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כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה״י א-ביום
יהושע

סוטה
שו״ע או״חמנחותגיטין

שסג, ד-ו לא ט, יב-יג כה-כו10.9בא
שסג, ז-ט לב ט, יד-טו כז-כט11.9גב
שסג, י-יב לגגיטין א, א-בדהי"ב א-ב12.9דג
שסג, יג-טו לד א, ג-ד ג-ד13.9הד
שסג, טז-יח לה א, ה-ו ה-ו14.9וה
שסג, יט-כא לו ב, א-ב ז-ח15.9שבתו
שסג, כב-כד לז ב, ג-ד ט-י16.9אז
שסג, כה-כז לח ב, ה-ו יא-יב17.9בח
שסג, כח-ל לט ב,ז - ג,א יג-יד18.9גט
שסג, לא-לג מ ג, ב-ג-----19.9די

שסג, לד-לו מא ג, ד-ה טו-טז20.9היא
שסד, א-ג מב ג, ו-ז יז-יח21.9ויב
שסד-שסה, ד-א מג ג,ח - ד,א יט-כ22.9שבתיג
שסה, ב-ד מד ד, ב-ג כא-כב23.9איד
שסה, ה-ז מה ד, ד-ה כג-כד24.9בטו
שסה-שסו, ח-ב מו ד, ו-זקהלת25.9גטז
שסו, ג-ה מז ד, ח-ט כה-כו26.9דיז
שסו, ו-ח מח ה, א-ב כז-כח27.9היח
שסו, ט-יא מט ה, ג-ד כט-ל28.9ויט
שסו, יב-יד נ ה, ה-ו לא-לב29.9שבתכ

שסו-שסח, טו-א נא ה, ז-ח לג-לד30.9אכא
שסח, ב-ד נב ה,ט - ו,א לה-לו1.10בכב
שסח-שע, ה-א נג ו, ב-גיהושע א-ב2.10גכג
שע, ב-ד נד ו, ד-ה ג-ד3.10דכד
שע, ה-ז נה ו, ו-ז ה-ו4.10הכה
שע-שעא, ח-ב נו ז, א-ב ז-ח5.10וכו
שעא, ג-ה נזז, ג-ד ט-י6.10שבתכז
שעא-שעב, ו-ב נח ז, ה-ו יא-יב7.10אכח
שעב, ג-ה נט ז, ז-ח יג-יד8.10בכט
שעב, ו-ח ס ז,ט - ח,א טו-טז9.10גל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א'

גיטין
שו״ע או״חמנחותקידושין

שעב, ט-יא סא ח, ב-ג יז-יח10.10דא
שעב, יב-יד סב ח, ד-ה יט-כ11.10הב
שעב, טו-יז סג ח, ו-ז כא-כב12.10וג
שעב-שעג, יח-א סד ח, ח-ט כג-כד13.10שבתד
שעד, א-ג סה ח,י - ט,אשופטים א-ב14.10אה
שעד-שעה, ד-ב סו ט, ב-ג ג-ד15.10בו
שעה-שעו, ג-א סזט, ד-ה ה-ו16.10גז
שעו, ב-ד סח ט, ו-ז ז-ח17.10דח
שעז-שעח, א-ב סט ט, ח-ט ט-י18.10הט
שעח, ג-ה עגיטין ט,י –קידושין א,א יא-יב19.10וי

שעט-שפ, א-א עא א, ב-ג יג-יד20.10שבתיא
שפ, ב-ד עב א, ד-ה טו-טז21.10איב
שפא, א-ג עג א, ו-ז יז-יח22.10ביג
שפא, ד-ו עד א, ח-ט יט-כ23.10גיד
שפא-שפב, ז-ב עה א,י - ב,א כא24.10דטו
שפב, ג-ה עו ב, ב-גש"א א-ב25.10הטז
שפב, ו-ח עז ב, ד-הג-ד26.10ויז
שפב, ט-יא עח ב, ו-ז ה-ו27.10שבתיח
שפב, יב-יד עט ב, ח-ט ז-ח28.10איט
שפב, טו-יז פ ב,י - ג,א ט-י29.10בכ

