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פרק אחד ליום

שלושה פרקים ליום

מחזור שלושה-עשר שנה שניה (ממחזור בן שלוש שנים):
ז' בתשרי ה'תשע"ח  -י"ז בתמוז ה'תש"פ

מחזור שלושים ושמונה :כ"א באלול ה'תשע"ח  -ד' במנחם אב ה'תשע"ט
אלול ע"ח
כ"א	אז וגו' .כל המצות ..שנת
החמה.
כ"ב	מצות עשה .א מצוה
ראשונה ..אין לו.
כ"ג	מצות לא תעשה .א מצוה..
אלו הם ..בין עשה ובין לא
תעשה.
כ"ד	וראיתי לחלק ..בעזרת ש-די.
כ"ה	משוך חסדך וגו' .ספר המדע
והוא ספר ראשון ..הל' יסודי
התורה ..בפרקים אלו .פרק
א-ג.
כ"ו פרק ד-ו.
כ"ז	פרק ז-ט.
כ"ח	פרק יו"ד .הל' דעות..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
כ"ט	פרק ג-ה.

תשרי ע"ט
א'	הל' דעות פרק ו-ז .הל'
תלמוד תורה ..בפרקים אלו.
פרק א.
ב'	פרק ב-ד.
ג'	פרק ה-ז.
ד'	הל' עבודת כוכבים
וחקותיהם ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
ה'	פרק ד-ו.
ו'	פרק ז-ט.
ז'	פרק י-יב.
ח'	הל' תשובה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
ט' פרק ד-ו.
י'	פרק ז-ט.
י"א	פרק יו"ד .מה אהבתי וגו'.
ספר אהבה והוא ספר שני..
הל' ק"ש ..בפרקים אלו .פרק
א-ב.
י"ב	פרק ג-ד .הל' תפלה וברכת
כהנים ..בפרקים אלו .פרק א.
י"ג	פרק ב-ד.
י"ד	פרק ה-ז.
ט"ו	פרק ח-י.
ט"ז	פרק יא-יג.
י"ז	פרק יד-טו .הל' תפילין
ומזוזה וס"ת ..בפרקים אלו.
פרק א.
י"ח	פרק ב-ד.
י"ט	פרק ה-ז.
כ'	פרק ח-י.
כ"א	הל' ציצית ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.

כ"ב	הל' ברכות ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
כ"ג	פרק ד-ו.
כ"ד	פרק ז-ט.
כ"ה	פרק י-יא .הל' מילה..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ו	פרק ב-ג .סדר תפלות כל
השנה .נהגו העם ..ימלוך
עלינו וכו'.
כ"ז	נוסח ברכות התפלה וסידורן.
(א) ברוך אתה ..נוסח הוידוי..
עושה שלום וכו'.
כ"ח	נוסח ברכת המזון .ברוך
אתה ..אשיש ביי' .נחלתי
עדותיך וגו' .ספר זמנים והוא
ספר שלישי ..הל' שבת..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
כ"ט	פרק ג-ה.
ל'	פרק ו-ח.

מרחשון
א'	פרק ט-יא.
ב'	פרק יב-יד.
ג'	פרק טו-יז.
ד'	פרק יח-כ.
ה'	פרק כא-כג.
ו'	פרק כד-כו.
ז'	פרק כז-כט.
ח'	פרק ל .הלכות עירובין..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ט' פרק ג-ה.
י'	פרק ו-ח.
י"א	הלכות שביתת עשור..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
י"ב	הלכות שביתת יו"ט..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
י"ג	הלכות שביתת יו"ט .פרק
ד-ו.
י"ד	פרק ז-ח .הלכות חמץ ומצה..
בפרקים אלו .פרק א.
ט"ו	פרק ב-ד.
ט"ז	פרק ה-ז.
י"ז	פרק ח .נוסח ההגדה .הלכות
שופר וסוכה ולולב ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
י"ח	פרק ג-ה.
י"ט	פרק ו-ח.
כ'	הלכות שקלים ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
כ"א	פרק ד .הלכות קדוש החדש..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
כ"ב	פרק ג-ה.
כ"ג	פרק ו-ח.
כ"ד	פרק ט-יא.

