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אדר אשבטטבת

כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה״י א-ביום
שו״ע או״חנזירטהרותיהושע

תרסב, א-גכ״גא,ט - ב,אכה-כו14.9בא
תרסג, א-גכ״דב, ב-גכז-כט15.9גב
תרסד, א-גכ״הב, ד-הדהי"ב א-ב16.9דג
תרסד, ד-וכ״וב, ו-זג-ד17.9הד
תרסד, ז-טכ״זב,ח - ג,אה-ו18.9וה
תרסד-תרסה, י-אכ״חג, ב-גז-ח19.9שבתו
תרסה-תרסז, ב-אכ״טג, ד-הט-י20.9אז
תרסח-תרסט, א-אל׳ג, ו-זיא-יב21.9בח
תרע, א-גל״אג,ח - ד,איג-יד22.9גט
תרעא, א-גל״בד, ב-ג-----23.9די

תרעא, ד-ול״גד, ד-הטו-טז24.9היא
תרעא-תרעב, ז-אל״דד, ו-זיז-יח25.9ויב
תרעב-תרעג, ב-בל״הד, ח-טיט-כ26.9שבתיג
תרעג-תרעד, ג-אל״וד, י-יאכא-כב27.9איד
תרעד-תרעה, ב-בל״זד, יב-יגכג-כד28.9בטו
תרעה-תרעו, ג-בל״חה, א-בכה-כו29.9גטז
תרעו, ג-הל״טה, ג-דקוהלת30.9דיז
תרעז, א-גמ׳ה, ה-וכז-כח1.10היח
תרעז-תרעט, ד-אמ״אה, ז-חכט-ל2.10ויט
תרפ-תרפא, א-אמ״בה,ט - ו,אלא-לב3.10שבתכ

תרפא-תרפב, ב-במ״גו, ב-גלג-לד4.10אכא
תרפב-תרפד, ג-אמ״דו, ד-הלה-לו5.10בכב
תרפד-תרפה, ב-אמ״הו, ו-זיהושע א-ב6.10גכג
תרפה, ב-דמ״וו, ח-טג-ד7.10דכד
תרפה, ה-זמ״זו,י - ז,אה-ו8.10הכה
תרפו, א-גמ״חז, ב-גז-ח9.10וכו
תרפז-תרפח, א-אמ״טז, ד-הט-י10.10שבתכז
תרפח, ב-דנ׳ז, ו-זיא-יב11.10אכח
תרפח, ה-זנ״אז, ח-טיג-יד12.10בכט
תרפח-תרפט, ח-בנ״בח, א-בטו-טז13.10גל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמו״ביום
מ״א מ״ב

מקוואות
קש"עסוטהנידה

 כט, א-הי״חו, ד-הא-ב13.11וא
 כט, ו-יי״טו, ו-זג-ד14.11שבתב
 כט, יא-טוכ׳ו, ח-טה-ו15.11אג
 כט, טז-ככ״או, י-יאז-ח16.11בד
 כט-ל, כא-דכ״בז, א-בט-י17.11גה
 ל, ה-טכ״גז, ג-דיא-יב18.11דו
 לא, א-הכ״דז, ה-ויג-יד19.11הז
 לא-לב, ו-גכ״הז,ז - ח,אטו-טז20.11וח
 לב, ד-חכ״וח, ב-גיז-יח21.11שבתט
 לב, ט-יגכ״זח, ד-היט-כ22.11אי

 לב, יד-יחכ״חט, א-בכא-כב23.11ביא
 לב, יט-כגכ״טט, ג-דכג-כד24.11גיב
 לב-לג, כד-אל׳ט, ה-ומ״א א-ב25.11דיג
 לג, ב-ול״אט,ז - י,אג-ד26.11היד
 לג, ז-יאל״בי, ב-גה-ו27.11וטו
 לג-לד, יב-בל״גי, ד-הז-ח28.11שבתטז
 לד, ג-זל״די, ו-זט-י29.11איז
 לד, ח-יבל״הי,ח-נידה א,איא-יב30.11ביח
 לד-לה, יג-אל״וא, ב-גיג-יד1.12גיט
 לה, ב-ול״זא, ד-הטו-טז2.12דכ

