סדר הלימוד דף היומי בהלכה
Daf HaYomi B’Halacha Learning Schedule

'מסלול א' ומסלול ב
אלול תשע"ה – אלול תשע"ו
Track 1 and Track 2
August 2015 – September 2016

:גם נכלל
 מקומות וחומר המבחנים,תאריכים
פרטים על שיעורי במשנה ברורה
Also enclosed:
Dates, locations, and material of all tests
Information about Mishna Brura shiurim

לוח מבחני דרשו תשע"ו
קנין תורה

תאריך
מספר

Date
38
יום א' לפר' האזינו
ז' תשרי
Sunday, September 20
יום א' כ"ח תשרי
Sunday, October 11
יום שני כ"ט תשרי
Monday, October 12

דפים
נדרים פו - .נזיר
כה:

יום א' לפר' ויחי
ח' טבת
Sunday, December 20
יום א' לפר' בשלח
ז' שבט
Sunday, January 17
יום א' לפר' כי תשא
י"ב אדר א'
Sunday, February 21
יום א' לפר' צו
י' אדר ב'
Sunday, March 20
יום א' לפר' תזריע
כ"ד אדר ב'
Sunday, April 3

קנין ש"ס 6
ברכות ב - .נזיר כה:
39

40

נזיר כו - .נה:

כלים פ"א א-ט
פ"ב א-ח פ"ג א-ג

נזיר נו - .סוטה
כ:

כלים פ"ג ד-ח
פ"ד א-ד פ"ה א-
יא

יום ב' לפר' מטות
י"ט תמוז
Monday, July 25
יום א' לפר' עקב
י"ז אב
Sunday, August 21
יום א' לפר' כי תבוא
ט"ו אלול
Sunday, September 18

8

סימן נ"א סעיף ד'
עד סימן נ"ו סעיף ב'

שמירת הלשון חלק א'
שער הזכירה פרק ז' "גם
בזה שטמא" עד פרק ט"ז

41

42

גיטין ג - .לב:

כלים פ"ח יא פ"ט
א-ח פ"י א-ח
פי"א א -ג

43

גיטין לג - .סב:

כלים פי"א ד-ט
פי"ב א-ח פי"ג א-
ו

11

44

גיטין סג- .
קידושין ג:

כלים פי"ג ז-ח
פי"ד א-ח פט"ו
א-ו פט"ז א -ד

12

9

סימן נ"ו סעיף ב' עד
סימן ס"ו סעיף ד'

שמירת הלשון חלק א'
שער הזכירה פרק ט"ז עד
שער התבונה פרק ו' "לכן
מצינו"

10

סימן ס"ו סעיף ד'
עד סימן ע"ט
סימן ע"ט עד סימן
צ' סעיף ח'
סימן צ' סעיף ח' עד
תחילת סימן ק"ד

שמירת הלשון חלק א'
שער התבונה פרק ו' "לכן
מצינו" עד פרק י"ג "וזה
לשון"
שמירת הלשון חלק א'
שער התבונה פרק י"ג "וזה
לשון" עד שער התורה פרק
ב' "רבי יוחנן"
שמירת הלשון חלק א'
שער התורה פרק ב' "רבי
יוחנן" עד פרק ה' "ובאמת
מה"

כלים פ"ו א-ד פ"ז
א-ו פ"ח א-י

מסכם 11
סוטה כא - .קידושין ג:
קידושין ד - .לג:

כלים פט"ז ה-ח
פי"ז א -טז

13

סימן ק"ד עד סימן
קט"ז
מבחן מסכם :2
סימן ל"ט סעיף ז'
עד סימן ק"ד

שמירת הלשון חלק א'
שער התורה פרק ה'
"ובאמת מה" עד פרק י'
"ובפרט"

קנין הלכה 9
קנין ש"ס 7
ברכות ב- .קידושין לג:
46

קידושין לד - .סג:

כלים פי"ז יז
פי"ח א-ט פי"ט
א-י

14

סימן קט"ז עד סימן
קכ"ח סעיף ט'

47

קידושין סד- .
בבא קמא יב:

כלים פ"כ א-ז
פכ"א א-ג פכ"ב
א-י

15

סימן קכ"ח סעיף ט'
עד סימן קל"ב
אמצע סעיף ב'
"ואומרים קדיש"

48

בבא קמא יג- .
מב:

כלים פכ"ג א-ה
פכ"ד א-טו

16

סימן קל"ב אמצע
סעיף ב' "ואומרים
קדיש" עד סימן
קמ"ג סעיף ד'

יום א' לפר' שלח
י"ג סיון
Sunday, June 19
יום א' לפר' פנחס
י"א תמוז
Sunday, July 17

7

סימן ל"ט סעיף ז'
עד סימן נ"א סעיף
ד'
מבחן מסכם :1
סימן א' עד סימן
ל"ט סעיף ז'

 :שמירת הלשון הקדמה
"ובאמת כל אחד" עד
שמירת הלשון חלק א'
שער הזכירה פרק ז' "גם
בזה שטמא"

סוטה כא - .גיטין
ב:

יום א' ט' ניסן
Sunday, April 17

יום א' לפר' בהר
ז' אייר
Sunday, May 15

6

מסכם 10
נדרים נו - .סוטה כ:

45

יום חמישי כ"ז ניסן
Thursday, May 5
יום ראשון ל' ניסן
Sunday, May 8

משניות
אבות פ"ה א -
כא

מספר

משנה ברורה
סימן ל"ג סעיף ה'
סימן
עד
ל"ט סעיף ז'

מוסר
חפץ חיים הלכות רכילות
כלל ה' אות ג' עד
שמירת הלשון הקדמה
"ובאמת כל אחד"

קנין הלכה 8

יום א' לפ' לך לך
ה' מר חשון
Sunday, October 18
יום א' לפר' וישלח
י' כסלו
Sunday, November 22
יום א' לפר' וישב
י"ז כסלו
Sunday, November 29

דף היומי בהלכה

מסכם 12
קידושין ד - .בבא קמא
מב:
49

50

בבא קמא מג- .
עב:
בבא קמא עג- .
קב:

כלים פכ"ד טז-יז
פכ"ה א-ט פכ"ו
א-ט
כלים פכ"ז א-יב
פכ"ח א-ח

17
18

סימן קמ"ג סעיף ד'
עד סימן קנ"ג סעיף
ו'
סימן קנ"ג סעיף ו'
עד סימן קנ"ח סעיף
ו'

שמירת הלשון חלק א'
שער התורה פרק י'
"ובפרט" עד שמירת הלשון
חלק ב' פרק א' ו"גם צריך"
שמירת הלשון חלק ב' פרק
א' ו"גם צריך" עד פרק י'

שמירת הלשון חלק ב' פרק
י' עד פרק י"ז "לא תעמוד"

שמירת הלשון חלק ב' פרק
י"ז לא תעמוד" עד פרק
כ"ז
שמירת הלשון חלק ב' פרק
כ"ז עד אהבת חסד תחילת
הפתיחה

יום תאריך

משנה ברורה

מוסר

םוף שנת תשע"ה
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א' באלול
ב' באלול
ג' באלול
ד' באלול
ה' באלול
ו' באלול
ז' באלול
ח' באלול
ט' באלול
י' באלול
י"א באלול
י"ב באלול
י"ג באלול
י"ד באלול
ט"ו באלול
ט"ז באלול
י"ז באלול
י"ח באלול
י"ט באלול
כ' באלול
כ"א באלול
כ"ב באלול
כ"ג באלול
כ"ד באלול
כ"ה באלול
כ"ו באלול
כ"ז באלול
כ"ח באלול
כ"ט באלול

מתחילת סימן ל"ג עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "הלכה למשה מסיני"
מאמצע הסעיף "הלכה למשה מסיני" עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן ל"ד
מתחילת סימן ל"ד עד אמצע סעיף ב' "ויכוון בהנחתם"
חזרה מתחילת סימן ל"ג עד סימן ל"ד אמצע סעיף ב' "ויכוון בהנחתם"
מאמצע סעיף ב' "ויכוון בהנחתם" עד אמצע הסעיף "לא יוכל"
מאמצע הסעיף "לא יוכל" עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן ל"ו
מתחילת סימן ל"ו עד אמצע סעיף ג' "והסופרים נהגו"
מאמצע הסעיף "והסופרים נהגו" עד אמצע הסעיף אות א'
חזרה מאמצע סעיף ב' "ויכוון בהנחתם" עד אמצע הסעיף אות א'
מאמצע הסעיף אות א' עד אות ה'
מ-אות ה' עד אות ט'
מ-אות ט' עד אות כ'
מ-אות כ' עד אות מ'
מ-אות מ' עד אות ס'
חזרה מ-אות א' עד אות ס'
מ-אות ס' עד אות ק'
מ-אות ק' עד תחילת סימן ל"ז
מתחילת סימן ל"ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן ל"ח סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ח'
חזרה מ-אות ס' עד סימן ל"ח סעיף ח'
מסימן ל"ח סעיף ח' עד סעיף י"ב