כ"ה	פרק יב-יד.
כ"ו	פרק טו-יז.
כ"ז	פרק יח-יט .הלכות תעניות..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ח	פרק ב-ד.
כ"ט	פרק ה .הלכות מגילה
וחנוכה ..בפרקים אלו .פרק
א-ב.
ל'	פרק ג-ד .תורת חכם וגו'.
ספר נשים והוא ספר רביעי..
הלכות אישות ..בפרקים אלו.
פרק א.

כסלו
א'	פרק ב-ד.
ב'	פרק ה-ז.
ג'	פרק ח-י.
ד'	פרק יא-יג.
ה'	פרק יד-טז.
ו'	פרק יז-יט.
ז'	פרק כ-כב.
ח'	פרק כג-כה.
	הלכות גירושין ..בפרקים
ט'
אלו .פרק א-ג.
י'	פרק ד-ו.
י"א	פרק ז-ט.
י"ב	פרק י-יב.
י"ג	פרק יג .הלכות יבום וחליצה..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
י"ד	פרק ג-ה.
ט"ו	פרק ו-ח.
ט"ז	הלכות נערה בתולה..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
י"ז	הלכות סוטה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
י"ח	פרק ד .פעמי הכן וגו' .ספר
קדושה והוא ספר חמישי..
הלכות איסורי ביאה..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
י"ט	פרק ג-ה.
כ'	פרק ו-ח.
כ"א	פרק ט-יא.
כ"ב	פרק יב-יד.
כ"ג	פרק טו-יז.
כ"ד	פרק יח-כ.
כ"ה	פרק כא-כב .הלכות מאכלות
אסורות ..בפרקים אלו .פרק
א.
כ"ו	פרק ב-ד.
כ"ז	פרק ה-ז.
כ"ח	פרק ח-י.
כ"ט	פרק יא-יג.
ל'	פרק יד-טז.

טבת

שבט

אלול ע"ח

מרחשון

א'	פרק יז .הלכות שחיטה..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ב'	פרק ג-ה.
ג'	פרק ו-ח.
ד'	פרק ט-יא.
ה'	פרק יב-יד.
ו'	נדבות פי וגו' .ספר הפלאה
והוא ספר ששי ..הלכות
שבועות ..בפרקים אלו .פרק
א-ג.
ז'	פרק ד-ו.
ח'	פרק ז-ט.
ט' פרק י-יב.
י'	הלכות נדרים ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
י"א	פרק ד-ו.
י"ב	פרק ז-ט.
י"ג	פרק י-יב.
י"ד	פרק יג .הלכות נזירות..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ט"ו	פרק ג-ה.
ט"ז	פרק ו-ח.
י"ז	פרק ט-י .הלכות ערכין
וחרמין ..בפרקים אלו .פרק
א.
י"ח	פרק ב-ד.
י"ט	פרק ה-ז.
כ'	פרק ח .תהי ידך וגו' .ספר
זרעים והוא ספר שביעי..
הלכות כלאים ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.
כ"א	פרק ג-ה.
כ"ב	פרק ו-ח.
כ"ג	פרק ט-י .הלכות מתנות
עניים ..בפרקים אלו .פרק א.
כ"ד	פרק ב-ד.
כ"ה	פרק ה-ז.
כ"ו	פרק ח-י.
כ"ז	הלכות תרומות ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
כ"ח	פרק ד-ו.
כ"ט	פרק ז-ט.

א'	פרק י-יב.
ב'	פרק יג-טו.
ג'	הלכות מעשר ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
ד'	פרק ד-ו.
ה'	פרק ז-ט.
ו'	פרק י-יב.
ז'	פרק יג-יד .הלכות מעשר
שני ונטע רבעי ..בפרקים
אלו .פרק א.
ח'	פרק ב-ד.
ט' פרק ה-ז.
י'	פרק ח-י.
י"א	פרק יא .הל' בכורים..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
י"ב	פרק ג-ה.
י"ג	פרק ו-ח.
י"ד	פרק ט-יא.
ט"ו	פרק יב .הל' שמיטה ויובל..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ט"ז	פרק ג-ה.
י"ז	פרק ו-ח.
י"ח	פרק ט-יא.
י"ט	פרק יב-יג .שאלו שלום
וגו' .ספר עבודה והוא ספר
שמיני ..הל' בית הבחירה..
בפרקים אלו .פרק א.
כ'	פרק ב-ד.
כ"א	פרק ה-ז.
כ"ב	פרק ח .הל' כלי המקדש
והעובדים בו ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.
כ"ג	פרק ג-ה.
כ"ד	פרק ו-ח.
כ"ה	פרק ט-י .הל' ביאת
המקדש ..בפרקים אלו .פרק
א.
כ"ו	פרק ב-ד.
כ"ז	פרק ה-ז.
כ"ח	פרק ח-ט .הל' איסורי מזבח..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ט	פרק ב-ד.
ל'	פרק ה-ז.