שפב, יח-כ פא ג, ב-ג יא-יב30.10גכא
שפג-שפד, א-ב פבג, ד-ה יג-יד31.10דכב
שפה, א-ג פג ג, ו-ז טו-טז1.11הכג
שפה-שפו, ד-ב פד ג, ח-ט יז-יח2.11וכד
שפו, ג-ה פ ג, י-יא יט-כ3.11שבתכה
שפו, ו-ח פו ג, יב-יג כא-כב4.11אכו
שפו-שפח, ט-א פז ד, א-ב כג-כד5.11בכז
שפט-שצ, א-ב פח ד, ג-ד כה-כו6.11גכח
שצא-שצב, א-אפט ד, ה-ו כז-כח7.11דכט
שצב, ב-דצד, ז-ח כט8.11הל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמואל איום
מלכים א-ב

קידושין
בבא קמא

מנחות
שו"ע או"חחולין

שצב, ה-ז צא ד, ט-יל - לא9.11וא
שצב-שצג, ח-ב צב ד, יא-יבש"ב א-ב10.11שבתב
שצג-שצד, ג-ב צגד, יג-יד  ג-ד11.11אג
שצד-שצו, ג-א צדב"ק א, א-ב ה-ו12.11בד
שצו-שצז, ב-ב צה א, ג-ד ז-ח13.11גה
שצז, ג-ה צו ב, א-ב ט-י14.11דו
שצז, ו-ח צז ב, ג-ד יא-יב15.11הז
שצז, ט-יא צח ב, ה-ו יג-יד16.11וח
שצז, יב-יד צט ג, א-ב טו-טז17.11שבתט
שצז, טו-יז ק ג, ג-ד יז-יח18.11אי

שצז-שצח, יח-ב קא ג, ה-ו יט-כ19.11ביא
שצח, ג-ה קב ג, ז-ח כא-כב20.11גיב
שצח, ו-ח קג ג, ט-י כג-כד21.11דיג
שצח, ט-יא קד ג,יא - ד,אמ"א א-ב22.11היד
שצט, א-ג קה ד, ב-ג ג-ד23.11וטו
שצט, ד-ו קו ד, ד-ה ה-ו24.11שבתטז
שצט, ז-ט קז ד, ו-ז ז-ח25.11איז
שצט-ת, י-א קח ד, ח-ט ט-י26.11ביח
תא-תג, א-א קט ה, א-ביא - יב27.11גיט
תד-תה, א-ב קי ה, ג-ד יג-יד28.11דכ

תה, ג-החולין ב ה, ה-ו טו-טז29.11הכא
תה, ו-ח ג ה,ז - ו,א יז-יח30.11וכב
תה-תז, ט-א ד ו, ב-ג יט-כ1.12שבתכג
תז-תח, ב-א ה ו, ד-ה כא-כב2.12אכד
תח, ב-ד ו ו,ו - ז,אמ"ב א-ב3.12בכה
תט, א-ג ז ז, ב-ג ג-ד4.12גכו
תט, ד-ו ח ז, ד-ה ה-ו5.12דכז
תט, ז-ט ט ז, ו-ז ז-ח6.12הכח
תט, י-יב י ח, א-ב ט-י7.12וכט
תט-תי, יג-ב יא ח, ג-ד יא-יב8.12שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מלכים ב׳יום
ישעיהו

בבא קמא
שו"ע או"חחוליןבבא מציעא

תי-תיב, ג-א יב ח, ה-ו  יג-יד9.12אא
תיג-תיד, א-ב יג ח,ז - ט,א טו-טז10.12בב
תטו, א-ג יד ט, ב-ג  יז-יח11.12גג
תטו-תיז, ד-ב טו ט, ד-ה  יט-כ12.12דד
תטז, ג-ה טז ט, ו-ז כא-כב13.12הה
תיז-תיח, א-ב יז ט, ח-ט  כג-כה14.12וו
תיח, ג-ה יח ט, י-יאישעיהו א-ב15.12שבתז
תיט-תכ, א-ב יט ט,יב - י,א ג-ד16.12אח
תכא-תכב, א-ב כ י, ב-גה-ו17.12בט
תכב, ג-ה כא י, ד-ה ז-ח18.12גי

