
DAF HAYOMI B’HALACHA  
             LEARNING SCHEDULE

סדר הלימוד
דף היומי בהלכה   

Daf HaYomi B’Halacha

מסלול א‘ וב‘
  אלול תשע“ז - אלול תשע“ח

TRACK 1 & 2 
September 2017 - SEPTEMBER 2018

B
ot

to
m

 L
in

e 
M

ar
ke

ti
ng

 G
ro

up
: 

71
8.

37
7.

45
67



 



קנין חכמהמס’דף היומי בהלכהמס’קנין משניותקנין תורהמס’תאריך

יום ג' כ”ז תשרי

Tuesday, October 17
קנין הלכה

יום ה' כ”ט תשרי

Thursday, October 19
קנין ש”ס 10

ברכות ב. -  
 סנהדרין פא:
)1890 דפים(

יום א' ב’ חשון

Sunday, October 22
סנהדרין נב.- פא:63

נגעים יג, ג-יב  יד, 
א-י

31

מ"ב: סימן רנ"ג סעיף ב' עד סימן רס"א סעיף ב'

 מוסר: שם עולם חלק שני פרק י"ד עד סוף.
תורה אור עד פרק ז' "והנה מדרגת"

 מסכם 5: סימן ר"ג סעיף ח' עד סימן רנ"ג סעיף ב' 

8
אורחות צדיקים שער התשובה 

'והנה מדרגות רבות' עד "המלשין 
חבירו הרי הוא משניאו"

יום א' כ”ג חשון

Sunday, November 12
סנהדרין פב. – קי”א:64

נגעים יד, יא-יג 
פרה א, א-ד    ב, 

א-ה  ג, א-ח
32

מ"ב: סימן רס"א סעיף ב' עד סימן רס"ח סעיף ה'

מוסר: תורה אור פרק ז' "והנה מדרגת" עד פרק י"ג 
"נמצא ששני"

9

אורחות צדיקים שער התשובה 
"המלשין חבירו הרי הוא משניאו" 
עד שער יראת שמים 'וכמו שעשה 

האלוקים'

יום א' א’ כסלו

Sunday, November 19
מסכם 16

בבא בתרא קסז. 
- סנהדרין קי”א:

יום א' כ”ב כסלו

Sunday, December 10
65

סנהדרין קי”ב. 
– שבועות ו:

פרה ג, ט-יא   ד, 
א-ד   ה, א-ט ו, 

א-ד
33

מ"ב: סימן רס"ח סעיף ה' עד סימן רע"ה סעיף ב'

מוסר: תורה אור פרק י"ג "נמצא ששני" עד סוף. 
חומת הדת עד פרק ה' "הלא כל אב מצווה"

10

אורחות צדיקים שער יראת שמים 
"וכמו שעשה האלוקים" עד סוף. 
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"א 

מ"א - פ"א מט"ו

יום א' כ’ טבת

Sunday, January 7
שבועות ז. – לו:66

פרה ו, ה   ז, 
א-יא  ח, א-ז

34

מ"ב: סימן רע"ה סעיף ב' עד סימן רפ"ו

מוסר: חומת הדת פרק ה' "הלא כל אב מצווה" עד 
פרק י"ד

11
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"א 

מט"ו - פ"ב מ"ט

יום א' י”ט שבט

Sunday, February 4
67

שבועות ל”ז.- 
עבודה זרה י”ח: 

פרה ח, ח-יא   ט, 
א-ט י, א-ו  יא, 

א
35

מ"ב: סימן רפ"ו עד סימן רצ"ט

מוסר: חומת הדת פרק י"ד עד סוף. כבוד שמים עד 
פתיחה "בדרך כלל הרבה"

12
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ב 

מ"ט - פ"ג מ"ז

יום א' כ”ד אדר

Sunday, March 11
68

עבודה זרה י”ט. 
– מ”ח:

פרה יא, ב-ט  יב, 
א-יא   טהרות א, 

א
36

מ"ב: סימן רצ"ט עד סימן ש"ב סעיף ב'

מוסר: כבוד שמים פתיחה "בדרך כלל הרבה" עד 
סוף. תפארת אדם עד פרק ז'

13
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ג מ"ז 

- פ"ד מ"ד "רבי יוחנן בן ברוקא"

יום א' ב’ ניסן

Sunday, March 18
מסכם 17

סנהדרין קי”ב. – 
עבודה זרה מ”ח:

קנין הלכה

קנין ש”ס 11
 ברכות ב. – 

עבודה זרה מח: 
)2040 דפים(

יום א' ל’ ניסן

Sunday, April 15
69

עבודה זרה מט. – 
הוריות ג:

טהרות א, ב-ט ב, 
א-ח ג, א-ד

37

מ"ב: סימן ש"ב סעיף ב' עד סימן ש"ה סעיף כ"ג

מוסר: תפארת אדם פרק ז' עד סוף. תורת הבית עד 
 פרק ד' 

 מסכם 6: סימן רנ"ג סעיף ב' עד סימן ש"ב סעיף 

14
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ד מ"ד 

"רבי יוחנן בן ברוקא" - פ"ד מכ"ג

יום א' כ”א אייר

Sunday, May 6
70

הוריות ד. – זבחים 
כ:

טהרות ג, ה-ח ד, 
א-יג ה, א-ג

38

מ"ב: סימן ש"ה סעיף כ"ג עד סימן ש"ח סעיף כ"א

מוסר: תורת הבית פרק ד' עד פרק י"ד אות ב' "הנה 
ידוע"

15
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ד 

מכ"ג - פ"ה מכ"א

יום א' כ”ז סיון

Sunday, June 10
זבחים כא. – נ:71

טהרות ה, ד-ט ו, 
א-י ז, א-ד

39

מ"ב: סימן ש"ח סעיף כ"א עד סימן שי"ג סעיף ח'

מוסר: תורת הבית פרק י"ד אות ב' "הנה ידוע" עד 
חתימת הספר העתק מכתב "ועוד יש"

16

אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ה 
מכ"א -  סוף פ"ה. פ"ו )עם פרש"י( 
– סוף.  מסילת ישרים הקדמה עד 

פרק ד' 'והנה יש מהפתאים'

יום א' כ”ה תמוז

Sunday, July 8
זבחים נא:- פ:72

טהרות ז, ה-ט ח, 
א-ט ט, א-ו

40

מ"ב: סימן שי"ג סעיף ח' עד סימן שי"ז

מוסר: תורה הבית העתק מכתב "ועוד יש" עד סוף. 
אהבת ישראל עד סוף. ליקוטי אמרים עד פרק ח' 

"ואיתא במדרש"

17
מסילת ישרים פרק ד' 'והנה יש 

מהפתאים' עד פרק י' 'והנה ודאי כי 
מלאכה'

יום א' ג’ אב 

Sunday, July 15
מסכם 18

עבודה זרה מט. – 
זבחים פ:

יום א' כ”ד אב

Sunday, August 5
זבחים פא. – קי:73

טהרות ט, ז-ט  י, 
א-ח  מקוואות א, 

א-ז
41

מ"ב: סימן שי"ז עד סימן שי"ט סעיף ד'

מוסר: ליקוטי אמרים פרק ח' "ואיתא במדרש" עד 
סוף. נפוצות ישראל עד פרק ה' "ועתה נדבר"

18
מסילת ישרים פרק י' 'והנה ודאי כי 

מלאכה' עד פרק י"א 'הקנאה גם 
היא'

יום א' כ”ב אלול

Sunday, September 2
74

זבחים קיא. – 
מנחות כא:

מקוואות א, ח ב, 
א-י   ג, א-ד ד, 

א-ג
42

מ"ב: סימן שי"ט סעיף ד' עד סימן שכ"א סעיף ט"ו

מוסר: נפוצות ישראל פרק ה' "ועתה נדבר" עד סוף. 
זכור למרים עד פרק ד'

19
מסילת ישרים פרק י"א 'הקנאה גם 

היא' עד פרק י"ט 'והנה גמילות 
חסדים'

לוח מבחני דרשו תשע”ח



מוסרמשנה ברורהתאריךיום
סוף שנת תשע"ז

פרק  ט' 'וזהו כוונת הכתוב' עד פרק י' 'ועוד יש לבאר'מאמצע סעיף א' "ומותר למכור" עד אמצע סעיף ב' הגה "ואם לא קצץ"א' אלולד
פרק  י' 'ועוד יש לבאר' עד 'ועל כן בעת שמקיים האדם'מאמצע סעיף ב' הגה "ואם לא קצץ" עד סעיף ד'ב' אלולה
פרק  י' 'ועל כן בעת שמקיים האדם' עד פרק י"אחזרה מסימן ר"נ אמצע סעיף א' "ואפילו" עד סימן רנ"ב סעיף ד'ג' אלולו
פרק  י"א עד 'והנה כאשר נתבונן'ד' אלולש
פרק  י"א 'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה נאמר כל זה'מסעיף ד' עד סעיף ה'ה' אלולא
פרק  י"א 'והנה נאמר כל זה' עד פרק י"במסעיף ה' עד אמצע סעיף ה' הגה "ולא חיישינן"ו' אלולב
פרק י"ב עד 'והנה באשה יולדת'מאמצע סעיף ה' הגה "ולא חיישינן" עד תחילת סימן רנ"גז' אלולג
פרק  י"ב 'והנה באשה יולדת' עד 'והגם שאין אנו יכולים'מתחילת סימן רנ"ג עד אמצע סעיף א' "אבל אם נתבשל"ח' אלולד
פרק  י"ב 'והגם שאין אנו יכולים' עד 'והנה אל יקשה'מאמצע סעיף א' "אבל אם נתבשל" עד אמצע סעיף א' "ותנור אפילו"ט' אלולה
פרק  י"ב 'והנה אל יקשה' עד 'והנה בעבור כל זה'חזרה מסימן רנ"ב סעיף ד' עד סימן רנ"ג אמצע סעיף א' "ותנור"י' אלולו
פרק  י"ב 'והנה בעבור כל זה' עד פרק י"גי"א אלולש
פרק  י"ג עד 'ועתה נבוא לעינינו'מאמצע סעיף א' "ותנור אפילו" עד אמצע סעיף א' "וי"א שכל שנתבשל"י"ב אלולא
פרק  י"ג 'ועתה נבוא לענינינו' עד פרק י"דמאמצע סעיף א' "וי"א שכל שנתבשל" עד סעיף ב'י"ג אלולב
פרק  י"ד עד 'וכן אבותינו במצרים'מסעיף ב' עד אמצע סעיף ב' הגה "וי"א דכל זה"י"ד אלולג
פרק  י"ד 'וכן אבותינו במצרים' עד 'וכן מי שראה'מאמצע סעיף ב' הגה "וי"א דכל זה" עד סעיף ג'ט"ו אלולד
פרק  י"ד 'וכן מי שראה' עד 'וכן הוא גם בזמן הזה'סימן רנ"ג מסעיף ג' עד סעיף ה'ט"ז אלולה
פרק  י"ד 'וכן הוא גם בזמן הזה' עד 'וכתיב בקרא'חזרה מסימן רנ"ג אמצע סעיף א' "ותנור" עד סעיף ה'י"ז אלולו
פרק  י"ד 'וכתיב בקרא' עד 'ועתה מדבר אודות הסיבה'י"ח אלולש
פרק  י"ד 'ועתה מדבר אודות הסיבה' עד סוף חלק שני'מסעיף ה' עד אמצע סעיף ה' הגה "לכן נוהגים"י"ט אלולא
תורה אור פתיחה עד 'ומה שנאמר בשלחן ערוך'מאמצע סעיף ה' הגה "ולכן נוהגים" עד אמצע סעיף ה' הגה "וסמיכה בכירה"כ' אלולב
פתיחה 'ומה שנאמר בשלחן ערוך' עד 'ואל יהיה לפלא'מאמצע סעיף ה' הגה "וסמיכה בכירה" עד סימן רנ"ד אמצע סעיף א' "ואם הוא בתנור"כ"א אלולג
פתיחה 'ואל יהיה לפלא' עד 'ובזה נשיב'מאמצע סעיף א' "ואם הוא בתנור" עד סעיף ג'כ"ב אלולד
פתיחה 'ובזה נשיב' עד פרק א'מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' "ואם נתן"כ"ג אלולה
תורה אור פרק א' עד 'ואיתא במגילה'חזרה מסימן רנ"ג סעיף ה' עד סימן רנ"ד אמצע סעיף ה' "ואם נתן"כ"ד אלולו
פרק א' 'ואיתא במגילה' עד 'הנה מכל זה'כ"ה אלולש
פרק א' 'הנה מכל זה' עד פרק ב'מאמצע סעיף ה' "ואם נתן" עד סעיף ז'כ"ו אלולא
פרק ב' עד 'וכן מוכח עוד במנחות'מסעיף ז' עד תחילת סימן רנ"הכ"ז אלולב
פרק ב' 'וכן מוכח עוד במנחות' עד 'ובאמת אתפלא 'מתחילת סימן רנ"ה עד תחילת סימן רנ"וכ"ח אלולג
פרק ב' 'ובאמת אתפלא' עד 'ועינינו דומה'מתחילת סימן רנ"ו עד סימן רנ"ז אמצע סעיף א' הגה "י"א דאם שכח"כ"ט אלולד

