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ירושלמי

יום תאריך
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב אליך ידיד הß
ג ידיד ßדרשוß
ד
ה כבר למדונו רבותינו הקדמונים ¢דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם
ו גדול ¨¢והיטיב מרנא החפץ חיים זיע¢א¨ בהקדמתו לßמשנה ברורה ¨ßלבאר
ש מדוע לימוד ההלכה¨ ובעיקר בחלק ßאורח חיים ßשבשו¢ע¨ הוא הלימוד
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בבלי

ירושלמי

יום תאריך
א
ב הראשון שבו צריך האדם להשקיע את כל כוחותיו¨ לפני שייגש לחלקי
ג התורה האחרים ויעשה בהם קניין של ממשÆ
ד
ה
ברי¨ אם כן¨ לכל יהודי אשר חפץ למלא את חובתו וייעודו בעולמו¨ כי עליו
ו לעסוק בלימוד ההלכה¨ למען ידע את הדרך אשר ילך בה בלימוד התורה
ש
א וקיום מצוותיה Æוכי תאמרו מה נוכל לעשות¨ הרי רבו כמו רבו ההלכות
ב ופרטיהן¨ ואיך יוכל אדם ילוד אשה וקרוץ מחומר לדעת את כל אלו מבלי
ג להחסיר דבר מתלמודוø
ד
ה על כך נענה ונאמר את מה שכבר ענו חכמנו זכרונם לברכה¨ ש¢לא עליך
ו המלאכה לגמור ¨¢וביתר שאת מחייבים אותנו דברי התוס ßהמפורסמים
ש¢דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול ¨¢ואם כן¨ כל מה שחסר לנו
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בבלי

ירושלמי

יום תאריך
א
ב כדי להגיע לקיום מצוות ידיעת התורה¨ אשר כל איש ישראל מחויב בה¨
ג היא הקבלה שבלב והתחלת הביצוע למעשהÆ
ד
ה
מהפכת ßהדף היומי בהלכה ßכבר עשתה לה שם בכל רחבי העולם היהודי Æנערים
ו צעירים¨ מבוגרים ובעלי שיבה¨ עוסקים כולם בלימוד ההלכה דבר יום ביומוÆ
ש
א מדוע באמת הצליח לימוד זה כל כך¨ עד שזכה לתמיכתם ועידודם הנמרץ
ב של כל מרנן ורבנן גדולי דורנו¨ אלו אשר עמנו חיים היום לאורך ימים
ג
ד ושנים¨ ואלו אשר כבר הלכו למנוחות לאחר שהאירו מזוהר קדושתם
ה ומזיו תורתם על הארץ והדרים עליה Æמה הוא סוד הקסם של ßהדף היומי
ו בהלכה ßשבזכותו זכו אלפים רבים לסיים בפעם הראשונה בחייהם את כל
ש ששת חלקי ßהמשנה ברורה ßבשלמותø
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בבלי

ירושלמי

יום תאריך
א
ב
ג את התשובה לשאלה זו¨ ענו מרנן ורבנן גדולי הדור בעצמם ואמרו ששני
ד כוחות חזקים יש כאן¨ ועליהם הכח השלישי העולה על כולם∫ הראשון הוא
ה כח הרבים¨ השני הוא כח ההתמדה והשלישי הוא כח ההחלטה והקבלה
ו
ש שבלבÆ
א עורו והתעוררו אחינו בית ישראל¨ הצטרפו עמנו ללימוד קדוש ונשגב זה¨
גב ובכח הרבים¨ נזכה ליישם את כוחה של הקבלה הטובה ולהפוך אותו לכח
ד של התמדה וקביעות אשר ממנה לא נזוז¨ עדי נסיים את כל חלקי ßהמשנה
ה ברורה ßשוב ושוב¨ ונקנה קניין נצחי ויסודי בידיעת ההלכהÆ
ו
ש
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ירושלמי

כל
˘‰ונ‰

‰לכו˙
בכל יום
מובטח לו
˘‰ו‡ בן
עולם ‰ב‡

בשורה טובה ללומדי ’המשנה ברורה’
צורבא מרבנן וכל קהלא קדישא¨ שוחרי
ודורשי לימוד ההלכה¨
הננו להודיעכם על קיומם מידי יום של
שיעורי ה’דף היומי בהלכה’ בספר
’משנה ברורה’¨ הלימוד הוא כעמוד ליום
דהיינו כ≠∞ ±דפי ’משנה ברורה’ מדי חודש
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˘יעורים ח„˘ים
מאות שיעורים נפתחו ב’דף היומי בהלכה’

גם אתה יכול
התקשרו אלינו ונסייע לכם
למעוניינים להקים שיעור חדש
ב’דף היומי בהלכה’ ≠ ב’משנה ברורה’ ∫
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חבורו˙

,

,
„ר˘ו בכולל

גם אתם מוזמנים לפתוח מוקד של לימוד ומבחן אצלכם בכולל
במסגרת חבורות ’דרשו בכולל’ ≠ ללימוד ’דף היומי בהלכה’
להקמת מקום מבחן חודשי בכולל∫
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חבורו˙

,

,
„ר˘ו בי˘יבו˙

מאות מקומות לימוד ומבחן מתקיימים בישיבות הקדושות
במסגרת חבורות ’דרשו בישיבות’
להקמת מקום מבחן חודשי בישיבות∫
הרב גרשון קרויזר∫ ∞μ≤≠∑∂≤≤μ∞±
קנין חכמה∫

ירושלמי

אייר

יום תאריך
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
קנין חכמה∫

דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®

≤¥
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,
,
˜ול „‰ף ‰יומי ב‰לכ‰
שיעורי ה’דף היומי בהלכה’ בטלפון בעברית¨ אידיש¨ אנגלית
ישראל∫ קו ’דרשו’ ∂∂∂≤≤≤≤≠∑∑∞¨ ≤™¥ππ
וכן במערכת ’קול הלשון’ ∞∞≥≠∂±∑±±±
ארה’’ב∫ אנגלית  ∑±∏≠π∞∂∂¥¥πאידיש ∑±∏≠π∞∂∂¥∂π
צרפת∫ ∂≤∑∞±∑≠≤∑∂±
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˘‰יעורים
מערך
,
,
˘ל „ר˘ו

למידע על שיעורים בארץ באזור מגוריך
ניתן לפנות למוקד ’דרשו’
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,

בבלי

מבחני

,

„‰ף ‰יומי ב‰לכ‰

’דרשו’ מקיים מבחנים מידי חודש במסגרת ה’דף היומי בהלכה’
בלמעלה מחמש מאות מוקדי מבחנים בארץ ובעולם
אחד מהם בודאי קרוב לאזור מגוריך

הצטרף עכשיו
™ המבחנים במילגה בהתאם לכללים
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,
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˜ו מי„ע ח„˘ו˙ „ר˘ו
כל מה שקורה ומתחדש ב’דרשו’
שיעורים ב’דף היומי בבלי’
שיעורים ב’דף היומי בהלכה’
תוכנית ’הפותח בכל יום’
תוכנית ’לקראת שבת’
מידע¨ חדשות ועוד ועודÆÆÆ
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בי˙ ‰ור‡‰
טלפוני
בחומר ‰נלמ„
≤™¥ππ
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ירושלמי

,
,
המשנה ברורה שכבש את העולם היהודי
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ב
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א
יום תאריך
בא
ג א ßסיון
ד ב ßסיון
ה ג ßסיון
ו ד ßסיון
ש ה ßסיון
קנין חכמה∫

 ,טבל˙ לימו„ ל˙כני˙ ,
„‰ף ‰יומי ב‰לכ‰
מוסר ≠ חפץ חיים
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
בבלי ירושלמי
בכורות מח מעשר שני ה
מסימן שפ¢ב עד אמצע סעיף א ßהגה ¢ישראל שהשכיר ¢כלל ט ßאות ג ßעד אות הß
בכורות מט מעשר שני ו
מאמצע סעיף א ßהגה ¢ישראל שהשכיר ¢עד סעיף ג ßכלל ט ßאות ה ßעד סוף כלל טß
בכורות נ מעשר שני ז
כלל י ßאות א ßעד אות גß
מסעיף ג ßעד סעיף וß
בכורות נא מעשר שני ח
כלל י ßאות ג ßעד אות הß
חזרה מתחילת סימן שפ¢א
בכורות נב מעשר שני ט
כלל י ßאות ה ßעד אות זß
עד סימן שפ¢ב סעיף וß
כ¢ח אייר ≠ ג ßסיון חובת הלבבות ש Æהבטחון פ¢ד ¢אבל עניני אויביו ¢עד פ¢ד ¢אבל פירוש החלק החמישי¢
קנין חכמה∫

סיון

יום תאריך
א ו ßסיון
ב ז ßסיון
ג ח ßסיון
ד ט ßסיון
ה י ßסיון
ו י¢א סיון
ש י¢ב סיון
א י¢ג סיון
ב י¢ד סיון
ג ט¢ו סיון
ד ט¢ז סיון
ה י¢ז סיון
ו י¢ח סיון
ש י¢ט סיון
קנין חכמה∫

מוסר ≠ חפץ חיים
בבלי ירושלמי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
בכורות נג מעשר שני י
מסעיף ו ßעד סעיף יß
כלל י ßאות ז ßעד אות טß
בכורות נד מעשר שני יא
מסעיף י ßעד סעיף י¢ד
כלל י ßאות ט ßעד אות י¢א
בכורות נה מעשר שני יב
מסעיף י¢ד עד סעיף ט¢ז
כלל י ßאות י¢א עד אות י¢ג
בכורות נו מעשר שני יג
מסעיף ט¢ז עד סעיף י¢ט
כלל י ßאות י¢ג עד אות ט¢ו
בכורות נז מעשר שני יד
מסעיף י¢ט עד תחילת סימן שפ¢ג
כלל י ßאות ט¢ו עד אות י¢ז
כלל י ßאות י¢ז עד סוף הל ßלשון הרע בכורות נח מעשר שני טו
חזרה מסימן שפ¢ב סעיף וß
עד תחילת סימן שפ¢ג
חפץ חיים הל ßרכילות כלל א ßאות א ßעד אות ד ßבכורות נט מעשר שני טז
בכורות ס מעשר שני יז
מתחילת סימן שפ¢ג עד תחילת סימן שפ¢ד כלל א ßאות ד ßעד אות וß
בכורות סא מעשר שני יח
מתחילת סימן שפ¢ד עד תחילת סימן שפ¢ה כלל א ßאות ו ßעד אות חß
ערכין ב מעשר שני יט
מתחילת סימן שפ¢ה עד תחילת סימן שפ¢ו כלל א ßאות ח ßעד אות יß
מתחילת סימן שפ¢ו עד סעיף גß
ערכין ג מעשר שני כ
כלל א ßאות י ßעד סוף כלל אß
מסעיף ג ßעד סעיף וß
ערכין ד מעשר שני כא
כלל ב ßאות א ßעד אות גß
ערכין ה מעשר שני כב
כלל ב ßאות ג ßעד סוף כלל בß
חזרה מתחילת סימן שפ¢ג
עד סימן שפ¢ו סעיף וß
ערכין ו מעשר שני כג
כלל ג ßאות א ßעד אות בß
ו ≠ ßי ßסיון ש Æהבטחון פ¢ד ¢אבל פירוש החלק החמישי ¢עד פ¢ד ¢והבטחון על האלוקים ¢י¢ג ≠ י¢ז סיון ש Æהבטחון פ¢ד ¢והבטחון על האלוקים ¢עד פ¢ה ¢והשישי כי הבוטח¢
קנין חכמה∫

סיון ≠ תמוז

מוסר ≠ חפץ חיים
בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
א כ ßסיון מסעיף ו ßעד סעיף חß
ערכין ז מעשר שני כד
כלל ג ßאות ב ßעד סוף כלל גß
ב כ¢א סיון מסעיף ח ßעד תחילת סימן שפ¢ז
ערכין ח מעשר שני כה
כלל ד ßאות א ßעד סוף כלל דß
ג כ¢ב סיון מתחילת סימן שפ¢ז עד תחילת סימן שפ¢ח כלל ה ßאות א ßעד אות גß
ערכין ט מעשר שני כו
ד כ¢ג סיון מתחילת סימן שפ¢ח עד תחילת סימן ש¢צ כלל ה ßאות ג ßעד אות הß
ערכין י מעשר שני כז
ה כ¢ד סיון מסימן ש¢צ עד סימן שצ¢א אמצע סעיף א¢ ßוכשיש שתי חצירות ¢כלל ה ßאות ה ßעד אות וß
ערכין יא מעשר שני כח
ו כ¢ה סיון חזרה מסימן שפ¢ו סעיף ו ßעד סימן שצ¢א כלל ה ßאות ו ßעד סוף כלל הß
ערכין יב מעשר שני כט
ש כ¢ו סיון אמצע סעיף א¢ ßוכשיש שתי חצירות ¢כלל ו ßאות א ßעד אות גß
ערכין יג מעשר שני ל
א כ¢ז סיון מאמצע סעיף א¢ ßוכשיש שתי חצירות ¢עד סעיף ב ßכלל ו ßאות ג ßעד אות הß
ערכין יד מעשר שני לא
ב כ¢ח סיון מסעיף ב ßעד שצ¢ב סעיף בß
כלל ו ßאות ה ßעד אות חß
ערכין טו מעשר שני לב
ג כ¢ט סיון מסעיף ב ßעד סעיף הß
כלל ו ßאות ח ßעד סוף כלל וß
ערכין טז מעשר שני לג
ד ל ßסיון מסעיף ה ßעד תחילת סימן שצ¢ג
כלל ז ßאות א ßעד אות בß
ערכין יז חלה א
ה א ßתמוז מתחילת סימן שצ¢ג עד תחילת סימן שצ¢ד כלל ז ßאות ב ßעד אות גß
ערכין יח חלה ב
ו ב ßתמוז חזרה מסימן שצ¢א אמצע סעיף א¢ ßוכשיש כלל ז ßאות ג ßעד אות הß
ערכין יט חלה ג
ש ג ßתמוז שתי חצירות ¢עד תחילת סימן שצ¢ד
כלל ז ßאות ה ßעד סוף כלל זß
ערכין כ חלה ד
קנין חכמה∫ כ ≠ ßכ¢ד סיון ש Æהבטחון פ¢ה ¢והשישי כי הבוטח ¢עד פ¢ז כ¢ז סיון ≠ א ßתמוז ש Æהבטחון פ¢ז עד סוף שער הבטחון
חכמה∫היומי בהלכה ßמס ¨μ≤ ßקנין תורה  ¨∏¥מבחן קנין חכמה  ≤πיום שישי ב ßבתמוז מבחן מסכם קנין תורה ≤±
בסיון מבחן ßדף
יום חמישי כ¢ד בסיון מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μ≤ ßמבחן קנין חכמה  ≤πיום שישי כ¢הקנין