תכב-תכג, ו-א כב י, ו-ז ט-י19.12דיא
תכג, ב-ד כג י, ח-ט יא-יב20.12היב
תכד-תכה, א-ב כדב"ק י,י - ב"מ א,איג-יד21.12ויג
תכה-תכו, ג-ב כה א, ב-ג טו-טז22.12שבתיד
תכו-תכז, ג-א כו א, ד-היז - יח23.12אטו
תכח, א-ג כז א, ו-ז יט-כ24.12בטז
תכח, ד-ו כח א,ח - ב,א כא-כב25.12גיז
תכח-תכט, ז-א כט ב, ב-ג כג-כד26.12דיח
תכט-תכא, ב-א ל ב, ד-ה כה-כו27.12היט
תלא-תלב, ב-ב לא ב, ו-ז כז-כח28.12וכ

תלג, א-ג לב ב, ח-ט כט-ל29.12שבתכא
תלג, ד-ו לג ב, י-יאלא - לב30.12אכב
תלג, ז-ט לד ג, א-ב לג-לד31.12בכג
תלג-תלד, י-א לה ג, ג-ד לה-לו1.1גכד
תלד, ב-ד לו ג, ה-ו לז-לח2.1דכה
תלה-תלו, א-ב לז ג, ז-ח לט-מ3.1הכו
תלו-תלז, ג-ב לח ג, ט-י מא-מב4.1וכז
תלז-תלח, ג-א לט ג, יא-יב מג-מד5.1שבתכח
תלח-תלט, ב-במ ד, א-ב מה-מו6.1אכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ישעיהויום
שו"ע או"חחוליןבבא מציעאירמיהו

תלט-תמ, ג-א מא ד, ג-דמז-מח7.1בא
תמ, ב-ד מב ד, ה-ומט-נ8.1גב
תמא-תמב, א-א מג ד, ז-חנא-נב9.1דג
תמב, ב-ד מד ד, ט-ינג-נד10.1הד
תמב, ה-ז מה ד, יא-יבנה-נו11.1וה
תמב, ח-י מו ה, א-בנז-נח12.1שבתו
תמב-תמג, יא-ב מז ה, ג-דנט-ס13.1אז
תמג-תמד, ג-ב מח ה, ה-וסא-סב14.1בח
תמד, ג-ה מט ה, ז-חסג-סד15.1גט
תמד, ו-ח נ ה, ט-יסה-סו16.1די

תמה, א-ג נא ה,יא - ו,אירמיה א-ב17.1היא
תמו, א-ג נב ו, ב-גג-ד18.1ויב
תמו-תמז, ד-ב נג ו, ד-הה-ו19.1שבתיג
תמז, ג-ה נד ו, ו-זז-ח20.1איד
תמז, ו-ח נה ו,ח - ז,אט-י21.1בטו
תמז, ט-יא נו ז, ב-גיא-יב22.1גטז
תמז-תמח, יב-ב נז ז, ד-היג-יד23.1דיז
תמח, ג-ה נח ז, ו-זטו-טז24.1היח
תמח-תמט, ו-א נט ז, ח-טיז-יח25.1ויט
תנ, א-ג ס ז, י-יאיט-כ26.1שבתכ

תנ, ד-ו סא ח, א-בכא-כב27.1אכא
תנ-תנא, ז-ב סב ח, ג-דכג-כד28.1בכב
תנא, ג-ה סג ח, ה-וכה-כו29.1גכג
תנא, ו-ח סד ח, ז-חכז-כח30.1דכד
תנא, ט-יא סה ח,ט - ט,אכט-ל31.1הכה
תנא, יב-יד סו ט, ב-גלא-לב1.2וכו
תנא, טו-יז סז ט, ד-הלג-לד2.2שבתכז
תנא, יח-כ סח ט, ו-זלה-לו3.2אכח
תנא, כא-כג סט ט, ח-טלז-לח4.2בכט
תנא, כד-כו ע ט, י-יאלט-מ5.2גל

שנת תשע״ט
לוח עולמי ללימוד המשנה וההלכה יומית, דף יומי ותנ”ך יומי
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לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