תורה אור פרק ב' 'וענינינו דומה' עד פרק ג'סימן רנ"ז מאמצע סעיף א' הגה "וי"א דאם שכח" עד סעיף ד'א' תשריה
פרק ג' עד 'וכעין זה מצינו'חזרה מסימן רנ"ד אמצע סעיף ה' "ואם נתן" עד סימן רנ"ז סעיף ד'ב' תשריו

שנת תשע"ח



פרק ג' 'וכעין זה מצינו' עד 'ולך נא ראה'ג' תשריש
פרק ג' 'ולך נא ראה' עד פרק ד'מסעיף ד' עד סעיף ח'ד' תשריא
פרק ד' עד 'ואחרי שבאנו' מסעיף ח' עד אמצע סעיף ח' הגה "והטמנה שעושין"ה' תשריב
פרק ד' 'ואחרי שבאנו'  עד פרק ה'מאמצע סעיף ח' הגה "והטמנה שעושין" עד תחילת סימן רנ"טו' תשריג
פרק ה' עד 'כן הדבר הזה'מתחילת סימן רנ"ט עד סעיף ב'ז' תשריד
פרק ה' 'כן הדבר הזה' עד 'וכן הדבר בענין' מסעיף ב' עד אמצע סעיף ז' "ונראה לי"ח' תשריה
פרק ה' 'וכן הדבר בענין' עד פרק ו'חזרה מסימן רנ"ז סעיף ד' עד סימן רנ"ט אמצע סעיף ז' "ונראה לי"ט' תשריו
פרק ו' עד 'והנה צווה הכתוב'י' תשריש
פרק ו' 'והנה צווה הכתוב' עד 'וגם עלבון'מאמצע סעיף ז' "ונראה לי" עד תחילת סימן ר"סי"א תשריא
פרק ו' 'וגם עלבון' עד פרק ז'מתחילת סימן ר"ס עד סעיף ב'י"ב תשריב
פרק ז' עד 'ואם לחיי הבלו'מסעיף ב' עד סימן רס"א אמצע סעיף א' "אבל מעשרין"י"ג תשריג
פרק ז' 'ואם לחיי הבלו' עד 'והנה מדרגת' מאמצע סעיף א' "אבל מעשרין" עד סעיף ב'י"ד תשריד
פרק ז' 'והנה מדרגת' עד 'והכבוד והגדולה'מסעיף ב' עד אמצע סעיף ב' "ושיעור זמן"ט"ו תשריה
פרק ז' 'והכבוד והגדולה' עד 'והנה בעבור' חזרה מסימן רנ"ט אמצע סעיף ז' "ונראה לי" עד סימן רס"א אמצע סעיף ב' "ושיעור"ט"ז תשריו
פרק ז' 'והנה בעבור' עד פרק ח'י"ז תשריש
פרק ח' עד 'ואם נוכל להסביר'מאמצע סעיף ב' "ושיעור זמן" עד סעיף ג'י"ח תשריא
פרק ח' 'ואם נוכל להסביר' עד 'והנה מכל זה' מסעיף ג' עד תחילת סימן רס"בי"ט תשריב
פרק ח' 'והנה מכל זה' עד פרק ט'מתחילת סימן רס"ב עד אמצע סעיף ג' "וילביש עצמו"כ' תשריג
פרק ט' עד 'והנה אף'  מאמצע סעיף ג' "וילביש עצמו" עד סימן רס"ג סעיף ב'כ"א תשריד
פרק ט' 'והנה אף' עד 'וכל שכן אם יעדיף'מסעיף ב' עד סעיף ד'כ"ב תשריה
פרק ט' 'וכל שכן אם יעדיף' עד 'וכן יקרה' חזרה מסימן רס"א אמצע סעיף ב' "ושיעור" עד סימן רס"ג סעיף ד'כ"ג תשריו
פרק ט' 'וכן יקרה' עד 'ופשוט דאין הכוונה'כ"ד תשריש
פרק ט' 'ופשוט דאין הכוונה' עד פרק י'מסעיף ד' עד סעיף ה'כ"ה תשריא
פרק י' עד 'ואפשר דעל זה' מסעיף ה' עד סעיף ו'כ"ו תשריב
פרק י' 'ואפשר דעל זה' עד 'ולכאורה צריך להבין'מסעיף ו' עד סעיף י'כ"ז תשריג
פרק י' 'ולכאורה צריך להבין' עד 'ובזה שנתחזק'מסעיף י' עד סעיף י"דכ"ח תשריד
פרק י' 'ובזה שנתחזק' עד 'וכן מצינו'מסעיף י"ד עד תחילת סימן רס"דכ"ט תשריה
פרק י' 'וכן מצינו' עד פרק י"אחזרה מסימן רס"ג סעיף ד' עד תחילת סימן רס"דל' תשריו
פרק י"א עד 'והנה מעולם' א' חשוןש
פרק י"א 'והנה מעולם' עד 'והכי נמי בענינינו'מתחילת סימן רס"ד עד סעיף ג'ב' חשוןא
פרק י"א 'והכי נמי בענינינו' עד 'וכמה גדולה עלבונה' מסעיף ג' עד סעיף ז'ג' חשוןב
פרק י"א 'וכמה גדולה עלבונה' עד 'ומה נשיב'מסעיף ז' עד סימן רס"ה סעיף ד'ד' חשוןג
פרק י"א 'ומה נשיב' עד 'וישים האדם' מסעיף ד' עד תחילת סימן רס"וה' חשוןד



פרק י"א 'וישים האדם' עד פרק י"במתחילת סימן רס"ו עד סעיף ב'ו' חשוןה
פרק י"ב עד 'ועוד אשאלה נא'חזרה מתחילת סימן רס"ד עד סימן רס"ו סעיף ב'ז' חשוןו
פרק י"ב 'ועוד אשאלה נא' עד 'והנה מצאנו בכתוב'ח' חשוןש
פרק י"ב 'והנה מצאנו בכתוב' עד 'ואם כן צריך להכין'מסעיף ב' עד סעיף ז'ט' חשוןא
פרק י"ב 'ואם כן צריך להכין' עד 'ועתה נוכל' מסעיף ז' עד סעיף ט'י' חשוןב
פרק י"ב 'ועתה נוכל' עד פרק י"גמסעיף ט' עד סעיף י"בי"א חשוןג
פרק י"ג עד 'והנה יש כמה' מסעיף י"ב עד תחילת סימן רס"זי"ב חשוןד
פרק י"ג 'והנה יש כמה' עד 'וכהנה הבנים'מתחילת סימן רס"ז עד תחילת סימן רס"חי"ג חשוןה
פרק י"ג 'וכהנה הבנים' עד 'אמנם גם זאת'חזרה מסימן רס"ו סעיף ב' עד תחילת סימן רס"חי"ד חשוןו
פרק י"ג 'אמנם גם זאת' עד 'אבל כל זה'ט"ו חשוןש
פרק י"ג 'אבל כל זה' עד 'נמצא ששני' מתחילת סימן רס"ח עד סעיף ה'ט"ז חשוןא
פרק י"ג 'נמצא ששני' עד 'דבר אחר'מסעיף ה' עד סעיף י"בי"ז חשוןב
פרק י"ג 'דבר אחר' עד פרק י"דמסעיף י"ב עד תחילת סימן ע"רי"ח חשוןג
פרק י"ד עד 'וכל זה ראינו'מתחילת סימן ע"ר עד תחילת סימן רע"אי"ט חשוןד
פרק י"ד 'וכל זה ראינו' עד 'וכן יהיה'מתחילת סימן רע"א עד סעיף ב'כ' חשוןה
פרק י"ד 'וכן יהיה' עד 'ומבואר בקרא'חזרה מתחילת סימן רס"ח עד סימן רע"א סעיף ב'כ"א חשוןו
פרק י"ד 'ומבואר זה בקרא' עד סוף הספרכ"ב חשוןש
חומת הדת תחילת ההקדמה עד סוף ההקדמהמסעיף ב' עד סעיף ד'כ"ג חשוןא
חומת הדת תחילת מאמרי חיזוק הדת עד מאמר ראשון ואני ידעתימסעיף ד' עד סעיף ו'כ"ד חשוןב
חומת הדת מאמר ראשון ואני ידעתי עד מאמר ראשון ויזכור האדםמסעיף ו' עד סעיף ז'כ"ה חשוןג
מאמר ראשון ויזכור האדם עד תחילת מאמר שנימסעיף ז' עד סעיף י"אכ"ו חשוןד
תחילת מאמר שני עד מאמר שני והנה אנו רואיםמסעיף י"א עד סעיף י"גכ"ז חשוןה
מאמר שני והנה אנו רואים עד תחילת מאמר שלישיחזרה מסימן רע"א סעיף ב' עד סעיף י"גכ"ח חשוןו
תחילת מאמר שלישי עד מאמר שלישי והנה ידוע כ"ט חשוןש
מאמר שלישי והנה ידוע עד תחילת מאמר רביעימסעיף י"ג עד סעיף י"דא' כסלוא
תחילת מאמר רביעי עד מאמר רביעי והנה מכל זה מובןמסעיף י"ד עד סעיף ט"וב' כסלוב
מאמר רביעי והנה מכל זה מובן עד תחילת פרק א'מסעיף ט"ו עד תחילת סימן רע"בג' כסלוג
תחילת פרק א' עד פרק א' כללל הדברים מתחילת סימן רע"ב עד סעיף ד'ד' כסלוד
פרק א' כלל הדברים עד תחילת פרק ב'מסעיף ד' עד סעיף ט'ה' כסלוה
תחילת פרק ב' עד פרק ב' והנה מצינו בכתובחזרה מסימן רע"א סעיף י"ג עד סימן רע"ב סעיף ט'ו' כסלוו
פרק ב' והנה מצינו בכתוב עד פרק ב' ואפילו אם רואהז' כסלוש
פרק ב' ואפילו אם רואה עד תחילת פרק ג'מסעיף ט' עד סעיף י'ח' כסלוא
תחילת פרק ג' עד פרק ג' והאות לזהמסעיף י' עד סימן רע"ג סעיף ב'ט' כסלוב



