
  
  ) בצד השני ראה לפרטים,  (  מורה שיעור ללימוד נביאים וכתובים במשך ג' חדשים בס"ד. 

  יהושע א, תהלים א ו טבת 
 יהושע ב, תהלים ב  ז טבת 
 יהושע ג, תהלים ג  ח טבת 
 יהושע ד, תהלים ד  ט טבת 
 יהושע ה, תהלים ה  י טבת 

 יהושע ו, תהלים ו  יא טבת 
 יהושע ז, תהלים ז  יב טבת 
 יהושע ח, תהלים ח יג טבת 
 יהושע ט, תהלים ט יד טבת 
 יהושע י, תהלים י טו טבת 

 יהושע יא, תהלים יא  טבת טז 
 יהושע יב, תהלים יב  יז טבת 
 יהושע יג, תהלים יג  יח טבת 
 יהושע יד, תהלים יד יט טבת 
 יהושע טו, תהלים טו כ טבת 

 יהושע טז, תהלים טז כא טבת 
 יהושע יז, תהלים יז כב טבת 
 יהושע יח, תהלים יח  כג טבת 
 יהושע יט, תהלים יט  כד טבת 
 יהושע כ, תהלים כ  כה טבת
 יהושע כא, תהלים כא כו טבת 
 יהושע כב, תהלים כב כז טבת 
 יהושע כג, תהלים כג כח טבת 
 יהושע כד, תהלים כד  כט טבת 
 שופטים א, תהלים כה  א שבט 
 שופטים ב, תהלים כו ב שבט 
 שופטים ג, תהלים כז  ג שבט 
 שופטים ד, תהלים כח  ד שבט 
 שופטים ה, תהלים כט  ה שבט 
 שופטים ו, תהלים ל ו שבט 

 שופטים ז, תהלים לא  בט ז ש
 שופטים ח, תהלים לב  ח שבט 
 שופטים ט, תהלים לג  ט שבט 
 שופטים י, תהלים לד  י שבט 

 שופטים יא, תהלים לה יא שבט 
 שופטים יב, תהלים לו יב שבט 
 שופטים יג, תהלים לז יג שבט 
 שופטים יד, תהלים לח  יד שבט 
 שופטים טו, תהלים לט  טו שבט 
 תהלים מ שופטים טז,  טז שבט 
 שופטים יז, תהלים מא  יז שבט 
 שופטים יח, תהלים מב  יח שבט 
 שופטים יט, תהלים מג  יט שבט 
 שופטים כ, תהלים מד  כ שבט 

 שופטים כא, תהלים מה  כא שבט 
 א, תהלים מו   'א-שמואל כב שבט 
 ב, תהלים מז   'א-שמואל כג שבט 
 ג, תהלים מח   'א-שמואל כד שבט 
 ד, תהלים מט  'א-שמואל כה שבט 
 ה, תהלים נ  'א-שמואל כו שבט 
 ו, תהלים נא  'א-שמואל כז שבט 
 ז, תהלים נב  'א-שמואל כח שבט 
 ח, תהלים נג   'א-שמואל כט שבט 

 ט, תהלים נד   'א-שמואל ל שבט 
 י, תהלים נה  'א-שמואל א אדר
 יא, תהלים נו   'א-שמואל ב אדר 
 יב, תהלים נז   'א-שמואל ג אדר 
 יג, תהלים נח   'א-שמואל ד אדר
 יד, תהלים נט   'א-שמואל ה אדר
 טו, תהלים ס   'א-שמואל ו אדר
 טז, תהלים סא   'א-שמואל ז אדר
 יז, תהלים סב   'א-שמואל ח אדר
 יח, תהלים סג   'א-שמואל ט אדר
 יט, תהלים סד   'א-שמואל י אדר

 כ, תהלים סה  'א-שמואל יא אדר 
 כא, תהלים סו 'א-שמואל ר יב אד

 כב, תהלים סז  'א-שמואל יג אדר 
 כג, תהלים סח  'א-שמואל יד אדר
 כד, תהלים סט  'א-שמואל טו אדר
 כה, תהלים ע  'א-שמואל טז אדר
 כו, תהלים עא  'א-שמואל יז אדר
 כז, תהלים עב  'א-שמואל יח אדר 
 כח, תהלים עג  'א-שמואל יט אדר 
 כט, תהלים עד 'א-שמואל כ אדר

 ל, תהלים עה  'א-שמואל כא אדר
 לא, תהלים עו 'א-שמואל אדרכב 

 א, תהלים עז ' ב-שמואל כג אדר
 ב, תהלים עח  ' ב-שמואל כד אדר
 ג, תהלים עט  ' ב-שמואל כה אדר
 ד, תהלים פ  ' ב-שמואל כו אדר
 ה, תהלים פא  ' ב-שמואל כז אדר
 ו, תהלים פב  ' ב-שמואל כח אדר
 ז, תהלים פג  ' ב-שמואל כט אדר
 ח, תהלים פד  ' ב-שמואל א ניסן 

 ט, תהלים פה  ' ב-שמואל ניסן ב 
 י, תהלים פו  ' ב-שמואל ג ניסן 
 יא, תהלים פז  ' ב-שמואל ד ניסן 
 יב, תהלים פח  ' ב-שמואל ה ניסן 
 יג, תהלים פט  ' ב-שמואל ו ניסן 
 יד, תהלים צ ' ב-שמואל ז ניסן 
 טו, תהלים צא  ' ב-שמואל ח ניסן 
 טז, תהלים צב  ' ב-שמואל ט ניסן 
 יז, תהלים צג  ' ב-שמואל י ניסן 

 יח, תהלים צד  ' ב-שמואל יא ניסן 
 יט, תהלים צה  ' ב-שמואל יב ניסן 
 כ, תהלים צו ' ב-שמואל יג ניסן 
 כא, תהלים צז ' ב-שמואל יד ניסן 
 שה"ש א  ,צח   'כב, תה   "ב ש  טו ניסן 
 שה"ש ב  ,צט 'ב כג, תה"ש טז ניסן 
 שה"ש ג  ,ק הליםב כד, ת"ש יז ניסן 
 שה"ש ד  ,א א, תהלים קא"מ יח ניסן 
 שה"ש ה  ,ב, תהלים קב  "אמ יט ניסן 
 שה"ש ו  ,ג, תהלים קג  "אמ כ ניסן 

 שה"ש ז  ,ד, תהלים קד "אמ כא ניסן 
 שה"ש ח  ,א ה, תהלים קה"מ כב ניסן 
 ו, תהלים קו 'א-מלכים כג ניסן 
 ז, תהלים קז 'א-מלכים כד ניסן 
 ח, תהלים קח  'א-מלכים כה ניסן 
 ט, תהלים קט  'א-מלכים כו ניסן 
 י, תהלים קי  'א-מלכים כז ניסן 
 יא, תהלים קיא 'א-מלכים כח ניסן 
 יב, תהלים קיב  'א-מלכים כט ניסן 