חפץ חיים הל' רכילות כלל ג' אות ב' עד סוף כלל ג'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ד' אות א' עד סוף כלל ד'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ה' אות א' עד אות ג'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ה' אות ג' עד אות ה'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ה' אות ה' עד אות ו'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ה' אות ו' עד סוף כלל ה'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ו' אות א' עד אות ג'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ו' אות ג' עד אות ה'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ו' אות ה' עד אות ח'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ו' אות ח' עד סוף כלל ו'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ז' אות א' עד אות ב'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ז' אות ב' עד אות ג'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ז' אות ג' עד אות ה'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ז' אות ה' עד סוף כלל ז'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ח' אות א' עד אות ד'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ח' אות ד' עד סוף כלל ח'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות א' עד אות ג'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות ג' עד אות ה'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות ה' עד אות ז'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות ז' עד אות י'
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות י' עד אות י"א
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות י"א עד אות י"ג
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות י"ג עד אות י"ד
חפץ חיים הל' רכילות כלל ט' אות י"ד עד סוף הלכות רכילות
חפץ חיים ציורים אות א' עד אות ד'
חפץ חיים ציורים אות ד' עד אות ו'
חפץ חיים ציורים אות ו' עד אות ח
חפץ חיים ציורים אות ח' עד אות י'
חפץ חיים ציורים אות י' עד סוף ספר חפץ חיים

שנת תשע"ו
ב
ג

א' בתשרי
ב' בתשרי

מסעיף י"ב עד סימן ל"ט אמצע סעיף א' "או מומר"
מאמצע סעיף א' "או מומר" עד סעיף ג'

שמירת הלשון הקדמה עד 'ומזה יוכל'
'ומזה יוכל' עד 'וזה ידוע'
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ג' בתשרי
ד' בתשרי
ה' בתשרי
ו' בתשרי
ז' בתשרי
ח' בתשרי
ט' בתשרי
י' בתשרי
י"א בתשרי
י"ב בתשרי
י"ג בתשרי
י"ד בתשרי
ט"ו בתשרי
ט"ז בתשרי
י"ז בתשרי
י"ח בתשרי
י"ט בתשרי
כ' בתשרי
כ"א בתשרי
כ"ב בתשרי
כ"ג בתשרי
כ"ד בתשרי
כ"ה בתשרי
כ"ו בתשרי
כ"ז בתשרי
כ"ח בתשרי
כ"ט בתשרי
ל' בתשרי
א' בחשון
ב' בחשון
ג' בחשון
ד' בחשון
ה' בחשון
ו' בחשון

'וזה ידוע' עד 'ובאמת כל אחד'
מסעיף ג' עד סעיף ז'
'ובאמת כל אחד' עד 'ואף על פי כן'
מסעיף ז' עד תחילת סימן מ'
'ואף על פי כן' עד 'עוד אמרתי'
חזרה מסימן ל"ח סעיף ח' עד תחילת סימן מ'
'עוד אמרתי' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'וכל זה'
מתחילת סימן מ' עד סעיף ג'
'וכל זה' עד 'ושמעתי בשם'
מסעיף ג' עד תחילת סימן מ"א
'ושמעתי בשם' עד 'ועל טענה'
מתחילת סימן מ"א עד תחילת סימן מ"ב
'ועל טענה' עד סוף הקדמה
מתחילת סימן מ"ב עד סעיף ב'
חלק א' שער הזכירה פרק א' עד 'ואחר כך'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "ואם התנה"
'ואחר כך' עד 'ונראה לבאר'
חזרה מתחילת סימן מ' עד סימן מ"ב אמצע סעיף ג' "ואם התנה"
'ונראה לבאר' עד פרק ב'
מסימן מ"ב אמצע סעיף ג' "ואם התנה" עד אמצע הסעיף "אזמניה ולא צר ביה" פרק ב' עד 'ואם מדבר'
מאמצע סעיף ג' "אזמניה ולא צר ביה" עד סימן מ"ג אמצע סעיף א' "והיינו דוקא" 'ואם מדבר' עד 'והנה ידוע'
'והנה ידוע' עד 'והנה כאשר'
מאמצע סעיף א' "והיינו דוקא" עד סעיף ה'
'והנה כאשר' עד פרק ג'
מסעיף ה' עד תחילת סימן מ"ד
פרק ג' עד 'והגאון'
מתחילת סימן מ"ד עד סימן מ"ה סעיף ב'
'והגאון' עד פרק ד'
חזרה מסימן מ"ב אמצע סעיף ג' "ואם התנה" עד סימן מ"ה סעיף ב'
פרק ד' עד 'וגורמת'
מסימן מ"ה סעיף ב' עד סימן מ"ו אמצע סעיף א' "כשחוגר חגורו"
'וגורמת' עד 'ויותר מזה'
'ויותר מזה' עד 'הג"ה ומה יפה'
מאמצע סעיף א' "כשחוגר חגורו" עד אמצע סעיף ד' "ואפילו גר"
'הג"ה ומה יפה' עד 'ומה לי'
מאמצע סעיף ד' "ואפילו גר" עד סעיף ט'
'ומה לי' עד פרק ה'
מסעיף ט' עד תחילת סימן מ"ז
פרק ה' עד 'וגרסינן בספרי'
מתחילת סימן מ"ז עד סעיף ד'
'וגרסינן בספרי' עד 'וגרסינן באלה'
חזרה מסימן מ"ה סעיף ב' עד סימן מ"ז סעיף ד'
'וגרסינן באלה' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'והנה כל'
מסימן מ"ז סעיף ד' עד סעיף ט'
'והנה כל' עד 'ועוד מצאתי'
מסעיף ט' עד סעיף י"ג
'ועוד מצאתי' עד פרק ז'
מסעיף י"ג עד תחילת סימן מ"ח
פרק ז' עד 'גם בזה העון'
מתחילת סימן מ"ח עד תחילת סימן נ'
'גם בזה העון' עד 'גם בזה שטמא'
מתחילת סימן נ' עד סימן נ"א סעיף ד'
'גם בזה שטמא' עד 'הג"ה וראה'
חזרה מסימן מ"ז סעיף ד' עד סימן נ"א סעיף ד'
'הג"ה וראה' עד 'ומזה נוכל'
'ומזה נוכל' עד פרק ח'
מסימן נ"א סעיף ד' עד סעיף ו'
פרק ח' עד 'עוד מצינו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן נ"ב
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ז' בחשון
ח' בחשון
ט' בחשון
י' בחשון
י"א בחשון
י"ב בחשון
י"ג בחשון
י"ד בחשון
ט"ו בחשון
ט"ז בחשון
י"ז בחשון
י"ח בחשון
י"ט בחשון
כ' בחשון
כ"א בחשון
כ"ב בחשון
כ"ג בחשון
כ"ד בחשון
כ"ה בחשון
כ"ו בחשון
כ"ז בחשון
כ"ח בחשון
כ"ט בחשון
ל' בחשון
א' בכסלו
ב' בכסלו
ג' בכסלו
ד' בכסלו
ה' בכסלו
ו' בכסלו
ז' בכסלו
ח' בכסלו
ט' בכסלו
י' בכסלו