פרק ג' והאות לזה עד פרק ג' וזה היה מידת אברהם אבינו מסעיף ב' עד סעיף ד'י' כסלוג
פרק ג' וזה היה מידת אברהם אבינו עד פרק ג' ועל אשר התחזקמסעיף ד' עד סעיף ה'י"א כסלוד
פרק ג' ועל אשר התחזק עד תחילת פרק ד'מסעיף ה' עד סעיף ז'י"ב כסלוה
תחילת פרק ד' עד פרק ד' והנה כאשר נתבונןחזרה מסימן רע"ב סעיף ט' עד סימן רע"ג סעיף ז'י"ג כסלוו
פרק ד' והנה כאשר נתבונן עד פרק ד' ובאמת הוא מקרא מפורשי"ד כסלוש
פרק ד' ובאמת הוא מקרא מפורש עד תחילת פרק ה'מסעיף ז' עד סימן רע"ד סעיף ד'ט"ו כסלוא
תחילת פרק ה' עד פרק ה' שנית הלא כל אב מצווהמסעיף ד' עד סימן רע"ה סעיף ב'ט"ז כסלוב
פרק ה' שנית הלא כל אב מצווה עד פרק ה' ובאמת כשיתבונןמסעיף ב' עד סעיף ז'י"ז כסלוג
פרק ה' ובאמת כשנתבונן עד פרק ה' ויש כמה וכמהמסעיף ז' עד תחילת סימן רע"וי"ח כסלוד
פרק ה' ויש כמה וכמה עד תחילת פרק ו'מתחילת סימן רע"ו עד סעיף ב'י"ט כסלוה
תחילת פרק ו' עד פרק ו' והנה באיזה שניםחזרה מסימן רע"ג סעיף ז' עד סימן רע"ו סעיף ב'כ' כסלוו
פרק ו' והנה באיזה שנים עד פרק ו' והנה בעניני הכסףכ"א כסלוש
פרק ו' והנה בעניני הכסף עד פרק ו' עוד כלל אחדמסעיף ב' עד סעיף ג'כ"ב כסלוא
פרק ו' עוד כלל אחד עד פרק ו' והנה זה הפרטמסעיף ג' עד סעיף ד'כ"ג כסלוב
פרק ו' והנה זה הפרט עד תחילת פרק ז'מסעיף ד' עד תחילת סימן רע"זכ"ד כסלוג
תחילת פרק ז' עד פרק ז' ועתה יבואר הפסוקיםמתחילת סימן רע"ז עד סעיף ג'כ"ה כסלוד
פרק ז' ועתה יבואר הפסוקים עד תחילת פרק ח'מסעיף ג' עד סעיף ד'כ"ו כסלוה
תחילת פרק ח' עד פרק ח' וכמה צריך האדםחזרה מסימן רע"ו סעיף ב' עד סימן רע"ז סעיף ד'כ"ז כסלוו
פרק ח' וכמה צריך האדם עד תחילת פרק ט'כ"ח כסלוש
תחילת פרק ט' עד פרק ט' והנה חז"ל גילו לנומסעיף ד' עד תחילת סימן רע"טכ"ט כסלוא
פרק ט' והנה חז"ל גילו לנו עד פרק ט' ועתה נבוא לענינינומתחילת סימן רע"ט עד סעיף ג'ל' כסלוב
פרק ט' ועתה נבוא לענינינו עד פרק ט' ובאמתמסעיף ג' עד סעיף ו'א' טבתג
פרק ט' ובאמת עד תחילת פרק י'מסעיף ו' עד תחילת סימן רפ"אב' טבתד
תחילת פרק י' עד פרק י' ועוד צריך לידעמתחילת סימן רפ"א עד תחילת סימן רפ"בג' טבתה
פרק י' ועוד צריך לידע עד פרק י' ותדע אחיחזרה מסימן רע"ז סעיף ד' עד תחילת סימן רפ"בד' טבתו
פרק י' ותדע אחי עד תחילת פרק י"אה' טבתש
 תחילת פרק י"א עד פרק י"א ועתה נבוא לענינינומתחילת סימן רפ"ב עד סעיף ד'ו' טבתא
 פרק י"א ועתה נבוא לענינינו עד פרק י"א וזהו שאמר הכתובמסעיף ד' עד סעיף ה'ז' טבתב
 פרק י"א וזהו שאמר הכתוב עד תחילת פרק י"במסעיף ה' עד תחילת סימן רפ"דח' טבתג
 תחילת פרק י"ב עד פרק י"ב עוד אמרתי דברמתחילת סימן רפ"ד עד סעיף ה'ט' טבתד
 פרק י"ב עוד אמרתי דבר עד פרק י"ב ובדרך דמיוןמסעיף ה' עד תחילת סימן רפ"הי' טבתה
 פרק י"ב ובדרך דמיון עד פרק י"ב והנה כאשר נתבונןחזרה מתחילת סימן רפ"ב עד תחילת סימן רפ"הי"א טבתו
 פרק י"ב והנה כאשר נתבונן עד תחילת פרק י"גי"ב טבתש



 תחילת פרק י"ג עד פרק י"ג ועל כן אל יפלא מתחילת סימן רפ"ה עד סעיף ד'י"ג טבתא
 פרק י"ג ועל כן אל יפלא עד תחילת פרק י"דמסעיף ד' עד תחילת סימן רפ"וי"ד טבתב
 תחילת פרק י"ד עד פרק י"ד וידוע שזכות התורהמתחילת סימן רפ"ו עד סעיף ד'ט"ו טבתג
 פרק י"ד וידוע שזכות התורה עד פרק י"ד ועל כןמסעיף ד' עד סימן רפ"ח סעיף ב'ט"ז טבתד
 פרק י"ד ועל כן  עד פרק י"ד והנה יש עודמסעיף ב' עד סעיף ה'י"ז טבתה
 פרק י"ד והנה יש עוד עד תחילת פרק ט"וחזרה מתחילת סימן רפ"ה עד סימן רפ"ח סעיף ה'י"ח טבתו
 תחילת פרק ט"ו עד פרק ט"ו ועתה נבוא לענינינוי"ט טבתש
 פרק פרק ט"ו ועתה נבוא לענינינו עד תחילת פרק ט"זמסעיף ה' עד סימן רפ"ח סעיף ט'כ' טבתא
 תחילת פרק ט"ז עד פרק ט"ז ועתה אחי ראהמסעיף ט' עד תחילת סימן ר"צכ"א טבתב
 פרק ט"ז ועתה אחי ראה עד תחילת פרק י"זמתחילת סימן ר"צ עד תחילת סימן רצ"אכ"ב טבתג
 תחילת פרק י"ז עד פרק י"ז ואמרתי על זה משלמתחילת סימן רצ"א עד סעיף ג'כ"ג טבתד
 פרק י"ז ואמרתי על זה משל  עד פרק י"ז והנה מדרך העולםמסעיף ג' עד סעיף ה'כ"ד טבתה
 פרק י"ז והנה מדרך העולם עד תחילת פרק י"חחזרה מסימן רפ"ח סעיף ה' עד סימן רצ"א סעיף ה'כ"ה טבתו
 תחילת פרק י"ח עד פרק י"ח ונמצא לפי זה בפשיטות כ"ו טבתש
 פרק י"ח ונמצא לפי זה בפשיטות עד פרק י"ח ולפי זה פשוטמסעיף ה' עד סימן רצ"ב סעיף ב'כ"ז טבתא
 פרק י"ח ולפי זה פשוט עד תחילת חתימת הספרמסעיף ב' עד סימן רצ"ג סעיף ב'כ"ח טבתב
 תחילת חתימת הספר עד חתימת הספר והנה כהיוםמסעיף ב' עד תחילת סימן רצ"דכ"ט טבתג
 חתימת הספר והנה כהיום עד חתימת הספר ואמר עודמתחילת סימן רצ"ד עד תחילת סימן רצ"הא' שבטד
 חתימת הספר ואמר עוד עד חתימת הספר תחילת מאמר שנימתחילת סימן רצ"ה עד סימן רצ"ו סעיף ב'ב' שבטה
 תחילת מאמר שני עד מאמר שני "בעונותינו הרבים"חזרה מסימן רצ"א סעיף ה' עד סימן רצ"ו סעיף ב'ג' שבטו
 מאמר שני "בעוונותינו הרבים" עד מאמר שני " ויש עוד שיחשבו"ד' שבטש
 מאמר שני "ויש עוד שיחשבו" עד מאמר דרך התורהמסעיף ב' עד סעיף ג'ה' שבטא
 מאמר דרך התורה עד מאמר דרך התורה "ידוע לכל"מסעיף ג' עד סעיף ח'ו' שבטב
 מאמר דרך התורה "ידוע לכל" עד מאמר דרך התורה "על כן אחינו"מסעיף ח' עד סימן רצ"ז סעיף ג'ז' שבטג
 מאמר דרך התורה "על כן אחינו" עד מאמר דרך התורה "ועל כן מצוה רבה"מסעיף ג' עד תחילת סימן רח"צח' שבטד

 מאמר דרך התורה "ועל כן מצוה רבה" עד מאמר דרך התורה א) שמחויב כל אחדמתחילת סימן רח"צ עד סעיף ד'ט' שבטה

 מאמר דרך התורה א) שמחויב כל אחד עד מאמר דרך התורה ב) לחזור אחר מלמדיםחזרה מסימן רצ"ו סעיף ב' עד סימן רח"צ סעיף ד'י' שבטו

ש
י"א שבט

 מאמר דרך התורה ב) לחזור אחר מלמדים עד מאמר דרך התורה ג) כשם שמצוה על כל 
אדם

 מאמר דרך התורה ג) כשם שמצוה על כל אדם עד הסוףמסעיף ד' עד סעיף ז'י"ב שבטא
כבוד שמים פתיחה עד פתיחה "ואין שום עצה"מסעיף ז' עד סעיף ט"וי"ג שבטב
כבוד שמים פתיחה "ואין שום עצה" עד פתיחה "בדרך כלל ִהְרָבה"מסעיף ט"ו עד תחילת סימן רצ"טי"ד שבטג
כבוד שמים פתיחה "בדרך כלל ִהְרָבה" עד פתיחה "הנה ידוע לכל"מתחילת סימן רצ"ט עד סעיף ג'ט"ו שבטד



כבוד שמים פתיחה "הנה ידוע לכל" עד תחילת פרק א'מסעיף ג' עד סעיף ו'ט"ז שבטה
כבוד שמים תחילת פרק א' עד פרק א' אות ה'חזרה מסימן רח"צ סעיף ד' עד סימן רצ"ט סעיף ו'י"ז שבטו
פרק א' אות ה' עד פרק א' אות י'י"ח שבטש
 פרק א' אות י' עד פרק א' אות י"אמסעיף ו' עד סעיף ח'י"ט שבטא
 פרק א' אות י"א עד פרק א' אות ט"זמסעיף ח' עד תחילת סימן ש'כ' שבטב
 פרק א' אות ט"ז עד פרק א' אות י"חמתחילת סימן ש' עד תחילת סימן ש"אכ"א שבטג
 פרק א' אות י"ח עד פרק א' אות כ'מתחילת סימן ש"א עד סעיף ז'כ"ב שבטד
 פרק א' אות כ' עד פרק ב'מסעיף ז' עד סעיף ח'כ"ג שבטה
 פרק ב' עד פרק ב' אות ה'חזרה מסימן רצ"ט סעיף ו' עד סימן ש"א סעיף ח'כ"ד שבטו
 פרק ב' אות ה' עד פרק ב' אות י'כ"ה שבטש
 פרק ב' אות י' עד פרק ב' אות ט"זמסעיף ח' עד סעיף י"אכ"ו שבטא
 פרק ב' אות ט"ז עד פרק ב' אות י"טמסעיף י"א עד סעיף י"גכ"ז שבטב
 פרק ב' אות י"ט עד פרק ג'מסעיף י"ג עד סעיף י"זכ"ח שבטג
 פרק ג' עד "ואחד שאלני"מסעיף י"ז עד סעיף כ"אכ"ט שבטד
 פרק ג' "ואחד שאלני" עד פרק ד'מסעיף כ"א עד סעיף כ"גל' שבטה
 פרק ד' עד "ואף שהדבר כן"חזרה מסימן ש"א סעיף ח' עד סעיף כ"גא' אדרו
 פרק ד' "ואף שהדבר כן" עד הסוףג' אדרש
קונטרס תפארת אדם מתחילת הפתיחה עד אות ב' "פאות הזקן"מסעיף כ"ג עד סעיף כ"הג' אדרא
קונטרס תפארת אדם פתיחה מאות ב' "פאות הזקן עד אות ד' "אחד המקיף"מסעיף כ"ה עד סעיף כ"וד' אדרב

קונטרס תפארת אדם פתיחה מאות ד' "אחד המקיף" עד תחילת פרק א'מסעיף כ"ו עד סעיף ל'ה' אדרג

 מתחילת פרק א' עד "וגם עוד"מסעיף ל' עד סעיף ל"בו' אדרד
 פרק א' מ"וגם עוד" עד תחילת פרק ב'מסעיף ל"ב עד סעיף ל"וז' אדרה
 מתחילת פרק ב' עד "והנה חכמינו"חזרה מסימן ש"א סעיף כ"ג עד סעיף ל"וח' אדרו
 פרק ב' מ"והנה חכמינו" עד תחילת פרק ג'ט' אדרש
 מתחילת פרק ג' עד "כך בענין מלכות"מסעיף ל"ו עד סעיף ל"טי' אדרא
 פרק ג' מ"כך בענין מלכות" עד תחילת פרק ד'מסעיף ל"ט עד סעיף מ"אי"א אדרב
 מתחילת פרק ד' עד "וכדי שלא יפלא"מסעיף מ"א עד סעיף מ"די"ב אדרג
 פרק ד' מ"וכדי שלא יפלא" עד תחילת פרק ה'מסעיף מ"ד עד סעיף מ"חי"ג אדרד
 מתחילת פרק ה' עד "ועתה ראה נא אחי"מסעיף מ"ח עד תחילת סימן ש"בי"ד אדרה
 פרק ה' מ"ועתה ראה נא אחי" עד תחילת פרק ו'חזרה מסימן ש"א סעיף ל"ו עד תחילת סימן ש"בט"ו אדרו
 מתחילת פרק ו' עד "וראה נא"ט"ז אדרש
 פרק ו' מ"וראה נא" עד תחילת פרק ז'מתחילת סימן ש"ב עד סעיף ב'י"ז אדרא
 מתחילת פרק ז' עד "ובעיקר צריך"מסעיף ב' עד סעיף ד'י"ח אדרב



 פרק ז' מ"ובעיקר צריך" עד תחילת פרק ח'מסעיף ד' עד סעיף ז'י"ט אדרג
 מתחילת פרק ח' עד אות ג' "דבר זה דומה"מסעיף ז' עד סעיף ט'כ' אדרד
 פרק ח' מאות ג' "דבר זה דומה" עד תחילת פרק ט'מסעיף ט' עד אמצע סעיף ט' "אבל בגד שיש עליו"כ"א אדרה
 מתחילת פרק ט' עד "והנה בעוון"חזרה מתחילת סימן ש"ב עד אמצע סעיף ט' "אבל בגד"כ"ב אדרו
 פרק ט' מ"והנה בעוון" עד תחילת פרק י'כ"ג אדרש
 מתחילת פרק י' עד אות ב' "שהדבר הזה"מאמצע סעיף ט' "אבל בגד שיש עליו" עד סעיף י'כ"ד אדרא
 פרק י' מאות ב' "שהדבר הזה" עד "וכדי להתעורר"מסעיף י' עד סעיף י"אכ"ה אדרב
 פרק י' מ"וכדי להתעורר" עד "גם צריך האדם"מסעיף י"א עד סעיף י"גכ"ו אדרג
 פרק י' מ"גם צריך האדם" עד תחילת פרק י"אמסעיף י"ג עד סימן ש"ג סעיף ג'כ"ז אדרד
 מתחילת פרק י"א עד "ודע עוד"מסעיף ג' עד סעיף י'כ"ח אדרה
 פרק י"א מ"ודע עוד" עד תחילת פרק י"בחזרה מסימן ש"ב אמצע סעיף ט' "אבל בגד" עד סימן ש"ג סעיף י'כ"ט אדרו
 מתחילת פרק י"ב עד "והנה אצלו"א' ניסןש
 פרק י"ב מ"והנה אצלו" עד אות ב' "גם עצם הענין"מסעיף י' עד סעיף ט"וב' ניסן  א
 פרק י"ב מאות ב' "גם עצם הענין עד אות ג' "והנה עבירה"מסעיף ט"ו עד סעיף י"זג' ניסן  ב
 פרק י"ב מאות ג' "והנה עבירה" עד אות ד' "ועתה נבאר" מסעיף י"ז עד סעיף י"טד' ניסן  ג
 פרק י"ב מאות ד' "ועתה נבאר" עד סוף הקונטרסמסעיף י"ט עד סעיף כ"הה' ניסן  ד
תורת הבית מתחילת הפתיחה עד אות ב' "מה שאמרו"מסעיף כ"ה עד תחילת סימן ד"שו' ניסן   ה
תורת הבית פתיחה מ"אות ב' "מה שאמרו" עד תחילת פרק א'חזרה מסימן ש"ג סעיף י' עד תחילת סימן ד"שז' ניסן   ו
תורת הבית מתחילת פרק א' עד "וכן הוא הדבר"ח' ניסן   ש
 פרק א' מ"וכן הוא הדבר" עד "ולא יקשה לך"מתחילת סימן ד"ש עד אמצע סעיף א' "ומ"מ אם היה עושה"ט' ניסן   א
 פרק א' מ"ולא יקשה לך" עד "והנה עבור"מאמצע סעיף א' "ומ"מ אם היה עושה" עד סעיף ב'י' ניסן   ב
 פרק א' מ"והנה עבור" עד "ועתה מתורץ"מסעיף ב' עד סימן ש"ה אמצע סעיף א' "ופרד וחמור וסוס"י"א ניסן   ג
 פרק א מ"ועתה מתורץ" עד תחילת פרק ב'מאמצע סעיף א' "ופרד וחמור וסוס" עד סעיף ח'י"ב ניסן   ד
 מתחילת פרק ב' עד אות ב' "מצד קדושת התורה"מסעיף ח' עד סעיף י"בי"ג ניסן   ה
 פרק ב' מאות ב' "מצד קדושת התורה" עד "וכל זה"חזרה מתחילת סימן ד"ש עד סימן ש"ה סעיף י"בי"ד ניסן   ו
 פרק ב' מ"וכל זה" עד "והנה חכמינו"ט"ו ניסן   ש
 פרק ב' מ"והנה חכמינו" עד תחילת פרק ג'מסעיף י"ב עד סעיף י"חט"ז ניסן   א
 מתחילת פרק ג' עד "אכן באמת"מסעיף י"ח עד סעיף כ'י"ז ניסן   ב
 פרק ג' מ"אכן באמת" עד תחילת פרק ד'מסעיף כ' עד סעיף כ"גי"ח ניסן   ג
 מתחילת פרק ד' עד "ועל דבר הסיבה השניה"מסעיף כ"ג עד סימן ש"ו סעיף ב'י"ט ניסן   ד
 פרק ד' מ"ועל דבר הסיבה השניה" עד "ועתה נדבר אודות"מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' הגה "ואם שכרו"כ' ניסן   ה
 פרק ד' מ"ועתה נדבר אודות" עד "והנה באמת"חזרה מסימן ש"ה סעיף י"ב עד סימן ש"ו אמצע סעיף ד' "ואם שכרו"כ"א ניסן   ו
 פרק ד' מ"והנה באמת" עד תחילת פרק ה'כ"ב ניסן   ש



 מתחילת פרק ה' עד "וראה נא אחי"מאמצע סעיף ד' "ואם שכרו" עד אמצע סעיף ו' "וללמדו ספר"כ"ג ניסן   א
 פרק ה' מ"וראה נא אחי" עד תחילת פרק ו'מאמצע סעיף ו' "וללמדו ספר" עד סעיף ח'כ"ד ניסן   ב
 מתחילת פרק ו' עד אות ה' "צריך האדם"מסעיף ח' עד סעיף י"בכ"ה ניסן   ג
 פרק ו' מאות ה' "צריך האדם" עד תחילת פרק ז'מסעיף י"ב עד סעיף י"דכ"ו ניסן   ד
 מתחילת פרק ז' עד "והנה אנו"מסעיף י"ד עד תחילת סימן ש"זכ"ז ניסן   ה
 פרק ז' מ"והנה אנו" עד "לך נא וראה"חזרה מסימן ש"ו אמצע סעיף ד' "ואם שכרו" עד תחילת סימן ש"זכ"ח ניסן   ו
 פרק ז' מ"לך נא וראה" עד "אכן על חלק"כ"ט ניסן   ש
 פרק ז' מ"אכן על חלק" עד תחילת פרק ח'מתחילת סימן ש"ז עד סעיף ד'ל' ניסן   א

 מתחילת פרק ח' עד "ובדברינו יומתק"מסעיף ד' עד סעיף ו'א' איירב

 פרק ח' מ"ובדברינו יומתק" עד "והנה אספר"מסעיף ו' עד סעיף ט'ב' איירג

 פרק ח' מ"והנה אספר" עד "וככה ממש"מסעיף ט' עד סעיף י"בג' איירד

 פרק ח' מ"וככה ממש" עד "והנה כאשר הנפש"מסעיף י"ב עד סעיף ט"זד' איירה

 פרק ח' מ"והנה כאשר הנפש" עד תחילת פרק ט' חזרה מסימן ש"ז סעיף ד' עד סעיף ט"זה' איירו

 מתחילת פרק ט' עד "ועתה נבאר אודות העושר"ו' איירש

 פרק ט' מ"ועתה נבאר אודות העושר" עד תחילת פרק י'מסעיף ט"ז עד סעיף כ'ז' איירא

 מתחילת פרק י' עד "ולבד זה"מסעיף כ' עד תחילת סימן ש"ח ח' איירב

 פרק י' מ"ולבד זה" עד "עוד נכלל בזה"מתחילת סימן ש"ח עד סעיף ב'ט' איירג

 פרק י' מ"עוד נכלל בזה" עד תחילת פרק י"אסעיף ב' עד סעיף ד'י' איירד

 מתחילת פרק י"א עד "ועוד כלול בזה"סעיף ד' עד סעיף ז'י"א איירה

 פרק י"א מ"ועוד כלול בזה" עד תחילת פרק י"בחזרה מסימן ש"ז סעיף ט"ז עד סימן ש"ח סעיף ז'י"ב איירו

 מתחילת פרק י"ב עד "ובזה ביארתי"י"ג איירש

 פרק י"ב "ובזה ביארתי" עד תחילת פרק י"גסעיף ז' עד סעיף ט'י"ד איירא

 מתחילת פרק י"ג עד "ודע שאפילו"סעיף ט' עד סעיף י"אט"ו איירב

 פרק י"ג מ"ודע שאפילו" עד "ודע עוד"סעיף י"א עד סעיף ט"וט"ז איירג

 פרק י"ג מ"ודע עוד" עד תחילת פרק י"דסעיף ט"ו עד סעיף י"חי"ז איירד

 מתחילת פרק י"ד עד אות ב' "הנה ידוע"סעיף י"ח עד סעיף כ"אי"ח איירה

 פרק י"ד מאות ב' "הנה ידוע" עד "וזהו הכל"חזרה מסימן ש"ח סעיף ז' עד סעיף כ"א י"ט איירו

