז י, ז-חקלא-קלב30.6גיג
 תריח, ז-ט לח י, ט-יקלג-קלד1.7דיד
 תריח-תריט, י-ב לט יא, א-בקלה-קלו2.7הטו
 תריט, ג-ה מ יא, ג-דקלז-קלח3.7וטז
 תריט-תרכא, ו-א מא יא, ה-וקלט-קמ4.7שבתיז
 תרכא, ב-ד מב יא, ז-חקמא-קמב5.7איח
 תרכא-תרכב, ה-א מג יא, ט-יקמג-קמד6.7ביט
 תרכב, ב-ד מד יא, יא-יבקמה-קמו7.7גכ

 תרכג, א-ג מה יב, א-בקמז-קמח8.7דכא
 תרכג, ד-ו מו יב, ג-דקמט-קנ9.7הכב
 תרכד, א-ג מז יב, ה-ומשלי א-ב10.7וכג
 תרכד-תרכה, ד-א מח יב,ז - יג,אג-ד11.7שבתכד
 תרכו, א-ג מט יג, ב-גה-ו12.7אכה
 תרכז, א-ג נ יג, ד-הז-ח13.7בכו
 תרכז-תרכח, ד-ב נא יג, ו-זט-י14.7גכז
 תרכח-תרכט, ג-ב נב יג, ח-טיא-יב15.7דכח
 תרכט, ג-ה נג יג, י-יאיג-יד16.7הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו"ע או"חנדריםנגעים, פרהמשלי, איוביום

 תרכט, ו-ח נד יג,יב - יד,אטו-טז17.7וא
 תרכט, ט-יא נה יד, ב-גיז-יח18.7שבתב
 תרכט, יב-יד נו יד, ד-היט-כ19.7אג
 תרכט, טו-יז נז יד, ו-זכא-כב20.7בד
 תרכט-תרל, יח-א נח יד, ח-טכג-כד21.7גה
 תרל, ב-ד נט יד, י-יאכה-כו22.7דו
 תרל, ה-ז ס יד, יב-יגכז-כח23.7הז
 תרל, ח-י סאפרה א, א-בכט-לא24.7וח
 תרל, יא-יג סב א, ג-דאיכה25.7שבתט
 תרלא, א-ג סג ב, א-באיוב א-ב26.7אי

 תרלא, ד-ו סד ב, ג-דג-ד27.7ביא
 תרלא, ז-ט סה ב,ה - ג,אה-ו28.7גיב
 תרלא-תרלב, י-ב סו ג, ב-גז-ח29.7דיג
 תרלב-תרלג, ג-א סז ג, ד-הט-י30.7היד
 תרלג, ב-ד סח ג, ו-זיא-יב31.7וטו
 תרלג, ה-ז סט ג, ח-טיג-יד1.8שבתטז
 תרלג, ח-י ע ג, י-יאטו-טז2.8איז
 תרלד, א-ג עא ד, א-ביז-יח3.8ביח
 תרלד-תרלו, ד-א עב ד, ג-דיט-כ4.8גיט
 תרלו-תרלז, ב-ב עג ה, א-בכא-כב5.8דכ

 תרלז-תרלח, ג-ב עד ה, ג-דכג-כד6.8הכא
 תרלט, א-ג עה ה, ה-וכה-כו7.8וכב
 תרלט, ד-ו עו ה, ז-חכז-כח8.8שבתכג
 תרלט-תרמ, ז-א עז ה,ט - ו,אכט-ל9.8אכד
 תרמ, ב-ד עח ו, ב-גלא-לב10.8בכה
 תרמ, ה-ז עט ו, ד-הלג-לד11.8גכו
 תרמ, ח-י פ ז, א-בלה-לו12.8דכז
 תרמא-תרמג,א-א פא ז, ג-דלז-לח13.8הכח
 תרמג-תרמד, ב-א פב ז, ה-ולט-מ14.8וכט
 תרמד-תרמה, ב-ב פג ז, ז-חמא-מב15.8שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל, עזרא,יום
נדריםפרה, טהורותנחמיה, דה״א

שו"ע או"חנזיר

תרמה,ג-ד פד ז, ט-ידניאל א-ב16.8אא
תרמה,ו-ח פה ז, יא-יבג-ד17.8בב
תרמה-תרמו,ט- ב פו ח, א-בה-ו18.8גג
תרמו,ג-ה פז ח, ג-דז-ח19.8דד
תרמו,ו-ח פח ח, ה-וט-י20.8הה
תרמו,ט-יא פט ח, ז-חיא-יב21.8וו
תרמז-תרמח,א- א  צ ח, ט-יעזרא א-ב22.8שבתז
תרמח,ב-ד צא ח,יא - ט,אג-ד23.8אח
תרמח,ה-ז נזיר ב ט, ב-גה-ו24.8בט
תרמח,ח-י ג ט, ד-הז-ח25.8גי

תרמח,יא-יג ד ט, ו-זט-י26.8דיא
תרמח,יד-טז ה ט, ח-טנחמיה א-ב27.8היב
תרמח,יז-יט ו י, א-בג-ד28.8ויג
תרמח,כ-כב ז י, ג-דה-ו29.8שבתיד
תרמט,א-ג ח י, ה-וז-ח30.8אטו
תרמט,ד-ו ט יא, א-בט-י31.8בטז
תרנ-תרנא,א- א י יא, ג-דיא-יג1.9גיז
תרנא,ב-ד יא יא, ה-ודה״י א א-ב2.9דיח
תרנא,ה-ז יב יא, ז-חג-ד3.9היט
תרנא,ח-י יג יא,ט - יב,אה-ו4.9וכ

תרנא,יא-יג יד יב, ב-גז-ח5.9שבתכא
תרנא-תרנב,יד- א טו יב, ד-הט-י6.9אכב
תרנב-תרנג,ב- ב טז יב, ו-זיא-יב7.9בכג
תרנד-תרנו,א- א יז יב, ח-טיג-יד8.9גכד
תרנז-תרנח,א- ב יח יב, י-יאטו-טז9.9דכה
תרנח,ג-ה יטטהרות א, א-ביז-יח10.9הכו
תרנח,ו-ח כ א, ג-דיט-כ11.9וכז
תרנח-תרס,ט- א כא א, ה-וכא-כב12.9שבתכח
תרס-תרסא,ב-א כב א, ז-חכג-כד13.9אכט

ע״פ לוח דינים ומנהגים בהטוצאת היכל שלמה/הרב יהודה איזנברג
mark@shoresh.org.il      miriamhb@017.net.il       ניתן להשיג בדואר אלקטרוני את לוח לימוד הרמב״ם היומי באחת הכתובות