כ"א	ספר הפלאה ,הל'
נזירות פרק ג.
כ"ב	פרק ד.
כ"ג	פרק ה.
כ"ד	פרק ו.
כ"ה	פרק ז.
כ"ו	פרק ח.
כ"ז	פרק ט.
כ"ח	פרק י.
כ"ט	הל' ערכין וחרמין..
בפרקים אלו .פרק א.

א'	פרק ד.
ב'	פרק ה.
ג'	פרק ו.
ד'	פרק ז.
ה'	פרק ח.
ו'	פרק ט.
ז'	פרק י.
ח'	פרק יא.
	פרק יב.
ט'
י'	פרק יג.
י"א	פרק יד.
י"ב	פרק טו.
י"ג	הל' מעשר ..בפרקים
אלו .פרק א.
י"ד	פרק ב.
ט"ו	פרק ג.
ט"ז	פרק ד.
י"ז	פרק ה.
י"ח	פרק ו.
י"ט	פרק ז.
כ'	פרק ח.
כ"א	פרק ט.
כ"ב	פרק י.
כ"ג	פרק יא.
כ"ד	פרק יב.
כ"ה	פרק יג.
כ"ו	פרק יד.
כ"ז	הל' מעשר שני ונטע
רבעי ..בפרקים אלו.
פרק א.
כ"ח	פרק ב.
כ"ט	פרק ג.
ל'	פרק ד.

אדר א'
א'	הל' מעשה הקרבנות..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
ב'	פרק ד-ו.
ג'	פרק ז-ט.
ד'	פרק י-יב.
ה'	פרק יג-טו.

תשרי ע"ט
א'	הל' ערכין וחרמין פרק
ב.
ב'	פרק ג.
ג'	פרק ד.
ד'	פרק ה.
ה'	פרק ו.
ו'	פרק ז.
ז'	פרק ח.
ח'	תהי ידך וגו' .ספר
זרעים והוא ספר
שביעי ..הל' כלאים..
בפרקים אלו .פרק א.
	פרק ב.
ט'
י'	פרק ג.
י"א	פרק ד.
י"ב	פרק ה.
י"ג	פרק ו.
י"ד	פרק ז.
ט"ו	פרק ח.
ט"ז	פרק ט.
י"ז	פרק י.
י"ח	הל' מתנות עניים..
בפרקים אלו .פרק א.
י"ט	פרק ב.
כ'	פרק ג.
כ"א	פרק ד.
כ"ב	פרק ה.
כ"ג	פרק ו.
כ"ד	פרק ז.
כ"ה	פרק ח.
כ"ו	פרק ט.
כ"ז	פרק י.
כ"ח	הל' תרומות ..בפרקים
אלו .פרק א.
כ"ט	פרק ב.
ל'	פרק ג.

כסלו
א'	פרק ה.
ב'	פרק ו.
ג'	פרק ז.
ד'	פרק ח.
ה'	פרק ט.
ו'	פרק י.
ז'	פרק יא.
ח'	הל' בכורים ..בפרקים
אלו .פרק א.
ט'
	פרק ב.
י'	פרק ג.
י"א	פרק ד.
י"ב	פרק ה.

י"ג	פרק ו.
י"ד	פרק ז.
ט"ו	פרק ח.
ט"ז	פרק ט.
י"ז	פרק י.
י"ח	פרק יא.
י"ט	פרק יב.
כ'	הל' שמיטה ויובל..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"א	פרק ב.
כ"ב	פרק ג.
כ"ג	פרק ד.
כ"ד	פרק ה.
כ"ה	פרק ו.
כ"ו	פרק ז.
כ"ז	פרק ח.
כ"ח	פרק ט.
כ"ט	פרק י.
ל'	פרק יא.