 לה-לו, ז-בל״חא, ו-זיז-יח3.12הכא
 לו, ג-זל״טב, א-ביט-כ4.12וכב
 לו, ח-יבמ׳ב, ג-דכא-כב5.12שבתכג
 לו, יג-יזמ״אב, ה-ומ״ב א-ב6.12אכד
 לו, יח-כבמ״בב,ז - ג,אג-ד7.12בכה
 לו, כג-כזמ״גג, ב-גה-ו8.12גכו
 לו-לז, כח-דמ״דג, ד-הז-ח9.12דכז
 לז, ה-טמ״הג, ו-זט-י10.12הכח
 לז-לח, י-אמ״וד, א-ביא-יב11.12וכט
לח, ב-ומ״זד,ג-דיג-יד12.12שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מלכים ב׳יום
ישעיהו

נידה
מכשירין

סוטה
קש"עגיטין

 לח, ז-יא מ״חד, ה-ומ״ב טו-טז13.12אא
 לח-מו, יב-א מ״טד,ז - ה,איז-יח14.12בב
 מו, ב-ו גיטין ב׳ה, ב-גיט-כ15.12גג
 מו, ז-יאג׳ה, ד-הכא-כב16.12דד
 מו, יב-טזד׳ה, ו-זכג-כה17.12הה
 מו, יז-כאה׳ה, ח-טישע׳ א-ב18.12וו
 מו, כב-כוו׳ו, א-בג-ד19.12שבתז
 מו, כז-לאז׳ו, ג-דה-ו20.12אח
 מו, לב-לוח׳ו, ה-וז-ח21.12בט
 מו, לז-מאט׳ו, ז-חט-י22.12גי

 מו, מב-מוי׳ו, ט-ייא-יב23.12דיא
 מז, א-הי״או, יא-יביג-יד24.12היב
 מז, ו-יי״בו, יג-ידטו-טז25.12ויג
 מז, יא-טוי״גז, א-ביז-יח26.12שבתיד
 מז, טז-כי״דז, ג-דיט-כ27.12אטו
 מז-סב, כא-גט״וז,ה - ח,אכא-כב28.12בטז
 סב, ד-חט״זח, ב-גכג-כד29.12גיז
 סב, ט-יגי״זח,ד - ט,אכה-כו30.12דיח
 סב, יד-יחי״חט, ב-גכז-כח31.12היט
 סג, א-הי״טט, ד-הכט-ל1.1.16וכ

 סד-סה, א-אכ׳ט, ו-זלא-לב2.1שבתכא
 סה, ב-וכ״אט, ח-טלג-לד3.1אכב
 סה, ז-יאכ״בט, י-יאלה-לו4.1בכג
 סה, יב-טזכ״גי, א-בלז-לח5.1גכד
 סה, יז-כאכ״די, ג-דלט-מ6.1דכה
 סה, כב-כוכ״הי, ה-ומא-מב7.1הכו
 סה-סו, כז-אכ״וי, ז-חמג-מד8.1וכז

מה-מו9.1שבתכח
מכשיר' א, 

א-ב
 סו, ב-וכ״ז

 סו, ז-יאכ״חא, ג-דמז-מח10.1אכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ישעיהויום
ירמיהו

מכשירין
קש"עגיטיןזבים

סו-סז, יב-דכ״טא, ה-ומט-נ11.1בא
סז, ה-טל׳ב, א-בנא-נב12.1גב
סז-עא, י-גל״אב, ג-דנג-נד13.1דג
עא-קמג, ד-גל״בב, ה-ונה-נו14.1הד
קמג, ד-חל״גב, ז-חנז-נח15.1וה
קמג, ט-יגל״דב, ט-ינט-ס16.1שבתו
קמג, יד-יחל״הב,יא - ג,אסא-סב17.1אז
קמג-קמד, יט-אל״וג, ב-גסג-סד18.1בח
קמד, ב-ול״זג, ד-הסה-סו19.1גט
קמד-קמה, ז-בל״חג, ו-זירמיהו א-ב20.1די

