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תשרי תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
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(

תשרי תשפ"ג

פרק י' 'וכל דברינו' עד סוף פרק י'
פרק י''א 'ודע דנצירת' עד פרק י''א 'ולמה הדבר'
פרק י''א 'ולמה הדבר' עד פרק י''א 'הג''ה ומחברו'
פרק י''א 'הג''ה ומחברו' עד סוף פרק י''א
פרק י''ב 'ויש עצה' עד פרק י''ב 'ואל יתמה'
פרק י''ב 'ואל יתמה' עד פרק י''ב 'ונבאר דרך'
פרק י''ב 'ונבאר דרך' עד פרק י''ב 'והנה מכל'
י''ב פרק  סוף  עד  מכל'  'והנה  י''ב  פרק 
פרק י''ג 'והנה כל' עד פרק י''ג 'יש שמורגל'
פרק י''ג 'יש שמורגל' עד פרק י''ג 'וזה לשון'
פרק י''ג 'וזה לשון' עד פרק י''ג 'ויש שמחמת'
פרק י''ג 'ויש שמחמת' עד פרק י''ג 'וילמוד האדם'
פרק י''ג 'וילמוד האדם' עד פרק י''ג 'הג''ה ונראה'
פרק י''ג 'הג''ה ונראה' עד פרק י''ג 'וגם בעולם'

מאמצע סעיף ג' ''אבל אין קורין'' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'

מסעיף י' עד סעיף י''ג
מסעיף י''ג עד סעיף י''ז

מסעיף י''ז עד סעיף כ''ב

חזרה מאמצע סעיף ג' ''אבל אין קורין'' עד סעיף כ''ב

מסעיף כ''ב עד סימן נ''ו אמצע סעיף א' ''ולא יפסיק''
מאמצע הסעיף ''ולא יפסיק'' עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד תחילת סימן נ''ח
מתחילת סימן נ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'

חזרה מסעיף כ''ב עד סימן נ''ח סעיף ד'

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

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

כתובות צה
צו כתובות 
צז כתובות 
כתובות צח
כתובות צט
ק כתובות 
כתובות קא
כתובות קב
קג כתובות 
כתובות קד
כתובות קה
קו כתובות 
קז כתובות 
קח כתובות 

י''ד תשרי-כ' תשרי שער התשובה פתיחה עד סוף פרק ג'
כ''א תשרי-כ''ז תשרי שער התשובה פרק ד' עד סוף פרק ה'

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
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים 
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 ג' "אבל אין קורין" עד סעיף ו'
Can a child count towards a minyan?

A minority view among the Rishonim holds that a boy who is at least six years old may serve as the tenth “man” of a minyan. 
Shulchon Aruch, however, rules according to the majority view that a minyan must have ten adults. Rema holds that some 
congregations have the custom to be lenient under pressing circumstances. Some have the minhag that a child in this case should 
hold a Sefer Torah during davening. During Shemoneh Esreh, he should put it down on a table and hold onto the handles. The 
poskim disagree about whether the custom to rely on a child for a minyan extends to Kriyas HaTorah as well.  
[סעיף ד וס"ק כד; ביאורים ומוספים דרשו 32-33]

SUNDAY 
Oct. 9 //  י"ד תשרי

לימוד: מסעיף ו' עד סעיף י'
Can everyone in shul recite Kaddish?

L’chatchilah, there should be at least two members of the minyan who answer Amen to Kaddish. This is because Kaddish ends with 
the words v’imru Amen (“and they will answer Amen”). If everyone in the minyan wants to recite Kaddish (instead of responding to 
it), however, they may be lenient. The Achronim explain that the words v’imru Amen can be instructions for malachim or outsiders. It 
can also mean that those who are reciting the Kaddish should respond in their hearts. 

[ביאורים ומוספים דרשו, 41]

MONDAY 
Oct. 10  //  ט"ו תשרי

לימוד: מסעיף י' עד סעיף י"ג
How can a boy become bar mitzvah before his older friend?

A child born during Adar Sheini on a leap year becomes bar mitzvah on the same date of the regular Adar during a standard year. 
Therefore, if two children were born on the same leap year--one on a later date in Adar Rishon and one on earlier date in Adar 
Sheini--the younger child will become bar mitzvah before the older one (in a standard year).

[סעיף י]

TUESDAY 
Oct. 11  //  ט"ז תשרי

לימוד: מסעיף י"ג עד סעיף י"ז
Can a person standing in the ezras nashim be counted in a minyan?

Regarding the halachos of zimun, people in different rooms can join together if they can see one another. Some Rishonim draw a 
parallel to a minyan and allow people who see each other to be counted together in a minyan even if they are not in the same room. 
Shulchon Aruch rules according to this view, while other Achronim are stringent. Therefore, a minyan should try to be in the same 
room whenever this is possible, but they may be lenient in pressing circumstances. This issue commonly arises when a person is 
standing in the ezras nashim of a shul which has a window facing the men’s shul.         

[סעיף יד, ס"ק מח, נב ו־נד, וביה"ל ד"ה ולחוץ; ביאורים ומוספים דרשו, 61-60]

WEDNESDAY 
Oct. 12  // י"ז תשרי

לימוד: מסעיף י"ז עד סעיף כ"ב
Can the tenth man leave town for the Yamim Noraim? 

A person who lives in a city with only ten Jewish men may not leave for the Yamim Noraim unless he hires another person to 
take his place. Even if he is accustomed to leave every year, he must remain if he is needed for the minyan (e.g. if the number of 
residents dwindled). If, however, the residents generally leave for the Yamim Noraim, they cannot compel an individual to stay 
in town if they want to make their own minyan one year. 
[סעיף כא וביה"ל ד"ה עיר; ביאורים ומוספים דרשו, 82]

THURSDAY 
Oct. 13 // י"ח תשרי

לימוד של דף היומי בהלכה: י"ד-י"ח תשרי תשפ“ג | מ”ב חלק א’ - מאמצע סעיף ג' "אבל אין קורין" עד סעיף כ"ב


