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תשרי-חשון תשפ"ג

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
תשרי-חשון תשפ"ג

י''ג פרק  סוף  עד  בעולם'  'וגם  י''ג  פרק 
פרק י''ד 'ויש מחמת' עד פרק י''ד 'גם יתבונן'
פרק י''ד 'גם יתבונן' עד פרק י''ד 'והנה כאשר'
פרק י''ד 'והנה כאשר' עד פרק י''ד 'וזה לשון'
י''ד פרק  סוף  עד  לשון'  'וזה  י''ד  פרק 
פרק ט''ו 'ויש שסיבתן' עד פרק ט''ו 'וכן הוא'
פרק ט''ו 'וכן הוא' עד פרק ט''ו 'ויש שסיבת'
ט''ו פרק  סוף  עד  שסיבת'  'ויש  ט''ו  פרק 
פרק ט''ז 'ויש שסיבת' עד פרק ט''ז 'הנה על ידי'
פרק ט''ז 'הנה על ידי' עד פרק ט''ז 'ויש אנשים'
פרק ט''ז 'ויש אנשים' עד פרק ט''ז 'ועצה נכונה'
פרק ט''ז 'ועצה נכונה' עד פרק ט''ז 'והנה בדרך'
פרק ט''ז 'והנה בדרך' עד פרק ט''ז 'הג''ה ונוכל'
ט''ז פרק  סוף  עד  ונוכל'  'הג''ה  ט''ז  פרק 

מסימן נ''ח סעיף ד' עד תחילת סימן נ''ט
מתחילת סימן נ''ט עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' ''ולא יענה''
מאמצע הסעיף ''ולא יענה'' עד סימן ס' סעיף ב'

מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' ''וכן הלכה''

חזרה מסימן נ''ח סעיף ד' עד סימן ס' אמצע סעיף ד' ''וכן הלכה''

מאמצע סעיף ד' ''וכן הלכה'' עד סימן ס''א סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סעיף כ''א

מסעיף כ''א עד סימן ס''ב סעיף ב'

חזרה מאמצע סעיף ד' ''וכן הלכה'' עד סימן ס''ב סעיף ב'

10/23/22
10/24/22
10/25/22
10/26/22
10/27/22
10/28/22
10/29/22
10/30/22
10/31/22
11/01/22
11/02/22
11/03/22
11/04/22
11/05/22

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

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 

כ''ח תשרי-ד' חשון שער התשובה פרק ו'  עד סוף פרק ו'
ה' חשון-י"א חשון   שער התשובה פרק ז' – 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' 
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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

בבא קמא מז:
בבא קמא מח.

חזרה
חזרה

בבא קמא מח:
בבא קמא מט.
בבא קמא מט:

נ. בבא קמא 
נ: בבא קמא 

חזרה
חזרה
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מוסר - שמירת הלשון
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לימוד: מאמצע סעיף ד' "וכן הלכה" עד סימן ס"א סעיף ב'
Is kavanah necessary for a mitzvah mid’rabonon?

As we have learned, there is a disagreement in the Gemara about whether mitzvos tzrichos kavanah-- whether intent is 
necessary to fulfill a mitzvah. Shulchon Aruch rules according to the stringent opinion. Therefore, if one does a mitzvah without 
the proper intent, he must redo the mitzvah. In deference to the opinions which hold that one was already yotzei, a brocha 
is not recited the second time. Later poskim disagree on whether intent is necessary for mitzvos mid’rabonon. The halachah 
follows the stringent view.  
[סימן ס, סעיף ד, ס"ק י, וביה"ל ד"ה וכן; ביאורים ומוספים דרשו, 17]

SUNDAY 
Oct. 30 //  ה' חשון

לימוד: מסעיף ב' עד סעיף ו'
How can an individual reach 248 words of Shema?

A person who is davening by himself does not have a chazan to complete the necessary word count. Shulchon Aruch says that a 
person in this situation should keep certain numerical calculations in mind when saying the brocha of V’yatziv. Rema offers another 
option of saying the words Kel Melech Ne’eman just before Shema. These three additional words bring him to the count of 248. If a 
person already said Shema before davening along with the words Kel Melech Ne’eman, the poskim disagree about whether he should 
say it again when he says Shema with the brochos.

[סעיף ג; ביאורים ומוספים דרשו, 9]

MONDAY 
Oct. 31  //  ו' חשון

לימוד: מסעיף ו' עד סעיף י"ב
What is an improper way to shake one’s head?

In some places it is customary for a person to move his head in the four cardinal directions when saying the word echad, to show 
that Hashem’s rulership extends to all places. The proper order is to go from east to north and then west to south. One should not 
go from east to west and then north to south, as it would appear as if he is making a cross.   
[סעיף ו וס"ק כ, עם הרחבת המקור שבשעה"צ ס"ק י]

TUESDAY 
Nov. 1  //  ז' חשון

לימוד: מסעיף י"ב עד סעיף כ"א
Can one respond Amen to a brocha twice?

One should not say the word Amen twice when responding to a brocha. It gives the impression that there could be two powers 
(chas v’sholom). If one hears two brochos completed at the same time, one Amen suffices for both. One may also answer Amen 
v’Amen. In a case where the brocha contains both a praise and a request and the Amen has two separate meanings (to affirm and 
to request fulfillment), repeating the Amen is permitted. An example of such a brocha would be Refoeinu, which praises Hashem 
as the true healer and requests that He heal the sick.        

[סעיף יב וס"ק כח; ביאורים ומוספים דרשו, 19]

WEDNESDAY 
Nov. 2  // ח' חשון

לימוד: מסעיף כ"א עד סימן ס"ב סעיף ב'
Can one be yotzei by listening to another person say Kriyas Shema? 

A person who listens to another person saying a brocha with intent to be yotzei fulfills his own obligation. This concept is 
known as shomeya k’oneh (listening is the equivalent of speaking). The poskim disagree about whether this rule can be applied 
to Kriyas Shema as well. Some say that since the Torah says v’dibarta bam, a person must articulate the words in order to be 
yotzei. Another possible reason for this view is that a person must accept the yoke of Heaven himself and cannot be yotzei 
through others. Under pressing circumstances, a person can rely on the majority opinion, which is lenient. 
[סימן סא, ס"ק מ; ביאורים ומוספים דרשו, 29 ;וראה שם, 30]

THURSDAY 
Nov. 3  // ט' חשון

לימוד של דף היומי בהלכה: ה'-ט' חשון תשפ“ג | מ”ב חלק א’ -מאמצע סעיף ד' "וכן הלכה" עד סימן ס"ב סעיף ב'


