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לוח מבחני דרשו תשע"ז
קנין תורה

תאריך

מספר
51

יום א' לפר' האזינו
ז' תשרי
Sunday, October 9
יום רביעי כ"ד תשרי

Wednesday, October 26

יום ראשון כ"ח תשרי
Sunday, October 30
יום שני כ"ט תשרי
Monday, October 31
יום א' לפ' וירא
י"ב מר חשון
Sunday, November 13
יום א' לפרשת חיי שרה

י"ט חשון

Sunday, November 20
יום א' לפר' וישלח
י"א כסלו
Sunday, December 11
יום א' לפר' שמות
י"ז טבת
Sunday, January 15
יום א' לפר' יתרו
ט"ז שבט
Sunday, February 12

כלים כח ט-י ,כט
א-ח ,ל א-ד,
אהלות א א-ו

19

סימן קנ"ח סעיף ו' עד
סימן קס"ב סעיף ב'

אהבת חסד פתיחה עד פרק
ו' אות ג'

דף היומי בהלכה לבחורים
בחינה
קנין הלכה 10
קנין ש"ס 8
ברכות ב - .בבא מציעא יד:
) 1530דפים(
52

מסכם 13
בבא קמא מג - .בבא
מציעא מד:
53

בבא מציעא יד- .
מד:

אהלות א ז-ח ,ב
א-ז ,ג א-ז ,ד א-ג,
הא

20

סימן קס"ב סעיף ב' עד
סימן קס"ח סעיף י'

אהבת חסד פרק ו' אות ג' עד
חלק ב' פרק ב' "גם נוכל
לומר"

בבא מציעא מה- .
עד:

אהלות ה ב-ז ,ו
א-ז ,ז א-ו ,ח א

21

סימן קס"ח סעיף י' עד
סימן קע"ו

אהבת חסד חלק ב' פרק ב'
"גם נוכל לומר" עד פרק י"א

54

בבא מציעא עה- .
קד:

אהלות ח ב-ו ,ט
א-טו

22

סימן קע"ו עד סימן
קפ"ד סעיף ה'

אהבת חסד חלק ב' פרק י"א
עד פרק י"ז "איתא באבות"

55

בבא מציעא קה- .
בבא בתרא טז:

אהלות ט טז ,י
א-ז ,יא א-ט ,יב
א-ג

23

סימן קפ"ד סעיף ה' עד
סימן קצ"ז

אהבת חסד חלק ב' פרק י"ז
"איתא באבות" עד פרק כ"ד
"וכמה יש"

56

בבא בתרא יז- .
מו:

אהלות יב ד-ח ,יג
א-ו ,יד א-ו ,טו
א-ג

24

סימן קצ"ז עד סימן ר"ג
סעיף ח'

אהבת חסד חלק ב' פרק כ"ד
"וכמה יש" עד חלק ג' פרק ו'
"ועיקר מצוה"

מסכם  :4סימן קנ"ח
סעיף ו' עד סימן ר"ג
סעיף ח'
מסכם 14
בבא מציעא מה - .בבא
בתרא מו:
57

יום ה' לפר' צו
י' ניסן
Thursday, April 6
יום רביעי כ"ד ניסן
Wednesday, April 20
יום שלישי כ"ט ניסן
Tuesday, April 25

קנין הלכה 11

יום רביעי ל' ניסן
Wednesday, April 26

קנין ש"ס 9
ברכות ב - .בבא בתרא עו:
) 1708דפים(

יום ב' לפר' בהר-בחוקותי
י"ט אייר
Monday, May 15
יום א' לפר' שלח
י"ז סיון
Sunday, June 11
יום א' לפר' פנחס
ט"ו תמוז
Sunday, July 9
יום א' לפר' מטות-מסעי
כ"ב תמוז
Sunday, July 16
יום א' לפר' ראה
כ"א אב
Sunday, August 13
יום א' לפר' נצבים-וילך
י"ט אלול
Sunday, September 10

בבא קמא קג- .
בבא מציעא יג:

משניות

מס'

משנה ברורה

מסכם  :3סימן ק"ד עד
סימן קנ"ח סעיף ו'

יום א' לפר' ויקהל-פקודי
כ"א אדר
Sunday, March 19
יום א' לפר' ויקרא
כ"ח אדר
Sunday, March 26

דפים

דף היומי בהלכה
מוסר

בבא בתרא מז- .
עד:

אהלות טו ד-י,
טז א-ה ,יז א-ה,
יח א-ג

25

סימן ר"ג סעיף ח' עד
סימן ר"ט סעיף ב'

אהבת חסד חלק ג' פרק ו'
"ועיקר מצוה" עד סוף.
שם עולם עד פרק ג' "ומה
שאמר"

דף היומי בהלכה לבחורים
בחינה

58

בבא בתרא עה- .
קו:

אהלות יח ד-י,
נגעים א א-ו ,ב
א-ה ,ג א-ב

26

סימן ר"ט סעיף ב' עד
סימן רי"ז

שם עולם פרק ג' "ומה
שאמר" עד פרק י"א

59

בבא בתרא קז- .
קלו:

נגעים ג ג-ח ,ד
א-יא ,ה א-ג

27

סימן רי"ז עד סימן רכ"ו

שם עולם פרק י"א עד פרק
ט"ז "ודע דעצה"

60

בבא בתרא קלז- .
קסו:

נגעים ה ד-ה ,ו
א-ח ,ז א-ה ,ח א-
ה

28

סימן רכ"ו עד סימן ר"מ
סעיף י"א

שם עולם פרק ט"ז "ודע
דעצה" עד חתימת הספר
"וצריך האדם לידע"

מסכם 15
בבא בתרא מז - .קסו:
61

בבא בתרא קסז- .
סנהדרין כא:

62

סנהדרין כב - .נא:

נגעים ח ו-י ,ט
א-ג ,י א-י ,יא א-
ב
נגעים יא ג-יב ,יב
א-ז ,יג א-ג

29

סימן ר"מ סעיף י"א עד
סימן רמ"ח

30

סימן רמ"ח עד סימן
רנ"ג סעיף ב'

שם עולם חתימת הספר
"וצריך האדם לידע" עד חלק
ב' פרק ה' "והנה בודאי"
שם עולם חלק ב' פרק ה'
"והנה בודאי" עד פרק י"ד

יום תאריך
סוף שנת תשע"ו
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א' אלול
ב' אלול
ג' אלול
ד' אלול
ה' אלול
ו' אלול
ז' אלול
ח' אלול
ט' אלול
י' אלול
י"א אלול
י"ב אלול
י"ג אלול
י"ד אלול
ט"ו אלול
ט"ז אלול
י"ז אלול
י"ח אלול
י"ט אלול
כ' אלול
כ"א אלול
כ"ב אלול
כ"ג אלול
כ"ד אלול
כ"ה אלול
כ"ו אלול
כ"ז אלול
כ"ח אלול
כ"ט אלול

משנה ברורה

מוסר

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'

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

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'
מסימן קנ''ט סעיף י' עד סעיף י''ד
מסעיף י''ד עד סימן ק''ס
מתחילת סימן ק''ס עד אמצע סעיף ב' 'ואם היו'
מאמצע הסעיף ואם היו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י"א
חזרה מסימן קנ"ט סעיף עד סימן קס סעיף י"א
מסימן ק''ס סעיף י''א עד אמצע סעיף י''ב 'ויש אומרים'

שנת תשע"ז
ב

א' תשרי תשע"ז

מאמצע סעיף י"ב 'ויש אומרים' עד אמצע סעיף י"ג 'ויש מתירים'