טבת
א'	פרק יב.
ב'	פרק יג.
ג'	שאלו שלום וגו'.
ספר עבודה והוא
ספר שמיני ..הל' בית
הבחירה ..בפרקים
אלו .פרק א.
ד'	פרק ב.
ה'	פרק ג.
ו'	פרק ד.
ז'	פרק ה.
ח'	פרק ו.
ט'
פרק ז.
י'	פרק ח.
י"א	הל' כלי המקדש
והעובדים בו ..בפרקים
אלו .פרק א.
י"ב	פרק ב.
י"ג	פרק ג.
י"ד	פרק ד.
ט"ו	 פרק ה.
ט"ז	 פרק ו.
י"ז	 פרק ז.
י"ח	 פרק ח.
י"ט	 פרק ט.
כ'	 פרק י.
כ"א	הל' ביאת המקדש..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ב	פרק ב.

מפעל הרמב"ם היומי באה"ק מתנהל בחסותם של הנדיבים רודפי צדקה וחסד הרה"ח אברהם-משה שי' דייטש והגיס הנכבד גבריאל שי' גופין ולע"נ הרה"ח יוסף-יצחק ,והרה"ח זלמן יודא ב"ר שלום ע"ה דייטש

כ"ג	פרק ג.
כ"ד	פרק ד.
כ"ה	פרק ה.
כ"ו	פרק ו.
כ"ז	פרק ז.
כ"ח	פרק ח.
כ"ט	פרק ט.

שבט
א'	הל' איסורי מזבח..
בפרקים אלו .פרק א.
ב'	פרק ב.
ג'	פרק ג.
ד'	פרק ד.
ה'	פרק ה.
ו'	פרק ו.
ז'	פרק ז.
ח'	הל' מעשה הקרבנות..
בפרקים אלו .פרק א.
	פרק ב.
ט'
י'	פרק ג.
י"א	פרק ד.
י"ב	פרק ה.
י"ג	פרק ו.
י"ד	פרק ז.
ט"ו	פרק ח.
ט"ז	פרק ט.
י"ז	פרק י.
י"ח	פרק יא.
י"ט	פרק יב.
כ'	פרק יג.
כ"א	פרק יד.
כ"ב	פרק טו.
כ"ג	פרק טז.
כ"ד	פרק יז.
כ"ה	פרק יח.
כ"ו	פרק יט.
כ"ז	הל' תמידין ומוספין..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ח	פרק ב.
כ"ט	פרק ג.
ל'	פרק ד.

אדר א'
א'	פרק ה.
ב'	פרק ו.
ג'	פרק ז.
ד'	פרק ח.
ה'	פרק ט.
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פרק אחד ליום

שלושה פרקים ליום

מחזור שלושה-עשר שנה שניה (ממחזור בן שלוש שנים):
ז' בתשרי ה'תשע"ח  -י"ז בתמוז ה'תש"פ

מחזור שלושים ושמונה :כ"א באלול ה'תשע"ח  -ד' במנחם אב ה'תשע"ט
ו'	פרק טז-יח.
ז'	פרק יט .הל' תמידין
ומוספין ..בפרקים אלו .פרק
א-ב.
ח'	פרק ג-ה.
ט' פרק ו-ח.
י'	פרק ט-י .הל' פסולי
המוקדשין ..בפרקים אלו.
פרק א.
י"א	פרק ב-ד.
י"ב	פרק ה-ז.
י"ג	פרק ח-י.
י"ד	פרק יא-יג.
ט"ו	פרק יד-טז.
ט"ז	פרק יז-יט.
י"ז	הל' עבודת יום הכפורים..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
י"ח	פרק ד-ה .הל' מעילה..
בפרקים אלו .פרק א.
י"ט	פרק ב-ד.
כ'	פרק ה-ז.
כ"א	פרק ח .לך אזבח וגו' .ספר
הקרבנות והוא ספר תשיעי..
הל' קרבן פסח ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
כ"ב	פרק ג-ה.
כ"ג	פרק ו-ח.
כ"ד	פרק ט-י .הל' חגיגה..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ה	פרק ב-ג .הל' בכורות..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ו	פרק ב-ד.
כ"ז	פרק ה-ז.
כ"ח	פרק ח .הל' שגגות ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
כ"ט	פרק ג-ה.
ל'	פרק ו-ח.

אדר ב'
א'	פרק ט-יא.
ב'	פרק יב-יד.
ג'	פרק טו .הל' מחוסרי כפרה..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ד'	פרק ג-ה.
ה'	הל' תמורה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.

