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אלול תשפ"ב

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
נג כתובות 
כתובות נד
כתובות נה
נו כתובות 
נז כתובות 
כתובות נח
כתובות נט
ס כתובות 
כתובות סא
כתובות סב
סג כתובות 
כתובות סד
סה כתובות 
סו כתובות 

אלול תשפ"ב

פרק ד' 'גם ירגיל' עד פרק ד' 'לך נא'
פרק ד' 'לך נא' עד פרק ד' 'והנה לפי'

פרק ד' 'והנה לפי' עד סוף פרק ד'
פרק ה' 'וכאשר נתבונן' עד פרק ה' 'וכן שיכת'
פרק ה' 'וכן שיכת' עד פרק ה' 'הא למה זה'

פרק ה' 'הא למה זה' עד סוף פרק ה'
פרק ו' 'וביותר מזה' עד פרק ו' 'וכדי להשקיט'
פרק ו' 'וכדי להשקיט' עד פרק ו' 'ולכן מצינו'
ו' 'הג''ה עוד' 'ולכן מצינו' עד פרק  ו'  פרק 

פרק ו' 'הג''ה עוד' עד סוף פרק ו'
פרק ז' 'הנה בפרקים' עד פרק ז' 'וכן במשה'
לשון' 'וזה  ז'  פרק  עד  במשה'  'וכן  ז'  פרק 
'וכיוצא בזה' ז'  'וזה לשון' עד פרק  ז'  פרק 
פרק ז' 'וכיוצא בזה' עד פרק ז' 'ואיתא בתנחומא'

מסימן מ''ז סעיף ד' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י''ג

מסעיף י''ג עד תחילת סימן מ''ח
מתחילת סימן מ''ח עד תחילת סימן נ'
מתחילת סימן נ' עד סימן נ''א סעיף ד'

חזרה מסימן מ''ז סעיף ד' עד סימן נ''א סעיף ד'

מסימן נ''א סעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן נ''ב

מתחילת סימן נ''ב עד אמצע סעיף א' ''ומכל מקום''
מאמצע הסעיף ''ומכל מקום'' עד סימן נ''ג סעיף ג'
עליו'' יצא  ''ושלא  ד'  סעיף  אמצע  עד  ג'  מסעיף 

חזרה מסימן נ''א סעיף ד' עד סימן נ''ג אמצע
סעיף ד' ''ושלא יצא עליו''

09/11/22
09/12/22
09/13/22
09/14/22
09/15/22
09/16/22
09/17/22
09/18/22
09/19/22
09/20/22
09/21/22
09/22/22
09/23/22
09/24/22

אלול ט''ו 
אלול ט''ז 
אלול י''ז 
אלול י''ח 
אלול י''ט 
כ' אלול
כ''א אלול
אלול כ''ב 
אלול כ''ג 
אלול כ''ד 
אלול כ''ה 
אלול כ''ו 
אלול כ''ז 
כ''ח אלול

סז כתובות 
כתובות סח
כתובות סט
ע כתובות 
עא כתובות 
כתובות עב
עג כתובות 
כתובות עד
כתובות עה
כתובות עו
כתובות עז
כתובות עח
כתובות עט
פ כתובות 

ט''ו אלול-כ"א אלול  שער הכניעה פ''ה 'והחמישי כאשר יחשוב בגדולת הבורא' עד פ''ו 'והחמישי הכניעה בענייני עולמו'
כ''ב אלול-כ''ח אלול שער הכניעה פ''ו 'והחמישי הכניעה בענייני עולמו' עד סוף פרק ז'

מוסר - שמירת הלשון

קנין חכמה:

טבלת לימוד לתכנית ,הדף היומי בהלכה,

כ' סיון-כ''ו סיון  ספר חובת הלבבות שער הבטחון פ''ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'קנין חכמה:
כ''ז סיון-ג' תמוז  שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