מתחילת סימן נ"ב עד אמצע סעיף א' "ומכל מקום"
מאמצע סעיף א' "ומכל מקום" עד סימן נ"ג סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו"
חזרה מסימן נ"א סעיף ד' עד סימן נ"ג אמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו"
מסימן נ"ג אמצע הסעיף "ושלא יצא עליו" עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סעיף ט"ז
מסעיף ט"ז עד אמצע סעיף י"ט "ודווקא"
מאמצע סעיף י"ט "ודווקא" עד סעיף כ"ב
חזרה מסימן נ"ג אמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו" עד סעיף כ"ב
מסימן נ"ג סעיף כ"ב עד סעיף כ"ה
מסעיף כ"ה עד סעיף כ"ו
מסעיף כ"ו עד סימן נ"ד אמצע סעיף ג' "וכן מי שלא היה"
מאמצע סעיף ג וכן מי שלא היה עד סימן נ ה אמצע סעיף א ואין אומרים
אותו"
מאמצע סעיף א' "ואין אומרים אותו" עד אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין"
חזרה מסימן נ"ג סעיף כ"ב עד סימן נ"ה אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין"
מסימן נ"ה אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין" עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י"ג
מסעיף י"ג עד סעיף י"ז
מסעיף י"ז עד סעיף כ"ב
חזרה מסימן נ"ה אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין" עד סעיף כ"ב
מסימן נ"ה סעיף כ"ב עד סימן נ"ו אמצע סעיף א' "ולא יפסיק"
מאמצע סעיף א' "ולא יפסיק" עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן נ"ח
מתחילת סימן נ"ח עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
חזרה מסימן נ"ה סעיף כ"ב עד סימן נ"ח סעיף ד'
מסימן נ"ח סעיף ד' עד תחילת סימן נ"ט

'עוד מצינו' עד 'ויותר מזה'
'ויותר מזה' עד 'ופשוט הוא'
'ופשוט הוא' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'וכל הדיבורים'
'וכל הדיבורים' עד 'וגם הוא'
'וגם הוא' עד פרק י'
פרק י' עד 'הג"ה וזה'
'הג"ה וזה' עד 'ואמרו חז"ל'
'ואמרו חז"ל' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'עוד יש מעלה'
'עוד יש מעלה' עד 'וכדי לבאר'
'וכדי לבאר' עד 'בואו וראו'
'בואו וראו' עד 'ומצווה זו'
'ומצווה זו' עד פרק י"ב
פרק י"ב עד 'וגדולה הזכות'
'וגדולה הזכות' עד 'ודע אחי'
'ודע אחי' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'הג"ה ופן'
'הג"ה ופן' עד 'וביותר אם'
'וביותר אם' עד 'ומה טוב'
'ומה טוב' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'על כן'
'על כן' עד 'וראה אחי'
'וראה אחי' עד פרק ט"ו
פרק ט"ו עד 'והנה אם'
'והנה אם' עד 'וגם השטן'
'וגם השטן' עד 'קשה היא'
'קשה היא' עד פרק ט"ז
פרק ט"ז עד 'עוד אמרינן'
'עוד אמרינן' עד 'ולפלא גדול'
'ולפלא גדול' עד 'עוד בוא'
'עוד בוא' עד 'ואפילו אם'
'ואפילו אם' עד פרק י"ז
פרק י"ז עד 'ואפילו אם'
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י"א בכסלו מתחילת סימן נ"ט עד סעיף ג'
י"ב בכסלו מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' "ולא יענה"
י"ג בכסלו מאמצע סעיף ד' "ולא יענה" עד סימן ס' סעיף ב'
י"ד בכסלו מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' "וכן הלכה"
ט"ו בכסלו חזרה מסימן נ"ח סעיף ד' עד סימן ס' אמצע סעיף ד' "וכן הלכה"
ט"ז בכסלו
י"ז בכסלו מסימן ס' אמצע סעיף ד' "וכן הלכה" עד סימן ס"א סעיף ב'
י"ח בכסלו מסעיף ב' עד סעיף ו'
י"ט בכסלו מסעיף ו' עד סעיף י"ב
כ' בכסלו מסעיף י"ב עד סעיף כ"א
כ"א בכסלו מסעיף כ"א עד סימן ס"ב סעיף ב'
כ"ב בכסלו חזרה מסימן ס' אמצע סעיף ד' "וכן הלכה" עד סימן ס"ב סעיף ב'
כ"ג בכסלו
כ"ד בכסלו מסימן ס"ב סעיף ב' עד תחילת סימן ס"ג
כ"ה בכסלו מתחילת סימן ס"ג עד סעיף ד'
כ"ו בכסלו מסעיף ד' עד תחילת סימן ס"ד
כ"ז בכסלו מתחילת סימן ס"ד עד תחילת סימן ס"ה
כ"ח בכסלו מתחילת סימן ס"ה עד סעיף ב'
כ"ט בכסלו חזרה מסימן ס"ב סעיף ב' עד סימן ס"ה סעיף ב'
ל' בכסלו
א' בטבת מסימן ס"ה סעיף ב' עד תחילת סימן ס"ו
ב' בטבת מתחילת סימן ס"ו עד סעיף ב'
ג' בטבת מסעיף ב' עד סעיף ד'
ד' בטבת מסעיף ד' עד סעיף ו'
ה' בטבת מסעיף ו' עד אמצע סעיף ח' "אבל טלית"
ו' בטבת חזרה מסימן ס"ה סעיף ב' עד סימן ס"ו אמצע סעיף ח' "אבל טלית"
ז' בטבת
ח' בטבת מסימן ס"ו אמצע סעיף ח' "אבל טלית" עד תחילת סימן ס"ז
ט' בטבת מתחילת סימן ס"ז עד תחילת סימן ס"ח
י' בטבת מתחילת סימן ס"ח עד תחילת סימן ס"ט
י"א בטבת מתחילת סימן ס"ט עד אמצע סעיף א' "ואפילו מי ששמע"
י"ב בטבת מאמצע סעיף א' "ואפילו מי ששמע" עד תחילת סימן ע'
י"ג בטבת חזרה מסימן ס"ו אמצע סעיף ח' "אבל טלית" עד תחילת סימן ע'
י"ד בטבת

'ואפילו אם' עד 'וכל זה'
'וכל זה' עד סוף שער הזכירה
שער התבונה פרק א' עד 'עוד נוכל'
'עוד נוכל' עד 'הג"ה ואגב'
'הג"ה ואגב' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'גם דקדקו'
'גם דקדקו' עד 'ואמרו חז"ל'
'ואמרו חז"ל' עד 'מה שהוא'
'מה שהוא' עד 'השתיקה יפה'
'השתיקה יפה' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'וכל שכן'
'וכל שכן' עד 'ואם התחיל'
'ואם התחיל' עד 'עוד יזהר'
'עוד יזהר' עד 'כללו של דבר'
'כללו של דבר' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'לך נא'
'לך נא' עד 'והנה לפי'
'והנה לפי' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'וכן שייכת'
'וכן שייכת' עד 'הא למה זה'
'הא למה זה' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'וכדי להשקיט'
'וכדי להשקיט' עד 'ולכן מצינו'
'ולכן מצינו' עד 'הג"ה עוד'
'הג"ה עוד' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'וכן במשה'
'וכן במשה' עד 'וזה לשון'
'וזה לשון' עד 'וכיוצא בזה'
'וכיוצא בזה' עד 'והנה בתנחומא'
'והנה בתנחומא' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'וכהאי גוונא'
'וכהאי גוונא' עד 'וכשירצה האדם'
'וכשירצה האדם' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'ומדה זו'
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ט"ו בטבת
ט"ז בטבת
י"ז בטבת
י"ח בטבת
י"ט בטבת
כ' בטבת
כ"א בטבת
כ"ב בטבת
כ"ג בטבת
כ"ד בטבת
כ"ה בטבת
כ"ו בטבת
כ"ז בטבת
כ"ח בטבת
כ"ט בטבת
א' בשבט
ב' בשבט
ג' בשבט
ד' בשבט
ה' בשבט
ו' בשבט
ז' בשבט
ח' בשבט
ט' בשבט
י' בשבט
י"א בשבט
י"ב בשבט
י"ג בשבט
י"ד בשבט
ט"ו בשבט
ט"ז בשבט
י"ז בשבט
י"ח בשבט
י"ט בשבט

