
לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

תשרי תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         ספט'-אוק' 2021
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב וביצהעל"תליקו"ת אליקו"ה בליקו"מ א-במועדים וזמניםיום בשבועתאריך

01:2105:0505:2706:17:4808:4207:007קנד)ב(; ג-דפה. ז׳קסבכז כחפקכ:א׳ דראש השנהשלישיא׳
01:2005:0605:2806:18:2408:4206:588קנד)ב(; ה-ופה: ח׳קסגכט לפאקכא.ב׳ דראש השנהרביעיב׳
01:1805:0605:2806:18:5508:4206:579קנד)ב(; ז-חפו. ט׳קסדלא לבפבקכא:צום גדליהחמישיג׳
01:1705:0705:2906:19:2608:4206:5610קנד)ב(; ט-יפו: י׳קסה לג לדפגקכב.בעשי"ת נהגו אנ"ש עפ"י רביז"ל להתענות חצי יוםשישיד׳
01:1605:0805:3006:20:0208:4306:5511קנד)ב(; יא-יבפז. י״אקסולה לופדקכב:פרשת וילך - שבת שובה - סיום ליקו"מ ח"אשבתה׳
01:1505:0905:3006:20:3108:4306:5312קנד)ב(; יג-ידפז: י״בקסזלז לחפהח"ב א.התחלת ליקו"מ ח"בראשוןו׳
01:1305:0905:3106:21:0708:4306:5213קנד)ב(; טו-טזפח. י״גקסחלט מפוא:סליחות י"ג מידותשניז׳
01:1205:1005:3206:21:4608:4306:5114קנד)ב(; יז-יחפח: י״דקסטמא מבפזב.שלישיח׳
01:1105:1105:3206:22:1708:4306:4915קנד)ב(; יט-כפט. ט״וקעמג מדפחב:ערב יום הכיפוריםרביעיט׳
01:0905:1105:3306:22:5608:4406:4816קנד)ב(; כא-כבפט: ט״זקעא מה מופטג.יום הכיפוריםחמישיי׳

01:0805:1205:3406:23:3408:4406:4717קנד)ב(; כג-כדצ. י״זקעבמז מחצג:"שם ה' - גאט'ס נאמען"שישיי״א
01:0705:1305:3406:24:1108:4406:4518קנד)ב(; כה-כוצ: י״חקעגמט נצאד.פרשת האזינושבתי״ב
01:0505:1305:3506:24:4408:4406:4419קנד)ב(; כז-כחצא. י״טקעדנא נבצבד:ראשוןי״ג
01:0405:1405:3606:25:2108:4406:4320קנד)ב(; כט-לצא: כ׳קעהנג נדצגה.ערב סוכותשניי״ד
01:0305:1505:3606:26:0208:4406:4121קנד)ב(; לא-לבצב. כ״אקעונה נוצדה:חג הסוכותשלישיט״ו
01:0105:1505:3706:26:4108:4506:4022קנד)ב(; לג-לדצב: כ״בקעזנז נחצהו.א דחוה״מרביעיט״ז
01:0005:1605:3806:27:1908:4506:3923קנד)ב(; לה-לוצג. כ״גקעחנט סצוו:ב דחוה״מחמישיי״ז
12:5905:1705:3806:27:5508:4506:3724קנד)ב(; לז-לחצג: כ״דקעטסא סבצזז.ג דחוה״מ - הילולת רביה"ק זיע"אשישיי״ח
12:5705:1705:3906:28:3208:4506:3625קנד)ב(; לט-מצד. כ״הקפסג סדצחז:ד דחוה״משבתי״ט
12:5605:1805:3906:29:0708:4506:3526קנד)ב(; מא-מבצד: כ״וקפאסה סוצטח.ה דחוה"מראשוןכ׳

12:5505:1905:4006:29:4308:4506:3327קנד)ב(; מג-מדצה. כ״זקפבסז סחקח:הושענא רבהשניכ״א
12:5305:1905:4106:30:1808:4606:3228קנד)ב(; מה-מוצה: כ״חקפגסט עקאט.שמ"ע ושמח"ת-מוריד הגשםשלישיכ״ב
12:5205:2005:4106:30:5808:4606:3129קנד)ב(; מז-מחצו. כ״טקפדעא עבקבט:אסרו חגרביעיכ״ג
12:5105:2105:4206:31:3808:4606:3030קנד)ב(; מט-נצו: ל׳קפהעג עדקגי.חמישיכ״ד
12:5005:2105:4306:32:1208:4606:281קנד)ב(; נא-נבצז. ל״אקפועה עוקדי:מולד מרחשון: יום רביעי 12:11 - 12 חל'שישיכ״ה
12:4805:2205:4306:32:5208:4606:272קנד)ב(; נג-נדצז: ל״בקפזעז עחקהיא.פרשת בראשית - מברכיםשבתכ״ו
12:4705:2305:4406:33:3208:4706:263קנד)ב(; נה-נוצח. ל״גקפחעט פקויא:ראשוןכ״ז
12:4605:2305:4506:34:1008:4706:254קנד)ב(; נז-נחצח: ל״דקפטפא פבקזיב.שניכ״ח
12:4505:2405:4506:34:4708:4706:235קנד)ב(; נט-סצט. ל״הקצפג פדקחיב:ערב ראש חודששלישיכ״ט

12:4305:2505:4606:35:3008:4706:226קנד)ב(; סא-סבצט: ל״וקצאפה פוקטיג.א׳ דראש חודש מר־חשוןרביעיל׳

◆ ועזות דקדושה הוא בחי' תשרי, וע"כ נקרא ירח האיתנים מלשון תקיפות ועזות... וע"כ בתשרי שמחת ישראל, כי עזות הוא ע"י השמחה כי חדוות ה' היא מעוזכם  )לקו"מ כ"ב( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

מר־חשון תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                        אוק'-נוב' 2021
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב וביצה-ר"העל"תליקו"ת אליקו"ה בליקו"מ במועדים וזמניםיום בשבועתאריך

12:4205:2505:4706:36:1008:4706:217קנד)ב(; סג-סדק. ל״זקצבפז פחקייג:ב׳ דראש חודש מר־חשוןחמישיא׳
12:4105:2605:4706:36:5108:4706:208קנד)ב(; סה-סו ק: ל״חקצגפט צקיאיד.שישיב׳
12:4005:2705:4806:37:3108:4806:189קנד)ב(; סז-סחקא. ל״טקצדצא צבקיביד:פרשת נח - מברכים למתענים בה"בשבתג׳
12:3805:2705:4906:38:1008:4806:1710קנד)ב(; סט-עקא: מ׳קצהצג צדקיגטו.סיום מסכת ביצה ראשוןד׳
12:3705:2805:4906:38:5308:4806:1611קנד)ב(; עא-עבקב.ב׳קצוצה צוקידטו:תענית שני קמא - התחלת מס' ר"השניה׳
12:3605:2905:5006:39:3208:4806:1512קנד)ב(; עג-עדקב:ג׳קצזצז צחקטוטז.שלישיו׳
12:3505:2905:5006:40:0908:4806:1413קנד)ב(; עה-עוקג.ד׳קצחצט קקטזטז:ותן טל ומטררביעיז׳
12:3405:3005:5106:40:4608:4906:1214קנד)ב(; עז-עחקג:ה׳קצטקא קב קיזיז.תענית חמישיחמישיח׳
12:3205:3105:5206:41:2608:4906:1115קנד)ב(; עט-פקד.ו׳רקג קדקיחיז:שישיט׳
12:3105:3105:5206:42:1108:4906:1016קנד)ב(; פא-פבקד:ז׳ראקה קוקיטיח.פרשת לך לךשבתי׳

12:3005:3205:5306:42:2708:4906:0917קנד)ב(; פג-פדקה.ח׳רבקז קחקכיח:ראשוןי״א
12:2905:3305:5406:43:1308:5006:0818קנד)ב(; פה-פוקה:ט׳רגקט קיקכאיט.תענית שני בתראשניי״ב
12:2805:3305:5506:43:5908:5006:0719קנד)ב(; פז-פחקו.י׳רדקיא קיבקכביט:שלישיי״ג
12:2705:3405:5506:44:4308:5006:0620קנד)ב(; פט-צקו:י״ארהקיג קידקכגכ.רביעיי״ד
12:2605:3505:5606:45:2008:5006:0521קנד)ב(; צא-צבקז.י״ברוקטו קטזקכדכ:חמישיט״ו
12:2505:3505:5706:46:0508:5106:0422קנד)ב(; צג-צדקז:י״גרזקיז קיחקכהכא.שישיט״ז
12:2405:3605:5706:46:4608:5106:0323קנד)ב(; צה-צוקח.י״דרחקיט קכקכוכא:פרשת ויראשבתי״ז
12:2305:3705:5806:47:4908:5106:0224קנד)ב(; צז-צחקח:ט״ורטקכא קכבקכזכב.ראשוןי״ח
12:2205:3705:5906:48:3008:5106:0125קנד)ב(; צט-קקט.ט״זריקכג קכדקכחכב:שניי״ט
12:2105:3805:5906:49:0908:5206:0026קנד)ב(/נה; אקט:י״זריאקכה קכוקכטכג.שלישיכ׳

