
 י"לק

  
  "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

  ע המקוצר אורח חיים" הלכות ליום מתוך ספר ש5הצטרפו ללומדים 
  .כל חג והלכותיו בזמנו,והחגיםלפניכם לוח לימוד יומי מסודר לפי ימות השנה 

  
  חודש מרחשון  חודש תשרי

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ט-'ה ז"קי 'ג סוכות א

 ד"י-'י ז"קי 'ג סוכות ב

 'ג-ו"ט ח"קי-ז"קי 'ג סוכות ג

 'ח-'ד ח"קי 'ג סוכות ד

 ג"י-'ט ח"קי 'ג סוכות ה

 'ב-ד"י ט"קי-ח"קי 'ג סוכות ו

 'ז-'ג ט"קי 'ג סוכות ז

 ב"י-'ח ט"קי 'ג וכותס ח

 ח"י-ג"י ט"קי 'ג סוכות ט

 'ה-'א ט"צ 'ג חול המועד י

 'י-'ו ט"צ 'ג חול המועד יא

 ו"ט-א"י ט"צ 'ג חול המועד יב

 'כ-ז"ט ט"צ 'ג חול המועד יג

 'ג-א"כ ' ק-ט"צ 'ג חול המועד יד

 'ח-'ד 'ק 'ג חול המועד טו

 'ה-'א א"ק 'ג חול המועד טז

 'ה-'א 'א 'א הנהגת הבוקר יז

 'א-'ו 'ב-'א 'א הנהגת הבוקר יח

 'ו-'ב 'ב 'א הנהגת הבוקר יט

 'א-'ז 'ג-'ב 'א הנהגת הבוקר כ

 'ו-'ב 'ג 'א הנהגת הבוקר כא

 'ד-'ז 'ד-'ג 'א הנהגת הבוקר כב

 'ג-'ה 'ה-'ד 'א הנהגת הבוקר כג

 'ח-'ד 'ה 'א הנהגת הבוקר כד

 ג"י-'ט 'ה 'א הנהגת הבוקר כה

 'א-ד"י 'ה 'א ת הבוקרהנהג כו

 'ו-'ב 'ה 'א הנהגת הבוקר כז

 א"י-'ז 'ה 'א הנהגת הבוקר כח

 ז"ט-ב"י 'ה 'א הנהגת הבוקר כט

   'ה-'א 'ז 'א הנהגת הבוקר ל

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'י-'ו 'ז 'א הנהגת הבוקר א

 'ד-א"י 'ח-'ז 'א הנהגת הבוקר ב

 'ט-'ה 'ח 'א הנהגת הבוקר ג

 ד"י-'י 'ח 'א בוקרהנהגת ה ד

 ט"י-ו"ט 'ח 'א הנהגת הבוקר ה

 ד"כ-'כ 'ח 'א הנהגת הבוקר ו

 ט"כ-ה"כ 'ח 'א הנהגת הבוקר ז

 ד"ל-'ל 'ח 'א הנהגת הבוקר ח

 'ב-ה"ל 'ט-'ח 'א הנהגת הבוקר ט

 'ז-'ג 'ט 'א הנהגת הבוקר י

 ב"י-'ח 'ט 'א הנהגת הבוקר יא

 ז"י-ג"י 'ט 'א הנהגת הבוקר יב

 ב"כ-ח"י 'ט 'א גת הבוקרהנה יג

 ז"כ-ג"כ 'ט 'א הנהגת הבוקר יד

 ב"ל-ח"כ 'ט 'א הנהגת הבוקר טו

 ז"ל-ג"ל 'ט 'א הנהגת הבוקר טז

 'ה-'א 'י 'א תפילה יז

 'ד-'ו א"י-'י 'א תפילה יח

 'ט-'ה א"י 'א תפילה יט

 ד"י-'י א"י 'א תפילה כ

 'א-ו"ט ב"י-א"י 'א תפילה כא

 'ו -'ב ב"י 'א תפילה כב

 א"י-'ז ב"י 'א תפילה כג

 'ה-'א ג"י 'א תפילה כד

 'י-'ו ג"י 'א תפילה כה

 ו"ט-א"י ג"י 'א תפילה כו

 'א-ז"ט ד"י-ג"י 'א תפילה כז

 'ו-'ב ו"ט-ד"י 'א תפילה כח

 א"י-'ז ו"ט 'א תפילה כט

   'ג-ב"י ז"ט-ו"ט 'א תפילה ל
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  חודש טבת  חודש כסלו
 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ח-'ד ז"ט 'א תפילה א

 ג"י-'ט ז"ט 'א תפילה ב

 ח"י-ד"י ז"ט 'א תפילה ג

 ג"כ-"י ז"ט 'א תפילה ד

 'ד-ד"כ ז"י-ז"ט 'א תפילה ה

 'ט-'ה ז"י 'א תפילה ו

 ד"י-'י ז"י 'א תפילה ז

 'ד-ו"ט ח"י-ז"י 'א תפילה ח

 'ט-'ה ח"י 'א תפילה ט

 'א-'י ט"יו-ח"י 'א תפילה י

 'ז-'ב ט"יו 'א תפילה יא

 ב"י-'ח ט"יו 'א תפילה יב

 'ה-'א 'כ 'א תפילה יג

 'י-'ו 'כ 'א תפילה יד

 ו"ט-א"י 'כ 'א תפילה טו

 'כ-ז"ט 'כ 'א תפילה טז

 ה"כ-א"כ 'כ 'א תפילה יז

 'ה-'א א"כ 'א תפילה יח

 'י-'ו א"כ 'א תפילה יט

 ו"ט-א"י א"כ 'א תפילה כ

 'ה-'א ב"כ 'א תפילה כא

 'י-'ו ב"כ 'א תפילה כב

 'ה-'א כ"ק 'ג חנוכה כג

 'י-'ו כ"ק 'ג חנוכה כד

 ו"ט-א"י כ"ק 'ג חנוכה כה

 'כ-ז"ט כ"ק 'ג חנוכה כו

 ה"כ-א"כ כ"ק 'ג חנוכה כז

 'ל-ו"כ כ"ק 'ג חנוכה כח

   ו"ל-א"ל כ"ק 'ג חנוכה כט

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 ו"ט-א"י ב"כ 'א תפילה א

 'כ-ז"ט ב"כ 'א תפילה ב

 ה"כ-א"כ ב"כ 'א תפילה ג

 'ל-ו"כ ב"כ 'א תפילה ד

 ה"ל-א"ל ב"כ 'א תפילה ה

 'ב-ו"ל ג"כ-ב"כ 'א תפילה ו

 'ז-'ג ג"כ 'א תפילה ז

 ב"י-'ח ג"כ 'א תפילה ח

 'ה-'א ד"כ 'א תפילה ט

 'א-'ו ה"כ-ד"כ 'א תפילה י

 'ו-'ב ה"כ 'א תפילה יא

 א"י-'ז ה"כ 'א תפילה יב

 'ד-ב"י ו"כ-ה"כ 'א תפילה יג

 'ד-'ה ז"כ-ו"כ 'א תפילה יד

 'ז-'ג ז"כ 'א סעודה טו

 ב"י-'ח ז"כ 'א סעודה טז

 ז"י-ג"י ז"כ 'א סעודה יז

 ב" כ-ח"י ז"כ 'א סעודה יח

 'ג-ג"כ ח"כ-ז"כ 'א סעודה יט

 'ח-'ד ח"כ 'א סעודה כ

 ג" י-'ט ח"כ 'א סעודה כא

 'ג-ד"י ט"כ-ח"כ 'א סעודה כב

 ' ח-'ד ט"כ 'א סעודה כג

 ג"י-'ט ט"כ 'א סעודה כד

 ח"י-ד"י ט"כ 'א סעודה כה

 ג"כ-ט"י ט"כ 'א סעודה כו

 'ג-ד"כ 'ל-ט"כ 'א סעודה כז

 'ג-'ד א"ל-'ל 'א סעודה כח

   'ב-'ד ב"ל-א"ל 'א סעודה כט
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  חודש אדר  חודש שבט
 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ז-'ג ב"ל 'א סעודה א

 ב"י-'ח ב"ל 'א סעודה ב

 ז"י-ג"י ב"ל 'א סעודה ג

 'ב-ח"י ג"ל-ב"ל 'א סעודה ד

 'ז-'ג ג"ל 'א סעודה ה

 ב"י-'ח ג"ל 'א סעודה ו

 ז"י-ג"י ג"ל 'א סעודה ז

 ב"כ-ח"י ג"ל 'א סעודה ח

 'ד-ג"כ ד"ל-ג"ל 'א ברכות ט

 'ט-'ה ד"ל 'א ברכות י

 ד"י-'י ד"ל 'א ברכות יא

 'ב-ו"ט ה"ל-ד"ל 'א ברכות יב

 'ז-'ג ה"ל 'א ברכות יג

 ב"י-'ח ה"ל 'א ברכות יד

 ז"י-ג"י ה"ל 'א ברכות טו

 'ה-'א ו"ל 'א ברכות טז

 'י-'ו ו"ל 'א תברכו יז

 'ב-א"י ז"ל-ו"ל 'א ברכות יח

 'ז-'ג ז"ל 'א ברכות יט

 ב"י-'ח ז"ל 'א ברכות כ

 'א-ג"י ח"ל-ז"ל 'א ברכות כא

 'ו-'ב ח"ל 'א ברכות כב

 א"י-'ז ח"ל 'א ברכות כג

 ז"ט-ב"י ח"ל 'א ברכות כד

 א"כ-ז"י ח"ל 'א ברכות כה

 'ה-'א ט"ל 'א ברכות כו

 'ד-'ו 'מ-ט"ל 'א ברכות כז

 'ט-'ה 'מ 'א ברכות כח

 'ד-'י א"מ-'מ 'א ברכות כט

   'ד-'ה ב"מ-א"מ 'א ברכות ל

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ט-'ה ב"מ 'א ברכות א

 'ה-'א ג"מ 'א ברכות ב

 'ד-'ו ד"מ-ג"מ 'א ברכות ג

 'א-'א ב"קכ-א"קכ 'ג פורים ד

 'ו-'ב ב"קכ 'ג פורים ה

 א"י-'ז ב"קכ 'ג פורים ו

 ז"ט-ב"י ב"קכ 'ג וריםפ ז

 א"כ-ז"י ב"קכ 'ג פורים ח

 ו"כ-ב"כ ב"קכ 'ג פורים ט

 א"ל-ז"כ ב"קכ 'ג פורים י

 'ד-ב"ל ג"קכ-ב"קכ 'ג פורים יא

 'ט-'ה ג"קכ 'ג פורים יב

 ב"י-'י ג"קכ 'ג פורים יג

 'ה-'א 'פ 'ג פסח יד

 'ה-'א א"פ 'ג פסח טו

 'י-'ו א"פ 'ג פסח טז

 ו"ט-א"י א"פ 'ג פסח יז

 'ד-ז"ט ב"פ-'פא 'ג פסח יח

 'ט-'ה ב"פ 'ג פסח יט

 'ד-'י ג"פ-ב"פ 'ג פסח כ

 'ט-'ה ג"פ 'ג פסח כא

 'א-'י ד"פ-"פג 'ג פסח כב

 'ו-'ב ד"פ 'ג פסח כג

 א"י-'ז ד"פ 'ג פסח כד

 ז"ט-ב"י ד"פ 'ג פסח כה

 א"כ-ז"י ד"פ 'ג פסח כו

 'ה-'א ה"פ 'ג פסח כז

 'י-'ו ה"פ 'ג פסח כח

   'ד-א"י ו"פ-ה"פ 'ג פסח כט
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  חודש אייר  חודש ניסן
 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ט-'ה ו"פ 'ג פסח א

