
*טובים ימיםקודש שבתשבת ערבחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יוםהלכותהשבוע פרשתלמספרםחודששבוע

ז תמוז"יו-א:עבט-א:הו-א:דח-א:גט-ו:בה-א:ב*ז -א:אהשכמת הבוקר54בבא קמאפנחס187/24/2016

ח אב"ריג-ז:עב*ה -א:טו-א:חח-א:זיא-ו:וה-א:ויז-י:ההשכמת הבוקר61בבא קמאמסעי- מטות 257/31/2016

כג-יד:עבכו-יט:ייח-ח:יז-א:יכא-טז:טטו-יב:טיא-ו:טתפילין-ִציִצית68בבא קמאחזון-דברים38/7/2016

תשעה באביא-א:עגה-א:יגטו-י:יבט-ו:יבה-א:יבכה-יג:יא*יב -א:יאתפילה-מזוזה75בבא קמאנחמו-ואתחנן108/14/2016

ד-א:עדכג-יט:קכטיח-יא:קכטי-א:קכטטז-יב:קכחיא-ו:קכחה-א:קכחראש השנה- אלול 82בבא קמאעקב178/21/2016

ח אלול"ר*ה -א:עהיג-א:קלגה-א:קלביז-יב:קלאיא-ו:קלאה-א:קלאו-א:קליום כפור- ת "עשי89בבא קמאראה248/28/2016

יד-ו:עהיא-ה:קלהד-א:קלהטו-ח:קלדז-א:קלדלא-כב:קלגכא-יד:קלגסוכות- יום כפור 96בבא קמאשופטים19/4/2016

יג-א:עוי-ו:קלחה-א:קלחיג-ח:קלזז-א:קלזי-א:קלוכב-יב:קלהסוכות103בבא קמאכי תצא89/11/2016

כג-יד:עוח-א:קוב-א:קהכד-א:קדיד-א:קגז-א:קבו-א:קאיום טוב110בבא קמאכי תבוא159/18/2016

ט-א:עזי-א:יזה-א:טזיג-ז:טוו-א:טוח-ו:ידה-א:ידתפילה117בבא קמאנצבים229/25/2016

ראש השנהטו-י:עזיד-ז:יטו-א:יטכב-טז:יח*טו -יא:יח*י -ו:יחה-א:יחתפילה6בבא מציעאוילך2910/2/2016

יום כפורכד-טז:עזיז-י:כגט-א:כג*י -א:כבי-א:כאיב-ז:כו-א:כתפילה13בבא מציעאהאזינו710/9/2016

סוכותו -א:עחיב-א:כוח-א:כהכב-ז:כד*ו -א:כד*ל -כג:כגכב-יח:כגתפילה20מציעא בבאהמועד חול1410/16/2016

בבא מציעאבראשית2110/23/2016

27

יא-ז:עחכא-טז:כטטו-ז:כטו-א:כט*יג -א:כח*ה -א:כז*כב -יג:כומידות-תפילה
שמיני +ר"הו

ת"ש+ עצרת

בבא מציעאנח2810/30/2016
34

ח חשון"רי-א:עטכז-כג:לבכב-יז:לב*טז -ח:לב*ז -א:לבז-א:לאט-א:למידות

ו-א:פכח-טו:לויד-א:לוט-א:להטז-ז:לדו-א:לדיד-א:לגכשרות-מידות41בבא מציעאלך לך511/6/2016

טו-ז:פכא-טו:מיד-ח:מז-א:מג-א:לטטו-א:לחיג-א:לזסעודה-כשרות48בבא מציעאוירא1211/13/2016

כו-טז:פיח-יב:מדיא-א:מדז-א:מגכג-י:מבט-א:מבי-א:מאסעודה55בבא מציעאחיי שרה1911/20/2016

ח כסלו"רלה-כז:פכב-א:מז*מו -לא:מול-יד:מויג-א:מוכג-יג:מהיב-א:מהסעודה62בבא מציעאתולדות2611/27/2016

מד-לו:פג-א:קמכו-כא:קלטכ-טז:קלטטו-יב:קלטיא-ו:קלטה-א:קלטחנוכה69בבא מציעאויצא412/4/2016

