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כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה״י א-ביום
יהושע

נידה
שו״ע או״חביצהמכשירין

קנא ז-ט ז ד, ג-ד כה-כו7.9גא
קנא י-יב חד, ה-ו כז-כט8.9דב
קנב,א - קנג,ב טד,ז - ה,אדבה״י ב א-ב9.9הג
קנג ג-ה יה, ב-ג ג-ד10.9וד
קנג ו-ח יא ה, ד-ה ה-ו11.9שבתה
קנג ט-יא יב ה, ו-זז-ח12.9או
קנג יב-יד יגה, ח-ט ט-י13.9בז
קנג טו-יז יד ו, א-ב יא-יב14.9גח
קנג יח-כ טוו, ג-ד יג-יד15.9דט
קנג,כא - קנד,א טז ו, ה-ו-----16.9הי

קנד ב-ד יז ו, ז-ח טו-טז17.9ויא
קנד ה-ז יח ו, ט-י יז-יח18.9שבתיב
קנד ח-י יט ו, יא-יב יט-כ19.9איג
קנד יא-יג כ ו, יג-יד כא-כב20.9ביד
קנד,יד - קנה,א כא ז, א-ב כג-כד21.9גטו
קנה,ב - קנז,א כב ז, ג-דקהלת22.9דטז
קנח א-ג כג ז,ה - ח,אדהי״ב כה-כו23.9היז
קנח ד-ו כד ח, ב-ג כז-כח24.9ויח
קנח ז-ט כה ח,ד - ט,א כט-ל25.9שבתיט
קנח י-יב כו ט, ב-ג לא-לב26.9אכ

קנח,יג - קנט,ב כז ט, ד-ה לג-לד27.9בכא
קנט ג-ה כח ט, ו-ז לה-לו28.9גכב
קנט ו-ח כט ט, ח-טיהושע א-ב29.9דכג
קנט ט-יא ל ט, י-יא ג-ד30.9הכד
קנט יב-יד לא י, א-ב ה-ו1.10וכה
קנט טו-יז לב י, ג-ד ז-ח2.10שבתכו
קנט יח-כ לג י, ה-ו ט-י3.10אכז
קס א-ג לד י, ז-ח יא-יב4.10בכח
קס ד-ו להמכשיר' א, א-ב יג-יד5.10גכט
קס ז-ט לוא, ג-ד טו-טז6.10דל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א'

מכשירין
זבים

ביתה
שו״ע או״חרה"ש

 קס י-יבלזא, ה-ו יז-יח7.10הא
 קס יג-טולח ב, א-ב יט-כ8.10וב
 קסא א-גלט ב, ג-ד כא-כב9.10שבתג
 קסא,ד - קסב,במ ב, ה-ו כג-כד10.10אד
 קסב ג-הר״ה ב ב, ז-חשופטים א-ב11.10בה
 קסב ו-ח ג ב, ט-יג-ד12.10גו
 קסב,ט - קסג,אד ב,יא - ג,א ה-ו13.10דז
 קסג,ב - קסד,ב ה ג, ב-גז-ח14.10הח
 קסה,א - קסו,א ו ג, ד-ה ט-י15.10וט
 קסז א-ג ז ג, ו-זיא-יב16.10שבתי

 קסז ד-ו ח ג,ח - ד,א יג-יד17.10איא
 קסז ז-ט ט ד, ב-ג טו-טז18.10ביב
 קסז י-יב י ד, ד-ה יז-יח19.10גיג
 קסז יג-טו יא ד, ו-ז יט-כ20.10דיד
 קסז טז-יח יב‘ ד, ח-ט כא21.10הטו
 קסז,יט - קסח,א יג ד,י - ה,אש״א א-ב22.10וטז
 קסח ב-ד יד ה, ב-ג ג-ד23.10שבתיז
 קסח ה-ז טו ה, ד-ה ה-ו24.10איח
 קסח ח-י ט״ ה, ו-ז ז-ח25.10ביט
 קסח יא-יג יז ה, ח-ט ט-י26.10גכ