12:2005:3906:0006:49:5108:5205:5927קנה; ב-גקי.י״חרביקכז קכחקלכג:רביעיכ״א
12:1905:3906:0106:50:5008:5205:5828קנה; ד-הקי:י״טריגקכט קלקלאכד.חמישיכ״ב
12:1805:4006:0206:51:3008:5305:5729קנה; ו-זקיא.כ׳רידקלא קלבקלבכד:מולד כסלו: ליל שישי 12:55 - 13 חל'שישיכ״ג
12:1705:4106:0206:52:2108:5305:5630קנה; ח-טקיא:כ״ארטוקלג קלדקלגכה.פרשת חיי שרה - מברכיםשבתכ״ד
12:1604:4205:0305:53:0907:5304:5531קנה; י-יא קיב.כ״ברטזקלה קלוקלדכה:התחלת שעון חורףראשוןכ״ה
11:1504:4205:0405:53:5307:5404:541קנה; יב-יגקיב:כ״גריזקלז קלחקלהכו.שניכ״ו
11:1404:4305:0505:54:4707:5404:532קנה; יד-טוקיג.כ״דריחקלט קמקלוכו:שלישיכ״ז
11:1304:4405:0505:55:2807:5404:523קנה; טז-יזקיג:כ״הריטקמא קמבקלזכז.רביעיכ״ח
11:1204:4405:0605:56:1807:5504:524קנה; יח-יטקיד.כ״ורכקמג קמדקלחכז:ערב ראש חודש -יוכ"ק חמישיכ״ט

◆ עיקר עבודת איש הישראלי הוא לקום בחצות לילה )שיחות הר"ן ש"א( ◆ ר' פנחס קאריצער היה מכנה את לילות החורף הארוכים "לילות הזהב" )ר' לוי"צ ז"ל( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

כסליו תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         נוב'-דצמ' 2021
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב ור"ה-תעניתעל"תליקו"ת אליקו"ה בליקו"מ במועדים וזמניםיום בשבועתאריך

11:1204:4505:0705:57:0807:5504:515קנה; כ-כאקיד:כ״זרכאקמה קמוקלטכח.ראש חודש כסליושישיא׳
11:1104:4605:0805:58:0807:5504:506קנה/ו; כב-א קטו.כ״חרכבקמז קמחקמכח:פרשת תולדותשבתב׳
11:1004:4705:0805:58:5407:5604:497קנו; ב-גקטו:כ״טרכגקמט קנקמאכט.ראשוןג׳
11:0904:4705:0905:59:5707:5604:498קנו; ד-הקטז.ל׳רכדקנא קנבקמבכט:שניד׳
11:0904:4805:1006:00:4007:5704:489קנו; ו-זקטז:ל״ארכהקנג קנדקמגל.שלישיה׳
11:0804:4905:1106:01:3107:5704:4710קנו; ח-טקיז.ל״ברכוקנה קנוקמדל:רביעיו׳
11:0704:5005:1106:02:1807:5704:4711קנו; י-יאקיז:ל״גרכזקנז קנחקמהלא.חמישיז׳
11:0704:5005:1206:03:1707:5804:4612קנו; יב-יגקיח.ל״דרכחקנט קסקמולא:שישיח׳
11:0604:5105:1306:04:0607:5804:4513קנז; א-בקיח:ל״הרכטקסא קסבקמזלב.פרשת ויצא - סיום מסכת ר"השבתט׳
11:0504:5205:1406:05:0107:5904:4514קנז; ג-דקיט.ב׳רלקסג קסדקמחלב:התחלת מסכת תעניתראשוןי׳

11:0504:5305:1506:05:5307:5904:4415קנז; ה-וקיט:ג׳רלאקסה קסוקמטלג.שניי״א
11:0404:5305:1506:06:4508:0004:4416קנז; ז-חקכ.ד׳רלבקסז קסחקנלג:שלישיי״ב
11:0404:5405:1606:07:3908:0004:4317קנז; ט-יקכ:ה׳רלגקסט קעקנאלד.רביעיי״ג
11:0304:5505:1706:08:3408:0104:4318קנח; א-בקכא.ו׳רלדקעא קעבקנבלד:חמישיי״ד
11:0304:5605:1806:09:2708:0104:4219קנח; ג-דקכא:ז׳רלהקעג קעדקנגלה.שישיט״ו
11:0204:5705:1806:10:2408:0204:4220קנח; ה-וקכב.ח׳רלוקעה קעוקנדלה:פרשת וישלחשבתט״ז
11:0204:5705:1906:11:1608:0204:4221קנט; א-בקכב:ט׳רלזקעז קעחקנהלו.ראשוןי״ז
11:0204:5805:2006:12:1008:0304:4122קנט; ג-דקכג.י׳רלחקעט קפקנולו:שניי״ח
11:0104:5905:2106:12:5808:0304:4123קנט; ה-וקכג:י״ארלטקפא קפבקנזלז.שלישיי״ט
11:0105:0005:2206:13:5508:0404:4124קנט/ס; ז-אקכד.י״ברמקפג קפדקנחלז:רביעיכ׳

11:0105:0005:2206:14:4408:0404:4125קס; ב-גקכד:י״גרמאקפה קפוקנטלח.חמישיכ״א
11:0105:0105:2306:15:2208:0504:4026קס; ד-הקכה.י״דרמבקפז קפחקסלח:מולד טבת: יום שבת 01:39 - 14 חל'שישיכ״ב
11:0005:0205:2406:16:1008:0504:4027קס; ו-זקכה:ט״ורמגקפט קצקסאלט.פרשת וישב - מברכיםשבתכ״ג
11:0005:0305:2506:17:0408:0604:4028קס/סא; ח-אקכו.ט״זרמדקצא קצבקסבלט:ראשוןכ״ד
11:0005:0305:2606:17:5808:0604:4029קסא; ב-גקכו:י״זרמהקצג קצדקסגמ.א׳ דחנוכהשניכ״ה
11:0005:0405:2606:18:4408:0704:4030קסא; ד-הקכז.י״חרמוקצה קצוקסדמ:ב׳ דחנוכהשלישיכ״ו
11:0005:0505:2706:19:3008:0704:401קסא; ו-זקכז:י״טרמזקצז קצחקסה מא.ג׳ דחנוכהרביעיכ״ז
11:0005:0605:2806:20:2108:0804:402קסא; ח-טקכח.כ׳רמחקצט רקסומא:ד׳ דחנוכה - ערב ר"ח טבתחמישיכ״ח
11:0005:0605:2906:21:1208:0804:403קסב; א-בקכח:כ״ארמטרא רבקסזמב.ה׳ דחנוכהשישיכ״ט

11:0005:0705:2906:22:0108:0904:404קסב; ג-דקכט.כ״ברנרג רדקסחמב:פרשת מקץ - ו׳ דחנוכה - א דר"ח טבתשבתל׳

◆ כסליו הוא אותיות: "וירא ה' כי סר לראות" כי משה רבנו נתן לבו להסתכל בצרתן של ישראל )ליקו"מ ח"ב ז( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

טבת תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         דצמ'-ינו' 2021-22
תעניתעל"תליקו"ת אליקו"ה בליקו"מ ב-אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב ומגילה

11:0005:0805:3006:22:4508:1004:405קסב/סג; ה-אקכט:כ״גרנארה רוקסטמג.ז׳ דחנוכה - ב' דר"ח טבת - שאילת גשמים בחו״לראשוןא׳
11:0005:0805:3106:23:3008:1004:406קסג; ב-גקל.כ״דרנברז רחקעמג:זאת חנוכהשניב׳
11:0005:0905:3106:24:1408:1104:407קסג; ד-הקל:כ״הרנגרט ריקעא מד.סיום ספה"ק ליקו"מ מחזור כ"ושלישיג׳
11:0005:1005:3206:25:0108:1104:408קסג; ו-זקלא.כ״ורנדריא רביקעבח"א א.התחלת ספה"ק ליקו"מ מחזור כ"זרביעיד׳
11:0005:1005:3306:25:4508:1204:409קסג/סד; ח-אקלא:כ״זרנהריג רידקעגא:חמישיה׳
11:0005:1105:3406:26:2808:1204:4010קסד; ב-גקלב.כ״חרנורטו רטזקעדב.שישיו׳
11:0005:1205:3406:27:0808:1304:4111קסד; ד-הקלב:כ״טרנזריז ריחקעהב:פרשת ויגששבתז׳
11:0105:1205:3506:27:4908:1304:4112קסד; ו-זקלג.ל׳רנחריט רכ קעוג.ראשוןח׳
11:0105:1305:3606:28:3008:1404:4113קסה; א-בקלג:ל״ארנטרכא רכבקעזג:סיום מסכת תעניתשניט׳
11:0105:1405:3606:29:0908:1504:4114קסה; ג-דקלד.ב׳רסרכג רכדקעחד.צום עשרה בטבת-התחלת מס' מגילה-הילולת מוהרנ"ת זיע"אשלישיי׳