נוסד על ידי ר’ יונה שטנצל ז”ל
in Memory of

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ירמיהויום
יחזקאל

בבא מציעא
שו"ע או"חחוליןבבא בתרא

תנא-תנב, כז-ב עא ט, יב-יגמא-מב6.2דא
תנב, ג-ה עב י, א-ב מג-מד7.2הב
תנב-תנג, ו-א עג י, ג-דמה-מו8.2וג
תנג, ב-ד עד י, ה-ו מז-מח9.2שבתד
תנג, ה-ז עהב"ב א, א-ב מט-נ10.2אה
תנג-תנד, ח-א עו א, ג-ד נא-נב11.2בו
תנד, ב-ד עז א, ה-ויחזקאל א-ב12.2גז
תנה, א-ג עח ב, א-ב ג-ד13.2דח
תנה, ד-ו עט ב, ג-ד ה-ו14.2הט
תנו, א-ג פ ב, ה-ו ז-ח15.2וי

תנז-תנח, א-א פאב, ז-ח ט-י16.2שבתיא
תנט, א-ג פב ב, ט-י יא-יב17.2איב
תנט, ד-ו פג ב, יא-יב יג-יד18.2ביג
תס, א-ג פד ב, יג-יד טו-טז19.2גיד
תס, ד-ו פה ג, א-ב יז-יח20.2דטו
תס-תסא, ז-ב פו ג, ג-ד יט-כ21.2הטז
תסא, ג-ה פז ג, ה-ו כא-כב22.2ויז
תסב, א-ג פח ג, ז-ח כג-כד23.2שבתיח
תסב, ד-ו פט ד, א-ב כה-כו24.2איט
תסב-תסג, ז-ב צ ד, ג-ד כז- כח25.2בכ

תסג-תסה, ג-א צא ד, ה-ו כט-ל26.2גכא
תסה-תסו, ב-א צב ד, ז-ח לא-לב27.2דכב
תסו, ב-ד צג ד,ט - ה,א לג-לד28.2הכג
תסו-תסז, ה-א צד ה, ב-ג לה-לו1.3וכד
תסז, ב-ד צה ה, ד-ה לז-לח2.3שבתכה
תסז, ה-ז צו ה, ו-ז לט-מ3.3אכו
תסז, ח-י צז ה, ח-ט מא-מב4.3בכז
תסז, יא-יג צח ה, י-יא מג-מד5.3גכח
תסז, יד-טז צט ו, א-ב מה-מו6.3דכט
תסח, א-ג ק ו, ג-ד מז7.3הל
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אבתמוזסיון

אלול

איירניסןאדר ב
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יחזקאל,יום
תרי עשר, אסתר

בבא בתרא
שו״ע או״חחוליןסנהדרין

תסח, ד-ו קא ו, ה-ו מח8.3וא
תסח, ז-ט קב ו, ז-חהושע א-ב9.3שבתב
תסח-תע, י-א קג ז, א-ב ג-ד10.3אג
תע-תעא, ב-א קד ז, ג-ד ה-ו11.3בד
תעא-תעב, ב-א קה ח, א-ב ז-ח12.3גה
תעב, ב-ד קו ח, ג-ד ט-י13.3דו
תעב, ה-ז קז ח, ה-ו יא-יב14.3הז
תעב, ח-י קח ח, ז-ח יג-יד15.3וח
תעב, יא-יג קט ט, א-ביואל א-ב16.3שבתט
תעב, יד-טז קי ט, ג-ד ג-ד17.3אי

תעג, א-ג קיא ט, ה-ואסתר א-ב18.3ביא
תעג, ד-ו קיב ט, ז-ח ג-ד19.3גיב
תעג-תעה, ז-א קיג ט, ט-י ה-ו20.3דיג
תעה, ב-ד קיד י, א-ב ז-ח21.3היד
תעה, ה-ז קטו י, ג-ד ט-י22.3וטו
תעו-תעז, א-א קטז י, ה-ועמוס א-ב23.3שבתטז
תעז-תעח, ב-ב קיז י, ז-ח ג-ד24.3איז
תעט-תפ, א-א קיחסנה' א, א-ב ה-ו25.3ביח
תפא-תפג, ב-א קיט א, ג-ד ז-ח26.3גיט
תפד-תפו, א-א קכ א, ה-ו ט27.3דכ