 קסח יד-טז יחה, י-יא יא-יב27.10דכא
 קסח,יז - קסט,ב יט ו, א-ביג-יד28.10הכב
 קסט,ג - קע, ב כו, ג-ד טו-טז29.10וכג
 קע ג-ה כאו, ה-ו יז-יח30.10שבתכד
 קע ו-ח כב ו, ז-ח יט-כ31.10אכה
 קע ט-יא כגזבים א, א-ב כא-כב1.11בכו
 קע יב-יד כדא, ג-ד כג-כד2.11גכז
 קע טו-יז כה א, ה-ו כה-כו3.11דכח
קע יח-ככו ב, א-ב כז-כח4.11הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמואל א-ביום
מלכים א-ב

זבים
טבול יום, ידים

רה"ש
שו"ע או"חתענית

 קע,כא  קעא,א כז ב, ג-דל-לא5.11וא
 קעא ב-ד כח ג, א-בש״ב א-ב6.11שבתב
 קעא,ה קעב,בכט ג,ג - ד,א  ג-ד7.11אג
 קעג א-ג ל ד, ב-ג ה-ו8.11בד
 קעד א-גר״ה לא ד, ד-ה ז-ח9.11גה
 קעד ד-ולב ד, ו-ז ט-י10.11דו
 קעד,ז - קעה,אלגז, ה, א-ב יא-יב11.11הז
 קעה ב-ד לד ה, ג-ד יג-יד12.11וח
קעה,ה - קעו,אלה ה, ה-ו טו-טז13.11שבתט
 קעז א-גתענית בה, ז-חיז-יח14.11אי

 קעז,ד - קעח,א גה, ט-ייט-כ15.11ביא
 קעח ב-ד דה, יא-יב כא-כב16.11גיב
 קעח ה-ז הטבול יום א, א-ב כג-כד17.11דיג
 קעט א-ג ו א, ג-דמ״א א-ב18.11היד
 קעט ד-ו ז א,ה - ב,א ג-ד19.11וטו
 קפ א-ג ח ב, ב-ג ה-ו20.11שבתטז
 קפ,ד - קפא,אט ב, ד-ה ז-ח21.11איז
 קפא ב-די ב, ו-ז ט-י22.11ביח
 קפא ה-ז יא ב,ח - ג,א יא-יב23.11גיט
קפא ח-י יב ג, ב-ג יג-יד24.11דכ

 קפב א-ג יגג, ד-ה טו-טז25.11הכא
 קפב ד-ויד ג,ו - ד,איז-יח26.11וכב
 קפב,ז - קפג,ב טו ד, ב-ג יט-כ27.11שבתכג
 קפג ג-ה טז ד, ד-ה כא-כב28.11אכד
 קפג ו-חיז ד, ו-זמ״ב א-ב29.11בכה
 קפג ט-יאיחידים א, א-ב ג-ד30.11גכו
 קפג,יב - קפד,ביט א, ג-ד ה-ו1.12דכז
 קפד ג-ה כא,ה - ב,א ז-ח2.12הכח
 קפד,ו - קפה,ב כאב, ב-ג ט-י3.12וכט
 קפה ג-הכבב,ד - ג,א יא-יב4.12שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מלכים ב׳יום
ישעיהו

ידים
עוקצין, ברכות

תענית
שו"ע או"חמגילה

קפו,א - קפז,אכג ג, ב-ג -יג-יד5.12אא
קפז ב-ד כדג, ד-ה טו-טז6.12בב
קפח א-גכה ד, א-ב יז-יח7.12גג
קפח ד-וכוד, ג-ד יט-כ8.12דד
קפח ז-ט כזד, ה-וכא-כב9.12הה
קפח,י - קפט,ב כח ד, ז-ח כג-כה10.12וו
קצ א-ג כטעוקצין א, א-בישע׳ א-ב11.12שבתז
קצ,ד - קצא,אל ג-ד ג-ד12.12אח
קצא,ב - קצב,א לאא, ה-וה-ו13.12בט
קצב,ב - קצג,במגילה ב ב, א-ב ז-ח14.12גי