קמה, ג-זל״טג,ח - ד,אג-ד21.1היא
קמה, ח-יבמ׳ד, ב-גה-ו22.1ויב
קמה, יג-יזמ״אד, ד-הז-ח23.1שבתיג
קמה, יח-כבמ״בד, ו-זט-י24.1איד
קמה-קמו, כג-אמ״גד, ח-טיא-יב25.1בטו
קמו-קמז, ב-במ״דד,י - ה,איג-יד26.1גטז
קמז-קמח, ג-במ״הה, ב-גטו-טז27.1דיז
קמח-קמט, ג-גמ״וה, ד-היז-יח28.1היח
קמט, ד-חמ״זה, ו-זיט-כ29.1ויט
קמט, ט-יגמ״חה, ח-טכא-כב30.1שבתכ

קנ, א-המ״טה, י-יאכג-כד31.1אכא
קנ, ו-ינ׳ו, א-בכה-כו1.2בכב
קנ, יא-טונ״או, ג-דכז-כח2.2גכג
קנ-קנא, טז-גנ״בו, ה-וכט-ל3.2דכד
קנא-קנב, ד-אנ״גו, ז-חלא-לב4.2הכה
קנב, ב-ונ״דזבים א, א-בלג-לד5.2וכו
קנב, ז-יאנ״הא, ג-דלה-לו6.2שבתכז
קנב, יב-טזנ״וא, ה-ולז-לח7.2אכח
קנב-קנג, יז-דנ״זב, א-בלט-מ8.2בכט
קנג, ה-טנ״חב, ג-דמא-מב9.2גל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יום
ירמיהו, יחזקאל

אסתר
זבים

טבו״י, ידיים
קש"עגיטין

 קנג, י-ידנ״טג', א-במג-מד10.2דא
 קנג-קנד, טו-גס׳ג',ג-ד',אמה-מו11.2הב
 קנד-קנה, ד-אס״אד,ב-גמז-מח12.2וג
 קנה, ב-וס״בד,ד-המט-נ13.2שבתד
 קנה, ז-יאס״גד,ו-זנא-נב14.2אה
 קנה-קנז, יב-אס״דה,א-ביחזקאל  א-ב15.2בו
 קנז, ב-וס״הה,ג-דג-ד16.2גז
 קנז-קנח, ז-גס״וה,ה-וה-ו17.2דח
 קנח-קנט, ד-דס״זה,ז-חז-ח18.2הט
 קנט, ה-טס״חה,ט-יט-י19.2וי

 קנט-קס, י-דס״טה,יא-יביא-יב20.2שבתיא
 קס-קסא, ה-גע׳טבו"י א,א-ביג-יד21.2איב
 קסא, ד-חע״אא, ג-דטו-טז22.2ביג
 קסא, ט-יגע״בא,ה-ב,אאסתר23.2גיד
 קסא, יד-יחע״גב,ב-גיז-יח24.2דטו
 קסא-קסב, יט-גע״דב,ד-היט-כ25.2הטז
 קסב, ד-חע״הב,ו,זכא-כב26.2ויז
 קסב, ט-יגע״וב,ח-ג,אכג-כד27.2שבתיח
 קסב-קסג, יד-דע״זג,ב-גכה-כו28.2איט
 קסג-קסד, ה-אע״חג,ד-הכז-כח29.2בכ