תפז, א-ג קכא ב, א-בעובדיה28.3הכא
תפז-תפח, ד-ב קכב ב, ג-דיונה א-ב29.3וכב
תפח-תפט, ג-ב קכג ב,ה - ג,אה ג-ד30.3שבתכג
תפט, ג-ה קכד ג, ב-גמיכה א-ב31.3אכד
תפט, ו-ח קכה ג, ד-ה ג-ד1.4בכה
תפט-תצ, ט-א קכו ג, ו-ז ה-ו2.4גכו
תצ, ב-ד קכז ג,ח - ד,א ז3.4דכז
תצ, ה-ז קכח ד, ב-גנחום א-ב4.4הכח
תצ-תצא, ח-א קכטסנה' ד, ד-הנחום ג5.4וכט

תאריך
משנה פרק יומיאזרחי

הלכה יומיתדף יומייומית

ת״ע, שה״ש, יום
תהילים

סנהדרין
מכות

חולין
שו״ע או״חבכורות

תצא-תצג, ב-א קל ה, א-בחבקוק א-ב6.4שבתא
תצג, ב-דקלא ה, ג-ד ג7.4אב
תצד, א-ג קלב ה,ה - ו,אצפניה א-ב8.4בג
תצה, א-ג קלג ו, ב-ג ג9.4גד
תצה-תצו, ד-ב קלד ו, ד-החגי10.4דה
תצו-תצז, ג-ב קלה ו,ו - ז,אזכריה א-ב11.4הו
תצז, ג-ה קלוז, ב-ג ג-ד12.4וז
תצז, ו-חקלז ז, ד-ה ה-ו13.4שבתח
תצז, ט-יא קלח ז, ו-ז ז-ח14.4אט
תצז, יב-יד קלטז, ח-ט ט-י15.4בי

תצז, טו-יז קמ ז, י-יא יא-יב16.4גיא
תצח, א-ג קמא ח, א-ב יג-יד17.4דיב
תצח, ד-ו קמבח, ג-דמלאכי א-ב18.4היג
תצח, ז-טבכורות בח, ה-ו ג19.4ויד
תצח, י-יב ג ח,ז - ט,אשה"ש א20.4שבתטו
תצח, יג-טו ד ט, ב-ג ב21.4אטז
תצח, טז-יח ה ט, ד-ה ג22.4ביז
תצח-תצט, יט-א ו ט,ו - י,א ד23.4גיח
תצט, ב-ד ז י, ב-ג ה24.4דיט
תצט-תק, ה-ב ח י, ד-ה ו25.4הכ

תק, ג-ה ט י,ו - יא,א ז26.4וכא
תק-תקא, ו-ב י יא, ב-ג ח27.4שבתכב
תקא, ג-ה יא יא, ד-התהלים א-ב28.4אכג
תקא-תקב, ו-א יב יא,ו - מכות א,א ג-ד29.4בכד
תקב, ב-ד יגמכות א, ב-ג ה-ו30.4גכה
תקג-תקד, א-א יד א, ד-ה ז-ח1.5דכו
תקד, ב-ד טו א, ו-ז ט-י2.5הכז
תקה-תקו, א-ב טז א, ח-ט יא-יב3.5וכח
תקו, ג-ה יז א,י - ב,א יג-יד4.5שבתכט
תקו, ו-ח יח ב, ב-ג טו-טז5.5אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מכותתהיליםיום
שו״ע או״חבכורותשבועות

תקו-תקז, ט-ב יט ב, ד-ה יז-יח6.5בא
תקז, ג-ה כ ב, ו-ז יט-כ7.5גב
תקז-תקח, ו-א כא ב,ח - ג,א כא-כב8.5דג
תקח-תקט, ב-ב כב ג, ב-ג כג-כד9.5הד
תקט, ג-ה כג ג, ד-ה כה-כו10.5וה
תקט-תקי, ו-א כד ג, ו-ז כז-כח11.5שבתו
תקי, ב-ד כה ג, ח-ט כט-ל12.5אז
תקי, ה-ז כו ג, י-יא לא-לב13.5בח
תקי, ח-י כז ג, יב-יג לג-לד14.5גט
תקי-תקיא, יא-ב כח ג, יד-טו לה-לו15.5די