קצג ג-ה ג ב, ג-דט-י15.12דיא
קצג,ו - קצד,ב ד ב, ה-ויא-יב16.12היב
קצד,ג - קצה,ב הב, ז-ח יג-יד17.12ויג
קצה,ג - קצו,בוב, ט-י טו-טז18.12שבתיד
קצו,ג - קצז,אז ג, א-ביז-יח19.12אטו
קצז ב-ד ח ג, ג-ד יט-כ20.12בטז
קצח,א - קצט,ב טג, ה-ו כא-כב21.12גיז
קצט ג-ה י ג, ז-חכג-כד22.12דיח
קצט ו-ח יא ג, ט-יכה-כו23.12היט
קצט ט-יא יב ג, יא-יבכז-כח24.12וכ

ר,א - רא,איגברכות א, א-בכט-ל25.12שבתכא
רא ב-ד יד א, ג-דלא-לב26.12אכב
רב א-גטו א,ה - ב,אלג-ד27.12בכג
רב ד-ו טז ב, ב-גלה-לו28.12גכד
רב ז-טיזב, ד-הלז-לח29.12דכה
רב י-יביחב, ו-זלט-מ30.12הכו
רב יג-טויטב,ח - ג,א מא-מב31.12וכז
רב טז-יחכ ג, ב-ג מג-מד1.1שבתכח
רג א-גכאג, ד-המה-מו2.1אכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ישעיהויום
ירמיהו

ברכות
פאה

מגילה
שו"ע או"חמועד קטן

רג ד-ו כב ג,ו - ד,אמז-מח3.1בא
רג,ז - רד,א כג ד, ב-גמט-נ4.1גב
רד ב-ד כדד, ד-הנא-נב5.1דג
רד ה-ז כהד, ו-זנג-נד6.1הד
רד ח-י כו ה, א-בנה-נו7.1וה
רד יא-יג כז ה, ג-דנז-נח8.1שבתו
רה א-גכחה,ה - ו,אנט-ס9.1אז
רה,ד - רו,א כט ו, ב-גסא-סב10.1בח
רו ב-ד לו, ד-הסג-סד11.1גט
רו,ה - רז,א לאו, ו-זסה-סו12.1די

רח א-ג לב ו,ח - ז,אירמיה א-ב13.1היא
רח ד-ומועד קטן ב ז, ב-גג-ד14.1ויב
רח ז-ט גז, ד-הה-ו15.1שבתיג
רח י-יב ד ח, א-בז-ח16.1איד
רח יג-טו ה ח, ג-דט-י17.1בטו
רח טז-יחו ח, ה-ויא-יב18.1גטז
רט א-ג זח, ז-חיג-יד19.1דיז
רי,א - ריא,א חט, א-בטו-טז20.1היח
ריא ב-ד ט ט, ג-דיז-יח21.1ויט
ריא,ה - ריב,א יברכות ט,ה - פאה א,איט-כ22.1שבתכ

ריב,ב - ריג,ביא א, ב-גכא-כב23.1אכא
ריג,ג - רטו,איב א, ד-הכג-כד24.1בכב
רטו ב-דיג א,ו - ב,אכה-כו25.1גכג
רטז א-ג יד ב, ב-גכז-כח26.1דכד
רטז ד-ו טו ב, ד-הכט-ל27.1הכה
רטז ז-טטז ב, ו-זלא-לב28.1וכו
רטז י-יביז ב,ח - ג,אלג-לד29.1שבתכז
רטז,יג - ריז,איחג, ב-גלה-לו30.1אכח
ריז ב-דיטג, ד-הלז-לח31.1בכט
ריז ה-ז כ ג, ו-זלט-מ1.2גל
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לוח עולמי ללימוד המשנה וההלכה יומית, דף יומי ותנ״ך יומי