 קסד, ב-וע״טג,ו-ד,אכט-ל1.3גכא
 קסד-קסה, ז-אפ׳ד,ב-גלא-לב2.3דכב
 קסה, ב-ופ״אד,ד-הלג-לד3.3הכג
 קסה, ז-יאפ״בד,ו-זלה-לו4.3וכד
 קסה, יב-טזפ״גידיים א, א-בלז-לח5.3שבתכה
 קסו, א-הפ״דא,ג-דלט-מ6.3אכו
 קסז, א-הפ״הא,ה-ב,אמא-מב7.3בכז
 קסז, ו-יפ״וב,ב-גמג-מד8.3גכח
 קסז, יא-טופ״זב,ד-ג,אמה-מו9.3דכט
 קסז, טז-יזפ״חג,ב-גמז-מח10.3הל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א

טהרות
מקוואות

נזיר
סוטה

שו״ע או״ח
קש״ע

תרפט, ג-הנ״גח, ג-דיז-יח14.10דא
תרפט-תרצ, ו-בנ״דח, ה-ויט-כ15.10הב
תרצ, ג-הנ״הח, ז-חכא-כב16.10וג
תרצ, ו-חנ״וח,ט - ט,אכג-כד17.10שבתד
תרצ, ט-יאנ״זט, ב-גשופטים א-ב18.10אה
תרצ, יב-ידנ״חט, ד-הג-ד19.10בו
תרצ, טו-יזנ״טט, ו-זה-ו20.10גז
תרצ-תרצא, יח-בס׳ט, ח-טז-ח21.10דח
תרצא, ג-הס״אי, א-בט-י22.10הט
תרצא, ו-חס״בי, ג-דיא-יב23.10וי

תרצא, ט-יאס״גי, ה-ויג-יד24.10שבתיא
תרצב, א-גס״די, ז-חטו-טז25.10איב
תרצב-תרצג, ד-בס״המקווא' א, א-ביז-יח26.10ביג
תרצג-ד, ג-אס״וא, ג-דיט-כ27.10גיד
תרצד, ב-דסוטה ב׳א, ה-וכא28.10דטו
תרצה, א-גג׳א, ז-חש"א א-ב29.10הטז
תרצה-תרצו, ד-בד׳ב, א-בג-ד30.10ויז
תרצו, ג-הה׳ב, ג-דה-ו31.10שבתיח
תרצו-תרצז, ו-או׳ב, ה-וז-ח1.11איט
קש”ע יא, א-הז׳ב, ז-חט-י2.11בכ

יא, ו-יח׳ב, ט-ייא-יב3.11גכא
יא, יא-טוט׳ג, א-ביג-יד4.11דכב
יא, טז-כי׳ג, ג-דטו-טז5.11הכג
יא, כא-כהי״אד, א-ביז-יח6.11וכד
כד, א-הי״בד, ג-דיט-כ7.11שבתכה
כד, ו-יי״גד,ה - ה,אכא-כב8.11אכו
כד-כז, יא-גי״דה, ב-גכג-כד9.11בכז
כז-כח, ד-גט״וה, ד-הכה-כו10.11גכח
כח, ד-חט״זה,ו - ו,אכז-כח11.11דכט
כח, ט-יגי״זו, ב-גכט12.11הל



אבתמוזסיון

אלול

איירניסןאדר ב
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יחזקאל,יום
תרי עשר, אסתר

ידיים
עוקצין, ברכות

גיטין
קש"עקידושין

 קסח-קסט, ו-גפ״טג, ד-המז-מח11.3וא
 קע-קעא, א-ג  צ׳ד, א-בהושע א-ב12.3שבתב
 קעב-קעג, א-בקידושין ב׳ד, ג-דג-ד13.3אג
 קעג-קעד, ג-גג׳ד, ה-וה-ו14.3בד
 קעה, א-הד׳ד, ז-חז-ח15.3גה
 קעה-קעו, ו-דה׳עוקצין א, א-בט-י16.3דו
 קעו-קעז, ה-או׳א, ג-דיא-יב17.3הז
 קעז, ב-וז׳א, ה-ויג-יד18.3וח
 קעז, ז-יאח׳ב, א-ביואל א-ב19.3שבתט
 קעז-קעח, יב-אט׳ב, ג-דג-ד20.3אי

