
ימים טובים*שבת קודשערב שבתיום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןהלכותפרשת השבועלמספרם
ר"ח אבעב:א-וה:א-טד:א-וג:א-חב:ו-טב:א-ה *א:א-ז השכמת הבוקר7סנהדריןדברים-חזון7/23/2017
תשעה באבעב:ז-יגט:א-ה ח:א-וז:א-חו:ו-יא *ו:א-הה:י-יזהשכמת הבוקר14סנהדריןואתחנן-נחמו7/30/2017
עב:יד-כגי:יט-כוי:ח-יחי:א-זט:טז-כאט:יב-טוט:ו-יאִציִצית-תפילין21סנהדריןעקב8/6/2017

עג:א-יאיג:א-היב:י-טויב:ו-טיב:א-היא:יג-כהיא:א-יב מזוזה-תפילה28סנהדריןראה8/13/2017
ר"ח אלולעד:א-דקכט:יט-כגקכט:יא-יחקכט:א-י *קכח:יב-טז *קכח:ו-יאקכח:א-האלול - ראש השנה35סנהדריןשופטים8/20/2017
עה:א-ה קלג:א-יגקלב:א-הקלא:יב-יזקלא:ו-יאקלא:א-הקל:א-ועשי"ת - יום כפור42סנהדריןכי תצא8/27/2017
עה:ו-ידקלה:ה-יאקלה:א-דקלד:ח-טוקלד:א-זקלג:כב-לאקלג:יד-כאיום כפור - סוכות49סנהדריןכי תבוא9/3/2017

עו:א-יגקלח:ו-יקלח:א-הקלז:ח-יגקלז:א-זקלו:א-יקלה:יב-כבסוכות56סנהדריןנצבים-וילך9/10/2017
ראש השנהעו:יד-כגקו:א-ח *קה:א-ב *קד:א-כדקג:א-ידקב:א-זקא:א-ויום טוב63סנהדריןהאזינו9/17/2017
יום כפורעז:א-ט *יז:א-יטז:א-הטו:ז-יגטו:א-ויד:ו-חיד:א-התפילה70סנהדריןיום כיפור9/24/2017
סוכותעז:י-טויט:ז-יד *יט:א-ו *יח:טז-כביח:יא-טו יח:ו-י יח:א-התפילה77סנהדריןחול המועד10/1/2017

הו"ר+שמיני עצרת+ עז:טז-כדכג:י-יז *כג:א-ט *כב:א-י * כא:א-יכ:ז-יבכ:א-ותפילה84סנהדריןבראשית10/8/2017
ש"ת

ר"ח חשוןעח:א-ו *כו:א-יב *כה:א-חכד:ז-כבכד:א-ו כג:כג-ל כג:יח-כבתפילה91סנהדריןנח10/15/2017
עח:ז-יאכט:טז-כאכט:ז-טוכט:א-וכח:א-יג כז:א-ה כו:יג-כב תפילה-מידות98סנהדריןלך לך10/22/2017
עט:א-ילב:כג-כזלב:יז-כבלב:ח-טז לב:א-ז לא:א-זל:א-טמידות105סנהדריןוירא10/29/2017
פ:א-ולו:טו-כחלו:א-ידלה:א-טלד:ז-טזלד:א-ולג:א-ידמידות-כשרות112סנהדריןחיי שרה11/5/2017

פ:ז-טומ:טו-כאמ:ח-ידמ:א-זלט:א-גלח:א-טולז:א-יגכשרות-סעודה7מכותתולדות11/12/2017
ר"ח כסלופ:טז-כומד:יב-יחמד:א-יאמג:א-זמב:י-כגמב:א-טמא:א-י *סעודה14מכותויצא11/19/2017
פ:כז-להמז:א-כבמו:לא-מו מו:יד-למו:א-יגמה:יג-כגמה:א-יבסעודה21מכותוישלח11/26/2017
פ:לו-מדקמ:א-גקלט:כא-כוקלט:טז-כקלט:יב-טוקלט:ו-יאקלט:א-החנוכה5שבועותוישב12/3/2017

