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בס"ד          אייר תשפ"א

   לכבוד ידידינו היקרים והחשובים, לומדי מפעל
   "הדף היומי בהלכה" שיחיו,

מתכבדים אנו להגיש בפניכם את לוח הלימוד, בו מפורט מסלול הלימוד עדי סיומו אי"ה 
ביום ט"ז אדר א' תשפ"ב הבעל"ט – בעוד פחות משנה!

מפעל "הדף היומי בהלכה" נתייסד לפני כשלוש-עשרה שנה, בתור כלי לקיום עז רצונו של 
מרנא ורבנא בעל החפץ חיים זצוק"ל להנחיל בקרב ישראל בכל אתר את לימוד ההלכה 

ועריכת כל הליכות חיי היום-יום לאור דבר ה' זו הלכה. בלימוד זה, על מנת לשמור 
ולעשות ולקיים, מתחבר הלומד בנותן התורה ית"ש, אשר אין לו בעולמו אלא ד' אמות של 

הלכה בלבד!
בלימוד ההלכה ועריכת 'אורח חיים' כרצונו של מקור החיים ית"ש, זוכה הלומד והמקיים 

להאיר את כל ענייני חייו באור החיים המאיר לו בכל מצביו וענייניו. אפילו רק מעט 

מן האור הגדול הזה דוחה הרבה מן החושך של גשמיות העולם וכן את החושך של 
מאורעות ומצבים הצריכים תיקון וישועה!

ואם בכל לימוד הלכה יש תוצאות 'להלכה ולמעשה' באורחו החיים היום-יומיים, הנה 
סדר הלימוד המפורט בלוח שלפנינו הוא ממש בחינת 'דבר בעתו מה טוב', כאשר נלמד 
בע"ה את הלכות ראש השנה ויוה"כ וסוכות לקראת תקופת מועדי חודש תשרי הבאים 

לקראתנו לשלום.
הבה ונתחזק נא בשלב האחרון של מסלול הלימוד אשר לפנינו, כדי שנזכה לסיים את 

המחזור השני של לימוד כל ששת חלקי המשנה ברורה, וללכת מחיל אל חיל בהתחלת 
המחזור השלישי, במקהלות רבבות עמך בית ישראל!

ביקרא דאורייתא,

הנהלת "דרשו"
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L'Chvod Lomdei Daf HaYomi B’Halacha,
This year is a historic year. On 16 Adar Aleph, 5782, we will reach the 

remarkable milestone of completing the second machzor of Daf HaYomi 
B’Halacha. 

The Daf HaYomi B’Halacha program was established as a vehicle to 
proclaim the call of the Chofetz Chaim, zt”l, to Klal Yisrael to learn practical 
halacha each day.

Learning daily halacha is the defining characteristic of every Daf HaYomi 
B’Halacha participant. Every day, new halachos are learned and new 
connections with Hashem are made. 

As we march towards the siyum of Chelek Vav and the siyum on the 
entire Mishnah Berurah, this Dirshu calendar year provides Lomdei Daf 
HaYomi B’Halacha with an additional bonus of learning a “Davar B’Ito” - all 

the halachos of Rosh Hashanah, Yom Kippur and Sukkos in advance of 
those Yamim Tovim. 

Since its inception thirteen years ago, the Daf HaYomi B’Halacha 
program has enabled Dirshu learners to bring Hashem into their lives all 
day, every day. Daf HaYomi B’Halacha learners can attest to the completely 
transformative impact that the program has had on their spiritual lives. 

This calendar makes it even easier to merit that transformation. 

We look forward to being Mesayem the Machzor Sheini of Daf 
HaYomi B’Halacha on this coming 16 Adar Aleph and embarking on the 
transformative journey of the third machzor of Daf HaYomi B’Halacha, 
together!

B’ kovod,
Hanhalas Dirshu
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קנין חכמה:

טבלת לימוד לתכנית ,הדף היומי בהלכה,

קנין חכמה:

חזרה מסימן תר''ה אמצע הסעיף בהגה 
''ובוחרין בתרנגולים לבנים'' עד סימן תר''ח ס"ג

מסימן תר''ח ס"ג עד תחילת סימן תר''ט
מתחילת סימן תר''ט עד סימן תר''י אמצע ס"ד בהגה ''ואם כבו''
מאמצע ס"ד בהגה ''ואם כבו'' עד סימן תרי''א ס"ב

מסעיף ב' עד סימן תרי''ב סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'

חזרה מסימן תר''ח סעיף ג'
עד סימן תרי''ב סעיף ח'

א' תמוז
ב' תמוז
תמוז ג' 
ד' תמוז
ה' תמוז
תמוז ו' 
תמוז ז' 
ח' תמוז
ט' תמוז

סא יומא 
סב יומא 
סג יומא 
סד יומא 
סה יומא 
סו יומא 
סז יומא 
סח יומא 
סט יומא 

06/11/21
06/12/21
06/13/21
06/14/21
06/15/21
06/16/21
06/17/21
06/18/21
06/19/21

שם עולם חלק שני - פרק ד' עד 'והנה כאשר נתבונן'
'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה ידוע שבעולם הזה'

'והנה ידוע שבעולם הזה' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'והנה בודאי'

'והנה בודאי' עד 'ועוד יש בנתינת התורה'
'ועוד יש בנתינת התורה' עד פרק ו'

פרק ו' עד 'ויש אנשים מסוג זה'
'ויש אנשים מסוג זה' עד 'וצריך להתבונן'

'וצריך להתבונן' עד פרק ז'
כ"ו סיון - ב' תמוז מסילת ישרים פרק ד' 'והנה יש מן הפתאים' עד סוף פרק ד'

ג' תמוז - ט' תמוז פרק ה' עד פרק ו' 'והנה שלמה שנה'

מוסר  - שם עולם

טבלת לימוד לתכנית דף היומי בהלכה, קנין תורה, וקנין חכמה

NEW CHART

תמוז

תמוז

קנין חכמה:קנין חכמה:

פרק ז' עד 'ובאמת דבר פשוט הוא'
'ובאמת דבר פשוט הוא' עד 'וכן בעניני הציצית'

'וכן בעניני הציצית' עד 'ודמיון לזה'
'ודמיון לזה' עד פרק ח'

פרק ח' עד 'והנה דבר זה שייך'
'והנה דבר זה שייך' עד 'והנה יתבונן האדם'

'והנה יתבונן האדם' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'ועתה נבאר את סוף הפסוק'
'ועתה נבאר את סוף הפסוק' עד 'כן הדבר הזה'

'כן הדבר הזה' עד 'וזהו כוונת הכתוב'
'וזהו כוונת הכתוב' עד פרק י' 'ועוד יש לבאר'
פרק י' 'ועוד יש לבאר' עד 'ועל כן בעת שמקיים האדם'

'ועל כן בעת שמקיים האדם' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'והנה כאשר נתבונן'

מסימן תרי''ב סעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ג
מתחילת סימן תרי''ג עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרי''ד
מתחילת סימן תרי''ד עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרט''ז

חזרה מסימן תרי''ב סעיף ח'
עד תחילת סימן תרט''ז

מתחילת סימן תרט''ז עד תחילת סימן תרי''ז
מתחילת סימן תרי''ז עד תחילת סימן תרי''ח

מתחילת סימן תרי''ח עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ט

חזרה מתחילת סימן תרט''ז 
עד תחילת סימן תרי''ט

06/20/21
06/21/21
06/22/21
06/23/21
06/24/21
06/25/21
06/26/21
06/27/21
06/28/21
06/29/21
06/30/21
07/01/21
07/02/21
07/03/21

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

ע יומא 
עא יומא 
עב יומא 
עג יומא 
עד יומא 
עה יומא 
עו יומא 
עז יומא 
עח יומא 
עט יומא 
פ יומא 
פא יומא 
פב יומא 
פג יומא 

י' תמוז - ט"ז תמוז פרק ו' 'והנה שלמה שנה' עד סוף פרק ח'
י''ז תמוז - כ''ג תמוז פרק ט' עד פרק י' והנה ודאי כי מלאכה'      

מוסר  - שם עולם
תמוז - אב  תשפ"אתמוז תשפ"א

'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה נאמר כל זה'
'והנה נאמר כל זה' עד פרק י"ב

פרק י"ב עד 'והנה באשה יולדת'
'והנה באשה יולדת' עד 'והגם שאין אנו יכולים'
'והגם שאין אנו יכולים' עד 'והנה אל יקשה'
'והנה אל יקשה' עד 'והנה בעבור כל זה'

'והנה בעבור כל זה' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'ועתה נבוא לעינינו'

'ועתה נבוא לענינינו' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'וכן אבותינו במצרים'

'וכן אבותינו במצרים' עד 'וכן מי שראה'
'וכן מי שראה' עד 'וכן הוא גם בזמן הזה'
'וכן הוא גם בזמן הזה' עד 'וכתיב בקרא'
'וכתיב בקרא' עד 'ועתה מדבר אודות הסיבה'

מתחילת סימן תרי''ט עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן תרכ''א סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרכ''ב

תרכ''ג סימן  תחילת  עד  תרכ''ב  סימן  מתחילת 
תרכ''ד סימן  תחילת  עד  תרכ''ג  סימן  מתחילת 

חזרה מתחילת סימן תרי''ט
עד תחילת סימן תרכ''ד 

מתחילת סימן תרכ''ד עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרכ''ה

מתחילת סימן תרכ''ה עד סימן תרכ''ו אמצע ס"א הגה ''ומיהו''
מאמצע סעיף א' הגה ''ומיהו'' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע הסעיף בהגה ''ואפילו ביום טוב''

חזרה מתחילת סימן תרכ''ד עד סימן תרכ''ו
אמצע סעיף ג' בהגה ''ואפילו ביום טוב''

07/04/21
07/05/21
07/06/21
07/07/21
07/08/21
07/09/21
07/10/21
07/11/21
07/12/21
07/13/21
07/14/21
07/15/21
07/16/21
07/17/21

כ''ד תמוז
כ''ה תמוז
תמוז כ''ו 
תמוז כ''ז 
כ''ח תמוז
כ''ט תמוז
אב א' 
אב ב' 
אב ג' 
אב ד' 
אב ה' 
אב ו' 
אב ז' 
אב ח' 

פד יומא 
יומא פה
פו יומא 
פז יומא 
יומא פח
ב סוכה 
ג סוכה 
ד סוכה 
ה סוכה 
ו סוכה 
ז סוכה 
ח סוכה 
ט סוכה 
י סוכה 

כ''ד תמוז - א' אב פרק י' והנה ודאי כי מלאכה' עד פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה'
ב' אב - ח' אב  פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה' עד 'בענין נתינת העצה'

מוסר  - שם עולם

 משנה ברורה                                                                  מוסר - שם עולם

 משנה ברורה                                                                  מוסר - שם עולם
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אבתמוז - אב

קנין חכמה:קנין חכמה:

פרק ז' עד 'ובאמת דבר פשוט הוא'
'ובאמת דבר פשוט הוא' עד 'וכן בעניני הציצית'

'וכן בעניני הציצית' עד 'ודמיון לזה'
'ודמיון לזה' עד פרק ח'

פרק ח' עד 'והנה דבר זה שייך'
'והנה דבר זה שייך' עד 'והנה יתבונן האדם'

'והנה יתבונן האדם' עד פרק ט'
פרק ט' עד 'ועתה נבאר את סוף הפסוק'
'ועתה נבאר את סוף הפסוק' עד 'כן הדבר הזה'

'כן הדבר הזה' עד 'וזהו כוונת הכתוב'
'וזהו כוונת הכתוב' עד פרק י' 'ועוד יש לבאר'
פרק י' 'ועוד יש לבאר' עד 'ועל כן בעת שמקיים האדם'

'ועל כן בעת שמקיים האדם' עד פרק י"א
פרק י"א עד 'והנה כאשר נתבונן'

מסימן תרי''ב סעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ג
מתחילת סימן תרי''ג עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרי''ד
מתחילת סימן תרי''ד עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרט''ז

חזרה מסימן תרי''ב סעיף ח'
עד תחילת סימן תרט''ז

מתחילת סימן תרט''ז עד תחילת סימן תרי''ז
מתחילת סימן תרי''ז עד תחילת סימן תרי''ח

מתחילת סימן תרי''ח עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ט

חזרה מתחילת סימן תרט''ז 
עד תחילת סימן תרי''ט

06/20/21
06/21/21
06/22/21
06/23/21
06/24/21
06/25/21
06/26/21
06/27/21
06/28/21
06/29/21
06/30/21
07/01/21
07/02/21
07/03/21

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

ע יומא 
עא יומא 
עב יומא 
עג יומא 
עד יומא 
עה יומא 
עו יומא 
עז יומא 
עח יומא 
עט יומא 
פ יומא 
פא יומא 
פב יומא 
פג יומא 

י' תמוז - ט"ז תמוז פרק ו' 'והנה שלמה שנה' עד סוף פרק ח'
י''ז תמוז - כ''ג תמוז פרק ט' עד פרק י' והנה ודאי כי מלאכה'      

מוסר  - שם עולם
תמוז - אב  תשפ"אתמוז תשפ"א

'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה נאמר כל זה'
'והנה נאמר כל זה' עד פרק י"ב

פרק י"ב עד 'והנה באשה יולדת'
'והנה באשה יולדת' עד 'והגם שאין אנו יכולים'
'והגם שאין אנו יכולים' עד 'והנה אל יקשה'
'והנה אל יקשה' עד 'והנה בעבור כל זה'

'והנה בעבור כל זה' עד פרק י"ג
פרק י"ג עד 'ועתה נבוא לעינינו'

'ועתה נבוא לענינינו' עד פרק י"ד
פרק י"ד עד 'וכן אבותינו במצרים'

'וכן אבותינו במצרים' עד 'וכן מי שראה'
'וכן מי שראה' עד 'וכן הוא גם בזמן הזה'
'וכן הוא גם בזמן הזה' עד 'וכתיב בקרא'
'וכתיב בקרא' עד 'ועתה מדבר אודות הסיבה'

מתחילת סימן תרי''ט עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן תרכ''א סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרכ''ב

תרכ''ג סימן  תחילת  עד  תרכ''ב  סימן  מתחילת 
תרכ''ד סימן  תחילת  עד  תרכ''ג  סימן  מתחילת 

חזרה מתחילת סימן תרי''ט
עד תחילת סימן תרכ''ד 

מתחילת סימן תרכ''ד עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרכ''ה

מתחילת סימן תרכ''ה עד סימן תרכ''ו אמצע ס"א הגה ''ומיהו''
מאמצע סעיף א' הגה ''ומיהו'' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע הסעיף בהגה ''ואפילו ביום טוב''

חזרה מתחילת סימן תרכ''ד עד סימן תרכ''ו
אמצע סעיף ג' בהגה ''ואפילו ביום טוב''

07/04/21
07/05/21
07/06/21
07/07/21
07/08/21
07/09/21
07/10/21
07/11/21
07/12/21
07/13/21
07/14/21
07/15/21
07/16/21
07/17/21

כ''ד תמוז
כ''ה תמוז
תמוז כ''ו 
תמוז כ''ז 
כ''ח תמוז
כ''ט תמוז
אב א' 
אב ב' 
אב ג' 
אב ד' 
אב ה' 
אב ו' 
אב ז' 
אב ח' 

פד יומא 
יומא פה
פו יומא 
פז יומא 
יומא פח
ב סוכה 
ג סוכה 
ד סוכה 
ה סוכה 
ו סוכה 
ז סוכה 
ח סוכה 
ט סוכה 
י סוכה 

כ''ד תמוז - א' אב פרק י' והנה ודאי כי מלאכה' עד פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה'
ב' אב - ח' אב  פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה' עד 'בענין נתינת העצה'

מוסר  - שם עולם

קנין חכמה:קנין חכמה:

אב תשפ"א

'ועתה מדבר אודות הסיבה' עד סוף חלק שני'
זכור למרים מתחילת ההקדמה עד תחילת הפתיחה

מתחילת הפתיחה עד תחילת פרק א'
מתחילת פרק א' עד "סיבה שניה"

מפרק א' מ"סיבה שניה" עד "כן הדבר בעניננו"
פרק א' מ"כן הדבר בעניננו" עד "סיבה רביעית"
פרק א' מ"סיבה רביעית" עד "וכן הדבר בעניננו"
פרק א' מ"וכן הדבר בעניננו" עד תחילת פרק ב'

מתחילת פרק ב' עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד "ותדע"

פרק ג' מ"ותדע" עד "וכל שכן בעניננו"
ד' פרק  תחילת  עד  בעניננו"  שכן  מ"וכל 
מתחילת פרק ד' עד "והוא דומה לעבד"
פרק ד' מ"והוא דומה לעבד" עד "ודוגמא לזה מספרים"