11:0105:1405:3706:29:4808:1504:4215קסה/סו; ה-אקלד:ג׳רסארכה רכוקעטד:רביעיי״א
11:0205:1505:3706:30:2508:1604:4216קסו; ב-גקלה.ד׳רסברכז רכחקפה.חמישיי״ב
11:0205:1505:3806:31:0108:1604:4217קסו; ד-הקלה:ה׳רסגרכט רלקפאה:שישיי״ג
11:0205:1605:3906:31:3808:1704:4318קסו; ו-זקלו.ו׳רסדרלא רלבקפבו.פרשת ויחישבתי״ד
11:0305:1705:3906:32:1308:1704:4319קסו; ח-טקלו:ז׳רסהרלג רלדקפגו:תחילת ימי השובבי"ם ת"תראשוןט״ו
11:0305:1705:4006:32:4508:1804:4420קסז; א-בקלז.ח׳רסורלה רלוקפדז.שניט״ז
11:0405:1805:4006:33:1608:1804:4421קסז; ג-דקלז:ט׳רסזרלז רלחקפהז:שלישיי״ז
11:0405:1805:4106:33:4608:1904:4522קסז; ה-וקלח.י׳רסחרלט רמקפוח.רביעיי״ח
נהגו אנ"ש בימי השובבי"ם ת"תחמישיי״ט

שלא לאכול דבר מן החי באחד משני ימים אלו

11:0505:1905:4106:34:1408:1904:4523קסח; א-בקלח:י״ארסטרמא רמבקפזח:
11:0505:1905:4206:34:4108:2004:4624קסח; ג-דקלט.י״בעררמג רמדקפחט.שישיכ׳

11:0605:1905:4206:35:0608:2004:4625קסח; ה-וקלט:י״גרעארמה רמוקפטט:פרשת שמותשבתכ״א
11:0605:2005:4206:35:2808:2104:4726קסח; ז-חקמ.י״דערברמז רמח קצי.שובבי"ם ת"תראשוןכ״ב
11:0705:2005:4306:35:5008:2104:4827קסח/סט; ט-אקמ:ט״ורעגרמט רנקצאי:שניכ״ג
11:0805:2105:4306:36:1108:2204:4828קסט; ב-גקמא.ט״זעדררנא רנבקצביא.שלישיכ״ד
11:0805:2105:4406:36:3108:2204:4929קסט; ד-הקמא:י״זערהרנג רנדקצגיא:רביעיכ״ה
11:0905:2105:4406:36:4908:2204:5030קסט; ו-זקמב.י״חרעורנה רנוקצדיב.חמישיכ״ו
11:1005:2205:4406:37:0508:2304:5031קסט; ח-טקמב:י״טרעזרנז רנחקצהיב:מולד שבט: ליל שני 02:23 - 15 חל'שישיכ״ז
11:1005:2205:4406:37:1908:2304:511קסט; י-יאקמג.כ׳רעחרנט רסקצויג.פרשת וארא - שבת מברכיםשבתכ״ח
11:1105:2205:4506:37:3508:2404:522קסט; יב-יגקמג:כ״ארעטרסא רסבקצזיג:שובבי"ם ת"ת - ערב ראש חודש - יוכ"קראשוןכ״ט

◆ מצוואת מוהרנ"ת זיע"א: איהר זאלט זיין שטארק מיט געלט און מיט רצון און מיט טרחא ]לענייני רביז"ל[ )מכתב ההסתלקות( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

שבט תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         ינו'-פבר' 2022
מגילהעל"תליקו"ת אליקו"ה בליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב ומו"ק

11:1205:2305:4506:37:4708:2404:533קסט; יד-טו קמד.כ״ברפרסג רסדקצחיד.ראש חודש שבטשניא׳
11:1305:2305:4506:37:5708:2404:534קסט; טז-יזקמד:כ״גרפארסה רסוקצטיד:שלישיב׳
11:1305:2305:4506:38:0508:2504:545קסט; יח-יטקמה.כ״דרפברסז רסחרטו.רביעיג׳
11:1405:2305:4506:38:1108:2504:556קסט; כ-כאקמה:כ״הרפגרסט רעראטו:חמישיד׳
11:1505:2305:4606:38:1608:2504:567קסט; כב-כגקמו.כ״ורפדרעא ערברבטז.שישיה׳
11:1605:2305:4606:38:2308:2504:568קסט; כד-כהקמו:כ״זרפהרעג עדררגטז:פרשת באשבתו׳
11:1605:2305:4606:38:2208:2604:579קסט; כו-כזקמז.כ״חרפוערה רעורדיז.שובבי"ם ת"תראשוןז׳
11:1705:2405:4606:38:1908:2604:5810קסט; כח-כטקמז:כ״טרפזרעז רעחרהיז:שניח׳
11:1805:2405:4606:38:1708:2604:5911קסט; ל-לאקמח.ל׳רפחרעט רפרויח.שלישיט׳
11:1905:2405:4606:38:1408:2605:0012קסט; לב-לגקמח:ל״ארפטרפא רפברזיח:רביעיי׳

11:2005:2405:4606:38:1108:2705:0113קסט; לד-להקמט.ל״ברצרפג רפדרחיט.סיום מסכת מגילהחמישיי״א
11:2105:2405:4606:38:0008:2705:0214קסט; לו-לזקמט:ב׳רצארפה רפורטיט:התחלת מסכת מו"קשישיי״ב
11:2205:2405:4606:37:4808:2705:0215קסט; לח-לטקנ.ג׳רצברפז רפח ריכ.פרשת בשלחשבתי״ג
11:2205:2305:4606:37:4108:2705:0316קסט; מ-מאקנ:ד׳רצגרפט רצריאכ:שובבי"ם ת"תראשוןי״ד
11:2305:2305:4506:37:2508:2705:0417קסט; מב-מגקנא.ה׳רצדרצא רצברביכא.ראש השנה לאילנות - לידת מוהרנ"ת זיע"אשניט״ו
11:2405:2305:4506:37:1508:2705:0518קסט; מד-מהקנא:ו׳רצהרצג רצדריגכא:שלישיט״ז
11:2505:2305:4506:36:5208:2705:0619קסט; מו-מזקנב.ז׳רצורצה רצורידכב.רביעיי״ז
11:2605:2305:4506:36:3408:2705:0720קסט; מח-מטקנב:ח׳רצזרצז רחצרטוכב:חמישיי״ח
11:2705:2305:4506:36:1608:2705:0821קסט; נ-נאקנג.ט׳רחצרצט שרטזכג.שישיי״ט
11:2805:2205:4406:35:5308:2805:0922קסט; נב-נגקנג:י׳רצטשא שבריזכג:פרשת יתרושבתכ׳

11:2905:2205:4406:35:2908:2805:1023קסט; נד-נהקנד.י״אששג דשריחכד.שובבי"ם ת"תראשוןכ״א
11:3005:2205:4406:34:5908:2705:1124קסט/סט)ב(; נו-אקנד:י״בשאשה שוריטכד:שניכ״ב
11:3105:2105:4306:34:3208:2705:1125קסט)ב(; ב-גקנה.י״גשבשז שחרככה.שלישיכ״ג
11:3105:2105:4306:34:0508:2705:1226קסט)ב(; ד-הקנה:י״דשגשט שירכאכה:רביעיכ״ד
11:3205:2105:4306:33:3308:2705:1327קסט)ב(; ו-זקנו.ט״ודששיא שיברכבכו.חמישיכ״ה
11:3305:2005:4206:32:5908:2705:1428קסט)ב(; ח-טקנו:ט״זשהשיג שידרכגכו:מולד אדר א׳: יום שלישי 3:07 - 16 חל'שישיכ״ו
11:3405:2005:4206:32:2908:2705:1529קסט)ב(; י-יאקנז.י״זשושטו שטזרכדכז.פרשת משפטים - מברכיםשבתכ״ז
11:3505:1905:4106:31:5508:2705:1630קסט)ב(; יב-יגקנז:י״חשזשיז שיחרכהכז:שובבי"ם ת"תראשוןכ״ח
11:3605:1905:4106:31:2708:2705:1731קסט)ב(; יד-טוקנח.י״טשחשיט שכרכוכח.ערב ראש חודש - יוכ"קשניכ״ט