ע״פ לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה/הרב יהודה איזנברג
adinamilston@gmail.com   miriamhalpern18@gmail.com   ניתן להשיג בדואר אלקטרוני את לוח לימוד הרמב״ם היומי באחת הכתובות

Shimshon and Miriam Halpern
052-2467437  052-3673735
miriamhalpern18@gmail.com

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

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

פאה
דמאי

מועד קטן
שו"ע או"חחגיגה

ריז,ח - ריח,ב כאג,ח - ד,א מא-מב2.2דא
ריח ג-ה כב ד, ב-ג מג-מד3.2הב
ריח ו-ח כג ד, ד-ה מה-מו4.2וג
ריח,ט - ריט,ב כד ד, ו-ז מז-מח5.2שבתד
ריט ג-ה כה ד, ח-ט מט-נ6.2אה
ריט ו-ח כו ד, י-יא נא-נב7.2בו
ריט,ט - רכ,ב כז ה, א-ביחזקאל  א-ב8.2גז
רכא,א - רכב,א כחה, ג-ד ג-ד9.2דח
רכב ב-ד כט ה, ה-ו ה-ו10.2הט
רכג א-גחגיגה ב ה, ז-ח ז-ח11.2וי

רכג ד-ו ג ו, א-ב ט-י12.2שבתיא
רכד א-ג ד ו, ג-ד יא-יב13.2איב
רכד ד-ו ה ו, ה-ו יג-יד14.2ביג
רכד ז-ט ו ו, ז-ח טו-טז15.2גיד
רכד י-יב ז ו, ט-י יז-יח16.2דטו
רכד,יג - רכה,יב ח ו,יא - ז,א יט-כ17.2הטז
רכה ג-ה ט ז, ב-ג כא-כב18.2ויז
רכה ו-ח י ז, ד-ה כג-כד19.2שבתיח
רכה,ט - רכו,א יא ז, ו-ז כה-כו20.2איט
רכז א-ג יב ז,ח-ח,א כז- כח21.2בכ

רכח א-ג יג ח, ב-ג כט-ל22.2גכא
רכט,א - רל,א יד ח, ד-ה לא-לב23.2דכב
רל ב-ד טו ח, ו-ז לג-לד24.2הכג
רל,ה - רלב,א טזה ח, ח-ט לה-לו25.2וכד
רלב,ב - רלג,א יזדמאי א, א-ב לז-לח26.2שבתכה
רלג,ב - רלד,ב יחא, ג-ד לט-מ27.2אכו
רלה א-ג יט ב, א-ב מא-מב28.2בכז
רלה,ד - רלו,ב כ ב, ג-ד מג-מד1.3גכח
רלו,ג - רלז,א כא ב,ה-ג,א מה-מו2.3דכט
רלח,א - רלט,א כב ג, ב-ג מז3.3הל



שנת תשפ״ב
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אבתמוזסיון

אלול

איירניסןאדר ב
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יחזקאליום
תרי עשר, אסתר

דמאי
כלאים

חגיגה
שו״ע או״חיבמות

 רלט,ב - רמ,ב כג ג, ד-ה מח4.3וא
 רמ ג-ה כד ג,ו - ד,אהושע  א-ב5.3שבתב
 רמ ו-ח כה ד, ב-גג-ד6.3אג
 רמ ט-יא כו ד, ד-הה-ו7.3בד
 רמ יב-יד כז ד, ו-ז ז-ח8.3גה
 רמ טו-יזיבמות ב ה, א-ב ט-י9.3דו
 רמא,א - רמג,א ג ה, ג-ד יא-יב10.3הז
 רמג,ב - רמד,ב ד ה, ה-ו יג-יד11.3וח
 רמד ג-ה ה ה, ז-חיואל א-ב12.3שבתט
 רמד,ו - רמה,בו ה, ט-י ג-ד13.3אי