פרק ד' עד אות ג'
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ב' תשרי
ג' תשרי
ד' תשרי
ה' תשרי
ו' תשרי
ז' תשרי
ח' תשרי
ט' תשרי
י' תשרי
י"א תשרי
י"ב תשרי
י"ג תשרי
י"ד תשרי
ט"ו תשרי
ט"ז תשרי
י"ז תשרי
י"ח תשרי
י"ט תשרי
כ' תשרי
כ"א תשרי
כ"ב תשרי
כ"ג תשרי
כ"ד תשרי
כ"ה תשרי
כ"ו תשרי
כ"ז תשרי
כ"ח תשרי
כ"ט תשרי
ל' תשרי
א' חשון
ב' חשון
ג' חשון
ד' חשון

מאמצע סעיף י"ג 'ויש מתירים' עד סימן קס"א
מתחילת סימן קס"א עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קס"ב
חזרה מסימן ק"ס סעיף י"א עד סימן קס"ב
מתחילת סימן קס"ב עד אמצע סעיף א' 'וה"ה'
מאמצע סעיף א' 'וה"ה' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'אם נגע'
מאמצע סעיף ד' 'אם נגע' עד סעיף ז'
חזרה מתחילת סימן קס"ב עד סעיף ז'
מסימן קס"ב סעיף ז' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן קס"ג
מתחילת סימן קס"ג עד סימן קס"ד
מתחילת סימן קס"ד עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קס"ה אמצע סעיף א' 'ואם אינו'
חזרה מסימן קס"ב סעיף ז' עד סימן קס"ה אמצע סעיף א' 'ואם אינו'
מסימן קס"ה אמצע סעיף א' 'ואם אינו' עד סימן קס"ו
מתחילת סימן קס"ו עד סימן קס"ז אמצע סעיף א' 'ויחתוך'
מאמצע סעיף א' 'ויחתוך' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ז'
חזרה מסימן קס"ה אמצע סעיף א' 'ואם אינו' עד סימן קס"ז סעיף ז'
מסימן קס"ז סעיף ז' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סעיף י"ג
מסעיף י"ג עד סעיף ט"ז
מסעיף ט"ז עד סימן קס"ח
מתחילת סימן קס"ח עד סעיף ה'
חזרה מסימן קס"ז סעיף ז' עד סימן קס"ח סעיף ה'

אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד פרק ה' אות ב'
אות ב' עד אות ד'
אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד פרק ו'
פרק ו' עד אות ג'
אות ג' עד אות ז'
אות ז' עד אות י'
אות י' עד פרק ז'
פרק ז' עד אות ב'
אות ב' עד אות ג'
אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד אות ז'
אות ז' עד אות ח'
אות ח' עד פרק ח'
פרק ח' עד אות ב'
אות ב' עד אות ד'
אות ד' עד אות ה'
אות ה' עד פתיחה לתשלומי שכר שכיר
פתיחה לתשלומי שכר שכיר עד 'והנה הפסוק'
'והנה הפסוק' עד פרק ט'
פרק ט' עד אות ג'
אות ג' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד אות י'
אות י' עד אות י"ב
אות י"ב עד פרק י'
פרק י' עד אות ד'
אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ט'
אות ט' עד אות י"ג
אות י"ג עד חלק ב'
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ה' חשון
ו' חשון
ז' חשון
ח' חשון
ט' חשון
י' חשון
י"א חשון
י"ב חשון
י"ג חשון
י"ד חשון
ט"ו חשון
ט"ז חשון
י"ז חשון
י"ח חשון
י"ט חשון
כ' חשון
כ"א חשון
כ"ב חשון
כ"ג חשון
כ"ד חשון
כ"ה חשון
כ"ו חשון
כ"ז חשון
כ"ח חשון
כ"ט חשון
א' כסלו
ב' כסלו
ג' כסלו
ד' כסלו
ה' כסלו
ו' כסלו
ז' כסלו
ח' כסלו

מסימן קס"ח סעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד אמצע סעיף ז' 'וי"א שזה'
מאמצע סעיף ז' 'וי"א שזה' עד אמצע סעיף ח' 'ואי אכיל'
מאמצע סעיף ח' 'ואי אכיל' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י"א
חזרה מסימן קס"ח סעיף ה' עד סעיף י"א
מסימן קס"ח סעיף י"א עד סעיף י"ג
מסעיף י"ג עד אמצע הסעיף 'וכל זה'
מאמצע סעיף י"ג 'וכל זה' עד סעיף ט"ו
מסעיף ט"ו עד סימן קס"ט
מתחילת סימן קס"ט עד סעיף ב'
חזרה מסימן קס"ח סעיף י"א עד סימן קס"ט סעיף ב'
מסימן קס"ט סעיף ב' עד סימן ק"ע אמצע סעיף א' 'והני מילי'
מאמצע סעיף א' 'והני מילי' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י"ז
מסעיף י"ז עד סעיף כ"ב
מסעיף כ"ב עד סימן קע"א אמצע סעיף א' 'אבל'
חזרה מסימן קס"ט סעיף ב' עד סימן קע"א אמצע סעיף א' 'אבל'
מסימן קע"א אמצע סעיף א' 'אבל' עד סימן קע"ב
מתחילת סימן קע"ב עד סימן קע"ד
מתחילת סימן קע"ד עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד אמצע סעיף ז' 'וי"א'
חזרה מסימן קע"א אמצע סעיף א' 'אבל' עד סימן קע"ד אמצע סעיף ז' 'וי"א'
מסימן קע"ד אמצע סעיף ז' 'וי"א' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן קע"ה
מתחילת סימן קע"ה עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן קע"ו
מתחילת סימן קע"ו עד סימן קע"ז

חלק ב' פרק א' עד 'ובזה נבין'
'ובזה נבין עד 'בוא וראה'
'בוא וראה' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'גם נוכל לאמור'
'גם נוכל לאמור' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'והנה באמת'
'והנה באמת' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'וענין זה המאמר'
'וענין זה המאמר' עד 'ומעתה נבין'
'ומעתה נבין' עד 'וכעין זה איתא'
'וכעין זה איתא' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'וגם מצוה זו'
'וגם מצוה זו' עד 'ומי שרגיל'
'ומי שרגיל' עד 'גם כל הברכות'
'גם כל הברכות' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'לענין כל הטוב'
'לענין כל הטוב' עד 'גם יתבונן האדם'
'גם יתבונן האדם' עד 'וכל זה שדברנו'
'וכל זה שדברנו' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'וכן משמע'
'וכן משמע' עד 'גם על ידי מניעת'
'גם על ידי מניעת' עד 'ובאמת איתא'
'ובאמת איתא' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'ויש עוד אופן שני'
'ויש עוד אופן שני' עד 'ויש עוד אופן שלישי'
'ויש עוד אופן שלישי' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'ויש שמרפים עצמם'
'ויש שמרפים עצמם' עד פרק י'
פרק י' עד 'ובדרך כלל'
'ובדרך כלל' עד 'וגם זה גופא'
'וגם זה גופא' עד 'ולפעמים מתגבר עליו'
'ולפעמים מתגבר עליו' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'ואמרו חז"ל'
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ט' כסלו
י' כסלו
י"א כסלו
י"ב כסלו
י"ג כסלו
י"ד כסלו
ט"ו כסלו
ט"ז כסלו
י"ז כסלו
י"ח כסלו
י"ט כסלו
כ' כסלו
כ"א כסלו
כ"ב כסלו
כ"ג כסלו
כ"ד כסלו
כ"ה כסלו
כ"ו כסלו
כ"ז כסלו
כ"ח כסלו
כ"ט כסלו
א' טבת
ב' טבת
ג' טבת
ד' טבת
ה' טבת
ו' טבת
ז' טבת
ח' טבת
ט' טבת
י' טבת
י"א טבת
י"ב טבת