11:3705:1805:4006:30:5708:2705:181קסט)ב(; טז-יזקנח:כ׳שטשכא שכברכזכח:א׳ דראש חודש אדר א'שלישיל׳

◆ ...פורים, ומקודם לו חמשה עשר ]בשבט[ ... בכל זמן וזמן מאלו הזמנים אין אני כמו מקודם )חיי מוהר"ן פ"ט( ◆ שובבי"ם בהם נוהגים הכשרים להתענות ולצעוק להשי"ת בתפילות וסליחות )ליקו"ה גילוח ה' ח'( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

אדר־א' תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         פבר'-מר' 2022
מו"קעל"תליקו"ת אליקו"ה ב-גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב ו-אחגיגה

11:3805:1805:4006:30:1908:2605:192קסט)ב(; יח-יטקנט.כ״אשישכג שכדרכחכט.ב׳ דר"ח אד"א-משנכנס אדר מרבין בשמחהרביעיא׳
11:3905:1705:3906:29:4308:2605:203קסט)ב(; כ-כאקנט:כ״בשיאשכה שכורכטכט:חמישיב׳
11:4005:1705:3806:28:5208:2605:204קסט)ב(; כב-כגקס.כ״גשיבשכז שכחרלל.שישיג׳
11:4005:1605:3806:28:1208:2605:215קסט)ב(; כד-כהקס:כ״דשיגשכט שלרלאל:פרשת תרומהשבתד׳
11:4105:1605:3706:27:1708:2505:226קסט)ב(; כו-כזקסא.כ״השידשלא שלברלבלא.שובבי"ם ת"תראשוןה׳
11:4205:1505:3606:26:3908:2505:237קסט)ב(; כח-כטקסא:כ״ושטושלג שלדרלגלא:שניו׳
11:4305:1405:3606:25:4708:2505:248קסט)ב(; ל-לאקסב.כ״זשטזשלה שלורלדלב.הילולת משרע"ה זיע"א )עי' משנ"ב תק"פ(שלישיז׳
11:4405:1305:3506:25:0408:2505:259קסט)ב(; לב-לגקסב:כ״חשיזשלז שלחרלהלב:רביעיח׳
11:4505:1305:3406:24:1208:2405:2610קסט)ב(; לד-להקסג.כ״טשיחשלט שמרלולג.סיום מסכת מו"קחמישיט׳
11:4605:1205:3306:23:2408:2405:2711קסט)ב(; לו-לזקסג:ב׳שיטשמא שמברלזלג:התחלת מסכת חגיגהשישיי׳

11:4705:1105:3306:22:3708:2305:2712קסט)ב(; לח-לטקסד.ג׳שכשמג שדמרלחלד.פרשת תצוה - סיום משנ"ב ח"ושבתי״א
11:4705:1005:3206:21:4108:2305:2813קסט)ב(; מ-מאד.ד׳שכאשמה שמורלטלד:התחלת משנ"ב ח"אראשוןי״ב
11:4805:1005:3106:20:3508:2305:2914קסט)ב(; מב-מגד:ה׳שכבשמז שמחרמלה.שניי״ג
11:4905:0905:3006:19:4708:2205:3015קסט)ב(; מד-מהה.ו׳שכגשמט שנרמאלה:פורים קטןשלישיי״ד
11:5005:0805:2906:19:0308:2205:3116קסט)ב(; מו-מזה:ז׳שכדשנא שנברמבלו.שושן פורים קטןרביעיט״ו
11:5105:0705:2806:18:0708:2105:3217קסט)ב(; מח-מטו.ח׳שכהשנג שנדרמגלו:חמישיט״ז
11:5205:0605:2706:17:0108:2105:3218קסט)ב(; נ-נאו:ט׳שכושנה שנורמדלז.שישיי״ז
11:5205:0505:2606:15:5208:2005:3319קסט)ב(; נב-נגז.י׳שכזשנז שנחרמהלז:פרשת כי תשאשבתי״ח
11:5305:0405:2606:14:5808:2005:3420קסט)ב(; נד-נהז:י״אשכחשנט שסרמולח.ראשוןי״ט
11:5405:0305:2506:13:5708:1905:3521קסט)ב(; נו-נזח.י״בשכטשסא שסברמזלח:שניכ׳

11:5505:0205:2406:12:5708:1905:3622קע; א-בח:י״גשלשסג שסדרמחלט.שלישיכ״א
11:5605:0105:2306:11:4808:1805:3723קע; ג-דט.י״דשלאשסה שסורמטלט:רביעיכ״ב
11:5705:0005:2206:10:4608:1805:3724קע; ה-וט:ט״ושלבשסז שסחרנמ.חמישיכ״ג
11:5704:5905:2006:09:4608:1705:3825קע; ז-חי.ט״זשלגשסט שערנאמ:סיום ליקו"ה ח"ב-מולד אד"ב: ליל חמישי 3:51 - 17 חל'שישיכ״ד
11:5804:5805:1906:08:4308:1605:3926קע; ט-יי:י״זשלדשעא שעבח"ג אמא.פרשת ויקהל - שקלים - מברכים - התחלת ליקו"ה ח"גשבתכ״ה
11:5904:5705:1806:07:3908:1605:4027קע; יא-יביא.י״חשלהשעג שעדבמא:ראשוןכ״ו
12:0004:5605:1706:06:3408:1505:4028קע; יג-ידיא:י״טשלושעה שעוגמב.שניכ״ז
12:0004:5505:1606:05:2808:1405:411קע; טו-טזיב.כ׳שלזשעז שעחדמב:שלישיכ״ח
12:0104:5405:1506:04:2608:1405:422קע; יז-יחיב:כ״אשלחשעט שפהמג.ערב ראש חודש - יוכ"קרביעיכ״ט

12:0204:5305:1406:03:1408:1305:433קע; יט-כיג.כ״בשלטשפא שפבומג:א׳ דראש חודש אדר ב'חמישיל׳

◆ כשצועקין ל' יום קודם פורים "הצילני מקליפת המן עמלק" אפשר לזכות לראות את מרדכי הצדיק בשעת קריאת המגילה )רלוי"צ בשם מוהרנ"ת ז"ל( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

אדר־ב' תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         מר'-אפר' 2022
חגיגהעל"תליקו"ת אליקו"ה גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"זמ"ב איבמות

12:0304:5205:1306:02:0408:1205:434קעא; א-ביג:כ״גשמשפג שפדזמד.ב׳ דראש חודש אדר ב'שישיא׳

12:0304:5005:1206:00:5308:1205:445קעא; ג-דיד.כ״דשמאשפה שפוחמד:פרשת פקודישבתב׳
12:0404:4905:1005:59:4108:1105:456קעא; ה-ויד:כ״השמבשפז שפחטמה.ראשוןג׳
12:0504:4805:0905:58:2808:1005:467קעא; ז-חטו.כ״ושמגשפט שצימה:שניד׳
12:0604:4705:0805:57:1408:1005:468קעא; ט-יטו:כ״זשדמשצא שצביאמו.סיום מסכת חגיגהשלישיה׳
12:0604:4605:0705:56:0408:0905:479קעב; א-בטז.ב׳שמהשצג שצדיבמו:התחלת מסכת יבמותרביעיו׳
12:0704:4405:0605:54:5208:0805:4810קעב; ג-דטז:ג׳שמושצה שצויגמז.חמישיז׳
12:0804:4305:0405:53:3408:0705:4811קעב; ה-ויז.ד׳שמזשצז שצחידמז:שישיח׳
12:0804:4205:0305:52:1908:0705:4912קעב; ז-חיז:ה׳שמחשצט תטומח.פרשת ויקרא - זכורשבתט׳
12:0904:4105:0205:51:0708:0605:5013קעב; ט-ייח.ו׳שמטתא תבטזמח:ראשוןי׳