 רמה ג-ה ז ה,יא - ו,א אסתר א-ב14.3ביא
 רמה,ו - רמו,ב ח ו, ב-ג ג-ד15.3גיב
 רמו ג-ה ט ו, ד-ה ה-ו16.3דיג
 רמז א-ג י ו, ו-ז ז-ח17.3היד
 רמז ד-ו יא ו, ח-ט ט-י18.3וטו
 רמח א-ג יב ו, י-יאעמוס א-ב19.3שבתטז
 רמח,ד - רמט,ב יג ו,יב - ז,א ג-ד20.3איז
 רמט,ג - רנ,א יד ז, ב-ג ה-ו21.3ביח
 רנ,ב - רנא,ב טו ז, ד-ה ז-ח22.3גיט
 רנב א-ג טזדמאי ז, ו-ז ט23.3דכ

 רנב ד-ו יז ז,ח - כלאים א,אעובדיה24.3הכא
 רנב,ז - רנג,ב יח א, ב-גיונה  א-ב25.3וכב
 רנג ג-ה יט א, ד-הג-ד26.3שבתכג
 רנד א-ג כ א, ו-זמיכה א-ב27.3אכד
 רנד ד-ו כא א, ח-ט ג-ד28.3בכה
 רנד ז-ט כב ב, א-ב ה-ו29.3גכו
 רנה א-ג כג ב, ג-ד ז30.3דכז
 רנו,א - רנז,ב כד ב, ה-ונחום א-ב31.3הכח
 רנז ג-הכה ב, ז-ח ג1.4וכט

תאריך
משנה פרק יומיאזרחי

הלכה יומיתדף יומייומית

ת״ע, שה״ש, יום
שו״ע או״חיבמותכלאיםתהלים

 רנז ו-ח כו ב, ט-יחבקוק א-ב2.4שבתא
 ב,יא -  ג3.4אב

 רנח,א - רנט,ב כזג,א
 רנט ג-ה כח ג, ב-גצפניה א-ב4.4בג
 רנט,ו - רס,א כט ג, ד-ה ג5.4גד
 רס,ב - רסא,ב ל ג, ו-זחגי6.4דה
 רסא,ג - רסב,א לא ד, א-בזכריה א-ב7.4הו
 רסב,ב - רסג,א לב ד, ג-ד ג-ד8.4וז
 רסג ב-ד לג ד, ה-ו ה-ו9.4שבתח
 רסג ה-ז לד ד, ז-ח ז-ח10.4אט
 רסג ח-י לה ד,ט - ה,א ט-י11.4בי

 רסג יא-יג לו ה, ב-ג יא-יב12.4גיא
 רסג יד-טז לז ה, ד-ה יג-יד13.4דיב
 רסג,יז - רסד,ב לח ה, ו-זמלאכי א-ב14.4היג
 רסד ג-ה לט ה,ח - ו,א ג15.4ויד
 רסד ו-ח מ ו, ב-גשיר השירים א16.4שבתטו
 רסד,ט - רסה,א מא ו, ד-ה ב17.4אטז
 רסה ב-ד מב ו, ו-ז ג18.4ביז
 רסו א-ג מג ו, ח-ט ד19.4גיח
 רסו ד-ו מד ז, א-ב ה20.4דיט
 רסו ז-ט מה ז, ג-דו21.4הכ

 רסו י-יב מו ז, ה-ו ז22.4וכא
 רסו,יג - רסז,ב מז ז, ז-ח ח23.4שבתכב
 רסז,ג - רסח,ב מח ח, א-בתהלים א-ב24.4אכג
 רסח ג-ה מט ח, ג-ד ג-ד25.4בכד
 רסח ו-ח נ ח, ה-ו ה-ו26.4גכה
 רסח ט-יא נא ט, א-ב ז-ח27.4דכו
 רסח,יב - רסט,א נב ט, ג-ד ט-י28.4הכז
 רע,א - רעא,א נג ט, ה-ו יא-יב29.4וכח
 רעא ב-ד נד ט, ז-ח יג-יד30.4שבתכט
 רעא ה-ז נה ט, ט-י טו-טז1.5אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שו״ע או״חיבמותשביעיתתהליםיום