 פרק י"ד מ"וזהו הכל" עד תחילת פרק ט"וכ' איירש

 מתחילת פרק ט"ו עד "ובזה ביארתי"סעיף כ"א עד סעיף כ"גכ"א איירא

 פרק ט"ו מ"ובזה ביארתי" עד "כן הדבר"סעיף כ"ג עד סעיף ל"אכ"ב איירב

 פרק ט"ו מ"כן הדבר" עד תחילת מאמר עת לעשותסעיף ל"א עד סעיף ל"וכ"ג איירג

 מתחילת מאמר עת לעשות עד "ואף שהחיוב"סעיף ל"ו עד סעיף מ"אכ"ד איירד

 מאמר עת לעשות מ"ואף שהחיוב" עד "והנה חוב"מסעיף מ"א עד סעיף מ"וכ"ה איירה



 מאמר עת לעשות מ"והנה חוב" עד "והנה ידוע"חזרה מסימן ש"ח סעיף כ"א עד סעיף מ"וכ"ו איירו

 מאמר עת לעשות מ"והנה ידוע" עד "והנה אנו רואין"כ"ז איירש

 מאמר עת לעשות מ"והנה אנו רואין" עד "ועל כן מאוד"מסעיף מ"ו עד תחילת סימן ש"טכ"ח איירא

 מאמר עת לעשות מ"ועל כן מאוד" עד "התאוששו אחים"מתחילת סימן ש"ט עד סעיף ד'כ"ט איירב

 מאמר עת לעשות מ"התאוששו אחים" עד "כן צריכין"מסעיף ד' עד אמצע סעיף ד' הגה "ואז אפילו נוטל"א' סיוןג

 מאמר עת לעשות מ"כן צריכין" עד תחילת תשובה לעיר אחתמאמצע סעיף ד' הגה "ואז אפילו נוטל" עד סימן ש"י אמצע סעיף ב' הגה "וי"א דאין הכנה שייך"ב' סיוןד

 מתחילת תשובה לעיר אחת עד "והנה ידוע"מאמצע סעיף ב' הגה "וי"א דאין הכנה שייך" עד סעיף ו'ג' סיוןה

 תשובה לעיר אחת מ"והנה ידוע" עד "והנה כולנו"חזרה מסימן ש"ח סעיף מ"ו עד סימן ש"י סעיף ו'ד' סיוןו

 תשובה לעיר אחת מ"והנה כולנו" עד תחילת מאמר עלבונה של תורהה' סיוןש

 מתחילת מאמר עלבונה של תורה עד "ועתה בעוונותינו"מסעיף ו' עד אמצע סעיף ז' הגה "אבל אם יש בו מעות"ו' סיוןא

 מאמר עלבונה של תורה מ"ועתה בעוונותינו" עד "והיצר הולך"מאמצע סעיף ז' הגה "אבל אם יש בו מעות" עד תחילת סימן שי"אז' סיוןב

 מאמר עלבונה של תורה מ"והיצר הולך" עד "ופתאום איבדנו"מתחילת סימן שי"א עד סעיף ב'ח' סיוןג

 מאמר עלבונה של תורה מ"ופתאום איבדנו" עד "ובאמת לא רק"מסעיף ב' עד סעיף ג'ט' סיוןד

 מאמר עלבונה של תורה מ"ובאמת לא רק" עד "שמעו נא"מסעיף ג' עד סעיף ח'י' סיוןה

 מאמר עלבונה של תורה מ"שמעו נא" עד תחילת חתימת הספרחזרה מסימן ש"י סעיף ו' עד סימן שי"א סעיף חי"א סיוןו

 מתחילת חתימת הספר עד "האדם אשר באמת"י"ב סיוןש

 חתימת הספר מ"האדם אשר באמת" עד "והנה ידוע"מסעיף ח' עד סעיף ט'י"ג סיוןא

 חתימת הספר מ"והנה ידוע" עד תחילת מאמר שנימסעיף ט' עד סימן שי"ב סעיף ב'י"ד סיוןב

 חתימת הספר מתחילת מאמר שני עד "ובאמת זה"מסעיף ב' עד סעיף ט'ט"ו סיוןג

 חתימת הספר מאמר שני מ"ובאמת זה" עד "וזהו שאמרו"מסעיף ט' עד סימן שי"ג אמצע סעיף א' הגה "ומיקרי ע"י כך"   סיום עניני הוצאה ומוקצהט"ז סיוןד

 חתימת הספר מאמר שני מ"וזהו שאמרו" עד תחילת העתק מכתבמאמצע סעיף א' הגה "ומיקרי ע"י כך" עד סעיף ג'י"ז סיוןה

 חתימת הספר מתחילת העתק מכתב עד "והנה ידוע"חזרה מסימן שי"א סעיף ח' עד סימן שי"ג סעיף ג'י"ח סיוןו

 חתימת הספר העתק מכתב מ"והנה ידוע" עד "ועצתי היעוצה"י"ט סיוןש

 חתימה הספר העתק מכתב מ"ועצתי היעוצה" עד "ועתה נתבונן"מסעיף ג' עד סעיף ה'כ' סיוןא

 חתימת הספר העתק מכתב מ"ועתה נתבונן" עד "ועוד יש"מסעיף ה' עד סעיף ח'כ"א סיוןב

 חתימת הספר העתק מכתב מ"ועוד יש" עד "ויש עוד"מסעיף ח' עד סימן שי"ד אמצע סעיף א' "ואם היה סכין תקוע"כ"ב סיוןג

 חתימת הספר העתק מכתב מ"ויש עוד" עד "ובאמת דבר פשוט הוא"מאמצע סעיף א' "ואם היה סכין תקוע" עד סעיף ג'כ"ג סיוןד

 חתימת הספר העתק מכתב מ"ובאמת דבר פשוט הוא" עד סוף הספרמסעיף ג' עד סעיף ז'כ"ד סיוןה

קונטרס אהבת ישראל מתחילת פרק א' עד תחילת פרק ב'חזרה מסימן שי"ג סעיף ג' עד סימן שי"ד סעיף ז'כ"ה סיוןו

קונטרס אהבת ישראל מתחילת פרק ב' עד אות ב' "עוד חמור"כ"ו סיוןש

קונטרס אהבת ישראל פרק ב' מאות ב' "עוד חמור" עד תחילת פרק ג'מסעיף ז' עד סעיף י"אכ"ז סיוןא

קונטרס אהבת ישראל מתחילת פרק ג' עד "ונגד הסיבה השניה"מסעיף י"א עד תחילת סימן שט"וכ"ח סיוןב

קונטרס אהבת ישראל פרק ג' מ"ונגד הסיבה השניה" עד תחילת פרק ד'מתחילת סימן שט"ו עד סעיף ב'כ"ט סיוןג



קונטרס אהבת ישראל מתחילת פרק ד' עד "ועל האיש הנבון"מסעיף ב' עד סעיף ג'ל' סיוןד

קונטרס אהבת ישראל פרק ד' מ"ועל האיש הנבון" עד תחילת פרק ה'מסעיף ג' עד סעיף ד'א' תמוזה

קונטרס אהבת ישראל מתחילת פרק ה' עד  "והנה במאמרי" חזרה מסימן שי"ד סעיף ז' עד סימן שט"ו סעיף ד'ב' תמוזו

קונטרס אהבת ישראל מ"והנה במאמרי" עד סוף הקונטרסג' תמוזש

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק א' עד "עוד איתא שם"מסעיף ד' עד סעיף ז'ד' תמוזא

קונטרס ליקוטי אמרים פרק א' מ"עוד איתא שם" עד תחילת פרק ב'מסעיף ז' עד סעיף י'ה' תמוזב

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ב' עד תחילת פרק ג'מסעיף י' עד סעיף י"בו' תמוזג

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ג' עד "ואיתא בסנהדרין"מסעיף י"ב עד תחילת סימן שט"זז' תמוזד

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ג' מ"ואיתא בסנהדרין" עד תחילת פרק ד'מתחילת סימן שט"ז עד סעיף ב'ח' תמוזה

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ד' עד "ואל יטעה האדם"חזרה מסימן שט"ו סעיף ד' עד סימן שט"ז סעיף ב'ט' תמוזו

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ד' מ"ואל יטעה האדם" עד "כן הדבר בעניננו"י' תמוזש

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ד' מ"כן הדבר בעניננו" עד "ולפי דברינו אלה"מסעיף ב' עד סעיף ג'י"א תמוזא

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ד' מ"ולפי דברינו אלה" עד תחילת פרק ה'מסעיף ג' עד סעיף ה'י"ב תמוזב

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ה' עד "וכן בלימוד המשנה"מסעיף ה' עד סעיף ז'י"ג תמוזג

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ה' "וכן בלימוד המשנה" עד תחילת פרק ו'מסעיף ז' עד סעיף ח'י"ד תמוזד

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ו' עד "והנה המשל בזה"מסעיף ח' עד סעיף ט'ט"ו תמוזה

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ו' מ"והנה המשל הזה" עד "ואחר כך"חזרה מסימן שט"ז סעיף ב' עד סעיף ט'ט"ז תמוזו

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ו' מ"ואחר כך" עד תחילת פרק ז'י"ז תמוזש

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ז' עד "וידעתי גם ידעתי"מסעיף ט' עד אמצע סעיף ט' "אבל כנה מותר"י"ח תמוזא

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ז' מ"וידעתי גם ידעתי" עד "וכל זה כתבתי"מאמצע סעיף ט' "אבל כנה מותר" עד סעיף י'י"ט תמוזב

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ז' מ"וכל זה כתבתי" עד תחילת פרק ח'מסעיף י' עד סעיף י"בכ' תמוזג
קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ח' עד "ואף אם לא"מסעיף י"ב עד אמצע סעיף י"ב הגה "אבל פרה וסוס"כ"א תמוזד
קונטרס ליקוטי אמרים פרק ח' מ"ואף אם לא" עד "ואיתא במדרש רבה"מאמצע סעיף י"ב הגה "אבל פרה וסוס" עד תחילת סימן שי"זכ"ב תמוזה

קונטרס ליקוטי אמרים פרק ח' מ"ואיתא במדרש רבה" עד תחילת פרק ט'חזרה מסימן שט"ז סעיף ט' עד תחילת סימן שי"זכ"ג תמוזו

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק ט' עד תחילת פרק י'כ"ד תמוזש
קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק י' עד "היוצא מדברינו"מתחילת סימן שי"ז עד אמצע סעיף א' "וקשר שאינו של קימא"כ"ה תמוזא
קונטרס ליקוטי אמרים פרק י' מ"היוצא מדברינו" עד תחילת פרק י"אמאמצע סעיף א' "וקשר שאינו של קמא" עד סעיף ב'כ"ו תמוזב

קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק י"א עד "ואם כן"מסעיף ב' עד סעיף ד'כ"ז תמוזג
קונטרס ליקוטי אמרים פרק י"א מ"ואם כן" עד תחילת פרק י"במסעיף ד' עד תחילת סימן שי"חכ"ח תמוזד
קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק י"ב עד "וראיה לזה"מתחילת סימן שי"ח עד סעיף ב'כ"ט תמוזה
קונטרס ליקוטי אמרים פרק י"ב מ"וראיה לזה" עד "והנה אנו"חזרה מתחילת סימן שי"ז עד סימן שי"ח סעיף ב'א' אבו
קונטרס ליקוטי אמרים פרק י"ב מ"והנה אני" עד תחילת פרק י"גב' אבש
קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק י"ג עד תחילת פרק י"דמסעיף ב' עד סעיף ד'ג' אבא



קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת פרק י"ד עד "והנה עניין"מסעיף ד' עד אמצע סעיף ד' "ואם הוא דבר יבש"ד' אבב
קונטרס ליקוטי אמרים פרק י"ד מ"והנה עניין" עד תחילת ההשמטהמאמצע סעיף ד' "ואם הוא דבר יבש" עד אמצע סעיף ד' הגה "והוא הדין כל דבר קשה"ה' אבג
קונטרס ליקוטי אמרים מתחילת ההשמטה עד "וכדי שלא"מאמצע סעיף ב' הגה "והוא הדין כל דבר קשה" עד סעיף ה'ו' אבד
קונטרס ליקוטי אמרים השמטה מ"וכדי שלא" עד סוף ההשמטהמסעיף  ה' עד סעיף ו'ז' אבה
קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק א' עד "הרי לך דבר ברור"חזרה מסימן שי"ח סעיף ב' עד סעיף ו'ח' אבו
קונטרס נפוצות ישראל פרק א' מ"הרי לך דבר ברור" עד "והנה מאחר שכן"ט' אבש

קונטרס נפוצות ישראל פרק א מ"והנה מאחר שכן" עד "ואראה לעיני הקורא"מסעיף ו' עד סעיף ט'י' אבא

קונטרס נפוצות ישראל פרק א' מ"ואראה לעיני הקורא" עד תחילת פרק ב'מסעיף ט' עד סעיף י"אי"א אבב

קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ב' עד "וכל דברינו"מסעיף י"א עד סעיף י"גי"ב אבג
קונטרס נפוצות ישראל פרק ב' מ"וכל דברינו" עד תחילת פרק ג'מסעיף י"ג עד סעיף ט"וי"ג אבד
קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ג' עד אות ג' "עוד תראה"מסעיף ט"ו עד סעיף י"זי"ד אבה
קונטרס נפוצות ישראל פרק ג' מאות ג' "עוד תראה" עד "גם כאשר"חזרה מסימן שי"ח סעיף ו' עד סעיף י"זט"ו אבו
קונטרס נפוצות ישראל פרק ג' מ"גם כאשר" עד תחילת פרק ד'ט"ז אבש
קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ד' עד "גם מחמת גודל"מסעיף י"ז עד סעיף י"טי"ז אבא
קונטרס נפוצות ישראל פרק ד' מ"גם מחמת גודל" עד "ועתה נדבר"מסעיף י"ט עד תחילת סימן שי"טי"ח אבב
קונטרס נפוצות ישראלפרק ד' מ"ועתה נדבר" עד "וכל-זה"מתחילת סימן שי"ט עד סעיף ב'י"ט אבג
קונטרס נפוצות ישראל פרק ד' מ"וכל-זה" עד תחילת פרק ה'מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "אבל כל שהוא מין אחד"כ' אבד
קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ה' עד "ועתה נדבר"מאמצע סעיף ג' "אבל כל שהוא מין אחד" עד סעיף ד'כ"א אבה
קונטרס נפוצות ישראל פרק ה' מ"ועתה נדבר" עד "היוצא מכל מה"חזרה מסימן שי"ח סעיף י"ז עד סימן שי"ט סעיף ד'כ"ב אבו
קונטרס נפוצות ישראל פרק ה' מ"היוצא מכל מה" עד תחילת פרק ו'כ"ג אבש

קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ו' עד "וכל זה"מסעיף ד' עד סעיף ז'כ"ד אבא
קונטרס נפוצות ישראל פרק ו' מ"וכל זה" עד "והנה הלוקסוס"מסעיף ז' עד סעיף י'כ"ה אבב
קונטרס נפוצות ישראל פרק ו' מ"והנה הלוקסוס" עד תחילת פרק ז'מסעיף י' עד סעיף י"בכ"ו אבג

קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ז' עד "ואף על פי כן"מסעיף י"ב עד סעיף ט"וכ"ז אבד
קונטרס נפוצות ישראל פרק ז' מ"ואף על פי כן" עד "ואמשול לך משל"סעיף ט"ו עד סעיף י"זכ"ח אבה

קונטרס נפוצות ישראל פרק ז' מ"ואמשול לך משל" עד (אמצע קטע) "אבל תדע"חזרה מסימן שי"ט סעיף ד' עד סעיף י"זכ"ט אבו

קונטרס נפוצות ישראל פרק ז'מ(אמצע קטע) "אבל תדע" עד תחילת פרק ח'ל' אבש

קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ח' עד (אמצע קטע) "והנה על מידת הברכה"מסעיף י"ז עד סימן ש"כ אמצע סעיף א' הגה "ובמקום שנהגו"א' אלולא

ב
מאמצע סעיף א' הגה "ובמקום שנהגו" עד סעיף ב'ב' אלול

קונטרס נפוצות ישראל פרק ח' מ(אמצע קטע) "והנה על מידת הברכה" עד 
"היוצא מדברינו"

קונטרס נפוצות ישראל פרק ח' מ"היוצא מדברינו" עד "ודע עוד"מסעיף ב' עד סעיף ו'ג' אלולג
קונטרס נפוצות ישראל פרק ח' מ"ודע עוד" עד תחילת פרק ט'מסעיף ו' עד סעיף ח'ד' אלולד
קונטרס נפוצות ישראל מתחילת פרק ט' עד "שנית"מסעיף ח' עד סעיף י"דה' אלולה



קונטרס נפוצות ישראל פרק ט' מ "שנית" עד אות ד' "צריך לקבל"חזרה מסימן שי"ט סעיף י"ז עד סימן ש"כ סעיף י"דו' אלולו
קונטרס נפוצות ישראל פרק ט' אות ד' "צריך לקבל" עד סוף הקונטרסז' אלולש

זכור למרים מתחילת ההקדמה עד תחילת הפתיחהמסעיף י"ד עד אמצע סעיף י"ח "והעולם נהגו היתר"ח' אלולא
זכור למרים מתחילת הפתיחה עד תחילת פרק א'מאמצע סעיף י"ח "והעולם נהגו היתר" עד סעיף י"טט' אלולב
זכור למרים מתחילת פרק א' עד "סיבה שניה"מסעיף י"ט עד סימן שכ"א סעיף ג'י' אלולג
זכור למרים מפרק א' מ"סיבה שניה" עד "כן הדבר בעניננו"מסעיף ג' עד סעיף ה'י"א אלולד
זכור למרים פרק א' מ"כן הדבר בעניננו" עד "סיבה רביעית"מסעיף ה' עד סעיף ח'י"ב אלולה
זכור למרים פרק א' מ"סיבה רביעית" עד "וכן הדבר בעניננו"חזרה מסימן ש"כ סעיף י"ד עד סימן שכ"א סעיף ח'י"ג אלולו
זכור למרים פרק א' מ"וכן הדבר בעניננו" עד תחילת פרק ב'י"ד אלולש
זכור למרים מתחילת פרק ב' עד תחילת פרק ג'מסעיף ח' עד סעיף י"בט"ו אלולא
זכור למרים מתחילת פרק ג' עד "ותדע"מסעיף י"ב עד סעיף י"גט"ז אלולב
זכור למרים פרק ג' מ"ותדע" עד "וכל שכן בעניננו"מסעיף י"ג עד אמצע סעיף י"ד "אבל תבואה שלא הביאה שלוש"י"ז אלולג
זכור למרים מ"וכל שכן בעניננו" עד תחילת פרק ד'מסימן שכ"א מאמצע סעיף י"ד "אבל תבואה שלא הביאה שלוש" עד סעיף ט"וי"ח אלולד
זכור למרים מתחילת פרק ד' עד "והוא דומה לעבד"מסעיף ט"ו עד אמצע סעיף ט"ז הגה "ואם נותן האוכל"י"ט אלולה
זכור למרים פרק ד' מ"והוא דומה לעבד" עד "ודוגמא לזה מספרים"חזרה מסימן שכ"א סעיף ח' עד אמצע סעיף ט"ז "ואם נותן האוכל"כ' אלולו
זכור למרים מ"ודוגמא לזה מספרים" עד תחילת פרק ה'כ"א אלולש
זכור למרים מתחילת פרק ה' עד תחילת פרק ו'מאמצע סעיף ט"ז הגה "ואם נותן האוכל" עד סעיף י"טכ"ב אלולא
זכור למרים מתחילת פרק ו' עד "עוד יש בזה ענין גדול"מסעיף י"ט עד תחילת סימן שכ"ב  סיום עניני מלאכות שבתכ"ג אלולב
זכור למרים פרק ו' מ"עוד יש בזה ענין גדול" עד תחילת פרק ז'מתחילת סימן שכ"ב עד סעיף ד'כ"ד אלולג
זכור למרים מתחילת פרק ז' עד "אבל אם בימי חייו"מסעיף ד' עד סעיף ו'כ"ה אלולד
זכור למרים פרק ז' מ"אבל אם בימי חייו" עד תחילת פרק ח'מסעיף ו' עד תחילת סימן שכ"גכ"ו אלולה
זכור למרים מתחילת פרק ח' עד "ומה שאמרו"חזרה מסימן שכ"א אמצע סעיף ט"ז "ואם נותן האוכל" עד תחילת סימן שכ"גכ"ז אלולו
זכור למרים פרק ח'  מ"ומה שאמרו" עד תחילת פרק ט'כ"ח אלולש
זכור למרים מתחילת פרק ט' עד תחילת פרק י'מתחילת סימן שכ"ג עד אמצע סעיף ד' הגה "וכן בסכום דמים"כ"ט אלולא



KEW GARDENS
Rav Elchanan Kasnett  
Rav Byrech Lehrer  
Rav Yosef Herman 
Rav Pinchas Garfunkel 
Rav Chananya Lisker  
Rav Teitelbaum’s Shul 
122-31 Metroplitan Ave 
S-Th bet. Mincha & Maariv

LAKEWOOD
Rav Shmuel Kestenbaum 
Khal Zichron Yaakov 
175 Sunset Road 
S-Th 9:15-10:00 pm

Rav Avrohom Yeshaya Frand 
Toldos Yitzchok 
S-Th 9:25-10 pm

Rav Chaim Weg 
Bais Medrash of Westgate 
(Upstairs)  
100 Ropshitz Ct. 
S-Th 10:00-10:30 pm 
(Maariv 9:40 / 10:40)

Rav Moshe Peretz Schwartz 
Kol Aryeh 
521 Hope Chapel Road 
M-F 7:30 am 

Rav Yisroel Zucker 
Bais Medrash Govoha - Carey St 
S-Th 9:40 am

Kollel Ner Avrohom 
104 Arbutis Drive 
S-Th 8:45 pm  
(Maariv 8:30/9:15)

Rav Boruch Meir Levine 
Presidential Shul - Ashkenaz 
41 Ford Ave 
S-Th 9:00 pm (Maariv 8:45)

Rav Moshe Zev Feldman 
Bais Medrash Govoha -  
Forest Ave 
Limud B’Chavrusah  
after 7 am Shacharis  
Shiur Klali - F 8:00-8:30 am

Rav Eliezer Ralbag 
Lakewood Courtyard Shul 
52 Madison Ave 
S-Th bet. Mincha & Maariv 
(Mincha 15 min. before shkiah)

Rav Shimon Prag 
Zichron Chaim (The Villa’s Shul) 
901 East Kennedy Blvd. 
M-F 7:30 am  
(followed by Shacharis)

Rav Moshe Chaim Kahan 
Bais Medrash Govoha - 
Ateres Brocha 
S-Th 8:45-9:15 pm  
(Maariv 9:15)

Rav Hillel Feldman 
Khal Rayim Ahuvim -  
Bais Medrash of Arlington  
501 Arlington Ave 
M-F 8:00-8:30 am

Rav Dovid Pearl 
Shemen L’mincha 
2 Milano Drive 
M-F 6:00 am

Rav Dovid Shanik 
Bais Medrash Kol Yehudah  
(Brookhill Ashkenaz)  
1009 Brook Road 
S-Th 8:35 pm (Maariv 9:15)