 קעח-קעט, ב-אי׳ב, ה-ואסתר א-ב21.3ביא
 קעט, ב-וי״אב, ז-חג-ד22.3גיב
 קעט, ז-יאי״בב, ט-יה-ו23.3דיג
 קעט-קפ, יב-אי״גג, א-בז-ח24.3היד
 קפ, ב-וי״דג, ג-דט-י25.3וטו
 קפ, ז-יאט״וג, ה-ועמוס א-ב26.3שבתטז
 קפ, יב-טזט״זג, ז-חג-ד27.3איז
 קפא, א-הי״זג, ט-יה-ו28.3ביח
 קפא, ו-יי״חג, יא-יבז-ח29.3גיט
 קפא, יא-טוי״טברכות א, א-בט30.3דכ

 קפא, טז-ככ׳א, ג-דעובדיה31.3הכא
 קפא-קפב, כא-גכ״אא,ה - ב,איונה א-ב1.4וכב
 קפב, ד-חכ״בב, ב-גג-ד2.4שבתכג
 קפב, ט-יגכ״גב, ד-המיכה א-ב3.4אכד
 קפב-קפג, יד-בכ״דב, ו-זג-ד4.4בכה
 קפג, ג-זכ״הב,ח - ג,אה-ו5.4גכו
 קפד, א-הכ״וג, ב-גז6.4דכז
 קפד, ו-יכ״זג, ד-הנחום א-ב7.4הכח
 קפד-קפה, יא-דכ״חג,ו - ד,אג8.4וכט

תאריך
משנה פרק יומיאזרחי

הלכה יומיתדף יומייומית

ת״ע, שה״ש, יום
תהילים

ברכות
קש"עקידושיןפאה

 קפה-קפו, ה-גכ״טד, ב-גחבקוק א-ב9.4שבתא
 קפו-קפז, ד-דלד, ד-הג10.4אב
 קפז-קפח, ה-דל״אד, ו-זצפניה א-ב11.4בג
 קפח-קפט, ה-דל״בה, א-בג12.4גד
 קפט-קצ, ה-גל״גה, ג-דחגי13.4דה
 קצא, א-הל״דה,ה - ו,אזכריה א-ב14.4הו
 קצא-קצב, ו-דל״הו, ב-גג-ד15.4וז
 קצב, ה-טל״וו, ד-הה-ו16.4שבתח
 קצב-קצג, י-דל״זו, ו-זז-ח17.4אט
 קצג, ה-טל״חו,ח - ז,אט-י18.4בי

 קצג, י-ידל״טז, ב-גיא-יב19.4גיא
 קצד, א-המז, ד-היג-יד20.4דיב
 קצד, ו-ימ״אח, א-במלאכי א-ב21.4היג
 קצד-קצה, יא-גמ״בח, ג-דג22.4ויד
 קצה, ד-חמ״גח, ה-ושה"ש א23.4שבתטו
 קצה, ט-יגמ״דח, ז-חב24.4אטז
 קצה-קצו, יד-דמ״הט, א-בג25.4ביז
 קצו, ה-טמ״וט, ג-דד26.4גיח
 קצו, י-ידמ״זט,ה - פאה א,אה27.4דיט
 קצו, טו-יטמ״חא, ב-גו28.4הכ

 קצו-קצז, כ-במ״טא, ד-הז29.4וכא
 קצז, ג-זנא,ו - ב,אח30.4שבתכב
 קצז, ח-יבנ״אב, ב-גתהלים א-ב1.5אכג
 קצז-קצח, יג-דנ״בב, ד-הג-ד2.5בכד
 קצח, ה-טנ״גב, ו-זה-ו3.5גכה
 קצח, י-ידנ״דב,ח - ג,אז-ח4.5דכו
 קצח-קצט, טו-גנ״הפאה ג, ב-גט-י5.5הכז
 קצט, ד-חנ״וג, ד-היא-יב6.5וכח
 קצט, ט-יגנ״זג, ו-זיג-יד7.5שבתכט
 קצט-ר, יד-אנ״חג,ח - ד,אטו-טז8.5אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