 רעא ח-י נו א, א-ב יז-יח2.5בא
 רעא יא-יג נז א, ג-ד יט-כ3.5גב
 רעא יד-טז נח א, ה-ו כא-כב4.5דג
 רעא,יז - רעב,ב נט א, ז-ח כג-כד5.5הד
 רעב ג-ה ס ב, א-ב כה-כו6.5וה
 רעב ו-ח סא ב, ג-ד כז-כח7.5שבתו
 רעב,ט - רעג,א סב ב, ה-ו כט-ל8.5אז
 רעג ב-ד סג ב, ז-ח לא-לב9.5בח
 רעג ה-ז סד ב, ט-י לג-לד10.5גט
 רעד א-ג סה ג, א-ב לה-לו11.5די

 רעד,ד - רעה,ב סו ג, ג-ד לז-לח12.5היא
 רעה ג-ה סז ג, ה-ו לט-מ13.5ויב
 רעה ו-ח סח ג, ז-ח מא-מב14.5שבתיג
 רעה ט-יא סט ג, ט-י מג-מד15.5איד
 רעה,יב - רעו,ב ע ד, א-ב מה-מו16.5בטו
 רעו ג-ה עא ד, ג-ד מז-מח17.5גטז
 רעז א-ג עב ד, ה-ו מט-נ18.5דיז
 רעז,ד - רעח,א עג ד, ז-ח נא-נב19.5היח
 רעט א-ג עד ד, ט-י נג-נד20.5ויט
 רעט ד-ו עה ה, א-ב נה-נו21.5שבתכ

 רעט,ז - רפ,ב עו ה, ג-ד נז-נח22.5אכא
 רפא,א - רפב,ב עז ה, ה-ו נט-ס23.5בכב
 רפב ג-ה עח ה, ז-ח סא-סב24.5גכג
 רפב,ו - רפג,א עט ה,ט - ו,א סג-סד25.5דכד
 רפד א-ג פ ו, ב-ג סה-סו26.5הכה
 רפד ד-ו פא ו, ד-ה סז-סח27.5וכו
 רפד,ז - רפה,ב פב ו,ו - ז,א סט-ע28.5שבתכז
 רפה ג-ה פג ז, ב-ג עא-עב29.5אכח
 רפה,ו - רפו,א פד ז, ד-ה עג-עד30.5בכט

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהליםיום
רות

שבועות
שו״ע או״חיבמותתרומות

רפו ב-ד פה ז, ו-ז עה-עו31.5גא
רפו,ה - רפח,א פו ח, א-ב עז-עח1.6דב
רפח ב-ד פז ח, ג-ד עט-פ2.6הג
רפח ה-ז פח ח, ה-ו פא-פב3.6וד
רפח ח-י פט ח, ז-חרות א-ב4.6שבתה
רפט,א - רצ,א צ ח, ט-י ג-ד5.6או
רצ,ב - רצא,ב צא ח,יא - ט,א תהלים פג-פד6.6בז
רצא ג-ה צב ט, ב-ג פה-פו7.6גח
רצא,ו - רצב,ב צגט, ד-ה פז-פח8.6דט
רצג א-ג צד ט, ו-ז פט-צ9.6הי

רצד א-ג צה ט, ח-ט צא-צב10.6ויא
רצד,ד - רצה,א צו י, א-ב צג-צד11.6שבתיב
רצו א-ג צז י, ג-ד צה-צו12.6איג
רצו ד-ו צח י, ה-ו צז-צח13.6ביד
רצו,ז - רצז,א צט י, ז-ח צט-ק14.6גטו
רצז ב-ד קשבי' י,ט-תרו' א,א קא-קב15.6דטז
רצז,ה - רצח,ב קא א, ב-ג קג-קד16.6היז
רצח ג-ה קב א, ד-ה קה-קו17.6ויח
רצח ו-ח קגא, ו-זקז-קח18.6שבתיט
רצח ט-יא קד א, ח-ט קט-קי19.6אכ