Rav Shmuel Tendler 
Sons of Israel 
590 Madison Ave  
S-F 7:40 am 

Rav Tovia Halpern 
Forest Park Shul 
S-Th 10:30 pm 

Rav Shlomo Caplan 
A Country Place  
124A Azalea Drive 
S-Th 6:15 pm

Rav Leizer Apter 
Zichron Binyamin 
701 Princeton Ave 
S-Th 9:35-10:00 pm 

Rav Chanoch Saltz 
Yeshivas Chemdas Hatorah 
950 Massachusetts Ave 
S-Th 7:15-7:35 am

Rav Avrohom Tiefenbrunn 
Coventry Shul 
Half hr. before second Maariv 
Any questions please contact  
732-672-1066

Rav Nechemia Panski 
Bais Hachasidim D’gur 
325 10th Street 
S-Th half hr. before  
the first Maariv Minyan

Rav Yosef Weinman 
Alexander Shul 
1201 Monmouth Ave 
M-F 8:45 am 

Rav Yonason Blau 
Khal Bnei Boruch 
14 14th Street 
S-F 1:15 pm

Limud B’Chavrusah 
בית המדרש בית אלימלך
105 E Harvard 
S-Th 6:15-6:45 am

Rav Menachem Cohen 
Rav Nochum Sanzer 
Rav Yossi Strauss 
Presidential Estates Sefard 
41 Ford Ave 
S-Th 4:30 pm

Rav Nosson Neustadt 
The Woods Shul 
1 Stonewall Court 
M-F after 7:00 Shacharis

Rav Eli Rochwarger 
Khal Bais Dovid 
322 Ridge Ave 
S, T, W, F: 6:45-7:10 am 
M & Th 6:40-7:10 am

Rav Daniel Sternbuch 
Presidential Estates - Sefard 
41 Ford Ave 
S-Th 10:15 pm

LOS ANGELES
Rav Chaim Trainer 
Kollel Los Angeles 
7216 Beverly Blvd (upstairs) 
S-Th 6:30-7:15 pm  
(following Mincha)

Rav Yochanan Henig 
Kollel Yechiel Yehudah  
444 N. La Brea Ave 
S-Th after Mincha  
(Mincha 6 pm)

MARINE PARK
Rav Yechezkel Eichenstein 
Cong. Tiferes Avrohom Zidichev 
4017 Ave P 
M-F 8:40-9:10 am

MILWAUKEE
Rav Ayson Ganeles 
The Milwaukee Kollel 
5007 Keefe Avenue  
S, M, T, Th 9:05 pm 
For more information:  
414-915-4398

MONSEY
Rav Yosef Meir Kantor 
The New Monsey Night 
seder Bais Medrash at  
Bais Medrash Shaarei Tefilla 
29 Parker Blvd. 
S-Th 8:00-8:40 pm

Rav Nuta Silber 
ביהמ”ד בית אשר מרדכי
27 Neil Road 
S-Th 9:00-9:30 pm  
(Maariv 9:30)

Rav Pinchas Shapiro 
Ohel Yaakov 
1 Challenger Court 
M-F 7:25-7:45 am

Rav Yehoshua Kofman 
Khal Bais Elazar 
26 Voyager Court 
M-F 7:00-7:20 am

Rav Bentzion Sneh 
Vishnitz Shul 
52 Francis Place 
S-Th 8:45 pm  
 
Rav Bentzion Manheim 
Komada - 16 Maple Ave 
S-F Half Hour After Vasikin

MONTREAL
Rav Yoel Chonon Wenger 
Kollel Kesser Torah 
180 Chemin Bates 
S-Th 8:00 pm

Rav Patrick Peres 
Green Shul 
S-Th 7:00 pm

NEW SQUARE
Rav Efraim Greenbaum 
Bais Medresh Skver 
11 Truman Ave. 
S-Th 9:00-9:30 pm

Rav Refuel Yecheskel 
Freidman 
Bais Hamedrash Hagadol  
(Main Bais Medrash) 
11 Truman Avenue 
S-F 6:15 am

NORTH EAST  
PHILADELPHIA
Rav Dovid Wachs 
Cong. Ahavas Torah 
1425 Rhawn Street 
S-Th 8:25 pm  
Shabbos 5:30 pm

NORTH MIAMI 
BEACH
Rav Tzvi Fladen 
Kollel Zichron Michel  
of North Miami Beach 
990 NE 175 St. 
S-W 9:30-10:30 pm 
Th 8:45-9:15 pm

PASSAIC
Rav Chaim Krause 
BTU Bais Torah U’ Tefilah 
218 Aycrigg Ave 
S-Th 9:45-10:15 pm  
and M-F 6:30-7:00 am

Rav Shmuel Suslovitch 
Agudas Yisroel Bircas Yaakov 
262 Terhune Ave 
M-F 6:40-7:10 am

PHILADELPHIA
Rav Uri Yehudah Greenspan 
First Seder Bais Medrash 
Lower Merion Synagogue 
123 Old Lancaster Avenue  
M-F 10:35-11:25 am 
T-Th 8:00 pm

PHOENIX
Rav Nosson Ungar 
Congregation Ohr Hatorah 
6516 North 7th Street  
M–F 7:25 am  
(following Shacharis)

PORTLAND
Rav Chanan Spivak 
Kesser Israel 
6698 SW Capital Highway 
S-Th 30 min before Mincha

PROVIDENCE
Rav Rapheal Schochet 
Providence Community Kollel 
450 Elmgrove Avenue 
S 9:00 am M-F 7:40 am

Rav Dovid Bielory 
Providence Community Kollel  
450 Elmgrove Avenue 
S 8:30-9 pm, M-Th 9-9:30 pm 
(Maariv 9:30)

QUEENS
Rav Moshe Bilitzky 
Kehilas Ahavas Yisroel 
147-02 73rd Avenue 
S-Th 9:45–10:15 pm  
(Maariv 9:30)

Rav Mishel Teitz 
Aderes Eliyahu 
144-49 72nd Drive 
S-Th half hour before Mincha

SCRANTON
Rav Yisroel Brodsky 
Machzikei Hadas 
600 Monroe Ave.  
S-Th 9:30-10:00 pm

SEATTLE
Rav Avrohom David 
Seattle Kollel 
5305 52nd Ave. South  
S-Th 8:15 pm (Maariv 9:00)

SILVER SPRING
Rav Eli Reingold 
Young Israel Shomrai Emunah 
1132 Arcola Ave. 
M-Th 30-40 min. before 
Mincha; Shiur will continue 
after Maariv. Please contact 
Rav Reingold at 301-996-5910 
for exact times. 

S - Rabbi Avraham Sussman  
M - Shlomo Katz 
T - Rabbi Raphael Mendlowitz   
      Rabbi Elie Gayer 
W - Rabbi Mordechai Rhine 
Th - Rabbi Joshua Musicante 
Southeast Hebrew  
Congregation 
10900 Lockwood Drive 
S-Th 9:15-9:45 pm

SKOKIE
Rav Aaron Lauer 
Cong. Or Torah 
3800 Dempster Street 
M-F 8:40-9:10 am

ST. LOUIS
Rav Gidon Nitsun 
Agudas Yisroel of St. Louis 
8202 Delmar Blvd. 
S-Th 6:15-6:45 pm

STATEN ISLAND
Rav Gabi Fried 
Khal Agudas Shomrei Hadas 
98 Rupert Ave.  
S-Th 9:15-10:00 pm  
(Maariv 9/10)

TORONTO
Rav Dovid Hofstedter 
Dirshu Bais Medrash 
4576 Yonge St. 
M-F 8:25-8:55 am

Rav Uri Kaufman 
Agudas Yisroel Anshei Kielce 
2941 Bathurst St. 
S-Th 20 min. before Mincha

Rav Chesky Weiss 
Shovei Mayim 
148 Shelborne Ave 
S 6:35-7:00 am 
M-F 6:05-6:30 am

Rav Shmuel Heller 
Viewmount Shul 
1 Viewmount Ave 
M-F 6:55-7:25 am

Rav Shlomo Rothstein 
Yeshivas Darchei Torah 
18 Champlain Boulevard 
S-Th After Shachris 
(Shachris is 7:40 on 
weekdays and 8:10  
on Sundays)

Rav Zev Hofstedter 
BAYT (Gruda Bais Medrash) 
613 Clark Ave 
S 7:35-8:00 am  
M-F 7:05-7:30 am

VANCOUVER
Rav Hillel Brody 
Vancouver Torah  
Learning Centre 
3476 Oak Street 
M-F half hour before Shacharis 
(M & Th 6:30; T, W & F 6:45)

WATERBURY
Rav Tzvi Thaler 
Yeshiva Gedolah Ateres 
Shmuel of Waterbury 
359 Cooke Street 
S-Th 8:00-8:30pm  
(Maariv 8:30)

WILLIAMSBURG
Rav Dovid Rosenblum 
Skverer Bais Medrash 
571 Bedford Ave 
M-F 6:10 am 

WOODMERE
Rav Shmuel Witkin 
KBH 
575 Hungry Harbor Road 
S Following Mincha/Maariv 
M-Th 9:15 pm (Maariv 9:00)

Rav Ari Adelstein 
Yeshiva Gedolah 
218 Mosher Ave 
S-Th 10:05 -10:30 pm

TO JOIN A DAF HAYOMI 
B’HALACHA SHIUR, CONTACT 

DIRSHU AT 888-5-DIRSHU   
OR MM@DIRSHUNJ.ORG

TO START A DAF HAYOMI 
B’HALACHA SHIUR IN YOUR 

NEIGHBORHOOD, CALL 
732-987-3948 EXT. 104   

OR EMAIL  
MM@DIRSHUNJ.ORG

DAF HAYOMI B’HALACHA SHIURIM LOCATIONS IN NORTH AMERICA
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LIVE AND RECORDED SHIURIM AVAILABLE DafHalacha.comKol Halashon Dirshu Direct Line English: 718-906-6449 Yiddish: 718-906-6469 



ATLANTA
Rav Avrohom Horovitz 
New Toco Shul  
2003 Lia Vista Ave  
S-F after HaNeitz Minyan

BALTIMORE
Rav Mordechai Frankel 
Agudath Israel of Baltimore  
6200 Park Heights Ave 
S 8:30–9 pm  
M–Th 8:20–9 pm 

Rav Shmuel Silber 
Suburban Orthodox  
Toras Chaim 
7504 Seven Mile Lane 
S-Th 8:40 pm

Rav Mendy Stern 
Kehillas Kol Torah -  
in the small classroom 
2929 Fallstaff Road 
S-Th 8:30-8:55 pm

BAYSWATER
Rav Menachem Feifer 
Agudas Yisroel of Bayswater  
2422 Bayswater Ave 
S-Th 9:30-10 pm  
(Maariv 9:15 and 10:00)

BOCA RATON
Rav Simmy Shabtai 
Boca Raton Synagogue 
7900 North Montoya Circle 
S-Th 9:00 pm

Rav Noach Light 
East Boca Kehilla 
3881 NW 3rd Ave 
M-F 6:20-6:50  am

BORO PARK
Rav Yitzchok Zalman Gips 
Khal Birkas Avrohom 
1319 50th St 
S–Th 8:30 pm (Maariv 9:20)

Rav Yehudah Leibish Frand 
Bais Medrash Radomsk 
4304 14th Ave.  
S-Th 9:00 am

Rav Yisroel Moshe Russak 
ביה”ח ד’ גור זכרון אברהם
Zichron Avrohom 
1401 55th St. 
S-Th 9:55 pm (Maariv 9:45)

Rav Avraham Aber Itzkowitz 
Khal Brisdovitz  
B’Heichal H’Sefurim 
1721 58th Street 
M-F 8:35-9:05 am

Rav Naftoli Hurowitz 
Khal Ohr Yecheskel 
1712 57th Street  
S-Th 9:40-10:05 pm  
(Maariv 9:30 & 10:15)

Rav Yosef Paneth 
Khal Meor Hatefillah 
5912 20th Avenue  
S-Th 9:45 pm  
(Maariv 9:30 / 10:15)

Rav Eluzer Steinwurzel 
Bais Medrash Mateh Ephraim 
5608 13th Ave 
M-Th 9:30-10:00 pm  
(Maariv 9:15) 

Rav Shmiel Menachem 
Friedman 
Bais Medrash Rakovitz 
1066 40th Street 
S-Th 9:00-9:30 pm  
(followed by Maariv)

Rav Yisroel Dovid Bick 
Khal Nachlas Moshe 
5202 19th Ave 
S-Th 10:15-10:45 pm

Rav Yehoshuah Nosson 
Pfeiffer
Birchas Menachem 
4424 16th Ave  
(entrance on 45th street) 
S-Th 8:45 pm-9:30 pm 
(Maariv 9:30)

Rav Chaim Levin 
Khal Ropshitz 
1858 53rd Street 
M-F 5:55 am (followed by 
Shacharis at 6:15)

Rav Moshe Yaakov Brenner 
Machza Avrohom 
245 Foster Ave 
M-F 6:50-7:15 am  
(followed by Shacharis)

Rav Mermelstein 
Machza Avrohom 
245 Foster Ave 
S-Th 9:30-10:00 pm  
English Shiur

Rav Yisroel Dovid Neuschloss 
בית מדרש ברעזנא
1563 42nd Street 
S-Th 8:15-9:00 pm

Rav Chaim Labin 
Khal Ropshitz 
1858 53rd Street 
M-F 5:55 am (followed by 
Shachris at 6:15)

Rav Shmiel Mordichai 
Portugal 
Skulen Bais Hamedrash 
1315 54 street 
S-Th 9:00 pm

Rav Sender Rechnitzer 
Bais Medrash N’eemas Hachaim 
1456 46th Street 
S-Th 9:45-10:15 pm  
Maariv 9:30

חסידי סטאלין-באוהל שרה
4609 16th Ave 
S-Th 11:05 am

Rav Yitzchok Bistritzky 
Khal Boyan; 4407 14th Ave 
M-Th 9:35 pm

BOSTON
Rav Dovid Bielory 
Yeshivas Ohr Yisroel 
325 Reservoir Road 
S-F after 7:40 Shacharis 
(apprx. 8:40 am)

BRONX
Rav Nosson Greenberg 
Centeres Healthcare 
4770 White Plans Road 
M-Th 3:15 pm

CEDARHURST
Rav Daniel Glatstein 
Kehilas Ahavas Yisroel 
568 Peninsula Blvd 
M-F 6:45 am 

CHERRY HILL
Rav Ephraim Epstein 
Congregation Sons of Israel 
720 Cooper Landing Rd. 
M-F 7:25-8:00 am  
(Shacharis 6:45 & 8:00)

CLEVELAND
Rav Naphtali Burnstein 
Young Israel of  
Greater Cleveland  
2463 South Green Road 
M-F 7:30 am S-Th 9:00 pm

Rav Boruch Hirschfeld 
Kollel Ateres Chaim Boruch 
1861 S. Taylor Rd. 
S-Th 9:30 pm

Rav Chanina Weinberg 
Yeshivas Tiferes Avigdor  
S–Th 4:00 pm

CHICAGO
Rav Chaim Mordechai Turin 
Chicago Center for  
Torah and Chessed 
3135 W Devon 
S-Th 8:50-9:20 pm

DEAL
Rav Shmuel Choueka 
Ohel Simha Congregation 
295 Park Avenue 
M-F 8:10-8:30 am
Rav Rachamim Aboud 
Deal Kollel  
9:15 am chaburos

DETROIT 
Rav Asher Eisenberger 
Agudas Yisrael  
Magen Avrohom 
15751 West Lincoln Drive 
S-Th 9:30-10:00 pm

Rav Eliyahu Yellin 
Yagdil Torah 
17100 West Ten Mile Road 
M-F after 7:00 Shacharis

Rav Eliyahu Yellin 
Kollel Institute of  
Greater Detroit (upstairs) 
15230 W. Lincoln 
M-F after 8:30 Shacharis 

Rav Doniel Neustadt 
Congregation B’nai Israel 
15400 West Ten Mile Road 
M-F 6:30 am

EDISON
Rav Gedaliah Jaffe 
Congregation Ahavas Yisrael 
1587 Route 27  
M-F 6:00 am

Rav Reuven Drucker 
Agudas Yisroel of Edison/
Highland Park 
1131 Raritan Ave. 
S-Th 7:25 pm or  
“Floating Schedule”  
(text 908.616.6296 for schedule)

ELIZABETH
Rav Avraham Yitzchak 
Kivelevitz 
JEC Reibel Bais Medrash,  
Elmora Shul 
330 Elmora Ave 
S-Th 7:30 pm

FLATBUSH
Rav Shlomo Cynamon 
K’hal Bnei Torah -  
Kollel Dirshu 
2925 Ave K.  
M–F 8:30-9:00 am 
S 9:30-10:00 am  
and S-Th 10:00 pm  
(followed by Maariv)

Rav Boaz Bar-Dea 
Tehila Ledavid 
1950 E. 21 Street  
S 7:10-8:00 am 
M-F 6:10-6:50 am

Rav Zev Smith 
Agudas Yisroel Bais Binyomin 
2913 Ave. L 
S 8:30-9:30 pm  
(followed by Maariv)

Rotation of Maggidei Shiur 
Agudas Yisroel Snif  
Zichron Shmuel 
2141 Coney Island Ave 
S-Th 8:45-9:30 pm  
(Maariv 9:30)

Rav Yossi Taub 
Gerrer Shteibel in Flatbush 
1937 Ocean Avenue  
S-Th 8:30 pm; Shiur Chazara 
Shabbos afternoon,  
4 min before mincha 
For general information: 
917-456-7389

Rav Yehudah Aryeh Scheinberg 
Bais Medrash D’tomoshov 
1212 Ave I 
S-Th 8:25-8:50 pm  
(followed by Maariv)

HOUSTON
Rav Nosson Dubin 
Kollel of Houston Torah Center 
7823 Ludington Drive 
S-Th 9:15-9:45 pm  
Rav Gidon Moskovitz 
Meyerland Minyan 
9002 Chimney Rock Road 
S-Th half hr. before Mincha

KENSINGTON
Rav Avrohom Reit 
Congregation Ahavas Achim 
549 E. 2nd St. 
S-Th 9:30 pm 
Rav Levi Yitzchok Lichtenstein  
Bais Halevi - 671 East 7th St. 
M-F 6:25 am  
(Shacharis 7 am)
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2 Milano Drive 
M-F 6:00 am

Rav Dovid Shanik 
Bais Medrash Kol Yehudah  
(Brookhill Ashkenaz)  
1009 Brook Road 
S-Th 8:35 pm (Maariv 9:15)

Rav Shmuel Tendler 
Sons of Israel 
590 Madison Ave  
S-F 7:40 am 

Rav Tovia Halpern 
Forest Park Shul 
S-Th 10:30 pm 

Rav Shlomo Caplan 
A Country Place  
124A Azalea Drive 
S-Th 6:15 pm

Rav Leizer Apter 
Zichron Binyamin 
701 Princeton Ave 
S-Th 9:35-10:00 pm 

Rav Chanoch Saltz 
Yeshivas Chemdas Hatorah 
950 Massachusetts Ave 
S-Th 7:15-7:35 am

Rav Avrohom Tiefenbrunn 
Coventry Shul 
Half hr. before second Maariv 
Any questions please contact  
732-672-1066

Rav Nechemia Panski 
Bais Hachasidim D’gur 
325 10th Street 
S-Th half hr. before  
the first Maariv Minyan

Rav Yosef Weinman 
Alexander Shul 
1201 Monmouth Ave 
M-F 8:45 am 

Rav Yonason Blau 
Khal Bnei Boruch 
14 14th Street 
S-F 1:15 pm

Limud B’Chavrusah 
בית המדרש בית אלימלך
105 E Harvard 
S-Th 6:15-6:45 am

Rav Menachem Cohen 
Rav Nochum Sanzer 
Rav Yossi Strauss 
Presidential Estates Sefard 
41 Ford Ave 
S-Th 4:30 pm

Rav Nosson Neustadt 
The Woods Shul 
1 Stonewall Court 
M-F after 7:00 Shacharis

Rav Eli Rochwarger 
Khal Bais Dovid 
322 Ridge Ave 
S, T, W, F: 6:45-7:10 am 
M & Th 6:40-7:10 am

Rav Daniel Sternbuch 
Presidential Estates - Sefard 
41 Ford Ave 
S-Th 10:15 pm

DAF HAYOMI B’HALACHA SHIURIM LOCATIONS IN NORTH AMERICA LIVE AND RECORDED SHIURIM AVAILABLE



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

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
Please call 732-674-0840

CHICAGO
Chicago Center for Torah and Chesed 
3135 W. Devon Ave 
773-761-4005

CINCINNATI
Please call 513-884-6482

CLEVELAND
 CLEVELAND HEIGHTS 
Mosdos Derech Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

WICKLIFFE
Please call 440-278-1121

DENVER
Aish Denver
Call 732-995-5814

DETROIT
Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

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

Yeshiva Gedola of Five Towns
218 Moshar Ave

FLATBUSH
Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

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

HOUSTON
Young Israel of Houston 
7823 Ludington

KIAMESHE LAKE
169 Barnes Blvd

LAKEWOOD
Yeshiva Ketana  
120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH
Congregation Ohel Simha  
295 Park Avenue

LOS ANGELES 6:20
Kollel Yechiel Yehuda 
444 North La Brea Ave

MANHATTAN – WEST SIDE
Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH
Miami Beach Community Kollel
Please call 305-532-8991

MILWAUKEE
Please call 414-447-7999

MONROE
3 Buchanan Unit 101

MONSEY
Yeshiva Bais Dovid  
20 West Maple Ave

*Chazara Chadshi test will be in Bais Medrash Elyon
73 Main St. Ezras Noshim

MONTREAL
Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

NEW SQUARE
Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PASSAIC
Tiferes I srael • 180 Passaic Ave (downstairs)

PITTSBURGH
Please call 732-668-4641

PROVIDENCE
Please call 908-910-5733

QUEENS
Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

KIRYAS TOSH
Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

ROCHESTER
Please call 718-530-4543

SCRANTON
Machzikei Hadas 
600 Monroe Avenue

SKOKIE 6:00
Bais Medrash L’ Torah
7135 N. Carpenter Rd.

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

ST. LOUIS
Please call 314-721-7951

STATEN ISLAND
YSI Campus 
Please call 917-538-7285

TORONTO
Please call 416-222-3010 x236

UNION CITY 7:45
Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY
Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG
Bnos Yaakov D’ Vishnitz
12 Franklin Ave (Dining Room)
*Chazara Chadshi test will be in
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

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

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

Fallsburg 
Lakewood 
Monroe 
Monsey 

Montreal
Passaic 
Skokie

Baltimore 
Boro Park 
Chicago 
Cleveland 
Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Monroe
Monsey 

Montreal 
New Square 
Pittsburgh 
Queens 
Skokie 
Staten Island 
Toronto 
Union City
Williamsburg

120-blatt tests  
are only given in:

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

Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Manhattan 

Montreal 
Monroe 
Monsey 
New Square 
Queens 

Skokie 
Toronto 
Union City 
Williamsburg

Toronto
Tosh 
Williamsburg

DIRSHU TESTING SITES



 