12:1004:3905:0105:49:5308:0505:5114קעב; יא-יביח:ז׳שנתג תדיזמט.שניי״א
12:1104:3804:5905:48:3608:0405:5115קעב; יג-ידיט.ח׳שנאתה תויחמט:שלישיי״ב
12:1104:3704:5805:47:2208:0305:5216קעב; טו-טזיט:ט׳שנבתז תחיטנ.תענית אסתררביעיי״ג
12:1204:3504:5705:46:0808:0305:5317קעג; א-בכ.י׳שנגתט תיכנ:פורים דפרזיםחמישיי״ד
12:1304:3404:5605:44:5408:0205:5318קעג; ג-דכ:י״אשנדתיא תיבכאנא.שושן פוריםשישיט״ו
12:1304:3304:5405:43:3608:0105:5419קעג; ה-וכא.י״בשנהתיג תידכבנא:פרשת צושבתט״ז
12:1404:3204:5305:42:2208:0005:5520קעג; ז-חכא:י״גשנותטו תטזכגנב.ראשוןי״ז
12:1504:3004:5205:41:0507:5905:5521קעג; ט-יכב.י״דשנזתיז תיחכדנב:שניי״ח
12:1504:2904:5005:39:4407:5805:5622קעג; יא-יבכב:ט״ושנחתיט תככהנג.שלישיי״ט
12:1604:2704:4905:38:2207:5805:5723קעג; יג-ידכג.ט״זשנטתכא תכבכונג:רביעיכ׳

12:1704:2604:4805:37:0607:5705:5724קעג; טו-טזכג:י״זשסתכג תכדכזנד.חמישיכ״א
12:1705:2505:4606:35:5408:5606:5825קעג/עד; יז-אכד.י״חשסאתכה תכוכחנד:תחילת שעון קיץ - מולד ניסן: יום שישי 4:36 שישיכ״ב
01:1805:2305:4506:34:3708:5506:5926קעד; ב-גכד:י״טשסבתכז תכחכטנה.פרשת שמיני - פרה - מברכיםשבתכ״ג
01:1905:2205:4406:33:3208:5407:0027קעד; ד-הכה.כ׳שסגתכט תללנה:ראשוןכ״ד
01:2005:2105:4206:32:1608:5307:0028קעד; ו-זכה:כ״אשסדתלא תלבלאנו.שניכ״ה
01:2005:1905:4106:31:0208:5207:0129קעה; א-בכו.כ״בשסה תלג תלדלבנו:שלישיכ״ו
01:2105:1805:4006:29:4308:5207:0230קעה; ג-דכו:כ״גשסותלה תלולגנז.רביעיכ״ז
01:2205:1705:3806:28:2708:5107:0231קעה; ה-וכז.כ״דשסזתלז תלחלדנז:ערב ר"ח מוקדם - יוכ"קחמישיכ״ח
01:2205:1505:3706:27:1808:5007:031קעה; ז-חכז:כ״השסחתלט תמלהנח.שישיכ״ט

◆ שמענו מרביז"ל "שזמן נתינת הצדקה של ארץ ישראל הוא בחודש אדר" )ליקוה"ל, או"ח, ענין ד' פרשיות אות ב( ◆ ומתוך דבריו הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים )ליקו"ה או"ח בה"ר ד' כ"ה( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

ניסן תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         אפר'-מא' 2022
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהאהע"ז-חו"ממ"ב איבמותעל"תליקו"ת אליקו"ה גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

01:2305:1405:3606:26:0208:4907:042קעה; ט-יכח.כ״ושסטתמא תמבלונח:תזריע - החודש - שבת ר"ח ניסן - לידת רביז"לשבתא׳

01:2405:1205:3406:24:5408:4807:043קעה; יא-יבכח:כ״זשעתמג תמדלזנט.ראשוןב׳
01:2405:1105:3306:23:4208:4707:054קעה; יג-ידכט.כ״חשעא תמה תמולחנט:שניג׳
01:2505:1005:3206:22:2908:4607:065קעו; א-בכט:כ״טשעבתמז תמחלטס.שלישיד׳
01:2605:0805:3006:21:1508:4607:066קעו; ג-דל.ל׳שעגתמט תנמס:רביעיה׳
01:2605:0705:2906:20:0308:4507:077קעו; ה-ול:ל״אשעדתנא תנבמאסא.חמישיו׳
01:2705:0605:2806:18:5108:4407:088קעו; ז-חלא.ל״בשעהתנג תנדמבסא:שישיז׳
01:2805:0405:2706:17:4008:4307:089קעז; א-בלא:ל״גשעותנה תנומגסב.פרשת מצורע - שבת הגדולשבתח׳
01:2805:0305:2506:16:3008:4207:0910קעז; ג-דלב.ל״דשעזתנז תנחמדסב:ראשוןט׳
01:2905:0105:2406:15:1508:4107:1011קעז/עח; ה-אלב:ל״השעחתנט תסמהסג.שניי׳

01:3005:0005:2306:13:5508:4007:1012קעח; ב-גלג.ל״ושעטתסא תסבמוסג:שלישיי״א
01:3004:5905:2106:12:4308:4007:1113קעח; ד-הלג:ל״זשפתסג תסדמזסד.רביעיי״ב
01:3104:5705:2006:11:3708:3907:1214קעח; ו-זלד.ל״חשפאתסה תסומחסד:בערב בדיקת חמץחמישיי״ג
01:3204:5605:1906:10:2708:3807:1215קעח; ח-טלד:ל״טשפבתסז תסחמטסה.ערב פסחשישיי״ד
01:3204:5505:1706:09:2008:3707:1316קעח; י-יאלה.מ׳שפגתסט תענסה:חג הפסח - מוריד הטלשבתט״ו
01:3304:5305:1606:08:1308:3607:1417קעח; יב-יגלה:מ״אשפדתעא תעבנאסו.א' דחוה״מ - א לעומר - ותן ברכהראשוןט״ז
01:3404:5205:1506:07:0508:3607:1518קעח; יד-טולו.מ״בשפהתעג תעדנבסו:ב' דחוה״מ - ב לעומרשניי״ז
01:3504:5105:1406:05:5608:3507:1519קעח; טז-יזלו:מ״גשפותעה תעונגסז.ג' דחוה״מ - ג לעומרשלישיי״ח
01:3504:4905:1206:04:4808:3407:1620קעח; יח-יטלז.מ״דשפזתעז תעחנדסז:ד' דחוה״מ - ד לעומררביעיי״ט
01:3604:4805:1106:03:4408:3307:1721קעח; כ-כאלז:מ״השפחתעט תפנהסח.ה' דחוה״מ - ה לעומר-סיום שו"ע אהע"זחמישיכ׳

01:3704:4705:1006:02:3908:3207:1722קע"ח/א; כב אלח.מ״ושפטתפא תפבנוסח:שביעי של פסח - ו לעומר-התחלת שו"ע חו"משישיכ״א
01:3704:4505:0906:01:3408:3207:1823א; ב-גלח:מ״זשצתפג תפדנזסט.אחרי - אסרו חג - ז לעומר - אבות אשבתכ״ב
01:3804:4405:0806:00:3208:3107:1924א; ד-הלט.מ״חשצאתפה תפונחסט:ח לעומרראשוןכ״ג
01:3904:4305:0605:59:2808:3007:1925א/ב; ו-אלט:מ״טשצבתפז תפח נטע.ט לעומרשניכ״ד
01:3904:4205:0505:58:2608:2907:2026ג ; א-במ.נ׳שצגתפט תצסע:י לעומרשלישיכ״ה
01:4004:4005:0405:57:2608:2907:2127ג ; ג-דמ:נ״אשצדתצא תצבסאעא.יא לעומררביעיכ״ו
01:4104:3905:0305:56:3008:2807:2228ד/ה; א-א מא.נ״בשצהתצג תצדסבעא:יב לעומרחמישיכ״ז
01:4204:3805:0205:55:3108:2707:2229ה,; ב-גמא:נ״גשצותצה תצוסגעב.יג לעומר - מולד אייר: ליל ראשון 05:20 - 1 חל'שישיכ״ח
01:4204:3705:0105:54:3408:2607:2330ה, ; ד-המב.נ״דשצזתצז תצחסדעב:קדושים - יד לעומר - מברכים - אבות בשבתכ״ט

01:4304:3605:0005:53:4008:2607:241ו/ז, ; א-אמב:נ״השצחתצט תקסהעג.טו לעומר - א׳ דר"ח איירראשוןל׳

◆ ניסן הוא ראש השנה והם ימי תשובה. כי בניסן עתידין ליגאל ואין הגאולה אלא ע"י תשובה )ליקו"מ מ"ט( ◆ עיקר התחדשות הרצון הוא בניסן )ליקו"מ תנינא ה'( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

אייר תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         אפר'-מא' 2022
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהחו"ממ"ב איבמותעל"תליקו"ת אליקו"ה גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