נב -מה:פטז-יא:מטי-ה:מטד-א:מטי-ח:מחז-ה:מחד-א:מחברכות76בבא מציעאוישלח1112/11/2016

סד-נג:פטו-יא:נאי-ז:נאו-א:נאטז-יב:ניא-ז:נו-א:נברכות83בבא מציעאוישב1812/18/2016

ח "ר+חנוכהעא-סה:פ*ט -ו:נדה-א:נדו-א:נגיח-יב:נביא-ח:נב*ז -א:נבברכות90בבא מציעאמקץ2512/25/2016

עט-עב:פה-א:נטיד-ט:נחח-א:נחז-א:נזז-א:נוה-א:נהברכות97בבא מציעאויגש31/1/2017

עשרה בטבתצג-פ:פה-א:סאטו-ח:סז-א:סכא-יח:נטיז-יג:נט*יב -ו:נטברכות104בבא מציעאויחי101/8/2017

ה-א:פאד-א:סדה-א:סגיח-טז:סבטו-יא:סבי-א:סבי-ו:סאמשא ומתן111בבא מציעאשמות171/15/2017

שלמה ניסן' יעקב זכריה בן ר' שלמה ניסן ור' צבי אריה בן ר' לזכר נשמת ר

***ז"תשע           ***kitzur365@gmail.com  410-929-0222  www.kitzur365.org:       יומי הלכה***         ז"תשע***

יומי דף

** שבת מיועדת ללימוד הלכות שבת וגם לחזרה שבועית **

הלכות שבת= ירוק הלכות יום טוב= תכלת הלכות כלליות= צהוב 
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ח שבט"ר*ו -א:פבל-כה:סהכד-כב:סהכא-יז:סהטז-יב:סהיא-ז:סהו-א:סהמשא ומתן118מציעא בבאוארא1/22/2017 טבת24
יג-ז:פביב-ז:סחו-א:סחיא-ח:סזז-א:סזיב-ז:סוו-א:סותפילת הדרך- משא ומתן 7בתרא בבאבא21/29/2017

ו בשבט"ט*ו -א:פגה-ד:עאג-א:עאה-ג:עב-א:עט-ו:סטה-א:סטמנחה ומעריב14בתרא בבאבשלח92/5/2017
יב-א:פדי-ו:קמבה-א:קמבכג-יח:קמאיז-יג:קמאיב-ו:קמאה-א:קמאפורים21בתרא בבאיתרו162/12/2017

יט-יג:פדד-א:קמוכו-יד:קמהיג-א:קמהט-א:קמדכב-יב:קמגיא-א:קמגאישות- ִכּבּוד ָאב ָוֵאם 28בתרא בבאמשפטים 232/19/2017

ח אדר"רח-א:פהז-א:קנאיז-ח:קנז-א:קניג-א:קמטד-א:קמחה-א:קמזאישות35בתרא בבאתרומה302/26/2017

ז-א:פוי-א:קיאטו-ח:קיז-א:קיט-א:קטז-א:קחג-א:קזפסח42בתרא בבאזכור- תצוה 73/5/2017

פוריםי-א:פזו-א:קטזו-א:קטויג-א:קידט-א:קיגו-א:קיב*יז -יא:קיאפסח49בתרא בבאפרה- כי תשא 143/12/2017

כד-יא:פזיא-א:קכיב-ו:קיטה-א:קיטיא-א:קיחיג-א:קיזיח-ז:קטזפסח56בתרא בבאפקודי-ויקהל213/19/2017

ח ניסן"רז -א:פחג-א:קנויב-א:קנהז-א:קנד*טז -א:קנגיז-י:קנבט-א:קנבאישות63בתרא בבאויקרא283/26/2017

יח-ח:פחיד-א:קסבכ-א:קסאו-א:קסי-א:קנטד-א:קנחח-א:קנזאישות70בתרא בבאצו64/2/2017

13
4/9/2017

פסח
77בתרא בבא

- חינוך - פדיון הבן- מילה 
יורה דעה

פסחו-א:פטכ-א:קסזה-א:קסו*טז -ח:קסה*ז -א:קסהי-א:קסדח-א:קסג

פסחה-א:צה-א:קעחטו-א:קעזקעו-קעד*קעג - קעב *קעא - קע קסט- קסח יורה דעה84בתרא בבאשמיני204/16/2017