ו'	פרק ד .לב טהור וגו' .ספר
טהרה והוא ספר עשירי ..הל'
טומאת מת ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.
ז'	פרק ג-ה.
ח'	פרק ו-ח.
ט' פרק ט-יא.
י'	פרק יב-יד.
י"א	פרק טו-יז.
י"ב	פרק יח-כ.
י"ג	פרק כא-כג.
י"ד	פרק כד-כה .הל' פרה
אדומה ..בפרקים אלו .פרק
א.
ט"ו	פרק ב-ד.
ט"ז	פרק ה-ז.
י"ז	פרק ח-י.
י"ח	פרק יא-יג.
י"ט	פרק יד-טו .הל' טומאת
צרעת ..בפרקים אלו .פרק א.
כ'	פרק ב-ד.
כ"א	פרק ה-ז.
כ"ב	פרק ח-י.
כ"ג	פרק יא-יג.
כ"ד	פרק יד-טז.
כ"ה	הל' מטמאי משכב ומושב..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
כ"ו	פרק ד-ו.
כ"ז	פרק ז-ט.
כ"ח	פרק י-יב.
כ"ט	פרק יג .הל' שאר אבות
הטומאות ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.

ניסן
א'	פרק ג-ה.
ב'	פרק ו-ח.
ג'	פרק ט-יא.
ד'	פרק יב-יד.
ה'	פרק טו-יז.
ו'	פרק יח-כ.
ז'	הל' טומאת אוכלין ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
ח'	פרק ד-ו.
ט' פרק ז-ט.
י'	פרק י-יב.
י"א	פרק יג-טו.
י"ב	פרק טז .הל' כלים ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
י"ג	פרק ג-ה.

י"ד	פרק ו-ח.
ט"ו	פרק ט-יא.
ט"ז	פרק יב-יד.
י"ז	פרק טו-יז.
י"ח	פרק יח-כ.
י"ט	פרק כא-כג.
כ'	פרק כד-כו.
כ"א	פרק כז-כח .הל' מקואות..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ב	פרק ב-ד.
כ"ג	פרק ה-ז.
כ"ד	פרק ח-י.
כ"ה	פרק יא .הט לבי וגו' .ספר
נזיקין והוא ספר אחד עשר..
הל' נזקי ממון ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.
כ"ו	פרק ג-ה.
כ"ז	פרק ו-ח.
כ"ח	פרק ט-יא.
כ"ט	פרק יב-יד.
ל'	הל' גניבה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.

אייר
א'	פרק ד-ו.
ב'	פרק ז-ט.
ג'	הל' גזילה ואבידה ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
ד'	פרק ד-ו.
ה'	פרק ז-ט.
ו'	פרק י-יב.
ז'	פרק יג-טו.
ח'	פרק טז-יח.
ט' הל' חובל ומזיק ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
י'	פרק ד-ו.
י"א	פרק ז-ח .הל' רוצח ושמירת
נפש ..בפרקים אלו .פרק א.
י"ב	פרק ב-ד.
י"ג	פרק ה-ז.
י"ד	פרק ח-י.
ט"ו	פרק יא-יג.
ט"ז	ראשית חכמה וגו' .ספר קנין
והוא ספר שנים עשר ..הל'
מכירה ..בפרקים אלו .פרק
א-ג.
י"ז	פרק ד-ו.
י"ח	פרק ז-ט.
י"ט	פרק י-יב.
כ'	פרק יג-טו.

כ"א	פרק טז-יח.
כ"ב	פרק יט-כא.
כ"ג	פרק כב-כד.
כ"ד	פרק כה-כז.
כ"ה	פרק כח-ל.
כ"ו	הל' זכיה ומתנה ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
כ"ז	פרק ד-ו.
כ"ח	פרק ז-ט.
כ"ט	פרק י-יב.