חנוכהפ:מה-נב מט:יא-טזמט:ה-ימט:א-ד *מח:ח-ימח:ה-זמח:א-דברכות12שבועותמקץ12/10/2017
ר"ח כסלופ:נג-סדנא:יא-טונא:ז-ינא:א-ונ:יב-טז *נ:ז-יאנ:א-וברכות19שבועותויגש12/17/2017
עשרה בטבתפ:סה-עאנד:ו-ט נד:א-ה *נג:א-ונב:יב-יחנב:ח-יאנב:א-ז ברכות26שבועותויחי12/24/2017
פ:עב-עטנט:א-הנח:ט-ידנח:א-חנז:א-זנו:א-זנה:א-הברכות33שבועותשמות12/31/2017

פ:פ-צגסא:א-הס:ח-טוס:א-זנט:יח-כאנט:יג-יזנט:ו-יב ברכות40שבועותוארא1/7/2018
ר"ח שבטפא:א-הסד:א-דסג:א-הסב:טז-יח *סב:יא-טוסב:א-יסא:ו-ימשא ומתן47שבועותבא1/14/2018

   L'Zecher Nishmas: R' Tzvi Aryeh Ben R' Shlomo Nissan and R' Yaakov Zechariah Ben R' Shlomo Nissan

** In addition to learning Hilchos Shabbos on Shabbos, Shabbos is designated for weekly Chazarah
For daily reminders, text the word 'kitzur' to 41411      Yellow = General HalachosBlue = Hilchos Yom TovGreen = Hilchos Shabbos

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



פב:א-ו סה:כה-לסה:כב-כדסה:יז-כאסה:יב-טזסה:ז-יאסה:א-ומשא ומתן6עבודה זרהבשלח1/21/2018
ט"ו בשבטפב:ז-יגסח:ז-יבסח:א-וסז:ח-יא *סז:א-זסו:ז-יבסו:א-ומשא ומתן - תפילת הדרך13עבודה זרהיתרו1/28/2018
פג:א-ו עא:ד-העא:א-גע:ג-הע:א-בסט:ו-טסט:א-המנחה ומעריב20עבודה זרהמשפטים 2/4/2018

ר"ח אדרפד:א-יבקמב:ו-י *קמב:א-ה *קמא:יח-כגקמא:יג-יזקמא:ו-יבקמא:א-הפורים27עבודה זרהתרומה2/11/2018
פד:יג-יטקמו:א-דקמה:יד-כוקמה:א-יגקמד:א-טקמג:יב-כבקמג:א-יאִּכּבּוד ָאב ָוֵאם - אישות34עבודה זרהתצוה - זכור2/18/2018
פוריםפה:א-חקנא:א-זקנ:ח-יז *קנ:א-זקמט:א-יגקמח:א-דקמז:א-האישות41עבודה זרהכי תשא - פרה2/25/2018
פו:א-זקיא:א-יקי:ח-טוקי:א-זקט:א-טקח:א-זקז:א-גפסח48עבודה זרהויקהל-פקודי3/4/2018

ר"ח ניסןפז:א-י *קטז:א-וקטו:א-וקיד:א-יגקיג:א-טקיב:א-וקיא:יא-יז פסח55עבודה זרהויקרא3/11/2018
פז:יא-כדקכ:א-יאקיט:ו-יבקיט:א-הקיח:א-יאקיז:א-יגקטז:ז-יחפסח62עבודה זרהצו3/18/2018
פסחפח:א-ז *קנו:א-גקנה:א-יבקנד:א-זקנג:א-טז קנב:י-יזקנב:א-טאישות69עבודה זרהפסח3/25/2018
פסחפח:ח-יח *קסב:א-יד *קסא:א-כקס:א-וקנט:א-יקנח:א-דקנז:א-ח *אישות76עבודה זרהפסח4/1/2018