תקיא-תקיב, ג-א כטג,טז -שבו' א,א לז-לח16.5היא
תקיב-תקיג, ב-א ל א, ב-ג לט-מ17.5ויב
תקיג, ב-ד לא א, ד-ה מא-מב18.5שבתיג
תקיג, ה-ז לב א, ו-ז מג-מד19.5איד
תקיג-תקיד, ח-ב לג ב, א-ב מה-מו20.5בטו
תקיד, ג-ה לד ב, ג-ד מז-מח21.5גטז
תקיד, ו-ח לה ב,ה - ג,א מט-נ22.5דיז
תקיד, ט-יא לו ג, ב-ג נא-נב23.5היח
תקטו, א-ג לז ג, ד-ה נג-נד24.5ויט
תקטו, ד-ו לח ג, ו-ז נה-נו25.5שבתכ

תקטו, ז-ט לט ג, ח-ט נז-נח26.5אכא
תקטז, א-ג מ׳ ג, י-יא נט-ס27.5בכב
תקיז, א-ג מא ד, א-ב סא-סב28.5גכג
תקיז-תקיח, ד-ב מב ד, ג-ד סג-סד29.5דכד
תקיח, ג-ה מג ד, ה-ו סה-סו30.5הכה
תקיח, ו-ח מד ד, ז-ח סז-סח31.5וכו
תקיח-תקיט, ט-ב מה ד, ט-י סט-ע1.6שבתכז
תקיט, ג-ה מו ד, יא-יב עא-עב2.6אכח
תקכ-תקכא, א-ב מז ד,יג - ה,א עג-עד3.6בכט

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהיליםיום
רות

שבועות
עדויות

בכורות
שו"ע או"חערכין

תקכא-תקכב, ג-ב מח ה, ב-ג עה-עו4.6גא
תקכב-תקכג, ג-א מט ה, ד-ה עז-עח5.6דב
תקכג, ב-ד נ ו, א-ב עט-פ6.6הג
תקכד-תקכה, א-א נא ו, ג-ד פא-פב7.6וד
תקכה-תקכו, ב-ב נב ו, ה-ורות א-ב8.6שבתה
תקכו, ג-ה נג ו,ז - ז,א ג-ד9.6או
תקכו, ו-ח נד ז, ב-גתהל' פג-פד10.6בז
תקכו, ט-יא נה ז, ד-ה פה-פו11.6גח
תקכו-תקכז, יב-ב נו ז, ו-ז פז-פח12.6דט
תקכז, ג-ה נז ז,ח - ח,א פט-צ13.6הי

תקכז, ו-ח נח ח, ב-ג צא-צב14.6ויא
תקכז, ט-יא נט ח, ד-ה צג-צד15.6שבתיב
תקכז, יב-יד סח,ו -עדויות א,א צה-צו16.6איג
תקכז, טו-יז סא א, ב-ג צז-צח17.6ביד
תקכז, יח-כערכין ב א, ד-ה צט-ק18.6גטו
תקכז, כא-כג ג א, ו-ז קא-קב19.6דטז
תקכז-תקכח, כד-ב ד א, ח-ט קג-קד20.6היז
תקכט, א-ג ה א, י-יא קה-קו21.6ויח
תקכט-תקלא, ד-א ו א, יב-יג קז-קח22.6שבתיט
תקלא, ב-דז א,יד - ב,א קט-קי23.6אכ

תקלא, ה-ז ח ב, ב-ג קיא-קיב24.6בכא
תקלא-תקלב, ח-ב ט ב, ד-ה קיג-קיד25.6גכב
תקלג, א-ג י ב, ו-ז קטו-קטז26.6דכג
תקלג-תקלד, ד-א יא ב, ח-ט קיז-קיח27.6הכד
תקלד-תקלה, ב-א יב ב,י - ג,א קיט )א-ב(28.6וכה
תקלה-תקלו, ב-א יג ג, ב-גקיט )ג-ד(29.6שבתכו
תקלו, ב-ד יד ג, ד-ה קיט )ה-ו(30.6אכז
תקלז, א-ג טו ג, ו-ז קיט )ז-ח(1.7בכח
תקלז, ד-ו טז ג, ח-ט קיט )ט-י(2.7גכט
תקלז, ז-ט יז ג, י-יא קיט )כ-ל(3.7דל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

