
לימוד של דף היומי בהלכה:
ל' ניסן - ו' אייר תשפ“ב  
מ”ב חלק א’ -  מתחילת 

סימן י''ז עד תחילת סימן כ''ג
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לימוד: מתחילת סימן י''ט עד תחילת סימן כ''א
Can one affix his mezuzos before he moves into his home?

Like tzitzis, mezuzah is also only a discretionary mitzvah. One is only obligated if he has a residence.  A person who affixed a 
mezuzah to his doorpost and then moved out of his home for an extended period does not have to reaffix the mezuzah and recite 
a brocha upon returning home. Some say that a person may affix a mezuzah after moving his possessions into a dwelling place, 
even if he has not yet moved in. 

[משנ"ב יט, ד; ביאורים ומוספים דרשו, 4-3 ,בהרחבה ע"פ המקור]

לימוד: מסעיף ג' עד תחילת סימן י''ט
Should a blanket have tzitzis?

There is a disagreement about whether a sheet or blanket which is not normally worn or wrapped around the body is required to 
have tzitzis. The poskim also disagree about whether, according to the stringent view, a blanket or sheet would need tzitzis if one 
merely sits or rests on it without covering himself. They also disagree about whether one should follow the stringent opinion in 
the case of a wool blanket or sheet. 

[שו"ע יח, ב, ומשנ"ב ח; ביאורים ומוספים דרשו, 11-10]

לימוד: מתחילת סימן כ''א עד סעיף ג'
Can one tie his keys to his tzitzis?

Mitzvah objects such as a shofar, daled minim or tzitzis which are still functional for the mitzvah may not be used for any other 
purpose. Doing so would be a bizyon hamitzvah. Therefore, tzitzis strings which are still affixed to a tallis may not be used to secure 
any objects. This prohibition extends past the time of the fulfillment of the mitzvah-- i.e., it also applies to using tzitzis at night, or 
the lulav and shofar after Yom Tov. Objects used for a mitzvah mid’rabonon may not be used for mundane purposes either. 

[שו"ע כא, א, ומשנ"ב ד; וראה ביה"ל ד"ה אבל]

לימוד: מסעיף ג' עד תחילת סימן כ''ג
Can a kittel be worn in the bathroom?

A tallis koton may be worn in the bathroom, either above or below one’s shirt. A tallis gadol, which is normally worn for 
davening, should not be worn in the bathroom. Similarly, some poskim forbid one to wear a kittel, which is also designated for 
tefilla, when walking into the bathroom. Others allow it to be worn, but it must be removed before tending to one’s needs. In 
some communities it is customary to wear a white chalat during the Yamim Noraim. This garment may be worn in the bathroom, 
since it is not designated for davening. 

[שו"ע כא, ג, ומשנ"ב יד; ביאורים ומוספים דרשו, 8 ,10 ו־11]

לימוד: מתחילת סימן י''ז עד סעיף ג'
When is a child obligated to wear tzitzis?

A child who knows how to properly wear tzitzis -- i.e. with two corners in the front and two in the back -- must be educated to 
perform the mitzvah. He should also be able to hold the tzitzis strings properly during Kriyas Shema. Although some hold that 
a child should wear tzitzis when he can begin to speak, the custom is to begin at the age of three. One should begin at that age, 
even if the child is not fastidious about cleanliness and his tzitzis will become soiled. The garment should be large enough to 
cover the child’s head and most of his body. 

[שו"ע יז, ג, ומשנ"ב ט; ביאורים ומוספים דרשו, 6-5 ;וראה שו"ע ח, ד, ומשנ"ב י, לו]

SUNDAY 
May 1  //  ל' ניסן

MONDAY 
May 2  //  א' אייר

TUESDAY 
May 3  //  ב' אייר

WEDNESDAY 
May 4  //   ג' אייר

THURSDAY 
May 5  //  ד' אייר

29
קנין חכמה:קנין חכמה:

מח יבמות 
מט יבמות 
נ יבמות 
נא יבמות 
נב יבמות 
נג יבמות 
נד יבמות 
נה יבמות 
נו יבמות 
נז יבמות 
נח יבמות 
נט יבמות 
ס יבמות 
יבמות סא

כלל ח' אות ג' עד אות ה' 
כלל ח' אות ה' עד אות ח'
כלל ח' אות ח' עד אות י'