8הוריותשמיני4/8/2018
מילה - פדיון הבן- 

פט:א-וקסז:א-כקסו:א-הקסה:ח-טז קסה:א-ז קסד:א-יקסג:א-חחינוך - יורה דעה
ר"ח איירצ:א-הקעח:א-הקעז:א-טוקעד-קעוקעב - קעג קע - קעא *קסח - קסט *יורה דעה2זבחיםתזריע מצורע4/15/2018
צ:ו-ידקפב:ט-טזקפב:א-ח קפא:יב-כב קפא:א-יאקפ:א-טזקעט:א-טוממנות9זבחיםאחרי מות - קדושים4/22/2018
ל"ג בעומרצ:טו-כגקפח:א-הקפז:א-ה *קפו:א-דקפה:א-וקפד:א-יאקפג:א-זממנות16זבחיםאמור4/29/2018
צא:א-יצח:לא-לזצח:יט-לצח:ט-יחצח:א-חצז:י-טוצז:א-טראש חודש - יום טוב23זבחיםבהר - בחוקתי5/6/2018

ר"ח סיוןצא:יא-יחק:כ-כבק:טז-יטק:יב-טוק:ח-יא *ק:א-זצט:א-ה יום טוב30זבחיםבמדבר5/13/2018
חג השבועותצב:א-יקצג:ט-יד קצג:א-חקצב:א-יקצא:א-וקצ:א-ג *קפט:א-ו *שונות37זבחיםנשא5/20/2018
צג:א-הקצו:יב-כבקצו:ז-יא קצו:א-ו קצה:ט-ידקצה:א-חקצד:א-יבאבילות44זבחיםבהעלותך5/27/2018
צד:א-ור:א-הקצט:י-יזקצט:א-טקצח:א-טזקצז:ז-יגקצז:א-ואבילות51זבחיםשלח6/3/2018

ר"ח תמוזצד:ז-טורד:א-ירג:א-ה *רב:ז-טז *רב:א-ורא:א-זר:ו-יא *אבילות58זבחיםקרח6/10/2018
צד:טז-כזקכד:א-ו קכג:א-הקכב:ח-יזקכב:א-זקכא:ו-יאקכא:א-התענית65זבחיםחקת6/17/2018
צה:א-יקכז:י-יחקכז:א-טקכו:א-דקכה:א-חקכד:טז-כבקכד:ז-טו תענית72זבחיםבלק6/24/2018
י"ז תמוזצה:יא-יחרי:א-טרט:א-חרח:א-טורז:א-זרו:א-יארה:א-ט *אבילות79זבחיםפנחס7/1/2018
ר"ח אבצו:א-זרכא:א-ח *רכ:א-יריט:א-טרטו-ריח ריב-רידריא:א-טואבילות86זבחיםמטות - מסעי7/8/2018

צו:ח-טושביעיתכלאיםסימן וסימן ד - הסימן גסימן א - במצות התלויות בארץ93זבחיםדברים-חזון7/15/2018
תשעה באבעב:א-וה:א-טד:א-וג:א-חב:ו-טב:א-ה א:א-ז *השכמת הבוקר100זבחיםואתחנן-נחמו7/22/2018
עב:ז-יגט:א-הח:א-וז:א-חו:ו-יא ו:א-הה:י-יז107זבחיםעקב7/29/2018
ר"ח אלולעב:יד-כג *י:יט-כוי:ח-יחי:א-זט:טז-כאט:יב-טוט:ו-יאִציִצית-תפילין114זבחיםראה8/5/2018

ר"ח אלולעג:א-יאיג:א-היב:י-טויב:ו-טיב:א-היא:יג-כהיא:א-יב *מזוזה-תפילה2מנחותשופטים8/12/2018
עד:א-דקכט:יא-כגקכט:יא-יחקכט:א-י קכח:יב-טו קכח:ו-יאקכח:א-האלול - ראש השנה9מנחותכי תצא8/19/2018
עה:א-הקלג:א-יגקלב:א-הקלא:יב-יזקלא:ו-יאקלא:א-הקל:א-ועשי"ת - יום כפור16מנחותכי תבוא8/26/2018