תהיליםיום
משלי

עדויות
עבודה זרה

ערכין
שו"ע או"חתמורה

תקלז, י-יב יח ג,יב - ד,א קיט )מ-נ(4.7הא
תקלז, יג-טו יט ד, ב-ג קיט )ס-ע(5.7וב
תקלז-תקלח, טז-ב כ ד, ד-ה קיט )פ-צ(6.7שבתג
תקלח, ג-ה כא ד, ו-ז קיט )ק-ר(7.7אד
תקלח-תקלט, ו-ב כב ד, ח-ט קיט )ש-ת(8.7בה
תקלט, ג-ה כג ד, י-יא קכ9.7גו
תקלט, ו-ח כד ד,יב - ה,א קכא-קכב10.7דז
תקלט, ט-יא כה ה, ב-ג קכג-קכד11.7הח
תקלט, יב-יד כו ה, ד-ה קכה-קכו12.7וט
תקמ, א-ג כז ה, ו-ז קכז-קכח13.7שבתי

תקמ, ד-ו כח ו, א-ב קכט-קל14.7איא
תקמ-תקמא, ז-א כט ו,ג - ז,א קלא-קלב15.7ביב
תקמא, ב-ד ל ז, ב-ג קלג-קלד16.7גיג
תקמא-תקמב, ה-ב לא ז, ד-ה קלה-קלו17.7דיד
תקמג, א-ג לב ז, ו-ז קלז-קלח18.7הטו
תקמד-תקמה, א-א לג ז, ח-ט קלט-קמ19.7וטז
תקמה, ב-ד לד ח, א-ב קמא-קמב20.7שבתיז
תקמה, ה-זתמורה ב ח, ג-ד קמג-קמד21.7איח
תקמה, ח-י ג ח, ה-ו קמה-קמו22.7ביט
תקמה-תקמו, יא-ב דעדויות ח,ז - ע"ז א,א קמז-קמח23.7גכ

תקמו, ג-ה ה א, ב-ג קמט-קנ24.7דכא
תקמז, א-ג ו א, ד-המשלי א-ב25.7הכב
תקמז, ד-וז א, ו-ז ג-ד26.7וכג
תקמז, ז-ט ח א, ח-ט ה-ו27.7שבתכד
תקמז, י-ב ט ב, א-ב ז-ח28.7אכה
תקמח, א-ג י ב, ג-ד ט-י29.7בכו
תקמח, ד-ו יא ב, ה-ו יא-יב30.7גכז
תקמח, ז-ט יב ב,ז - ג,א יג-יד31.7דכח
תקמח, י-יב יג ג, ב-ג טו-טז1.8הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו"ע או"חכריתותאבותדניאל, עזראיום

תקס-תקסא, ה-ב יא ב, יב-יגדניאל א-ב1.9אא
תקסא, ג-ה יב ב, יד-טו ג-ד2.9בב
תקסב, א-ג יג ב,טז - ג,א ה-ו3.9גג
תקסב, ד-ו יד ג, ב-ג ז-ח4.9דד
תקסב, ז-ט טו ג, ד-ה ט-י5.9הה
תקסב, י-יב טז ג, ו-ז יא-יב6.9וו
תקסב-תקסד, יג-א יז ג, ח-טעזרא א-ב7.9שבתז
תקסה, א-ג יח ג, י-יא ג-ד8.9אח
תקסה, ד-ו יט ג, יב-יג ה-ו9.9בט
תקסו, א-ג כ ג, יד-טו ז-ח10.9גי