רצח יב-יד קה א,י - ב,א קיא-קיב20.6בכא
רצח,טו - רצט,ב קו ב, ב-ג קיג-קיד21.6גכב
רצט ג-ה קז ב, ד-ה קטו-קטז22.6דכג
רצט ו-ח קח ב,ו - ג,א קיז-קיח23.6הכד
רצט,ט - ש,א קט ג, ב-ג קיט )א-ב(24.6וכה
שא א-ג קי ג, ד-ה קיט )ג-ד(25.6שבתכו
שא ד-ו קיא ג, ו-ז קיט )ה-ו(26.6אכז
שא ז-ט קיב ג, ח-ט קיט )ז-ח(27.6בכח
שא י-יב קיג ד, א-בקיט )ט-י(28.6גכט
שא יג-טו קיד ד, ג-ד קיט )כ-ל(29.6דל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

תהליםיום
יבמותתרומותמשלי

שו"ע או"חכתובות

שא טז-יח קטו ד, ה-ו קיט )מ-נ(30.6הא
שא יט-כא קטז ד, ז-ח קיט )ס-ע(1.7וב
שא כב-כד קיז ד, ט-י קיט )פ-צ(2.7שבתג
שא כה-כז קיח ד, יא-יב קיט )ק-ר(3.7אד
שא כח-ל קיט ד,יג - ה,א קיט )ש-ת(4.7בה
שא לא-לג קכ ה, ב-ג קכ5.7גו
שא לד-לו קכא ה, ד-ה קכא-קכב6.7דז
שא לז-לט קכב ה, ו-ז קכג-קכד7.7הח
שא מ-מבכתובות ב ה, ח-ט קכה-קכו8.7וט
שא מג-מה ג ו, א-ב קכז-קכח9.7שבתי

שא מו-מח ד ו, ג-ד קכט-קל10.7איא
שא מט-נא ה ו, ה-ו קלא-קלב11.7ביב
שב א-ג ו ז, א-ב קלג-קלד12.7גיג
שב ד-ו ז ז, ג-ד קלה-קלו13.7דיד
שב ז-ט ח ז, ה-ו קלז-קלח14.7הטו
שב י-יב ט ז,ז - ח,א קלט-קמ15.7וטז
שב,יג - שג,ב י ח, ב-ג קמא-קמב16.7שבתיז
שג ג-ה יא ח, ד-ה קמג-קמד17.7איח
שג ו-חיב ח, ו-ז קמה-קמו18.7ביט
שג ט-יא יג ח, ח-ט קמז-קמח19.7גכ

שג יב-יד יד ח, י-יא קמט-קנ20.7דכא
שג טו-יז טו ח,יב - ט,אמשלי א-ב21.7הכב
שג יח-כ טז ט, ב-ג ג-ד22.7וכג
שג כא-כגיז ט, ד-ה ה-ו23.7שבתכד
שג כד-כו יח ט, ו-ז ז-ח24.7אכה
שג,כז - שד,ב יט י, א-ב ט-י25.7בכו
שד,ג - שה,ב כ י, ג-ד יא-יב26.7גכז
שה ג-ה כא י, ה-ו יג-יד27.7דכח
שה ו-ח כב י, ז-ח טו-טז28.7הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאליום
עזרא

מעשר שני
שו"ע או"חכתובותחלה

שח מ-מב נגמע״ש א,ז - ב,א א-ב28.8אא
שח מג-מה נד ב, ב-ג ג-ד29.8בב
שח מו-מח נה ב, ד-ה ה-ו30.8גג
שח מט-נא נו ב, ו-ז ז-ח31.8דד
שח,נב - שט,ב נז ב, ח-ט ט-י1.9הה
שט ג-ה נח ב,י - ג,א יא-יב2.9וו
שי א-ג נט ג, ב-געזרא א-ב3.9שבתז
שי ד-ו ס ג, ד-ה ג-ד4.9אח
שי ז-ט סא ג, ו-ז ה-ו5.9בט
שיא א-ג סב ג, ח-ט ז-ח6.9גי