חזרה מסימן קע"ד אמצע סעיף ז' 'וי"א' עד סימן קע"ז
מתחילת סימן קע"ז עד אמצע סעיף א' 'ואם בתחילת'
מאמצע סעיף א' 'ואם בתחילת' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן קע"ח
מתחילת סימן קע"ח עד אמצע סעיף א' 'אבל'
מאמצע סעיף א' 'אבל' עד אמצע סעיף ב' 'וכן'
חזרה מתחילת סימן קע"ז עד סימן קע"ח אמצע סעיף ב' 'וכן'
מסימן קע"ח אמצע סעיף ב' 'וכן' עד אמצע הסעיף 'מיהו'
מאמצע סעיף ב' 'מיהו' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן קע"ט
מתחילת סימן קע"ט עד סעיף ב'
חזרה מסימן קע"ח אמצע סעיף ב' 'וכן' עד סימן קע"ט סעיף ב'
מסימן קע"ט סעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן ק"פ סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן קפ"ב סעיף ב'
חזרה מסימן קע"ט סעיף ב' עד סימן קפ"ב סעיף ב'
מסימן קפ"ב סעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן קפ"ג סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן קפ"ד
חזרה מסימן קפ"ב סעיף ב' עד סימן קפ"ד
מתחילת סימן קפ"ד עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן קפ"ה
מתחילת סימן קפ"ה עד סעיף ה'

'ואמרו חז"ל' עד 'עוד ידוע הוא'
'עוד ידוע הוא' עד פרק י"ב
פרק י"ב עד 'ונוכל לראות'
'ונוכל לראות' עד 'וראה עוד'
'וראה עוד' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'גם ידוע הוא'
'גם ידוע הוא' עד 'גם שעל ידי זה'
'גם שעל ידי זה' עד 'ואפילו אם על ידי'
'ואפילו אם על ידי' עד 'גם ידוע'
'גם ידוע' עד 'הנה הארכנו'
'הנה הארכנו' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'וגם גלה לנו'
'וגם גלה לנו' עד 'ולא נשאר לנו'
'ולא נשאר לנו' עד 'ואם עזרו ה' '
'ואם עזרו ה' ' עד פרק ט"ו
פרק ט"ו עד 'והנה הארכתי הרבה'
'והנה הארכתי הרבה' עד 'אלא יש לו לאדם'
'אלא יש לו לאדם' עד 'ועתה נדבר קצת'
'ועתה נדבר קצת' עד 'ואם באמת איש כזה'
'ואם באמת איש כזה' עד פרק ט"ז
פרק ט"ז עד 'ואעורר בכאן'
'ואעורר בכאן' עד 'ולבד כל אלה'
'ולבד כל אלה' עד 'גם אמרו חז"ל'
'גם אמרו חז"ל' עד 'ואפילו אם הוא בעצמו'
'ואפילו אם הוא בעצמו' עד 'ואפילו אם יש טירחה'
'ואפילו אם יש טירחה' עד פרק י"ז
פרק י"ז עד 'ובהכי ניחא'
'ובהכי ניחא' עד 'והנה כשנבוא'
'והנה כשנבוא' עד 'ואף הקב"ה משתבח'
'ואף הקב"ה משתבח' עד 'גדולה צדקה'
'גדולה צדקה' עד 'איתא באבות דרבי נתן'
'איתא באבות דרבי נתן' עד פרק י"ח
פרק י"ח עד 'והפרשת מעשר'
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י"ג טבת
י"ד טבת
ט"ו טבת
ט"ז טבת
י"ז טבת
י"ח טבת
י"ט טבת
כ' טבת
כ"א טבת
כ"ב טבת
כ"ג טבת
כ"ד טבת
כ"ה טבת
כ"ו טבת
כ"ז טבת
כ"ח טבת
כ"ט טבת
א' שבט
ב' שבט
ג' שבט
ד' שבט
ה' שבט
ו' שבט
ז' שבט
ח' שבט
ט' שבט
י' שבט
י"א שבט
י"ב שבט
י"ג שבט
י"ד שבט
ט"ו שבט
ט"ז שבט

מסעיף ה' עד סימן קפ"ו
מתחילת סימן קפ"ו עד סימן קפ"ז סעיף ב'
חזרה מתחילת סימן קפ"ד עד סימן קפ"ז סעיף ב'
מסימן קפ"ז סעיף ב' עד סימן קפ"ח סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד אמצע הסעיף 'אם חל'
מאמצע סעיף ז' 'אם חל' עד סימן קפ"ט
חזרה מסימן קפ"ז סעיף ב' עד סימן קפ"ט
מתחילת סימן קפ"ט עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן ק"צ סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן קצ"ב
מתחילת סימן קצ"ב עד סעיף ב'
חזרה מתחילת סימן קפ"ט עד סימן קצ"ב סעיף ב'
מסימן קצ"ב סעיף ב' עד סימן קצ"ג אמצע סעיף א' 'ומצוה לחזור'
מאמצע סעיף א' 'ומצוה לחזור' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן קצ"ד
מתחילת סימן קצ"ד עד סימן קצ"ה
חזרה מסימן קצ"ב סעיף ב' עד סימן קצ"ה
מתחילת סימן קצ"ה עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן קצ"ו סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן קצ"ז
מתחילת סימן קצ"ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'י"א'
חזרה מתחילת סימן קצ"ה עד סימן קצ"ז אמצע סעיף ד' 'י"א'
מסימן קצ"ז אמצע סעיף ד' 'י"א' עד סימן קצ"ט

'והפרשת מעשר' עד 'וגדר המעשר'
'וגדר המעשר' עד 'אבל להרמב"ן'
'אבל להרמב"ן' עד 'ועתה נחזור לבאר'
'ועתה נחזור לבאר' עד 'והנה כל זה'
'והנה כל זה' עד פרק י"ט
פרק י"ט עד 'ואם קרוביו אינם עניים'
'ואם קרוביו אינם עניים' עד 'ודע דכתבו האחרונים'
'ודע דכתבו האחרונים' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד 'ועתה נבאר פרט אחד'
'ועתה נבאר פרט אחד' עד פרק כ'
פרק כ' עד 'יש אומרים'
'יש אומרים' עד 'ודע עוד דכל עיקר'
'ודע עוד דכל עיקר' עד 'ואיתא במדרש קהלת'
'ואיתא במדרש קהלת' עד 'וידעתי גם ידעתי'
'וידעתי גם ידעתי' עד פרק כ"א
פרק כ"א עד 'גם אם הוא ממציא'
'גם אם הוא ממציא' עד 'והנהגה הטובה'
'והנהגה הטובה' עד 'ודע דביורה דעה'
'ודע דביורה דעה' עד 'ודע עוד דבפוסקים'
'ודע עוד דבפוסקים' עד פרק כ"ב
פרק כ"ב עד 'וכל זה דברנו'
'וכל זה דברנו' עד 'וכל זה דברנו לענין המשאיל'
'וכל זה דברנו לענין המשאיל' עד פרק כ"ג
פרק כ"ג עד 'ועתה נדבר מענין עשית'
'ועתה נדבר מענין עשית' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד 'אבל כמו ששלושה הללו'
'אבל כמו ששלושה הללו' עד פרק כ"ד
פרק כ"ד עד 'וכמה יש לו לאדם'
'וכמה יש לו לאדם' עד חלק ג'
חלק ג' פרק א' עד 'איתא בגמרא'
פרק א' עד 'ודע עוד דמצות'
'ודע עוד דמצות' עד 'אמרו חז"ל'
'אמרו חז"ל' עד פרק ב'
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י"ז שבט
י"ח שבט
י"ט שבט
כ' שבט
כ"א שבט
כ"ב שבט
כ"ג שבט
כ"ד שבט
כ"ה שבט
כ"ו שבט
כ"ז שבט
כ"ח שבט
כ"ט שבט
ל' שבט
א' אדר
ב' אדר
ג' אדר
ד' אדר
ה' אדר
ו' אדר
ז' אדר
ח' אדר
ט' אדר
י' אדר
י"א אדר
י"ב אדר
י"ג אדר
י"ד אדר
ט"ו אדר
ט"ז אדר
י"ז אדר
י"ח אדר
י"ט אדר

מתחילת סימן קצ"ט עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סימן ר'
מתחילת סימן ר' עד סעיף ב'
חזרה מסימן קצ"ז אמצע סעיף ד' 'י"א' עד סימן ר' סעיף ב'
מסימן ר' סעיף ב' עד סימן ר"א אמצע סעיף א' 'ואם בעה"ב'
מאמצע סעיף א' 'ואם בעה"ב' עד סימן ר"ב
מתחילת סימן ר"ב עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו'
חזרה מסימן ר' סעיף ב' עד סימן ר"ב אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו'
מסימן ר"ב אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סעיף י"ב
מסעיף י"ב עד סעיף ט"ו
חזרה מסימן ר"ב אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו' עד סעיף ט"ו
מסימן ר"ב סעיף ט"ו עד סעיף י"ח
מסעיף י"ח עד סימן ר"ג סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן ר"ד אמצע סעיף א' 'ועל לולבי'
מאמצע סעיף א' 'ועל לולבי' עד סעיף ג'
חזרה מסימן ר"ב סעיף ט"ו עד סימן ר"ד סעיף ג'
מסימן ר"ד סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סימן ר"ה
מתחילת סימן ר"ה עד סעיף ב'
חזרה מסימן ר"ד סעיף ג' עד סימן ר"ה סעיף ב'

פרק ב' עד 'אחר כך ביקש אברהם אבינו'
'אחר כך ביקש אברהם אבינו' עד 'כתבו הספרים'
'כתבו הספרים' עד 'ואחר שאכל האורח'
'ואחר שאכל האורח' עד 'כתיב בתורה'
'כתיב בתורה' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'ואמרו חז"ל על הפסוק'
'ואמרו חז"ל על הפסוק' עד 'ומצות בקור חולים'
'ומצות בקור חולים' עד 'וכשמבקש רחמים'
'וכשמבקש רחמים' עד 'ובעוונותינו הרבים'
'ובעוונותינו הרבים' עד 'עוד איתא בשו"ע'
'עוד איתא בשו"ע' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'ועתה יבואו הכתובים'
'ועתה יבואו הכתובים' עד 'ועתה נבאר'
'ועתה נבאר' עד 'וכוון בזה'
'וכוון בזה' עד 'וכל זה שכתבנו'
'וכל זה שכתבנו' עד 'ומשלו במדרש'
'ומשלו במדרש' עד 'ואמרתי שכל זה'
'ואמרתי שכל זה' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'ותמהני על איזה מקומות'
'ותמהני על איזה מקומות' עד 'ועתה נדבר אודות הספד'
'ועתה נדבר אודות הספד' עד 'ועתה נדבר אודות נחום אבלים'
'ועתה נדבר אודות נחום אבלים' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'ועיקר מצוה של שמחת חתן'
'ועיקר מצוה של שמחת חתן' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'ויש בעניני השכלה'
'ויש בעניני השכלה' עד 'ויש עוד דל אחד'
'ויש עוד דל אחד' עד 'ויש עוד ענין'
'ויש עוד ענין' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'אם הוא רואה בחברו'
'אם הוא רואה בחברו' עד 'והנה המתבונן'
'והנה המתבונן' עד 'ועל כן העצה'
'ועל כן העצה' עד חתימת הספר
חתימת הספר עד השמטה
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כ' אדר
כ"א אדר
כ"ב אדר
כ"ג אדר
כ"ד אדר
כ"ה אדר
כ"ו אדר
כ"ז אדר
כ"ח אדר
כ"ט אדר
א' ניסן
ב' ניסן
ג' ניסן
ד' ניסן
ה' ניסן
ו' ניסן
ז' ניסן
ח' ניסן
ט' ניסן
י' ניסן
י"א ניסן
י"ב ניסן
י"ג ניסן
י"ד ניסן
ט"ו ניסן
ט"ז ניסן
י"ז ניסן
י"ח ניסן
י"ט ניסן
כ' ניסן
כ"א ניסן
כ"ב ניסן
כ"ג ניסן

מסימן ר"ה סעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן ר"ו סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן ר"ח
חזרה מסימן ר"ה סעיף ב' עד סימן ר"ח
מתחילת סימן ר"ח עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י'
חזרה מתחילת סימן ר"ח עד סעיף י'
מסימן ר"ח סעיף י' עד סעיף י"א
מסעיף י"א עד סעיף ט"ז
מסעיף ט"ז עד סעיף י"ח
מסעיף י"ח עד סימן ר"ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
חזרה מסימן ר"ח סעיף י' עד סימן ר"ט סעיף ג'
מסימן ר"ט סעיף ג' עד סימן ר"י אמצע סעיף א' 'והשותה'
מאמצע סעיף א' 'והשותה' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן רי"א
מתחילת סימן רי"א עד אמצע סעיף א' 'וי"א'
מאמצע סעיף א' 'וי"א' עד סעיף ג'
חזרה מסימן ר"ט סעיף ג' עד סימן רי"א סעיף ג'
מסימן רי"א סעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן רי"ב
מתחילת סימן רי"ב עד אמצע סעיף א' 'הא דמברכין'

השמטה עד 'והנה ענין כזה'
'והנה ענין כזה' עד 'וענין זה נוגע'
'וענין זה נוגע' עד סוף הספר
שם עולם הקדמה עד 'והנה כאשר נחפש'
'והנה כאשר נחפש' עד 'אך זה הכתוב'
'אך זה הכתוב' עד 'ודע דעצה זו'
'ודע דעצה זו' עד 'והנה כאשר נתבונן'
'והנה כאשר נתבונן' עד סוף ההקדמה
פרק א' עד 'וראה עוד את חומר העוון'
'וראה עוד את חומר העוון' עד 'ואיתא במדרש רבה'
'ואיתא במדרש רבה' עד 'וזכות שמירת שבת'
'וזכות שמירת שבת' עד 'אך באיזה ענין'
'אך באיזה ענין' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'והנה כאשר נרצה'
'והנה כאשר נרצה' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'והנה מענין שבת קדש'
'והנה מענין שבת קדש' עד 'ואגב דאיירינן'
'ואגב דאיירינן' עד 'ואמרתי בדרך דמיון'
'ואמרתי בדרך דמיון' עד 'ומה שאמר'
'ומה שאמר' עד 'ואחר כך אמר הכתוב'
'ואחר כך אמר הכתוב' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'היוצא מדברינו'
'היוצא מדברינו' עד 'ודע דמלבד שצותה התורה'
'ודע דמלבד שצותה התורה' עד 'כתיב בתורה'
'כתיב בתורה' עד 'ובפרט ביום השישי'
'ובפרט ביום השישי' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'והנה הכתוב אומר'
'והנה הכתוב אומר' עד 'היוצא מדברינו'
'היוצא מדברינו' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'וכל שכן אם נכסיו'
'וכל שכן אם נכסיו' עד 'והנה לפי מה שבארנו'
'והנה לפי מה שבארנו' עד 'ואל יאמר'
'ואל יאמר' עד פרק ז'
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כ"ד ניסן
כ"ה ניסן
כ"ו ניסן
כ"ז ניסן
כ"ח ניסן
כ"ט ניסן
ל' ניסן
א' אייר
ב' אייר
ג' אייר
ד' אייר
ה' אייר
ו' אייר
ז' אייר
ח' אייר
ט' אייר
י' אייר
י"א אייר
י"ב אייר
י"ג אייר
י"ד אייר
ט"ו אייר
ט"ז אייר
י"ז אייר
י"ח אייר
י"ט אייר
כ' אייר
כ"א אייר
כ"ב אייר
כ"ג אייר
כ"ד אייר
כ"ה אייר
כ"ו אייר

מאמצע סעיף א' 'הא דמברכין' עד סימן רי"ג
חזרה מסימן רי"א סעיף ג' עד סימן רי"ג
מתחילת סימן רי"ג עד אמצע סעיף א' 'וי"א'
מאמצע סעיף א' 'וי"א' עד סימן רי"ד
מתחילת סימן רי"ד עד סימן רט"ו סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן רט"ז
חזרה מתחילת סימן רי"ג עד סימן רט"ז
מתחילת סימן רט"ז עד אמצע סעיף ב' 'והני מילי'
מאמצע סעיף ב' 'והני מילי' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י"ב
חזרה מתחילת סימן רט"ז עד סעיף י"ב
מסימן רט"ז סעיף י"ב עד סימן רי"ז
מתחילת סימן רי"ז עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן רי"ח
מתחילת סימן רי"ח עד סעיף ד'
חזרה מסימן רט"ז סעיף י"ב עד סימן רי"ח סעיף ד'
מסימן רי"ח סעיף ד' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן רי"ט
מתחילת סימן רי"ט עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'ואין זה'
חזרה מסימן רי"ח סעיף ד' עד סימן רי"ט אמצע סעיף ד' 'ואין זה'
מסימן רי"ט אמצע סעיף ד' 'ואין זה' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן ר"כ סעיף ב'

פרק ז' עד 'ומה שאמר הכתוב'
'ומה שאמר הכתוב' עד 'והנה לפי זה'
'והנה לפי זה' עד 'והנה כל זה כתבנו'
'והנה כל זה כתבנו' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'ופשוט עוד דשמירת המשפט'
'ופשוט עוד דשמירת המשפט' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'והמצות עשה'
'והמצות עשה' עד 'ומאד צריך האדם'
'ומאד צריך האדם' עד פרק י'
פרק י' עד 'וזהו שאמרו חז"ל'
'וזהו שאמרו חז"ל' עד 'וסיים הפסוק על זה'
'וסיים הפסוק על זה' עד 'כן הדבר ממש'
'כן הדבר ממש' עד 'וכל זה נכלל'
'וכל זה נכלל' עד 'וכעין פסוק זה'
'וכעין פסוק זה' עד 'ולזה אמר דוד המלך'
'ולזה אמר דוד המלך' עד 'והנה בעוונותינו הרבים'
'והנה בעוונותינו הרבים' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'ואין לנו שום עצה'
'ואין לנו שום עצה' עד 'ולדעתי כוונת הגמרא'
'ולדעתי כוונת הגמרא' עד 'ואיתא שם'
'ואיתא שם' עד 'והנה באמת'
'והנה באמת' עד פרק י"ב
פרק י"ב עד 'אבל באמת ניחא'
'אבל באמת ניחא' עד 'ועוד יותר מזה'
'ועוד יותר מזה' עד 'ובעוונותינו הרבים'
'ובעוונותינו הרבים' עד 'וגם על עיקר'
'וגם על עיקר' עד פרק י"ג
פרק י"ג' עד 'הנה ידוע'
'הנה ידוע' עד 'והנה לפי כל זה'
'והנה לפי כל זה' עד 'ויש עוד מן האנשים'
'ויש עוד מן האנשים' עד 'גם כאשר נתבונן'
'גם כאשר נתבונן' עד 'ויש עוד מן הבטלים'
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כ"ז אייר
כ"ח אייר
כ"ט אייר
א' סיון
ב' סיון
ג' סיון
ד' סיון
ה' סיון
ו' סיון
ז' סיון
ח' סיון
ט' סיון
י' סיון
י"א סיון
י"ב סיון
י"ג סיון
י"ד סיון
ט"ו סיון
ט"ז סיון
י"ז סיון
י"ח סיון
י"ט סיון
כ' סיון
כ"א סיון
כ"ב סיון
כ"ג סיון
כ"ד סיון
כ"ה סיון
כ"ו סיון
כ"ז סיון
כ"ח סיון
כ"ט סיון
ל' סיון

מסעיף ב' עד סימן רכ"א סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן רכ"ב סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן רכ"ג סעיף ב'
חזרה מסימן רי"ט אמצע סעיף ד' 'ואין זה' עד סימן רכ"ג סעיף ב'
מסימן רכ"ג סעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן רכ"ד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן רכ"ה
מתחילת סימן רכ"ה עד סעיף ג'
חזרה מסימן רכ"ג סעיף ב' עד סימן רכ"ה סעיף ג'
מסימן רכ"ה סעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן רכ"ו
מתחילת סימן רכ"ו עד סימן רכ"ז סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן רכ"ט
חזרה מסימן רכ"ה סעיף ג' עד סימן רכ"ט
מתחילת סימן רכ"ט עד סימן ר"ל
מתחילת סימן ר"ל עד סימן רל"א
מתחילת סימן רל"א עד סימן רל"ב
מתחילת סימן רל"ב עד אמצע סעיף ב' 'ואם התחיל'
מאמצע סעיף ב' 'ואם התחיל' עד אמצע הסעיף 'וי"א'
חזרה מתחילת סימן רכ"ט עד סימן רל"ב אמצע סעיף ב' 'וי"א'
מסימן רל"ב אמצע סעיף ב' 'וי"א' עד סימן רל"ג
מתחילת סימן רל"ג עד אמצע סעיף א' 'ועכשיו'
מאמצע סעיף א' 'ועכשיו' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן רל"ד אמצע סעיף א' 'אין לומר'
מאמצע סעיף א' 'אין לומר' עד סימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור'
חזרה מסימן רל"ב אמצע סעיף ב' 'וי"א' עד סימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור'

'ויש עוד מן הבטלים' עד 'ואף בעניננו'
'ואף בעניננו' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'ונבאר אחת לאחת'
'ונבאר אחת לאחת' עד 'ועתה נדבר אודות מלבוש הנפש'
'ועתה נדבר אודות מלבוש הנפש' עד 'ועתה נדבר אודות דירת האדם'
'ועתה נדבר אודות דירת האדם' עד 'כלל הדבר'
'כלל הדבר' עד 'וכדי שלא יהיה לפלא'
'וכדי שלא יהיה לפלא' עד פרק ט"ו
פרק ט"ו עד 'ואיתא במדרש רבה'
'ואיתא במדרש רבה' עד 'ומצות חיזוק'
'ומצות חיזוק' עד 'וגם לענין תחית המתים'
'וגם לענין תחית המתים' עד 'ולהיפך חס ושלום'
'ולהיפך חס ושלום' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד פרק ט"ז
פרק ט"ז עד 'ודע דעצה זו'
'ודע דעצה זו' עד 'וכל זה שכתבנו'
'וכל זה שכתבנו' עד 'וכמה צריכין אנשים'
פרק ט"ז 'וכמה צריכין אנשים' עד פרק י"ז
פרק י"ז עד 'היוצא מכל אלו'
'היוצא מכל אלו' עד פרק י"ח
פרק י"ח עד 'ועתה נבוא לעניננו'
'ועתה נבוא לעניננו' עד 'והנה התנא אמר'
'והנה התנא אמר' עד פרק י"ט
פרק י"ט עד 'ועוד יש חילוק ביניהם'
'ועוד יש חילוק ביניהם' עד 'ושמעתי בשם הגר"א'
'ושמעתי בשם הגר"א' עד פרק כ'
פרק כ' עד 'ובאמת בעוונותינו הרבים'
'ובאמת בעוונותינו הרבים' עד 'והנה לשון'
'והנה לשון' עד פרק כ"א
פרק כ"א עד 'ועל כן ראיתי'
'ועל כן ראיתי' עד 'בא וראה כמה חביבה'
'בא וראה כמה חביבה' עד פרק כ"ב
פרק כ"ב עד 'ואל יאמר האדם'
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א' תמוז
ב' תמוז
ג' תמוז
ד' תמוז
ה' תמוז
ו' תמוז
ז' תמוז
ח' תמוז
ט' תמוז
י' תמוז
י"א תמוז
י"ב תמוז
י"ג תמוז
י"ד תמוז
ט"ו תמוז
ט"ז תמוז
י"ז תמוז
י"ח תמוז
י"ט תמוז
כ' תמוז
כ"א תמוז
כ"ב תמוז
כ"ג תמוז
כ"ד תמוז
כ"ה תמוז
כ"ו תמוז
כ"ז תמוז
כ"ח תמוז
כ"ט תמוז
א' אב
ב' אב
ג' אב
ד' אב

מסימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן רל"ו
מתחילת סימן רל"ו עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן רל"ח סעיף ב'
חזרה מסימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור' עד סימן רל"ח סעיף ב'
מסימן רל"ח סעיף ב' עד סימן רל"ט אמצע סעיף א' 'ועיין'
מאמצע סעיף א' 'ועיין' עד סימן ר"מ
מתחילת סימן ר"מ עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ו' 'ואם יש בו'
מאמצע סעיף ו' 'ואם יש בו' עד סעיף י"א
חזרה מסימן רל"ח סעיף ב' עד סימן ר"מ סעיף י"א
מסימן ר"מ סעיף י"א עד סעיף ט"ו
מסעיף ט"ו עד סימן רמ"ב )סיום חלק ב'(
מתחילת סימן רמ"ב עד אמצע הסעיף "ולא אמרו"
מסימן רמ"ב אמצע הסעיף "ולא אמרו" עד תחילת סימן רמ"ג
מתחילת סימן רמ"ג עד אמצע סעיף א' הגה "ואע"פ שלא"
חזרה מסימן ר"מ סעיף י"א עד סימן רמ"ג אמצע סעיף א' הגה "ואע"פ שלא"
מסימן רמ"ג אמצע סעיף א' הגה "ואע"פ שלא" עד תחילת סימן רמ"ד
מתחילת סימן רמ"ד עד סימן רמ"ד אמצע סעיף א' "ואם היתה"
מסימן רמ"ד אמצע סעיף א' "ואם היתה" עד סעיף ב'
מסימן רמ"ד סעיף ב' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' הגה "ודוקא ששכרו"
חזרה מסימן רמ"ג אמצע סעיף א' הגה ואע"פ שלא לקחה עד סימן רמ"ד אמצע סעיף ה' הגה "ודווקא"

מאמצע סעיף ה' הגה "ודוקא ששכרו" עד אמצע סעיף ו' הגה "וכן יוכל"
מאמצע סעיף ו' הגה "וכן יוכל" עד תחילת סימן רמ"ה
מתחילת סימן רמ"ה עד אמצע סעיף א' "ואם לא התנו"
מאמצע סעיף א' "ואם לא התנו" עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'

'ואל יאמר האדם' עד 'ועוד יש להתבונן'
'ועוד יש להתבונן' עד 'והנה מתחלה'
'והנה מתחלה' עד 'וכמה נפיש זכותיה'
'וכמה נפיש זכותיה' עד 'והזכות הרבה יותר'
'והזכות הרבה יותר' עד 'ונראה דעל זה'
'ונראה דעל זה' עד 'ואסיים ספרי'
'ואסיים ספרי' עד חתימת הספר
חתימת הספר עד 'והנה כאשר יתבונן'
'והנה כאשר יתבונן' עד 'ושכר אוהבי ה' '
'ושכר אוהבי ה' ' עד 'והנה כל זה'
'והנה כל זה' עד 'עוד אמרתי להעיר'
'עוד אמרתי להעיר' עד 'וצריך האדם לידע'
'וצריך האדם לידע' עד 'וידעתי גם ידעתי'
'וידעתי גם ידעתי' עד 'הנה על דבר'
'הנה על דבר' עד 'ועתה נדבר אודות'
'ועתה נדבר אודות' עד 'ועתה נבאר אודות'
'ועתה נבאר אודות' עד 'ואראה עוד'
'ואראה עוד' עד 'וראה עוד'
'וראה עוד' עד 'וכאשר נחפש'
'וכאשר נחפש' עד 'ועתה נדבר'
'ועתה נדבר' עד 'ולדעתי מרומז'
'ולדעתי מרומז' עד 'והנה כל מאמרינו'
'והנה כל מאמרינו' עד 'והנה ידוע בזמננו'
'והנה ידוע בזמננו' עד 'ולמה הדבר דומה'
'ולמה הדבר דומה' עד 'ועתה נדבר מעט'
ועתה נדבר מעט' עד ההשמטה
ההשמטה עד 'כלל הדבר'
השמטה עד סוף ההשמטה  -סוף חלק ראשון
שם עולם חלק שני מתחילת פרק א' עד 'והנה בעיתים הללו'
פרק א' 'והנה בעיתים הללו' עד 'ועיקר ההתחזקות'
פרק א' 'ועיקר ההתחזקות' עד 'והנה אנו רואים'
פרק א' 'והנה אנו רואים' עד 'ויזכור האדם תמיד'
פרק א' 'ויזכור האדם תמיד' עד 'ועל כן מה מאד'
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ה' אב
ו' אב
ז' אב
ח' אב
ט' אב
י' אב
י"א אב
י"ב אב
י"ג אב
י"ד אב
ט"ו אב
ט"ז אב
י"ז אב
י"ח אב
י"ט אב
כ' אב
כ"א אב
כ"ב אב
כ"ג אב
כ"ד אב
כ"ה אב
כ"ו אב
כ"ז אב
כ"ח אב
כ"ט אב
ל' אב
א' אלול
ב' אלול
ג' אלול
ד' אלול
ה' אלול
ו' אלול
ז' אלול

חזרה מסימן רמ"ד אמצע סעיף ה' הגה "ודווקא" עד סימן רמ"ה סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן רמ"ו סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "ואם השאילה"
מאמצע סעיף ג' "ואם השאילה" עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד אמצע סעיף ה' הגה " וכל צדדי"
מאמצע סעיף ה' "וכל צדדי" עד תחילת סימן רמ"ז
חזרה מסימן רמ"ה סעיף ו' עד תחילת סימן רמ"ז
מתחילת סימן רמ"ז עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן רמ"ח
מתחילת סימן רמ"ח עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד אמצע סעיף ד' "ואם נכנס לעיר"
חזרה מתחילת סימן רמ"ז עד סימן רמ"ח אמצע סעיף ד' "ואם נכנס"
מאמצע סעיף ד' "ואם נכנס לעיר" עד סימן רמ"ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ב' "ולאכול ולשתות"
מאמצע סעיף ב' "ולאכול ולשתות" עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן ר"נ
מתחילת סימן ר"נ עד אמצע סעיף א' "ואפילו יש לו"
חזרה מסימן רמ"ח אמצע סעיף ד' "ואם נכנס" עד סימן ר"נ אמצע סעיף א' "ואפילו"
מאמצע סעיף א' "ואפילו יש לו" עד תחילת סימן רנ"א
מתחילת סימן רנ"א עד אמצע סעיף ב' הגה "אבל אסור"
מאמצע סעיף ב' הגה "אבל אסור" עד סימן רנ"ב אמצע סעיף א' "ומותר למכור"
מאמצע סעיף א' "ומותר למכור" עד אמצע סעיף ב' הגה "ואם לא קצץ"
מאמצע סעיף ב' הגה "ואם לא קצץ" עד סעיף ד'
חזרה מסימן ר"נ אמצע סעיף א' "ואפילו" עד סימן רנ"ב סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד אמצע סעיף ה' הגה "ולא חיישינן"
מאמצע סעיף ה' הגה "ולא חיישינן" עד תחילת סימן רנ"ג