מוסר  - שמירת הלשון
סיון כ''ד 
כ''ה סיון
כ''ו סיון
כ''ז סיון
כ''ח סיון
כ''ט סיון
סיון ל' 
א' תמוז
תמוז ב' 
תמוז ג' 

06/23/22
06/24/22
06/25/22
06/26/22
06/27/22
06/28/22
06/29/22
06/30/22
07/01/22
07/02/22

מסימן ל"ב סעיף כ' עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

חזרה מאמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''
עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד אמצע סעיף כ''ה ''או שהיתה''
מאמצע הסעיף ''או שהיתה'' עד סעיף כ''ו

מסעיף כ''ו עד סעיף כ''ח
מסעיף כ''ח עד סעיף ל''ג
מסעיף ל''ג עד סעיף ל''ו

חזרה מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד סעיף ל''ו

שמירת הלשון הקדמה 'עוד אמרתי' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'וכל זה'

'וכל זה' עד 'ושמעתי בשם'
'ושמעתי בשם' עד 'ועל טענה'

'ועל טענה' עד סוף הקדמה
חלק א' שער הזכירה פרק א' 'כתיב' עד 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'
א' פרק  סוף  עד  לבאר'  'ונראה  א'  פרק 
'ואם מדבר' ב'  יש' עד פרק  'ועוד  ב'  פרק 
פרק ב' 'ואם מדבר' עד פרק ב' 'והנה ידוע'

קח יבמות 
קט יבמות 
קי יבמות 
קיא יבמות 
קיב יבמות 
קיג יבמות 
קיד  יבמות 
יבמות קטו
יבמות קטז
קיז יבמות 

חבורת ש"ס
בבא קמא מ:

בבא קמא מא.
בבא קמא מא:
בבא קמא מב.
בבא קמא מב:

חזרה
חזרה

בבא קמא מג.
בבא קמא מג:
בבא קמא מד.
בבא קמא מד:
בבא קמא מה.

חזרה
חזרה

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה

טבלת לימוד לתכנית ,הדף היומי בהלכה,

כ' סיון-כ''ו סיון  ספר חובת הלבבות שער הבטחון פ''ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'קנין חכמה:
כ''ז סיון-ג' תמוז  שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

מוסר - שמירת הלשון
סיון כ''ד 
כ''ה סיון
כ''ו סיון
כ''ז סיון
כ''ח סיון
כ''ט סיון
סיון ל' 
א' תמוז
תמוז ב' 
תמוז ג' 

06/23/22
06/24/22
06/25/22
06/26/22
06/27/22
06/28/22
06/29/22
06/30/22
07/01/22
07/02/22

מסימן ל"ב סעיף כ' עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

חזרה מאמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''
עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד אמצע סעיף כ''ה ''או שהיתה''
מאמצע הסעיף ''או שהיתה'' עד סעיף כ''ו

מסעיף כ''ו עד סעיף כ''ח
מסעיף כ''ח עד סעיף ל''ג
מסעיף ל''ג עד סעיף ל''ו

חזרה מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד סעיף ל''ו

שמירת הלשון הקדמה 'עוד אמרתי' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'וכל זה'

'וכל זה' עד 'ושמעתי בשם'
'ושמעתי בשם' עד 'ועל טענה'

'ועל טענה' עד סוף הקדמה
חלק א' שער הזכירה פרק א' 'כתיב' עד 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'
א' פרק  סוף  עד  לבאר'  'ונראה  א'  פרק 
'ואם מדבר' ב'  יש' עד פרק  'ועוד  ב'  פרק 
פרק ב' 'ואם מדבר' עד פרק ב' 'והנה ידוע'

קח יבמות 
קט יבמות 
קי יבמות 
קיא יבמות 
קיב יבמות 
קיג יבמות 
קיד  יבמות 
יבמות קטו
יבמות קטז
קיז יבמות 

חבורת ש"סמשנה ברורה   דף היומי בהלכה
בבא קמא כ.

חזרה
חזרה

בבא קמא כ:
בבא קמא כא.
בבא קמא כא:
בבא קמא כב.
בבא קמא כב:

חזרה
חזרה

סיון-תמוז תשפ"ב

6

לימוד: מסימן נ"א סעיף ד' עד סעיף ו'

Is greeting someone permitted during davening?
In earlier times, it was customary to greet and return greetings in the middle of davening. Chazal allowed greetings in certain 
circumstances. In between sections of davening, one could greet a person to whom he owed respect and one could also return 
a greeting to anyone. In the middle of a section, one could return a greeting to someone he owed respect and initiate a greeting 
to someone he feared. There was discussion about which points in davening are considered “between sections”. It is no longer 
customary to extend greetings during davening, however, and the Achronim say that all forms of greeting are forbidden. 
[סעיף ה' ס"ק יב-יג]

SUNDAY 
Sept. 18 //  כ"ב אלול

לימוד: מסעיף ו' עד תחילת סימן נ"ב

How long should it take to say Pesukei D’zimrah?
Care should be taken to say Pesukei D’zimrah slowly, as deliberately as one would count money, so that words should not be 
omitted, mispronounced, or slurred. Some poskim say that it should take half an hour to say Pesukei D’zimrah. Although doing so 
is not required, it is customary to appoint a chazan to lead davening from the beginning. One should keep his hands empty during 
Pesukei D’zimrah. There are opinions which allow a person to hold an item if he would not be disturbed if it would fall from his hand. 
All agree that holding a siddur is permitted.

[סעיף ח וס"ק כ; ביאורים ומוספים דרשו, 23]

MONDAY 
Sept. 19  //  כ"ג אלול

לימוד: מתחילת סימן נ"ב עד אמצע סעיף א' "ומכל מקום"

Should a woman skip Pesukei D’zimrah in order to daven with the tzibur?
A person may only skip if he will not have the opportunity to daven together with the tzibur at a later minyan. According to some 
Achronim, it is permissible to skip even if one will only be able to daven together with the chazan and not the actual tzibur. The 
poskim disagree about whether a woman should skip in order to daven with the tzibur. If a person is davening by himself, he may skip 
in order to recite Kriyas Shema or Shemoneh Esrei at the proper time.

[ביאורים ומוספים דרשו, 1 ו־3]

TUESDAY 
Sept. 20  //  כ"ד אלול

לימוד: מאמצע הסעיף "ומכל מקום" עד סימן נ"ג סעיף ג'

Can Birchos Hashachar be said at night before going to sleep?
L’chatchilah, one should recite all of the Birchos Hashachar before davening. Otherwise, they should be said after Shacharis, 
before the end of zman tefilah. Some Achronim only allow them to be recited until chatzos (midday). Others are lenient and 
permit them to be said in the afternoon. There is even an opinion which permits them to be said after nightfall, up until the time a 
person goes to sleep. We do not protest when others rely on these opinions.        

[סימן נב, סעיף א, ס"ק י, וביה"ל ד"ה כל; וראה ביאורים ומוספים דרשו, 9]

WEDNESDAY 
Sept. 21  // כ"ה אלול

לימוד: מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו"

What qualities should a shaliach tzibur have? 
The shaliach tzibur should be an honorable, righteous person with a long-established sterling reputation. The poskim 
disagree about whether it is appropriate to appoint a person with an obvious physical defect to be the chazan. Some 
encourage this, since the prayers of a broken-hearted person do not go unnoticed. Even those who are stringent do not 
disqualify him according to the letter of the law. Therefore, he may be the one to lead the davening if there is no one  
else available who can read.
[סעיף ד, ס"ק יג, ושעה"צ ס"ק יד ו־טו; ביאורים ומוספים דרשו, 23]

THURSDAY 
Sept. 22 // כ"ו אלול

לימוד של דף היומי בהלכה: כ"ב - כ"ו אלול תשפ“ב | מ”ב חלק א’ - מסימן נ"א סעיף ד' עד סימן נ"ג אמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו"