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

 עזראיום
כריתותאבותנחמיה, דה״א

שו"ע או"חמעילה

תקסו, ד-ו כא ג, טז-יז ט-י11.9דיא
תקסו-תקסז, ז-א כב ג,יח - ד,אנחמיה א-ב12.9היב
תקסז-תקסח,ב-א כג ד, ב-ג ג-ד13.9ויג
תקסח, ב-ד כד ד, ד-ה ה-ו14.9שבתיד
תקסח, ה-ז כהד, ו-ז ז-ח15.9אטו
תקסח, ח-י כו ד, ח-ט ט-י16.9בטז
תקסח-תקסט, יא-א כז ד, י-יא יא-יג17.9גיז
תקסט-תקע, ב-ב כח ד, יב-יגדבהי"א א-ב18.9דיח
תקע-תקעא, ג-במעילה ב ד, יד-טו ג-ד19.9היט
תקעא-תקעב, ג-ב ג ד, טז-יז ה-ו20.9וכ

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו"ע או"חמעילהאבותדה״איום

תקעב-תקעד, ג-א ד ד, יח-יט ז-ח21.9שבתכא
תקעד, ב-ד ה ד, כ-כא ט-י22.9אכב
תקעד-תקעה, ה-ב ו ד,כב - ה,א יא-יב23.9בכג
תקעה, ג-ה ז ה, ב-ג יג-יד24.9גכד
תקעה, ו-ח ח ה, ד-ה טו-טז25.9דכה
תקעה, ט-יא ט ה, ו-ז יז-יח26.9הכו
תקעה-תקעו, יב-א י ה, ח-טיט-כ27.9וכז
תקעו, ב-ד יא ה, י-יא כא-כב28.9שבתכח
תקעו, ה-ז יב ה, יב-יג כג-כד29.9אכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלי, איכה יום
איוב

עבודה זרה
אבות

תרומה
שו"ע או"חכריתות

תקמח, יג-טו יד ג, ד-ה יז-יח2.8וא
תקמח, טז-יח טו ג, ו-ז יט-כ3.8שבתב
תקמח-תקמט, יט-א טז ג, ח-ט כא-כב4.8אג
תקמט-תקנ, ב-ב יז ג,י - ד,א כג-כד5.8בד
תקנ-א, ג-א יח ד, ב-ג כה-כו6.8גה
תקנא, ב-ד יט ד, ד-ה כז-כח7.8דו
תקנא, ה-ז כ ד, ו-ז כט-ל8.8הז
תקנא, ח-י כא ד, ח-ט לא9.8וח
תקנא, יא-יג כב ד, י-יאאיכה10.8שבתט
תקנא, יד-טז כג ד,יב - ה,אאיוב א-ב11.8אי

תקנא-תקנב, יז-א כד ה, ב-ג ג-ד12.8ביא
תקנב, ב-ד כה ה, ד-ה ה-ו13.8גיב
תקנב, ה-ז כו ה, ו-ז ז-ח14.8דיג
תקנב, ח-י כז ה, ח-ט ט-י15.8היד
תקנב-תקנג, יא-א כח ה, י-יא יא-יב16.8וטו
תקנג-תקנד, ב-ב כטע"ז ה,יב-אבות א,א יג-יד17.8שבתטז
תקנד, ג-ה לא, ב-ג טו-טז18.8איז
תקנד, ו-ח לא א, ד-ה יז-יח19.8ביח
תקנד, ט-יא לב א, ו-ז יט-כ20.8גיט
תקנד, יב-יד לג א, ח-ט כא-כב21.8דכ

תקנד, טו-יז לד א, י-יא כג-כד22.8הכא
תקנד, יח-ככריתות ב א, יב-יג כה-כו23.8וכב
תקנד, כא-כג ג א, יד-טו כז-כח24.8שבתכג
תקנד-תקנה,כד-א ד א, טז-יז כט-ל25.8אכד
תקנה-תקנז, ב-א ה א,יח - ב,א לא-לב26.8בכה
תקנח-תקנט, א-ב ו ב, ב-ג לג-לד27.8גכו
תקנט, ג-ה ז ב, ד-ה לה-לו28.8דכז
תקנט, ו-ח ח ב, ו-ז לז-לח29.8הכח
תקנט-תקס, ט-א ט ב, ח-ט לט-מ30.8וכט
תקס, ב-ד י ב, י-יא מא-מב31.8שבתל