ס"ג תרכ''ז  סימן  עד  ביו"ט''  ''ואפילו  בהגה  ס"ג  אמצע  תרכ''ו  מסימן 
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרכ''ח
מתחילת סימן תרכ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סימן תרכ''ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ו'

חזרה מסימן תרכ''ו אמצע ס"ג בהגה ''ואפילו 
ביום טוב'' עד סימן תרכ''ט ס"ו

מסימן תרכ''ט סעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד סעיף י''ח
''ויש אומרים'' י''ט  י''ח עד אמצע סעיף  מסעיף 

מאמצע סי"ט ''ויש אומרים'' עד תחילת סימן תר''ל

חזרה מסימן תרכ''ט ס"ו עד תחילת סימן תר''ל

07/18/21
07/19/21
07/20/21
07/21/21
07/22/21
07/23/21
07/24/21
07/25/21
07/26/21
07/27/21
07/28/21
07/29/21
07/30/21
07/31/21

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

יא סוכה 
יב סוכה 
יג סוכה 
יד סוכה 
טו סוכה 
טז סוכה 
יז סוכה 
יח סוכה 
יט סוכה 
כ סוכה 
כא סוכה 
כב סוכה 
כג סוכה 
כד סוכה 

ט' אב - ט"ו אב פרק י"א 'בענין נתינת העצה' עד 'והנה עד הנה דברתי'
ט''ז אב - כ"ב אב פרק י"א 'והנה עד הנה דברתי' עד 'הקנאה גם היא'

מוסר  - שם עולם, זכור למרים
אב - אלול תשפ"א

מ"ודוגמא לזה מספרים" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "עוד יש בזה ענין גדול"
פרק ו' מ"עוד יש בזה ענין גדול" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "אבל אם בימי חייו"
פרק ז' מ"אבל אם בימי חייו" עד תחילת פרק ח'

מתחילת פרק ח' עד "ומה שאמרו"
פרק ח' מ"ומה שאמרו" עד תחילת פרק ט'

מתחילת פרק ט' עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד "וכן הוא בעניננו"

פרק י' מ"וכן הוא בעניננו" עד תחילת פרק י"א
מתחילת פרק י"א עד "והנה אסביר"

פרק י"א מ"והנה אסביר" עד "ומזה נידון לכל ישראל"
פרק י"א מ"ומזה נידון לכל ישראל" עד תחילת פרק י"ב

מתחילת סימן תר''ל עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסימן תר''ל סעיף ט' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן תר''ל עד סעיף י''א

מסימן תר''ל סעיף י''א עד תחילת סימן תרל''א
מתחילת סימן תרל''א עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד אמצע סעיף י' הגה ''ויש אומרים''

מסימן תרל''א אמצע ס"י הגה ''ויש אומרים'' עד סימן תרל''ב ס"ב

חזרה מסימן תר''ל סעיף י''א
עד סימן תרל''ב סעיף ב'

08/01/21
08/02/21
08/03/21
08/04/21
08/05/21
08/06/21
08/07/21
08/08/21
08/09/21
08/10/21
08/11/21
08/12/21
08/13/21
08/14/21

אב כ''ג 
כ''ד אב
כ''ה אב
אב כ''ו 
אב כ''ז 
אב כ''ח 
אב כ''ט 
אב ל' 
א' אלול
ב' אלול
אלול ג' 
ד' אלול
ה' אלול
אלול ו' 

כה סוכה 
כו סוכה 
כז סוכה 
כח סוכה 
כט סוכה 
ל סוכה 
לא סוכה 
לב סוכה 
לג סוכה 
לד סוכה 
לה סוכה 
לו סוכה 
לז סוכה 
לח סוכה 

כ''ג אב - כ''ט אב פרק י"א 'הקנאה גם היא' עד פרק י"ג 'אמנם על כל פנים'
ל' אב - ו' אלול  פרק י"ג 'אמנם על כל פנים' עד סוף פרק י"ד

מוסר  - זכור למרים  משנה ברורה                                                                  מוסר - שם עולם, זכור למרים משנה ברורה                                                                  מוסר - שם עולם
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בבליתאריך יום
תשרי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

†ע † סנהדרין
†עא סנהדרין
†עב סנהדרין
†עג סנהדרין
†עד סנהדרין
†עה סנהדרין
†עו סנהדרין
†עז סנהדרין
†עח סנהדרין
†עט סנהדרין
†פ † סנהדרין
†פא סנהדרין
†פב סנהדרין
†פג סנהדרין

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®

ßעד†סעיף†ח†ßמסעיף†ד
מסעיף†חß†עד†אמצע†סעיף†חß†הגה†¢והטמנה†שעושין¢
מאמצע†סעיף†חß†הגה†¢והטמנה†שעושין¢†עד†תחילת†סימן†רנ¢ט

ßמתחילת†סימן†רנ¢ט†עד†סעיף†ב
מסעיף†בß†עד†אמצע†סעיף†זß†¢ונראה†לי¢

חזרה†מסימן†רנ¢ז†סעיף†דß†עד†סימן†רנ¢ט†אמצע†סעיף†זß†¢ונראה†לי¢
 

מאמצע†סעיף†זß†¢ונראה†לי¢†עד†תחילת†סימן†ר¢ס
ßמתחילת†סימן†ר¢ס†עד†סעיף†ב

מסעיף†בß†עד†סימן†רס¢א†אמצע†סעיף†אß†¢אבל†מעשרין¢
ßאבל†מעשרין¢†עד†סעיף†ב¢†ßמאמצע†סעיף†א
מסעיף†בß†עד†אמצע†סעיף†בß†¢ושיעור†זמן¢

חזרה†מסימן†רנ¢ט†אמצע†סעיף†זß†¢ונראה†לי¢†עד†סימן
רס¢א†אמצע†סעיף†בß†¢ושיעור¢

מוסר

דß†תשרי
הß†תשרי
†תשרי ßו
†תשרי ßז
חß†תשרי
טß†תשרי
†תשרי ßי
י¢א†תשרי
י¢ב†תשרי
י¢ג†תשרי
י¢ד†תשרי
ט¢ו†תשרי
ט¢ז†תשרי
י¢ז†תשרי

ßעד†פרק†ד†ßולך†נא†ראהß†ßפרק†ג
ßשבאנו† †ßואחרי †עד ßד† פרק
ßעד†פרק†ה† † ßואחרי†שבאנוß† ßפרק†ד
ßהזה† †הדבר †ßכן †עד ßה† פרק
ßוכן†הדבר†בעניןß†עד†ßכן†הדבר†הזהß†ßפרק†ה
ßעד†פרק†ו†ßוכן†הדבר†בעניןß†ßפרק†ה
ßהכתוב† †צווה †ßוהנה †עד ßו† פרק
ßוגם†עלבוןß†עד†ßוהנה†צווה†הכתובß†ßפרק†ו
ßז† †פרק †עד ßעלבון† †ßוגם ßו† פרק
ßהבלו† †לחיי †ßואם †עד ßז† פרק
ßוהנה†מדרגתß†עד†ßואם†לחיי†הבלוß†ßפרק†ז
ßוהכבוד†והגדולהß†עד†ßוהנה†מדרגתß†ßפרק†ז
ßוהנה†בעבורß†עד†ßוהכבוד†והגדולהß†ßפרק†ז
ßעד†פרק†ח†ßוהנה†בעבורß†ßפרק†ז

09/24/17

09/25/17

09/26/17

09/27/17

09/28/17

09/29/17

09/30/17

10/01/17

10/02/17

10/03/17

10/04/17

10/05/17

10/06/17

10/07/17

דף היומי בהלכה )ספרי ח"ח(

קנין חכמה:קנין חכמה:

אב תשפ"א

'ועתה מדבר אודות הסיבה' עד סוף חלק שני'
זכור למרים מתחילת ההקדמה עד תחילת הפתיחה

מתחילת הפתיחה עד תחילת פרק א'
מתחילת פרק א' עד "סיבה שניה"

מפרק א' מ"סיבה שניה" עד "כן הדבר בעניננו"
פרק א' מ"כן הדבר בעניננו" עד "סיבה רביעית"
פרק א' מ"סיבה רביעית" עד "וכן הדבר בעניננו"
פרק א' מ"וכן הדבר בעניננו" עד תחילת פרק ב'

