
ה׳תשפ"ג
‡ייר

הקדמת הרמב"ם: ב 
אז לא אבוש וגו׳. 
כל המצות ... ימי 

שנת החמה.
מצוות עשה: ג 

א. מצוה ראשונה 
... "ובן אין לו".
מצוות לא תעשה: ד 

א. מצוה ... אלו הם 
... בין עשה ובין לא 

תעשה. 
מניין המצוות לפי  ה 

סדר ההלכות: וראיתי 
לחלק ... בעזרת ש-די.

משוך חסדך וגו׳.  ו 
ספר המדע והוא ספר 

ראשון.. הל׳ יסודי 
התורה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.  ז 
פרק ז-ט.  ח 

פרק יו״ד. הל׳ דעות..  ט 
בפרקים אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה.  י 
פרק ו-ז. הל׳ תלמוד  יא 

תורה.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב-ד.  יב 
פרק ה-ז.  יג 

הל׳ עבודת כוכבים  יד 
וחוקותיהם.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.  טו 
פרק ז-ט.  טז 
פרק י-יב.  יז 

הל׳ תשובה.. בפרקים  יח 
אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.  יט 
פרק ז-ט.  כ 

פרק יו״ד. מה אהבתי  כא 
וגו׳. ספר אהבה והוא 
ספר שני.. הל׳ ק״ש.. 

בפרקים אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ד. הל׳ תפלה  כב 

וברכת כהנים.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד. כג 

פרק ה-ז. כד 

פרק ח-י. כה 
פרק יא-יג. כו 

פרק יד-טו. הל׳  כז 
תפילין ומזוזה 

וס״ת.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב-ד. כח 

פרק ה-ז. כט 

סיון
פרק ח-י. א 

הל׳ ציצית.. בפרקים  ב 
אלו. פרק א-ג.

הל׳ ברכות.. בפרקים  ג 
אלו. פרק א-ג.

הל׳ ברכות. פרק ד-ו. ד 
פרק ז-ט. ה 

פרק י-יא. הל׳ מילה..  ו 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ג. סדר  ז 
תפלות כל השנה. 

נהגו העם ... ימלוך 
עלינו וכו׳.

נוסח ברכות  ח 
התפלה וסידורן. 
(א) ברוך אתה.. 
נוסח הוידוי ... 

עושה שלום וכו׳.
נוסח ברכת המזון.  ט 
ברוך אתה.. אשיש 

בה'. נחלתי עדותיך 
וגו׳. ספר זמנים והוא 

ספר שלישי.. הל׳ שבת.. 
בפרקים אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה. י 

פרק ו-ח. יא 
פרק ט-יא. יב 
פרק יב-יד. יג 
פרק טו-יז. יד 
פרק יח-כ. טו 

פרק כא-כג. טז 
פרק כד-כו. יז 
פרק כז-כט. יח 

פרק ל. הלכות  יט 
עירובין.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. כ 
פרק ו-ח. כא 

הלכות שביתת  כב 
עשור.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
הלכות שביתת  כג 
יו״ט.. בפרקים 
אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. כד 
פרק ז-ח. הלכות  כה 

חמץ ומצה.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב-ד. כו 

פרק ה-ז. כז 
פרק ח. נוסח ההגדה.  כח 

הלכות שופר וסוכה 
ולולב.. בפרקים אלו. 

פרק א-ב.
פרק ג-ה. כט 
פרק ו-ח. ל 

מוז
הלכות שקלים..  א 

בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד. הלכות קדוש  ב 

החדש.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה. ג 

פרק ו-ח. ד 
פרק ט-יא. ה 
פרק יב-יד. ו 
פרק טו-יז. ז 

פרק יח-יט. הלכות  ח 
תעניות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ט 

פרק ה. הלכות מגילה  י 
וחנוכה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ד. תורת חכם  יא 
וגו׳. ספר נשים והוא ספר 

רביעי.. הלכות אישות.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד. יב 

פרק ה-ז. יג 

פרק ח-י. יד 
פרק יא-יג. טו 
פרק יד-טז. טז 
פרק יז-יט. יז 
פרק כ-כב. יח 

פרק כג-כה. יט 
הלכות גרושין..  כ 

בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו. כא 
פרק ז-ט. כב 
פרק י-יב. כג 

פרק יג. הלכות יבום  כד 
וחליצה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. כה 
פרק ו-ח. כו 

הלכות נערה בתולה..  כז 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

הלכות סוטה..  כח 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד. פעמי הכן  כט 
וגו׳. ספר קדושה 

והוא ספר חמישי.. 
הלכות איסורי 

ביאה.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

מנחם ‡ב
פרק ג-ה. א 
פרק ו-ח. ב 

פרק ט-יא. ג 
פרק יב-יד. ד 
פרק טו-יז. ה 
פרק יח-כ. ו 

פרק כא-כב. הלכות  ז 
מאכלות אסורות.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ח* 
פרק ה-ז. ט** 
פרק ח-י. י 

פרק יא-יג. יא 
פרק יד-טז. יב 

פרק יז. הלכות  יג 
שחיטה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. יד 
פרק ו-ח. טו 

פרק ט-יא. טז 
פרק יב-יד. יז 

נדבות פי וגו׳. ספר  יח 
הפלאה והוא ספר 

ששי.. הלכות שבועות.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. יט 
פרק ז-ט. כ 
פרק י-יב. כא 

הלכות נדרים..  כב 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. כג 
פרק ז-ט. כד 
פרק י-יב. כה 

פרק יג. הלכות  כו 
נזירות.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. כז 
פרק ו-ח.  כח 

פרק ט-י. הלכות  כט 
ערכין וחרמין.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ל 

‡לול
פרק ה-ז. א 

פרק ח. תהי ידך וגו׳.  ב 
ספר זרעים והוא 

ספר שביעי.. הלכות 
כלאים.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. ג 
פרק ו-ח. ד 

פרק ט-י. הלכות  ה 
מתנות עניים.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ו 
פרק ה-ז. ז 
פרק ח-י. ח 

הלכות תרומות..  ט 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. י 
פרק ז-ט. יא 
פרק י-יב. יב 

פרק יג-טו. יג 
הלכות מעשר..  יד 

בפרקים אלו. פרק 
א-ג.