תמוז

יום תאריך
א ד ßתמוז
ב ה ßתמוז
ג ו ßתמוז
ד ז ßתמוז
ה ח ßתמוז
ו ט ßתמוז
ש י ßתמוז
א י¢א תמוז
ב י¢ב תמוז
ג י¢ג תמוז
ד י¢ד תמוז
ה ט¢ו תמוז
ו ט¢ז תמוז
ש י¢ז תמוז
קנין חכמה∫

מוסר ≠ חפץ חיים
בבלי ירושלמי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
ערכין כא חלה ה
מתחילת סימן שצ¢ד עד תחילת סימן שצ¢ה כלל ח ßאות א ßעד אות דß
מסימן שצ¢ה עד תחילת סימן שצ¢ז סיום הלכות ערובי חצרות ושתופי מבואות כלל ח ßאות ד ßעד סוף כלל חß
ערכין כב חלה ו
כלל ט ßאות א ßעד אות גß
ערכין כג חלה ז
מתחילת סימן שצ¢ז עד סעיף הß
כלל ט ßאות ג ßעד אות הß
ערכין כד חלה ח
מסעיף ה ßעד סעיף יß
כלל ט ßאות ה ßעד אות זß
ערכין כה חלה ט
מסעיף י ßעד סעיף ט¢ז
כלל ט ßאות ז ßעד אות יß
ערכין כו חלה י
חזרה מתחילת סימן שצ¢ד
עד סימן שצ¢ז סעיף ט¢ז
ערכין כז חלה יא
כלל ט ßאות י ßעד אות י¢א
מסעיף ט¢ז עד תחילת סימן שצ¢ח
ערכין כח חלה יב
כלל ט ßאות י¢א עד אות י¢ג
מתחילת סימן שצ¢ח עד סעיף הß
ערכין כט חלה יג
כלל ט ßאות י¢ג עד אות י¢ד
מסעיף ה ßעד אמצע סעיף ו¢ ßומערה שיש בנין ¢כלל ט ßאות י¢ד עד סוף הלכות רכילות ערכין ל חלה יד
מאמצע סעיף ו¢ ßומערה שיש בנין ¢עד סעיף ח ßחפץ חיים ציורים אות א ßעד אות ד ßערכין לא חלה טו
מסעיף ח ßעד סעיף י¢א
ערכין לב חלה טז
אות ד ßעד אות וß
ערכין לג חלה יז
אות ו ßעד אות חß
חזרה מסימן שצ¢ז סעיף ט¢ז
עד סימן שצ¢ח סעיף י¢א
ערכין לד חלה יח
אות ח ßעד אות יß
ד ≠ ßח ßתמוז ש Æיחוד המעשה פתיחה עד פ¢ה י¢א ≠ ט¢ו תמוז ש Æיחוד המעשה פ¢ה עד פ¢ה ¢וכאשר יתייאש ממך בענין הזה¢
קנין חכמה∫

תמוז ≠ אב

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ חפץ חיים¨ שמירת הלשון
תמורה ב חלה יט
א י¢ח תמוז מסעיף י¢א עד סימן שצ¢ט סעיף ה ßאות י ßעד סוף ספר חפץ חיים
ב י¢ט תמוז מסעיף ה ßעד סעיף טß
שמירת הלשון הקדמה עד ßומזה יוכל ßתמורה ג חלה כ
ג כ ßתמוז מסעיף ט ßעד תחילת סימן תß
תמורה ד חלה כא
ßומזה יוכל ßעד ßוזה ידועß
תמורה ה חלה כב
ד כ¢א תמוז מתחילת סימן ת ßעד תחילת סימן ת¢א ßוזה ידוע ßעד ßובאמת כל אחדß
ה כ¢ב תמוז מתחילת סימן ת¢א עד תחילת סימן ת¢ב ßובאמת כל אחד ßעד ßואף על פי כן ßתמורה ו חלה כג
תמורה ז חלה כד
ßואף על פי כן ßעד ßעוד אמרתיß
ו כ¢ג תמוז חזרה מסימן שצ¢ח סעיף י¢א
ש כ¢ד תמוז עד תחילת סימן ת¢ב
תמורה ח חלה כה
ßעוד אמרתי ßעד ßונבאר דברינוß
תמורה ט חלה כו
א כ¢ה תמוז מתחילת סימן ת¢ב עד תחילת סימן ת¢ג ßונבאר דברינו ßעד ßוכל זהß
תמורה י חלה כז
ב כ¢ו תמוז מסימן ת¢ג עד סימן ת¢ד אמצע סעיף א¢ ßוהואיל ואין בימיםß ¢וכל זה ßעד ßושמעתי בשםß
תמורה יא חלה כח
ג כ¢ז תמוז מאמצע סעיף א¢ ßוהואיל ואין בימים ¢עד סימן ת¢ה ßושמעתי בשם ßעד ßועל טענהß
ד כ¢ח תמוז מתחילת סימן ת¢ה עד סעיף הß
תמורה יב ערלה א
ßועל טענה ßעד סוף הקדמה
ה כ¢ט תמוז מסעיף ה ßעד סעיף זß
שמירת הלשון חלק א ßשער הזכירה פרק אß ßכתיב ßעד פרק אß ßואחר כך ßתמורה יג ערלה ב
פרק אß ßואחר כך ßעד פרק אß ßונראה לבאר ßתמורה יד ערלה ג
ו א ßאב חזרה מתחילת סימן ת¢ב
ש ב ßאב עד סימן ת¢ה סעיף זß
פרק אß ßונראה לבאר ßעד סוף פרק א ßתמורה טו ערלה ד
קנין חכמה∫ י¢ח ≠ כ¢ב תמוז ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢וכאשר יתייאש ממך בענין הזה ¢עד פ¢ה ¢על כן היזהר שלא תטעה ¢כ¢ה ≠ כ¢ט תמוז ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢על כן היזהר שלא תטעה ¢עד פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æמצד אהבת השבח¢
חכמה∫שישי א ßבאב מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨μ≥ ßקנין תורה  ¨∏μמבחן קנין חכמה ∞≥
חכמה ∞≥ יום
יום חמישי כ¢ט בתמוז מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μ≥ ßמבחן קניןקנין

אב

יום תאריך
א ג ßאב
ב ד ßאב
ג ה ßאב
ד ו ßאב
ה ז ßאב
ו ח ßאב
ש ט ßאב
א י ßאב
ב י¢א אב
ג י¢ב אב
ד י¢ג אב
ה י¢ד אב
ו ט¢ו אב
ש ט¢ז אב
קנין חכמה∫

מוסר ≠ שמירת הלשון
בבלי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
פרק בß ßועוד יש ßעד פרק בß ßואם מדבר ßתמורה טז
מסעיף ז ßעד סעיף טß
פרק בß ßואם מדבר ßעד פרק בß ßוהנה ידוע ßתמורה יז
מסעיף ט ßעד תחילת סימן ת¢ו
מתחילת סימן ת¢ו עד תחילת סימן ת¢ח פרק בß ßוהנה ידוע ßעד פרק בß ßוהנה כאשר ßתמורה יח
מתחילת סימן ת¢ח עד אמצע סעיף א ßהגה ¢וי¢א דאפילו ¢פרק בß ßוהנה כאשר ßעד סוף פרק ב ßתמורה יט
מאמצע סעיף א ßהגה ¢וי¢א דאפילו ¢עד אמצע סעיף א ßבהגה ¢ומ¢מ אם כלתה ¢פרק גß ßעוד נוכל ßעד פרק גß ßוהגאון ßתמורה כ
חזרה מסימן ת¢ה סעיף ז ßעד סימן ת¢ח פרק גß ßוהגאון ßעד סוף פרק ג ßתמורה כא
אמצע סעיף א ßבהגה ¢ומ¢מ אם כלתה ¢פרק דß ßכמה גדול ßעד פרק דß ßוגורמת ßתמורה כב
מאמצע סעיף א ßבהגה ¢ומ¢מ אם כלתה ¢עד סעיף ג ßפרק דß ßוגורמת ßעד פרק דß ßויותר מזה ßתמורה כג
מסעיף ג ßעד סימן ת¢ט סעיף בß
פרק דß ßויותר מזה ßעד פרק דß ßהג¢ה ומה יפה ßתמורה כד ערלה יב
מסעיף ב ßעד סעיף הß
פרק דß ßהג¢ה ומה יפה ßעד פרק דß ßומה לי ßתמורה כה ערלה יג
מסעיף ה ßעד סעיף זß
תמורה כו ערלה יד
פרק דß ßומה לי ßעד סוף פרק דß
מסעיף ז ßעד סעיף חß
פרק הß ßכמה גדול ßעד פרק הß ßוגרסינן ßתמורה כז ערלה טו
חזרה מסימן ת¢ח אמצע סעיף א ßבהגה פרק הß ßוגרסינן ßעד פרק הß ßוגרסינן באלה ßתמורה כח ערלה טז
¢ומ¢מ אם כלתה ¢עד סימן ת¢ט סעיף ח ßפרק הß ßוגרסינן באלה ßעד סוף פרק ה ßתמורה כט ערלה יז
ג ≠ ßז ßאב ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æמצד אהבת השבח ¢עד פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æבהנחת החונף ¢י ≠ ßי¢ד אב ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æבהנחת החונף ¢עד פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æמצד הגאות והגאון¢
קנין חכמה∫

ירושלמי
ערלה ה
ערלה ו
ערלה ז
ערלה ח
ערלה ט
ערלה י
ערלה יא

אב

יום תאריך
א י¢ז אב
ב י¢ח אב
ג י¢ט אב
ד כ ßאב
ה כ¢א אב
ו כ¢ב אב
ש כ¢ג אב
א כ¢ד אב
ב כ¢ה אב
ג כ¢ו אב
ד כ¢ז אב
ה כ¢ח אב
ו כ¢ט אב
ש ל ßאב
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
פרק וß ßואל יפלא ßעד פרק וß ßוהנה כל ßתמורה ל ערלה יח
מסעיף ח ßעד סעיף י¢א
מסעיף י¢א עד סעיף י¢ב
פרק וß ßוהנה כל ßעד פרק וß ßועוד מצאתי ßתמורה לא ערלה יט
מסעיף י¢ב עד סימן ת¢י סעיף בß
פרק וß ßועוד מצאתי ßעד סוף פרק ו ßתמורה לב ערלה כ
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תי¢א
פרק זß ßבא וראה ßעד פרק זß ßגם בזה ßתמורה לג ביכורים א
מתחילת סימן תי¢א עד תחילת סימן תי¢ג פרק זß ßגם בזה ßעד פרק זß ßגם בזה שטמא ßתמורה לד ביכורים ב
פרק זß ßגם בזה שטמא ßעד פרק זß ßהג¢ה וראה ßכריתות ב ביכורים ג
חזרה מסימן ת¢ט סעיף חß
עד תחילת סימן תי¢ג
פרק זß ßהג¢ה וראה ßעד פרק זß ßומזה נוכל ßכריתות ג ביכורים ד
מתחילת סימן תי¢ג עד תחילת סימן תי¢ד פרק זß ßומזה נוכל ßעד סוף פרק ז ßכריתות ד ביכורים ה
מתחילת סימן תי¢ד עד תחילת סימן תט¢ו פרק חß ßגם נגרע ßעד פרק חß ßעוד מצינו ßכריתות ה ביכורים ו
מתחילת סימן תט¢ו עד סעיף גß
פרק חß ßעוד מצינו ßעד פרק חß ßויותר מזה ßכריתות ו ביכורים ז
מסעיף ג ßעד סימן תט¢ז סעיף בß
פרק חß ßויותר מזה ßעד פרק חß ßופשוט הוא ßכריתות ז ביכורים ח
מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק חß ßופשוט הוא ßעד סוף פרק ח ßכריתות ח ביכורים ט
פרק טß ßהנה בפרקים ßעד פרק טß ßוכל הדיבורים ßכריתות ט ביכורים י
חזרה מתחילת סימן תי¢ג
עד סימן תט¢ז סעיף גß
פרק טß ßוכל הדיבורים ßעד פרק טß ßוגם הוא ßכריתות י ביכורים יא
י¢ז ≠ כ¢א אב ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢וכאשר יתייאש היצר Æ Æמצד הגאות והגאון ¢עד פ¢ה ¢ואם לא תשמע לו ¢כ¢ד ≠ כ¢ח אב ש Æיחוד המעשה פ¢ה ¢ואם לא תשמע לו ¢עד סוף פ¢ו סוף השער
מס ¨μ¥ ßקנין תורה ∂∏¨ מבחן קנין חכמה ≥±
בהלכהß
חכמה∫
יום שישי כ¢ט באב מבחן ßדף היומיקנין

