
 בהשקעה של 15 - 20 מינוט ליום, אפשר בקל בעז"ה לעבור על 
כל הלכות המועדים וזמנים המקודשים הבעל"ט, שבשו"ע אדה"ז. 

כמובן - לא על חשבון שיעורים הקבועים ע"י רבותינו נשיאנו הק', ושיעורים הקבועים שיש לכאו"א לפום שיעור"א דילי'.

שב"קערש"קהדגבא
ט"ו מנחם אב

מכאן ואילך דמוסיף יוסיף
סימן תקפ"ב

עד סימן תקפ"ג סעיף ה
סימן תקפ"ג סעיף ו

עד סוף סימן תקפ"ה
סימן תקפ"ו סעיף א

עקבעד סימן תקפ"ו סעיף יז

 סימן תקפ"ו סעיף יח
עד סימן תקפ"ח סעיף ד

סעיף תקפ"ח סעיף ה
עד סוף סימן תקפ"ט

סימן תק"צ סעיף א
עד סימן תק"צ סעיף ט

סימן תק"צ סעיף י
עד סוף סימן תק"צ

סימן תקצ"א
סימן תקצ"ב

ראהעד סוף סימן תקצ"ג

סימן תקצ"ד
עד סימן תקצ"ט

סימן ת"ר
סימן תר"א, תר"ב

תר"ג, תר"ד 
סימן תר"ה
סימן תר"ו

סימן תר"ז סעיף א
עד סימן תר"ח סעיף א

סימן תר"ח סעיף ב
שופטיםעד סימן תר"י סעיף ה

סימן תר"י סעיף ו
עד סימן תרי"ב סעיף ו

סימן תרי"ב סעיף ז
עד סימן תרי"ג סעיף י

סימן תרי"ג סעיף יא
עד סימן תרי"ד סעיף ז

סימן תרי"ד סעיף ח
עד סימן תרי"ז סעיף ב

סימן תרי"ז סעיף ג
עד סוף סימן תרי"ח

כי תצאסימן תרי"ט

סימן תרכ"דסימן תרכ"ב, תרכ"גסימן תר"כ, תרכ"א
סימן תרכ"ה

עד סימן תרכ"ו סעיף יד
סימן תרכ"ו סעיף טו

עד סימן תרכ"ח סעיף ב
סימן תרכ"ח סעיף ג

כי תבואעד סימן תרכ"ט סעיף י

סימן תרכ"ט סעיף יא
עד סימן תרכ"ט סעיף כח

סימן תרכ"ט סעיף כט
עד סוף סימן תרל"א

סימן תרל"חסימן תרל"ו, תרל"ז
סימן תרל"ט סעיף א

עד סימן תרל"ט סעיף יב
סימן תרל"ט סעיף יג
נצבים - וילךעד סוף סימן תרל"ט

סימן תר"מ סעיף א
עד סימן תר"מ סעיף יד

סימן תר"מ סעיף טו
עד סוף סימן תרמ"א

סימן תרמ"ב
עד סוף סימן תרמ"ד

א' ר"הער"הסימן תרמ"וסימן תרמ"ה

ב' ר"ה
סימן תרמ"ז סעיף א

עד סימן תרמ"ח סעיף י
סימן תרמ"ח סעיף יא

עדסימן תרמ"ח סעיף יז
סימן תרמ"ח סעיף יח

עד סימן תרמ"ח סעיף כח
סימן תרמ"ח סעיף כט

עד סימן תרמ"ט סעיף ה
סימן תרמ"ט סעיף ו

האזינועד סימן תרמ"ט סעיף יח

יום כיפורערב יום כיפור
סימן תרמ"ט סעיף יט

עד סימן תרמ"ט סעיף כב
סימן תרמ"ט סעיף כג

עד סימן תרנ"א סעיף ה
סימן תרנ"א סעיף ו

א' סוכותערב סוכותעד סוף סימן תרנ"א