 'ה-'א ז"פ 'ג פסח ב

 'י-'ו ז"פ 'ג פסח ג

 ו"ט-א"י ז"פ 'ג פסח ד

 'א-ז"ט ח"פ-ז"פ 'ג פסח ה

 'ו-'ב ח"פ 'ג פסח ו

 'ד-'ז ט"פ-ח"פ 'ג פסח ז

 'ד-'ה 'צ-ט"פ 'ג פסח ח

 'ט-'ה 'צ 'ג פסח ט

 'ב-'י א"צ-'צ 'ג פסח י

 'ז-'ג א"צ 'ג סחפ יא

 ב"י-'ח א"צ 'ג פסח יב

 ז"י-ג"י א"צ 'ג פסח יג

 ב"כ-ח"י א"צ 'ג פסח יד

 'א-ג"כ ב"צ-א"צ 'ג פסח וספירת העומר טו

 'ו-'ב ב"צ 'ג ספירת העומר טז

 'י-'ז ב"צ 'ג ספירת העומר יז

 'ט-'ה ד"מ 'א ברכות יח

 ד"י-'י ד"מ 'א ברכות יט

 'ד-ו"ט ה"מ-ד"מ 'א ברכות כ

 'ט-'ה ה"מ 'א ברכות כא

 ד"י-'י ה"מ 'א ברכות כב

 ט"י-ו"ט ה"מ 'א ברכות כג

 ד"כ-'כ ה"מ 'א ברכות כד

 'ד-ה"כ ו"מ-ה"מ 'א ברכות כה

 'ט-'ה ו"מ 'א ברכות כו

 ד"י-'י ו"מ 'א ברכות כז

 'ה-'א ז"מ 'א ברכות כח

 'י-'ו ז"מ 'א ברכות כט

   'א-א"י ח"מ-ז"מ 'א ברכות ל

 סעיף סימן לקח בנושא יום

 'ו-'ב ח"מ 'א דעות ומדות א

 א"י-'ז ח"מ 'א דעות ומדות ב

 ז"ט-ב"י ח"מ 'א דעות ומדות ג

 א"כ-ז"י ח"מ 'א דעות ומדות ד

 'ה-'א ט"מ 'א כוונות האדם ה

 'ד-'ו 'נ-ט"מ 'א תפילה ו

 'ט-'ה ח"מ 'א תפילה ז

 'א-'י א"נ-'נ 'א תפילה ח

 'ו-'ב א"נ 'א תפילה ט

 'ד-'ז ב"נ-א"נ 'א לילהסדר ה י

 'ט-'ה ב"נ 'א סדר הלילה יא

 'ד-'י ג"נ-ב"נ 'א סדר הלילה יב

 'ט-'ה ג"נ 'א סדר הלילה יג

 ד"י-'י ג"נ 'א סדר הלילה יד

 ט"י-ו"ט ג"נ 'א סדר הלילה טו

 'ז-'א ד"נ 'ב שבת טז

 ד"י-'ח ד"נ 'ב שבת יז

 'א-ו"ט ה"נ-ד"נ 'ב שבת יח

 'ח-'ב ה"נ 'ב שבת יט

 ו"ט-'ט ה"נ 'ב שבת כ

 'ה-'א ג"צ 'ג חג שבועות כא

 'ה-'א ד"צ 'ג יום טוב כב

 'י-'ו ד"צ 'ג יום טוב כג

 ו"ט-א"י ד"צ 'ג יום טוב כד

 'כ-ז"ט ד"צ 'ג יום טוב כה

 ה"כ-א"כ ד"צ 'ג יום טוב כו

 'ל-ו"כ ד"צ 'ג יום טוב כז

 ה"ל-א"ל ד"צ 'ג יום טוב כח

   'מ-ו"ל ד"צ 'ג יום טוב כט
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  חודש תמוז  חודש סיון
 סעיף מןסי חלק בנושא יום

