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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' 

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

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

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"ח סעיף ד' עד תחילת סימן נ"ט
What is the deadline for Birchos Kriyas Shema?

A person who did not read Kriyas Shema at the proper time can still say it, along with its brochos, until the fourth halachic hour 
of the day. Although the time for Shema has passed, the brochos are not directly connected to Shema and may be said for an 
additional hour. Reciting the first two parshios of Shema is optional after the third hour, but one is still obligated to say the third 
parsha. The mitzvah of remembering yetzias Mitzrayim can be done throughout the day. After the fourth hour, Birchos Kriyas 
Shema can no longer be said. If one was an ones, there is room to be lenient and recite it before chatzos.  
[סעיף ו ס"ק כו-כז, וביה"ל ד"ה קוראה; ביאורים ומוספים דרשו, 26 ;וראה שם, 28]

SUNDAY 
Oct. 23 //  כ"ח תשרי

לימוד: מתחילת סימן נ"ט עד סעיף ג'
Can a brocha be corrected?

A person who recited the wrong brocha but corrected himself within the span of toch kdei dibur (the time it takes to say “sholom 
alecha rebbi”) has fulfilled his obligation. If he delayed longer, even if he was thinking about how to correct himself, he is not yotzei.  
Likewise, if he began another brocha he is not yotzei.

[סעיף ב, ס"ק ו-ז, וביה"ל ד"ה ונזכר וד"ה אם; ביאורים ומוספים 1-3]

MONDAY 
Oct. 24  //  כ"ט תשרי

לימוד: מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' "ולא יענה"
How did the Rosh change the custom of Birchos Kriyas Shema?

In earlier times, it was customary for only the chazan to say Birchos Kriyas Shema and for the tzibur to be yotzei by listening. It is 
quoted that the Rosh personally abstained from this practice and said the brochos himself. He explained that he was concerned 
that his mind could wander in the middle of a brocha and interrupt his concentration on the words of the chazan. He would then 
not be yotzei the brocha.  For someone who recites the brochos, this is not a concern. The Rosh’s personal practice has become 
the accepted halacha. The later poskim question the premise that one is not yotzei if he does not concentrate on the words of the 
chazan. They explain that the Rosh meant that he would not be yotzei the brocha properly.  [ס"ק טו וביה"ל ד"ה עם]

TUESDAY 
Oct. 25  //  ל' תשרי

לימוד: מאמצע הסעיף "ולא יענה" עד סימן ס' סעיף ב'
Do Birchos Kriyas Shema belong in the category of birchos hamitzvah?

Rema maintains that one should answer Amen to Ahavah Rabba. In his view, the brochos of Kriyas Shema are not brachos on 
the mitzvah of saying Kriyas Shema. If they were, the text would have been similar to a typical birchos hamitzvah. Although the 
halacha follows this view, in deference to the first opinion one should complete the brocha along with the chazan to avoid having to 
answer Amen. One should not answer Amen to any brocha other than Ahavah Rabba at that point in davening.         

[סימן נט, סעיף ד וס"ק כה; ביאורים ומוספים דרשו, 2]

WEDNESDAY 
Oct. 26  // א' חשון

לימוד: מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' "וכן הלכה"
Must Kriyas Shema be said together with its brochos? 

If a person recited Kriyas Shema before davening, he should still repeat it when he says the Birchos Kriyas Shema. Doing so 
fulfills the Talmudic mandate to learn Torah before Shemoneh Esrei. In addition, there are opinions which hold that one can only 
fulfill Kriyas Shema properly when it is recited together with its brochos. The poskim disagree about whether it is necessary to 
repeat Kriyas Shema if doing so would cause him to miss tefillah b’tzibur. 
[סעיף ב, ס"ק ד, וביה"ל ד"ה ונראה; ביאורים ומוספים דרשו, 4]

THURSDAY 
Oct. 27 // ב' חשון

לימוד של דף היומי בהלכה: כ"ח-ב' תשרי-חשון תשפ“ג | מ”ב חלק א’ -מסימן נ"ח סעיף ד' עד סימן ס' אמצע סעיף ד' "וכן הלכה"