פרק ד-ו. טו 
פרק ז-ט. טז 
פרק י-יב. יז 

פרק יג-יד. הלכות  יח 
מעשר שני ונטע רבעי.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. יט 
פרק ה-ז. כ 
פרק ח-י. כא 

פרק יא. הלכות  כב 
בכורים.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. כג 
פרק ו-ח. כד 

פרק ט-יא. כה 
פרק יב. הלכות שמיטה  כו 

ויובל.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב.

פרק ג-ה. כז 

פרק ו-ח. כח 
פרק ט-יא. כט 

ה׳תשפ"ד
רי

פרק יב-יג. שאלו  א 
שלום וגו׳. ספר 

עבודה והוא ספר 
שמיני.. הלכות בית 
הבחירה.. בפרקים 

אלו. פרק  א.

פרק ב-ד. ב 

פרק ה-ז. ג 
פרק ח. הלכות כלי  ד 
המקדש והעובדים 
בו.. בפרקים אלו. 

פרק א-ב.
פרק ג-ה. ה 
פרק ו-ח. ו 

פרק ט-י. הלכות  ז 
ביאת המקדש.. 

בפרקים אלו. פרק 
א.

פרק ב-ד. ח 

פרק ה-ז. ט 
פרק ח-ט. הלכות  י 

איסורי מזבח.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד. יא 

פרק ה-ז. יב 
הלכות מעשה  יג 

הקרבנות.. בפרקים 
אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. יד 
פרק ז-ט. טו 
פרק י-יב. טז 

פרק יג-טו. יז 
פרק טז-יח. יח 

פרק יט. הלכות  יט 
תמידין ומוספין.. 

בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ג-ה. כ 

פרק ו-ח. כא 
פרק ט-י. הלכות  כב 

פסולי המוקדשין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד. כג 

פרק ה-ז. כד 

פרק ח-י. כה 
פרק יא-יג. כו 
פרק יד-טז. כז 
פרק יז-יט. כח 

הלכות עבודת יום  כט 
הכפורים.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ה. הלכות  ל 
מעילה.. בפרקים 

אלו. פרק א.

מר-חון
פרק ב-ד. א 
פרק ה-ז. ב 

פרק ח. לך אזבח  ג 
וגו׳. ספר הקרבנות 

והוא ספר תשיעי.. 
הלכות קרבן פסח.. 
בפרקים אלו. פרק 

א-ב.
פרק ג-ה. ד 
פרק ו-ח. ה 

פרק ט-י. הלכות  ו 
חגיגה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב-ג. הלכות  ז 

בכורות.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב-ד. ח 

פרק ה-ז. ט 

פרק ח. הלכות  י 
שגגות.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. יא 
פרק ו-ח. יב 

פרק ט-יא. יג 
פרק יב-יד. יד 

פרק טו. הלכות  טו 
מחוסרי כפרה.. 

בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ג-ה. טז 
הלכות תמורה..  יז 

בפרקים אלו. פרק 
א-ג.

פרק ד. לב טהור וגו׳.  יח 
ספר טהרה והוא 

ספר עשירי.. הלכות 
טומאת מת.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב. 
פרק ג-ה. יט 
פרק ו-ח. כ 

פרק ט-יא. כא 
פרק יב-יד. כב 
פרק טו-יז. כג 
פרק יח-כ. כד 

פרק כא-כג. כה 
פרק כד-כה. הל׳ פרה  כו 

אדומה.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב-ד. כז 

פרק ה-ז. כח 

פרק ח-י. כט 

כסלו
פרק יא-יג. א 

פרק יד-טו. הל׳  ב 
טומאת צרעת.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ג 
פרק ה-ז. ד 
פרק ח-י. ה 

פרק יא-יג. ו 
פרק יד-טז. ז 

הל׳ מטמאי משכב  ח 
ומושב.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו. ט 
פרק ז-ט. י 
פרק י-יב. יא 

פרק יג. הל׳ שאר אבות  יב 
הטומאות.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. יג 
פרק ו-ח. יד 

פרק ט-יא. טו 
פרק יב-יד. טז 
פרק טו-יז. יז 
פרק יח-כ. יח 

הל׳ טומאת  יט 
אוכלין.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו. כ 
פרק ז-ט. כא 
פרק י-יב. כב 

פרק יג-טו. כג 

פרק טז. הל׳ כלים..  כד 
בפרקים אלו. פרק 

א-ב.
פרק ג-ה. כה 
פרק ו-ח. כו 

פרק ט-יא. כז 
פרק יב-יד. כח 
פרק טו-יז. כט 

טב
פרק יח-כ. א 

פרק כא-כג. ב 
פרק כד-כו. ג 

פרק כז-כח. הל׳  ד 
מקוואות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב-ד. ה 
פרק ה-ז. ו 
פרק ח-י. ז 

פרק יא. הט לבי וגו׳.  ח 
ספר נזיקין והוא 

ספר אחד עשר.. הל׳ 
נזקי ממון.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. ט 
פרק ו-ח. י 

פרק ט-יא. יא 
פרק יב-יד. יב 

הל׳ גניבה.. בפרקים  יג 
אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. יד 
פרק ז-ט. טו 

הל׳ גזילה ואבידה..  טז 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. יז 
פרק ז-ט. יח 
פרק י-יב. יט 

פרק יג-טו. כ 
פרק טז-יח. כא 

הל׳ חובל ומזיק..  כב 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. כג 

פרק ז-ח. הל׳ רוצח  כד 
ושמירת נפש.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. כה 
פרק ה-ז. כו 
פרק ח-י. כז 

פרק יא-יג. כח 
ראשית חכמה וגו׳.  כט 

ספר קנין והוא ספר 
שנים עשר.. הל׳ 

מכירה.. בפרקים 
אלו. פרק א-ג.