כלל ח' אות י' עד אות י"ב
כלל ח' אות י"ב עד אות י"ג

כלל ח' אות י"ג עד סוף כלל ח' 
כלל ט' אות א' עד אות ג' 
כלל ט' אות ג' עד אות ה'

כלל ט' אות ה' עד סוף כלל ט' 
כלל י' אות א' עד אות ג'
כלל י' אות ג' עד אות ה'
כלל י' אות ה' עד אות ז'
כלל י' אות ז' עד אות ט'

כלל י' אות ט' עד אות י"א

מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן ט''ו
מתחילת סימן ט''ו עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן ט''ז

מתחילת סימן ט''ז עד תחילת סימן י''ז

חזרה מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן י''ז

מתחילת סימן י''ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן י''ט

מתחילת סימן י''ט עד תחילת סימן כ''א
מתחילת סימן כ''א עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן כ''ג

חזרה מתחילת סימן י''ז עד תחילת סימן כ''ג

ניסן כ"ג 
כ"ד ניסן
כ"ה ניסן
ניסן כ"ו 
ניסן כ"ז 
כ"ח ניסן
כ"ט ניסן
ניסן ל' 
אייר א' 
אייר ב' 
אייר ג' 
אייר ד' 
אייר ה' 
אייר ו' 

אייר ז' 
אייר ח' 
אייר ט' 
אייר י' 
אייר י"א 
אייר י"ב 
אייר י"ג 
אייר י"ד 
אייר ט"ו 
אייר ט"ז 
אייר י"ז 
אייר י"ח 
אייר י"ט 
אייר כ' 

מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן כ''ה סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'

חזרה מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ה סעיף י'

''יש מי שכתב'' סי''א  כ''ה ס"י עד אמצע  מסימן 
''יש מי שכתב'' עד אמצע סי''ב ''מי שמניח'' מאמצע סי''א 
''וביום שיש'' ''מי שמניח'' עד אמצע סי''ג  מאמצע סי''ב 
כ''ו סימן  תחילת  עד  שיש''  ''וביום  סי''ג  מאמצע 
מתחילת סימן כ''ו עד סימן כ''ז אמצע ס"א ''גדם''

חזרה מסימן כ''ה סעיף י' עד סימן כ''ז
אמצע סעיף א' ''גדם''

כלל י' אות י"א עד אות י"ג
כלל י' אות י"ג עד אות ט"ו
כלל י' אות ט"ו עד אות י"ז

כלל י' אות י"ז עד סוף הל' לשון הרע
חפץ חיים הל' רכילות כלל א' אות א' עד אות ד'

כלל א' אות ד' עד אות ו'
כלל א' אות ו' עד אות ח'
כלל א' אות ח' עד אות י'

כלל א' אות י' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'

כלל ב' אות ג' עד סוף כלל ב' 
כלל ג' אות א' עד אות ב'

כלל ג' אות ב' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד סוף כלל ד'

יבמות סב
סג יבמות 
יבמות סד
יבמות סה
סו יבמות 
סז יבמות 
יבמות סח
יבמות סט
ע יבמות 
יבמות עא
יבמות עב
עג יבמות 
יבמות עד
יבמות עה

מוסר - חפץ חיים מוסר - חפץ חיים

כ"ג ניסן - כ"ט ניסן  שער הבטחון פרק ג' 'וטרדת הנפש להקדים'  עד 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא'
ל' ניסן - ו' אייר  שער הבטחון פרק ג' 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא' עד 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול'

ז' אייר - י"ג אייר  שער הבטחון פרק ג' 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול' עד פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו'
י"ד אייר - כ' אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו' עד 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון'

אייר תשפ"בניסן - אייר תשפ"ב

04/24/22
04/25/22
04/26/22
04/27/22
04/28/22
04/29/22
04/30/22
05/01/22
05/02/22
05/03/22
05/04/22
05/05/22
05/06/22
05/07/22

05/08/22
05/09/22
05/10/22
05/11/22
05/12/22
05/13/22
05/14/22
05/15/22
05/16/22
05/17/22
05/18/22
05/19/22
05/20/22
05/21/22

ניסן - אייר 
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים
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קנין חכמה:קנין חכמה:

ניסן תשפ"באדר ב' - ניסן תשפ"ב

כלל ג' אות א' עד אות ג'
כלל ג' אות ג' עד אות ה'
כלל ג' אות ה' עד אות ז'

כלל ג' אות ז' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד אות ג'
כלל ד' אות ג' עד אות ה'
כלל ד' אות ה' עד אות ז'
כלל ד' אות ז' עד אות ט'