ח אייר"ריד-ו:צטז-ט:קפב*ח -א:קפב*כב -יב:קפאיא-א:קפאטז-א:קפטו-א:קעטממנות91בתרא בבאתזריע מצורע274/23/2017

4
4/30/2017

- אחרי מות 
98בתרא בבאקדושים

כג-טו:צה-א:קפחה-א:קפזד-א:קפוו-א:קפהיא-א:קפדז-א:קפגממנות

י-א:צאלז-לא:צחל-יט:צחיח-ט:צחח-א:צחטו-י:צזט-א:צזיום טוב- ראש חודש 105בתרא בבאאמור115/7/2017

ג בעומר"ליח-יא:צאכב-כ:קיט-טז:קטו-יב:קיא-ח:קז-א:ק*ה -א:צטיום טוב112בתרא בבאבחוקתי- בהר 185/14/2017

ח סיון"רי-א:צב*יד -ט:קצגח-א:קצגי-א:קצבו-א:קצאג-א:קצו-א:קפטשונות119בתרא בבאבמדבר255/21/2017

חג השבועותה-א:צגכב-יב:קצו*יא -ז:קצו*ו -א:קצויד-ט:קצהח-א:קצהיב-א:קצדאבילות126בתרא בבאנשא35/28/2017

ו-א:צדה-א:ריז-י:קצטט-א:קצטטז-א:קצחיג-ז:קצזו-א:קצזאבילות133בתרא בבאבהעלותך106/4/2017

טו-ז:צדי-א:רדה-א:רגטז-ז:רבו-א:רבז-א:ראיא-ו:ראבילות140בתרא בבאשלח176/11/2017

ח תמוז"רכז-טז:צד*ו -א:קכדה-א:קכגיז-ח:קכבז-א:קכביא-ו:קכאה-א:קכאתענית147בתרא בבאקרח246/18/2017

ח תמוז"רי-א:צהיח-י:קכזט-א:קכזד-א:קכוח-א:קכהכב-טז:קכד*טו -ז:קכדתענית154בתרא בבאחקת16/25/2017

יח-יא:צהט-א:ריח-א:רטטו-א:רחז-א:רזיא-א:רוט-א:רהאבילות161בתרא בבאבלק87/2/2017

ז תמוז"יז-א:צוח-א:רכאי-א:רכט-א:ריט*ריח -רטוריד-ריבטו-א:ריאאבילות168בתרא בבאפנחס157/9/2017

טו-ח:צושביעיתכלאיםסימן וה- סימן ד סימן גב- סימן א מצות התלויות בארץ175בתרא בבאמסעי- מטות 227/16/2017

ח אב"רו-א:עבט-א:הו-א:דח-א:גט-ו:ב*ה -א:בז-א:אהשכמת הבוקר7סנהדריןחזון-דברים297/23/2017

תשעה באביג-ז:עבה-א:טו-א:חח-א:ז*יא -ו:וה-א:ויז-י:ה14סנהדריןנחמו-ואתחנן77/30/2017

כג-יד:עבכו-יט:ייח-ח:יז-א:יכא-טז:טטו-יב:טיא-ו:טתפילין-ִציִצית21סנהדריןעקב148/6/2017

יא-א:עגה-א:יגטו-י:יבט-ו:יבה-א:יבכה-יג:יאיב-א:יאתפילה-מזוזה28סנהדריןראה218/13/2017

ח אלול"רד-א:עדכג-יא:קכטיח-יא:קכט*י -א:קכט*טו -יב:קכחיא-ו:קכחה-א:קכחראש השנה- אלול 35סנהדריןשופטים288/20/2017

ה-א:עהיג-א:קלגה-א:קלביז-יב:קלאיא-ו:קלאה-א:קלאו-א:קליום כפור- ת "עשי42סנהדריןכי תצא8/27/2017אלול7
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