בט
פרק ד-ו. א 
פרק ז-ט. ב 
פרק י-יב. ג 

פרק יג-טו. ד 
פרק טז-יח. ה 
פרק יט-כא. ו 
פרק כב-כד. ז 
פרק כה-כז. ח 
פרק כח-ל. ט 

הל׳ זכיה ומתנה..  י 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. יא 
פרק ז-ט. יב 
פרק י-יב. יג 

הל׳ שכנים.. בפרקים  יד 
אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו. טו 
פרק ז-ט. טז 
פרק י-יב. יז 

פרק יג-יד. הל׳  יח 
שלוחין ושותפין.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב-ד. יט 
פרק ה-ז. כ 
פרק ח-י. כא 

הל׳ עבדים..  כב 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. כג 
פרק ז-ט. כד 

אודך ביושר וגו׳.  כה 
ספר משפטים והוא 

ספר שלשה עשר.. הל׳ 
שכירות.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו. כו 
פרק ז-ט. כז 
פרק י-יב. כח 

פרק יג. הל׳ שאלה  כט 
ופקדון.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה. ל 

‡„ר ‡'
פרק ו-ח. א 

הל׳ מלוה ולוה..  ב 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. ג 
פרק ז-ט. ד 
פרק י-יב. ה 

פרק יג-טו. ו 
פרק טז-יח. ז 
פרק יט-כא. ח 
פרק כב-כד. ט 
פרק כה-כז. י 

הל׳ טוען ונטען..  יא 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. יב 
פרק ז-ט. יג 
פרק י-יב. יד 

פרק יג-טו. טו 
פרק טז. הל׳  טז 

נחלות.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה. יז 

פרק ו-ח. יח 
פרק ט-יא. יט 

פתח פיך וגו׳. ספר  כ 
שופטים והוא ספר 

ארבעה עשר.. הל׳ 
סנהדרין.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו. כא 
פרק ז-ט. כב 

פרק י-יב. כג 
פרק יג-טו. כד 

פרק טז-יח. כה 
פרק יט-כא. כו 
פרק כב-כד. כז 

פרק כה-כו. הל׳  כח 
עדות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב-ד. כט 
פרק ה-ז. ל 

‡„ר ב'
פרק ח-י. א 

פרק יא-יג. ב 
פרק יד-טז. ג 
פרק יז-יט. ד 
פרק כ-כב. ה 

הל׳ ממרים..  ו 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. ז 

פרק ז. הל׳ אבל..  ח 
בפרקים אלו. פרק 

א-ב.
פרק ג-ה. ט 
פרק ו-ח. י 

פרק ט-יא. יא 
פרק יב-יד. יב 
הל׳ מלכים  יג 

ומלחמותיהם.. 
בפרקים אלו. פרק 

א-ג.
פרק ד-ו. יד 
פרק ז-ט. טו 
פרק י-יב. טז 

סיום מחזור 
"מ"‚ בעז‰י‰
מחזור המ"ד

הקדמת הרמב"ם: יז 
אז לא אבוש וגו׳. 
כל המצות ... ימי 

שנת החמה.
מצוות עשה: יח 

א. מצוה ראשונה 
... "ובן אין לו".
מצוות לא תעשה: יט 

א. מצוה ... אלו הם 
... בין עשה ובין לא 

תעשה. 
מניין המצוות לפי  כ 

סדר ההלכות: וראיתי 
לחלק ... בעזרת ש-די.

משוך חסדך וגו׳.  כא 
ספר המדע והוא ספר 

ראשון.. הל׳ יסודי 
התורה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.  כב 
פרק ז-ט.  כג 

פרק יו״ד. הל׳  כד 
דעות.. בפרקים אלו. 

פרק א-ב. 
פרק ג-ה.  יג 

ה׳תשפ״ג
‡ייר

הקדמת הרמב"ם: ב 
אז וגו'. כל 

המצוות... מה' 
אלקי ישראל.

הקדמת הרמב"ם: ג 
כל אלו החכמים... 

בין ראשון בין אחרון.
הקדמת הרמב"ם: ד 
ודברים הללו... 

שנת החמה.
מצוות עשה: מצוות  ה 

א-פג.
מצוות עשה: מצוות  ו 

פד-קסו. 
מצוות עשה: מצוות  ז 

קסז-רמח. 
מצוות לא  ח 

תעשה: מצוות 
א-קכב. 

מצוות לא תעשה:  ט 
קכג-רמד. 

מצוות לא תעשה:  י 
מל"ת רמה - ...בין 

עשה ובין לא תעשה.
מניין המצוות לפי  יא 

סדר ההלכות: וראיתי 
לחלק ... ספר נשים 

. . ושמונה מצוות 
לא תעשה. 

מניין המצוות לפי  יב 
סדר ההלכות: ספר 

קדושה... ספר 
קרבנות . . ותשעה 

עשרה מצוות לא 
תעשה. 

מניין המצוות לפי  יג 
סדר ההלכות: ספר 

טהרה... בעזרת 
ש-די.

משוך חסדך וגו׳.  יד 
ספר המדע והוא ספר 

ראשון.. הל׳ יסודי 
התורה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב.  טו 
פרק ג.  טז 
פרק ד.  יז 
פרק ה.  יח 
פרק ו.  יט 
פרק ז.  כ 
פרק ח.  כא 
פרק ט.  כב 
פרק י. כג 

הל׳ דעות.. בפרקים  כד 
אלו. פרק א.