מתחילת פרק ב' עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד "ותדע"

פרק ג' מ"ותדע" עד "וכל שכן בעניננו"
ד' פרק  תחילת  עד  בעניננו"  שכן  מ"וכל 
מתחילת פרק ד' עד "והוא דומה לעבד"
פרק ד' מ"והוא דומה לעבד" עד "ודוגמא לזה מספרים"

ס"ג תרכ''ז  סימן  עד  ביו"ט''  ''ואפילו  בהגה  ס"ג  אמצע  תרכ''ו  מסימן 
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרכ''ח
מתחילת סימן תרכ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סימן תרכ''ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ו'

חזרה מסימן תרכ''ו אמצע ס"ג בהגה ''ואפילו 
ביום טוב'' עד סימן תרכ''ט ס"ו

מסימן תרכ''ט סעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד סעיף י''ח
''ויש אומרים'' י''ט  י''ח עד אמצע סעיף  מסעיף 

מאמצע סי"ט ''ויש אומרים'' עד תחילת סימן תר''ל

חזרה מסימן תרכ''ט ס"ו עד תחילת סימן תר''ל

07/18/21
07/19/21
07/20/21
07/21/21
07/22/21
07/23/21
07/24/21
07/25/21
07/26/21
07/27/21
07/28/21
07/29/21
07/30/21
07/31/21

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

יא סוכה 
יב סוכה 
יג סוכה 
יד סוכה 
טו סוכה 
טז סוכה 
יז סוכה 
יח סוכה 
יט סוכה 
כ סוכה 
כא סוכה 
כב סוכה 
כג סוכה 
כד סוכה 

ט' אב - ט"ו אב פרק י"א 'בענין נתינת העצה' עד 'והנה עד הנה דברתי'
ט''ז אב - כ"ב אב פרק י"א 'והנה עד הנה דברתי' עד 'הקנאה גם היא'

מוסר  - שם עולם, זכור למרים
אב - אלול תשפ"א

מ"ודוגמא לזה מספרים" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "עוד יש בזה ענין גדול"
פרק ו' מ"עוד יש בזה ענין גדול" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "אבל אם בימי חייו"
פרק ז' מ"אבל אם בימי חייו" עד תחילת פרק ח'

מתחילת פרק ח' עד "ומה שאמרו"
פרק ח' מ"ומה שאמרו" עד תחילת פרק ט'

מתחילת פרק ט' עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד "וכן הוא בעניננו"

פרק י' מ"וכן הוא בעניננו" עד תחילת פרק י"א
מתחילת פרק י"א עד "והנה אסביר"

פרק י"א מ"והנה אסביר" עד "ומזה נידון לכל ישראל"
פרק י"א מ"ומזה נידון לכל ישראל" עד תחילת פרק י"ב

מתחילת סימן תר''ל עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסימן תר''ל סעיף ט' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן תר''ל עד סעיף י''א

מסימן תר''ל סעיף י''א עד תחילת סימן תרל''א
מתחילת סימן תרל''א עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד אמצע סעיף י' הגה ''ויש אומרים''

מסימן תרל''א אמצע ס"י הגה ''ויש אומרים'' עד סימן תרל''ב ס"ב

חזרה מסימן תר''ל סעיף י''א
עד סימן תרל''ב סעיף ב'

08/01/21
08/02/21
08/03/21
08/04/21
08/05/21
08/06/21
08/07/21
08/08/21
08/09/21
08/10/21
08/11/21
08/12/21
08/13/21
08/14/21

אב כ''ג 
כ''ד אב
כ''ה אב
אב כ''ו 
אב כ''ז 
אב כ''ח 
אב כ''ט 
אב ל' 
א' אלול
ב' אלול
אלול ג' 
ד' אלול
ה' אלול
אלול ו' 

כה סוכה 
כו סוכה 
כז סוכה 
כח סוכה 
כט סוכה 
ל סוכה 
לא סוכה 
לב סוכה 
לג סוכה 
לד סוכה 
לה סוכה 
לו סוכה 
לז סוכה 
לח סוכה 

כ''ג אב - כ''ט אב פרק י"א 'הקנאה גם היא' עד פרק י"ג 'אמנם על כל פנים'
ל' אב - ו' אלול  פרק י"ג 'אמנם על כל פנים' עד סוף פרק י"ד

מוסר  - זכור למרים

קנין חכמה:קנין חכמה:

אלול תשפ"א

מתחילת פרק י"ב עד "והנה אחרי"
מ"והנה אחרי " עד "סוף דבר"

פרק י"ב מ"סוף דבר" עד תחילת פרק י"ג
מתחילת פרק י"ג עד "והנה עד כאן"

פרק י"ג מ"והנה עד כאן" עד "ולפני מי אתה"
פרק י"ג מ"ולפני מי אתה" עד "וצריך האדם לידע"
פרק י"ג מ"וצריך האדם לידע" עד תחילת פרק י"ד
מתחילת פרק י"ד עד "והנה יש שפוטרים"
פרק י"ד מ"והנה יש שפוטרים" עד תחילת פרק ט"ו
מתחילת פרק ט"ו עד "ועתה נבאר בקצרה"
פרק ט"ו מ"ועתה נבאר בקצרה" עד "ולפי זה אתי שפיר"
פרק ט"ו מ"ולפי זה אתי שפיר" עד תחילת פרק ט"ז

מתחילת פרק ט"ז עד תחילת פרק י"ז
מתחילת פרק י"ז עד "והנה לפעמים יקרה"

תרל''ג סימן  תחילת  עד  ב'  סעיף  תרל''ב  מסימן 
מתחילת סימן תרל''ג עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרל''ד

מתחילת סימן תרל''ד עד סעיף ד'

חזרה מסימן תרל''ב סעיף ב'
עד סימן תרל''ד סעיף ד'

מסימן תרל''ד ס"ד עד סימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל  סוכה''
מסימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל סוכה'' עד תחילת סימן תרל''ו

מתחילת סימן תרל''ו עד סימן תרל''ז סעיף ב'
''וכן לא יקצצו'' מסימן תרל''ז ס"ב עד אמצע ס"ג בהגה 
מסימן תרל''ז אמצע ס"ג בהגה ''וכן לא יקצצו'' עד תחילת סימן תרל''ח

חזרה מסימן תרל''ד סעיף ד'
עד תחילת סימן תרל''ח

08/15/21
08/16/21
08/17/21
08/18/21
08/19/21
08/20/21
08/21/21
08/22/21
08/23/21
08/24/21
08/25/21
08/26/21
08/27/21
08/28/21

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

לט סוכה 
מ סוכה 
סוכה מא
סוכה מב
מג סוכה 
סוכה מד
סוכה מה
מו סוכה 
מז סוכה 
סוכה מח
סוכה מט
נ סוכה 
נא סוכה 
נב סוכה 

ז' אלול - י''ג אלול  פרק ט"ו עד סוף פרק ט"ז
י''ד אלול - כ' אלול  פרק י"ז עד פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים' 

מוסר - זכור למרים
אלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב

פרק י"ז מ"והנה לפעמים יקרה" עד "ואמרו חז"ל שם עוד"
פרק י"ז מ"ואמרו חז"ל שם עוד" עד תחילת פרק י"ח

מתחילת פרק י"ח עד "כללו של דבר"
פרק י"ח מ"כללו של דבר" עד תחילת פרק י"ט
מתחילת פרק י"ט עד "ונבאר דברינו במשל"
פרק י"ט מ"ונבאר דברינו במשל" עד "והנמשל"
כ' פרק  תחילת  עד  מ"והנמשל"  י"ט  פרק 

מתחילת פרק כ' עד "ונראה עוד לבאר"
פרק כ' מ"ונראה עוד לבאר" עד "ונחזור עתה לעניננו"
פרק כ' "ונחזור עתה לעניננו" עד פרק כ"א "ובאור הענין"
פרק כ"א מ"ובאור הענין" עד תחילת פרק כ"ב
מתחילת פרק כ"ב עד "ועל כן כשם שאי אפשר"
פרק כ"ב מ"ועל כן כשם שאי אפשר" עד תחילת פרק כ"ג
מתחילת פרק כ"ג עד "והנה נמצאים הרבה אנשים"

מתחילת סימן תרל''ח עד אמצע ס"א הגה ''וכ''ז לא מיירי''
''וצריך לעשות'' מיירי'' עד אמצע ס"ב  לא  ''וכ''ז  מסימן תרל''ח אמצע ס"א 
''וצריך לעשות'' עד תחילת סימן תרל''ט מאמצע ס"ב הגה 