אלול

יום תאריך
א א ßאלול
ב ב ßאלול
ג ג ßאלול
ד ד ßאלול
ה ה ßאלול
ו ו ßאלול
ש ז ßאלול
א ח ßאלול
ב ט ßאלול
ג י ßאלול
ד י¢א אלול
ה י¢ב אלול
ו י¢ג אלול
ש י¢ד אלול
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
פרק טß ßוגם הוא ßעד סוף פרק ט ßכריתות יא ביכורים יב
מסעיף ג ßעד תחילת סימן תי¢ז
מתחילת סימן תי¢ז עד תחילת סימן תי¢ח פרק יß ßעתה נבאר ßעד פרק יß ßהג¢ה וזה ßכריתות יב ביכורים יג
מתחילת סימן תי¢ח עד סעיף גß
פרק יß ßהג¢ה וזה ßעד פרק יß ßואמרו חז¢ל ßכריתות יג שבת א
מסעיף ג ßעד תחילת סימן ת¢כ
פרק יß ßואמרו חז¢ל ßעד סוף פרק י ßכריתות יד שבת ב
מתחילת סימן ת¢כ עד תחילת סימן תכ¢ב פרק י¢א ßעוד יש ßעד פרק י¢א ßעוד יש מעלה ßכריתות טו שבת ג
חזרה מסימן תט¢ז סעיף ג ßעד תחילת פרק י¢א ßעוד יש מעלה ßעד פרק י¢א ßוכדי לבאר ßכריתות טז שבת ד
סימן תכ¢ב
פרק י¢א ßוכדי לבאר ßעד פרק י¢א ßבואו וראו ßכריתות יז שבת ה
מתחילת סימן תכ¢ב עד סעיף בß
פרק י¢א ßבואו וראו ßעד פרק י¢א ßומצוה זו ßכריתות יח שבת ו
מסעיף ב ßעד סעיף דß
פרק י¢א ßומצוה זו ßעד סוף פרק י¢א כריתות יט שבת ז
מסעיף ד ßעד תחילת סימן תכ¢ג
פרק י¢ב ßידע עוד ßעד פרק י¢ב ßוגדולה הזכות ßכריתות כ שבת ח
מתחילת סימן תכ¢ג עד תחילת סימן תכ¢ד פרק י¢ב ßוגדולה הזכות ßעד פרק י¢ב ßודע אחי ßכריתות כא שבת ט
מתחילת סימן תכ¢ד עד סימן תכ¢ה סעיף ב ßפרק י¢ב ßודע אחי ßעד סוף פרק י¢ב כריתות כב שבת י
פרק י¢ג ßכמה צריך ßעד פרק י¢ג ßהג¢ה ופן ßכריתות כג שבת יא
חזרה מתחילת סימן תכ¢ב עד
סימן תכ¢ה סעיף בß
פרק י¢ג ßהג¢ה ופן ßעד פרק י¢ג ßוביותר אם ßכריתות כד שבת יב
א ≠ ßה ßאלול ש Æהכניעה פתיחה עד פ¢ד ח ≠ ßי¢ב אלול ש Æהכניעה פ¢ד עד פ¢ה ¢והחמישי כאשר יחשוב בגדולת הבורא¢
¢דרשו בכולל ¢מס ¨μ¥ ßמבחן קנין חכמה ≥±
בהלכהßחכמה∫
יום שני ב ßבאלול מבחן ßדף היומי קנין

אלול

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק י¢ג ßוביותר אם ßעד פרק י¢ג ßומה טוב ßכריתות כה שבת יג
א ט¢ו אלול מסעיף ב ßעד סימן תכ¢ו סעיף בß
ב ט¢ז אלול מסעיף ב ßעד אמצע סעיף ב ßבהגה ¢אין מקדשין הלבנה קודם ¢פרק י¢ג ßומה טוב ßעד סוף פרק י¢ג כריתות כו שבת יד
ג י¢ז אלול מאמצע סעיף ב ßבהגה ¢אין מקדשין הלבנה קודם ¢עד אמצע הסעיף בהגה ¢ורוקד ¢פרק י¢ד ßמאד מאד ßעד פרק י¢ד ßעל כן ßכריתות כז שבת טו
ד י¢ח אלול מאמצע סעיף ב ßבהגה ¢ורוקד ¢עד תחילת סימן תכ¢ז פרק י¢ד ßעל כן ßעד פרק י¢ד ßוראה אחי ßכריתות כח שבת טז
ה י¢ט אלול מתחילת סימן תכ¢ז עד תחילת סימן תכ¢ח פרק י¢ד ßוראה אחי ßעד סוף פרק י¢ד מעילה ב שבת יז
פרק ט¢ו ßוהנה ßעד פרק ט¢ו ßוהנה אם ßמעילה ג שבת יח
ו כ ßאלול חזרה מסימן תכ¢ה סעיף בß
ש כ¢א אלול עד תחילת סימן תכ¢ח
פרק ט¢ו ßוהנה אם ßעד פרק ט¢ו ßוגם השטן ßמעילה ד שבת יט
א כ¢ב אלול מתחילת סימן תכ¢ח עד סעיף דß
פרק ט¢ו ßוגם השטן ßעד פרק ט¢ו ßקשה היא ßמעילה ה שבת כ
ב כ¢ג אלול מסעיף ד ßעד סעיף וß
פרק ט¢ו ßקשה היא ßעד סוף פרק ט¢ו מעילה ו שבת כא
ג כ¢ד אלול מסעיף ו ßעד סעיף חß
פרק ט¢ז ßוהנה עוון ßעד פרק ט¢ז ßעוד אמרינן ßמעילה ז שבת כב
ד כ¢ה אלול מסעיף ח ßעד סימן תכ¢ט סיום הלכות ערובי תחומין והלכות ראש חודש וסיום חלק ד ßפרק ט¢ז ßעוד אמרינן ßעד פרק ט¢ז ßולפלא גדול ßמעילה ח שבת כג
ה כ¢ו אלול מתחילת סימן תכ¢ט עד סעיף בß
פרק ט¢ז ßולפלא גדול ßעד פרק ט¢ז ßעוד בוא ßמעילה ט שבת כד
פרק ט¢ז ßעוד בוא ßעד פרק ט¢ז ßואפילו אם ßמעילה י שבת כה
ו כ¢ז אלול חזרה מתחילת סימן תכ¢ח
ש כ¢ח אלול עד סימן תכ¢ט סעיף בß
פרק ט¢ז ßואפילו אם ßעד סוף פרק ט¢ז מעילה יא שבת כו
קנין חכמה∫ ט¢ו ≠ י¢ט אלול ש Æהכניעה פ¢ה ¢והחמישי כאשר יחשוב בגדולת הבורא ¢עד פ¢ו ¢והחמישי הכניעה בעניני עולמו ¢כ¢ב ≠ כ¢ו אלול ש Æהכניעה פ¢ו ¢והחמישי הכניעה בעניני עולמו ¢עד פ¢ח
שישי כ¢ז באלול מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨μμ ßקנין תורה ∑∏¨ מבחן קנין חכמה ≤≥
קנין ≤≥ יום
יום חמישי כ¢ו באלול מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μμ ßמבחן קנין חכמה
חכמה∫

אלול ≠ תשרי

יום תאריך
א כ¢ט אלול
ב א ßתשרי תש¢פ
ג ב ßתשרי
ד ג ßתשרי
ה ד ßתשרי
ו ה ßתשרי
ש ו ßתשרי
א ז ßתשרי
ב ח ßתשרי
ג ט ßתשרי
ד י ßתשרי
ה י¢א תשרי
ו י¢ב תשרי
ש י¢ג תשרי
קנין חכמה∫

ירושלמי
שבת כז
שבת כח
שבת כט
שבת ל
שבת לא
שבת לב
שבת לג
שבת לד
שבת לה
שבת לו

בבלי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק י¢ז ßגם יש ßעד פרק י¢ז ßואפילו אם ßמעילה יב
מסעיף ב ßעד תחילת סימן ת¢ל
מתחילת סימן ת¢ל עד סימן תל¢א סעיף ב ßפרק י¢ז ßואפילו אם ßעד פרק י¢ז ßוכל זה ßמעילה יג
פרק י¢ז ßוכל זה ßעד סוף שער הזכירה מעילה יד
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תל¢ב
מתחילת סימן תל¢ב עד סימן תל¢ג שער התבונה פרק אß ßגרסינן ßעד פרק אß ßעוד נוכל ßמעילה טו
פרק אß ßעוד נוכל ßעד פרק אß ßהג¢ה ואגב ßמעילה טז
מתחילת סימן תל¢ג עד סעיף דß
פרק אß ßהג¢ה ואגב ßעד סוף פרק א ßמעילה יז
חזרה מסימן תכ¢ט סעיף בß
עד סימן תל¢ג סעיף דß
פרק בß ßעוד נוכל ßעד פרק בß ßגם דקדקו ßמעילה יח
מסעיף ד ßעד סעיף חß
פרק בß ßגם דקדקו ßעד פרק בß ßואמרו חז¢ל ßמעילה יט
מסעיף ח ßעד סעיף יß
פרק בß ßואמרו חז¢ל ßעד פרק בß ßמה שהוא ßמעילה כ
מסעיף י ßעד תחילת סימן תל¢ד
פרק בß ßמה שהוא ßעד פרק בß ßהשתיקה יפה ßמעילה כא
מתחילת סימן תל¢ד עד סעיף דß
פרק בß ßהשתיקה יפה ßעד סוף פרק ב ßמעילה כב
מסעיף ד ßעד תחילת סימן תל¢ה
פרק גß ßואם הוא ßעד פרק גß ßוכל שכן ßמעילה כג שבת לז
פרק גß ßוכל שכן ßעד פרק גß ßואם התחיל ßמעילה כד שבת לח
חזרה מסימן תל¢ג סעיף דß
עד תחילת סימן תל¢ה
פרק גß ßואם התחיל ßעד פרק גß ßעוד יזהר ßמעילה כה שבת לט
כ¢ט אלול ≠ ד ßתשרי ש Æהכניעה פ¢ח עד פ¢י ¢והרביעי שהוא בעניני העולם הבא ¢ז ≠ ßי¢א תשרי ש Æהכניעה פ¢י ¢והרביעי שהוא בעניני העולם הבא ¢עד סוף השער
קנין חכמה∫

תשרי

יום תאריך
א י¢ד תשרי
ב ט¢ו תשרי
ג ט¢ז תשרי
ד י¢ז תשרי
ה י¢ח תשרי
ו י¢ט תשרי
ש כ ßתשרי
א כ¢א תשרי
ב כ¢ב תשרי
ג כ¢ג תשרי
ד כ¢ד תשרי
ה כ¢ה תשרי
ו כ¢ו תשרי
ש כ¢ז תשרי
קנין חכמה∫

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

בבלי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מתחילת סימן תל¢ה עד סימן תל¢ו אמצע סעיף א¢ ßואם דעתו לחזור ¢פרק גß ßעוד יזהר ßעד פרק גß ßכללו של דבר ßמעילה כו
מאמצע סעיף א¢ ßואם דעתו לחזור ¢עד סעיף ב ßפרק גß ßכללו של דבר ßעד סוף פרק ג ßמעילה כז
פרק דß ßגם ירגיל ßעד פרק דß ßלך נא ßמעילה כח
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תל¢ז
פרק דß ßלך נא ßעד פרק דß ßוהנה לפי ßמעילה כט
מתחילת סימן תל¢ז עד סעיף בß
פרק דß ßוהנה לפי ßעד סוף פרק ד ßמעילה ל
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תל¢ח
פרק הß ßוכאשר נתבונן ßעד פרק הß ßוכן שיכת ßמעילה לא
חזרה מתחילת סימן תל¢ה
עד תחילת סימן תל¢ח
פרק הß ßוכן שיכת ßעד פרק הß ßהא למה זה ßמעילה לב
מתחילת סימן תל¢ח עד תחילת סימן תל¢ט פרק הß ßהא למה זה ßעד סוף פרק ה ßמעילה לג
מתחילת סימן תל¢ט עד תחילת סימן ת¢מ פרק וß ßוביותר מזה ßעד פרק וß ßוכדי להשקיט ßמעילה לד
מתחילת סימן ת¢מ עד סעיף בß
פרק וß ßוכדי להשקיט ßעד פרק וß ßולכן מצינו ßמעילה לה
מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק וß ßולכן מצינו ßעד פרק וß ßהג¢ה עוד ßמעילה לו
מסעיף ג ßעד תחילת סימן תמ¢א
פרק וß ßהג¢ה עוד ßעד סוף פרק ו ßמעילה לז
פרק זß ßוהנה בפרקים ßעד פרק זß ßוכן במשה ßנדה ב
חזרה מתחילת סימן תל¢ח
עד תחילת סימן תמ¢א
פרק זß ßוכן במשה ßעד פרק זß ßוזה לשון ßנדה ג
י¢ד ≠ י¢ח תשרי שער התשובה פ¢א עד פ¢ה כ¢א ≠ כ¢ה תשרי ש Æהתשובה פ¢ה עד פ¢ו
חכמה∫ ∂ ¨μמבחן מסכם  ¨πקנין תורה ∏∏¨ מבחן קנין חכמה ≥≥
בהלכה ßמסß
יום שישי כ¢ו בתשרי מבחן ßדף היומי קנין

תשרי ≠ חשון

ירושלמי
שבת נד
שבת נה
שבת נו
שבת נז
שבת נח
שבת נט
שבת ס
שבת סא
שבת סב
שבת סג
שבת סד
שבת סה
שבת סו
שבת סז

בבלי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק זß ßוזה לשון ßעד פרק זß ßוכיוצא בזה ßנדה ד
א כ¢ח תשרי מתחילת סימן תמ¢א עד סעיף בß
פרק זß ßוכיוצא בזה ßעד פרק זß ßוהנה בתנחומא ßנדה ה
ב כ¢ט תשרי מסעיף ב ßעד תחילת סימן תמ¢ב
פרק זß ßוהנה בתנחומא ßעד סוף פרק ז ßנדה ו
ג ל ßתשרי מתחילת סימן תמ¢ב עד סעיף בß
פרק חß ßעוד יזהר ßעד פרק חß ßוכהאי גוונא ßנדה ז
ד א ßחשון מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק חß ßוכהאי גוונא ßעד פרק חß ßוכשירצה האדם ßנדה ח
ה ב ßחשון מסעיף ג ßעד סעיף הß
פרק חß ßוכשירצה האדם ßעד פרק חß ßונבאר דברינו ßנדה ט
ו ג ßחשון חזרה מתחילת סימן תמ¢א
ש ד ßחשון עד סימן תמ¢ב סעיף הß
פרק חß ßונבאר דברינו ßעד פרק חß ßומדה זו ßנדה י
א ה ßחשון מסעיף ה ßעד סעיף חß
פרק חß ßומדה זו ßעד פרק חß ßעוד זאת ßנדה יא
ב ו ßחשון מסעיף ח ßעד סעיף יß
פרק חß ßעוד זאת ßעד סוף פרק ח ßנדה יב
ג ז ßחשון מסעיף י ßעד תחילת סימן תמ¢ג
פרק טß ßעוד זאת ßעד פרק טß ßואגב נבאר ßנדה יג
ד ח ßחשון מתחילת סימן תמ¢ג עד סעיף בß
פרק טß ßואגב נבאר ßעד פרק טß ßוהנה זה ßנדה יד
ה ט ßחשון מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק טß ßוהנה זה ßעד פרק טß ßואפילו אם ßנדה טו
פרק טß ßואפילו אם ßעד סוף פרק ט ßנדה טז
ו י ßחשון חזרה מסימן תמ¢ב סעיף הß
ש י¢א חשון עד סימן תמ¢ג סעיף גß
פרק יß ßובאמת כאשר ßעד פרק יß ßכן הדבר ßנדה יז
קנין חכמה∫ כ¢ח תשרי ≠ ב ßחשון ש Æהתשובה פ¢ו עד פ¢ז ה ≠ ßט ßחשון ש Æהתשובה פ¢ז עד פ¢ח
חכמה∫בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μ∂ ßמבחן מסכם  ¨πמבחן קנין חכמה ≥≥
קניןßדף היומי
יום שישי ג ßבחשון מבחן מסכם קנין תורה ≤≤ יום ראשון ה ßבחשון מבחן

חשון

יום תאריך
א י¢ב חשון
ב י¢ג חשון
ג י¢ד חשון
ד ט¢ו חשון
ה ט¢ז חשון
ו י¢ז חשון
ש י¢ח חשון
א י¢ט חשון
ב כ ßחשון
ג כ¢א חשון
ד כ¢ב חשון
ה כ¢ג חשון
ו כ¢ד חשון
ש כ¢ה חשון
קנין חכמה∫

בבלי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק יß ßכן הדבר ßעד פרק יß ßוהנה ידוע ßנדה יח
מסעיף ג ßעד תחילת סימן תמ¢ד
פרק יß ßוהנה ידוע ßעד פרק יß ßוכל דברינו ßנדה יט
מתחילת סימן תמ¢ד עד סעיף בß
פרק יß ßוכל דברינו ßעד סוף פרק י ßנדה כ
מסעיף ב ßעד סעיף הß
מסעיף ה ßעד אמצע סעיף ז¢ ßואם היה הולך ¢פרק י¢א ßודע דנצירת ßעד פרק י¢א ßולמה הדבר ßנדה כא
מאמצע סעיף ז¢ ßואם היה הולך ¢עד סעיף ח ßפרק י¢א ßולמה הדבר ßעד פרק י¢א ßהג¢ה ומחברו ßנדה כב
פרק י¢א ßהג¢ה ומחברו ßעד סוף פרק י¢א נדה כג
חזרה מסימן תמ¢ג סעיף גß
עד סימן תמ¢ד סעיף חß
פרק י¢ב ßויש עצה ßעד פרק י¢ב ßואל יתמה ßנדה כד
מסעיף ח ßעד סימן תמ¢ה סעיף בß
פרק י¢ב ßואל יתמה ßעד פרק י¢ב ßונבאר דרך ßנדה כה
מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק י¢ב ßונבאר דרך ßעד פרק י¢ב ßוהנה מכל ßנדה כו
מסעיף ג ßעד סימן תמ¢ו סעיף בß
פרק י¢ב ßוהנה מכל ßעד סוף פרק י¢ב נדה כז
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תמ¢ז
פרק י¢ג ßוהנה כל ßעד פרק י¢ג ßיש שמורגל ßנדה כח
מסימן תמ¢ז עד אמצע סעיף א ßבהגה ¢ובדין ריחא מילתא ¢פרק י¢ג ßיש שמורגל ßעד פרק י¢ג ßוזה לשון ßנדה כט
חזרה מסימן תמ¢ד סעיף ח ßעד סימן תמ¢ז פרק י¢ג ßוזה לשון ßעד פרק י¢ג ßויש שמחמת ßנדה ל
אמצע סעיף א ßבהגה ¢ובדין ריחא מילתא ¢פרק י¢ג ßויש שמחמת ßעד פרק י¢ג ßוילמוד האדם ßנדה לא
י¢ב ≠ ט¢ז חשון ש Æהתשובה פ¢ח עד פ¢ט י¢ט ≠ כ¢ג חשון ש Æהתשובה פ¢ט עד פ¢י
קנין חכמה∫

ירושלמי
שבת סח
שבת סט
שבת ע
שבת עא
שבת עב
שבת עג
שבת עד
שבת עה
שבת עו
שבת עז
שבת עח
שבת עט
שבת פ
שבת פא

חשון ≠ כסלו

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
א כ¢ו חשון מאמצע סעיף א ßבהגה ¢ובדין ריחא מילתא ¢עד סעיף ב ßפרק י¢ג ßוילמוד האדם ßעד פרק י¢ג ßהג¢ה ונראה ßנדה לב שבת פב
ב כ¢ז חשון מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק י¢ג ßהג¢ה ונראה ßעד פרק י¢ג ßוגם בעולם ßנדה לג שבת פג
ג כ¢ח חשון מסעיף ג ßעד סעיף דß
פרק י¢ג ßוגם בעולם ßעד סוף פרק י¢ג נדה לד שבת פד
ד כ¢ט חשון מסעיף ד ßעד סעיף הß
פרק י¢ד ßויש מחמת ßעד פרק י¢ד ßגם יתבונן ßנדה לה שבת פה
ה ל ßחשון מסעיף ה ßעד אמצע סעיף ה ßבהגה ¢ובמדינות אלו ¢פרק י¢ד ßגם יתבונן ßעד פרק י¢ד ßוהנה כאשר ßנדה לו שבת פו
ו א ßכסלו חזרה מאמצע סעיף א ßבהג¢ה ¢בדין ריחא מילתא ¢פרק י¢ד ßוהנה כאשר ßעד פרק י¢ד ßוזה לשון ßנדה לז שבת פז
ש ב ßכסלו עד אמצע סעיף ה ßבהגה ¢ובמדינות אלו¢
פרק י¢ד ßוזה לשון ßעד סוף פרק י¢ד נדה לח שבת פח
א ג ßכסלו מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢ובמדינות אלו ¢עד אמצע סעיף ה ßבהגה ¢ובדיעבד אין להחמיר ¢פרק ט¢ו ßויש שסיבתן ßעד פרק ט¢ו ßוכן הוא ßנדה לט שבת פט
ב ד ßכסלו מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢בדיעבד אין להחמיר ¢עד אמצע הסעיף בהגה ¢וכן ¢פרק ט¢ו ßוכן הוא ßעד פרק ט¢ו ßויש שסיבת ßנדה מ שבת צ
ג ה ßכסלו מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢וכן ¢עד אמצע הסעיף בהגה ¢יש מחמירין להסתפק ¢פרק ט¢ו ßויש שסיבת ßעד סוף פרק ט¢ו נדה מא שבת צא
ד ו ßכסלו מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢יש מחמירין להסתפק ¢עד סעיף ו ßפרק ט¢ז ßויש שסיבת ßעד פרק ט¢ז ßהנה על ידי ßנדה מב שבת צב
ה ז ßכסלו מסעיף ו ßעד סעיף חß
פרק ט¢ז ßהנה על ידי ßעד פרק ט¢ז ßויש אנשים ßנדה מג עירובין א
ו ח ßכסלו חזרה מסימן תמ¢ז אמצע סעיף ה ßבהגה פרק ט¢ז ßויש אנשים ßעד פרק ט¢ז ßועצה נכונה ßנדה מד עירובין ב
ש ט ßכסלו ¢ובמדינות אלו ¢עד סעיף חß
פרק ט¢ז ßועצה נכונה ßעד פרק ט¢ז ßוהנה בדרך ßנדה מה עירובין ג
קנין חכמה∫ כ¢ו ≠ ל ßחשון ש Æהתשובה פ¢י עד סוף השער ©מדלגים על ש Æחשבון הנפש וש Æהפרישות® ג ≠ ßז ßכסלו שער אהבת ה ≠ ßפתיחה עד פ¢ב
שישי א ßבכסלו מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨μ∑ ßקנין תורה  ¨∏πמבחן קנין חכמה ≥¥
קנין ≥¥יום
יום חמישי ל ßבחשון מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μ∑ ßמבחן קנין חכמה
חכמה∫

כסלו

יום תאריך
א י ßכסלו
ב י¢א כסלו
ג י¢ב כסלו
ד י¢ג כסלו
ה י¢ד כסלו
ו ט¢ו כסלו
ש ט¢ז כסלו
א י¢ז כסלו
ב י¢ח כסלו
ג י¢ט כסלו
ד כ ßכסלו
ה כ¢א כסלו
ו כ¢ב כסלו
ש כ¢ג כסלו
קנין חכמה∫

דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק ט¢ז ßוהנה בדרך ßעד פרק ט¢ז ßהג¢ה ונוכלß
מסעיף ח ßעד סעיף טß
מסעיף ט ßעד סעיף י¢א
פרק ט¢ז ßהג¢ה ונוכל ßעד סוף פרק ט¢ז
מסעיף י¢א עד אמצע הסעיף בהגה ¢ובפחות מששים ¢פרק י¢ז ßגם יתבונן ßעד פרק י¢ז ßוזה העניןß
מאמצע סעיף י¢א בהגה ¢ובפחות מששים ¢עד סימן תמ¢ח פרק י¢ז ßוזה הענין ßעד פרק י¢ז ßכלל הדבריםß
פרק י¢ז ßכלל הדברים ßעד פרק י¢ז ßוראה אתß
מתחילת סימן תמ¢ח עד סעיף גß
פרק י¢ז ßוראה את ßעד סוף שער התבונה
חזרה מסימן תמ¢ז סעיף חß
עד סימן תמ¢ח סעיף גß
שמירת הלשון חלק א ßשער התורה פרק אß ßהנה יש ßעד פרק אß ßגם לימודß
מסעיף ג ßעד אמצע הסעיף ¢ואם מכרו¢
פרק אß ßגם לימוד ßעד פרק אß ßונמצא לפיß
מאמצע סעיף ג¢ ßואם מכרו ¢עד אמצע הסעיף ¢ובלבד שיתננו לו ¢פרק אß ßונמצא לפי ßעד פרק אß ßוכתיבß
מאמצע סעיף ג¢ ßובלבד שיתננו לו ¢עד אמצע הסעיף ¢או שימכרנו לו ¢פרק אß ßוכתיב ßעד פרק אß ßואיתא בספריß
מאמצע סעיף ג¢ ßאו שימכרנו לו ¢עד אמצע הסעיף ¢בדבר מועט ¢פרק אß ßואיתא בספרי ßעד פרק אß ßולא נבראß
מאמצע סעיף ג¢ ßבדבר מועט ¢עד סעיף ד ßפרק אß ßולא נברא ßעד פרק אß ßואין העולםß
פרק אß ßואין העולם ßעד פרק אß ßוכתב בחובתß
חזרה מסימן תמ¢ח סעיף ג ßעד סעיף דß
פרק אß ßוכתב בחובת ßעד סוף פרק אß
י ≠ ßי¢ד כסלו ש Æאהבת ה ßפ¢ב עד פ¢ג י¢ז ≠ כ¢א כסלו ש Æאהבת ה ßפ¢ג עד פ¢ה
קנין חכמה∫

בבלי
נדה מו
נדה מז
נדה מח
נדה מט
נדה נ
נדה נא
נדה נב
נדה נג
נדה נד
נדה נה
נדה נו
נדה נז
נדה נח
נדה נט

ירושלמי
עירובין ד
עירובין ה
עירובין ו
עירובין ז
עירובין ח
עירובין ט
עירובין י
עירובין יא
עירובין יב
עירובין יג
עירובין יד
עירובין טו
עירובין טז
עירובין יז

כסלו ≠ טבת

יום תאריך
א כ¢ד כסלו
ב כ¢ה כסלו
ג כ¢ו כסלו
ד כ¢ז כסלו
ה כ¢ח כסלו
ו כ¢ט כסלו
ש ל ßכסלו
א א ßטבת
ב ב ßטבת
ג ג ßטבת
ד ד ßטבת
ה ה ßטבת
ו ו ßטבת
ש ז ßטבת
קנין חכמה∫

בבלי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
פרק בß ßאמרו חז¢ל ßעד פרק בß ßרבי יוחנן ßנדה ס
מסעיף ד ßעד סעיף הß
פרק בß ßרבי יוחנן ßעד פרק בß ßוזוכה בה ßנדה סא
מסעיף ה ßעד סעיף וß
פרק בß ßוזוכה בה ßעד פרק בß ßואיתא במדרש ßנדה סב
מסעיף ו ßעד תחילת סימן תמ¢ט
מתחילת סימן תמ¢ט עד תחילת סימן ת¢נ פרק בß ßואיתא במדרש ßעד פרק בß ßוזה לשון ßנדה סג
פרק בß ßוזה לשון ßעד פרק בß ßובפרשת אמור ßנדה סד
מתחילת סימן ת¢נ עד סעיף דß
פרק בß ßובפרשת אמור ßעד פרק בß ßובפרשת פנחס ßנדה סה
חזרה מסימן תמ¢ח סעיף דß
עד סימן ת¢נ סעיף דß
פרק בß ßובפרשת פנחס ßעד סוף פרק ב ßנדה סו
מסעיף ד ßעד אמצע סעיף ו¢ ßויש מתירים גם בזה ¢פרק גß ßבא וראה ßעד פרק גß ßגם התורה ßנדה סז
מאמצע סעיף ו¢ ßויש מתירים גם בזה ¢עד סעיף ז ßפרק גß ßגם התורה ßעד פרק גß ßגם התורה מגינה ßנדה סח
מסעיף ז ßעד סימן תנ¢א סיום הלכות בדיקת וביעור חמץ פרק גß ßגם התורה מגינה ßעד פרק גß ßגם מיום ßנדה סט
מסימן תנ¢א עד אמצע סעיף א¢ ßואפילו אם ימלאום גחלים ¢פרק גß ßגם מיום ßעד פרק גß ßומי שאין ßנדה ע
מאמצע סעיף א¢ ßואפילו אם ימלאום גחלים ¢עד סעיף ג ßפרק גß ßומי שאין ßעד פרק גß ßולא לחינם ßנדה עא
פרק גß ßולא לחינם ßעד פרק גß ßובזוהר הקדוש ßנדה עב
חזרה מסימן ת¢נ סעיף דß
עד סימן תנ¢א סעיף גß
פרק גß ßובזוהר הקדוש ßעד סוף פרק ג ßנדה עג
כ¢ד ≠ כ¢ח כסלו ש Æאהבת ה ßפ¢ה עד פ¢ז א ≠ ßה ßטבת ש Æאהבת ה ßפ¢ז עד סוף הספר
קנין חכמה∫

ירושלמי
עירובין יח
עירובין יט
עירובין כ
עירובין כא
עירובין כב
עירובין כג
עירובין כד
עירובין כה
עירובין כו
עירובין כז
עירובין כח
עירובין כט
עירובין ל
עירובין לא

טבת

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
א ח ßטבת מסעיף ג ßעד סעיף דß
פרק דß ßמכל מה ßעד פרק דß ßוכתב בספר ßברכות ב עירובין לב
ב ט ßטבת מסעיף ד ßעד סעיף וß
פרק דß ßוכתב בספר ßעד פרק דß ßוידמה בנפשו ßברכות ג עירובין לג
ג י ßטבת מסעיף ו ßעד סעיף יß
פרק דß ßוידמה בנפשו ßעד פרק דß ßעוד אמרו ßברכות ד עירובין לד
ד י¢א טבת מסעיף י ßעד סעיף י¢ב
פרק דß ßעוד אמרו ßעד פרק דß ßגם על ידי ßברכות ה עירובין לה
ה י¢ב טבת מסעיף י¢ב עד סעיף י¢ג
פרק דß ßגם על ידי ßעד פרק דß ßובפרט שמקלקל ßברכות ו עירובין לו
ו י¢ג טבת חזרה מסימן תנ¢א סעיף ג ßעד סעיף י¢ג פרק דß ßובפרט שמקלקל ßעד פרק דß ßוגם הוא ßברכות ז עירובין לז
פרק דß ßוגם הוא ßעד פרק דß ßוכתב רבינו ßברכות ח עירובין לח
ש י¢ד טבת
א ט¢ו טבת מסעיף י¢ג עד סעיף ט¢ו
פרק דß ßוכתב רבינו ßעד פרק דß ßהג¢ה ושמעתי ßברכות ט עירובין לט
ב ט¢ז טבת מסעיף ט¢ו עד סעיף י¢ז
פרק דß ßהג¢ה ושמעתי ßעד סוף פרק ד ßברכות י עירובין מ
ג י¢ז טבת מסעיף י¢ז עד סעיף י¢ח
פרק הß ßוהנה מכל ßעד פרק הß ßבא וראה ßברכות יא עירובין מא
ד י¢ח טבת מסעיף י¢ח עד סעיף י¢ט
פרק הß ßבא וראה ßעד פרק הß ßואיתא במדרש ßברכות יב עירובין מב
ה י¢ט טבת מסעיף י¢ט עד אמצע סעיף כ¢א בהגה ¢והגעלת החבית ¢פרק הß ßואיתא במדרש ßעד פרק הß ßוכעין זה ßברכות יג עירובין מג
ו כ ßטבת חזרה מסימן תנ¢א סעיף י¢ג עד אמצע פרק הß ßוכעין זה ßעד פרק הß ßוזוכה גם ßברכות יד עירובין מד
ש כ¢א טבת סעיף כ¢א בהגה ¢והגעלת החבית ¢פרק הß ßוזוכה גם ßעד פרק הß ßובכלל ßברכות טו עירובין מה
קנין חכמה∫ ח ≠ ßי¢ב טבת מסכת אבות פ¢א משנה א עד פ¢א משנה ה ט¢ו ≠ י¢ט טבת פ¢א משנה ה עד פ¢א משנה ז
חכמה∫מי בהלכה ßמס ¨μ∏ ßקנין תורה ∞ ¨πמבחן קנין חכמה  ≥μיום שישי כ ßבטבת מבחן מסכם קנין תורה ≥≤
בטבת מבחן ßדף היו
יום חמישי י¢ב בטבת מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μ∏ ßמבחן קנין חכמה  ≥μיום שישי י¢גקנין

טבת ≠ שבט

יום תאריך
א כ¢ב טבת
ב כ¢ג טבת
ג כ¢ד טבת
ד כ¢ה טבת
ה כ¢ו טבת
ו כ¢ז טבת
ש כ¢ח טבת
א כ¢ט טבת
ב א ßשבט
ג ב ßשבט
ד ג ßשבט
ה ד ßשבט
ו ה ßשבט
ש ו ßשבט
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מאמצע סעיף כ¢א בהגה ¢והגעלת החבית ¢עד סעיף כ¢ב פרק הß ßובכלל ßעד פרק הß ßוכל זה ßברכות טז עירובין מו
פרק הß ßוכל זה ßעד פרק הß ßובאמת מה ßברכות יז עירובין מז
מסעיף כ¢ב עד סעיף כ¢ג
פרק הß ßובאמת מה ßעד סוף פרק ה ßברכות יח עירובין מח
מסעיף כ¢ג עד סעיף כ¢ה
פרק וß ßוכל זה עד ßפרק וß ßוהעיקר תלוי ßברכות יט עירובין מט
מסעיף כ¢ה עד תחילת סימן תנ¢ב
מסימן תנ¢ב עד אמצע סעיף א ßהגה ¢אך רבים חולקים ¢פרק וß ßוהעיקר תלוי ßעד פרק וß ßלכן האיש ßברכות כ עירובין נ
חזרה מסימן תנ¢א אמצע סעיף כ¢א בהגה ¢והגעלת החבית ¢פרק וß ßלכן האיש ßעד פרק וß ßולהיפך גודל ßברכות כא עירובין נא
עד סימן תנ¢ב אמצע סעיף א ßהגה ¢אך רבים חולקים ¢פרק וß ßולהיפך גודל ßעד פרק וß ßודע עוד ßברכות כב עירובין נב
ברכות כג עירובין נג
מאמצע סעיף א ßבהגה ¢אך רבים חולקים ¢עד סעיף ב ßפרק וß ßודע עוד ßעד סוף פרק וß
מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק זß ßובעוונותינו ßעד פרק זß ßוביותר מזה ßברכות כד עירובין נד
מסעיף ג ßעד תחילת סימן תנ¢ג
פרק זß ßוביותר מזה ßעד פרק זß ßובאמת הוצאת ßברכות כה עירובין נה
מתחילת סימן תנ¢ג עד סעיף בß
פרק זß ßובאמת הוצאת ßעד פרק זß ßולפעמים זוכה ßברכות כו עירובין נו
מסעיף ב ßעד סעיף דß
פרק זß ßולפעמים זוכה ßעד פרק זß ßוכזה איתא ßברכות כז עירובין נז
חזרה מסימן תנ¢ב אמצע סעיף א ßהגה פרק זß ßוכזה איתא ßעד פרק זß ßגם כל ßברכות כח עירובין נח
¢אך רבים חולקים ¢עד סימן תנ¢ג סעיף ד ßפרק זß ßגם כל ßעד פרק זß ßוזה הוא ßברכות כט עירובין נט
כ¢ב ≠ כ¢ו טבת פ¢א משנה ז עד פ¢א משנה ט כ¢ט טבת ≠ ד ßשבט פ¢א משנה ט עד פ¢א משנה יד
קנין חכמה∫

שבט

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
א ז ßשבט מסעיף ד ßעד סעיף הß
פרק זß ßוזה הוא ßעד פרק זß ßונציר שתי ßברכות ל עירובין ס
ב ח ßשבט מסעיף ה ßעד סעיף וß
פרק זß ßונציר שתי ßעד פרק זß ßועתה נתבונן ßברכות לא עירובין סא
ג ט ßשבט מסעיף ו ßעד סעיף חß
פרק זß ßועתה נתבונן ßעד פרק זß ßואם כן ßברכות לב עירובין סב
ד י ßשבט מסעיף ח ßעד תחילת סימן תנ¢ד
פרק זß ßואם כן ßעד סוף פרק ז ßברכות לג עירובין סג
ה י¢א שבט מתחילת סימן תנ¢ד עד סעיף גß
פרק חß ßויש שמורים ßעד פרק חß ßובאמת אנו ßברכות לד עירובין סד
פרק חß ßובאמת אנו ßעד פרק חß ßואשא משלי ßברכות לה עירובין סה
ו י¢ב שבט חזרה מסימן תנ¢ג סעיף דß
ש י¢ג שבט עד סימן תנ¢ד סעיף גß
פרק חß ßואשא משלי ßעד פרק חß ßואעתיק מה ßברכות לו פסחים א
א י¢ד שבט מסעיף ג ßעד סעיף דß
פרק חß ßואעתיק מה ßעד פרק חß ßואקדים פרט ßברכות לז פסחים ב
ב ט¢ו שבט מסעיף ד ßעד תחילת סימן תנ¢ה
פרק חß ßואקדים פרט ßעד פרק ח ßועל פי ßברכות לח פסחים ג
ברכות לט פסחים ד
ג ט¢ז שבט מסימן תנ¢ה עד אמצע סעיף א ßבהגה ¢לכתחילה יש לשאוב ¢פרק חß ßועל פי ßעד סוף פרק חß
ד י¢ז שבט מאמצע סעיף א ßבהגה ¢לכתחילה יש לשאוב ¢עד סעיף ג ßפרק טß ßועתה נדבר ßעד פרק טß ßוהנה אנחנו ßברכות מ פסחים ה
ה י¢ח שבט מסעיף ג ßעד סעיף דß
פרק טß ßוהנה אנחנו ßעד פרק טß ßולפי שידוע ßברכות מא פסחים ו
ברכות מב פסחים ז
פרק טß ßולפי שידוע ßעד ßולהפךß
ו י¢ט שבט חזרה מסימן תנ¢ד סעיף גß
ש כ ßשבט עד סימן תנ¢ה סעיף דß
ברכות מג פסחים ח
פרק טß ßולהפך ßעד ßוכשיתבונןß
קנין חכמה∫ ז ≠ ßיא ßשבט פ¢א משנה יד עד פ¢א משנה יז י¢ד ≠ י¢ח שבט פ¢א משנה יז עד סוף הפרק
שישי י¢ט בשבט מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨μπ ßקנין תורה  ¨±מבחן קנין חכמה ∂≥
חכמה ∂≥ יום
חכמה∫
יום חמישי י¢ח בשבט מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨μπ ßמבחן קניןקנין

שבט ≠ אדר

יום תאריך
א כ¢א שבט
ב כ¢ב שבט
ג כ¢ג שבט
ד כ¢ד שבט
ה כ¢ה שבט
ו כ¢ו שבט
ש כ¢ז שבט
א כ¢ח שבט
ב כ¢ט שבט
ג ל ßשבט
ד א ßאדר
ה ב ßאדר
ו ג ßאדר
ש ד ßאדר
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מסעיף ד ßעד תחילת סימן תנ¢ו
פרק טß ßוכשיתבונן ßעד סוף פרק ט ßברכות מד פסחים ט
מתחילת סימן תנ¢ו עד תחילת סימן תנ¢ז פרק י ßעד ßובזה פרשתיß
ברכות מה פסחים י
מסימן תנ¢ז עד אמצע סעיף א ßבהגה ¢ואם היה בו שיעור חלה ¢פרק יß ßובזה פרשתי ßעד ßוזה לשוןß
ברכות מו פסחים יא
מאמצע סעיף א ßבהגה ¢ואם היה בו שיעור חלה ¢עד סעיף ב ßפרק יß ßוזה לשון ßעד ßובפרטß
ברכות מז פסחים יב
פרק יß ßובפרט ßעד סוף פרק יß
ברכות מח פסחים יג
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תנ¢ח
חתימת הספר פרק א ßעד ßובפרטß
ברכות מט פסחים יד
חזרה מסימן תנ¢ה סעיף דß
עד תחילת סימן תנ¢ח
ברכות נ פסחים טו
פרק אß ßובפרט ßעד סוף פרק אß
ברכות נא פסחים טז
מתחילת סימן תנ¢ח עד תחילת סימן תנ¢ט פרק ב ßעד ßהג¢הß
מתחילת סימן תנ¢ט עד סעיף בß
ברכות נב פסחים יז
פרק בß ßהג¢ה ßעד סוף פרק בß
מסעיף ב ßעד סעיף גß
ברכות נג פסחים יח
פרק ג ßעד ßואף אניß
ברכות נד פסחים יט
מסעיף ג ßעד אמצע סעיף ד¢ ßוביו¢ט מותר לעשותו ¢פרק גß ßואף אני ßעד ßוראה אחיß
ברכות נה פסחים כ
מאמצע סעיף ד¢ ßוביו¢ט מותר לעשותו ¢עד סימן ת¢ס פרק גß ßוראה אחי ßעד ßובאמתß
פרק גß ßובאמת ßעד סוף פרק גß
ברכות נו פסחים כא
חזרה מתחילת סימן תנ¢ח
עד תחילת סימן ת¢ס
פרק ד ßעד ßובפרטß
ברכות נז פסחים כב
כ¢א ≠ כ¢ה שבט פ¢ב משנה א עד פ¢ב משנה ד ßואל תאמר ßכ¢ח שבט ≠ ב ßאדר פ¢ב משנה ד ßואל תאמר ßעד פ¢ב משנה ח
קנין חכמה∫

אדר

בבלי ירושלמי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
א ה ßאדר מתחילת סימן ת¢ס עד סעיף בß
ברכות נח פסחים כג
פרק דß ßובפרט ßעד ßוזה לשוןß
ב ו ßאדר מסעיף ב ßעד סעיף דß
פרק דß ßוזה לשון ßעד סוף פרק דß
ברכות נט פסחים כד
ג ז ßאדר מסעיף ד ßעד סעיף וß
פרק הß
ברכות ס פסחים כה
ד ח ßאדר מסעיף ו ßעד תחילת סימן תס¢א
פרק ו ßעד ßונבארß
ברכות סא פסחים כו
ה ט ßאדר מתחילת סימן תס¢א עד סעיף בß
פרק וß ßונבאר ßעד ßוידעתיß
ברכות סב פסחים כז
פרק וß ßוידעתי ßעד ßואסבירß
ברכות סג פסחים כח
ו י ßאדר חזרה מתחילת סימן ת¢ס
ש י¢א אדר עד סימן תס¢א סעיף בß
ברכות סד פסחים כט
פרק וß ßואסביר ßעד ßכן הדברß
א י¢ב אדר מסעיף ב ßעד סעיף גß
ש ב ת ב פסחים ל
פרק וß ßכן הדבר ßעד ßוזהוß
ב י¢ג אדר מסעיף ג ßעד סעיף דß
ש ב ת ג פסחים לא
פרק וß ßוזהו ßעד סוף פרק וß
ש ב ת ד פסחים לב
ג י¢ד אדר מסעיף ד ßעד אמצע סעיף ה ßבהגה ¢מצה נפוחה ¢פרק ז ßעד ßוגם הואß
ש ב ת ה פסחים לג
ד ט¢ו אדר מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢מצה נפוחה ¢עד אמצע הסעיף בהגה ¢אם שני מצות ¢פרק זß ßוגם הוא ßעד ßוהיא גדולהß
ה ט¢ז אדר מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢אם שני מצות ¢עד סימן תס¢ב פרק זß ßוהיא גדולה ßעד ßומי שמעלים ßש ב ת ו פסחים לד
ש ב ת ז פסחים לה
פרק זß ßומי שמעלים ßעד ßועל כןß
ו י¢ז אדר חזרה מסימן תס¢א סעיף בß
ש י¢ח אדר עד תחילת סימן תס¢ב
ש ב ת ח פסחים לו
פרק זß ßועל כן ßעד ßודע אחיß
קנין חכמה∫ ה ≠ ßט ßאדר פ¢ב משנה ח עד פ¢ב משנה ט י¢ב ≠ ט¢ז אדר פ¢ב משנה ט עד פ¢ב משנה יב ßוכל מעשיך יהיו לשם שמיםß
שישי י ßבאדר מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨∂∞ ßקנין תורה ≤¨ מבחן קנין חכמה ∑≥
חכמה ∑≥ יום
חכמה∫
יום חמישי ט ßבאדר מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨∂∞ ßמבחן קניןקנין

אדר ≠ ניסן

יום תאריך
א י¢ט אדר
ב כ ßאדר
ג כ¢א אדר
ד כ¢ב אדר
ה כ¢ג אדר
ו כ¢ד אדר
ש כ¢ה אדר
א כ¢ו אדר
ב כ¢ז אדר
ג כ¢ח אדר
ד כ¢ט אדר
ה א ßניסן
ו ב ßניסן
ש ג ßניסן
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מתחילת סימן תס¢ב עד סעיף גß
שבת ט פסחים לז
פרק זß ßודע אחי ßעד ßומה טובß
מסעיף ג ßעד סעיף דß
שבת י פסחים לח
ßומה טוב ßעד חלק בß
מסעיף ד ßעד סעיף וß
שבת יא פסחים לט
חלק ב ßפרק א ßעד ßוכמו דאיתאß
מסעיף ו ßעד סעיף זß
שבת יב פסחים מ
ßוכמו דאיתא ßעד ßוסיים הכתובß
מסעיף ז ßעד סימן תס¢ג סעיף בß
שבת יג פסחים מא
ßוסיים הכתוב ßעד ßוגם צריךß
שבת יד פסחים מב
ßוגם צריך ßעד סוף פרק אß
חזרה מתחילת סימן תס¢ב
עד סימן תס¢ג סעיף בß
שבת טו פסחים מג
פרק ב ßעד ßולמה הדבר דומהß
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תס¢ה
שבת טז פסחים מד
ßולמה הדבר דומה ßעד ßוהנה כתובß
מתחילת סימן תס¢ה עד סעיף גß
שבת יז פסחים מה
ßוהנה כתוב ßעד ßוזה שכתובß
מסעיף ג ßעד תחילת סימן תס¢ו
שבת יח פסחים מו
ßוזה שכתוב ßעד ßומשלß
מתחילת סימן תס¢ו עד סעיף גß
שבת יט פסחים מז
ßומשל ßעד ßובזה בארתיß
שבת כ פסחים מח
מסעיף ג ßעד אמצע סעיף ד¢ ßודוקא כל זמן שהוא מלחלחß ¢ובזה בארתי ßעד ßובכל זאתß
שבת כא פסחים מט
חזרה מסימן תס¢ג סעיף ב ßעד סימן תס¢ו ßובכל זאת ßעד סוף פרק בß
אמצע סעיף ד¢ ßודוקא כל זמן שהוא מלחלח ¢פרק ג ßעד ßהנה אמרוß
שבת כב פסחים נ
י¢ט ≠ כ¢ג אדר פ¢ב משנה יב ßוכל מעשיך יהיו לשם שמים ßעד פ¢ג משנה א כ¢ו אדר ≠ א ßניסן פ¢ג משנה א עד פ¢ג משנה ד
קנין חכמה∫

ניסן

יום תאריך
א ד ßניסן
ב ה ßניסן
ג ו ßניסן
ד ז ßניסן
ה ח ßניסן
ו ט ßניסן
ש י ßניסן
א י¢א ניסן
ב י¢ב ניסן
ג י¢ג ניסן
ד י¢ד ניסן
ה ט¢ו ניסן
ו ט¢ז ניסן
ש י¢ז ניסן
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
שבת כג פסחים נא
מאמצע סעיף ד¢ ßודוקא כל זמן שהוא מלחלח ¢עד אמצע הסעיף ¢ואם נתייבש בפסחß ¢הנה אמרו ßעד ßוהנה ידועß
שבת כד פסחים נב
מאמצע סעיף ד¢ ßואם נתייבש בפסח ¢עד סעיף וß ßוהנה ידוע ßעד ßוראה נא אחיß
שבת כה פסחים נג
ßוראה נא אחי ßעד סוף פרק גß
מסעיף ו ßעד סימן תס¢ז סעיף בß
שבת כו פסחים נד
פרק ד ßעד ßוהנה מכלß
מסעיף ב ßעד סעיף גß
שבת כז פסחים נה
ßוהנה מכל ßעד סוף פרק דß
מסעיף ג ßעד סעיף הß
שבת כח פסחים נו
חזרה מסימן תס¢ו אמצע סעיף ד¢ ßודוקא כל פרק ה ßעד ßהנה מצינוß
שבת כט פסחים נז
זמן שהוא מלחלח ¢עד סימן תס¢ז סעיף הß ßהנה מצינו ßעד ßוכמה צריךß
שבת ל פסחים נח
מסעיף ה ßעד אמצע סעיף ח¢ ßותאנים יבשים וענביםß ¢וכמה צריך ßעד ßוהתבונןß
שבת לא פסחים נט
מאמצע סעיף ח¢ ßותאנים יבשים וענבים ¢עד אמצע הסעיף ¢והמנהג במדינות אלו שלא לאכול כרכוםß ¢והתבונן ßעד סוף פרק הß
שבת לב פסחים ס
מאמצע סעיף ח¢ ßוהמנהג במדינות אלו שלא לאכול כרכום ¢עד סעיף י ßפרק ו ßעד ßוזהו שאמרß
מסעיף י ßעד סעיף י¢א
ßוזהו שאמר ßעד סוף פרק וß
שבת לג פסחים סא
מסעיף י¢א עד סעיף י¢ב
פרק ז ßעד ßוהנה אמרוß
שבת לד פסחים סב
ßוהנה אמרו ßעד ßובעוונותינוß
שבת לה פסחים סג
חזרה מסימן תס¢ז סעיף ה ßעד סעיף י¢ב
ßובעוונותינו ßעד ßוהנה לפיß
שבת לו פסחים סד
ד ≠ ßח ßניסן פ¢ג משנה ד עד פ¢ג משנה ט י¢א ≠ ט¢ו ניסן פ¢ג משנה ט עד פ¢ג משנה יא
חכמה∫ ¨∂±קנין תורה ≥¨ מבחן קנין חכמה ∏≥
בהלכה ßמסß
יום שישי ט ßניסן מבחן ßדף היומי קנין

ניסן ≠ אייר

יום תאריך
א י¢ח ניסן
ב י¢ט ניסן
ג כ ßניסן
ד כ¢א ניסן
ה כ¢ב ניסן
ו כ¢ג ניסן
ש כ¢ד ניסן
א כ¢ה ניסן
ב כ¢ו ניסן
ג כ¢ז ניסן
ד כ¢ח ניסן
ה כ¢ט ניסן
ו ל ßניסן
ש א ßאייר
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
שבת לז פסחים סה
מסעיף י¢ב עד אמצע הסעיף בהגה ¢ויש מי שמתירß ¢והנה לפי ßעד סוף פרק זß
מאמצע סעיף י¢ב בהגה ¢ויש מי שמתיר ¢עד סעיף י¢ג פרק ח ßעד ßתבנה ותכונןß
שבת לח פסחים סו
ßתבנה ותכונן ßעד ßועתה נבואß
שבת לט פסחים סז
מסעיף י¢ג עד סעיף י¢ד
מסעיף י¢ד עד אמצע הסעיף בהגה ¢ויש מחמיריםß ¢ועתה נבוא ßעד ßודרשו עודß
שבת מ פסחים סח
מאמצע סעיף י¢ד בהגה ¢ויש מחמירים ¢עד אמצע הסעיף ¢ואם רוצה יוכל למכורß ¢ודרשו עוד ßעד סוף פרק חß
שבת מא פסחים סט
פרק ט ßעד ßוכאשר יתבונןß
שבת מב פסחים ע
חזרה מסימן תס¢ז סעיף י¢ב עד
שבת מג פסחים עא
אמצע סעיף י¢ד ¢ואם רוצה יוכל למכורß ¢וכאשר יתבונן ßעד ßודע עודß
מאמצע סעיף י¢ד בהגה ¢ואם רוצה יוכל למכור ¢עד סעיף ט¢ו ßודע עוד ßעד סוף פרק טß
שבת מד ביצה א
מסעיף ט¢ו עד סימן תס¢ח סיום דיני עשית המצות לפסח פרק י ßעד פרק י¢א
שבת מה ביצה ב
מתחילת סימן תס¢ח עד סעיף דß
פרק י¢א עד ßועוד רמזß
שבת מו ביצה ג
מסעיף ד ßעד סעיף הß
ßועוד רמז ßעד ßויבא יוסףß
שבת מז ביצה ד
מסעיף ה ßעד תחילת סימן תס¢ט
ßויבא יוסף ßעד ßוישראלß
שבת מח ביצה ה
חזרה מסימן תס¢ז אמצע סעיף י¢ד ¢ואם ßוישראל ßעד ßוישלחוß
שבת מט ביצה ו
רוצה יוכל למכור ¢עד תחילת סימן תס¢ט ßוישלחו ßעד ßכי שמעתיß
שבת נ ביצה ז
י¢ח ≠ כ¢ב ניסן פ¢ג משנה יא עד פ¢ג משנה יג כ¢ה ≠ כ¢ט ניסן פ¢ג משנה יג עד פ¢ג משנה טו
קנין חכמה∫

אייר

ירושלמי
ביצה ח
ביצה ט
ביצה י
ביצה יא
ביצה יב
ביצה יג
ביצה יד
ביצה טו
ביצה טז
ביצה יז
ביצה יח
ביצה יט
ביצה כ
ביצה כא

בבלי
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
שבת נא
א ב ßאייר מתחילת סימן תס¢ט עד תחילת סימן ת¢ע ßכי שמעתי ßעד ßהשליכוß
שבת נב
ב ג ßאייר מתחילת סימן ת¢ע עד תחילת סימן תע¢א ßהשליכו ßעד ßומכאןß
שבת נג
ßומכאן ßעד ßוכזהß
ג ד ßאייר מתחילת סימן תע¢א עד סעיף בß
שבת נד
ßוכזה ßעד ßועתהß
ד ה ßאייר מסעיף ב ßעד תחילת סימן תע¢ב
שבת נה
ßועתה ßעד סוף פרק י¢א
ה ו ßאייר מתחילת סימן תע¢ב עד סעיף הß
שבת נו
פרק י¢ב עד ßויאמר ראובןß
ו ז ßאייר חזרה מתחילת סימן תס¢ט
ש ח ßאייר עד סימן תע¢ב סעיף הß
שבת נז
ßויאמר ראובן ßעד ßוהנה יהודהß
א ט ßאייר מסעיף ה ßעד סעיף חß
שבת נח
ßוהנה יהודה ßעד ßויש עודß
ב י ßאייר מסעיף ח ßעד סעיף יß
שבת נט
ßויש עוד ßעד ßועתה נראהß
ג י¢א אייר מסעיף י ßעד תחילת סימן תע¢ג
שבת ס
ßועתה נראה ßעד סוף פרק י¢ב
ד י¢ב אייר מתחילת סימן תע¢ג עד סעיף בß
שבת סא
פרק י¢ג עד ßמזה בידךß
ה י¢ג אייר מסעיף ב ßעד סעיף דß
שבת סב
ßמזה בידך ßעד ßשלח ידךß
שבת סג
ßשלח ידך ßעד סוף פרק י¢ג
ו י¢ד אייר חזרה מסימן תע¢ב סעיף הß
ש ט¢ו אייר עד סימן תע¢ג סעיף דß
שבת סד
פרק י¢ד עד ßומהר¢ל מפראגß
קנין חכמה∫ ב ≠ ßו ßאייר פ¢ג משנה טו עד סוף הפרק ט ≠ ßי¢ג אייר פ¢ד משנה א עד פ¢ד משנה ב
שישי י¢ד באייר מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨∂≤ ßמבחן מסכם ∞ ¨±קנין תורה  ¨¥מבחן קנין חכמה ≥π
חכמה  ≥πיום
חכמה∫
יום חמישי י¢ג באייר מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨∂≤ ßמבחן מסכם ∞ ¨±מבחן קניןקנין

אייר

יום תאריך
א ט¢ז אייר
ב י¢ז אייר
ג י¢ח אייר
ד י¢ט אייר
ה כ ßאייר
ו כ¢א אייר
ש כ¢ב אייר
א כ¢ג אייר
ב כ¢ד אייר
ג כ¢ה אייר
ד כ¢ו אייר
ה כ¢ז אייר
ו כ¢ח אייר
ש כ¢ט אייר
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מוסר ≠ שמירת הלשון
מסעיף ד ßעד סעיף הß
שבת סה ביצה כב
ßומהר¢ל מפראג ßעד סוף פרק י¢ד
מסעיף ה ßעד אמצע סעיף ה ßבהגה ¢ואם אין לו אחד ¢פרק ט¢ו עד ßוהיה פיß
שבת סו ראש השנה א
מאמצע סעיף ה ßבהגה ¢ואם אין לו אחד ¢עד סעיף וß ßוהיה פי ßעד ßועשיתß
שבת סז ראש השנה ב
ßועשית ßעד סוף פרק ט¢ו
שבת סח ראש השנה ג
מסעיף ו ßעד סעיף זß
פרק ט¢ז עד ßועוד כתיבß
שבת סט ראש השנה ד
מסעיף ז ßעד תחילת סימן תע¢ה
ßועוד כתיב ßעד ßוהנהß
שבת ע ראש השנה ה
חזרה מסימן תע¢ג סעיף דß
עד תחילת סימן תע¢ה
ßוהנה ßעד ßולא יחשובß
שבת עא ראש השנה ו
מסימן תע¢ה עד אמצע סעיף א¢ ßואח¢כ נוטל מצה שלישיתß ¢ולא יחשוב ßעד ßוראה עוד כיß
שבת עב ראש השנה ז
מאמצע סעיף א¢ ßואח¢כ נוטל מצה שלישית ¢עד סעיף בß ßוראה עוד כי ßעד סוף פרק ט¢ז
שבת עג ראש השנה ח
מסעיף ב ßעד סעיף הß
פרק י¢ז עד ßלא תעמודß
שבת עד ראש השנה ט
מסעיף ה ßעד תחילת סימן תע¢ו
ßלא תעמוד ßעד ßהוכח תוכיחß
שבת עה ראש השנה י
מתחילת סימן תע¢ו עד תחילת סימן תע¢ז ßהוכח תוכיח ßעד סוף פרק י¢ז
שבת עו ראש השנה יא
פרק י¢ח עד פרק י¢ט
שבת עז ראש השנה יב
חזרה מתחילת סימן תע¢ה
עד תחילת סימן תע¢ז
פרק י¢ט עד ßועתה נבארß
שבת עח ראש השנה יג
ט¢ז ≠ כ ßאייר פ¢ד משנה ב עד פ¢ד משנה ה כ¢ג ≠ כ¢ז אייר פ¢ד משנה ה עד פ¢ד משנה יא
קניןתורה ±
יום שישי כ¢א באייר מבחן מסכם קנין
חכמה∫

סיון

בבלי ירושלמי
מוסר ≠ שמירת הלשון
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
שבת עט ראש השנה יד
א א ßסיון מתחילת סימן תע¢ז עד תחילת סימן תע¢ח ßועתה נבאר ßעד ßוהנה ידועß
ב ב ßסיון מסימן תע¢ח עד סימן תע¢ט אמצע הסעיף ¢מצוה לחזרß ¢והנה ידוע ßעד ßויהס כלבß
שבת פ ראש השנה טו
ג ג ßסיון מסימן תע¢ט אמצע הסעיף ¢מצוה לחזר ¢עד סימן ת¢פ אמצע הסעיף ¢ושותהו בהסבהß ¢ויהס כלב ßעד ßוהנה כאשרß
שבת פא ראש השנה טז
ד ד ßסיון מסימן ת¢פ אמצע הסעיף ¢ושותהו בהסבה ¢עד סימן תפ¢ב ßוהנה כאשר ßעד ßוהנה עלß
שבת פב ראש השנה יז
ה ה ßסיון מסימן תפ¢ב עד אמצע סעיף א ßבהגה ¢ומי שאין לוß ¢והנה על ßעד ßועתה נבארß
שבת פג ראש השנה יח
ו ו ßסיון חזרה מתחילת סימן תע¢ז עד סימן תפ¢ב ßועתה נבאר ßעד ßוכאשר רואהß
שבת פד ראש השנה יט
ש ז ßסיון אמצע סעיף א ßבהגה ¢ומי שאין לו¢
שבת פה ראש השנה כ
ßוכאשר רואה ßעד סוף פרק י¢ט
א ח ßסיון מאמצע סעיף א ßבהגה ¢ומי שאין לו ¢עד תחילת סימן תפ¢ג פרק כ ßעד ßויותר נראהß
שבת פו ראש השנה כא
ב ט ßסיון מתחילת סימן תפ¢ג עד תחילת סימן תפ¢ד ßויותר נראה ßעד סוף פרק כß
שבת פז ראש השנה כב
ג י ßסיון מתחילת סימן תפ¢ד עד תחילת סימן תפ¢ו פרק כ¢א עד ßוידבר העםß
שבת פח יומא א
ד י¢א סיון מתחילת סימן תפ¢ו עד תחילת סימן תפ¢ז ßוידבר העם ßעד ßוישלח ה¢
שבת פט יומא ב
ה י¢ב סיון מתחילת סימן תפ¢ז עד סעיף בß
ßוישלח ה ¢עד ßועתה נבואß
שבת צ יומא ג
ו י¢ג סיון חזרה מסימן תפ¢ב אמצע סעיף א ßבהגה ¢ומי ßועתה נבוא ßעד סוף פרק כ¢א
שבת צא יומא ד
ש י¢ד סיון שאין לו ¢עד סימן תפ¢ז סעיף בß
פרק כ¢ב עד ßכתיב בקראß
שבת צב יומא ה
קנין חכמה∫ א ≠ ßה ßסיון פ¢ד משנה יא עד פ¢ד משנה יח ח ≠ ßי¢ב סיון פ¢ד משנה יח עד פ¢ד משנה כ
שישי י¢ג בסיון מבחן ßדף היומי בהלכה ßמס ¨∂≥ ßקנין תורה  ¨μמבחן קנין חכמה ∞¥
קנין∞ ¥יום
יום רביעי י¢א בסיון מבחן ßדף היומי בהלכה¢ ßדרשו בכולל ¢מס ¨∂≥ ßמבחן קנין חכמה
חכמה∫

סיון

יום תאריך
א ט¢ו סיון
ב ט¢ז סיון
ג י¢ז סיון
ד י¢ח סיון
ה י¢ט סיון
ו כ ßסיון
ש כ¢א סיון
א כ¢ב סיון
ב כ¢ג סיון
ג כ¢ד סיון
ד כ¢ה סיון
ה כ¢ו סיון
ו כ¢ז סיון
ש כ¢ח סיון
קנין חכמה∫

מוסר ≠ שמירת הלשון
בבלי ירושלמי
דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
מסעיף ב ßעד תחילת סימן תפ¢ח
שבת צג יומא ו
ßכתיב בקרא ßעד ßהשמרß
מתחילת סימן תפ¢ח עד תחילת סימן תפ¢ט ßהשמר ßעד סוף פרק כ¢ב
שבת צד יומא ז
מתחילת סימן תפ¢ט עד אמצע סעיף א¢ ßוצריך לספור מעומד ¢פרק כ¢ג עד ¢את ה¢ß
שבת צה יומא ח
מאמצע סעיף א¢ ßוצריך לספור מעומד ¢עד סעיף ב¢ ßאת ה ¢ßעד ßובאמתß
שבת צו יומא ט
ßובאמת ßעד סוף פרק כ¢ג
שבת צז יומא י
מסעיף ב ßעד סעיף גß
פרק כ¢ד עד פרק כ¢ה
שבת צח יומא יא
חזרה מסימן תפ¢ז סעיף בß
עד סימן תפ¢ט סעיף גß
שבת צט יומא יב
פרק כ¢ה עד פרק כ¢ו
מסעיף ג ßעד סעיף הß
שבת ק יומא יג
פרק כ¢ו עד ßונצייר מעטß
מסעיף ה ßעד סעיף חß
שבת קא יומא יד
ßונצייר מעט ßעד ßוזהו מהß
מסעיף ח ßעד סעיף יß
שבת קב יומא טו
ßוזהו מה ßעד ßוהנה אמרוß
מסעיף י ßעד תחילת סימן ת¢צ
שבת קג יומא טז
ßוהנה אמרו ßעד סוף פרק כ¢ו
מתחילת סימן ת¢צ עד סעיף וß
שבת קד יומא יז
פרק כ¢ז עד ßוהנה טובß
שבת קה יומא יח
ßוהנה טוב ßעד ßכלל הדבריםß
חזרה מסימן תפ¢ט סעיף גß
עד סימן ת¢צ סעיף וß
שבת קו יומא יט
ßכלל הדברים ßעד ßומה יפהß
ט¢ו ≠ י¢ט סיון פ¢ד משנה כ עד פ¢ה משנה ב כ¢ב ≠ כ¢ו סיון פ¢ה משנה ב עד פ¢ה משנה ד
קנין חכמה∫

סיון

מוסר ≠ שמירת הלשון
יום תאריך דף היומי בהלכה ©משנה ברורה®
ßומה יפה ßעד ßוהנה ידועß
א כ¢ט סיון מסעיף ו ßעד תחילת סימן תצ¢א
ב ל ßסיון מתחילת סימן תצ¢א עד תחילת סימן תצ¢ג ßוהנה ידוע ßעד סוף פרק כ¢ז
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
קנין חכמה∫ כ¢ט סיון ≠ ג ßתמוז פ¢ה משנה ד עד פ¢ה משנה ו
קנין חכמה∫

בבלי ירושלמי
שבת קז יומא כ
שבת קח יומא כא

מ˜ומו˙ ‰מבחן בימי ˘י˘י
לתשומת לבכם∫ יתכנו שינויים במקומות ובזמני המבחנים
ישנם עוד מאות מקומות נוספים בכוללים ובישיבות

עיר
אופקים
אור יהודה
אלעד
אשדוד ≠ רובע גß
אשדוד ≠ רובע זß
אשדוד ≠ רובע חß
בית אל
בית שמש
בית שמש ≠ רמה אß
בית שמש ≠ רמה בß

כתובת

מקום
בית המדרש ¢היכל דב¢
בן פורת ≤¥
כולל ¢חיי משה¢
רח ßרבי מאיר ∑
בית הכנסת ¢דרך החיים¢
רח ßחטיבת הנגב ≥μ
בית הכנסת בעלז ©קומה ג®ß
רח ßהתלמוד ±
בית המדרש מאקווא
בית המדרש מעליץ ©עזרת נשים® רח ßהרותם ≤π
שכונה בß
בית הכנסת ¢מדרש אליהו¢
שפת אמת  ≤¥בית ומנוחה
בית המדרש ¢שערי תורה¢
בית המדרש ¢לב אליהו© ¢קהילות יעקב® רח ßנחל שורק ≤π
רח ßנהר הירדן ∞≥
בית הכנסת ¢קהל פרושים¢
קנין חכמה∫

משעה
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫∞π
±∞∫±μ
∞∞∫∞±
∞≥∫∞π
∞≥∫∞π
∞≥∫∞π
∞∞∫∞±

עד שעה
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞≥∫≤±
∞≥∫±±
±≤∫±μ
∞∞∫≤±
∞≥∫±±
∞∞∫≤±
∞≥∫±±
∞∞∫≤±

א עיר
בית שמש ≠ רמה גß
ב
ביתר עילית≠גבעה A
ג
ביתר עילית≠גבעה B
ד
בניהברק≠סורוצקין
בניוברק≠קהילות יעקב
בנישברק≠קרית הרצוג
בניאברק≠ר ßעקיבא
גבעת זאב החדשה
ב
זכרון יעקב
ג
חדרה
ד
חולון
ה
חיפה
ו
חיפה≠נווה שאנן
ש
חצור הגלילית

כתובת
מקום
בית הכנסת ¢אהבת תורה¢
רח ßעידו הנביא ∂
כולל ישיבת הר¢ן
רח ßזוועיהל ≤
בית הכנסת קרלין
רח ßפחד יצחק פי ßברים
בית הכנסת ¢צא¢י יד אהרן¢
רח ßהרב סורוצקין π
בית הכנסת ¢משכנות יעקב¢
רח ßקהילות יעקב ≤
בית הכנסת ¢היכל שמואל¢
רח ßנויפלד ∞ ±קרית הרצוג
ביהכנ¢ס הגדול ¢חניכי ישיבת חברון ¢רח ßר ßעקיבא ≥μ
ביהמ¢ד ¢עטרת ישועה ≠ ¢דזßיקוב רח ßהאיילות ∞≤
רמת צבי
בית הכנסת ¢מסילת ישרים¢
רח ßהאיריס ±¥
בית הכנסת ע¢ש בוסקילה
רח ßהחי¢ם  ¥תל גיבורים
בית המדרש ¢עטרת חכמים¢
רח ßהרצל ∞∂
בית המדרש שאץ≠ויזניץ
רח ßמנדלי מוכר ספרים ±
בית הכנסת המקלט
בית החסידים ¢דברי אמת ≠ ¢גור קריה חסידית גור
קנין חכמה∫

משעה
∞≥∫∞π
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫∞π
∞≥∫∞π
∞∞∫∞±
∞≥∫∞π
∞∞∫∞±
±∞∫¥μ
∞π∫¥μ
∞∞∫∞π
∞π∫¥μ
∞∞∫∞±
∞∞∫∞π

עד שעה
∞≥∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
±≤∫¥μ
±±∫¥μ
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±

עיר
טבריה
טלזסטון
יד בנימין
יסודות
ירוחם
ירושלים≠בית וגן
ירושלים≠גאולה
ירושלים≠גילה
ירושלים≠נווה יעקב
ירושלים≠קבר רחל
ירושלים≠רוממה
ירושלים≠רמות
ירושלים≠רמת אשכול
ירושלים≠רמת שלמה

משעה
כתובת
מקום
∞∞π∫μ
בית הכנסת ¢אור תורה© ¢עזרת נשים® רח ßורנר
∞≥∫∞π
רח ßאזנים לתורה ∑
בית הכנסת ¢נחלי דעת¢
∞∞∫∞±
¢תורת החיים¢
∞∏∫¥μ
בית הכנסת יסודות
±≤∫±μ
בית הכנסת ¢בית פנחס ≠ ¢המרכז קריה חרדית
∞≥∫∞π
רח ßהפסגה ∞∑
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
∞∞∫∞±
רח ßרלב¢ח
בית המדרש גור
∞∞∫∞±
רח ßהמור ≥
בבית הכנסת ¢חזון נחום¢
∞∞∫∞±
ביהכנ¢ס ¢מגן אברהם ¢היכל ¢אהבת ישראל ¢רח ßכפר עברי ≥±
נץ החמה
קבר רחל
∞≥∫∞π
בית הכנסת ¢היכל שמואל ≠ אשכנז ¢רח ßפנים מאירות ±
∞≥∫∞π
בית הכנסת ¢אהל יוסף ¢קומה ב ßרמות פולין
∞∞∫∞±
רח ßזלמן ארן ∑
בית הכנסת ¢בני הישיבות¢
רח ßהרב מאיר חדש ≤ ±פי ßרח ßחזו¢א ∞ ∞ ∫ ∞ ±
בית הכנסת ¢משכן משה¢
קנין חכמה∫