 יג, תהלים קיג  'א-מלכים ל ניסן 
 יד, תהלים קיד 'א-מלכים א אייר 
 טו, תהלים קטו  'א-מלכים ב אייר 
 קיז -קטז 'טז, תה 'א-מלכים ג אייר 
 קיט:סד -חקי ליםא יז, תה"מ ד אייר
 קכ-ט:סהקי ליםא יח, תה"מ ה אייר
 קעו -:קכאקיט 'א יט, תה"מ ו אייר
 כ, תהלים קכ 'א-מלכים ז אייר
 כא, תהלים קכא  'א-מלכים ח אייר 
 כב, תהלים קכב  'א-מלכים ט אייר 
 א, תהלים קכג  'ב-מלכים י אייר 

 ב, תהלים קכד  'ב-מלכים יא אייר 
 ג, תהלים קכה  'ב-מלכים יב אייר 
 ד, תהלים קכו 'ב-מלכים יג אייר 
 ה, תהלים קכז 'ב-מלכים יד אייר 
 ו, תהלים קכח  'ב-מלכים טו אייר 

 ז, תהלים קכט  'ב-מלכים טז אייר 
 ח, תהלים קל  'ב-מלכים יז אייר 
 ט, תהלים קלא  'ב-מלכים יח אייר 
 י, תהלים קלב  'ב-מלכים יט אייר 
 יא, תהלים קלג 'ב-מלכים כ אייר

 יב, תהלים קלד 'ב-מלכים כא אייר 
 יג, תהלים קלה 'ב-מלכים כב אייר 
 יד, תהלים קלו 'ב-מלכים כג אייר 
 טו, תהלים קלז   'ב-מלכים כד אייר
 טז, תהלים קלח  'ב-מלכים כה אייר
 יז, תהלים קלט  'ב-מלכים כו אייר
 יח, תהלים קמ 'ב-מלכים כז אייר
 יט, תהלים קמא  'ב-מלכים כח אייר 
 כ, תהלים קמב  'ב-מלכים כט אייר 

 כא, תהלים קמג  'ב-מלכים א סיון 
 כב, תהלים קמד 'ב-מלכים ב סיון 
 קמו-קמה 'כג, תה 'ב-מלכים ג סיון 
 קמח -קמז 'כד, תה 'ב-מלכים ד סיון
 קנ -קמט 'כה, תה 'ב-מלכים ה סיון
 ב -רות א ו סיון
 ד-רות ג ז סיון
 יחזקאל א, איוב א  ח סיון 

 יחזקאל ב, איוב ב  סיון  ט
 יחזקאל ג, איוב ג  י סיון 

 יחזקאל ד, איוב ד  יא סיון 
 יחזקאל ה, איוב ה  יב סיון 
 יחזקאל ו, איוב ו  יג סיון 
 יחזקאל ז, איוב ז  יד סיון 
 יחזקאל ח, איוב ח  טו סיון 
 יחזקאל ט, איוב ט  טז סיון 
 יחזקאל י, איוב י  יז סיון 
 יחזקאל יא, איוב יא  יח סיון 

 יחזקאל יב, איוב יב  סיון יט 
 יחזקאל יג, איוב יג  כ סיון

 יחזקאל יד, איוב יד  כא סיון 
 יחזקאל טו, איוב טו  כב סיון 
 יחזקאל טז, איוב טז  כג סיון 
 יחזקאל יז, איוב יז  כד סיון
 יחזקאל יח, איוב יח  כה סיון
 יחזקאל יט, איוב יט  כו סיון
 יחזקאל כ, איוב כ  כז סיון
 יחזקאל כא, איוב כא  כח סיון 
 יחזקאל כב, איוב כב  כט סיון 

 יחזקאל כג, איוב כג  ל סיון
 יחזקאל כד, איוב כד  א תמוז
 יחזקאל כה, איוב כה ב תמוז 
 יחזקאל כו, איוב כו  ג תמוז
 יחזקאל כז, איוב כז  ד תמוז
 יחזקאל כח, איוב כח  ה תמוז
 יחזקאל כט, איוב כט  ו תמוז
 יחזקאל ל, איוב ל  ז תמוז
 יחזקאל לא, איוב לא  וזח תמ

 יחזקאל לב, איוב לב  ט תמוז
 יחזקאל לג, איוב לג  י תמוז

 יחזקאל לד, איוב לד  יא תמוז 
 יחזקאל לה, איוב לה יב תמוז 
 יחזקאל לו, איוב לו  יג תמוז 
 יחזקאל לז, איוב לז  יד תמוז
 יחזקאל לח, איוב לח  טו תמוז
 יחזקאל לט, איוב לט  טז תמוז
 איוב מ יחזקאל מ,  יז תמוז
 יחזקאל מא, איוב מא  יח תמוז 
 יחזקאל מב, איוב מב  יט תמוז 
 יחזקאל מג, איכה א  כ תמוז

 יחזקאל מד, איכה ב  כא תמוז
 יחזקאל מה, איכה ג  כב תמוז
 יחזקאל מו, איכה ד כג תמוז
 יחזקאל מז, איכה ה כד תמוז
 יחזקאל מח, משלי א  כה תמוז
 ירמי' א, משלי ב  כו תמוז
 ירמי' ב, משלי ג  כז תמוז
 ירמי' ג, משלי ד  כח תמוז
 ירמי' ד, משלי ה  כט תמוז
 ירמי' ה, משלי ו  א מנ"א 
 ירמי' ו, משלי ז  ב מנ"א 
 ירמי' ז, משלי ח  ג מנ"א 
 ירמי' ח, משלי ט  ד מנ"א 
 ירמי' ט, משלי י  ה מנ"א 
 ירמי' י, משלי יא  ו מנ"א 
 ירמי' יא, משלי יב  ז מנ"א 
 ירמי' יב, משלי יג  * ח מנ"א

 ירמי' יג, משלי יד  * מנ"א ט
 ירמי' יד, משלי טו  * י מנ"א

 ירמי' טו, משלי טז  יא מנ"א 
 ירמי' טז, משלי יז  יב מנ"א 
 ירמי' יז, משלי יח  יג מנ"א 
 ירמי' יח, משלי יט  יד מנ"א 
 ירמי' יט, משלי כ  טו מנ"א 
 ירמי' כ, משלי כא  טז מנ"א 
 ירמי' כא, משלי כב  יז מנ"א 
 משלי כג ירמי' כב,   יח מנ"א 
 ירמי' כג, משלי כד  יט מנ"א 
 ירמי' כד, משלי כה  כ מנ"א 

 ירמי' כה, משלי כו  כא מנ"א 
 ירמי' כו, משלי כז  כב מנ"א 
 ירמי' כז, משלי כח  כג מנ"א 
 ירמי' כח, משלי כט  כד מנ"א 
 ירמי' כט, משלי ל  כה מנ"א 
 ירמי' ל, משלי לא  כו מנ"א 
 ירמי' לא, דניאל א  כז מנ"א 
 ירמי' לב, דניאל ב  כח מנ"א 
 ירמי' לג, דניאל ג  כט מנ"א 