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

 עזראיום
נחמיה, דבהי״א

מעשר שני
שו"ע או"חכתובות חלה

שיא ד-ו סג ג, י-יא ט-י7.9דיא
שיא ז-ט סד ג, יב-יגנחמיה א-ב8.9היב
שיב א-ג סה ד, א-ב ג-ד9.9ויג
שיב ד-ו סו ד, ג-ד ה-ו10.9שבתיד
שיב ז-ט סז ד, ה-ו ז-ח11.9אטו
שיב,י - שיג,ב סח ד, ז-ח ט-י12.9בטז
שיג ג-ה סט ד, ט-י יא-יג13.9גיז
שיג ו-ח ע ד, יא-יבדבהי״א א-ב14.9דיח
שיג,ט - שיד,א עא ה, א-ב ג-ד15.9היט
שיד ב-ד עב ה, ג-ד ה-ו16.9וכ

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מעשר שנידבהי״איום
שו"ע או"חכתובותחלה

שיד ה-ז עג ה, ה-ו ז-ח17.9שבתכא
שיד ח-י עד ה, ז-ח ט-י18.9אכב
שיד,יא - שטו,א עה ה, ט-י יא-יב19.9בכג
שטו ב-ד עו ה, יא-יב יג-יד20.9גכד
שטו ה-ז עז ה, יג-יד טו-טז21.9דכה
שטו ח-י עח ה,טו - חלה א,א יז-יח22.9הכו
שטו יא-יג עט א, ב-ג יט-כ23.9וכז
שטז א-ג פ א, ד-ה כא-כב24.9שבתכח
שטז ד-ו פאא, ו-ז כג-כד25.9אכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלי, איכה יום
איוב

תרומות, מעשרות
שו"ע או"חכתובותמעשר שני

 שה ט-יא כג י, ט-י יז-יח29.7וא
 שה יב-יד כד י, יא-יב יט-כ30.7שבתב
 שה טו-יז כה יא, א-ב כא-כב31.7אג
 שה יח-כ כו יא, ג-דכג-כד1.8בד
 שה כא-כג כז יא, ה-ו כה-כו2.8גה
 שו א-ג כח יא, ז-ח כז-כח3.8דו
 שו ד-ו כט יא, ט-י כט-ל4.8הז
 שו ז-ט למעשרות א, א-ב לא5.8וח
 שו י-יב לא א, ג-דאיכה6.8שבתט
 שו,יג - שז,א לב א, ה-ואיוב  א-ב7.8אי

 שז ב-ד לג א, ז-ח ג-ד8.8ביא
 שז ה-ז לד ב, א-ב ה-ו9.8גיב
 שז ח-י לה ב, ג-ד ז-ח10.8דיג
 שז יא-יג לו ב, ה-ו ט-י11.8היד
 שז יד-טז לז ב, ז-ח יא-יב12.8וטו
 שז יז-יט לח ג, א-ב יג-יד13.8שבתטז
 שז כ-כב לט ג, ג-דטו-טז14.8איז
 שח א-ג מ ג, ה-ו יז-יח15.8ביח
 שח ד-ו מא ג, ז-חיט-כ16.8גיט
 שח ז-ט מב ג, ט-י כא-כב17.8דכ

 שח י-יב מג ד, א-בכג-כד18.8הכא
 שח יג-טו מד ד, ג-ד כה-כו19.8וכב
 שח טז-יח מה ד, ה-וכז-כח20.8שבתכג
 שח יט-כא מוה, א-ב כט-ל21.8אכד
 שח כב-כד מז ה, ג-דלא-לב22.8בכה
 שח כה-כז מח ה, ה-ולג-לד23.8גכו
 שח כח-ל מט ה, ז-ח לה-לו24.8דכז
 שח לא-לג נמע״ש א, א-ב לז-לח25.8הכח
 שח לד-לו נא א, ג-דלט-מ26.8וכט
 שח לז-לט נב א, ה-ו מא-מב27.8שבתל