מתחילת סימן תרל''ט עד סעיף ב'
''ומי שיחמיר על עצמו'' מסימן תרל''ט ס"ב עד אמצע ס"ב 

חזרה מתחילת סימן תרל''ח עד סימן תרל''ט 
אמצע סעיף ב' ''ומי שיחמיר על עצמו''

מסימן תרל''ט אמצע ס"ב ''ומי שיחמיר על עצמו'' עד ס"ג
מסעיף ג' עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא''
מאמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא'' עד סעיף ז'
מסימן תרל''ט ס"ז עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסע' ח'(

חזרה מסימן תרל''ט אמצע ס"ב ''ומי שיחמיר על 
עצמו'' עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסע' ח'( 

08/29/21
08/30/21
08/31/21
09/01/21
09/02/21
09/03/21
09/04/21
09/05/21
09/06/21
09/07/21
09/08/21
09/09/21
09/10/21
09/11/21

כ''א אלול
אלול כ''ב 
אלול כ''ג 
אלול כ''ד 
אלול כ''ה 
אלול כ''ו 
אלול כ''ז 
כ''ח אלול
כ''ט אלול
תשרי  א' 
ב' תשרי
ג' תשרי
ד' תשרי
ה' תשרי

נג סוכה 
סוכה נד
סוכה נה
נו סוכה 
ב ביצה 
ג ביצה 
ד ביצה 
ה ביצה 
ו ביצה 
ז ביצה 
ח ביצה 
ט ביצה 
י ביצה 
ביצה יא

כ''א אלול - כ''ז אלול  פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים' עד 'ונחזור לענין השבת'
כ''ח אלול - ה' תשרי תשפ"ב  פרק י"ט 'ונחזור לענין השבת' עד 'הענף הג' הוא הקנאה'

מוסר - זכור למרים

אלול אב - אלול
 משנה ברורה                                                                  מוסר - זכור למרים משנה ברורה                                                                  מוסר - זכור למרים



13 12
קנין חכמה:קנין חכמה:

אלול תשפ"א

מתחילת פרק י"ב עד "והנה אחרי"
מ"והנה אחרי " עד "סוף דבר"

פרק י"ב מ"סוף דבר" עד תחילת פרק י"ג
מתחילת פרק י"ג עד "והנה עד כאן"

פרק י"ג מ"והנה עד כאן" עד "ולפני מי אתה"
פרק י"ג מ"ולפני מי אתה" עד "וצריך האדם לידע"
פרק י"ג מ"וצריך האדם לידע" עד תחילת פרק י"ד
מתחילת פרק י"ד עד "והנה יש שפוטרים"
פרק י"ד מ"והנה יש שפוטרים" עד תחילת פרק ט"ו
מתחילת פרק ט"ו עד "ועתה נבאר בקצרה"
פרק ט"ו מ"ועתה נבאר בקצרה" עד "ולפי זה אתי שפיר"
פרק ט"ו מ"ולפי זה אתי שפיר" עד תחילת פרק ט"ז

מתחילת פרק ט"ז עד תחילת פרק י"ז
מתחילת פרק י"ז עד "והנה לפעמים יקרה"

תרל''ג סימן  תחילת  עד  ב'  סעיף  תרל''ב  מסימן 
מתחילת סימן תרל''ג עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרל''ד

מתחילת סימן תרל''ד עד סעיף ד'

חזרה מסימן תרל''ב סעיף ב'
עד סימן תרל''ד סעיף ד'

מסימן תרל''ד ס"ד עד סימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל  סוכה''
מסימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל סוכה'' עד תחילת סימן תרל''ו

מתחילת סימן תרל''ו עד סימן תרל''ז סעיף ב'
''וכן לא יקצצו'' מסימן תרל''ז ס"ב עד אמצע ס"ג בהגה 
מסימן תרל''ז אמצע ס"ג בהגה ''וכן לא יקצצו'' עד תחילת סימן תרל''ח

חזרה מסימן תרל''ד סעיף ד'
עד תחילת סימן תרל''ח

08/15/21
08/16/21
08/17/21
08/18/21
08/19/21
08/20/21
08/21/21
08/22/21
08/23/21
08/24/21
08/25/21
08/26/21
08/27/21
08/28/21

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

לט סוכה 
מ סוכה 
סוכה מא
סוכה מב
מג סוכה 
סוכה מד
סוכה מה
מו סוכה 
מז סוכה 
סוכה מח
סוכה מט
נ סוכה 
נא סוכה 
נב סוכה 

ז' אלול - י''ג אלול  פרק ט"ו עד סוף פרק ט"ז
י''ד אלול - כ' אלול  פרק י"ז עד פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים' 

מוסר - זכור למרים
אלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב

פרק י"ז מ"והנה לפעמים יקרה" עד "ואמרו חז"ל שם עוד"
פרק י"ז מ"ואמרו חז"ל שם עוד" עד תחילת פרק י"ח

מתחילת פרק י"ח עד "כללו של דבר"
פרק י"ח מ"כללו של דבר" עד תחילת פרק י"ט
מתחילת פרק י"ט עד "ונבאר דברינו במשל"
פרק י"ט מ"ונבאר דברינו במשל" עד "והנמשל"
כ' פרק  תחילת  עד  מ"והנמשל"  י"ט  פרק 

מתחילת פרק כ' עד "ונראה עוד לבאר"
פרק כ' מ"ונראה עוד לבאר" עד "ונחזור עתה לעניננו"
פרק כ' "ונחזור עתה לעניננו" עד פרק כ"א "ובאור הענין"
פרק כ"א מ"ובאור הענין" עד תחילת פרק כ"ב
מתחילת פרק כ"ב עד "ועל כן כשם שאי אפשר"
פרק כ"ב מ"ועל כן כשם שאי אפשר" עד תחילת פרק כ"ג
מתחילת פרק כ"ג עד "והנה נמצאים הרבה אנשים"

מתחילת סימן תרל''ח עד אמצע ס"א הגה ''וכ''ז לא מיירי''
''וצריך לעשות'' מיירי'' עד אמצע ס"ב  לא  ''וכ''ז  מסימן תרל''ח אמצע ס"א 
''וצריך לעשות'' עד תחילת סימן תרל''ט מאמצע ס"ב הגה 

מתחילת סימן תרל''ט עד סעיף ב'
''ומי שיחמיר על עצמו'' מסימן תרל''ט ס"ב עד אמצע ס"ב 

חזרה מתחילת סימן תרל''ח עד סימן תרל''ט 
אמצע סעיף ב' ''ומי שיחמיר על עצמו''

מסימן תרל''ט אמצע ס"ב ''ומי שיחמיר על עצמו'' עד ס"ג
מסעיף ג' עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא''
מאמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא'' עד סעיף ז'
מסימן תרל''ט ס"ז עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסע' ח'(

חזרה מסימן תרל''ט אמצע ס"ב ''ומי שיחמיר על 
עצמו'' עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסע' ח'( 

08/29/21
08/30/21
08/31/21
09/01/21
09/02/21
09/03/21
09/04/21
09/05/21
09/06/21
09/07/21
09/08/21
09/09/21
09/10/21
09/11/21

כ''א אלול
אלול כ''ב 
אלול כ''ג 
אלול כ''ד 
אלול כ''ה 
אלול כ''ו 
אלול כ''ז 
כ''ח אלול
כ''ט אלול

תשרי  א' 
ב' תשרי
ג' תשרי
ד' תשרי
ה' תשרי

נג סוכה 
סוכה נד
סוכה נה
נו סוכה 
ב ביצה 
ג ביצה 
ד ביצה 
ה ביצה 
ו ביצה 
ז ביצה 
ח ביצה 
ט ביצה 
י ביצה 
ביצה יא

כ''א אלול - כ''ז אלול  פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים' עד 'ונחזור לענין השבת'
כ''ח אלול - ה' תשרי תשפ"ב  פרק י"ט 'ונחזור לענין השבת' עד 'הענף הג' הוא הקנאה'

מוסר - זכור למרים

קנין חכמה:קנין חכמה:

תשרי תשפ"ב

פרק כ"ג מ"והנה נמצאים הרבה אנשים" עד תחילת פרק כ"ד
מתחילת פרק כ"ד עד "והכי נמי בעניננו"
פרק כ"ד מ"והכי נמי בעניננו" עד תחילת פרק כ"ה
כ"ו כ"ה עד תחילת  פרק  מתחילת פרק 
כ"ז פרק  תחילת  עד  כ"ו  פרק  מתחילת 
מתחילת פרק כ"ז עד סוף הספר )בלי התפילה(
שפת תמים מתחילת פרק א' עד "וכמה שנואה ומגונה"
פרק א' מ"וכמה שנואה ומגונה" עד תחילת פרק ב'
גונא" "וכהאי  עד  ב'  פרק  מתחילת 
פרק ב' מ"וכהאי גונא" עד "ובעוונותינו הרבים"
פרק ב' מ"ובעוונותינו הרבים" עד תחילת פרק ג'

מתחילת פרק ג' עד "ולמדנו מזה"
פרק ג' מ"ולמדנו מזה" עד "וכן מצינו בעולת העוף"
פרק ג' מ"וכן מצינו בעולת העוף" עד "גם תפילותיו"

ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'( עד סימן תר''מ ס"ב
מתחילה'' עשאה  ''ואם  הגה  ס"ד  אמצע  עד  מס"ב 
מאמצע ס"ד "ואם עשאה מתחילה'' עד אמצע הסעיף ''מי שלא יוכל לישן''
מאמצע הסעיף בהגה ''מי שלא יוכל לישן'' עד סעיף ו'

מסימן תר''מ סעיף ו' עד סעיף ט'

חזרה ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'(
עד סימן תר''מ סעיף ט'

מסימן תר''מ סעיף ט' עד תחילת סימן תרמ''ב
מתחילת סימן תרמ''ב עד סימן תרמ''ג סעיף ב'

מסעיף ב' עד תחילת סימן תרמ''ד
מתחילת סימן תרמ''ד עד תחילת סימן תרמ''ה

מתחילת סימן תרמ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תר''מ סעיף ט'
עד סימן תרמ''ה סעיף ג'

09/12/21
09/13/21
09/14/21
09/15/21
09/16/21
09/17/21
09/18/21
09/19/21
09/20/21
09/21/21
09/22/21
09/23/21
09/24/21
09/25/21

תשרי ו' 
תשרי ז' 
ח' תשרי
ט' תשרי
תשרי י' 
י''א תשרי
י''ב תשרי
תשרי י''ג 
י''ד תשרי
תשרי ט''ו 
ט''ז תשרי
תשרי י''ז 
י''ח תשרי
י''ט תשרי

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

ו' תשרי - י"ב תשרי  פרק י"ט 'הענף ג' הוא הקנאה' עד סוף פרק י"ט
י''ג תשרי - י''ט תשרי  פרק כ' עד סוף פרק כ'

מוסר - זכור למרים, שפת תמים
תשרי - חשון  תשפ"ב

פרק ג' מ"גם תפילותיו" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ובזה ביארתי המדרש"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי המדרש" עד "ובזה ביארתי הפסוק"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי הפסוק" עד תחילת פרק ה'
אמרו" כבר  "אבל  עד  ה'  פרק  מתחילת 
פרק ה' מ"אבל כבר אמרו" עד "והונאה במקח וממכר"
פרק ה' מ"והונאה במקח וממכר" עד ובאמת צריך"
פרק ה' מ"ובאמת צריך" עד תחילת פרק ו'
מתחילת פרק ו' עד "ויש עוד כמה חלקים"
פרק ו' מ"ויש עוד כמה חלקים" עד "צא ולמד"
ז' פרק  תחילת  עד  ולמד"  מ"צא  ו'  פרק 
היא" גדולה  "וכמה  עד  ז'  פרק  מתחילת 
פרק ז' מ"וכמה גדולה היא" עד סוף הספר
חובת השמירה מתחילת ההקדמה עד "והנה המלך"

מסימן תרמ''ה סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרמ''ו
מתחילת סימן תרמ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרמ''ו סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ה סעיף ג'
עד סימן תרמ''ו סעיף ה'

מסימן תרמ''ו סעיף ה' עד סעיף י'
מסעיף י' עד תחילת סימן תרמ''ז

מתחילת סימן תרמ''ז עד תחילת סימן תרמ''ח
מתחילת סימן תרמ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ו סעיף ה'
עד סימן תרמ''ח סעיף ה'

09/26/21
09/27/21
09/28/21
09/29/21
09/30/21
10/01/21
10/02/21
10/03/21
10/04/21
10/05/21
10/06/21
10/07/21
10/08/21
10/09/21

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

כו ביצה 
כז ביצה 
כח ביצה 
כט ביצה 
ל ביצה 
לא ביצה 
לב ביצה 
לג ביצה 
לד ביצה 
לה ביצה 
לו ביצה 
לז ביצה 
לח ביצה 
לט ביצה 

כ' תשרי - כ''ו תשרי  פרק כ"א עד סוף פרק כ"א
כ''ז תשרי - ג' חשון  פרק כ"ב עד 'שנאת הרבנות'

מוסר - שפת תמים, חובת השמירה

תשריאלול - תשרי
 משנה ברורה                                                                  מוסר - זכור למרים, שפת תמים משנה ברורה                                                                  מוסר - זכור למרים
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קנין חכמה:קנין חכמה:

תשרי תשפ"ב

פרק כ"ג מ"והנה נמצאים הרבה אנשים" עד תחילת פרק כ"ד
מתחילת פרק כ"ד עד "והכי נמי בעניננו"
פרק כ"ד מ"והכי נמי בעניננו" עד תחילת פרק כ"ה
כ"ו כ"ה עד תחילת  פרק  מתחילת פרק 
כ"ז פרק  תחילת  עד  כ"ו  פרק  מתחילת 
מתחילת פרק כ"ז עד סוף הספר )בלי התפילה(
שפת תמים מתחילת פרק א' עד "וכמה שנואה ומגונה"
פרק א' מ"וכמה שנואה ומגונה" עד תחילת פרק ב'
גונא" "וכהאי  עד  ב'  פרק  מתחילת 
פרק ב' מ"וכהאי גונא" עד "ובעוונותינו הרבים"
פרק ב' מ"ובעוונותינו הרבים" עד תחילת פרק ג'

מתחילת פרק ג' עד "ולמדנו מזה"
פרק ג' מ"ולמדנו מזה" עד "וכן מצינו בעולת העוף"
פרק ג' מ"וכן מצינו בעולת העוף" עד "גם תפילותיו"

ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'( עד סימן תר''מ ס"ב
מתחילה'' עשאה  ''ואם  הגה  ס"ד  אמצע  עד  מס"ב 
מאמצע ס"ד "ואם עשאה מתחילה'' עד אמצע הסעיף ''מי שלא יוכל לישן''
מאמצע הסעיף בהגה ''מי שלא יוכל לישן'' עד סעיף ו'

מסימן תר''מ סעיף ו' עד סעיף ט'

חזרה ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'(
עד סימן תר''מ סעיף ט'

מסימן תר''מ סעיף ט' עד תחילת סימן תרמ''ב
מתחילת סימן תרמ''ב עד סימן תרמ''ג סעיף ב'

מסעיף ב' עד תחילת סימן תרמ''ד
מתחילת סימן תרמ''ד עד תחילת סימן תרמ''ה

מתחילת סימן תרמ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תר''מ סעיף ט'
עד סימן תרמ''ה סעיף ג'

09/12/21
09/13/21
09/14/21
09/15/21
09/16/21
09/17/21
09/18/21
09/19/21
09/20/21
09/21/21
09/22/21
09/23/21
09/24/21
09/25/21

תשרי ו' 
תשרי ז' 
ח' תשרי
ט' תשרי
תשרי י' 
י''א תשרי
י''ב תשרי
תשרי י''ג 
י''ד תשרי
תשרי ט''ו 
ט''ז תשרי
תשרי י''ז 
י''ח תשרי
י''ט תשרי

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

ו' תשרי - י"ב תשרי  פרק י"ט 'הענף ג' הוא הקנאה' עד סוף פרק י"ט
י''ג תשרי - י''ט תשרי  פרק כ' עד סוף פרק כ'