פרק א' 'ועל כן מה מאד' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'וכל דברינו אלה'
פרק ב' 'וכל דברינו אלה' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'והנה אנו רואים'
פרק ג' 'והנה אנו רואים' עד 'עוד יש ליצר הרע'
פרק ג' 'עוד יש ליצר הרע' עד 'ודע אחי'
פרק ג' 'ודע אחי' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'והנה כאשר נתבונן'
פרק ד' 'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה ידוע שבעולם הזה'
פרק ד' 'והנה ידוע שבעולם הזה' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'והנה בודאי'
פרק ה' 'והנה בודאי' עד 'ועוד יש בנתינת התורה'
פרק ה' 'ועוד יש בנתינת התורה' עד פרק ו'
פרק ו' עד 'ויש אנשים מסוג זה'
פרק ו' ויש אנשים מסוג זה' עד 'וצריך להתבונן'
פרק ו' 'וצריך להתבונן' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'ובאמת דבר פשוט הוא'
פרק ז' 'ובאמת דבר פשוט הוא' עד 'וכן בעניני הציצית'
פרק ז' 'וכן בעניני הציצית' עד 'ודמיון לזה'
פרק ז' 'ודמיון לזה' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'והנה דבר זה שייך'
פרק ח' 'והנה דבר זה שייך' עד 'והנה יתבונן האדם'
פרק ח' 'והנה יתבונן האדם' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'ועתה נבאר' את סוף הפסוק
פרק ט' 'ועתה נבאר את סוף הפסוק' עד 'כן הדבר הזה'
פרק ט' 'כן הדבר הזה' עד 'וזהו כוונת הכתוב'
פרק ט' 'וזהו כוונת הכתוב' עד פרק י' 'ועוד יש לבאר'
פרק י' 'ועוד יש לבאר' עד 'ועל כן בעת שמקיים האדם'
פרק י' 'ועל כן בעת שמקיים האדם' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'והנה כאשר נתבונן'
פרק י"א 'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה נאמר כל זה'
פרק י"א 'והנה נאמר כל זה' עד פרק י"ב
פרק י"ב עד 'והנה באשה יולדת'
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ח' אלול
ט' אלול
י' אלול
י"א אלול
י"ב אלול
י"ג אלול
י"ד אלול
ט"ו אלול
ט"ז אלול
י"ז אלול
י"ח אלול
י"ט אלול
כ' אלול
כ"א אלול
כ"ב אלול
כ"ג אלול
כ"ד אלול
כ"ה אלול
כ"ו אלול
כ"ז אלול
כ"ח אלול
כ"ט אלול

מתחילת סימן רנ"ג עד אמצע סעיף א' "אבל אם נתבשל"
מאמצע סעיף א' "אבל אם נתבשל" עד אמצע סעיף א' "ותנור אפילו"
חזרה מסימן רנ"ב סעיף ד' עד סימן רנ"ג אמצע סעיף א' "ותנור"
מאמצע סעיף א' "ותנור אפילו" עד אמצע סעיף א' "וי"א שכל שנתבשל"
מאמצע סעיף א' "וי"א שכל שנתבשל" עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ב' הגה "וי"א דכל זה"
מאמצע סעיף ב' הגה "וי"א דכל זה" עד סעיף ג'
סימן רנ"ג מסעיף ג' עד סעיף ה'
חזרה מסימן רנ"ג אמצע סעיף א' "ותנור" עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד אמצע סעיף ה' הגה "לכן נוהגים"
מאמצע סעיף ה' הגה "ולכן נוהגים" עד אמצע סעיף ה' הגה "וסמיכה בכירה"
מאמצע סעיף ה' הגה "וסמיכה בכירה" עד סימן רנ"ד אמצע סעיף א' "ואם הוא בתנור"
מאמצע סעיף א' "ואם הוא בתנור" עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' "ואם נתן"
חזרה מסימן רנ"ג סעיף ה' עד סימן רנ"ד אמצע סעיף ה' "ואם נתן"
מאמצע סעיף ה' "ואם נתן" עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד תחילת סימן רנ"ה
מתחילת סימן רנ"ה עד תחילת סימן רנ"ו
מתחילת סימן רנ"ו עד סימן רנ"ז אמצע סעיף א' הגה "י"א דאם שכח"

פרק י"ב 'והנה באשה יולדת' עד 'והגם שאין אנו יכולים'
פרק י"ב 'והגם שאין אנו יכולים' עד 'והנה אל יקשה'
פרק י"ב 'והנה אל יקשה' עד 'והנה בעבור כל זה'
פרק י"ב 'והנה בעבור כל זה' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'ועתה נבוא לעינינו'
פרק י"ג 'ועתה נבוא לענינינו' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'וכן אבותינו במצרים'
פרק י"ד 'וכן אבותינו במצרים' עד 'וכן מי שראה'
פרק י"ד 'וכן מי שראה' עד 'וכן הוא גם בזמן הזה'
פרק י"ד 'וכן הוא גם בזמן הזה' עד 'וכתיב בקרא'
פרק י"ד 'וכתיב בקרא' עד 'ועתה מדבר אודות הסיבה'
פרק י"ד 'ועתה מדבר אודות הסיבה' עד סוף חלק שני'
תורה אור פתיחה עד 'ומה שנאמר בשלחן ערוך'
פתיחה 'ומה שנאמר בשלחן ערוך' עד 'ואל יהיה לפלא'
פתיחה 'ואל יהיה לפלא' עד 'ובזה נשיב'
פתיחה 'ובזה נשיב' עד פרק א'
תורה אור פרק א' עד 'ואיתא במגילה'
פרק א' 'ואיתא במגילה' עד 'הנה מכל זה'
פרק א' 'הנה מכל זה' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'וכן מוכח עוד במנחות'
פרק ב' 'וכן מוכח עוד במנחות' עד 'ובאמת אתפלא '
פרק ב' 'ובאמת אתפלא' עד 'ועינינו דומה'
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PHILADELPHIA

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

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 Leizer Apter
Zichron Binyamin
7th and Princeton
S-Th 9:35-10:00 pm
(Maariv 10:00)

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

Rav Uri Yehudah Greenspan
First Seder Bais Medrash
Lower Merion Synagogue
123 Old Lancaster Avenue
M-F 10:35-11:15 am
Evening Shiurim given
nightly as well.
For more information
contact Rabbi Greenspan
at 732-407-3178

Rav Chanoch Saltz
Yeshivas Chemdas Hatorah
950 Massachusetts Ave
S-Th 6:45 pm

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

Rav Avrohom Tiefenbrunn
Bais Ahron
S-Th 1:30-1:45 pm
For more information:
732-672-1066

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

Rav Nechemia Panski
Bais Hachasidim D’gur
325 10th Street
S-Th 25 minutes before
the first Maariv Minyan