 'ה-'א ה"צ 'ג יום טוב א

 'ד-'ו ו"צ-ה"צ 'ג יום טוב ב

 'ג-'ה ז"צ-ו"צ 'ג יום טוב ג

 'ח-'ד ז"צ 'ג יום טוב ד

 'ה-'א ח"צ 'ג יום טוב ה

 'י-'ו ח"צ 'ג יום טוב ו

 ו"ט-א"י ח"צ 'ג יום טוב ז

 ט"י-ז"ט ח"צ 'ג יום טוב ח

 'ה-ז"ט ו"נ-ה"נ 'ב שבת ט

 ב"י-'ו ו"נ 'ב שבת י

 'א-ג"י ז"נ-ו"נ 'ב שבת יא

 'ח-'ב ז"נ 'ב שבת יב

 ו"ט-'ט ז"נ 'ב שבת יג

 'ג-ז"ט ח"נ-ז"נ 'ב שבת יד

 'י-'ד ח"נ 'ב שבת טו

 ז"י-א"י ח"נ 'ב שבת טז

 ד"כ-ח"י ח"נ 'ב שבת יז

 'ד-ה"כ ט"נ-ח"נ 'ב שבת יח

 א"י-'ה ט"נ 'ב שבת יט

 ח"י-ב"י ט"נ 'ב שבת כ

 ה"כ-ט"י ט"נ 'ב שבת כא

 'ו-ו"כ 'ס-ט"נ 'ב שבת כב

 ג"י-'ז 'ס 'ב שבת כג

 'כ-ד"י 'ס 'ב שבת כד

 'א-א"כ א"ס-'ס 'ב שבת כה

 'ח-'ב א"ס 'ב שבת כו

 ו"ט-'ט א"ס 'ב שבת כז

 'ג-ז"ט ב"ס-א"ס 'ב שבת כח

 'י-'ד ב"ס 'ב שבת כט

   ז"י-א"י ב"ס 'ב שבת ל

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 ד"כ-ח"י ב"ס 'ב שבת א

 א"ל-ה"כ ב"ס 'ב שבת ב

 ח"ל-ב"ל ב"ס 'ב שבת ג

 'ו-ט"ל ג"ס-ב"ס 'ב שבת ד

 'ו-'ז ד"ס-ג"ס 'ב שבת ה

 ג"י-'ז ד"ס 'ב שבת ו

 'א-ד"י ה"ס-ד"ס 'ב שבת ז

 'ח-'ב ה"ס 'ב שבת ח

 ו"ט-'ט ה"ס 'ב שבת ט

 ב"כ-ז"ט ה"ס 'ב שבת י

 'ז-'א ו"ס 'ב שבת יא

 ד"י-'ח ו"ס 'ב שבת יב

 'ב-ו"ט ז"ס-ו"ס 'ב שבת יג

 'ה-'א ב"ק 'ג תעניות יד

 'י-'ו ב"ק 'ג תעניות טו

 'ב-א"י ג"ק-ב"ק 'ג תעניות טז

 'ז-'ג ג"ק 'ג תעניות יז

 ב"י-'ח ג"ק 'ג תעניות יח

 'ב-ג"י ד"ק-ג"ק 'ג תעניות יט

 'א-'ג ד"ק 'ג תעניות כ

 'ו-'ב ד"ק 'ג תעניות כא

 א"י-'ז ד"ק 'ג תעניות כב

 ז"ט-ב"י ד"ק 'ג תעניות כג

 א"כ-ז"י ד"ק 'ג תעניות כד

 'ג-ב"כ ו"ק-ה"ק 'ג תעניות כה

 'ח-'ד ו"ק 'ג תעניות כו

 'ד-'ט ז"ק-ו"ק 'ג תעניות כז

 'ג-'ה ח"ק-ז"ק 'ג תעניות כח

   'ח-'ד ח"ק 'ג תעניות כט
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  חודש אלול  חודש אב
 סעיף סימן חלק בנושא יום