01:4404:3404:5905:52:4308:2507:242ז,; ב-גמג.נ״ושצטתקא תקבסועג:טז לעומר - ב' דר"ח איירשניא׳
01:4404:3304:5705:51:4208:2407:253ז,; ד-המג:נ״זתתקג תקדסזעד.יז לעומרשלישיב׳
01:4504:3204:5605:50:4308:2407:264ז,; ו-זמד.נ״חתאתקה תקוסחעד:יח לעומררביעיג׳
01:4604:3104:5505:49:5008:2307:275ז,; ח-טמד:נ״טתבתקז תקחסטעה.יט לעומרחמישיד׳
01:4704:3004:5405:49:0008:2207:276ז,; י-יאמה.ס׳תגתקט תקיעעה:כ לעומרשישיה׳
01:4704:2904:5305:48:0608:2207:287ז/ח; יב-אמה:ס״אתדתקיא תקיבעאעו.אמור - כא לעומר - אבות ג - מבר' למתענים בה"בשבתו׳
01:4804:2804:5205:47:1908:2107:298ח; ב-גמו.ס״בתהתקיג תקידעבעו:כב לעומרראשוןז׳
01:4904:2704:5105:46:3508:2007:299ח; ד-המו:ס״גתותקטו תקטזעגעז.כג לעומר - תענית שני קמאשניח׳
01:4904:2604:5005:45:5008:2007:3010ט; א-במז.ס״דתזתקיז תקיחעדעז:כד לעומרשלישיט׳
01:5004:2504:5005:45:0608:1907:3111ט; ג-דמז:ס״התחתקיט תקכעהעח.כה לעומררביעיי׳

01:5104:2404:4905:44:2408:1907:3212ט; ה-ומח.ס״ותטתקכא תקכבעועח:כו לעומר - תענית חמישיחמישיי״א
01:5204:2304:4805:43:4008:1807:3213ט; ז-חמח:ס״זתיתקכג תקכדעזעט.כז לעומרשישיי״ב
01:5204:2204:4705:42:5808:1807:3314י; א-במט.ס״חתיאתקכה תקכועחעט:פרשת בהר - כח לעומר - אבות דשבתי״ג
01:5304:2104:4605:42:2108:1707:3415י; ג-דמט:ס״טתיבתקכז תקכחעטפ.כט לעומר - פסח שניראשוןי״ד
01:5404:2004:4505:41:4208:1707:3416יא; א-בנ.ע׳תיגתקכט תקלפפ:ל לעומר - תענית שני בתראשניט״ו
01:5404:1904:4505:41:0308:1607:3517יא; ג-דנ:ע״אתידתקלא תקלבפאפא.לא לעומרשלישיט״ז
01:5504:1804:4405:40:2108:1607:3618יא; ה-ונא.ע״בתטותקלג תקלדפבפא:לב לעומררביעיי״ז
01:5604:1704:4305:39:3308:1507:3619יב; א-בנא:ע״גתטזתקלה תקלופגפב.לג בעומר - הילולא דרשב"י זיע"אחמישיי״ח
01:5604:1704:4205:39:0108:1507:3720יב; ג-דנב.ע״דתיזתקלז תקלחפדפב:לד לעומרשישיי״ט
01:5704:1604:4205:38:3308:1407:3821יב; ה-ונב:ע״התיחתקלט תקמפהפג.פרשת בחוקותי - לה לעומר - אבות השבתכ׳

01:5804:1504:4105:37:5908:1407:3822יב; ז-חנג.ע״ותיטתקמא תקמבפופג:לו לעומרראשוןכ״א
01:5804:1404:4005:37:3108:1407:3923יב; ט-ינג:ע״זתכתקמג תקמדפזפד.לז לעומרשניכ״ב
01:5904:1404:4005:37:0108:1307:4024יב; יא-יבנד.ע״חתכאתקמה תקמופחפד:לח לעומרשלישיכ״ג
02:0004:1304:3905:36:3408:1307:4025יב; יג-ידנד:ע״טתכבתקמז תקמחפטפה.לט לעומררביעיכ״ד
02:0004:1204:3905:36:0608:1307:4126יב; טו-טזנה.פ׳תכגתקמט תקנצפה:מ לעומרחמישיכ״ה
02:0104:1204:3805:35:4608:1207:4227יב; יז-יחנה:פ״אתכדתקנא תקנבצאפו.מא לעומר - מולד סיון: ליל שלישי 6:04 - 2 חל'שישיכ״ו
02:0204:1104:3805:35:2008:1207:4228יב; יט-כנו.פ״בתכהתקנג תקנדצבפו:במדבר  - מב לעומר - מברכים - אבות ושבתכ״ז
02:0204:1104:3705:34:5708:1207:4329יג; א-בנו:פ״גתכותקנה תקנוצגפז.מג לעומרראשוןכ״ח
02:0304:1004:3705:34:4408:1207:4330יג; ג-דנז.פ״דתכזתקנז תקנחצדפז:מד לעומר - ערב ר"ח - יוכ"קשניכ״ט

◆ ושואל ומבקש למה נגרע וכו' כי אעפ"כ אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב להש"י ... אע"פ שהייתי טמא ובדרך רחוקה מהש"י ... וזוכה עי"ז לתכלית העליה )ליקו"ה, גביית חוב מהיתומים ג( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

סיון תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         מא'-יונ' 2022
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהחו"ממ"ב איבמותעל"תליקו"ת א-בליקו"ה גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

02:0304:1004:3605:34:2408:1107:4431יג; ה-ונז:פ״התכחתקנט תקסצהפח.מה לעומר - ראש חודש סיוןשלישיא׳
02:0404:0904:3605:34:0708:1107:451יג/יד; ז-אנח.פ״ותכטתקסא תקסבצופח:מו לעומר - יום המיוחסרביעיב׳
02:0504:0904:3605:33:5708:1107:452יד; ב-גנח:פ״זתלתקסג תקסדצזפט.מז לעומר - שלשת ימי הגבלהחמישיג׳
02:0504:0804:3505:33:4508:1107:463יד; ד-הנט.פ״חתלאתקסה תקסוצחפט:מח לעומרשישיד׳
02:0604:0804:3505:33:3008:1107:464יד; ו-זנט:פ״טתלבתקסז תקסחצטצ.פרשת נשא - מט לעומר - אבות אשבתה׳
02:0604:0804:3505:33:2208:1107:475יד/טו; ח-אס.צ׳תלגתקסט תקעקצ:חג השבועות - הילולת הבעש"ט זיע"אראשוןו׳
02:0704:0704:3405:33:1408:1107:476טו; ב-גס:צ״אתלדתקעא תקעבקאצא.אסרו חגשניז׳
02:0704:0704:3405:32:5908:1107:487טו; ד-הסא.צ״בתלהתקעג תקעדקבצא:שלישיח׳
02:0804:0704:3405:32:5308:1107:488טז; א-בסא:צ״גתלותקעה תקעוקגצב.רביעיט׳
02:0804:0704:3405:32:5308:1007:499טז; ג-דסב.צ״דתלזתקעז תקעחקדצב:חמישיי׳

02:0904:0604:3405:32:5008:1007:4910טז/יז; ה-אסב:צ״התלחתקעט תקפקהצג.שישיי״א
02:0904:0604:3405:32:4808:1007:5011יז; ב-גסג.צ״ותלטתקפא תקפבקוצג:פרשת בהעלותך - אבות בשבתי״ב
02:1004:0604:3405:32:4808:1107:5012יז; ד-הסג:צ״זתמתקפג תקפדקזצד.ראשוןי״ג
02:1004:0604:3405:32:4908:1107:5013יז; ו-זסד.צ״חתמאתקפה תקפוקחצד:שניי״ד
02:1004:0604:3405:32:5108:1107:5114יז; ח-טסד:צ״טתמבתקפז תקפחקטצה.שלישיט״ו
02:1104:0604:3405:32:5308:1107:5115יז; י-יאסה.ק׳תמגתקפט תקצקיצה:רביעיט״ז
02:1104:0604:3405:33:0108:1107:5116יז/יח; יב-אסה:ק״אתמדתקצא תקצבקיאצו.חמישיי״ז
02:1104:0604:3405:33:0808:1107:5217יח; ב-גסו.ק״בתמהתקצג תקצדקיבצו:שישיי״ח
02:1204:0604:3405:33:1608:1107:5218יח; ד-הסו:ק״גתמותקצה תקצוקיגצז.פרשת שלח - אבות גשבתי״ט
02:1204:0604:3405:33:2508:1107:5219יח/יט; ו-אסז.ק״דתמזתקצז תקצחקידצז:סליחות לכ' סיוןראשוןכ׳