מתחילת סימן ע' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן ע"א
מתחילת סימן ע"א עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן ע"ב
מתחילת סימן ע"ב עד תחילת סימן ע"ג
חזרה מתחילת סימן ע' עד תחילת סימן ע"ג
מתחילת סימן ע"ג עד תחילת סימן ע"ד
מתחילת סימן ע"ד עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"
מאמצע סעיף א' "ויש אומרים" עד סעיף ג'
חזרה מתחילת סימן ע"ג עד סימן ע"ה סעיף ג'
מסימן ע"ה סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן ע"ו סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד תחילת סימן ע"ז
מתחילת סימן ע"ז עד תחילת סימן ע"ט
חזרה מסימן ע"ה סעיף ג' עד תחילת סימן ע"ט
מתחילת סימן ע"ט עד אמצע סעיף א' "אפילו אם יש לו"
מאמצע סעיף א' "אפילו אם יש לו" עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד תחילת סימן פ"א
חזרה מתחילת סימן ע"ט עד תחילת סימן פ"א
מתחילת סימן פ"א עד תחילת סימן פ"ב
מתחילת סימן פ"ב עד סימן פ"ג אמצע סעיף א' "אבל אם יש לו"
מאמצע סעיף א' "אבל אם יש לו" עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן פ"ד
מתחילת סימן פ"ד עד תחילת סימן פ"ה
חזרה מתחילת סימן פ"א עד תחילת סימן פ"ה

'ומדה זו' עד 'עוד זאת'
'עוד זאת' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'ואגב נבאר'
'ואגב נבאר' עד 'והנה זה'
'והנה זה' עד 'ואפילו אם'
'ואפילו אם' עד פרק י'
פרק י' עד 'כן הדבר'
'כן הדבר' עד 'והנה ידוע'
'והנה ידוע' עד 'וכל דברינו'
'וכל דברינו' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'ולמה הדבר'
'ולמה הדבר' עד 'הג"ה ומחברו'
'הג"ה ומחברו' עד פרק י"ב
פרק י"ב עד 'ואל יתמה'
'ואל יתמה' עד 'ונבאר דרך'
'ונבאר דרך' עד 'והנה מכל'
'והנה מכל' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'יש שמורגל'
'יש שמורגל' עד 'וזה לשון'
'וזה לשון' עד 'ויש שמחמת'
'ויש שמחמת' עד 'וילמוד האדם'
'וילמוד האדם' עד 'הג"ה ונראה'
'הג"ה ונראה' עד 'וגם בעולם'
'וגם בעולם' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'גם יתבונן'
'גם יתבונן' עד 'והנה כאשר'
'והנה כאשר' עד 'וזה לשון'
'וזה לשון' עד פרק ט"ו
פרק ט"ו עד 'וכן הוא'
'וכן הוא' עד 'ויש שסיבת'
'ויש שסיבת' עד פרק ט"ז
פרק ט"ז עד 'הנה על ידי'
'הנה על ידי' עד 'ויש אנשים'
'ויש אנשים' עד 'ועצה נכונה'
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כ' בשבט
כ"א בשבט
כ"ב בשבט
כ"ג בשבט
כ"ד בשבט
כ"ה בשבט
כ"ו בשבט
כ"ז בשבט
כ"ח בשבט
כ"ט בשבט
ל' בשבט
א' באדר א'
ב' באדר א'
ג' באדר א'
ד' באדר א'
ה' באדר א'
ו' באדר א'
ז' באדר א'
ח' באדר א'
ט' באדר א'
י' באדר א'
י"א באדר א'
י"ב באדר א'
י"ג באדר א'
י"ד באדר א'
ט"ו באדר א'
ט"ז באדר א'
י"ז באדר א'
י"ח באדר א'
י"ט באדר א'
כ' באדר א'
כ"א באדר א'
כ"ב באדר א'
כ"ג באדר א'

מתחילת סימן פ"ה עד אמצע סעיף ב' "ואם נזדמן"
מאמצע סעיף ב ואם נזדמן עד סימן פ ז אמצע סעיף א אבל אם הן של
מתכת"
מאמצע סעיף א' "אבל אם הן של מתכת" עד תחילת סימן פ"ח
מתחילת סימן פ"ח עד אמצע סעיף א' "יש שכתבו"
מאמצע סעיף א' "יש שכתבו" עד תחילת סימן פ"ט
חזרה מתחילת סימן פ"ה עד תחילת סימן פ"ט
מתחילת סימן פ"ט עד אמצע סעיף א' "ואם טעה"
מאמצע סעיף א' "ואם טעה" עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן צ' סעיף ד'
חזרה מתחילת סימן פ"ט עד סימן צ' סעיף ד'
מסימן צ' סעיף ד' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י"ג
מסעיף י"ג עד סעיף י"ט
מסעיף י"ט עד סעיף כ"ג
חזרה מסימן צ' סעיף ד' עד סעיף כ"ג
מסימן צ' סעיף כ"ג עד תחילת סימן צ"א
מתחילת סימן צ"א עד תחילת סימן צ"ב
מתחילת סימן צ"ב עד אמצע סעיף ב' "ודווקא"
מאמצע סעיף ב' "ודווקא" עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ח'
חזרה מסימן צ' סעיף כ"ג עד סימן צ"ב סעיף ח'
מסימן צ"ב סעיף ח' עד תחילת סימן צ"ד
מתחילת סימן צ"ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן צ"ה סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן צ"ז סעיף ב'

'ועצה נכונה' עד 'והנה בדרך'
'והנה בדרך' עד 'הג"ה ונוכל'
'הג"ה ונוכל' עד פרק י"ז
פרק י"ז עד 'וזה הענין'
'וזה הענין' עד 'כלל הדברים'
'כלל הדברים' עד 'וראה את'
'וראה את' עד סוף שער התבונה
שער התורה פרק א' עד 'גם לימוד'
'גם לימוד' עד 'ונמצא לפי'
'ונמצא לפי' עד 'וכתיב'
'וכתיב' עד 'ואיתא בספרי'
'ואיתא בספרי' עד 'ולא נברא'
'ולא נברא' עד 'ואין העולם'
'ואין העולם' עד 'וכתב בחובת'
'וכתב בחובת' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'רבי יוחנן'
'רבי יוחנן' עד 'וזוכה בה'
'וזוכה בה' עד 'ואיתא במדרש'
'ואיתא במדרש' עד 'וזה לשון'
'וזה לשון' עד 'ובפרשת אמור'
'ובפרשת אמור' עד 'ובפרשת פנחס'
'ובפרשת פנחס' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'גם התורה מצלת'
'גם התורה מצלת' עד 'גם התורה מגינה'
'גם התורה מגינה' עד 'גם מיום'
'גם מיום' עד 'ומי שאין'
'ומי שאין' עד 'ולא לחינם'
'ולא לחינם' עד 'ובזוהר הקדוש'
'ובזוהר הקדוש' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'וכתב בספר'
'וכתב בספר' עד 'וידמה בנפשו'
'וידמה בנפשו' עד 'עוד אמרו'
'עוד אמרו' עד 'גם על ידי'
'גם על ידי' עד 'ובפרט שמקלקל'

ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד

כ"ד באדר א' חזרה מסימן צ"ב סעיף ח' עד סימן צ"ז סעיף ב'
כ"ה באדר א'
כ"ו באדר א' מסימן צ"ז סעיף ב' עד תחילת סימן צ"ח
כ"ז באדר א' מתחילת סימן צ"ח עד תחילת סימן צ"ט
כ"ח באדר א' מתחילת סימן צ"ט עד תחילת סימן ק'
כ"ט באדר א' מתחילת סימן ק' עד סימן ק"א סעיף ג'
ל' באדר א' מסעיף ג' עד תחילת סימן ק"ב
א' באדר ב' חזרה מסימן צ"ז סעיף ב' עד תחילת סימן ק"ב
ב' באדר ב'
ג' באדר ב' מתחילת סימן ק"ב עד סעיף ד'
ד' באדר ב' מסעיף ד' עד תחילת סימן ק"ד
ה' באדר ב' מתחילת סימן ק"ד עד סעיף ה'
ו' באדר ב' מסעיף ה' עד סעיף ז'
ז' באדר ב' מסעיף ז' עד סימן ק"ו סעיף ב'
ח' באדר ב' חזרה מתחילת סימן ק"ב עד סימן ק"ו סעיף ב'
ט' באדר ב'
י' באדר ב' מסימן ק"ו סעיף ב' עד תחילת סימן ק"ז
י"א באדר ב' מתחילת סימן ק"ז עד סעיף ג'
י"ב באדר ב' מסעיף ג' עד סימן ק"ח סעיף ב'
י"ג באדר ב' מסעיף ב' עד סעיף ה'
י"ד באדר ב' מסעיף ה' עד סעיף ט'
ט"ו באדר ב' חזרה מסימן ק"ו סעיף ב' עד סימן ק"ח סעיף ט'
ט"ז באדר ב'
י"ז באדר ב' מסימן ק"ח סעיף ט' עד סעיף י"א
י"ח באדר ב' מסעיף י"א עד תחילת סימן ק"ט
י"ט באדר ב' מתחילת סימן ק"ט עד אמצע סעיף א' "והוא הדין"
כ' באדר ב' מאמצע סעיף א' "והוא הדין" עד תחילת סימן ק"י
כ"א באדר ב' מתחילת סימן ק"י עד סעיף ד'
כ"ב באדר ב' חזרה מסימן ק"ח סעיף ט' עד סימן ק"י סעיף ד'
כ"ג באדר ב'
כ"ד באדר ב' מסימן ק"י סעיף ד' עד סעיף ז'
כ"ה באדר ב' מסעיף ז' עד תחילת סימן קי"א
כ"ו באדר ב' מתחילת סימן קי"א עד תחילת סימן קי"ג
כ"ז באדר ב' מתחילת סימן קי"ג עד סעיף ח'