פאהתהיליםיום
דמאי

קידושין
קש"עבבא קמא

 ר, ב-ונ״טד, ב-גיז-יח9.5בא
 ר, ז-יאסד, ד-היט-כ10.5גב
 רא, א-הס״אד, ו-זכא-כב11.5דג
 רא-רב, ו-גס״בד, ח-טכג-כד12.5הד
 רב, ד-חס״גד, י-יאכה-כו13.5וה
 רב, ט-יגס״ד ה, א-בכז-כח14.5שבתו
 רב-רג, יד-בס״הה, ג-דכט-ל15.5אז
 רג-רד, ג-בס״וה, ה-ולא-לב16.5בח
 רד, ג-זס״זה, ז-חלג-לד17.5גט
 רד-רה, ח-אס״חו, א-בלה-לו18.5די

 רה, ב-וס״טו, ג-דלז-לח19.5היא
 רה-רו, ז-בעו, ה-ולט-מ20.5ויב
 רו, ג-זע״או, ז-חמא-מב21.5שבתיג
 רו-רז, ח-אע״בו, ט-ימג-מד22.5איד
 רז, ב-וע״גו,יא - ז,אמה-מו23.5בטו
 רז-רח, ז-דע״דז, ב-גמז-מח24.5גטז
 רח, ה-טע״הז, ד-המט-נ25.5דיז
 רח, י-ידע״וז, ו-זנא-נב26.5היח
 רח-רט, טו-דע״זז,ח - ח,אנג-נד27.5ויט
 רט-רי, ה-אע״חח, ב-גנה-נו28.5שבתכ

 רי, ב-וע״טח, ד-הנז-נח29.5אכא
 רי-ריא, ז-בפח, ו-זנט-ס30.5בכב
 ריא, ג-זפ״אח, ח-טסא-סב31.5גכג
 ריא, ח-יבפ״בדמאי א, א-בסג-סד1.6דכד
 ריא-ריב, יג-בבבא קמא בא, ג-דסה-סו2.6הכה
 ריב-ריג, ג-בגב, א-בסז-סח3.6וכו
 ריג-ריד, ג-בדב, ג-דסט-ע4.6שבתכז
 ריד-רטז, ג-אהב,ה - ג,אעא-עב5.6אכח
 רטז-ריז, ב-דוג, ב-געג-עד6.6בכט

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהיליםיום
רות

דמאי
כלאיים

בבא 
קמא

קש״ע
שו"ע או"ח

 ריח-ריט, א-גזג, ד-העה-עו7.6גא
 ריט, ד-חחג,ו - ד,אעז-עח8.6דב
 ריט-רכ, ט-דטד, ב-געט-פ9.6הג
 רכ, ה-טיד, ד-הפא-פב10.6וד
 רכ-רכא, י-די״אד, ו-זרות א-ב11.6שבתה
 רכא, ה-חי״בה, א-בג-ד12.6או
 או"ח א, א-גי״גה, ג-דתהילים פג-פד13.6בז
 א, ד-וי״דה, ה-ופה-פו14.6גח
 א, ז-טט״וה, ז-חפז-פח15.6דט
 ב, א-גט״זה, ט-יפט-צ16.6הי

 ב, ד-וי״זה,יא - ו,אצא-צב17.6ויא
 ג, א-גי״חו, ב-גצג-צד18.6שבתיב
 ג, ד-וי״טו, ד-הצה-צו19.6איג
 ג, ז-טכו, ו-זצז-צח20.6ביד
 ג, י-יבכ״או, ח-טצט-ק21.6גטו
 ג, יג-טוכ״בו, י-יאקא-קב22.6דטז
 ג-ד, טז-אכ״גו,יב - ז,אקג-קד23.6היז
 ד, ב-דכ״דז, ב-גקה-קו24.6ויח
 ד, ה-זכ״הז, ד-הקז-קח25.6שבתיט
 ד, ח-יכ״וז, ו-זקט-קי26.6אכ

קיא-קיב27.6בכא
ז,ח - כלאים 

א,א
 ד, יא-יגכ״ז

 ד, יד-טזכ״חא, ב-גקיג-קיד28.6גכב
 ד, יז-יטכ״טא, ד-הקטו-קטז29.6דכג
ד, כ-כבלא, ו-זקיז-קיח30.6הכד
ד-ו, כג-אל״אא, ח-טקיט )א-ב(1.7וכה
ו, ב-דל״בב, א-בקיט )ג-ד(2.7שבתכו
 ז, א-גל״גב, ג-דקיט )ה-ו(3.7אכז
 ז-ח, ד-בל״דב, ה-וקיט )ז-ח(4.7בכח
 ח, ג-הל״הב, ז-חקיט )ט-י(5.7גכט
 ח, ו-חל״וב, ט-יקיט )כ-ל(6.7דל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

תהיליםיום
בבא כלאייםמשלי

שו"ע או"חקמא

 ח, ט-יאל״זב,יא - ג,אקיט )מ-נ(7.7הא
 ח, יב-ידל״חג, ב-גקיט )ס-ע(8.7וב
 ח, טו-יזל״טג, ד-הקיט )פ-צ(9.7שבתג
ט, א-גמג, ו-זקיט )ק-ר(10.7אד
 ט, ד-ומ״אד, א-בקיט )ש-ת(11.7בה
 י, א-גמ״בד, ג-דקכ12.7גו
 י, ד-ומ״גד, ה-וקכא-קכב13.7דז
 י, ז-טמ״דד, ז-חקכג-קכד14.7הח
 י, י-יבמ״הד,ט - ה,אקכה-קכו15.7וט
 יא, א-גמ״וה, ב-גקכז-קכח16.7שבתי

 יא, ד-ומ״זה, ד-הקכט-קל17.7איא
 יא, ז-טמ״חה, ו-זקלא-קלב18.7ביב
יא, י-יבמ״טה,ח - ו,אקלג-קלד19.7גיג
 יא, יג-טונו, ב-גקלה-קלו20.7דיד
 יב, א-גנ״או, ד-הקלז-קלח21.7הטו
יג, א-גנ״בו, ו-זקלט-קמ22.7וטז
 יד, א-גנ״גו, ח-טקמא-קמב23.7שבתיז
 יד-טו, ד-אנ״דז, א-בקמג-קמד24.7איח
 טו, ב-דנ״הז, ג-דקמה-קמו25.7ביט
 טו-טז, ה-אנ״וז, ה-וקמז-קמח26.7גכ

 יז, א-גנ״זז, ז-חקמט-קנ27.7דכא
 יח, א-גנ״חח, א-במשלי א-ב28.7הכב
 יט-כ, א-אנ״טח, ג-דג-ד29.7וכג
כ-כא, ב-בסח, ה-וה-ו30.7שבתכד
 כא-כב, ג-אס״אט, א-בז-ח31.7אכה
 כג, א-גס״בט, ג-דט-י1.8בכו
 כד, א-גס״גט, ה-ויא-יב2.8גכז
 כד, ד-וס״דט, ז-חיג-יד3.8דכח
 כה, א-גס״הט, ט-יטו-טז4.8הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלי, איכה יום
בבא שביעיתאיוב

שו"ע או"חקמא

 כה, ד-וס״וא, א-ביז-יח5.8וא
 כה, ז-טס״זא, ג-דיט-כ6.8שבתב
 כה, י-יבס״חא, ה-וכא-כב7.8אג
 כה-כו, יג-בס״טא, ז-חכג-כד8.8בד
 כז, א-געב, א-בכה-כו9.8גה
 כז, ד-וע״אב, ג-דכז-כח10.8דו
 כז, ז-טע״בב, ה-וכט-ל11.8הז
 כז-כח, י-אע״גב, ז-חלא12.8וח
 כח-כט, ב-אע״דב, ט-יאיכה13.8שבתט
 ל, א-גע״הג, א-באיוב א-ב14.8אי

 ל-לא, ד-אע״וג, ג-דג-ד15.8ביא
 לא-לב, ב-בע״זג, ה-וה-ו16.8גיב
 לב, ג-הע״חג, ז-חז-ח17.8דיג
 לב, ו-חע״טג, ט-יט-י18.8היד
 לב, ט-יאפד, א-ביא-יב19.8וטו
 לב, יב-ידפ״אד, ג-דיג-יד20.8שבתטז
 לב, טו-יזפ״בד, ה-וטו-טז21.8איז
 לב, יח-כפ״גד, ז-חיז-יח22.8ביח
 לב, כא-כגפ״דד, ט-ייט-כ23.8גיט
 לב, כד-כופ״הה, א-בכא-כב24.8דכ

 לב, כז-כטפ״וה, ג-דכג-כד25.8הכא
 לב, ל-לבפ״זה, ה-וכה-כו26.8וכב
 לב, לג-להפ״חה, ז-חכז-כח27.8שבתכג
 לב, לו-לחפ״טה,ט - ו,אכט-ל28.8אכד
 לב, לט-מאצו, ב-גלא-לב29.8בכה
 לב, מב-מדצ״או, ד-הלג-לד30.8גכו
 לב, מה-מזצ״בו,ו - ז,אלה-לו31.8דכז
לב, מח-נצ״גז, ב-גלז-לח1.9הכח
 לב-לג, נא-אצ״דז, ד-הלט-מ2.9וכט
לג, ב-דצ״הז, ו-זמא-מב3.9שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל, עזראיום
נחמיה, דה״א

שביעית
תרומות

ב׳קמא
שו"ע או"חב׳ מציעא

לג-לד, ה-בצ״וח, א-בדניאל א-ב4.9אא
 לד-לה, ג-אצ״זח, ג-דג-ד5.9בב
 לו, א-גצ״חח, ה-וה-ו6.9גג
  לז, א-גצ״טח, ז-חז-ח7.9דד
 לח, א-גקח, ט-יט-י8.9הה
 לח, ד-וק״אח,יא - ט,איא-יב9.9וו
 לח, ז-טק״בט, ב-געזרא א-ב10.9שבתז
 לח, י-יבק״גט, ד-הג-ד11.9אח
 לח-לט, יג-בק״דט, ו-זה-ו12.9בט
 לט, ג-הק״הט, ח-טז-ח13.9גי

לט, ו-חק״וי, א-בט-י14.9דיא
 לט-מ, ט-אק״זי, ג-דנחמיה א-ב15.9היב
 מ, ב-דק״חי, ה-וג-ד16.9ויג
מ, ה-זק״טי, ז-חה-ו17.9שבתיד
מ-מב, ח-אק״יי,ט - תרומות א,אז-ח18.9אטו

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל, עזראיום
נחמיה, דה״א

שביעית
תרומות

ב׳קמא
שו"ע או"חב׳ מציעא

 מב-מג, ב-אקי״אא, ב-גט-י19.9בטז
 מג, ב-דקי״בא, ד-היא-יג20.9גיז
 מג, ה-זקי״גא, ו-זדבהי"א א-ב21.9דיח
 מג-מד, ח-אקי״דא, ח-טג-ד22.9היט
 מה-מו, א-אקט״וא,י - ב,אה-ו23.9וכ

 מו, ב-דקט״זב, ב-גז-ח24.9שבתכא
 מו, ה-זקי״זב, ד-הט-י25.9אכב
 מו-מז, ח-אקי״חב,ו - ג,איא-יב26.9בכג
 מז, ב-דקי״טג, ב-גיג-יד27.9גכד
 מז, ה-זב׳ מציעא בג, ד-הטו-טז28.9דכה
 מז, ח-יגג, ו-זיז-יח29.9הכו
 מז, יא-יגדג, ח-טיט-כ30.9וכז
 מז-מט, יד-אהד, א-בכא-כב1.10שבתכח
נ-נא, א-בוד, ג-דכג-כד2.10אכט


