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חשון תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
כתובות קט
קי כתובות 
כתובות קיא
כתובות קיב
ב נדרים 
ג נדרים 
ד נדרים 
ה נדרים 
ו נדרים 
ז נדרים 
ח נדרים 
ט נדרים 
י נדרים 
יא נדרים 

חשון תשפ"ג

פרק י''ז 'גם יתבונן' עד פרק י''ז 'וזה הענין'
פרק י''ז 'וזה הענין' עד פרק י''ז 'כלל הדברים'
פרק י''ז 'כלל הדברים' עד פרק י''ז 'וראה את'
י''ז 'וראה את' עד סוף שער התבונה פרק 
שער התורה פרק א' 'הנה יש' עד 'גם לימוד'
פרק א' 'גם לימוד' עד פרק א' 'ונמצא לפי'
'וכתיב' א'  פרק  עד  לפי'  'ונמצא  א'  פרק 
פרק א' 'וכתיב' עד פרק א' 'ואיתא בספרי'
פרק א' 'ואיתא בספרי' עד פרק א' 'ולא נברא'
פרק א' 'ולא נברא' עד פרק א' 'ואין העולם'
פרק א' 'ואין העולם' עד פרק א' 'וכתב בחובת'
א' פרק  סוף  עד  בחובת'  'וכתב  א'  פרק 
פרק ב' 'אמרו חז''ל' עד פרק ב' 'רבי יוחנן'
בה' 'וזוכה  ב'  פרק  עד  יוחנן'  'רבי  ב'  פרק 

מסימן ס''ב סעיף ב' עד תחילת סימן ס''ג
מתחילת סימן ס''ג עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן ס''ד

מתחילת סימן ס''ד עד תחילת סימן ס''ה
מתחילת סימן ס''ה עד סעיף ב'

ב' סעיף  ס''ה  סימן  עד  ב'  סעיף  ס''ב  מסימן  חזרה 

מסימן ס''ה סעיף ב' עד תחילת סימן ס''ו
מתחילת סימן ס''ו עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד אמצע סעיף ח' ''אבל טלית''

חזרה מסימן ס''ה סעיף ב' עד סימן ס''ו
אמצע סעיף ח' ''אבל טלית''

11/06/22
11/07/22
11/08/22
11/09/22
11/10/22
11/11/22
11/12/22
11/13/22
11/14/22
11/15/22
11/16/22
11/17/22
11/18/22
11/19/22

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

יב נדרים 
יג נדרים 
יד נדרים 
טו נדרים 
טז נדרים 
יז נדרים 
יח נדרים 
יט נדרים 
כ נדרים 
כא נדרים 
כב נדרים 
כג נדרים 
כד נדרים 
כה נדרים 

י''ב חשון-י"ח חשון שער התשובה פרק ח' עד סוף פרק ח'
י''ט חשון-כ''ה חשון  שער התשובה פרק ט' עד סוף פרק ט'

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 נא.
בבא קמא נא:
בבא קמא נב.
בבא קמא נב:
נג. בבא קמא 

חזרה
חזרה

נג: בבא קמא 
בבא קמא נד.
בבא קמא נד:
בבא קמא נה.
בבא קמא נה:

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 ס"ב סעיף ב' עד תחילת סימן ס"ג
Can Shema be said in English?

It is permissible to daven, recite brochos and say Kriyas Shema in languages other than Lashon Kodesh. One must understand 
the language, and it must be an accepted language spoken by most of the local populace. Nonetheless, it is appropriate to 
recite all tefillos in Lashon Kodesh. The poskim say that presently, even according to the basic halacha, one must daven in 
Lashon Kodesh. Since there are many words whose meaning is uncertain today, exact translation is not always possible. When 
using Lashon Kodesh, it is not necessary to know the meaning of the words. 
[סעיף ב, ס"ק ג, וביה"ל ד"ה יכול]

SUNDAY 
Nov. 6 //  י"ב חשון

לימוד: מתחילת סימן ס"ג עד סעיף ד'
Can Shema be said while lying in bed?

A person may recite Kriyas Shema in any position—whether sitting, standing, walking, reclining, or riding on an animal. When 
reclining, though, one may not say Shema while lying directly on his back or stomach. A slight tilt to the side is also not acceptable. 
According to Shulchon Aruch, if one is fully on his side, saying Shema is permitted l’chatchilah. Rema maintains that one may only 
say it while lying down if he is undressed and it would be a bother to get up, get dressed, and say Shema. If a person is dressed when 
he is reclining, he must get up to say Shema. The Achronim disagree about whether the leniency permitting the recitation of Shema 
while walking applies only when a person is travelling or whether it can be relied upon even if one wishes to walk around in shul. 

[סעיף א' ס"ק א-ג ביאורים ומוספים דרשו 1]

MONDAY 
Nov. 7  //  י"ג חשון

לימוד: מסעיף ד' עד תחילת סימן ס"ד
Is “shushing” permitted during Kriyas Shema?

It is forbidden to talk during all three parshios of Shema. During the first parsha it is also forbidden to signal or motion, even for 
the sake of a mitzvah. Some poskim say that signaling is only forbidden while one is saying the words, but pausing is permitted 
in order to signal. Others do not make this distinction. Some poskim are stringent and do not allow motioning even when saying 
the second parsha. All agree that signaling for a mitzvah is permitted. Some poskim are lenient in the case of signaling someone to 
stop being disruptive.   
[סעיף ו, ס"ק יז-יח וביה"ל ד"ה לא; ביאורים ומוספים דרשו 23, 26, 27]

TUESDAY 
Nov. 8  //  י"ד חשון

לימוד: מתחילת סימן ס"ד עד תחילת סימן ס"ה
Which pasuk is found in both parshios?

The pasuk of U’chsovtam is found in both the first and second parshios of Kriyas Shema. If a person was saying this pasuk and 
forgot which parsha he was up to, he must go back to where it is written the first time. If, however, he continued with lema’an 
yirbu, it can be assumed that he is in the second parsha. If one lost his place when reading along with a group of people, he 
should rejoin the tzibur regardless of which pesukim he found himself saying.       

[סעיף ד וס"ק י-יא; ביאורים ומוספים דרשו, 6]

WEDNESDAY 
Nov. 9  // ט"ו חשון

לימוד: מתחילת סימן ס"ה עד סעיף ב'
Why do the Kohanim sing in the middle of Birchas Kohanim? 

While saying certain tefillos or brochos, a person may not take a break and remain quiet for the amount of time it takes 
to recite that particular passage from beginning to end. These tefillos include any brocha, birchos Kriyas Shema, Shema, 
Shemoneh Esrei, Hallel or Megilas Esther.  A pause that constitutes an interruption is calculated according to the time it takes 
the reader to recite a given section. Pausing from the reading in order to sing is not considered an interruption. It has become 
customary for Kohanim to sing between each of the brochos of Birchos Kohanim, thus allowing an extended period for the 
tzibur to recite their supplications without causing an interruption. 
[ס"ק ג, ד ו־ז, וביה"ל ד"ה קראה; ביאורים ומוספים דרשו, 8 ,9 ו־13]

THURSDAY 
Nov. 10  // ט"ז חשון

לימוד של דף היומי בהלכה: י"ב-ט"ז חשון תשפ“ג | מ”ב חלק א’ -מסימן ס"ב סעיף ב' עד סימן ס"ה סעיף ב'