02:1204:0704:3405:33:3608:1107:5220יט; ב-גסז:ק״התמחתקצט תרקטוצח.שניכ״א
02:1204:0704:3405:33:4808:1207:5321כ/כא; א-אסח.ק״ותמטתרא תרבקטזצח:שלישיכ״ב
02:1304:0704:3505:34:0108:1207:5322כב; א-בסח:ק״זתנתרג תרדקיזצט.סיום ספה"ק ליקו"ת ח"ארביעיכ״ג
02:1304:0704:3505:34:1608:1207:5323כב/כג; ג-אסט.ק״חתנאח"ב א בקיחצט:התחלת ספה"ק ליקו"ת ח"בחמישיכ״ד
02:1304:0804:3505:34:3208:1207:5324כד/כה; א- אסט:ק״טתנבג דקיטק.מולד תמוז: יום רביעי 06:48 - 3 חל'שישיכ״ה
02:1304:0804:3505:34:4908:1307:5325כה; ב-גע.ק״יתנגה וקכק:פרשת קרח - מברכים - אבות דשבתכ״ו
02:1304:0804:3605:35:0708:1307:5326כה; ד-הע:קי״אתנדז חקכאקא.ראשוןכ״ז
02:1304:0904:3605:35:2608:1307:5427כו; א-בעא.קי״בתנהט יקכבקא:שניכ״ח
02:1404:0904:3605:35:4708:1407:5428כו; ג-דעא:קי״גתנויא יבקכגקב.ערב ראש חודש - יוכ"קשלישיכ״ט

02:1404:0904:3705:36:0808:1407:5429כז; א-בעב.קי״דתנזיג יד קכדקב:א׳ דראש חודש תמוזרביעיל׳

◆ וזה בחינת שבועות כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים )ליקו"מ נ"ו( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

תמוז תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         יונ'-יול' 2022
יבמותעל"תליקו"ת בליקו"ה גליקו"מ אמועדים וזמניםיום בשבועתאריך

למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהחו"ממ"ב אכתובות

02:1404:1004:3705:36:3108:1407:5430כח; א-בעב:קט״ותנחטו טזקכהקג.ב׳ דראש חודש תמוזחמישיא׳
02:1404:1004:3805:36:5508:1507:541כח; ג-דעג.קט״זתנטיז יחקכוקג:שישיב׳
02:1404:1104:3805:37:1908:1507:542כח; ה-ועג:קי״זתסיט כקכזקד.פרשת חוקת - אבות השבתג׳
02:1404:1104:3905:37:4508:1507:543כח; ז-חעד.קי״חתסאכא כבקכחקד:ראשוןד׳
02:1404:1204:3905:38:0908:1607:534כח; ט-יעד:קי״טתסבכג כדקכטקה.ה-ז תמוז יארציי"ט קדושי אומאן הי"דשניה׳
02:1304:1304:4005:38:3108:1607:535כח; יא-יבעה.ק״כתסגכה כוקלקה:שלישיו׳
02:1304:1304:4005:39:0508:1707:536כח; יג-ידעה:קכ״אתסדכז כחקלאקו.רביעיז׳
02:1304:1404:4105:39:3708:1707:537כח; טו-טזעו.קכ״בתסה כט לקלבקו:סיום מסכת יבמותחמישיח׳
02:1304:1404:4105:40:0408:1707:538כח; יז-יחעו:ב׳תסולא לבקלגקז.התחלת מסכת כתובותשישיט׳
02:1304:1504:4205:40:3508:1807:539כח; יט-כעז.ג׳תסזלג לדקלדקז:פרשת בלק - אבות ושבתי׳

02:1304:1604:4305:41:1008:1807:5210כח; כא-כבעז:ד׳תסחלה לוקלהקח.ראשוןי״א
02:1204:1604:4305:41:3708:1907:5211כח; כג-כדעח.ה׳תסטלז לחקלוקח:שניי״ב
02:1204:1704:4405:42:0708:1907:5212כח; כה-כועח:ו׳תעלט מקלזקט.שלישיי״ג
02:1204:1804:4505:42:4008:2007:5113כט; א-בעט.ז׳תעא מא מבקלחקט:רביעיי״ד
02:1104:1904:4505:43:1408:2007:5114כט/ל; ג-אעט:ח׳תעבמג מדקלטקי.חמישיט״ו
02:1104:1904:4605:43:4408:2107:5115ל; ב-גפ.ט׳תעגמה מוקמקי:שישיט״ז
02:1104:2004:4705:44:2208:2107:5016ל; ד-הפ:י׳תעדמז מחקמאקיא.פרשת פנחס - אבות אשבתי״ז
02:1004:2104:4705:44:5808:2207:5017ל; ו-זפא.י״אתעהמט נקמבקיא:צום י״ז בתמוז )נדחה(ראשוןי״ח
02:1004:2204:4805:45:3208:2207:4918ל; ח-טפא:י״בתעונא נבקמגקיב.בימי ביהמ"צ אומרים תיקון חצות )רחל( גם ביוםשניי״ט
02:0904:2304:4905:46:0508:2307:4919ל; י-יאפב.י״גתעזנג נדקמדקיב:שלישיכ׳

02:0904:2304:4905:46:5108:2307:4820ל; יב-יגפב:י״דתעחנה נוקמהקיג.רביעיכ״א
02:0804:2404:5005:47:2308:2407:4821ל/לא; יד-אפג.ט״והשמטהנז נחקמוקיג:חמישיכ״ב
02:0804:2504:5105:48:0408:2407:4722לא; ב-גפג:ט״זמכ' ההסת'נט סקמזקיד.מולד אב: ליל שישי 7:32 - 4 חל'שישיכ״ג
02:0704:2604:5205:48:3908:2507:4723לא/לב; ד-אפד.י״זמכ' ר"י  אסא סבקמחקיד:פרשת מטות - מברכים - אבות בשבתכ״ד
02:0704:2704:5305:49:0908:2507:4624לב/לג ; ב-אפד:י״חבסג סדקמטקטו.ראשוןכ״ה
02:0604:2804:5305:49:5508:2507:4625לג; ב-גפה.י״טגסה סוקנקטו:שניכ״ו
02:0604:2904:5405:50:4408:2607:4526לג; ד-הפה:כ׳דסז סחקנאקטז.שלישיכ״ז
02:0504:2904:5505:51:2308:2607:4427לג; ו-זפו.כ״אהסט עקנבקטז:רביעיכ״ח
02:0404:3004:5605:52:0408:2707:4428לג; ח-טפו:כ״בועא עבקנגקיז.ערב ראש חודש - יוכ"קחמישיכ״ט

 ◆ "זכרו תורת משה ר"ת תמז, זמן מתן תורתינו ר"ת תמז" )ליקו"מ רי"ז( ◆ ז'מני ת'שובה מ'משמשין ו'באין - ר"ת תמוז ◆ ז'ריזין מ'קדימין ו'עושין ת'שובה - ר"ת תמוז ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

מנחם־אב תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         יול'-אוג' 2022
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהחו"ממ"ב אכתובותעל"ת-י"מליקו"ת בליקו"ה גליקו"מ א-במועדים וזמניםיום בשבועתאריך

02:0404:3104:5605:52:4308:2707:4329לג ; י-יאפז.כ״גזעג עדקנדקיז:ר"ח מנחם אב - משנכנס אב ממעטין בשמחהשישיא׳
02:0304:3204:5705:53:1808:2807:4230לג ; יב-יגפז:כ״דחעה עוקנהקיח.פרשת מסעי - אבות גשבתב׳
02:0204:3304:5805:53:5708:2807:4131לג ; יד-טופח.כ״הטעז עחקנוקיח:ראשוןג׳
02:0104:3404:5905:54:3608:2907:411לג ; טז-יזפח:כ״ויעט פקנזקיט.שניד׳
02:0104:3505:0005:55:1308:2907:402לג/לד; יח-אפט.כ״זיאפא פבקנחקיט:הילולת האר"י הק' זיע"אשלישיה׳
02:0004:3605:0005:55:4808:3007:393לד; ב-גפט:כ״חיבפג פדקנטקכ.רביעיו׳
01:5904:3705:0105:56:2508:3007:384לד; ד-הצ.כ״טיגפה פוקסקכ:חמישיז׳
01:5804:3705:0205:57:0208:3107:375לד; ו-זצ:ל׳ידפז פחקסאקכא.שישיח׳
01:5704:3805:0305:57:3908:3107:366לד; ח-טצא.ל״אטופט צקסבקכא:פרשת דברים - חזוןשבתט׳
01:5604:3905:0405:58:1908:3207:357לד; י-יאצא:ל״בטזצא צבקסגקכב.צום תשעה באב )נדחה(ראשוןי׳