 ירמי' לד, דניאל ד  ל מנ"א 
 ירמי' לה, דניאל ה  א אלול
 ירמי' לו, דניאל ו  ב אלול
 ירמי' לז, דניאל ז  ג אלול
 ירמי' לח, דניאל ח  ד אלול
 ירמי' לט, דניאל ט  ה אלול
 ירמי' מ, דניאל י  ו אלול
 ירמי' מא, דניאל יא  ז אלול
 ירמי' מב, דניאל יב  ח אלול
 ירמי' מג, אסתר א  ט אלול
 ירמי' מד, אסתר ב  י אלול

 ירמי' מה, אסתר ג  יא אלול
 ירמי' מו, אסתר ד  יב אלול 
 ירמי' מז, אסתר ה יג אלול 
 ירמי' מח, אסתר ו  יד אלול
 ירמי' מט, אסתר ז  טו אלול
 ירמי' נ, אסתר ח  טז אלול
 ירמי' נא, אסתר ט  יז אלול
 ירמי' נב, אסתר י  יח אלול
 ישעי' א, עזרא א  יט אלול
 ישעי' ב, עזרא ב  כ אלול

 ישעי' ג, עזרא ג  כא אלול
 ישעי' ד, עזרא ד  כב אלול
 ישעי' ה, עזרא ה  כג אלול
 ישעי' ו, עזרא ו  כד אלול
 ישעי' ז, עזרא ז  כה אלול 

 ישעי' ח, עזרא ח  כו אלול
 ישעי' ט, עזרא ט  כז אלול
 עזרא י ישעי' י,  כח אלול
 ישעי' יא, נחמי' א  כט אלול
 ישעי' יב, נחמי' ב  א תשרי 
 ישעי' יג, נחמי' ג  ב תשרי 
 ישעי' יד, נחמי' ד  ג תשרי 
 ישעי' טו, נחמי' ה  ד תשרי
 ישעי' טז, נחמי' ו  ה תשרי
 ישעי' יז, נחמי' ז ו תשרי
 ישעי' יח, נחמי' ח  ז תשרי
 ישעי' יט, נחמי' ט  ח תשרי 
 נחמי' י ישעי' כ,  ט תשרי 
 ישעי' כא, נחמי' יא  י תשרי

 ישעי' כב, נחמי' יב  יא תשרי 
 ישעי' כג, נחמי' יג  יב תשרי 
 ישעי' כד, קהלת א יג תשרי 
 ישעי' כה, קהלת ב יד תשרי
 ישעי' כו, קהלת ג טו תשרי
 ישעי' כז, קהלת ד טז תשרי
 ישעי' כח, קהלת ה יז תשרי
 ישעי' כט, קהלת ו יח תשרי 
 קהלת זישעי' ל,  יט תשרי 
 ישעי' לא, קהלת ח  כ תשרי

 ישעי' לב, קהלת ט  כא תשרי
 ישעי' לג, קהלת י  כב תשרי 
 ישעי' לד, קהלת יא כג תשרי
 ישעי' לה, קהלת יב כד תשרי
 א א "ישעי' לו, דהי כה תשרי
 א ב "ישעי' לז, דהי כו תשרי

 א ג " ישעי' לח, דהי תשריכז 
 א ד " ישעי' לט, דהי כח תשרי
 א ה " ישעי' מ, דהי כט תשרי

 א ו "ישעי' מא, דהי ל תשרי
 א ז "ישעי' מב, דהי א חשון 
 א ח "ישעי' מג, דהי ב חשון 
 א ט " ישעי' מד, דהי ג חשון 
 א י "ישעי' מה, דהי ד חשון
 א יא " ישעי' מו, דהי ה חשון
 א יב " ישעי' מז, דהי ו חשון
 א יג "ישעי' מח, דהי ז חשון
 א יד "ישעי' מט, דהי ח חשון 
 א טו "ישעי' נ, דהי  ט חשון 
 א טז"ישעי' נא, דהי י חשון 

 א יז"ישעי' נב, דהי יא חשון 
 א יח "ישעי' נג, דהי יב חשון 

 א יט " ישעי' נד, דהי חשון יג 
 א כ " ישעי' נה, דהי יד חשון 
 א כא " ישעי' נו, דהי טו חשון 
 א כב " ישעי' נז, דהי טז חשון 
 א כג "ישעי' נח, דהי יז חשון 
 א כד "ישעי' נט, דהי יח חשון 
 א כה" ישעי' ס, דהי יט חשון 
 א כו "ישעי' סא, דהי כ חשון

 א כז "ישעי' סב, דהי כא חשון 
 א כח "סג, דהיישעי'  כב חשון 
 א כט " ישעי' סד, דהי כג חשון 
 ב א " ישעי' סה, דהי כד חשון
 ב ב " ישעי' סו, דהי כה חשון
 ב ג "הושע א, דהי כו חשון
 ב ד "הושע ב, דהי כז חשון
 ב ה "הושע ג, דהי כח חשון 
 ב ו"הושע ד, דהי ** כט חשון
 ב ז"הושע ה, דהי א כסלו
 ב ח "הושע ו, דהי ב כסלו
 ב ט "דהיהושע ז,  ג כסלו
 ב י "הושע ח, דהי ד כסלו
 ב יא "הושע ט, דהי ה כסלו
 ב יב "הושע י, דהי ו כסלו
 ב יג "הושע יא, דהי ז כסלו
 ב יד "הושע יב, דהי ח כסלו
 ב טו"הושע יג, דהי ט כסלו
 ב טז "הושע יד, דהי י כסלו

 ב יז " ב, דהי-יואל א יא כסלו
 ב יח "ד, דהי-יואל ג יב כסלו 
 ב יט "דהיב, -עמוס א יג כסלו 
 ב כ " ד, דהי-עמוס ג יד כסלו
 ב כא "ו, דהי-עמוס ה טו כסלו
 ב כב " ח, דהי-עמוס ז טז כסלו
 ב כג " עובדי' א, דהי, עמוס ט יז כסלו
 ב כד " ב, דהי-יונה א יח כסלו
 ב כה "ד, דהי-יונה ג יט כסלו
 ב כו " ב, דהי-מיכה א כ כסלו

 ב כז "ד, דהי-מיכה ג כא כסלו
 כח ב "ו, דהי-מיכה ה כב כסלו
 ב כט " נחום א, דהי, מיכה ז כג כסלו
 ב ל"ג, דהי-נחום ב כד כסלו
 ב לא " ב, דהי-חבקוק א כה כסלו 
 ב לב "צפני' א, דהי, חבקוק ג כו כסלו
 ב לג "ג, דהי-צפני' ב כז כסלו
 ב לד" ב, דהי-חגי א  כח כסלו
 ב לה "זכרי' א, דהי כט כסלו

 ב לו "זכרי' ב, דהי ***ל כסלו
 ה-זכרי' ג א טבת 

  ח-זכרי' ו  טבת ב 
  יא -זכרי' ט  ג טבת 
  יד -זכרי' יב  ד טבת 
  ג -מלאכי א  ה טבת 

  
  . ל'את השיעור של יום  גםלומדים  כ"ט  כאשר חודש כסלו חסר, ביום ***         .כ"טאת השיעור של יום  עוה"פלומדים  ל' כאשר חודש חשון מלא, ביום **        * אודות סדרי הלימוד בערב ט"ב ובט"ב, לשאול אצל מורה הוראה.

  י -משלי א  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   ו 
  יט -יאמשלי   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   ז 
  כז-כמשלי   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   ח 
  לא, -משלי כח  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   ט 

  ה -אאיוב     
  טו -איוב ו  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   י 

  כז -טזאיוב   סיון, אלול, כסלו אדר (א' וב'),   יא 
  לו -כחאיוב   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יב 
  ב -א 'אס  מב,-לז ובאי  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יג 
  י -אסתר ג  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יד 
  ג -, רות א ח-שה"ש א  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   טו 
  ה,-איכה א ד, תרו  כסלו אדר (א' וב'), סיון, אלול,   טז 

  קהלת א    
  ט-בקהלת   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יז 
  ג -א  'דנ יב,-יקהלת   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יח 
  ז -דדניאל   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   יט 
  עזרא א  יב,-חדניאל   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כ 

  ז -בעזרא   כסלו אדר (א' וב'), סיון, אלול,   כא 
  ג -י, נחמי' א-עזרא ח  אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כב 
  ט -דנחמי'   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כג 
  , דהי"א א יג-ינחמי'   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כד 
  ו -בדהי"א   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כה 
  יב -זדהי"א   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כו 
  כ -יגדהי"א   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כז 
  כז -כאדהי"א   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   כח 
  ט, כ-כחדהי"א   אדר (א' וב'), סיון, אלול, כסלו   * כט 

  דהי"ב א     
  ה -ב בדהי"  , סיון, כסלו)א' (אדר   ל 
  יא -ודהי"ב   ניסן, תמוז, תשרי אדר ב',  טבת,    א 
  יט -יב דהי"ב   תמוז, תשרי ניסן,  אדר ב',  טבת,    ב
  כה-כדהי"ב   ניסן, תמוז, תשרי אדר ב',  טבת,    ג 
  לא -ודהי"ב כ  ניסן, תמוז, תשרי אדר ב',  טבת,    ד 
 לו -בדהי"ב ל  ניסן, תמוז, תשרי אדר ב',  טבת,    ה 

  ו -רמי' אי  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ו 
  יב -ירמי' ז  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ז 
  יט -רמי' יגי  , חשון **שבט, אייר, מנ"א  ח 
  הכ-כירמי'   , חשון **שבט, אייר, מנ"א  ט 
  לא -כוירמי'   , חשון **שבט, אייר, מנ"א  י 

  לו -לבירמי'   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יא 
  מג -לזירמי'   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יב 
  מט -מדירמי'   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יג 
  נב, יחזקאל א -נ ירמי'   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יד 
  י -ביחזקאל   אייר, מנ"א, חשוןשבט,   טו 
  טז -אייחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  טז 
  כב -יזיחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יז 
  כח -כגיחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יח 
  לה-כטיחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  יט 
  מ-לויחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  כ 

  מו -מאיחזקאל   שבט, אייר, מנ"א, חשון  כא 
  ו -מח, ישעי' א-מז קאליחז  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כב 
  טו -ישעי' ז  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כג 
  כז -ישעי' טז  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כד 
  לו -ישעי' כח  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כה 
  מד -ישעי' לז  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כו 
  נד-ישעי' מה  שבט, אייר, מנ"א, חשון  כז 
  סה-ישעי' נה  חשוןשבט, אייר, מנ"א,   כח 
  ד -ישעי' סו, הושע א  שבט, אייר, מנ"א, חשון  * כט 

  יב-הושע ה  שבט, מנ"א, חשון   ל 
 ד, -יד, יואל א-הושע יג  אדר (א'), סיון, אלול, כסלו  א 

  ה -עמוס א  
 ט, עובדי' א, -עמוס ו  אדר (א'), סיון, אלול, כסלו  ב

  ג -מיכה א ד,-יונה א  
  ג,-ז, נחום א-מיכה ד  אדר (א'), סיון, אלול, כסלו  ג 

  צפני' א  ג,-חבקוק א    
  ז -ב, זכרי' א-ג, חגי א-צפני' ב  אדר (א'), סיון, אלול, כסלו  ד 
  ג -יד, מלאכי א-זכרי' ח  אדר (א'), סיון, אלול, כסלו  ה 

  ו-יהושע א  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   ו 
  י-זיהושע   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   ז 
  יז -יאיהושע   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   ח 
  כב -יחיהושע   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   ט 
  ג -א שופטים כד, -יהושע כג  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   י 

  ח -דשופטים   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יא 
  יג -טשופטים   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יב 
  יט -ידשופטים   טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יג 
 כא, -שופטים כ  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יד 

  ג -א' א-שמואל  
  י -דא' -שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   טו 
  טו -יאא'  -שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   טז 
  יט -טזא'  -שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יז 
  כד -א' כ-שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יח 
  ל -כה' א-שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   יט 
 א' לא,-שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כ 

  ה -אב' -שמואל  
  יב -וב' -שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כא 
  טז-יגב' -שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כב 
  כ-ב' יז-שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כג 
 כד,-כא' ב-שמואל  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כד 

  א' א -מלכים  
  ו-בא'  -מלכים  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כה 
  ט -זא' -מלכים  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כו 
  יג -יא' -מלכים  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כז 
  יח -יד' א-מלכים  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   כח 
  כ -יט' א-מלכים  טבת, ניסן, תמוז, תשרי   * כט 

  כב -כא' א-מלכים  ניסן, תשרי   ל 
  ה-ב' א-מלכים  שבט, אייר, מנ"א, חשון  א 
  י -וב' -מלכים  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ב
  טז -יאב' -מלכים  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ג 
  כ -יזב' -מלכים  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ד 
  כה-כא ב' -מלכים  שבט, אייר, מנ"א, חשון  ה 
  

  של יום ל'.* בחודש של כ"ט יום לומדים גם את השיעור 

  

  , לסיים עד ה' טבת (לפרטים, ראה בצד השני) לשנה פשוטה ,  מורה שיעור ללימוד נ"ך במשך שנה בס"ד. 

  
  ** אודות סדרי הלימוד בערב ט"ב ובט"ב, לשאול אצל מורה הוראה. 



  

  , לסיים עד ה' טבת מעוברת לשנה  ,  מורה שיעור ללימוד נ"ך במשך שנה בס"ד. 
  

 יהושע א, תהלים א  ו טבת 
 תהלים ב יהושע ב,   ז טבת 
 יהושע ג, תהלים ג   ח טבת 
 יהושע ד, תהלים ד   ט טבת 
 יהושע ה, תהלים ה   י טבת 

 יהושע ו, תהלים ו   יא טבת 
 יהושע ז, תהלים ז   יב טבת 
 יהושע ח, תהלים ח  יג טבת 
 יהושע ט, תהלים ט  יד טבת 
 יהושע י, תהלים י  טו טבת 
 יהושע יא, תהלים יא   טז טבת 
 יהושע יב, תהלים יב   יז טבת 

 יהושע יג, תהלים יג   טבת יח 
 יהושע יד, תהלים יד  יט טבת 
 יהושע טו, תהלים טו  כ טבת 

 יהושע טז, תהלים טז  כא טבת 
 יהושע יז, תהלים יז  כב טבת 
 יהושע יח, תהלים יח   כג טבת 
 יהושע יט, תהלים יט   כד טבת 
 יהושע כ, תהלים כ   כה טבת
 יהושע כא, תהלים כא  כו טבת 
 יהושע כב, תהלים כב  כז טבת 
 יהושע כג, תהלים כג  כח טבת 
 יהושע כד, תהלים כד   כט טבת 
 שופטים א, תהלים כה   א שבט 
 שופטים ב, תהלים כו  ב שבט 
 שופטים ג, תהלים כז   ג שבט 
 שופטים ד, תהלים כח   ד שבט 
 שופטים ה, תהלים כט   ה שבט 
 שופטים ו, תהלים ל  ו שבט 
 שופטים ז, תהלים לא   ז שבט 
 שופטים ח, תהלים לב   ח שבט 

 שופטים ט, תהלים לג   שבט ט 
 שופטים י, תהלים לד   י שבט 

 שופטים יא, תהלים לה  יא שבט 
 שופטים יב, תהלים לו  יב שבט 
 שופטים יג, תהלים לז  יג שבט 
 שופטים יד, תהלים לח   יד שבט 
 שופטים טו, תהלים לט   טו שבט 
 שופטים טז, תהלים מ   טז שבט 
 שופטים יז, תהלים מא   יז שבט 
 לים מב שופטים יח, תה  יח שבט 
 שופטים יט, תהלים מג   יט שבט 
 שופטים כ, תהלים מד   כ שבט 

 שופטים כא, תהלים מה   כא שבט 
 א' א, תהלים מו -שמואל  כב שבט 
 א' ב, תהלים מז -שמואל  כג שבט 
 א' ג, תהלים מח -שמואל  כד שבט 
 א' ד, תהלים מט -שמואל  כה שבט 
 א' ה, תהלים נ -שמואל  כו שבט 
 א' ו, תהלים נא -שמואל  כז שבט 

 א' ז, תהלים נב -שמואל  שבט כח 
 א' ח, תהלים נג -שמואל  כט שבט 

 א' ט, תהלים נד -שמואל  ל שבט 
 א' י, תהלים נה-שמואל  א אדר א' 
 א' יא, תהלים נו -שמואל  ב אדר א' 
 א' יב, תהלים נז -שמואל  ג אדר א' 
 א' יג, תהלים נח -שמואל  ד אדר א' 
 א' יד, תהלים נט -שמואל  ה אדר א' 
 א' טו, תהלים ס -שמואל  ו אדר א' 
 א' טז, תהלים סא -שמואל  ז אדר א' 
 א' יז, תהלים סב -שמואל  ח אדר א' 
 א' יח, תהלים סג -שמואל  ט אדר א' 
 א' יט, תהלים סד -שמואל  י אדר א' 

 א' כ, תהלים סה -שמואל  יא אדר א' 
 א' כא, תהלים סו-שמואל  יב אדר א' 
 א' כב, תהלים סז -שמואל  יג אדר א' 
 א' כג, תהלים סח -שמואל  יד אדר א' 
 א' כד, תהלים סט -שמואל  טו אדר א' 
 א' כה, תהלים ע -שמואל  טז אדר א' 
 א' כו, תהלים עא -שמואל  יז אדר א' 
 א' כז, תהלים עב -שמואל  יח אדר א' 
 א' כח, תהלים עג -שמואל  יט אדר א' 
 א' כט, תהלים עד-שמואל  כ אדר א' 

 א' ל, תהלים עה -שמואל  כא אדר א' 
 א' לא, תהלים עו-אלשמו  כב אדר א' 
 ב' א, תהלים עז-שמואל  כג אדר א' 

 ב' ב, תהלים עח -שמואל  כד אדר א' 
 ב' ג, תהלים עט -שמואל  כה אדר א'
 ב' ד, תהלים פ -שמואל  כו אדר א' 
 ב' ה, תהלים פא -שמואל  כז אדר א' 
 ב' ו, תהלים פב -שמואל  כח אדר א' 
 ב' ז, תהלים פג -שמואל  כט אדר א' 

 תהלים פד ב' ח, -שמואל  ל אדר א' 
 ב' ט, תהלים פה -שמואל  א אדר ב' 
 ב' י, תהלים פו -שמואל  ב אדר ב' 
 ב' יא, תהלים פז -שמואל  ג אדר ב' 
 ב' יב, תהלים פח -שמואל  ד אדר ב' 
 ב' יג, תהלים פט -שמואל  ה אדר ב' 
 ב' יד, אסתר א -שמואל  ו אדר ב' 
 ב' טו, אסתר ב -שמואל  ז אדר ב' 
 ב' טז, אסתר ג -שמואל  ח אדר ב' 

 ב' יז, אסתר ד -שמואל  אדר ב' ט 
 ב' יח, אסתר ה-שמואל  י אדר ב' 

 ב' יט, אסתר ו-שמואל  יא אדר ב' 
 ב' כ, אסתר ז -שמואל  יב אדר ב' 
 ב' כא, אסתר ח -שמואל  יג אדר ב' 
 ב' כב, אסתר ט -שמואל  יד אדר ב' 
 ב' כג, אסתר י -שמואל  טו אדר ב' 
 ב' כד, תהלים צ-שמואל  טז אדר ב' 
 , תהלים צא א' א-מלכים  יז אדר ב' 
 א' ב, תהלים צב -מלכים  יח אדר ב' 
 א' ג, תהלים צג -מלכים  יט אדר ב' 
 א' ד, תהלים צד -מלכים  כ אדר ב' 

 א' ה, תהלים צה-מלכים  כא אדר ב' 
 א' ו, תהלים צו-מלכים  כב אדר ב' 
 א' ז, תהלים צז-מלכים  כג אדר ב' 
 א' ח, תהלים צח -מלכים  כד אדר ב' 
 תהלים צט א' ט, -מלכים  כה אדר ב' 
 א' י, תהלים ק -מלכים  כו אדר ב' 
 א' יא, תהלים קא-מלכים  כז אדר ב' 
 א' יב, תהלים קב -מלכים  כח אדר ב' 
 א' יג, תהלים קג -מלכים  כט אדר ב' 

 א' יד, תהלים קד-מלכים  א ניסן 
 א' טו, תהלים קה-מלכים  ב ניסן 
 א' טז, תהלים קו-מלכים  ג ניסן 
 א' יז, שה"ש א -מלכים  ד ניסן 

 א' יח, שה"ש א -מלכים  ניסן ה 
 א' יט, שה"ש ב -מלכים  ו ניסן 
 א' כ, שה"ש ב -מלכים  ז ניסן 
 א' כא, שה"ש ג -מלכים  ח ניסן 
 א' כב, שה"ש ג -מלכים  ט ניסן 
 ב' א, שה"ש ד -מלכים  י ניסן 

 ב' ב, שה"ש ד -מלכים  יא ניסן 
 ב' ג, שה"ש ה -מלכים  יב ניסן 
 ב' ד, שה"ש ה-מלכים  יג ניסן 
 ה, שה"ש ו ב' -מלכים  יד ניסן 
 ב' ו, שה"ש ו-מלכים  טו ניסן 
 ב' ז, שה"ש ז-מלכים  טז ניסן 
 ב' ח, שה"ש ז -מלכים  יז ניסן 
 ב' ט, שה"ש ח -מלכים  יח ניסן 
 ב' י, שה"ש ח -מלכים  יט ניסן 
 ב' יא, תהלים קז-מלכים  כ ניסן 

 ב' יב, תהלים קח -מלכים  כא ניסן 
 ב' יג, תהלים קט -מלכים  כב ניסן 
 הלים קי ב' יד, ת-מלכים  כג ניסן 
 ב' טו, תהלים קיא-מלכים  כד ניסן 
 ב' טז, תהלים קיב-מלכים  כה ניסן 
 ב' יז, תהלים קיג -מלכים  כו ניסן 
 ב' יח, תהלים קיד-מלכים  כז ניסן 
 ב' יט, תהלים קטו-מלכים  כח ניסן 
 קיז-ב' כ, תהלים קטז-מלכים  כט ניסן 

 קיט:סד -קיח 'כא, תה "במ  ל ניסן 
 קכ-קיט:סה 'כב, תה "במ  א אייר 
 קעו -קיט:קכא 'ב כג, תה"מ  ב אייר 
 ב' כד, תהלים קכ-מלכים  ג אייר 
 ב' כה, תהלים קכא-מלכים  ד אייר
 יחזקאל א, תהלים קכב  ה אייר
 יחזקאל ב, תהלים קכג  ו אייר
 יחזקאל ג, תהלים קכד  ז אייר
 יחזקאל ד, תהלים קכה   ח אייר 
 יחזקאל ה, תהלים קכו   ט אייר 
 ים קכז יחזקאל ו, תהל  י אייר 

 יחזקאל ז, תהלים קכח  יא אייר 

 יחזקאל ח, תהלים קכט  יב אייר 
 יחזקאל ט, תהלים קל  יג אייר 
 יחזקאל י, תהלים קלא  יד אייר 
 יחזקאל יא, תהלים קלב   טו אייר 
 יחזקאל יב, תהלים קלג   טז אייר 
 יחזקאל יג, תהלים קלד  יז אייר 
 יחזקאל יד, תהלים קלה   יח אייר 
 ים קלויחזקאל טו, תהל  יט אייר 
 יחזקאל טז, תהלים קלז  כ אייר

 יחזקאל יז, תהלים קלח  כא אייר 
 יחזקאל יח, תהלים קלט  כב אייר 
 יחזקאל יט, תהלים קמ   כג אייר 
 יחזקאל כ, תהלים קמא  כד אייר
 יחזקאל כא, תהלים קמב   כה אייר
 יחזקאל כב, תהלים קמג   כו אייר
 יחזקאל כג, תהלים קמד  כז אייר
 כד, תהלים קמה יחזקאל   כח אייר 
 יחזקאל כה, תהלים קמו   כט אייר 

 יחזקאל כו, תהלים קמז  א סיון 
 יחזקאל כז, תהלים קמח  ב סיון 
 קנ -יחזקאל כח, תהלים קמט  ג סיון 
 יחזקאל כט, רות א   ד סיון
 יחזקאל ל, רות ב  ה סיון
 יחזקאל לא, רות ג   ו סיון

 יחזקאל לב, רות ד  ז סיון  
 יחזקאל לג, איוב א   ח סיון 

 יחזקאל לד, איוב ב   סיון ט 
 יחזקאל לה, איוב ג   י סיון 

 יחזקאל לו, איוב ד   יא סיון 
 יחזקאל לז, איוב ה   יב סיון 
 יחזקאל לח, איוב ו   יג סיון 
 יחזקאל לט, איוב ז   יד סיון 
 יחזקאל מ, איוב ח   טו סיון 
 יחזקאל מא, איוב ט   טז סיון 
 יחזקאל מב, איוב י   יז סיון 
 יחזקאל מג, איוב יא   יח סיון 
 יחזקאל מד, איוב יב   יט סיון 
 יחזקאל מה, איוב יג   כ סיון

 יחזקאל מו, איוב יד  כא סיון 
 יחזקאל מז, איוב טו   כב סיון 
 יחזקאל מח, איוב טז   כג סיון 
 ירמי' א, איוב יז   כד סיון
 ירמי' ב, איוב יח   כה סיון
 ירמי' ג, איוב יט   כו סיון
 ירמי' ד, איוב כ   כז סיון
 איוב כא ירמי' ה,   כח סיון 
 ירמי' ו, איוב כב   כט סיון 

 ירמי' ז, איוב כג   ל סיון
 ירמי' ח, איוב כד   א תמוז
 ירמי' ט, איוב כה   ב תמוז 
 ירמי' י, איוב כו   ג תמוז
 ירמי' יא, איוב כז   ד תמוז
 ירמי' יב, איוב כח   ה תמוז
 ירמי' יג, איוב כט   ו תמוז
 ירמי' יד, איוב ל   ז תמוז
 ירמי' טו, איוב לא   ח תמוז

 ירמי' טז, איוב לב   מוזט ת
 ירמי' יז, איוב לג   י תמוז

 ירמי' יח, איוב לד   יא תמוז 
 ירמי' יט, איוב לה   יב תמוז 
 ירמי' כ, איוב לו  יג תמוז 
 ירמי' כא, איוב לז   יד תמוז
 ירמי' כב, איוב לח   טו תמוז
 ירמי' כג, איוב לט   טז תמוז
 ירמי' כד, איוב מ   יז תמוז
 ירמי' כה, איוב מא   יח תמוז 
 ירמי' כו, איוב מב   יט תמוז 
 ירמי' כז, איכה א   כ תמוז

 ירמי' כח, איכה ב   כא תמוז
 ירמי' כט, איכה ג   כב תמוז
 ירמי' ל, איכה ד   כג תמוז
 ירמי' לא, איכה ה  כד תמוז
 ירמי' לב, משלי א   כה תמוז
 ירמי' לג, משלי ב   כו תמוז
 ירמי' לד, משלי ג   כז תמוז
 ירמי' לה, משלי ד   כח תמוז

 ירמי' לו, משלי ה   תמוזכט 

 ירמי' לז, משלי ו   א מנ"א 
 ירמי' לח, משלי ז   ב מנ"א 
 ירמי' לט, משלי ח   ג מנ"א 
 ירמי' מ, משלי ט   ד מנ"א 
 ירמי' מא, משלי י   ה מנ"א 
 ירמי' מב, משלי יא   ו מנ"א 
 ירמי' מג, משלי יב   ז מנ"א 
 ירמי' מד, משלי יג   * ח מנ"א
 ירמי' מה, משלי יד   * ט מנ"א
 מו, משלי טו  ירמי'  * י מנ"א

 ירמי' מז, משלי טז   יא מנ"א 
 ירמי' מח, משלי יז   יב מנ"א 
 ירמי' מט, משלי יח   יג מנ"א 
 ירמי' נ, משלי יט   יד מנ"א 
 ירמי' נא, משלי כ   טו מנ"א 
 ירמי' נב, משלי כא   טז מנ"א 
 ישעי' א, משלי כב   יז מנ"א 
 ישעי' ב, משלי כג   יח מנ"א 
 ישעי' ג, משלי כד   יט מנ"א 
 ישעי' ד, משלי כה   כ מנ"א 

 ישעי' ה, משלי כו   כא מנ"א 
 ישעי' ו, משלי כז   כב מנ"א 
 ישעי' ז, משלי כח   כג מנ"א 
 ישעי' ח, משלי כט   כד מנ"א 
 ישעי' ט, משלי ל   כה מנ"א 
 ישעי' י, משלי לא   כו מנ"א 
 ישעי' יא, דניאל א   כז מנ"א 
 ישעי' יב, דניאל ב   כח מנ"א 
 ישעי' יג, דניאל ג   כט מנ"א 

 ישעי' יד, דניאל ד   ל מנ"א 
 ישעי' טו, דניאל ה   א אלול
 ישעי' טז, דניאל ו   ב אלול
 ישעי' יז, דניאל ז  ג אלול
 ישעי' יח, דניאל ח   ד אלול
 ישעי' יט, דניאל ט   ה אלול
 ישעי' כ, דניאל י   ו אלול
 ישעי' כא, דניאל יא   ז אלול
 ישעי' כב, דניאל יב   ח אלול
 ישעי' כג, אסתר א   ט אלול
 כד, אסתר ב ישעי'   י אלול

 ישעי' כה, אסתר ג   יא אלול
 ישעי' כו, אסתר ד   יב אלול 
 ישעי' כז, אסתר ה   יג אלול 
 ישעי' כח, אסתר ו   יד אלול
 ישעי' כט, אסתר ז   טו אלול
 ישעי' ל, אסתר ח   טז אלול
 ישעי' לא, אסתר ט   יז אלול
 ישעי' לב, אסתר י   יח אלול
 ישעי' לג, עזרא א   יט אלול
 עזרא ב ישעי' לד,   כ אלול

 ישעי' לה, עזרא ג   כא אלול
 ישעי' לו, עזרא ד   כב אלול
 ישעי' לז, עזרא ה  כג אלול
 ישעי' לח, עזרא ו   כד אלול
 ישעי' לט, עזרא ז   כה אלול 
 ישעי' מ, עזרא ח   כו אלול
 ישעי' מא, עזרא ט   כז אלול
 ישעי' מב, עזרא י   כח אלול
 ישעי' מג, נחמי' א   כט אלול
 ישעי' מד, נחמי' ב   א תשרי 
 ישעי' מה, נחמי' ג   ב תשרי 
 ישעי' מו, נחמי' ד   ג תשרי 
 ישעי' מז, נחמי' ה   ד תשרי
 ישעי' מח, נחמי' ו   ה תשרי
 ישעי' מט, נחמי' ז   ו תשרי
 ישעי' נ, נחמי' ח   ז תשרי
 ישעי' נא, נחמי' ט   ח תשרי 
 ישעי' נב, נחמי' י   ט תשרי 
 ישעי' נג, נחמי' יא   י תשרי

 ישעי' נד, נחמי' יב   יא תשרי 
 ישעי' נה, נחמי' יג   יב תשרי 
 ישעי' נו, קהלת א   יג תשרי 
 ישעי' נז, קהלת ב   יד תשרי
 ישעי' נח, קהלת ג  טו תשרי
 ישעי' נט, קהלת ד  טז תשרי
 ישעי' ס, קהלת ה  יז תשרי
 ישעי' סא, קהלת ו  יח תשרי 

 ישעי' סב, קהלת ז  יט תשרי 
 ישעי' סג, קהלת ח  כ תשרי

 ישעי' סד, קהלת ט   כא תשרי
 ישעי' סה, קהלת י  י כב תשר
 ישעי' סו, קהלת יא   כג תשרי
 הושע א, קהלת יב  כד תשרי
 הושע ב, דהי"א א   כה תשרי
 הושע ג, דהי"א ב   כו תשרי
 הושע ד, דהי"א ג   כז תשרי
 הושע ה, דהי"א ד  כח תשרי
 הושע ו, דהי"א ה  כט תשרי

 הושע ז, דהי"א ו  ל תשרי
 הושע ח, דהי"א ז   א חשון 
 ח הושע ט, דהי"א   ב חשון 
 הושע י, דהי"א ט   ג חשון 
 הושע יא, דהי"א י   ד חשון
 הושע יב, דהי"א יא   ה חשון
 הושע יג, דהי"א יב   ו חשון
 הושע יד, דהי"א יג   ז חשון
 יואל א, דהי"א יד   ח חשון 
 יואל ב, דהי"א טו   ט חשון 
 יואל ג, דהי"א טז  י חשון 

 יואל ד, דהי"א יז   יא חשון 
 עמוס א, דהי"א יח   יב חשון 

 כ -עמוס ב, דהי"א יט  חשון יג 
 עמוס ג, דהי"א כא   יד חשון 
 עמוס ד, דהי"א כב   טו חשון 
 עמוס ה, דהי"א כג   טז חשון 
 עמוס ו, דהי"א כד   יז חשון 
 עמוס ז, דהי"א כה   יח חשון 
 עמוס ח, דהי"א כו  יט חשון 
 עמוס ט, דהי"א כז  כ חשון

 עובדי' א, דהי"א כח   כא חשון 
 יונה א, דהי"א כט   כב חשון 

 יונה ב, דהי"ב א   חשון כג 
 יונה ג, דהי"ב ב   כד חשון
 יונה ד, דהי"ב ג   כה חשון
 מיכה א, דהי"ב ד   כו חשון
 מיכה ב, דהי"ב ה   כז חשון
 מיכה ג, דהי"ב ו   כח חשון 
 מיכה ד, דהי"ב ז   ** כט חשון
 מיכה ה, דהי"ב ח   א כסלו
 מיכה ו, דהי"ב ט   ב כסלו
 מיכה ז, דהי"ב י   ג כסלו
 יא  נחום א, דהי"ב  ד כסלו
 נחום ב, דהי"ב יב   ה כסלו
 נחום ג, דהי"ב יג   ו כסלו
 חבקוק א, דהי"ב יד   ז כסלו
 חבקוק ב, דהי"ב טו   ח כסלו
 חבקוק ג, דהי"ב טז  ט כסלו
 צפני' א, דהי"ב יז   י כסלו

 צפני' ב, דהי"ב יח   יא כסלו
 צפני' ג, דהי"ב יט   יב כסלו 
 חגי א, דהי"ב כ   יג כסלו 
 חגי ב, דהי"ב כא   יד כסלו

 זכרי' א, דהי"ב כב   כסלוטו 
 זכרי' ב, דהי"ב כג   טז כסלו
 זכרי' ג, דהי"ב כד   יז כסלו
 זכרי' ד, דהי"ב כה  יח כסלו
 זכרי' ה, דהי"ב כו  יט כסלו
 כח -זכרי' ו, דהי"ב כז  כ כסלו

 זכרי' ז, דהי"ב כט   כא כסלו
 זכרי' ח, דהי"ב ל   כב כסלו
 זכרי' ט, דהי"ב לא   כג כסלו
 ב זכרי' י, דהי"ב ל  כד כסלו
 זכרי' יא, דהי"ב לג   כה כסלו 
 זכרי' יב, דהי"ב לד  כו כסלו
 זכרי' יג, דהי"ב לה   כז כסלו
 זכרי' יד, דהי"ב לו   כח כסלו
 מלאכי א, קהלת א   כט כסלו

 מלאכי ב, קהלת ב   ***ל כסלו
 מלאכי ג, קהלת ג   א טבת 
 ה -קהלת ד  ב טבת 
 ז -קהלת ו  ג טבת 
 ט-קהלת ח  ד טבת 
  יב-קהלת י  ה טבת 

  
  . ל'את השיעור של יום  גםלומדים  כ"ט  כאשר חודש כסלו חסר, ביום ***         .כ"טאת השיעור של יום  עוה"פלומדים  ל' כאשר חודש חשון מלא, ביום **        * אודות סדרי הלימוד בערב ט"ב ובט"ב, לשאול אצל מורה הוראה.

  

  (פרש"י שמות לא, יח)  אף ת"ח צריך להיות בקי בעשרים וארבעה ספרים.   כד), - הן האמורים בספר ישעיה (ג, יח   בעשרים וארבעה קשוטין,מה כלה מתקשטת  
  (היום יום, יט אדר א')  התנ"ך. באופן אשר במשך שלשה חדשים היו גומרים את    ומנהג מסודר היה אצלם, אשר...היו אומרים שיעור תנ"ך,   החסידים, אפילו הבינונים, היו בקיאים בתנ"ך. 

כספר החתום אצל כו"כ מאנ"ש. יש לדבר השלכות רבות, ביניהן שכאשר לומדים ענין בחסידות או בגמרא או ברמב"ם הנשען על איזה פסוק או  בימינו הינם   )מלבד חמשה חומשי תורה וספר תהליםרוב כתבי הקודש (מסיבות שונות, 
 את התנ"ך עפ"י סדר קבוע, כך שבמשך הזמן יהיו כל ספרי התנ"ך עוד הפעם לנחלת כלל אנ"ש.  למודהצעתנו היא לחדש את הנוהג של החסידים הראשונים ול לדעת על מה מדובר. סיפור מעשה שבתנ"ך, הרבה מתקשים

 

 מסלול לג' חדשים  – הערות והוראות שימוש ל"מורה שיעור"  
משמע שחילקו את כל  שם  לשון. מה, כמובא בפתגם הנ"לנוהגם של החסידים הראשוניםמסלול זה נקבע עפ"י  

יום ביומו אצל \כ"ד ספרי התנ"ך, אך כיום, בהיות שחמשה חומשי תורה וספר תהלים נאמרות נלמדות מדי 
 אנ"ש שי' במסגרת חת"ת, השמטנו אותם וחילקנו רק את שאר ח"י הספרים. 

תתפוס    –נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, כתובים    –שבספרים אלו    החלוקה נעשתה באופן שכל יחידה
חודש ימים. בתוך כל יחידה נקבע החלוקה לפי מספר המילים, לא לפי מספר הפרקים או הפסוקים (שכן אלו 
שונות מאלו בהרבה; לא הרי הפסוקים הקצרים שבמשלי ואיוב כהרי הפסוקים הארוכים שבמגילת אסתר).  

 "ימים" של תהלים לפי החלוקה החדשית.  3-4ן, אורך כל שיעור יומי הוא בערך כאורך לשבר את האוז
 כל שורה בטבלאות מסמנת יום אחד בחודש ארבע פעמים בשנה. למשל, השורה הראשונה: 

 ו -יהושע א    טבת, ניסן, תמוז, תשרי    ו
וכן (כעבור שלשה חדשים) ביום  פירושה: ביום ו' טבת יש ללמוד את ששת הפרקים הראשונים של ספר יהושע,  

 ו' תשרי. -ו' ניסן, ו' תמוז ו
כבשאר ימי החודש. בחודש    לומדים ביום כ"ט גם את השיעור של יום ל', ואורך שניהם ביחד הואבחודש חסר,  

 תתחלק השיעור של יום כ"ט לשתים (וע"ד חלוקת התניא היומי כשחדשי חשון וכסלו מלאים). ,מלא
ו' אדר  -נה פשוטה ולמעוברת: בשנה מעוברת לומדים את ספרי כתובים במשך הימים מאין חלוקות נפרדות לש

תפארת ישראל למהר"ל, פרק נו, שענין קץ  ס'  (ועיין ב ו' אדר ב' עד ה' ניסן.-א' עד ה' אדר ב', וחוזרים עליהם מ
 משיח קשור דוקא עם ספרי הכתובים.) 

רשים, אך מסלול זה עיקרו נועד לשינון מהיר (בהתאם  כמובן שרצוי ללמוד את התנ"ך עם פירש"י ועם עוד מפ
  הטלית והתפילין).  יפוללמה שכתוב ב"היום יום", שהחסידים היו אומרים את זה בעת ק

  

 מסלול לשנה  – הערות והוראות שימוש ל"מורה שיעור"  
. שם נאמר גם שהחסידים ההם היו , כנ"למסלול הלימוד לג' חדשים נקבע עפ"י נוהגם של החסידים הראשונים

 לאו כל מוחא סביל דא. בקיאים בתנ"ך, ולכן עבורם הי' מספיק שינון מהיר כזה. אך 
להרמב"ם   תורה  משנה  בלימוד  המסלולים  שתי  (וע"ד  יותר  באיטיות  שהולך  זה,  מציעים מסלול  אנחנו  לכן 

כלומר, ללמוד את   –תר, כראוי לדבר ה'  שנקבעו ע"י כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו). עדיף שזה יהי' גם בהעמקה יו
ולפי מה שלבו    , כל חד לפום שיעורא דילי'ו'השיעור היומי עם לכה"פ אחד מהמפרשים (פירש"י, מצודות, וכ

 ). חפץ 
במסלול זה, שלא כמו בהמסלול לג' חדשים, נוסף ספר תהלים, כי הרי רוב הלומדים חת"ת רק אומרים את  

 רשים. התהלים ולא לומדים אותם עם מפ
פרק אחד מנביאים ופרק אחד מכתובים בכל יום, בין שיהיו ארוכים או   בד"כ  –החלוקה נסדרה עפ"י פרקים  

  קצרים.
  

  . http://gemara.org. להורדת עותק של המורה שיעור להדפסה: maggidshiur@gemara.org:  הערות והארות, הצעות לשיפור החלוקות, וכו', אפשר לשלוח לדוא"ל

  קנו, מיד ממש. ויה"ר מאת השי"ת שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ואשר פעולה זו תחיש את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צד