Rav Bentzion Sneh
Vishnitz Shul
52 Francis Place
S-Th 8:455-9:30 pm
(Maariv following Shiur)

Rav Yosef Weinman
Alexander Shul
M-F 8:00 am (after Shacharis)

MONTREAL

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

LOS ANGELES

Rav Chaim Trainer
Kollel Los Angeles
7216 Beverly Blvd (upstairs)
S-Th 6:30-7:00 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

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

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
M-F 6:40-7:10 am

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
671 E. Ave.
S 8:40 am M-F 7:40 am
Rav Dovid Bielory
Yeshivas Ohr Yisrael
325 Reservoir Road
S-F 8:40 am (Shacharis 7:40)

QUEENS

Rav Moshe Bilitzky
Kehilas Ahavas Yisroel
147-02 73rd Avenue
S-Th 9:45–10:15 pm
(Maariv 9:30)
Rav Mishel Tietz
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 pm (Maariv 10:00)

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
Or Torah
3800 Dempster Street
M-F 8:40 am (Shacharis 8:00)

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)

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
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 Shacharis
(Shacharis: S 8:10 M-Th 7:40)

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

SILVER SPRING

VANCOUVER

Rav Eli Reingold
Yeshiva of Greater Washington
1216 Arcola Ave.
M, W, Th 35 min. before Mincha
T 8:00-9:00 pm
(followed by Maariv)

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

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
S-Th 10:05 -10:30 pm
Rav Yoni Levin
Aish Kodesh
894 Woodmere Place
S-Th 15 min before Mincha

TORONTO

Rav Zev Hofstedter
BAYT
613 Clark Ave
S 7:15-8:00 am
(Turk Bais Medrash)
M-F 7:05-7:30 am
(Gruda Bais Medrash)

SEATTLE

WATERBURY

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)

TO JOIN A
DAF HAYOMI
B’HALACHA
SHIUR, CONTACT
DIRSHU AT
888-5-DIRSHU
INFO@KOLLELDIRSHU.ORG

TO START A
DAF HAYOMI
B’HALACHA
SHIUR IN YOUR
NEIGHBORHOOD,
CALL
732-987-3948
EXT. 104
EMAIL
MM@DIRSHUNJ.ORG

Bottom Line Marketing Group: 718.377.4567

MONSEY

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

DAF HAYOMI B’HALACHA SHIURIM LOCATIONS IN NORTH AMERICA
ATLANTA

Rav Avrohom Horovitz
Agudath Israel of Baltimore
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
(Maariv 9:00)
Rav Shmuel Silber
Suburban Orthodox
Toras Chaim
7504 Seven Mile Lane
S-Th 8:40 pm

BAYSWATER

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

BOCA RATON

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

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
1401 55th St.
S-Th 9:55 pm (Maariv 9:45)
Rav Avraham Aber Itzkowitz
Rav Rav Gavriel Framowitz
Khal Brisdovitz
B’Heichal H’Sefurim
1721 58th Street
M-F 8:35-9:00 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
בהמ”ד דקהל מאור התפלה
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 9:30-9:50
(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 Fiefer
Birchas Menachem
4424 16th Ave
(entrance on 45th street)
S-Th 8:45 pm-9:30 pm
(Maariv 8:30)
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

BOSTON

Rav Dovid Bielory
Yeshivas Ohr Yisroel
325 Reservoir Road
S-F after 7:40 Shacharis
(apprx. 8:40 am)
Rav Ari Gelernter
Yeshivas Ohr Yisroel
325 Reservoir Road
M-F 8:40-9:00 am
S 9:40-10:00 am

CEDARHURST

Rav Daniel Glatstein
Kehilas Ahavas Yisroel
568 Peninsula Blvd
M-F 6:45-7:00 am
(followed by Shacharis)

CHERRY HILL

Rav Ephraim Epstein
Sons of Israel of Cherry Hill
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 (Maariv 10:00)
Rav Chanina Weinberg
Yeshivas Tiferes Avigdor
S–Th 4:00 pm

CHICAGO

FLATBUSH

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

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

DALLAS

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

Rav Shlomo Abrams
Mesivta of Dallas
6506 Frankford Road
S-Th 10:15 pm after Maariv

DEAL

Rav Shmuel Choueka
Ohel Simha Congregation
295 Park Avenue
M-F 8:10-8:30 am
Rav Rachamim Aboud
Rabbi Diamond’s 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
S-Th 9:55 pm
Rav Eliyahu Yellin
Kollel Avreichim of
Greater Detroit
15120 West Lincoln
M-F after 8:30 Shacharis
(upstairs)
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 35 min. before Mincha

ELIZABETH

Rav Avraham Yitzchak
Kivelevitz
JEC Reibel Bais Medrash,
Elmora Shul
330 Elmora Ave
S-Th After 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 9:30 pm; Shiur Chazara
Shabbos afternoon,
1 hr. before mincha
For general information:
917-456-7389
Rav Yehudah Aryeh Scheinberg

Bais Medrash D’tomoshov
1212 Ave I
S-Th 8:25-9:00 pm

HOUSTON

Rav Nosson Dubin
Kollel of Houston Torah Center
7823 Ludington Drive
S-Th 9:15-9:50 pm
(Maariv 9:15)

KENSINGTON

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 7:20–8:00 am
(followed by Shacharis)

Rav Avrohom Reit
Congregation Ahavas Achim
549 E. 2nd St.
S-Th 9:30 pm
(Maariv 10:00)

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

Rav Levi Yitzchok Lichtenstein
Bais Halevi
671 East 7th Street
M-F 6:25 am
(Shacharis 7 am)

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

Rav Akiva Newhouse
Bais Halevi
671 E. 7th Street
S-Th 8:55 pm (Maariv 9:30)

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

KEW GARDENS

Rav Elchanan Kasnett
Rav Yitzi Senft
Rav Yechezkel Langer
Rav Yosef Singer
Rav Pinchas Garfunkel
Rav Teitelbaum’s Shul
122-31 Metroplitan Ave
S-Th bet. Mincha & Maariv

Rav Dovid Shanik
Bais Medrash Kol Yehudah
(Brookhill Ashkenaz)
1009 Brook Road
S-Th 8:45 pm (Maariv 8:30)
Rav Shmuel Tendler
Sons of Israel
590 Madison Ave
S-Th 8:15 pm

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

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

CINCINNATI

Please call 513-884-6482

CLEVELAND
CLEVELAND HEIGHTS

Mosdos Ohr Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

WICKLIFFE

Please call 440-278-1121

DENVER

Aish Denver
732-995-5814

DETROIT

Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

FIVE TOWNS

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

Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH

Miami Beach Community Kollel
3767 Chase Ave
305-532-8991

ROCHESTER

MILWAUKEE

Please call 414-447-7999

Machzikei Hadas
600 Monroe Avenue

MONROE

SKOKIE 6:00

Please call 718-530-4543

SCRANTON

3 Buchanan Unit 101

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

MONTREAL

STATEN ISLAND

NEW SQUARE

Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

YSI Campus
Please call 917-538-7285

PASSAIC

TORONTO

Tiferes I srael • 180 Passaic Ave (downstairs)

FLATBUSH

Please call 412-521-4637

PITTSBURGH

Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

PROVIDENCE

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

QUEENS

Young Israel of Houston
7823 Ludington

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

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

ST. LOUIS

314-721-7951

Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

Yeshiva Gedola of Five Towns
218 Moshar Ave

HOUSTON

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

UNION CITY 7:45

Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY

Please call 908-910-5733

Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG

Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

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

KIRYAS TOSH

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

Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

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

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

Please call 416-222-3010 x236

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

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

Fallsberg
Lakewood
Monroe
Monsey

Montreal
Passaic
Skokie

Toronto
Tosh
Williamsburg