01:5504:4005:0405:58:5908:3207:348לד; יב-יגצב.ל״גיזצג צדקסדקכב:סיום ספה"ק ליקו"מ ח"אשניי״א
01:5404:4105:0505:59:3808:3207:349לד; יד-טוצב:ל״דרנ"ט אצה צוקסה ח"ב א.התחלת ספה"ק ליקו"מ ח"בשלישיי״ב
01:5404:4205:0606:00:2308:3307:3310לד; טז-יזצג.ל״הבצז צחקסוא:רביעיי״ג
01:5304:4305:0706:01:0408:3307:3211לד; יח-יטצג:ל״וגצט קקסזב.חמישיי״ד
01:5204:4405:0806:01:4608:3407:3112לד; כ-כאצד.ל״זדקא קבקסחב:לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באבשישיט״ו
01:5104:4505:0806:02:2008:3407:3013לד; כב-כגצד:ל״חהקג קדקסטג.פרשת ואתחנן - שבת נחמו - אבות דשבתט״ז
01:5004:4505:0906:02:5708:3407:2914לד; כד-כהצה.ל״טוקה קוקעג:ראשוןי״ז
01:4904:4605:1006:03:3608:3507:2715לד; כו-כזצה:מ׳ר' נפ'  אקז קחקעא ד.סיום ספה"ק עלים לתרופהשניי״ח
01:4704:4705:1106:04:1008:3507:2616לד; כח-כטצו.מ״אי"מ הקדמהקט קיקעבד:התחלת ספה"ק ימי מוהרנ"תשלישיי״ט
01:4604:4805:1206:04:5008:3607:2517לד; ל-לאצו:מ״בא קיא קיבקעגה.רביעיכ׳

01:4504:4905:1206:05:2908:3607:2418לד; לב-לגצז.מ״גב קיג קידקעדה:חמישיכ״א
01:4404:5005:1306:06:0508:3607:2319לד; לד-להצז:מ״דגקטו קטזקעהו.מולד אלול: יום שבת 08:16 - 5 חל'שישיכ״ב
01:4304:5105:1406:06:4308:3707:2220לה; א-בצח.מ״הד קיז קיחקעוו:פרשת עקב - מברכים - אבות השבתכ״ג
01:4204:5105:1506:07:1908:3707:2121לה; ג-דצח:מ״וה קיט קכ קעזז.ראשוןכ״ד
01:4104:5205:1506:08:0008:3707:2022לה; ה-וצט.מ״ז וקכא קכבקעחז:שניכ״ה
01:4004:5305:1606:08:3608:3807:1923לה; ז-חצט:מ״ח זקכג קכדקעטח.שלישיכ״ו
01:3904:5405:1706:09:1408:3807:1724לה; ט-יק.מ״טח קכה קכוקפח:רביעיכ״ז
01:3704:5505:1806:09:5108:3807:1625לה; יא-יבק:נ׳ט קכז קכחקפאט.ערב ראש חודש מוקדם - יוכ"קחמישיכ״ח
01:3604:5505:1806:10:2708:3907:1526לה; יג-ידקא.נ״א יקכט קלקפבט:שישיכ״ט

01:3504:5605:1906:11:0208:3907:1427לו ; א-בקא:נ״ביאקלא קלבקפגי.ראה - א דאש חודש אלול - אבות ושבתל׳

◆ "תיקו" הוא בחינת מחוסר תיקון, דהיינו שנחסר הנון של תיקון ... ונעשה מזה בחינת קינות שהוא אותיות תיקון ... ה' יגאלנו ויתהפכו הקינות לתיקון ויתתקן התיקו )ליקו"מ רמ"ז( ◆



לוח הלימודים וזמני היום "מורשת הנחל"

אלול תשפ"ב                              לפי אופק ירושלם                         אוג'-ספט' 2022
למניינםשקיעהסו"ז קרי"שנץ החמהטו"תעלה"שחצות לילהחו"ממ"ב אכתובותימי מוהרנ"תליקו"ת בליקו"ה גליקו"מ במועדים וזמניםיום בשבועתאריך

01:3404:5705:2006:11:3708:3907:1328לז ; א-בקב.נ״גיבקלג קלדקפדי:ב׳ דר"ח אלול - תקיעת שופר - לדוד ה' אוריראשוןא׳
01:3304:5805:2106:12:1408:3907:1129לז ; ג-דקב:נ״דיג קלה קלוקפהיא.אמירת תנ"ך, תיקונים וספרי רביז"לשניב׳
01:3104:5905:2106:12:4608:4007:1030לז ; ה-וקג.נ״הידקלז קלחקפויא:שלישיג׳
01:3004:5905:2206:13:2308:4007:0931לז ; ז-חקג:נ״וטוקלט קמקפזיב.רביעיד׳
01:2905:0005:2306:14:0708:4007:081לז ; ט-יקד.נ״זטזקמא קמבקפחיב:חמישיה׳
01:2805:0105:2306:14:4908:4007:062לז ; יא-יבקד:נ״חיז קמג קמדקפטיג.שישיו׳
01:2605:0205:2406:15:2108:4107:053לז ; יג-ידקה.נ״טיחקמה קמוקציג:פרשת שופטים - אבות אשבתז׳
01:2505:0305:2506:15:5708:4107:044לז ; טו-טזקה:ס׳יטקמז קמחקצאיד.ראשוןח׳
01:2405:0305:2606:16:3108:4107:035לז ; יז-יחקו.ס״א כ קמט קנקצביד:שניט׳
01:2305:0405:2606:17:0508:4107:016לז ; יט-כקו:ס״בכאקנא קנבקצגטו.שלישיי׳

01:2105:0505:2706:17:3908:4207:007לז ; כא-כבקז.ס״גכבקנג קנדקצדטו:רביעיי״א
01:2005:0505:2806:18:1508:4206:598לח/לט; א-אקז:ס״דכגקנה קנוקצהטז.חמישיי״ב
01:1905:0605:2806:18:4608:4206:579לט; ב-גקח.ס״הכדקנז קנחקצוטז:שישיי״ג
01:1705:0705:2906:19:1708:4206:5610לט; ד-הקח:ס״וכהקנט קסקצזיז.פרשת כי תצא - אבות בשבתי״ד
01:1605:0805:3006:19:5408:4206:5511לט; ו-זקט.ס״זכוקסא קסבקצחיז:ראשוןט״ו
01:1505:0805:3006:20:2208:4306:5412לט; ח-טקט:ס״חכזקסג קסדקצטיח.שניט״ז
01:1405:0905:3106:20:5808:4306:5213לט; י-יאקי.ס״טכחקסה קסוריח:שלישיי״ז
01:1205:1005:3206:21:3708:4306:5114לט; יב-יגקי:ע׳כטקסז קסחראיט.רביעיי״ח
01:1105:1005:3206:22:1108:4306:5015לט; יד-טוקיא.ע״א ל קסט קערביט:חמישיי״ט
01:1005:1105:3306:22:4708:4306:4816לט; טז-יזקיא:ע״בלאקעא קעברגכ.שישיכ׳

01:0805:1205:3406:23:2608:4406:4717מ ; א-בקיב.ע״גלבקעג קעדרדכ:פרשת כי תבוא - אבות ג-דשבתכ״א
01:0705:1305:3406:23:5908:4406:4618מא; א-בקיב:ע״דלגקעה קעורהכא.א׳ דסליחותראשוןכ״ב
01:0605:1305:3506:24:3608:4406:4419מא; ג-דקיג.ע״הלדקעז קעחרוכא:ב׳ דסליחותשניכ״ג
01:0405:1405:3506:25:1208:4406:4320מב; א-בקיג:ע״ולהקעט קפרזכב.ג׳ דסליחותשלישיכ״ד
01:0305:1505:3606:25:5108:4406:4221מב; ג-דקיד.ע״זלוקפא קפברחכב:ד׳ דסליחותרביעיכ״ה
01:0205:1505:3706:26:3308:4506:4022מב; ה-וקיד:ע״חלזקפג קפדרטכג.ה׳ דסליחותחמישיכ״ו
01:0005:1605:3706:27:1008:4506:3923מב; ז-חקטו.ע״טלחקפה קפוריכג:ו׳ דסליחות - מולד תשרי: ליל שני 9:00 - 6 חל'שישיכ״ז
12:5905:1705:3806:27:4608:4506:3824מב; ט-יקטו:פ׳לטקפז קפחריאכד.פרשת נצבים - אבות ה-ושבתכ״ח
12:5805:1705:3906:28:2308:4506:3625מב; יא-יבקטז.פ״אמ קפט קצרביכד:זכור ברית - ערב ראש השנה - התרת נדריםראשוןכ״ט

בערב ראש השנה מתענים עד חצות היום  )שו"ע, או"ח, תקפ"א(    אנשים אחרים היו מרוצים שיהיה להם ר"ה כמו ער"ה שהיה לכם )חי"מ ש"ה(     ערב ראש השנה ראוי ליתן על פדיון )שיחות הר"ן רי"ד(

◆ והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו - לא יחסר איש! )חיי מוהר"ן ת"ג( ◆