מוסר - זכור למרים, שפת תמים
תשרי - חשון  תשפ"ב

פרק ג' מ"גם תפילותיו" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ובזה ביארתי המדרש"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי המדרש" עד "ובזה ביארתי הפסוק"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי הפסוק" עד תחילת פרק ה'
אמרו" כבר  "אבל  עד  ה'  פרק  מתחילת 
פרק ה' מ"אבל כבר אמרו" עד "והונאה במקח וממכר"
פרק ה' מ"והונאה במקח וממכר" עד ובאמת צריך"
פרק ה' מ"ובאמת צריך" עד תחילת פרק ו'
מתחילת פרק ו' עד "ויש עוד כמה חלקים"
פרק ו' מ"ויש עוד כמה חלקים" עד "צא ולמד"
ז' פרק  תחילת  עד  ולמד"  מ"צא  ו'  פרק 
היא" גדולה  "וכמה  עד  ז'  פרק  מתחילת 
פרק ז' מ"וכמה גדולה היא" עד סוף הספר
חובת השמירה מתחילת ההקדמה עד "והנה המלך"

מסימן תרמ''ה סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרמ''ו
מתחילת סימן תרמ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרמ''ו סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ה סעיף ג'
עד סימן תרמ''ו סעיף ה'

מסימן תרמ''ו סעיף ה' עד סעיף י'
מסעיף י' עד תחילת סימן תרמ''ז

מתחילת סימן תרמ''ז עד תחילת סימן תרמ''ח
מתחילת סימן תרמ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ו סעיף ה'
עד סימן תרמ''ח סעיף ה'

09/26/21
09/27/21
09/28/21
09/29/21
09/30/21
10/01/21
10/02/21
10/03/21
10/04/21
10/05/21
10/06/21
10/07/21
10/08/21
10/09/21

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

כו ביצה 
כז ביצה 
כח ביצה 
כט ביצה 
ל ביצה 
לא ביצה 
לב ביצה 
לג ביצה 
לד ביצה 
לה ביצה 
לו ביצה 
לז ביצה 
לח ביצה 
לט ביצה 

כ' תשרי - כ''ו תשרי  פרק כ"א עד סוף פרק כ"א
כ''ז תשרי - ג' חשון  פרק כ"ב עד 'שנאת הרבנות'

מוסר - שפת תמים, חובת השמירה

קנין חכמה:קנין חכמה:

חשון תשפ"ב

הפתיחה תחילת  עד  המלך"  מ"והנה 
כל מי" כן  "ועל  מתחילת הפתיחה עד 
פתיחה מ"ועל כן כל מי" עד " יתבונן האדם אות ה'"
פתיחה מ" יתבונן האדם" אות ה' עד "ואפילו בעובדי כוכבים"
פתיחה מ"ואפילו בעובדי כוכבים" עד "וזהו אפילו בסתם"
פתיחה מ"וזהו אפילו בסתם" עד אות י' "ויש אנשים"
פתיחה מאות י' "ויש אנשים" עד תחילת פרק א'
מתחילת פרק א' עד "ומה שאמר אוהב"
פרק א' מ"ומה שאמר אוהב" עד תחילת פרק ב'
שייך" יהיה  "וזה  עד  ב'  פרק  מתחילת 
פרק ב' מ"וזה יהיה שייך" עד תחילת פרק ג'
ידוע" "והנה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
פרק ג' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ד'
האדם" "והנה  עד  ד'  פרק  מתחילת 

מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד סעיף כ''א

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף כ''א

מסימן תרמ''ח סעיף כ''א עד סעיף כ''ב
מסכ''ב עד סימן תרמ''ט אמצע ס"א הגה ''ומשום זה''
מאמצע סעיף א' בהגה ''ומשום זה'' עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסימן תרמ''ט סעיף ד' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף כ''א
עד סימן תרמ''ט סעיף ה'

10/10/21
10/11/21
10/12/21
10/13/21
10/14/21
10/15/21
10/16/21
10/17/21
10/18/21
10/19/21
10/20/21
10/21/21
10/22/21
10/23/21

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

מ ביצה  
ראש השנה ב
ראש השנה ג
ראש השנה ד
ראש השנה ה
ו השנה  ראש 
ראש השנה ז
ראש השנה ח
ראש השנה ט
ראש השנה י
ראש השנה יא
ראש השנה יב
ראש השנה יג
ראש השנה יד

ד' חשון - י' חשון  פרק כ"ב 'שנאת הרבנות' עד פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים'
י''א חשון - י"ז חשון  פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים' עד סוף פרק כ"ה

מוסר - חובת השמירה
חשון - כסלו תשפ"ב

פרק ד' מ"והנה האדם" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד "עוד אציע ענין"
פרק ה' מ"עוד אציע ענין" עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "כלל הדברים"
פרק ו' מ"כלל הדברים" עד "גם אעתיק"
פרק ו' מ"גם אעתיק" עד תחילת פרק ז'

מתחילת פרק ז' עד "אמנם באשר ידוע"
פרק ז' מ"אמנם באשר ידוע" עד "עוד אמרתי"
פרק ז' מ"עוד אמרתי" עד תחילת פרק ח'
מתחילת פרק ח' עד אות ד' "מרוב הרגלו"

פרק ח' מאות ד' "מרוב הרגלו" עד אות ו' "על ידי זה"
פרק ח' אות ו' מ "על ידי זה" עד אות י"א "גם על ידי"
פרק ח' מאות י"א "גם על ידי" עד "וידוע מה שכתב"
פרק ח' מ"וידוע מה שכתב" עד "אכן באמת"

מסימן תרמ''ט ס"ה עד אמצע הס' בהגה ''ומותר לכתחילה''
מאמצע ס"ה בהגה ''ומותר לכתחילה'' עד ס"ו

מסעיף ו' עד תחילת סימן תר''נ
מתחילת סימן תר''נ עד סימן תרנ''א אמצע ס"א ''ואם נשרו מהעלין''
''ואם נשרו מהעלין'' עד ס"ג מסימן תרנ''א אמצע ס"א 

חזרה מסימן תרמ''ט סעיף ה'
עד סימן תרנ''א סעיף ג'

מסימן תרנ''א סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ג

מסימן תרנ''א סעיף י''ג עד תחילת סימן תרנ''ב

חזרה מסימן תרנ''א סעיף ג'
עד תחילת סימן תרנ''ב

10/24/21
10/25/21
10/26/21
10/27/21
10/28/21
10/29/21
10/30/21
10/31/21
11/01/21
11/02/21
11/03/21
11/04/21
11/05/21
11/06/21

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

ראש השנה טו
ראש השנה טז
יז השנה  ראש 
ראש השנה יח
ראש השנה יט
כ השנה  ראש 
ראש השנה כא
ראש השנה כב
ראש השנה כג
ראש השנה כד
ראש השנה כה
כו ראש השנה 
כז ראש השנה 
כח השנה  ראש 

י''ח חשון - כ''ד חשון  פרק כ"ו עד סוף הספר
כ''ה חשון - ב' כסלו  חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד סוף הפתיחה 

מוסר - חובת השמירה

חשוןתשרי - חשון
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חובת השמירה משנה ברורה                                                                  מוסר - שפת תמים, חובת השמירה
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קנין חכמה:קנין חכמה:

חשון תשפ"ב

הפתיחה תחילת  עד  המלך"  מ"והנה 
כל מי" כן  "ועל  מתחילת הפתיחה עד 
פתיחה מ"ועל כן כל מי" עד " יתבונן האדם אות ה'"
פתיחה מ" יתבונן האדם" אות ה' עד "ואפילו בעובדי כוכבים"
פתיחה מ"ואפילו בעובדי כוכבים" עד "וזהו אפילו בסתם"
פתיחה מ"וזהו אפילו בסתם" עד אות י' "ויש אנשים"
פתיחה מאות י' "ויש אנשים" עד תחילת פרק א'
מתחילת פרק א' עד "ומה שאמר אוהב"
פרק א' מ"ומה שאמר אוהב" עד תחילת פרק ב'
שייך" יהיה  "וזה  עד  ב'  פרק  מתחילת 
פרק ב' מ"וזה יהיה שייך" עד תחילת פרק ג'
ידוע" "והנה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
פרק ג' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ד'
האדם" "והנה  עד  ד'  פרק  מתחילת 

מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד סעיף כ''א

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף כ''א

מסימן תרמ''ח סעיף כ''א עד סעיף כ''ב
מסכ''ב עד סימן תרמ''ט אמצע ס"א הגה ''ומשום זה''
מאמצע סעיף א' בהגה ''ומשום זה'' עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסימן תרמ''ט סעיף ד' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף כ''א
עד סימן תרמ''ט סעיף ה'

10/10/21
10/11/21
10/12/21
10/13/21
10/14/21
10/15/21
10/16/21
10/17/21
10/18/21
10/19/21
10/20/21
10/21/21
10/22/21
10/23/21