פרק ב. כה 
פרק ג. כו 
פרק ד. כז 
פרק ה. כח 
פרק ו. כט 

סיון
פרק ז. א 

הל׳ תלמוד תורה..  ב 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב. ג 
פרק ג. ד 
פרק ד. ה 
פרק ה. ו 
פרק ו. ז 
פרק ז. ח 

הל׳ עבודת כוכבים  ט 
וחוקותיהם.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב. י 
פרק ג. יא 
פרק ד. יב 
פרק ה. יג 
פרק ו. יד 
פרק ז. טו 
פרק ח. טז 
פרק ט. יז 
פרק י. יח 

פרק יא. יט 
פרק יב. כ 

הל׳ תשובה..  כא 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב. כב 
פרק ג. כג 
פרק ד. כד 
פרק ה. כה 
פרק ו. כו 
פרק ז. כז 
פרק ח. כח 
פרק ט. כט 
פרק י. ל 

מוז
מה אהבתי וגו׳.  א 

ספר אהבה והוא 
ספר שני.. הל׳ ק״ש.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב. ב 
פרק ג. ג 
פרק ד. ד 

הל׳ תפלה וברכת  ה 
כהנים.. בפרקים 

אלו. פרק א.

פרק ב. ו 
פרק ג. ז 
פרק ד. ח 
פרק ה. ט 
פרק ו. י 
פרק ז. יא 

פרק ח. יב 

פרק ט. יג 
פרק י. יד 

פרק יא. טו 
פרק יב. טז 
פרק יג. יז 
פרק יד. יח 
פרק טו. יט 

הל׳ תפילין ומזוזה  כ 
וס״ת.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. כא 
פרק ג. כב 
פרק ד. כג 
פרק ה. כד 
פרק ו. כה 
פרק ז. כו 
פרק ח. כז 
פרק ט. כח 
פרק י. כט 

מנחם-‡ב
הל׳ ציצית.. בפרקים  א 

אלו. פרק א.
פרק ב. ב 
פרק ג. ג 

הל׳ ברכות.. בפרקים  ד 
אלו. פרק א.

פרק ב. ה 
פרק ג. ו 
פרק ד. ז 
פרק ה. ח* 
פרק ו. ט* 
פרק ז. י 
פרק ח. יא 
פרק ט. יב 
פרק י. יג 

פרק יא. יד 
הל׳ מילה.. בפרקים  טו 

אלו. פרק א.
פרק ב. טז 
פרק ג. יז 

סדר תפלות כל  יח 
השנה. נהגו העם.. 

ימלוך עלינו וכו׳.
נוסח ברכות  יט 

התפילה וסדורן... 
נוסח הקדיש . . 

אחת באמצע.
וזהו נוסח כל הברכות  כ 

האמצעיות... ברכה 
אמצעית . . שוב אינו 

צריך.
נוסח הוידוי...  כא 

נוסח ברכת 
המזון... ברות אתה 

. . אשיש בה'.
נחלתי עדותיך וגו׳.  כב 

ספר זמנים והוא 
ספר שלישי.. הל׳ 

שבת.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב. כג 
פרק ג. כד 
פרק ד. כה 
פרק ה. כו 
פרק ו. כז 

פרק ז.  כח 
פרק ח. כט 
פרק ט. ל 

‡לול
פרק י. א 

פרק יא. ב 
פרק יב. ג 
פרק יג. ד 
פרק יד. ה 
פרק טו. ו 
פרק טז. ז 
פרק יז. ח 
פרק יח. ט 
פרק יט. י 
פרק כ. יא 

פרק כא. יב 
פרק כב. יג 
פרק כג. יד 
פרק כד. טו 
פרק כה. טז 
פרק כו. יז 
פרק כז. יח 
פרק כח. יט 
פרק כט. כ 

פרק ל. כא 
הלכות עירובין..  כב 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב. כג 
פרק ג. כד 
פרק ד. כה 

פרק ה. כו 
פרק ו. כז 
פרק ז. כח 
פרק ח. כט 

ה׳תשפ״ד
רי

הלכות שביתת  א 
עשור.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. ב 
פרק ג. ג 

הלכות שביתת  ד 
יו״ט.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. ה 
פרק ג. ו 
פרק ד. ז 
פרק ה. ח 
פרק ו. ט 
פרק ז. י 
פרק ח. יא 

הלכות חמץ ומצה..  יב 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב. יג 
פרק ג. יד 
פרק ד. טו 
פרק ה. טז 
פרק ו. יז 
פרק ז. יח 
פרק ח. יט 

נוסח ההגדה. כ 
הלכות שופר וסוכה  כא 

ולולב.. בפרקים 
אלו. פרק א.

פרק ב. כב 
פרק ג. כג 
פרק ד. כד 
פרק ה. כה 
פרק ו. כו 
פרק ז. כז 
פרק ח. כח 

הלכות שקלים..  כט 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב. ל 

מר-חון
פרק ג. א 
פרק ד. ב 

הלכות קדוש  ג 
החדש.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. ד 

פרק ג. ה 
פרק ד. ו 
פרק ה. ז 
פרק ו. ח 
פרק ז. ט 
פרק ח. י 
פרק ט. יא 
פרק י. יב 

פרק יא. יג 
פרק יב. יד 
פרק יג. טו 
פרק יד. טז 
פרק טו. יז 

פרק טז.  יח 
פרק יז. יט 
פרק יח. כ 
פרק יט. כא 

הלכות תעניות..  כב 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. כג 
פרק ג. כד 
פרק ד. כה 
פרק ה. כו 

הלכות מגילה  כז 
וחנוכה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. כח 
פרק ג. כט 

כסלו
פרק ד. א 

תורת חכם וגו׳.  ב 
ספר נשים והוא 

ספר רביעי.. הלכות 
אישות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. ג 
פרק ג. ד 
פרק ד. ה 
פרק ה. ו 
פרק ו. ז 
פרק ז. ח 
פרק ח. ט 
פרק ט. י 
פרק י. יא 

פרק יא. יב 
פרק יב. יג 
פרק יג. יד 
פרק יד. טו 
פרק טו. טז 
פרק טז. יז 
פרק יז. יח 
פרק יח. יט 

פרק יט. כ 
פרק כ. כא 

פרק כא. כב 
פרק כב. כג 
פרק כג. כד 
פרק כד. כה 
פרק כה. כו 

הלכות גירושין..  כז 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. כח 
פרק ג. כט 

טב
פרק ד. א 
פרק ה. ב 
פרק ו. ג 
פרק ז. ד 
פרק ח. ה 
פרק ט. ו 
פרק י. ז 

פרק יא. ח 
פרק יב. ט 
פרק יג. י 

הלכות יבום  יא 
וחליצה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. יב 
פרק ג. יג 
פרק ד. יד 
פרק ה. טו 
פרק ו. טז 
פרק ז. יז 
פרק ח. יח 

הלכות נערה  יט 
בתולה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. כ 
פרק ג. כא 

הלכות סוטה..  כב 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. כג 
פרק ג. כד 
פרק ד. כה 

פעמי הכן וגו׳. ספר  כו 
קדושה והוא ספר 

חמישי.. הלכות 
איסורי ביאה.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב. כז 
פרק ג. כח 
פרק ד. כט 

בט
פרק ה. א 
פרק ו. ב 
פרק ז. ג 
פרק ח. ד 
פרק ט. ה 
פרק י. ו 

פרק יא. ז 
פרק יב. ח 
פרק יג. ט 
פרק יד. י 
פרק טו. יא 
פרק טז. יב 
פרק יז. יג 
פרק יח. יד 
פרק יט. טו 
פרק כ. טז 

פרק כא. יז 
פרק כב. יח 

הלכות מאכלות  יט 
אסורות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. כ 
פרק ג. כא 
פרק ד. כב 
פרק ה. כג 
פרק ו. כד 
פרק ז. כה 
פרק ח. כו 
פרק ט. כז 
פרק י. כח 

פרק יא. כט 
פרק יב. ל 

‡„ר ‡'
פרק יג. א 
פרק יד. ב 
פרק טו. ג 
פרק טז. ד 
פרק יז. ה 

הלכות שחיטה..  ו 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. ז 
פרק ג. ח 
פרק ד. ט 
פרק ה. י 
פרק ו. יא 
פרק ז. יב 
פרק ח. יג 
פרק ט. יד 
פרק י. טו 

פרק יא. טז 

פרק יב. יז 
פרק יג. יח 
פרק יד. יט 

נדבות פי וגו׳.  כ 
ספר הפלאה והוא 
ספר ששי.. הלכות 
שבועות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
פרק ב. כא 
פרק ג. כב 
פרק ד. כג 
פרק ה. כד 
פרק ו. כה 
פרק ז. כו 
פרק ח. כז 
פרק ט. כח 
פרק י. כט 

פרק יא. ל 

‡„ר ב'
פרק יב. א 

הלכות נדרים..  ב 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. ג 
פרק ג. ד 
פרק ד. ה 
פרק ה. ו 
פרק ו. ז 
פרק ז. ח 
פרק ח. ט 
פרק ט. י 
פרק י. יא 

פרק יא. יב 
פרק יב. יג 
פרק יג. יד 

הלכות נזירות..  טו 
בפרקים אלו. פרק 

א.
פרק ב. טז 
פרק ג. יז 
פרק ד. יח 
פרק ה. יט 
פרק ו. כ 
פרק ז. כא 
פרק ח. כב 
פרק ט. כג 
פרק י.  כד 

ספר הפלאה, הלכות  כה 
ערכין וחרמין.. 

בפרקים אלו. פרק א.
פרק ב. כו 
פרק ג. כז 
פרק ד. כח 

________

מורה  רב  לשאול   (*
הוראה מתי ללומדו.

דתענית  השיעור   (**
ללמוד  יש  באב.  תשעה 

במוצאי הצום.

מורה שיעור בלימוד ספר ׳משנה תורה׳ להרמב״ם – פרק אחד ליום 
מחזור הט״ו: ב׳ באייר ה׳תשפ״ג – ט״ו בשבט ה׳תשפ״ו • שנה ראשונה (מג׳ שנות המחזור): ב׳ באייר ה׳תשפ״ג – כ״ח אדר-שני ה׳תשפ״ד

מורה שיעור בלימוד ספר ׳משנה תורה׳ להרמב״ם – שלושה פרקים ליום 
מחזור הארבעים ושלוש: ב׳ באייר ה׳תשפ״ג – ט״ז אדר שני ה׳תשפ״ד

________

הוראה  מורה  רב  לשאול   (*
מתי ללומדו.

תשעה  דתענית  השיעור   (**
באב. יש ללמוד במוצאי הצום.
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ה׳תשפ"ג
‡ייר

הספר הזה שאבאר  ב 
בו... שזכרנו*. ואני 
עתה מתחיל בזכרון 
השרשים... במצות 

עשה...
השרשים**. ג 
השרשים**. ד 
השרשים**. ה 

מ״ע א. מל״ת א.  ו 
מ״ע ב.

מ״ע ג. ד. ט. ז 
מל״ת סג. סה. מ״ע  ח 

קעב.
מל״ת סד. מ״ע ח.  ט 

ו. רו.
מ״ע רז. מל״ת שב.  י 
מ״ע רה. מל״ת שג.

מל״ת רנו. שא. דש.  יא 
שה.

מ״ע יא. יב 
מ״ע רט. יג 

מל״ת י. מז. ס. ו.  יד 
ה. ב. ג. ד. טו. מ״ע 
קפו. מל״ת כג. כד.
מל״ת טז. יז. יח.  טו 

יט. כ. כא. כו. כח. 
כז. כט. יד. ח. ט. ז.

מל״ת יא. יב. יג.  טז 
מ״ע קפה. מל״ת 

כה. כב. מח. נ. נא. 
ל. לג. לא. לב.

מל״ת לה. לח. לו.  יז 
לז. לד. מג. מד. מ. 
לט. מא. מה. קעא.

מ״ע עג. יח 

מ״ע עג. יט 

מ״ע עג. כ 
כא   מ״ע עג. י.
מ״ע י. ה. כב 

מ״ע ה. כג 

מ״ע ה. כד 

מ״ע ה. כה 

מ״ע ה. כו 
מ״ע כו. יב. כז 

מ״ע יג. כח 
מ״ע טו. יח. כט 

סיון
מ״ע יז. א 
מ״ע יד. ב 

מ״ע יט. ג 

מ״ע יט. ד 

מ״ע יט. ה 
מ״ע יט. רטו. ו 

מ״ע רטו. ספר משנה  ז 
תורה סוף ספר 

אהבה: סדר תפלות 
כל השנה. נהגו העם.. 

ימלוך עלינו וכו׳.
שם: נוסח ברכות  ח 
התפלה וסידורן. 
(א) ברוך אתה.. 

נוסח הוידוי.. עושה 
שלום וכו׳.

שם: נוסח ברכת  ט 
המזון. ברוך אתה.. 

אשיש ביי׳. מ״ע קנד.
מ״ע קנד. י 

מל״ת שכ. יא 

מל״ת שכ. יב 
מל״ת שכב. יג 
מל״ת שכב. יד 
מל״ת שכא. טו 
מל״ת שכא. טז 

מ״ע קנה. יז 

מ״ע קנה. יח 

מ״ע קנה. יט 
מל״ת שכ. כ 

מל״ת שכא. כא 
מ״ע קסה. מל״ת  כב 
שכט. מ״ע קסד. 

מל״ת קצו.
מ״ע קנט. מל״ת  כג 

שכג. מ״ע קס. 
מל״ת שכד.

מ״ע קסב. מל״ת  כד 
שכה. מ״ע קסג. 

מל״ת שכו.
מ״ע קסו. מל״ת  כה 
שכז. מ״ע קסז. 

מל״ת שכח. קצט.
מ״ע קנו. מל״ת  כו 

קצז. קצח.
מל״ת ר. רא. מ״ע  כז 

קנח.
מ״ע קנז. ספר משנה  כח 

תורה סוף הלכות 
חמץ ומצה: נוסח 
ההגדה. מ״ע קע.

מ״ע קסח. כט 

מ״ע קסט. ל 

מוז
מ״ע קעא. א 

מ״ע קעא. קנג. ב 
מ״ע קנג. ג 
מ״ע קנג. ד 
מ״ע קנג. ה 
מ״ע קנג. ו 
מ״ע קנג. ז 

מ״ע קנג. נט. ח 
מ״ע נט. ט 

מ״ע נט. ספר משנה  י 
תורה: הלכות מגילה 

וחנוכה.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

שם: פרק ג-ד. מ״ע  יא 
ריג.

מ״ע ריג. יב 
מל״ת שנה. יג 
מל״ת שנה. יד 
מל״ת שנה. טו 
מל״ת רסב. טז 
מל״ת רסב. יז 

מ״ע ריב. יח 

מ״ע ריב. יט 
מ״ע רכב. כ 
מ״ע רכב. כא 

מל״ת שנו. כב 

מל״ת שנו. כג 
מל״ת שנו. מ״ע רטז. כד 

מ״ע ריז. כה 
מל״ת שנז. כו 

מ״ע רכ. ריח.  כז 
מל״ת שנח. מ״ע 
ריט. מל״ת שנט.

מ״ע רכג. מל״ת קד. כח 
מל״ת קה. של. שלא.  כט 

שלב. שלג. שלד.

מנחם-‡ב
מל״ת שלו. שלה.  א 
שלז. שלח. שלט.

מל״ת שמ. שמא.  ב 
שמב. שמג. שדמ. 

שמה.
מל״ת שמח. שמט.  ג 

שנ. שנא.
מל״ת שנב. שמז.  ד 

שמו.
מל״ת נב. נג. נה.  ה 

נד. שנד. שס. שסא.
מל״ת קסא. קסב.  ו 

מ״ע לח. מל״ת קס. 
קנח. קנט.

מל״ת שנג. מ״ע  ז 
קמט.

מ״ע קנ. קנא. קנב.  ח* 
מל״ת קעב. קעד.
מל״ת קעג. קעה.  ט** 

קעו. קעז. קעח.
מל״ת קעט. קפ.  י 

קפח.
מל״ת קפא. קפב.  יא 

קפד. קפה. קפג.
מל״ת קפז. קפו.  יב 

קפט. קצ. קצא. קצב.
מל״ת קצג. קנג.  יג 
קצד. מ״ע קמו.

מל״ת קא. יד 

מ״ע קמז. טו 

מל״ת שו. טז 
מ״ע קמח. יז 
מל״ת סא. יח 
מל״ת סב. יט 

מל״ת רמח.רמט. כ 
מ״ע ז. כא 

מ״ע צד. כב 

מ״ע צד. כג 
מל״ת קנז. כד 

מ״ע צה. כה 
מ״ע צה. צב. מל״ת רט. כו 

מל״ת רב. רג. רד. כז 
מל״ת רה. רו. רח. רז. כח 

מ״ע צג. קיד. כט 
מ״ע קטו. קטז. קיז. ל 

‡לול
מ״ע קמה. מל״ת קי. א 

מל״ת קיא. רטו. ב 
מל״ת רטז. ג 

מל״ת ריז. ריח. ד 
מל״ת מב. מ״ע קכ.  ה 

מל״ת רי.
מ״ע קכא. מל״ת  ו 

ריא. מ״ע קכג. 
מל״ת ריב.

מ״ע קכד. מל״ת  ז 
ריג. מ״ע קכב. 

מל״ת ריד.
מ״ע קל. קצה.  ח 

מל״ת רלב.
מ״ע קכו. קכט. ט 

מל״ת קנד. י 
מל״ת קלג. קלד. יא 
מל״ת קלה. קלו. יב 

מל״ת קלז. יג 
מ״ע קכז. יד 
מ״ע קכז. טו 
מ״ע קכז. טז 
מ״ע קכז. יז 

מ״ע קכז. קכח.  יח 
מל״ת קנב.

מל״ת קנ. קנא. יט 
מל״ת קמא. קמב.  כ 

קמג.
מ״ע קיט. כא 

מ״ע קלא. קכה. כב 
מל״ת קמט  כג 

[בהוצאת קפאח: 
קמח]. מ״ע קלב.

מ״ע קלג. קמג. קמד. כד 
מ״ע פ. פא. כה 

מ״ע פב. קלה. מל״ת  כו 
רכ. רכא. רכב.

מל״ת רכג. מ״ע  כז 
קלד. קמא. מל״ת 

רל. רלא.
מ״ע קמ. קלו. קלז.  כח 

מל״ת רכד. רכה. 
רכו.

מ״ע קלח. מל״ת  כט 
רכז. מ״ע קלט.

ה׳תשפ״ד
רי

מל״ת קסט. קע.  א 
מ״ע קפג. מל״ת 

רכח. מ״ע כ.
מל״ת עט. פ. ב 

מ״ע כא. ג 
מ״ע כב. מל״ת סז.  ד 
מ״ע לה. מל״ת פג. 

פד.
מל״ת פה. פב. מ״ע  ה 

לד. מל״ת פו.
מ״ע כג. מל״ת עב.  ו 

מ״ע לב. לו.
מ״ע לג. מל״ת פח.  ז 
פז. עג. קסג. קסד.
מל״ת סח. קסה.  ח 

מ״ע לא. מל״ת עז. 
עח.

מל״ת עה. עו. מ״ע  ט 
כד. מל״ת סט. ע. עא.
מל״ת עד. מ״ע סא.  י 

מל״ת צא. צב. צג.
מל״ת צד. צה. צו.  יא 

צז. מ״ע פו.
מ״ע ס. מל״ת ק.  יב 

צח. מ״ע סב. מל״ת 
צט.

מ״ע סג. מל״ת  יג 
קמו. מ״ע סד.

מל״ת קלט. קיב.  יד 
מ״ע סה.

מ״ע פט. מל״ת  טו 
קמה. קמח 

[בהוצאת קאפח: 
קמט].

מ״ע סו. מל״ת  טז 
קמז. מ״ע סז. 
מל״ת קב. קג. 

קלח.
מל״ת קכד. מ״ע  יז 

פח. פג. מל״ת קנה.
מ״ע פד. פה. מל״ת צ. יח 

מל״ת פט. מ״ע לט.  יט 
כט. מל״ת פא. מ״ע ל.

מ״ע כח. כה. מ.  כ 
מא. כז. מב.

מ״ע מג. מד. מה.  כא 
מו. מז. מח. נ. נא.
מ״ע קסא. מל״ת  כב 

קמ.
מל״ת קלב. כג 

מל״ת קכ. כד 
מל״ת קלא. כה 

מל״ת קל. קכט. כו 
מ״ע צא. כז 

מ״ע צ. כח 
מ״ע מט. כט 

מ״ע מט. קיח. ל 

חון
מל״ת קיג. א 
מל״ת קיד. ב 

מל״ת קיד. מ״ע נה.  ג 
מל״ת קטו. קטז.

מ״ע נז. נו. נח. ד 
מל״ת קכה. קכג.  ה 
קכח. קכו. קכז. 

קכא. קכב.
מל״ת קיז. קיט.  ו 
קיח. מ״ע נג. נב.

מ״ע נד. מל״ת קנו.  ז 
רכט. מ״ע טז. עט.

מל״ת קמד. קח. ח 
מ״ע עח. ט 

מל״ת קט. מ״ע סט. י 
מ״ע ע. יא 
מ״ע ע. יב 

מ״ע עא. יג 
מ״ע עב. יד 

מ״ע סח. עה. עו. טו 
מ״ע עד. עז. טז 

מל״ת קו. מ״ע פז. יז 
מל״ת קז. מ״ע קז. יח 

מ״ע קז. יט 

מ״ע קז. כ 

מ״ע קז. כא 

מ״ע קז. כב 

מ״ע קז. כג 

מ״ע קז. כד 

מ״ע קז. כה 
מ״ע קז. קיג. כו 

מ״ע קיג. כז 

מ״ע קיג. כח 
מ״ע קח. כט 

כסלו
מ״ע קח. א 

מ״ע קח. קא. ב 
מל״ת שח. שז. ג 

מ״ע קיב. ד 
מ״ע קי. ה 

מ״ע קיא. ו 
מ״ע קב. קג. ז 

מ״ע צט. ח 
מ״ע ק. ט 

מ״ע קו. י 
מ״ע קד. יא 

מ״ע קד. צו. יב 
מ״ע צו. יג 
מ״ע צז. יד 
מ״ע צז. טו 

מ״ע קה. טז 

מ״ע קה. יז 
מ״ע צח. יח 
מ״ע צח. יט 
מ״ע צח. כ 
מ״ע צח. כא 

מ״ע צח. כב 

מ״ע צח. כג 

מ״ע צח. כד 
מ״ע קז. כה 
מ״ע קח. כו 
מ״ע קא. כז 
מ״ע צט. כח 

מ״ע ק. כט 

טב
מ״ע קו. א 
מ״ע קד. ב 
מ״ע צו. ג 

מ״ע קט. ד 

מ״ע קט. ה 

מ״ע קט. ו 

מ״ע קט. ז 
מ״ע קט. רלז. ח 

מ״ע רמ. ט 
מ״ע רלח. י 
מ״ע רמא. יא 
מ״ע רמא. יב 

מל״ת רמד. מ״ע  יג 
רלט.

מ״ע רח. מל״ת  יד 
רעא. ערב.

מל״ת רמו. רמג. טו 
מל״ת רמה. טז 
מל״ת רמז. יז 
מל״ת רסה. יח 
מל״ת רסו. יט 
מ״ע קצד. כ 

מל״ת רסט. מ״ע רד. כא 
מ״ע רלו. כב 
מ״ע רלו. כג 

מ״ע רלו. מל״ת  כד 
רפט. רצו [בהוצאת 

קפאח: רצה].
מ״ע רכה. מל״ת  כה 

רצה [בהוצאת 
קפאח: רצו]. רצב.