'ובפרט שמקלקל' עד 'וגם הוא'
'וגם הוא' עד 'וכתב רבינו'
'וכתב רבינו' עד 'הג"ה ושמעתי'
'הג"ה ושמעתי' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'בא וראה'
'בא וראה' עד 'ואיתא במדרש'
'ואיתא במדרש' עד 'וכעין זה'
'וכעין זה' עד 'וזוכה גם'
'וזוכה גם' עד 'ובכלל'
'ובכלל' עד 'וכל זה'
'וכל זה' עד 'ובאמת מה'
'ובאמת מה' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'והעיקר תלוי'
'והעיקר תלוי' עד 'לכן האיש'
'לכן האיש' עד 'ולהיפך גודל'
'ולהיפך גודל' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'וביותר מזה'
'וביותר מזה' עד 'ובאמת הוצאת'
'ובאמת הוצאת' עד 'ולפעמים זוכה'
'ולפעמים זוכה' עד 'וכזה איתא'
'וכזה איתא' עד 'גם כל'
'גם כל' עד 'וזה הוא'
'וזה הוא' עד 'ונצייר'
'ונצייר' עד 'ועתה נתבונן'
'ועתה נתבונן' עד 'ואם כן'
'ואם כן' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'ובאמת אנו'
'ובאמת אנו' עד 'ואשא משלי'
'ואשא משלי' עד 'ואעתיק מה'
'ואעתיק מה' עד 'ואקדים פרט'
'ואקדים פרט' עד 'ועל פי'
'ועל פי' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'והנה אנחנו'
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כ"ח באדר ב' מסעיף ח' עד סימן קי"ד אמצע סעיף ב' "וי"א"
כ"ט באדר ב' חזרה מסימן ק"י סעיף ד' עד סימן קי"ד אמצע סעיף ב' "וי"א"
א' בניסן
ב' בניסן מסימן קי"ד אמצע סעיף ב' 'וי"א' עד סעיף ה'
ג' בניסן מסעיף ה' עד סעיף ז'
ד' בניסן מסעיף ז' עד סעיף ט'
ה' בניסן מסעיף ט' עד סימן קט"ז
ו' בניסן מתחילת סימן קט"ז עד סימן קי"ז סעיף ב'
ז' בניסן חזרה מסימן קי"ד אמצע סעיף ב' עד סימן קי"ז סעיף ב'
ח' בניסן
ט' בניסן מסימן קי"ז סעיף ב' עד סעיף ד'
י' בניסן מסעיף ד' עד סימן קי"ט
י"א בניסן מתחילת סימן קי"ט עד סעיף ג'
י"ב בניסן מסעיף ג' עד סימן קכ"א
י"ג בניסן מתחילת סימן קכ"א עד סימן קכ"ב אמצע סעיף א' 'ומיהו'
י"ד בניסן חזרה מסימן קי"ז סעיף ב' עד סימן קכ"ב אמצע סעיף א 'ומיהו'
ט"ו בניסן
ט"ז בניסן מסימן קכ"ב אמצע סעיף א 'ומיהו' עד סימן קכ"ג אמצע סעיף ב 'והש"ץ'
י"ז בניסן מאמצע הסעיף 'והש"ץ' עד סעיף ה'
י"ח בניסן מסעיף ה' עד סימן קכ"ד סעיף ג'
י"ט בניסן מסעיף ג' עד סעיף ה'
כ' בניסן מסעיף ה' עד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'
כ"א בניסן יענה'
כ"ב בניסן
כ"ג בניסן מסימן קכ"ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה' עד סעיף ט'
כ"ד בניסן מסעיף ט' עד סימן קכ"ה
כ"ה בניסן מתחילת סימן קכ"ה עד אמצע סעיף ב' 'וכן מנענעים'
כ"ו בניסן מאמצע הסעיף 'וכן מנענעים' עד סימן קכ"ו אמצע הסעיף 'ואם היה'
כ"ז בניסן מאמצע הסעיף 'ואם היה' עד סימן קכ"ז
כ"ח בניסן חזרה מסימן קכ"ד אמצע סעיף ח' עד סימן קכ"ז
כ"ט בניסן
ל' בניסן מתחילת סימן קכ"ז עד סימן קכ"ח )סיום חלק ראשון(
א' באייר מתחילת סימן קכ"ח עד סעיף ב'
ב' באייר מסעיף ב' עד סעיף ה'

'והנה אנחנו' עד 'ולפי שידוע'
'ולפי שידוע עד 'ולהיפך'
פרק ט' 'ולהפך' עד 'וכשיתבונן'
פרק ט' 'וכשיתבונן' עד סוף פרק ט
פרק י' עד 'ובזה פרשתי'
פרק י' 'ובזה פרשתי' עד 'וזה לשון'
פרק י' 'וזה לשון' עד 'ובפרט'
פרק י' 'ובפרט' עד סוף פרק י'
חתימת הספר פרק א' עד 'ובפרט'
פרק א' 'ובפרט' עד סוף פרק א
פרק ב' עד 'הג"ה'
פרק ב' 'הג"ה' עד סוף פרק ב
פרק ג' עד 'ואף אני'
פרק ג' 'ואף אני' עד 'וראה אחי'
פרק ג' 'וראה אחי' עד 'ובאמת'
פרק ג' 'ובאמת' עד סוף פרק ג
פרק ד' עד 'ובפרט'
פרק ד' 'ובפרט' עד 'וזה לשון'
פרק ד' 'וזה לשון' עד סוף פרק ד'
פרק ה'
פרק ו' עד 'ונבאר'
פרק ו' 'ונבאר' עד 'וידעתי'
פרק ו' 'וידעתי' עד 'ואסביר'
פרק ו' 'ואסביר' עד 'כן הדבר'
פרק ו' 'כן הדבר' עד 'וזהו'
פרק ו' 'וזהו' עד סוף פרק ו'
פרק ז' עד 'וגם הוא'
פרק ז' 'וגם הוא' עד 'והיא גדולה'
פרק ז' 'והיא גדולה' עד 'ומי שמעלים'
פרק ז' 'ומי שמעלים' עד 'ועל כן'
פרק ז' 'ועל כן' עד 'ודע אחי'
פרק ז' 'ודע אחי' עד 'ומה טוב'
פרק ז' 'ומה טוב' עד סוף פרק ז' )סוף חלק א'(
שמירת הלשון חלק ב' פרק א' עד 'וכמו דאיתא'
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ג' באייר
ד' באייר
ה' באייר
ו' באייר
ז' באייר
ח' באייר
ט' באייר
י' באייר
י"א באייר
י"ב באייר
י"ג באייר
י"ד באייר
ט"ו באייר
ט"ז באייר
י"ז באייר
י"ח באייר
י"ט באייר
כ' באייר
כ"א באייר
כ"ב באייר
כ"ג באייר
כ"ד באייר
כ"ה באייר
כ"ו באייר
כ"ז באייר
כ"ח באייר
כ"ט באייר
א' בסיון
ב' בסיון
ג' בסיון
ד' בסיון
ה' בסיון
ו' בסיון
ז' בסיון