עד שעה
∞±±∫μ
∞≥∫±±
∞∞∫≤±
±∞∫¥μ
±¥∫±μ
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±

א עיר
כוכב השחר
ב
כרם ביבנה
ג
כרמיאל
ד
מודיעין עילית≠גרין פארק
ה
מודיעין עילית ≠ ברכפלד
ו
מודיעין עילית ≠ ק¢ס
ש
מעלה אדומים
א
מצפה רמון
ב
נס ציונה
ג
נתיבות
ד
נתניה
ה
עמנואל
ו
עפולה עילית
ש
ערד

מקום

כתובת
דÆנ Æמזרח בנימין

נועם שיח
ספריה שע¢י ¢כרם ביבנה¢
בית המדרש ¢כרם אל¢
רח ßנתיב הלוטוס ±±
בית הכנסת ¢בני הישיבות¢
רח ßהרב מפוניבז∑ ß
בית הכנסת ¢ישועות דוד¢
רח ßרשב¢י ברכפלד
בית הכנסת ¢זכרון משה¢
רח ßנתיבות המשפט ∞¥
¢ברכת משה¢
רח ßמצפה נבו ≤±
ההסדר
¸ליד הספריה˛
בית הכנסת ¢יד אליעזר¢
רח ßנחשון ∑
בית הכנסת ¢בית מהריץ© ¢עזרת נשים® שכונת שלום בוניך
רח ßרבי מאיר ±¥
בית הכנסת ¢אהבת תורה¢
ככר הרמב¢ם
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית הכנסת ויזניץ ¢תפארת יואל ¢רח ßהזית ±
רח ßבן יאיר ∂¥
כולל ¢נחלת יצחק¢
קנין חכמה∫

משעה
∞∞∫∞π
∞≥∫∞π
∞π∫¥μ
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫∞π
∞∞∫∞π
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞π∫¥μ
±∞∫±μ
∞π∫¥μ
∞≥∫∞π
∞π∫¥μ

עד שעה
∞∞∫±±
∞≥∫±±
±±∫¥μ
∞∞∫≤±
∞≥∫≤±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
±±∫¥μ
±≤∫±μ
±±∫¥μ
∞≥∫±±
±±∫¥μ

כתובת
מקום
עיר
פתח תקווה בית הכנסת ¢שירת מרים¢
רח ßקהילות יעקב ≥ גני≠הדר
צפת
כולל שע¢י ישיבת צפת≠הרב קפלן רח ßהאר¢י ≥ העיר העתיקה
קדומים
ישיבת קדומים
מעלה רש¢י
קרית גת
בית הכנסת ¢תורת חכם¢
נתיבות שלום ∏¨ אחוזת הדר
קרית מלאכי ישיבת קרית מלאכי
רח ßהרב ניסים ∞±
ראשון לציון ישיבת ¢בית אשר ≠ גור¢
רח ßהאורנים ≤μ
רחובות
בית הכנסת ¢לומדי תורה¢
רח ßיעקובזון ≥
רכסים
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
גבעת החרובים
רעננה
בית המדרש קליוולנד
הר סיני ±±
אביב
תל
ישיבת הישוב
רח ßפומבדיתא ≥±
תל אביב
בית הכנסת ¢דרכי איש¢
רח ßדף היומי ∏¨ רמת החיל
תל ציון
אבי עזרי
אהבת אמת ∂±
תפרח
בית הכנסת ¢בית יוסף¢
גבעה
קנין חכמה∫

משעה
∞≥∫∞π
∞π∫¥μ
∞≥∫∞π
∞≥∫∞π
∞∞∫±±
∞π∫±μ
∞≥∫∞π
∞≥∫∞π
∞∞∫∞π
∞∞∫∞π
∞π∫±μ
∞≥∫∞±
∞≥∫∞±

עד שעה
∞≥∫±±
±±∫¥μ
∞≥∫±±
∞≥∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫±±
∞≥∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
∞∞∫±±
±±∫±μ
∞≥∫≤±
∞≥∫≤±

מקום

כתובת

אא עיר
בב
גג
דד
הה
’קנין תורה’¨ ’דף היומי בהלכה’¨ ’קנין חכמה’¨ ’קנין משניות’
וו
שש
יום חמישי כ¢ד בסיון ≠ßדרשו בכוללß
אא
יום שישי כ¢ה בסיון פרשת קרח
בב
גג מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’  ∏¥בכורות מב ≠ Æערכין יא∫
ד
מ¢ב∫ סימן ש¢פ עד סימן ש¢צ
ד מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ≤μ
מוסר∫ חפץ חיים הלכות לשה¢ר כלל ח ßאות ה ßעד הלכות רכילות כלל ה ßאות הß
הה
וו מבחן ’קנין חכמה’ מס’  ≤πחובת הלבבות שער הבטחון פרק ד¢ ßאבל עניני אויביו ¢עד פרק זß
שש מבחן ’קנין משניות’ מס’  ∏¥מכשירין ה ßג ≠ ßזבים א ßאß
מבחן מסכם מס’ ’ ≤±קנין תורה≠דף היומי’ יום שישי ב ßבתמוז פרשת חקת  Øחולין צג ≠ Æערכין יא∫
קנין חכמה∫

,
,
לוח מבחני „ר˘ו

משעה

עד שעה

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∏μ
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ≥μ
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ∞≥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∏μ

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∂∏
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ μ¥
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≥±
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∂∏

יום חמישי כ¢ט בתמוז ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי א ßבאב פרשת מסעי
ערכין יב ≠ Æתמורה ח∫
מ¢ב∫ סימן ש¢צ עד סימן ת¢ג
מוסר∫ חפץ חיים הלכות רכילות כלל ה ßאות ה ßעד סוף Æשמירת הלשון עד אמצע הקדמה ¢וכל זה¢
חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז ßעד שער יחוד המעשה פרק ה¢ ßוכאשר
יתייאש היצר ÆÆÆמצד אהבת השבח¢
זבים א ßב ≠ ßד ßוß
יום שישי כ¢ט באב פרשת ראה
יום שני ב ßבאלול ≠ ßדרשו בכוללß
תמורה ט ≠ Æכריתות ה∫
מ¢ב∫ סימן ת¢ג עד סימן תט¢ו
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßאמצע הקדמה ¢וכל זה ¢עד שער הזכירה פרק ח¢ ßעוד מצינו¢
חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה¢ ßוכאשר יתייאש היצר ÆÆÆמצד
אהבת השבח ¢עד שער הכניעה
זבים ד ßז ≠ ßטבול יום א ßהß

א
ב מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∑∏
ג
ד מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ μμ
ה מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≤≥
ו מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∑∏
ש
א
ב מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∏∏
ג
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∂μ
ד
ה מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≥≥
ו מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∏∏
ש מבחן מסכם מס’ ’ πדף היומי בהלכה’
מבחן מסכם מס’ ≤≤ ’קנין תורה≠ דף היומי’

יום חמישי כ¢ו באלול ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי כ¢ז באלול פרשת נצבים
כריתות ו ≠ Æמעילה ח∫
מ¢ב∫ סימן תט¢ו עד סימן תכ¢ט ©סוף חלק ד®ß
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער הזכירה פרק ח¢ ßעוד מצינו ¢עד פרק ט¢ז ¢ולפלא גדול¢
חובת הלבבות שער הכניעה פתיחה עד פרק חß
טבול יום ב ßא ≠ ßד ßדß
יום שישי כ¢ו בתשרי פרשת בראשית
יום ראשון ה ßבחשון ≠ ßדרשו בכוללß
מעילה ט ≠ Æנדה ב∫
מ¢ב∫ סימן תכ¢ט עד סימן תמ¢א
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער הזכירה פרק ט¢ז ¢ולפלא גדול ¢עד שער התבונה פרק זß
חובת הלבבות שער הכניעה פרק ח ßעד שער התשובה פרק וß
טבול יום ד ßה ≠ ßידים ד ßאß
סימן שס¢א עד סימן תט¢ו
יום שישי ג ßבחשון פרשת נח  Øערכין יב ≠ Æנדה ב∫
קנין חכמה∫

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∏π
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∑μ
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≥¥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∏π

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ∞π
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∏μ
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≥μ
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ∞π
מבחן מסכם מס’ ≥≤ ’קנין תורה≠דף היומי’

יום חמישי ל ßבחשון ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי א ßבכסלו פרשת תולדות
נדה ג ≠ Æלז∫ © ≥μדף®
מ¢ב∫ סימן תמ¢א עד סימן תמ¢ז סעיף הß
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער התבונה פרק ז ßעד פרק י¢ד ¢גם יתבונן¢
חובת הלבבות שער התשובה פרק ו ßעד סוף השער ©מדלגים על שער
חשבון הנפש ושער הפרישות®
ידים ד ßב ≠ ßעוקצין ב ßהß
יום חמישי י¢ב בטבת ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי י¢ג בטבת פרשת ויחי
נדה לח ≠ Æעג∫ ©∂≥ דף®
מ¢ב∫ סימן תמ¢ז סעיף ה ßעד סימן תנ¢א סעיף וß
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער התבונה פרק י¢ד ¢גם יתבונן ¢עד שער התורה פרק ד¢ ßוידמה בנפשו¢
חובת הלבבות שער אהבת ה ßפתיחה עד סוףÆ
עוקצין ב ßו ≠ ßג ßי¢ב
יום שישי כ ßבטבת פרשת שמות  Øנדה ג ≠ Æעג∫
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מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ±
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ μπ
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ∂≥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ±

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ≤
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∞∂
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ∑≥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ≤

יום חמישי י¢ח בשבט ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי י¢ט בשבט פרשת יתרו
ברכות ב ≠ Æלא∫
מ¢ב∫ סימן תנ¢א סעיף ו ßעד סימן תנ¢ד סעיף גß
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער התורה פרק ד¢ ßוידמה בנפש ¢עד
פרק ח¢ ßובאמת אנו¢
אבות עם פירוש רבנו יונה פ¢א מ¢א ≠ סוף הפרק
פאה א ßא ≠ ßג ßהß
יום חמישי ט ßבאדר ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי י ßבאדר פרשת תצוה
ברכות לב ≠ Æסא∫
מ¢ב∫ סימן תנ¢ד סעיף ג ßעד סימן תס¢א
מוסר∫ שמירת הלשון חלק א ßשער התורה פרק ח¢ ßובאמת אנו ¢עד
חתימת הספר פרק ו¢ ßונבאר¢
אבות עם פירוש רבנו יונה פ¢ב מ¢א ≠ פ¢ב מ¢ט
פאה ג ßו ≠ ßה ßהß
קנין חכמה∫

יום שישי ט ßבניסן פרשת צו
מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ≥
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∂±
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ∏≥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ≥

מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ ¥
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ≤∂
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ≥π
מבחן ’קנין משניות’ מס’ ¥
מבחן מסכם מסß ±∞ ßדף היומי בהלכה∫ß
מבחן מסכם מסß ± ßקנין תורה≠ דף היומי∫ß

ברכות סב ≠ Æשבת כח∫
מ¢ב∫ סימן תס¢א עד סימן תס¢ז סעיף הß
מוסר∫ שמירת הלשון חתימת הספר פרק ו¢ ßונבאר ¢עד חלק ב ßפרק הß
אבות עם פירוש רבנו יונה פ¢ב מ¢ט ≠ פ¢ג מ¢ט
פאה ה ßו ≠ ßז ßהß
יום חמישי י¢ג באייר ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי י¢ד באייר פרשת אמר
שבת כט ≠ Æנח∫
מ¢ב∫ סימן תס¢ז סעיף ה ßעד סימן תע¢ג סעיף דß
מוסר∫ שמירת הלשון חלק ב ßפרק ה ßעד פרק י¢ג ¢שלח ידך¢
אבות עם פירוש רבנו יונה פ¢ג מ¢ט ≠ פ¢ד מ¢ב
פאה ז ßו ≠ ßדמאי ב ßגß
סימן תט¢ו עד סימן תס¢א
יום שישי כ¢א באייר פרשת בהר≠בחקותי  Øברכות ב ≠ Æשבת נח∫
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מבחן ’קנין תורה≠דף היומי’ מס’ μ
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ≥∂
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ∞¥
מבחן ’קנין משניות’ מס’ μ

יום רביעי י¢א בסיון ≠ ßדרשו בכוללß
יום שישי י¢ג בסיון פרשת בהעלותך
שבת נט ≠ Æפח∫
מ¢ב∫ סימן תע¢ג סעיף ד ßעד סימן תפ¢ז
מוסר∫ שמירת הלשון חלק ב ßפרק י¢ג ¢שלח ידך ¢עד פרק כ¢א ¢וישלח ה¢ß
אבות עם פירוש רבנו יונה פ¢ד מ¢ב ≠ פ¢ד מ¢כ
דמאי ב ßד ≠ ßה ßדß
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נˆי‚י '„ר˘ו ‡י˘י'

מבחן ’קנין תורה’ מס’ ∂π

מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∑≥ ’קנין תורה ≠ הדף היומי’
הרב ברוך בינדר∫ ∞μ¥≠∏¥∞≤∞±¥
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ±¥
ßדף היומי בהלכהß
מבחן מסכם
הרב שמואל בלוי∫ ∏∞μ¥≠∏¥∞≤∞±
הרב יעקב ברזילי∫ ∂∞μ∞≠¥±∞∑π¥
מבחן ’קנין תורה’ מס’ ∞∑הרב נפתלי סירוטה∫ ∞μ∞≠¥±∞∂≥±π
הרב הלל קורפו∫ ∏∏∞μ∞≠¥±∞∑π
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∑≥
’קנין הלכה’
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ±¥
הרב יצחק פוליטנסקי∫ ∞μ¥≠∏¥∞≤∞±π
מבחן מסכם
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מבחן ’קנין תורה’ מס’ ∂π
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∑≥
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ±¥
מבחן מסכם

מחכים
לך...

צוות נרחב של ’דרשו’ עומדים לרשותך
לברור פרטים ורישום¨ התקשר עכשיו
מבחן ’קנין תורה’ מס’ ∞∑
מבחן ’דף היומי בהלכה’ מס’ ∑≥
מבחן ’קנין חכמה’ מס’ ±¥
מבחן מסכם
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