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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: מסימן נ"ג סעיף כ"ב עד סעיף כ"ה
How important is it for a community to have a rov?

If a community has limited funds and can afford either a rov who can render halachic decisions or a chazan, hiring a rov takes 
precedence. This ruling holds true even if members of the community are not proficient in davening and need a chazan to 
fulfill their obligations; a rov should be hired even at the expense of the davening. Based on this idea, the Achronim stress the 
importance of a community rov who can guide the people to live as proper Torah Jews.  
[סעיף כד, ס"ק עא וביה"ל ד"ה שליח]

SUNDAY 
Oct. 2 //  ז' תשרי

לימוד: מסעיף כ"ה עד סעיף כ"ו
Can a person who sues in secular court be a chazan?

It is forbidden to summon another Jew to secular court (without permission from beis din). One who did so (and has not done 
teshuva) may not serve as chazan during the Yamim Noraim. If the secular court awarded him money which he would not have 
been entitled to according to halacha, he is a gazlan and cannot be chazan during the rest of the year either. If he was unaware of the 
severity of going to secular court, he is not disqualified during the year.

[ס"ק פב; ביאורים ומוספים דרשו, 91]

MONDAY 
Oct. 3  //  ח' תשרי

לימוד: מסעיף כ"ו עד סימן נ"ד אמצע סעיף ג' "וכן מי שלא היה"
When are appropriate times to say Kaddish?

Kaddish is never recited as a stand-alone tefillah. It is said after reciting Shemoneh Esreh, reading pesukim of Tanach or learning 
Torah Sheba’al Peh. Kaddish D’rabonon is said after learning Torah Sheba’al Peh. According to some Achronim, it should only be 
recited after learning an Aggadic passage. Therefore, an Aggadic quote is recited after a public learning session and then Kaddish 
is said.
[סימן נד, סעיף ג וס"ק ח-ט; ביאורים ומוספים דרשו, 9-8]

TUESDAY 
Oct. 4  //  ט' תשרי

לימוד: מאמצע הסעיף "וכן מי שלא היה" עד סימן נ"ה אמצע סעיף א' "ואין אומרים אותו"

What is the reason for saying Borchu?
Chazal instituted the recitation of Borchu before saying Birchos Kriyas Shema. This is the chazan’s way of calling upon the tzibur to 
recite the upcoming brochos. The tzibur then consents and begins the brochos. One who arrives late to shul and responds to Borchu 
while in the middle of Pesukei D’zimrah (i.e. with no intention to immediately start Birchos Kriyas Shema) is overlooking Chazal’s 
original intentions.        

[סימן נד, ס"ק יג; ביאורים ומוספים דרשו, 17]

WEDNESDAY 
Oct. 5  // י' תשרי

לימוד: מאמצע הסעיף "ואין אומרים אותו" עד אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין"
Can a chazan complete Kaddish if the minyan dissipates? 

If a davar shebekedusha began with a minyan, it may be completed even if some people leave and there is no longer a minyan. At 
least six people must remain in order to continue. Even though continuing in these circumstances is permissible, it was wrong for 
people to leave in the middle of the davar shebekedusha. Once there is no longer a minyan, the poskim are not sure whether  
leaving is still forbidden. If it is clear from the outset that a minyan will not remain for the duration of the davar shebekedusha,  
the poskim disagree on whether it is permissible to start. 
[נה ב ס"ק ו ויא ביה"ל ד"ה ומ"מ ביאורים ומוספים דרשו 16]

THURSDAY 
Oct. 6 // י"א תשרי

לימוד של דף היומי בהלכה: ז'-י"א תשרי תשפ“ג | מ”ב חלק א’ - מסימן נ"ג סעיף כ"ב עד סימן נ"ה אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין"