מסעיף ה' עד אמצע סעיף ו' 'והלוי'
מאמצע סעיף ו' 'והלוי' עד סעיף ט'
חזרה מתחילת סימן קכ"ז עד סימן קכ"ח סעיף ט'
מסימן קכ"ח סעיף ט' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סעיף י"ד
מסעיף י"ד עד אמצע סעיף י"ח 'ואחר'
מאמצע הסעיף 'ואחר' עד אמצע סעיף כ' 'וכיצד'
מאמצע הסעיף 'וכיצד' עד סעיף כ"ד
חזרה מסימן קכ"ח סעיף ט' עד סעיף כ"ד
מסימן קכ"ח סעיף כ"ד עד סעיף כ"ו
מסעיף כ"ו עד סעיף כ"ט
מסעיף כ"ט עד סעיף ל"ג
מסעיף ל"ג עד סעיף ל"ו
מסעיף ל"ו עד סעיף ל"ח
חזרה מסימן קכ"ח סעיף כ"ד עד סעיף ל"ח
מסימן קכ"ח סעיף ל"ח עד סעיף מ"א
מסעיף מ"א עד אמצע סעיף מ"ד 'נהגו'
מאמצע סעיף מ"ד 'נהגו' עד אמצע סעיף מ"ה 'והמקרא'
מאמצע הסעיף 'והמקרא' עד סימן קכ"ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קל"א
חזרה מסימן קכ"ח סעיף ל"ח עד סימן קל"א
מתחילת סימן קל"א עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' 'ולא בבית החתן'
מאמצע הסעיף 'ולא בבית החתן' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד אמצע סעיף ח' 'וכן'
מאמצע הסעיף 'וכן' עד סימן קל"ב סעיף ב'
חזרה מתחילת סימן קל"א עד סימן קל"ב סעיף ב'
מסימן קל"ב סעיף ב' עד אמצע הסעיף 'ואומרים קדיש'
מאמצע הסעיף 'ואומרים קדיש' עד אמצע הסעיף 'ויש לומר'

פרק א' 'וכמו דאיתא' עד 'וסיים הכתוב'
פרק א' 'וסיים הכתוב' עד 'וגם צריך'
פרק א' 'וגם צריך' עד סוף פרק א
פרק ב' עד 'ולמה הדבר דומה'
פרק ב' 'ולמה הדבר דומה' עד 'והנה כתוב'
פרק ב' 'והנה כתוב' עד 'וזה שכתוב'
פרק ב' 'וזה שכתוב' עד 'ומשל'
פרק ב' 'ומשל' עד 'ובזה בארתי'
פרק ב' 'ובזה בארתי' עד 'ובכל זאת'
פרק ב' 'ובכל זאת' עד סוף פרק ב'
פרק ג' עד 'הנה אמרו'
פרק ג' 'הנה אמרו' עד 'והנה ידוע'
פרק ג' 'והנה ידוע' עד 'וראה נא אחי'
פרק ג' 'וראה נא אחי' עד סוף פרק ג
פרק ד' עד 'והנה מכל'
פרק ד' 'והנה מכל' עד סוף פרק ד'
פרק ה' עד 'הנה מצינו'
פרק ה' 'הנה מצינו' עד 'וכמה צריך'
פרק ה' 'וכמה צריך' עד 'והתבונן'
פרק ה' 'והתבונן' עד סוף פרק ה'
פרק ו' עד 'וזהו שאמר'
פרק ו' 'וזהו שאמר' עד סוף פרק ו'
פרק ז' עד 'והנה אמרו'
פרק ז' 'והנה אמרו' עד 'ובעוונותינו'
פרק ז' 'ובעוונותינו' עד 'והנה לפי'
פרק ז' 'והנה לפי' עד סוף פרק ז'
פרק ח' עד 'תבנה ותכונן'
פרק ח' 'תבנה ותכונן' עד 'ועתה נבוא'
פרק ח' 'ועתה נבוא' עד 'ודרשו עוד'
פרק ח' 'ודרשו עוד' סוף פרק ח'
פרק ט' עד 'וכאשר יתבונן'
פרק ט' 'וכאשר יתבונן' עד 'ודע עוד'
פרק ט' 'ודע עוד' עד סוף פרק ט'
פרק י'
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ח' בסיון
ט' בסיון
י' בסיון
י"א בסיון
י"ב בסיון
י"ג בסיון
י"ד בסיון
ט"ו בסיון
ט"ז בסיון
י"ז בסיון
י"ח בסיון
י"ט בסיון
כ' בסיון
כ"א בסיון
כ"ב בסיון
כ"ג בסיון
כ"ד בסיון
כ"ה בסיון
כ"ו בסיון
כ"ז בסיון
כ"ח בסיון
כ"ט בסיון
ל' בסיון
א' בתמוז
ב' בתמוז
ג' בתמוז
ד' בתמוז
ה' בתמוז
ו' בתמוז
ז' בתמוז
ח' בתמוז
ט' בתמוז
י' בתמוז
י"א בתמוז

מאמצע הסעיף 'ויש לומר' עד אמצע הסעיף 'ויש שכתבו'
מאמצע הסעיף 'ויש שכתבו' עד סימן קל"ד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קל"ה
חזרה מסימן קל"ב סעיף ב' עד סימן קל"ה
מתחילת סימן קל"ה עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סימן קל''ו
חזרה מתחילת סימן קל''ה עד סימן קל''ו
מתחילת סימן קל''ו עד סימן קל''ז סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' 'פרשיות המועדים'
מאמצע הסעיף 'פרשיות המועדים' עד אמצע סעיף ד' 'ואם'
מאמצע הסעיף 'ואם' עד סימן קל''ח
מתחילת סימן קל''ח עד סימן קל''ט
חזרה מתחילת סימן קל''ו עד סימן קל''ט
מתחילת סימן קל''ט עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן ק''מ
מתחילת סימן ק''מ עד סימן קמ''א
מתחילת סימן קמ''א עד סעיף ד'
חזרה מתחילת סימן קל''ט עד סימן קמ''א סעיף ד'
מסימן קמ''א סעיף ד' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן קמ''ב סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קמ''ג סעיף ד'
מסעיף ד' עד אמצע הסעיף 'ואם נמצא'
מאמצע הסעיף 'ואם נמצא' עד אמצע הסעיף 'והא'
חזרה מסימן קמ''א סעיף ד' עד סימן קמ''ג אמצע סעיף ד' 'והא'
מסימן קמ"ג אמצע הסעיף 'והא' עד אמצע הסעיף 'ובשעת הדחק'

פרק י"א עד 'ועוד רמז'
פרק י"א 'ועוד רמז' עד 'ויבא יוסף'
פרק י"א 'ויבא יוסף' עד 'וישראל'
פרק י"א 'וישראל' עד 'וישלחו'
פרק י"א 'וישלחו' עד 'כי שמעתי'
פרק י"א 'כי שמעתי' עד 'השליכו'
פרק י"א 'השליכו' עד 'ומכאן'
פרק י"א 'ומכאן' עד 'וכזה'
פרק י"א 'וכזה' עד 'ועתה'
פרק י"א 'ועתה' עד סוף פרק י"א
פרק י"ב עד 'ויאמר ראובן'
פרק י"ב 'ויאמר ראובן' עד 'והנה יהודה'
פרק י"ב 'והנה יהודה' עד 'ויש עוד'
פרק י"ב 'ויש עוד' עד 'ועתה נראה'
פרק י"ב 'ועתה נראה' עד סוף פרק י"ב
פרק י"ג עד 'מזה בידך'
פרק י"ג 'מזה בידך' עד 'שלח ידך'
פרק י"ג 'שלח ידך' עד סוף פרק י"ג
פרק י"ד עד 'ומהר"ל מפראג'
פרק י"ד 'ומהר"ל מפראג' עד סוף פרק י"ד
פרק ט"ו עד 'והיה פי'
פרק ט"ו 'והיה פי' עד 'ועשית'
פרק ט"ו 'ועשית' עד סוף פרק ט"ו
פרק ט"ז עד 'ועוד כתיב'
פרק ט"ז 'ועוד כתיב' עד 'והנה'
פרק ט"ז 'והנה' עד 'ולא יחשוב'
פרק ט"ז 'ולא יחשוב' עד 'והנה עוד'
פרק ט"ז 'וראה עוד' עד סוף פרק ט"ז
פרק י"ז עד 'לא תעמוד'
פרק י"ז 'לא תעמוד' עד 'הוכח תוכיח'
פרק י"ז 'הוכח תוכיח' עד סוף פרק י"ז
פרק י"ח עד סוף פרק י"ח
פרק י"ט עד 'ועתה נבאר'
פרק י"ט 'ועתה נבאר' עד 'והנה ידוע'

ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז

י"ב בתמוז מאמצע הסעיף 'ובשעת הדחק' עד סימן קמ''ד
י"ג בתמוז מתחילת סימן קמ''ד עד סעיף ד'
י"ד בתמוז מסעיף ד' עד סימן קמ''ו סעיף ב'
ט"ו בתמוז מסעיף ב' עד אמצע הסעיף 'וכל זה'
ט"ז בתמוז חזרה מסימן קמ''ג אמצע סעיף ד' 'והא' עד סימן קמ''ו אמצע סעיף ב' 'וכל זה'
י"ז בתמוז
בתמוז
י"ח
מסימן קמ''ו אמצע סעיף ב' 'וכל זה' עד סימן קמ''ז אמצע סעיף א' 'וי''א'
י"ט בתמוז מאמצע הסעיף 'וי''א' עד סעיף ב'
כ' בתמוז מסעיף ב' עד סימן קמ''ח
כ"א בתמוז מתחילת סימן קמ''ח עד סימן ק''נ
כ"ב בתמוז מתחילת סימן ק''נ עד סעיף ד'
כ"ג בתמוז חזרה מסימן קמ''ו אמצע סעיף ב' 'וכל זה' עד סימן ק''נ סעיף ד'
כ"ד בתמוז
כ"ה בתמוז מסימן ק''נ סעיף ד' עד סימן קנ''א
כ"ו בתמוז מתחילת סימן קנ''א עד אמצע סעיף א' 'וי''א'
כ"ז בתמוז מאמצע הסעיף 'וי''א' עד סעיף ו'
כ"ח בתמוז מסעיף ו' עד סעיף י''א
כ"ט בתמוז מסעיף י''א עד סימן קנ''ב
א' באב
חזרה מסימן ק''נ סעיף ד' עד סימן קנ''ב
ב' באב
ג' באב
מתחילת סימן קנ''ב עד אמצע הסעיף 'והני מילי'
ד' באב
מאמצע הסעיף 'והני מילי' עד סימן קנ''ג
באב
ה'
מתחילת סימן קנ''ג עד סעיף ה'
ו' באב
מסעיף ה' עד סעיף ו'
ז' באב
מסעיף ו' עד אמצע סעיף ז' 'ומ''מ'
באב
ח'
חזרה מתחילת סימן קנ''ב עד סימן קנ''ג אמצע סעיף ז' 'ומ''מ'
ט' באב
י' באב
מסימן קנ''ג אמצע סעיף ז' 'ומ''מ' עד אמצע הסעיף 'והוא הדין'
י"א באב מאמצע הסעיף 'והוא הדין' עד אמצע הסעיף 'כל דבר'
י"ב באב מאמצע הסעיף 'כל דבר' עד סעיף ח 'וכיון'
י"ג באב מאמצע הסעיף 'וכיון' עד סעיף י'
י"ד באב מסעיף י' עד אמצע סעיף י''א 'אבל אסור'
ט"ו באב חזרה מסימן קנ''ג אמצע סעיף ז' 'ומ''מ' עד אמצע סעיף י''א 'אבל אסור'
ט"ז באב

פרק י"ט 'והנה ידוע' עד 'כלב'
פרק י"ט 'כלב' עד 'והנה כאשר'
פרק י"ט 'והנה כאשר' עד 'והנה על'
פרק י"ט 'והנה על' עד 'ועתה נבאר'
פרק י"ט 'ועתה נבאר' עד 'וכאשר רואה'
פרק י"ט 'וכאשר רואה' עד סוף פרק י"ט
פרק כ' עד 'ויותר נראה'
פרק כ 'ויותר נראה' עד סוף פרק כ'
פרק כ"א עד 'וידבר העם'
פרק כ"א 'וידבר העם' עד 'וישלח ה''
פרק כ"א 'וישלח ה'' עד 'ועתה נבוא'
פרק כ"א 'ועתה נבוא' עד סוף פרק כ"א
פרק כ"ב עד 'כתיב בקרא'
פרק כ"ב 'כתיב בקרא' עד 'השמר'
פרק כ"ב 'השמר' עד סוף פרק כ"ב
פרק כ"ג עד 'את ה''
פרק כ"ג 'את ה'' עד 'ובאמת'
פרק כ"ג 'ובאמת' עד סוף פרק כ"ג
פרק כ"ד עד סוף פרק כ"ד
פרק כ"ה עד סוף פרק כ"ה
פרק כ"ו עד 'ונצייר מעט'
פרק כ"ו 'ונצייר מעט' עד 'וזהו מה'
פרק כ"ו 'וזהו מה' עד 'והנה אמרו'
פרק כ"ו 'והנה אמרו' עד סוף פרק כ"ו
פרק כ"ז עד 'והנה טוב'
פרק כ"ז 'והנה טוב' עד 'כלל הדברים'
פרק כ"ז 'כלל הדברים' עד 'ומה יפה'
פרק כ"ז 'ומה יפה' עד 'והנה ידוע'
פרק כ"ז 'והנה ידוע' עד סוף פרק כ"ז
פרק כ"ח עד סוף פרק כ"ח
פרק כ"ט עד 'ועל הטענה'
פרק כ"ט 'ועל הטענה' עד 'ואם לא'
פרק כ"ט 'ואם לא' עד 'ובאמת'
פרק כ"ט 'ובאמת' עד הג"ה
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י"ז באב
י"ח באב
י"ט באב
כ' באב
כ"א באב
כ"ב באב
כ"ג באב
כ"ד באב
כ"ה באב
כ"ו באב
כ"ז באב
כ"ח באב
כ"ט באב
ל' באב
א' באלול
ב' באלול
ג' באלול
ד' באלול
ה' באלול
ו' באלול
ז' באלול
ח' באלול
ט' באלול
י' באלול
י"א באלול
י"ב באלול
י"ג באלול
י"ד באלול
ט"ו באלול
ט"ז באלול
י"ז באלול
י"ח באלול
י"ט באלול
כ' באלול

מסימן קנ''ג אמצע סעיף י''א 'אבל אסור' עד סעיף י''ד
מסעיף י''ד עד סעיף י''ח
מסעיף י''ח עד סעיף כ''א
מסעיף כ''א עד סימן קנ''ד
מתחילת סימן קנ''ד עד סעיף ג'
חזרה מסימן קנ''ג אמצע סעיף י''א 'אבל אסור' עד סימן קנ''ד סעיף ג'
מסימן קנ''ד סעיף ג עד אמצע הסעיף 'ודווקא'
אמצע הסעיף 'ודווקא' עד אמצע סעיף ו' 'ופרוכת'
מאמצע סעיף ו' 'ופרוכת' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד אמצע י''א 'מומר'
מאמצע הסעיף 'מומר' עד סעיף ט''ו
חזרה מסימן קנ''ד סעיף ג' עד סעיף ט''ו
מסימן קנ''ד סעיף ט''ו עד סימן קנ''ה
מתחילת סימן קנ''ה עד סעיף ב '
מסעיף ב' עד סימן קנ''ו אמצע סעיף קטן ב' )במ"ב( 'חייב אדם'
מאמצע סעיף קטן ב' )במ"ב( 'חייב אדם' עד סימן קנ''ז
מתחילת סימן קנ''ז עד סימן קנ''ח סעיף ב'
חזרה מסימן קנ''ד סעיף ט'ו עד סימן קנ''ח סעיף ב'
מסימן קנ''ח סעיף ב' עד אמצע סעיף ד' 'חלב'
מאמצע הסעיף 'חלב' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סימן קנ''ט
מתחילת סימן קנ''ט עד אמצע סעיף ב' 'כיון'
חזרה מסימן קנ''ח סעיף ב' עד סימן קנ''ט אמצע סעיף ב' 'כיון'
מסימן קנ''ט אמצע סעיף ב' 'כיון' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד אמצע סעיף ז' 'ואם הטביל'
מאמצע סעיף ז' 'ואם הטביל' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י'
חזרה מסימן קנ''ט אמצע סעיף ב' 'כיון' עד סעיף י'

