
"כל השונה הלכות בכל יום מובטח  
לו שהוא בן העולם הבא"

סדר לימוד

פניני הלכה שבת ב

לומדים, מתמידים וזוכים:
ללמוד את כל ההלכות המעשיות 

להבין את ההלכות בטעמן

לדעת הכללים והפרטים עד למעשה

לקיים את מצוות ה' באהבה!

להרשמה לקבוצות "פנינה היומית" ב:

סרקו את הברקוד

או חפשו ב-        "הפנינה היומית"

"טעמו וראו כי טוב ה'"

הלכותפרקיוםתאריך

ול
אל

יד-אטו-טזג30.8ג’
ב-גטזד31.8ד’
ד-הטזה1.9ה’
ו-זטזו2.9ו’
ח-אטז-יזש3.9ז’
ב-גיזא4.9ח’
ד-היזב5.9ט’
ו-זיזג6.9י’
ח-טיזד7.9יא’
י-יאיזה8.9יב’
יב-יגיזו9.9יג’
יד-טויזש10.9יד’
טז-יזיזא11.9טו’
יח-איז-יחב12.9טז’
ב-גיחג13.9יז’
ד-היחד14.9יח’
ו-איטה15.9יט’
ב-גיטו16.9כ’
ד-היטש17.9כא’
ו-זיטא18.9כב’
ח-טיטב19.9כג’
י-יאיטג20.9כד’



תאריך יום פרק הלכות

אלול

כה’ 21.9 ד כ א-ב
כו’’ 22.9 ה כ ג-ד
כז’ 23.9 ו כ ה-ו
כח’ 24.9 ש כ ז-ח
כט’ 25.9 א כ ט-י

שרי
ת

א’ 26.9 ב כא א-ב
ב’ 27.9 ג כא ג-ד
ג’ 28.9 ד כא ה-ו
ד’ 29.9 ה כא ז-ח
ה’ 30.9 ו כא ט-י
ו’ 1.10 ש כא יא-יב
ז’ 2.10 א כא יג-יד
ח’ 3.10 ב כא-כב טו-א
ט’ 4.10 ג כב ב-ג
י’ 5.10 ד כב ד-ה
יא’ 6.10 ה כב ו-ז
יב’ 7.10 ו כב ח-ט
יג’ 8.10 ש כב י-יא
יד’ 9.10 א כב יב-יג
טו’ 10.10 ב כב יד-טו
טז’ 11.10 ג כב טז-יז
יז’ 12.10 ד כב יח-יט
יח’ 13.10 ה כג א-ב
יט’ 14.10 ו כג ג-ד
כ’ 15.10 ש כג ה-ו
כא’ 16.10 א כג ז-ח
כב’ 17.10 ב כג ט-י
כג’ 18.10 ג כג יא-יב
כד’ 19.10 ד כג יג-יד
כה’ 20.10 ה כג-כד טו-א
כו’ 21.10 ו כד ב-ג
כז’ 22.10 ש כד ד-ה
כח’ 23.10 א כד ו-ז
כט’ 24.10 ב כד ח-ט
ל’ 25.10 ג כד-כה י-א

שוון
ח

א’ 26.10 ד כה ב-ג
ב’ 27.10 ה כה ד-ה
ג’ 28.10 ו כה ו-ז
ד’ 29.10 ש כה ח-ט

הלכותפרקיוםתאריך

וון
ש

ח

א-בכוא30.10ה’
ג-דכוב31.10ו’
ה-וכוג1.11ז’
ז-חכוד2.11ח’
ט-יכזה3.11ט’
א-בכזו4.11י’
ג-דכזש5.11יא’
ה-וכזא6.11יב’
ז-חכזב7.11יג’
ט-יכזג8.11יד’
יא-יבכזד9.11טו’
יג-ידכזה10.11טז’
טו-טזכזו11.11יז’
יז-אכז-כחש12.11יח’
ב-גכחא13.11יט’
ד-הכחב14.11כ’
ו-זכחג15.11כא’
ח-טכחד16.11כב’
י-יאכחה17.11כג’
יב-יגכחו18.11כד’
יד-אכח-כטש19.11כה’
ב-גכטא20.11כו’
ד-הכטב21.11כז’
ו-זכטג22.11כח’
ח-אכט-לד23.11כט’

לו
ס

כ

ב-גלה24.11א’
ד-הלו25.11ב’
ו-זלש26.11ג’
ח-טלא27.11ד’
י-יאלב28.11ה’
יב-יגלג29.11ו’
ידלד30.11ז’