 ו"ט-'ט ח"ק 'ג תעניות א

 'ט-'ג ז"ס 'ב שבת ב

 ז"ט-'י ז"ס 'ב שבת ג

 ג"כ-ז"י ז"ס 'ב שבת ד

 'ז-'א ח"ס 'ב שבת ה

 'ו-'ח ט"ס-ח"ס 'ב שבת ו

 'ד-'ז 'ע-ט"ס 'ב שבת ז

 א"י-'ה 'ע 'ב שבת ח

 ח" י-ב"י 'ע 'ב שבת ט

 'ו-ט"י א"ע-'ע 'ב שבת י

 'ג-'ז ב"ע-א"ע 'ב שבת יא

 'ד-'ד ג"ע-ב"ע 'ב שבת יב

 'ב-'ה ד"ע-ג"ע 'ב שבת יג

 'ב-'ג ה"ע-ד"ע 'ב שבת יד

 'ט-'ג ה"ע 'ב שבת טו

 ז"ט-'י ה"ע 'ב שבת טז

 ג"כ-ז"י ה"ע 'ב שבת יז

 'ד-ד"כ ו"ע-ה"ע 'ב שבת יח

 'ט-'ה ו"ע 'ב שבת יט

 ד"י-'י ו"ע 'ב שבת כ

 ט"י-ו"ט ו"ע 'ב שבת כא

 'ב-'כ ז"ע-ו"ע 'ב שבת כב

 'ז-'ג ז"ע 'ב שבת כג

 ב"י-'ח ז"ע 'ב שבת כד

 'א-ג"י ח"ע-ז"ע 'ב ראש חודש כה

 'ו-'ב ח"ע 'ב ראש חודש כו

 א"י-'ז ח"ע 'ב ראש חודש כז

 'ד-ב"י ט"ע 'ב ברכת הלבנה כח

 א"י-'ה ט"ע 'ב ברכת הלבנה כט

   סיום  -א "י ט"ע 'ב ברכת הלבנה ל

 סעיף סימן חלק בנושא יום

 'ה-'א ט"ק 'ג ימים נוראים א

 'י-'ו ט"ק 'ג ימים נוראים ב

 ו"ט-א"י ט"ק 'ג ימים נוראים ג

 'ה-'א י"ק 'ג ימים נוראים ד

 'י-'ו י"ק 'ג ימים נוראים ה

 ו"ט-א"י י"ק 'ג ימים נוראים ו

 'כ-ז"ט י"ק 'ג ימים נוראים ז

 'ג-א"כ א"קי-י"ק 'ג ימים נוראים ח

 'ח-'ד ב"קי-א"קי 'ג ימים נוראים ט

 'ה-'א ב"קי 'ג ימים נוראים י

 'י-'ו ב"קי 'ג ימים נוראים יא

 ו"ט-א"י ב"קי 'ג ימים נוראים יב

 'ב-ז"ט ג"קי-ב"קי 'ג ימים נוראים יג

 'ז-'ג ג"קי 'ג ימים נוראים יד

 ב"י-'ח ג"קי 'ג ימים נוראים טו

 ז"י-ג"י ג"קי 'ג ימים נוראים טז

 'ג-ח"י ד"קי-ג"קי 'ג ימים נוראים יז

 'ח-'ד ד"קי 'ג ימים נוראים יח

 ג"י-'ט ד"קי 'ג ימים נוראים יט

 ח"י-ד"י ד"קי 'ג ימים נוראים כ

 'ג-ט"י ו"קט-א"קי 'ג סוכות כא

 'ח-'ד ו"קט 'ג סוכות כב

 ג"י-'ט ו"קט 'ג סוכות כג

 ח"י-ד"י ו"קט 'ג סוכות כד

 'ד-ט"י ז"קט-ו"קט 'ג סוכות כה

 'ט-'ה ז"קט 'ג סוכות כו

 ד"י-'י ז"קט 'ג סוכות כז

 ט"י-ו"ט ז"קט 'ג סוכות כח

   'כ ז"קי-ז"קט 'ג סוכות כט

  
נא לשלוח בקשת הצטרפות , ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר" שלחן ערוך המקוצר"מתוך ספרי " הלכה יומית"קבל המעוניינים ל
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