פרק כ"ט הג"ה עד סוף פרק כ"ט
פרק ל' עד 'והנה ידוע'
פרק ל' 'והנה ידוע' עד 'ועתה נדבר'
פרק ל' 'ועתה נדבר' עד 'ועתה נדבר אודות'
פרק ל' 'ועתה נדבר אודות' עד 'ועל ידי'
פרק ל' 'ועל ידי' עד 'ובדרך כלל'
פרק ל' 'ובדרך כלל' עד 'ועל כולם'
פרק ל' 'ועל כולם' עד סוף פרק ל'
חתימת הספר פרק א' עד 'ועל כן'
חתימת הספר פרק א' 'ועל כן' עד 'ועתה נבוא'
פרק א' 'ועתה נבוא' עד 'עוד ידוע'
פרק א' 'עוד ידוע' עד 'ידוע מה'
פרק א' 'ידוע מה' עד 'כשמתפלל'
פרק א' 'כשמתפלל' עד 'ובפרט'
פרק א' 'ובפרט' עד 'על כל'
פרק א' 'על כל' עד סוף פרק א
פרק ב' עד סוף פרק ב'
פרק ג' עד סוף פרק ג'
פרק ד' עד סוף פרק ד'
אהבת חסד מתחילת ההקדמה 'יתברך הטוב והמטיב' עד 'וראה עוד'
הקדמה 'וראה עוד' עד 'ולהיפך כמה גרועה'
הקדמה 'ולהפך כמה גרוע' עד 'על כן קמתי'
הקדמה 'על כן קמתי' עד הפתיחה
תחילת הפתיחה עד 'ועתה נעריך'
פתיחה 'ועתה נעריך' עד 'וידוע שהחסד הוא ג'כ בכלל צדקה'
פתיחה 'וידוע שהחסד הוא ג'כ בכלל צדקה' עד 'וכן בשביעי פסוק י''ד
פתיחה 'וכן בשביעי פסוק י''ד' עד 'ואחר כך התבוננתי'
פתיחה 'ואחר כך התבוננתי' עד 'גם צריך לידע'
פתיחה 'גם צריך לידע' עד 'ולפעמים שהוא עובר'
פתיחה 'ולפעמים שהוא עובר' עד 'ואם חברו'
פתיחה 'ואם חברו' עד 'עובר על ידי זה'
פתיחה 'עובר על ידי זה' עד 'ואם הלוה הוא איש'
פתיחה 'ואם הלוה הוא איש' עד 'הרי שחשבנו כמה וכמה לאוין'
פתיחה 'הרי שחשבנו כמה וכמה לאוין' עד חלק א'
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כ"א באלול
כ"ב באלול מסימן קנ''ט סעיף י' עד סעיף י''ד
כ"ג באלול מסעיף י''ד עד סימן ק''ס
כ"ד באלול מתחילת סימן ק''ס עד אמצע סעיף ב' 'ואם היו'
כ"ה באלול מאמצע הסעיף ואם היו' עד סעיף ז'
כ"ו באלול מסעיף ז' עד סעיף י"א
כ"ז באלול חזרה מסימן קנ"ט סעיף עד סימן קס סעיף י"א
כ"ח באלול
כ"ט באלול מסימן ק''ס סעיף י''א עד אמצע סעיף י''ב 'ויש אומרים'

חלק א' פרק א' אות א' 'מצות עשה' עד אות ג' 'במה דברים אמורים'
פתיחה אות ג' 'במה דברים אמורים' עד אות ו' 'ועל כמה זמן'
פתיחה אות ו' 'ועל כמה זמן' עד אות ט 'אם הוא מכיר'
פתיחה אות ט' 'אם הוא מכיר' עד אות י"ב 'ודע דמצות עשה'
פתיחה אות י"ב 'ודע דמצות עשה' עד אות י"ג 'אם יש בידו'
פתיחה אות י"ג 'אם יש בידו' עד חלק א' פרק ב'
חלק א' פרק ב' עד אות ג' 'גם האיש'
אות ג' 'גם האיש' עד פרק ג'
פרק ג' עד פרק ד'

DIRSHU TESTING SITES
BALTIMORE

Agudath Israel of Greenspring
6107 Greenspring Ave (Downstairs in the social hall)

BOCA RATON

Boca Raton Synagogue
7900 Montoya Circle N.

BORO PARK

Kollel Tiferes Yaakov Yosef D’Spinka
1466 56th St.

CARTERET

KIAMESHE LAKE

169 Barnes Blvd

LAKEWOOD

Yeshiva Ketana
120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH

Congregation Ohel Simha
295 Park Avenue

LOS ANGELES 6:20

Please call 732-674-0840

Kollel Yechiel Yehuda
444 North La Brea Ave

CHICAGO

MANHATTAN – WEST SIDE

CINCINNATI

MIAMI BEACH

CLEVELAND
CLEVELAND HEIGHTS

MILWAUKEE

Please call 773-761-4005
Please call 513-884-6482

Please call 212-787-7772

SCRANTON

Miami Beach Community Kollel
3767 Chase Ave (contact phone 213-458-9886)

Machzikei Hadas
600 Monroe Avenue

SEATTLE , WA 6:30

Mosdos Ohr Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

Please call 414-447-7999

Seattle Kollel
5305 52nd Ave South

WICKLIFFE

MONROE

3 Buchanan Unit 101

SKOKIE 6:00

Please call 440-278-1121

DENVER 5:30

Aish Denver
9550 East Bellevue Ave

DETROIT

Bais Medrash L’ Torah
7135 N. Carpenter Rd.

MONSEY

SOUTH FALLSBURG

Yeshiva Bais Dovid
20 West Maple Ave
*Chazara Chadshi test will be in Bais Medrash Elyon
73 Main St. Ezras Noshim

Yeshiva Gedolah of South Fallsburg
84 Laurel Park Rd (Mesivta Bais Medrash)

ST. LOUIS

Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

MONTREAL

Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

Agudas Yisroel
8200 Delmar Blvd.

EDISON

NEW SQUARE

STAMFORD

Agudah building
1131 Raritan Ave

ELIZABETH

Elmora Shul / JEC Building
330 Elmora Ave

FIVE TOWNS

Yeshiva Sh’or Yoshuv
1 Cedar Lawn Ave. (In upstairs Bais Medrash)

Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PASSAIC

Tiferes I srael • 180 Passaic Ave (downstairs)

PHOENIX

PITTSBURGH

TORONTO

FLATBUSH

Please call 908-910-5733

QUEENS

Kollel B’nei Torah
2925 Ave. K (Corner of K & Nostrand)

KIRYAS TOSH

PARTICIPANTS MUST ARRIVE WITHIN THE FIRST HOUR OF ANY GIVEN BECHINA TO RECEIVE A TEST PAPER.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT DIRSHU
AT 888-5-DIRSHU / INFO@KOLLELDIRSHU.ORG

Please call 201-384-0046
4576 Yonge St, 7th floor (Park underground)

PROVIDENCE

Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

ALL TESTS ARE AT 7:00 PM UNLESS OTHERWISE INDICATED.

YSI Campus
Please call 917-538-7285

TEANECK

Please call 412-521-4637

Young Israel of Houston
7823 Ludington

STATEN ISLAND

Phoenix Community Kollel
6516 North 7th St. Suite 104

Yeshiva Gedola of Five Towns
218 Moshar Ave

HOUSTON

Please call 203-325-4351 ext 13

UNION CITY 7:45

Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY

Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG

Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

Bnos Yaakov D’ Vishnitz
12 Franklin Ave (Dining Room)

ROCHESTER

*Chazara Chadshi test will be in
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

Please call 718-530-4543

120-blatt tests
are only given in:
Baltimore
Boro Park
Chicago
Cleveland
Detroit
Fallsburg
Five Towns
Flatbush
Lakewood
Monroe

Monsey
Montreal
Pittsburgh
Queens
Skokie
Staten Island
Teaneck
New Square
Union City
Williamsburg

Bi-annual Kinyan Shas review tests are only given in:
Baltimore
Boro Park
Carteret
Chicago
Cleveland
Detroit

Fallsburg
Five Towns
Flatbush
Lakewood
Manhattan
Montreal

Monroe
Monsey
New Square
Phoenix
Queens
Skokie

Staten Island
Teaneck
Toronto
Union City
Williamsburg

The bi-annual Kinyan Halacha tests are only given in:
Baltimore
Boro Park
Chicago
Cleveland

Lakewood
Monroe
Monsey
Montreal

Passaic
Skokie
Williamsburg

Attach
Postage
US 35¢
CA $1.20

212 Second St.
Suite 404B
Lakewood, NJ 08701

/ofh,unharn hna rhxvk tb
Please remove my name from your mailing list.

BP GRAPHICS

212 Second St.
Suite 404B
Lakewood, NJ 08701

, vfkvc hnuhv ;s sunhkc ,gf ;,,an tk v,t ot
/ubh,unharn lna rhxvk hsf ,vzv xhyrfv ouhv ubk jukak tb

If you are not currently participating in Daf HaYomi B’Halacha, please detach
and mail this postcard today to remove your name from our mailing list.

