
A person who knowingly davened next to tzoah must 
daven again. If he was unaware of its presence and only 
noticed it afterwards, he only needs to daven again if he 
was in an area that was likely to contain tzoah and he 
was negligent by failing to check. 

There are restrictions which pertain to saying a davar 
shebekedusha in the vicinity of a foul odor, whether 
it emanates from tzoah or another putrid substance. 
Using an air freshener to mask the odor is subject to 
debate. Some are lenient in the case of a sick person 
who cannot tend to his own bathroom needs, since he 
would be unable to learn or daven otherwise. 
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Sunday Dec. 11 - י"ז כסלו Tuesday Dec. 13 - י"ט כסלו

Monday Dec. 12 - י"ח כסלו Wednesday Dec. 14 - כ' כסלו

Thursday Dec. 15 - כ"א כסלו

At what age does kol isha 
apply to a woman?

Can one say a davar shebekedusha 
in the vicinity of a foul odor if air 
freshener is used to mask it?

If a person closes his eyes, can  
he say a davar shebekedusha  
in front of an ervah?

If one davened in an unclean area, 
must he repeat the davening?

Must a catheter be 
covered in order to daven?

It is forbidden for a man to listen to a woman 
(other than his wife, daughter, mother or sister) 
sing. This applies to any woman starting from 
the age of eleven, whether she is single or 
married, Jewish or non-Jewish. It also applies to 
relatives (other than those enumerated above). 
The prohibition includes both live and recorded 
singing. 

Shulchon Aruch rules that one may say a davar 
shebekedusha in front of an ervah if he either closes 
his eyes or turns his head. (If the person himself is 
undressed, it does not help to close his eyes.) Many 
Achronim disagree, however, and maintain that 
saying a davar shebekedusha in such circumstances is 
only permitted if one turns his entire body to the side. 

A davar shebekedusha may not be said in the vicinity of a 
chamber pot dedicated for mei raglayim. A patient who 
is connected to a catheter is permitted learn Torah and 
daven. The poskim disagree about whether the line and 
sack must be covered. Some say that it must be covered 
if it is made from rubber, and it is recommended to be 
covered if it is made of plastic. Others say that the sack 
should be covered but the line may be exposed. A third 
view holds that neither of them must be covered. They 
explain that since it is disposable, it is not comparable to 
the type of chamber pot which was common in the days 
of Chazal. 

To Join: 888-5-DIRSHU  
info@DirshuNJ.org

Great for the Shabbos Table!
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כסלו תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
כו נדרים 
כז נדרים 
כח נדרים 
כט נדרים 
ל נדרים 
לא נדרים 
לב נדרים 
לג נדרים 
לד נדרים 
לה נדרים 
לו נדרים 
לז נדרים 
לח נדרים 
לט נדרים 

כסלו תשפ"ג

פרק ד' 'וידמה בנפשו' עד פרק ד' 'עוד אמרו'
פרק ד' 'עוד אמרו' עד פרק ד' 'גם על ידי'
פרק ד' 'גם על ידי' עד פרק ד' 'ובפרט שמקלקל'
פרק ד' 'ובפרט שמקלקל' עד פרק ד' 'וגם הוא'
פרק ד' 'וגם הוא' עד פרק ד' 'וכתב רבינו'
פרק ד' 'וכתב רבינו' עד פרק ד' 'הג''ה ושמעתי'
ד' פרק  סוף  עד  ושמעתי'  'הג''ה  ד'  פרק 
פרק ה' 'והנה מכל' עד פרק ה' 'בא וראה'
פרק ה' 'בא וראה' עד פרק ה' 'ואיתא במדרש'
פרק ה' 'ואיתא במדרש' עד פרק ה' 'וכעין זה'
גם' 'וזוכה  ה'  פרק  עד  זה'  'וכעין  ה'  פרק 
'ובכלל' ה'  פרק  עד  גם'  'וזוכה  ה'  פרק 
זה' 'וכל  ה'  פרק  עד  'ובכלל'  ה'  פרק 
מה' 'ובאמת  ה'  פרק  עד  זה'  'וכל  ה'  פרק 

מתחילת סימן ע''ג עד תחילת סימן ע''ד
מתחילת סימן ע''ד עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן ע''ה אמצע סעיף א' ''ויש אומרים''

מאמצע סעיף א' ''ויש אומרים'' עד סעיף ג'

חזרה מתחילת סימן ע''ג עד סימן ע''ה סעיף ג'

מסימן ע''ה סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן ע''ו סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד תחילת סימן ע''ז

מתחילת סימן ע''ז עד תחילת סימן ע''ט

ג' עד תחילת סימן ע''ט חזרה מסימן ע''ה סעיף 

12/04/22
12/05/22
12/06/22
12/07/22
12/08/22
12/09/22
12/10/22
12/11/22
12/12/22
12/13/22
12/14/22
12/15/22
12/16/22
12/17/22

כסלו י' 
י''א כסלו
י''ב כסלו
כסלו י''ג 
י''ד כסלו
ט''ו כסלו
ט''ז כסלו
כסלו י''ז 
י''ח כסלו
י''ט כסלו
כסלו כ' 
כ''א כסלו
כ''ב כסלו
כ''ג כסלו

מ נדרים 
מא נדרים 
מב נדרים 
מג נדרים 
מד נדרים 
מה נדרים 
מו נדרים 
מז נדרים 
מח נדרים 
מט נדרים 
נ נדרים 
נא נדרים 
נב נדרים 
נג נדרים 

י' כסלו-ט"ז כסלו ש. חשבון הנפש פרק ג' עד פרק ג' ''והחמישי שיחשוב עם נפשו''
י''ז כסלו-כ''ג כסלו ש. חשבון הנפש פ''ג ''והחמישי שיחשוב עם נפשו'' עד פ''ג ''והשמיני חשבון האדם עם נפשו''

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 סא.
בבא קמא סא:
בבא קמא סב.
בבא קמא סב:
בבא קמא סג. 

חזרה
חזרה

בבא קמא סג:
בבא קמא סד.
בבא קמא סד:
בבא קמא סה.
בבא קמא סה:

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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Join over 50,000 particpants worldwide as 
Daf HaYomi B'Halacha recently began the 
new cycle, 'משנה ברורה, חלק א, and become 
proficient in the halachos of everyday life. 