סיון
א'	הל' שכנים ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
ב'	פרק ד-ו.
ג'	פרק ז-ט.
ד'	פרק י-יב.
ה'	פרק יג-יד .הל' שלוחין
ושותפין ..בפרקים אלו .פרק
א.
ו'	פרק ב-ד.
ז'	פרק ה-ז.
ח'	פרק ח-י.
ט' הל' עבדים ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
י'	פרק ד-ו.
י"א	פרק ז-ט.
י"ב	אודך ביושר וגו' .ספר
משפטים והוא ספר שלשה
עשר ..הל' שכירות ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
י"ג	פרק ד-ו.
י"ד	פרק ז-ט.
ט"ו	פרק י-יב.
ט"ז	פרק יג .הל' שאלה ופקדון..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
י"ז	פרק ג-ה.
י"ח	פרק ו-ח.
י"ט	הל' מלוה ולוה ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.
כ'	פרק ד-ו.
כ"א	פרק ז-ט.
כ"ב	פרק י-יב.
כ"ג	פרק יג-טו.
כ"ד	פרק טז-יח.
כ"ה	פרק יט-כא.
כ"ו	פרק כב-כד.
כ"ז	פרק כה-כז.
כ"ח	הל' טוען ונטען ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.

כ"ט	פרק ד-ו.
ל'	פרק ז-ט.

תמוז
א'	פרק י-יב.
ב'	פרק יג-טו.
ג'	פרק טז .הל' נחלות..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
ד'	פרק ג-ה.
ה'	פרק ו-ח.
ו'	פרק ט-יא.
ז'	פתח פיך וגו' .ספר שופטים
והוא ספר ארבעה עשר ..הל'
סנהדרין ..בפרקים אלו .פרק
א-ג.
ח'	פרק ד-ו.
ט' פרק ז-ט.
י'	פרק י-יב.
י"א	פרק יג-טו.
י"ב	פרק טז-יח.
י"ג	פרק יט-כא.
י"ד	פרק כב-כד.
ט"ו	פרק כה-כו .הל' עדות..
בפרקים אלו .פרק א.
ט"ז	פרק ב-ד.
י"ז	פרק ה-ז.
י"ח	פרק ח-י.
י"ט	פרק יא-יג.
כ'	פרק יד-טז.
כ"א	פרק יז-יט.
כ"ב	פרק כ-כב.
כ"ג	הל' ממרים ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
כ"ד	פרק ד-ו.
כ"ה	פרק ז .הל' אבל ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
כ"ו	פרק ג-ה.
כ"ז	פרק ו-ח.
כ"ח	פרק ט-יא.
כ"ט	פרק יב-יד.

מנחם־אב
א'	הל' מלכים ומלחמותיהם..
בפרקים אלו .פרק א-ג.
ב'	פרק ד-ו.
ג'	פרק ז-ט.
ד'	פרק י-יב.

ו'	פרק י.
ז'	הל' פסולי המוקדשין..
בפרקים אלו .פרק א.
ח'	פרק ב.
ט' פרק ג.
י'	פרק ד.
י"א	פרק ה.
י"ב	פרק ו.
י"ג	פרק ז.
י"ד	פרק ח.
ט"ו	פרק ט.
ט"ז	פרק י.
י"ז	פרק יא.
י"ח	פרק יב.
י"ט	פרק יג.
כ'	פרק יד.
כ"א	פרק טו.
כ"ב	פרק טז.
כ"ג	פרק יז.
כ"ד	פרק יח.
כ"ה	פרק יט.
כ"ו	הל' עבודת יום הכפורים..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ז	פרק ב.
כ"ח	פרק ג.
כ"ט	פרק ד.
ל'	פרק ה.

אדר ב'
א'	הל' מעילה ..בפרקים
אלו .פרק א.
ב'	פרק ב.
ג'	פרק ג.
ד'	פרק ד.
ה'	פרק ה.
ו'	פרק ו.
ז'	פרק ז.
ח'	פרק ח.
	לך אזבח וגו' .ספר
ט'
הקרבנות והוא ספר
תשיעי ..הל' קרבן פסח.
בפרקים אלו .פרק א..
י'	פרק ב.
י"א	פרק ג.
י"ב	פרק ד.
י"ג	פרק ה.
י"ד	פרק ו.
ט"ו	פרק ז.
ט"ז	פרק ח.
י"ז	פרק ט.
י"ח	פרק י.

י"ט	הל' חגיגה ..בפרקים אלו.
פרק א.
כ'	פרק ב.
כ"א	פרק ג.
כ"ב	הל' בכורות ..בפרקים
אלו .פרק א.
כ"ג	פרק ב.
כ"ד	פרק ג.
כ"ה	פרק ד.
כ"ו	פרק ה.
כ"ז	פרק ו.
כ"ח	פרק ז.
כ"ט	פרק ח.