כלל ד' אות ט' עד אות י"א
כלל ד' אות י"א עד אות י"ב

כלל ד' אות י"ב עד סוף כלל ד' 
כלל ה' אות א' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ז'

כלל ה' אות ז' עד סוף כלל ה'

מתחילת סימן ט' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן י'
מתחילת סימן י' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן ט' עד סימן י' סעיף י''א

מסימן י' סעיף י''א עד תחילת סימן י''א
מתחילת סימן י''א עד אמצע סעיף ב' ''ונוהגין''

מאמצע סעיף ב' ''ונוהגין'' עד סעיף ד'
מסעיף ד'  עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

חזרה מסימן י' סעיף י''א עד סימן י''א סעיף ח'

03/27/22
03/28/22
03/29/22
03/30/22
03/31/22
04/01/22
04/02/22
04/03/22
04/04/22
04/05/22
04/06/22
04/07/22
04/08/22
04/09/22

כ"ד אדר ב'
כ"ה אדר ב'
ב' אדר  כ"ו 
כ"ז אדר ב'
כ"ח אדר ב'
כ"ט אדר ב'
ניסן א' 
ניסן ב' 
ניסן ג' 
ניסן ד' 
ניסן ה' 
ניסן ו' 
ניסן ז' 
ניסן ח' 

כ יבמות 
כא יבמות 
כב יבמות 
כג יבמות 
כד יבמות 
כה יבמות 
כו יבמות 
כז יבמות 
כח יבמות 
כט יבמות 
ל יבמות 
לא יבמות 
לב יבמות 
לג יבמות 

מוסר - חפץ חיים

כ"ד אדר ב' - א' ניסן  שער עבודת האלוקים פרק י'  עד שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'
ב' ניסן - ח' ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'  עד 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה'

ניסן ט' 
ניסן י' 
ניסן י"א 
ניסן י"ב 
ניסן י"ג 
ניסן י"ד 
ט"ו ניסן
ט"ז ניסן
ניסן י"ז 
י"ח ניסן
י"ט ניסן
ניסן כ' 
כ"א ניסן
כ"ב ניסן

מסימן י''א סעיף ח' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד אמצע סעיף י''ד ''ונוהגין''
מאמצע סעיף י''ד ''ונוהגין'' עד תחילת סימן י''ב
מתחילת סימן י''ב עד אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''

חזרה מסימן י''א סעיף ח' עד סימן י''ב אמצע 
סעיף א' ''ולרבינו תם''

מסימן י''ב אמצע ס"א ''ולרבינו תם'' עד תחילת סימן י''ג
''ואפילו'' ג'  י''ג עד אמצע סעיף  מתחילת סימן 
''ואפילו'' עד תחילת סימן י''ד מאמצע סעיף ג' 

מתחילת סימן י''ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'

חזרה מסימן י''ב אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''
עד סימן י''ד סעיף ד'

כלל ו' אות א' עד אות ג'
כלל ו' אות ג' עד אות ה'
כלל ו' אות ה' עד אות ז'

כלל ו' אות ז' עד אות ט' 
כלל ו' אות ט' עד אות י"א

כלל ו' אות י"א עד סוף כלל ו' 
כלל ז' אות א' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה' 
כלל ז' אות ה' עד אות ז'

כלל ז' אות ז' עד אות ט' 
כלל ז' אות ט' עד אות י'
כלל ז' אות י' עד אות י"ג

כלל ז' אות י"ג עד סוף כלל ז' 
כלל ח' אות א' עד אות ג'

לד יבמות 
לה יבמות 
לו יבמות 
לז יבמות 
לח יבמות 
לט יבמות 
מ יבמות 
יבמות מא
יבמות מב
מג יבמות 
יבמות מד
יבמות מה
מו יבמות 
מז יבמות 

מוסר - חפץ חיים

ט' ניסן - ט"ו ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה' עד פרק ב' 'וכאשר נחקור'
ט"ז ניסן - כ"ב ניסן  שער הבטחון פ"ב 'וכאשר נחקור' עד פ"ג 'וטרדת הנפש להקדים'

04/10/22
04/11/22
04/12/22
04/13/22
04/14/22
04/15/22
04/16/22
04/17/22
04/18/22
04/19/22
04/20/22
04/21/22
04/22/22
04/23/22

אדר ב' - ניסן
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים


