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אלול תשפ"ב-תשרי תשפ"ג

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
אלול תשפ"ב-תשרי תשפ"ג

ז' 'ואיתא בתנחומא' עד סוף פרק  ז'  פרק 
פרק ח' 'עוד יזהר' עד פרק ח' 'וכהאי גוונא'
פרק ח' 'וכהאי גוונא' עד פרק ח' 'וכשירצה האדם'
פרק ח' 'וכשירצה האדם' עד פרק ח' 'ונבאר דברינו'
פרק ח' 'ונבאר דברינו' עד פרק ח' 'ומדה זו'

פרק ח' 'ומדה זו' עד פרק ח' 'עוד זאת'
פרק ח' 'עוד זאת' עד סוף פרק ח'

פרק ט' 'עוד זאת' עד פרק ט' 'ואגב נבאר'
פרק ט' 'ואגב נבאר' עד פרק ט' 'והנה זה'
פרק ט' 'והנה זה' עד פרק ט' 'ואפילו אם'
ט' פרק  סוף  עד  אם'  'ואפילו  ט'  פרק 
פרק י' 'ובאמת כאשר' עד פרק י' 'כן הדבר'
ידוע' 'והנה  י'  פרק  עד  הדבר'  'כן  י'  פרק 
פרק י' 'והנה ידוע' עד פרק י' 'וכל דברינו'

מאמצע סעיף ד' ''ושלא יצא עליו'' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י''א

מסעיף י''א עד סעיף ט''ז
מסעיף ט''ז עד אמצע סעיף י''ט ''ודווקא''

מאמצע הסעיף ''ודווקא'' עד סעיף כ''ב

חזרה מאמצע סעיף ד' ''ושלא יצא עליו'' עד סעיף כ''ב

מסימן נ''ג סעיף כ''ב עד סעיף כ''ה
מסעיף כ''ה עד סעיף כ''ו

מסעיף כ''ו עד סימן נ''ד אמצע סעיף ג' ''וכן מי שלא היה''
מאמצע הסעיף ''וכן מי שלא היה'' עד סימן נ''ה אמצע סעיף א' ''ואין אומרים אותו''
מאמצע הסעיף ''ואין אומרים אותו'' עד אמצע סעיף ג' ''אבל אין קורין''

חזרה מסימן נ''ג סעיף כ''ב עד סימן נ''ה אמצע
סעיף ג' ''אבל אין קורין''

09/25/22
09/26/22
09/27/22
09/28/22
09/29/22
09/30/22
10/01/22
10/02/22
10/03/22
10/04/22
10/05/22
10/06/22
10/07/22
10/08/22

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

כתובות פא
כתובות פב
כתובות פג
כתובות פד
כתובות פה
פו כתובות 
כתובות פז
כתובות פח
כתובות פט
צ כתובות 
כתובות צא
כתובות צב
כתובות צג
צד כתובות 

כ''ט אלול-ו' תשרי שער הכניעה פ''ח  עד פ''י 'והרביעי שהוא בעניני העולם הבא'
ז' תשרי-י''ג תשרי שער הכניעה פ''י 'והרביעי שהוא בעניני העולם הבא' עד סוף הפרק )סוף השער(

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
ערב ראש השנה

ראש השנה
ראש השנה

בבא קמא מה:
בבא קמא מו.

חזרה
חזרה

בבא קמא מו:
בבא קמא מז.

בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים

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
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לימוד: מאמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו" עד סעיף ו'
Which nusach must the chazan use for his quiet Shemoneh Esrei?

A chazan must be fluent enough in the pesukim of Tanach to recite the pesukim that are woven through the davening. He must 
also daven in the nusach of the tzibur. Many poskim allow the chazan to daven in his own nusach during the quiet Shemoneh Esrei. 
He should take note of the differences in nusach so that he will not be confused during chazoras hashatz. Others say that the quiet 
Shemoneh Esrei is a preparation for chazoras hashatz and should be davened in the same nusach planned for chazoras hashatz.  
[ביאורים ומוספים דרשו, 27]

SUNDAY 
Sept. 25 //  כ"ט אלול

לימוד: סעיף ו' עד סעיף י"א
When is a bar mitzvah boy not permitted to serve as chazan?

As mentioned, a boy who is bar mitzvah may occasionally serve as chazan. If he is an avel, he may be chazan for Ma’ariv daily. In 
situations where he is permitted to serve as chazan, it is not necessary to be certain that he has fulfilled both criteria for manhood 
(turning thirteen and two pubic hairs). Since serving as chazan at a minyan is only mid’rabonon, once he turns thirteen it can be 
assumed that he reached the other milestone as well. In a situation where he would be discharging other people’s tefilla obligations, 
he may not serve as chazan according to the view that the obligation to daven is min haTorah. 

[ס"ק כה; ביאורים ומוספים דרשו, 37]

MONDAY 
Sept. 26  //  א' תשרי

לימוד: מסעיף י"א עד סעיף ט"ז
Can an Ashkenazi be the chazan in a Sephardi minyan?

A chazan must be able to properly pronounce the words that he recites. The poskim disagree about whether a chazan must change 
his pronunciation if he is leading a congregation that pronounces the words in a different way than he is accustomed to. Even 
those who say that he should adjust to the tzibur’s custom hold that if he will become confused and end up mispronouncing things, 
he should stick to his familiar pronunciation. According to the opinions that he must stick with his own pronunciation, it is best for 
him not to be appointed chazan so that he will not diverge from the tzibur.
[ביאורים ומוספים דרשו, 45]

TUESDAY 
Sept. 27  //  ב' תשרי

לימוד: מסעיף ט"ז עד אמצע סעיף י"ט "ודוקא"
Can a person appoint himself to be chazan?

A person who has not been appointed as a shul’s steady chazan should not approach the amud to lead the tefillah without being 
asked. Upon being asked, he should at first refuse. When asked again, he should give the impression that he is preparing himself 
for the task. After being asked for the third time, he should accept the position. Following this protocol lends prestige to the task. 
A chazan for Selichos or Pesukei D’zimrah may accede to the request immediately. In a shul which does not have a gabbai who 
appoints chazanim, a person may go up to be the chazan without being asked.        

[סעיף טו ו־טז; ביאורים ומוספים דרשו, 53]

WEDNESDAY 
Sept. 28  // ג' תשרי

לימוד: מאמצע הסעיף "ודוקא" עד סעיף כ"ב
May a chazan exclude someone from his tefillah? 

If a chazan refuses to be motzei a specific member of the congregation in his tefillah due to feelings of animosity, he 
forfeits his right to be chazan and cannot be motzei anyone. The appointment to serve as shaliach tzibur hinges on a 
willingness to serve the entire tzibur. In addition, a chazan who is not willing to be motzei everyone has a moral defect 
which causes his tefillah to be flawed and incomplete. 
[ס"ק נז; ביאורים ומוספים דרשו, 64]

THURSDAY 
Sept. 29 // ד' תשרי

לימוד של דף היומי בהלכה: כ"ט אלול תשפ"ב -ד' תשרי תשפ“ג | מ”ב חלק א’ - מאמצע סעיף ד' "ושלא יצא עליו" עד סעיף כ"ב