ניסן
א'	הל' שגגות ..בפרקים אלו.
פרק א.
ב'	פרק ב.
ג'	פרק ג.
ד'	פרק ד.
ה'	פרק ה.
ו'	פרק ו.
ז'	פרק ז.
ח'	פרק ח.
	פרק ט.
ט'
י'	פרק י.
י"א	פרק יא.
י"ב	פרק יב.
י"ג	פרק יג.
י"ד	פרק יד.
ט"ו	פרק טו.
ט"ז	הל' מחוסרי כפרה..
בפרקים אלו .פרק א.
י"ז	פרק ב.
י"ח	פרק ג.
י"ט	פרק ד.
כ'	פרק ה.
כ"א	הל' תמורה ..בפרקים
אלו .פרק א.
כ"ב	פרק ב.
כ"ג	פרק ג.
כ"ד	פרק ד.
כ"ה	לב טהור וגו' .ספר טהרה
והוא ספר עשירי ..הל'
טומאת מת ..בפרקים
אלו .פרק א.
כ"ו	פרק ב.
כ"ז	פרק ג.
כ"ח	פרק ד.
כ"ט	פרק ה.
ל'	פרק ו.

אייר
א'	פרק ז.
ב'	פרק ח.
ג'	פרק ט.
ד'	פרק י.
ה'	פרק יא.
ו'	פרק יב.
ז'	פרק יג.
ח'	פרק יד.
	פרק טו.
ט'
י'	פרק טז.
י"א	פרק יז.
י"ב	פרק יח.
י"ג	פרק יט.
י"ד	פרק כ.
ט"ו	פרק כא.
ט"ז	פרק כב.
י"ז	פרק כג.
י"ח	פרק כד.
י"ט	פרק כה.
כ'	הל' פרה אדומה..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"א	פרק ב.
כ"ב	פרק ג.
כ"ג	פרק ד.
כ"ד	פרק ה.
כ"ה	פרק ו.
כ"ו	פרק ז.
כ"ז	פרק ח.
כ"ח	פרק ט.
כ"ט	פרק י.

סיון
א'	פרק יא.
ב'	פרק יב.
ג'	פרק יג.
ד'	פרק יד.
ה'	פרק טו.
ו'	הל' טומאת צרעת..
בפרקים אלו .פרק א.
ז'	פרק ב.
ח'	פרק ג.
	פרק ד.
ט'
י'	פרק ה.
י"א	פרק ו.
י"ב	פרק ז.
י"ג	פרק ח.
י"ד	פרק ט.
ט"ו	פרק י.
ט"ז	פרק יא.
י"ז	פרק יב.
י"ח	פרק יג.

י"ט	פרק יד.
כ'	פרק טו.
כ"א	פרק טז.
כ"ב	הל' מטמאי משכב
ומושב ..בפרקים אלו.
פרק א.
כ"ג	פרק ב.
כ"ד	פרק ג.
כ"ה	פרק ד.
כ"ו	פרק ה.
כ"ז	פרק ו.
כ"ח	פרק ז.
כ"ט	פרק ח.
ל'	פרק ט.

תמוז
א'	פרק י.
ב'	פרק יא.
ג'	פרק יב.
ד'	פרק יג.
ה'	הל' שאר אבות הטומאות..
בפרקים אלו .פרק א.
ו'	פרק ב.
ז'	פרק ג.
ח'	פרק ד.
	פרק ה.
ט'
י'	פרק ו.
י"א	פרק ז.
י"ב	פרק ח.
י"ג	פרק ט.
י"ד	פרק י.
ט"ו	פרק יא.
ט"ז	פרק יב.
י"ז	פרק יג.
י"ח	פרק יד.
י"ט	פרק טו.
כ'	פרק טז.
כ"א	פרק יז.
כ"ב	פרק יח.
כ"ג	פרק יט.
כ"ד	פרק כ.
כ"ה	הל' טומאת אוכלין..
בפרקים אלו .פרק א.
כ"ו	פרק ב.
כ"ז	פרק ג.
כ"ח	פרק ד.
כ"ט	פרק ה.

מנחם־אב
א'	פרק ו.
ב'	פרק ז.
ג'	פרק ח.
ד'	פרק ט.