מ״ע רמז. מל״ת  כו 
רצג. רצז. מ״ע קפב.

מ״ע קפא. מל״ת  כז 
שט. רחצ. מ״ע 

קפד.
מל״ת רצט. מ״ע  כח 
רב. רג. מל״ת ער.

מ״ע רמה. כט 

בט
מ״ע רמה. א 
מל״ת רנ. ב 
מל״ת רנ. ג 

מל״ת רנא. ד 

מל״ת רנא. ה 
מל״ת רנג. ו 
מל״ת רנג. ז 
מל״ת רנב. ח 
מל״ת רנב. ט 

מ״ע רמה. י 

מ״ע רמה. יא 

מ״ע רמה. יב 

מ״ע רמה. יג 
מ״ע רלו. יד 
מ״ע רלו. טו 
מ״ע רלו. טז 
מ״ע רלו. יז 

מ״ע רמה. יח 

מ״ע רמה. יט 

מ״ע רמה. כ 

מ״ע רמה. כא 
מ״ע רלב. מל״ת  כב 

רנח. רנט. רנז. רס.
מ״ע קצו. מל״ת  כג 

רלג. מ״ע רלד. רלג. 
מל״ת רסא.

מ״ע רלה. מל״ת  כד 
רנד. רנה.
מ״ע רמג. כה 

מ״ע ר. מל״ת רלח. כו 
מ״ע רא. כז 

מל״ת רסז. רסח. כח 
מל״ת ריט. מ״ע  כט 

רמד.
מ״ע רמד. ל 

‡„ר ‡'
מ״ע רמב. א 

מ״ע קצז. מל״ת  ב 
רלד.

מ״ע קמב. ג 
מל״ת רלט. ד 

מ״ע קצט. מל״ת  ה 
רמ.

מל״ת רמא. רמב. ו 
מל״ת רלה. ז 
מל״ת רלו. ח 
מל״ת רלז. ט 
מ״ע קצח. י 
מ״ע רמו. יא 
מ״ע רמו. יב 
מ״ע רמו. יג 
מ״ע רמו. יד 
מ״ע רמו. טו 

מ״ע רמו. רמח. טז 
מ״ע רמח. יז 
מ״ע רמח. יח 
מ״ע רמח. יט 

מ״ע קעו. מל״ת  כ 
רפד. מ״ע קעה.

מל״ת רפב. רפג.  כא 
מ״ע רכט. רכח.

מ״ע רכו. רכז. רל.  כב 
רלא. מל״ת סו.
מל״ת שי. מ״ע  כג 
רכד. מל״ת ש.

מל״ת רצד. רצ. כד 
מל״ת רעט. רעז.  כה 

ערה. רעח. רעג.

מל״ת רפ. מ״ע קעז.  כו 
מל״ת רעו. עדר.

מל״ת שטו. רפא.  כז 
שטז.

מל״ת שיז. מ״ע  כח 
קעח.

מ״ע קעט. כט 
מל״ת רצא. ל 

‡„ר ב'
מל״ת רפח. א 
מל״ת רפו. ב 
מל״ת רפז. ג 
מל״ת רפה. ד 

מ״ע קפ. ה 
מ״ע קעד. מל״ת  ו 

שיב. שיג. שיד.
מל״ת שיח. שיט.  ז 

מ״ע רי. ריא.
מל״ת קצה. מ״ע לז. ח 

מל״ת קסח. ט 
מל״ת קסז. י 
מל״ת קסו. יא 
מל״ת קסו. יב 

מ״ע קעג. מל״ת שסב.  יג 
שסד. שסג. שסה.

מ״ע קפז. מל״ת  יד 
מט. מ״ע קפח. 
קפט. מל״ת נט.

מל״ת מו. מ״ע קצ.  טו 
מל״ת נו. נז. מ״ע 

קצב. קצג.
מ״ע קצא. ריד.  טז 
מל״ת שיא. נח. 

מ״ע רכא. מל״ת 
רסג. רסד.

סיום
מחזור ‰מ"‚ 
"בעז‰י

מחזור המ"ד
הספר הזה שאבאר  יז 
בו... שזכרנו*. ואני 
עתה מתחיל בזכרון 
השרשים... במצות 

עשה...
השרשים**. יח 
השרשים**. יט 
השרשים**. כ 

מ״ע א. מל״ת א.  כא 
מ״ע ב.

מ״ע ג. ד. ט. כב 
מל״ת סג. סה. מ״ע  כג 

קעב.
מל״ת סד. מ״ע ח.  כד 

ו. רו.
מ״ע רז. מל״ת שב.  כה 
מ״ע רה. מל״ת שג.

מל״ת רנו. שא. דש.  כו 
שה.

מורה שיעור בלימוד ׳ספר המצוות׳ להרמב״ם  מחזור הארבעים ושלוש: ב׳ באייר ה׳תשפ״ג – ט״ז אדר שני ה׳תשפ״ד
הלימוד היומי ברמב״ם מסודר באופן הכולל אנשים, נשים וקטנים. כאשר לומדי שלושה פרקים ביום בספר ׳משנה תורה׳ לומדים נושא מסויים 

משתתפים איתם גם אלו שאין בכוחם ללמוד ספר ׳משנה תורה׳ כשלומדים באותו יום את אותו נושא ב׳ספר המצוות׳ להרמב״ם

________

הרמב״ם  הקדמת  סיום   (*
לספר זה, בו מדבר אודות הספר.
**) בימי לימוד הקדמת היד 
– ילמוד כאו״א מ״השרשים״ 
ולחלק  דילי׳,  שיעורא  כפום 
בימים  ללמדו  השאר 
הסמוכים שלאחרי זה  (נוסף 

על לימוד המצות דהיום).

________

*) לשאול רב מורה הוראה 
מתי ללומדו.

**) השיעור דתשעה באב. 
יש ללמוד במוצאי הצום.
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