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

מ ביצה  
ראש השנה ב
ראש השנה ג
ראש השנה ד
ראש השנה ה
ו השנה  ראש 
ראש השנה ז
ראש השנה ח
ראש השנה ט
ראש השנה י
ראש השנה יא
ראש השנה יב
ראש השנה יג
ראש השנה יד

ד' חשון - י' חשון  פרק כ"ב 'שנאת הרבנות' עד פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים'
י''א חשון - י"ז חשון  פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים' עד סוף פרק כ"ה

מוסר - חובת השמירה
חשון - כסלו תשפ"ב

פרק ד' מ"והנה האדם" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד "עוד אציע ענין"
פרק ה' מ"עוד אציע ענין" עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "כלל הדברים"
פרק ו' מ"כלל הדברים" עד "גם אעתיק"
פרק ו' מ"גם אעתיק" עד תחילת פרק ז'

מתחילת פרק ז' עד "אמנם באשר ידוע"
פרק ז' מ"אמנם באשר ידוע" עד "עוד אמרתי"
פרק ז' מ"עוד אמרתי" עד תחילת פרק ח'
מתחילת פרק ח' עד אות ד' "מרוב הרגלו"

פרק ח' מאות ד' "מרוב הרגלו" עד אות ו' "על ידי זה"
פרק ח' אות ו' מ "על ידי זה" עד אות י"א "גם על ידי"
פרק ח' מאות י"א "גם על ידי" עד "וידוע מה שכתב"
פרק ח' מ"וידוע מה שכתב" עד "אכן באמת"

מסימן תרמ''ט ס"ה עד אמצע הס' בהגה ''ומותר לכתחילה''
מאמצע ס"ה בהגה ''ומותר לכתחילה'' עד ס"ו

מסעיף ו' עד תחילת סימן תר''נ
מתחילת סימן תר''נ עד סימן תרנ''א אמצע ס"א ''ואם נשרו מהעלין''
''ואם נשרו מהעלין'' עד ס"ג מסימן תרנ''א אמצע ס"א 

חזרה מסימן תרמ''ט סעיף ה'
עד סימן תרנ''א סעיף ג'

מסימן תרנ''א סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ג

מסימן תרנ''א סעיף י''ג עד תחילת סימן תרנ''ב

חזרה מסימן תרנ''א סעיף ג'
עד תחילת סימן תרנ''ב

10/24/21
10/25/21
10/26/21
10/27/21
10/28/21
10/29/21
10/30/21
10/31/21
11/01/21
11/02/21
11/03/21
11/04/21
11/05/21
11/06/21

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

ראש השנה טו
ראש השנה טז
יז השנה  ראש 
ראש השנה יח
ראש השנה יט
כ השנה  ראש 
ראש השנה כא
ראש השנה כב
ראש השנה כג
ראש השנה כד
ראש השנה כה
כו ראש השנה 
כז ראש השנה 
כח השנה  ראש 

י''ח חשון - כ''ד חשון  פרק כ"ו עד סוף הספר
כ''ה חשון - ב' כסלו  חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד סוף הפתיחה 

מוסר - חובת השמירה

קנין חכמה:קנין חכמה:

כסלו תשפ"ב

פרק ח' מ"אכן באמת" עד "וכמה רוב טוב"
פרק ח' מ"וכמה רוב טוב" עד תחילת פרק ט'
דבר" של  "עיקרו  עד  ט'  פרק  מתחילת 
פרק ט' מ"עיקרו של דבר" עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד אות י' "שלא יתרגש"
פרק י' מאות י' "שלא יתרגש" עד תחילת פרק י"א
הכתוב" "ובאור  עד  י"א  פרק  מתחילת 
פרק י"א מ"ובאור הכתוב" עד תחילת פרק י"ב
מתחילת פרק י"ב עד "ולפי דברי חכמינו"
פרק י"ב מ"ולפי דברי חכמינו" עד תחילת פרק י"ג
י"ד פרק  תחילת  עד  י"ג  פרק  מתחילת 
שם" אמרו  "עוד  עד  י"ד  פרק  מתחילת 
פרק י"ד מ"עוד אמרו שם" עד "ועתה נדבר אודות מידת הכעס"
פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות מידת הכעס" עד "ועתה נדבר אודות הזהירות"

תרנ''ג סימן  תחילת  עד  תרנ''ב  סימן  מתחילת 
תרנ''ה סימן  תחילת  עד  תרנ''ג  סימן  מתחילת 
תרנ''ו סימן  תחילת  עד  תרנ''ה  סימן  מתחילת 
מתחילת  סימן  תרנ''ו  עד  אמצע  הסעיף   הגה ''ומי  שאין  לו''
מסימן תרנ''ו אמצע הסעיף הגה ''ומי שאין לו'' עד תחילת סימן תרנ''ז

חזרה מתחילת סימן תרנ''ב
עד תחילת סימן תרנ''ז

מתחילת סימן תרנ''ז עד תחילת סימן תרנ''ח
מתחילת סימן תרנ''ח עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע הסעיף הגה ''ומותר לתת לו''
מאמצע סעיף ד' הגה ''ומותר לתת לו'' עד סעיף ו'

מסימן תרנ''ח סעיף ו' עד סעיף ז'

חזרה מתחילת סימן תרנ''ז
עד סימן תרנ''ח סעיף ז'

11/07/21
11/08/21
11/09/21
11/10/21
11/11/21
11/12/21
11/13/21
11/14/21
11/15/21
11/16/21
11/17/21
11/18/21
11/19/21
11/20/21

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

ראש השנה כט
ל השנה  ראש 
ראש השנה לא
ראש השנה לב
לג השנה  ראש 
ראש השנה לד
ראש השנה לה
ב תענית 
ג תענית 
ד תענית 
ה תענית 
ו תענית 
ז תענית 
ח תענית 

ג' כסלו - ט' כסלו  שער הבחינה פרק א' עד פרק ג' 'והחכם המבין'
י' כסלו - ט"ז כסלו  שער הבחינה פרק ג' 'והחכם המבין' עד פרק ד' 'והשביעית'

מוסר - חובת השמירה
כסלו תשפ"ב

פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות הזהירות" עד "ואודות מספרי לשה"ר"
פרק י"ד מ"ואודות מספרי לשה"ר" עד "עוד צריך האדם"
פרק י"ד מ"עוד צריך האדם" עד אות ז' "הרואה את אנשי"
פרק י"ד מאות ז' "הרואה את אנשי" עד "ואודות השקר"
פרק י"ד מ"ואודות השקר" עד סוף הספר )בלי התפילה(
דבר בעיתו מתחילת ההקדמה עד "ובדידי הוה עובדא"
הקדמה מ"ובדידי הוה עובדא" עד "והנה ידעתי"
הקדמה מ"והנה ידעתי" עד "ואפילו לפי טעות"
הקדמה מ"ואפילו לפי טעות" עד "והנה כאשר נפקח"
הקדמה מ"והנה כאשר נפקח" עד תחילת פרק א'
שער התחזקות מתחילת פרק א' עד "ואחשבה לדעת זאת"
פרק א' מ"ואחשבה לדעת זאת" עד "וראה אחי והתבונן"
פרק א' מ"וראה אחי והתבונן" עד "והנה ידוע מה"
פרק א' מ"והנה ידוע מה" עד תחילת פרק ב'

תרנ''ט סימן  תחילת  עד  ז'  סעיף  תרנ''ח  מסימן 
תר''ס סימן  תחילת  עד  תרנ''ט  סימן  מתחילת 
תרס''ב סימן  תחילת  עד  תר''ס  סימן  מתחילת 
מתחילת סימן תרס''ב עד סימן תרס''ג סעיף ב'
מסימן תרס''ג סעיף ב' עד סימן תרס''ד סעיף ג'

חזרה מסימן תרנ''ח סעיף ז'
עד סימן תרס''ד סעיף ג'

מסימן תרס''ד סעיף ג' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד תחילת סימן תרס''ה

מתחילת סימן תרס''ה עד תחילת סימן תרס''ז
מתחילת סימן תרס''ז עד תחילת סימן תרס''ח
תרס''ט סימן  תחילת  עד  תרס''ח  סימן  מתחילת 

חזרה מסימן תרס''ד סעיף ג'
עד תחילת סימן תרס''ט

11/21/21
11/22/21
11/23/21
11/24/21
11/25/21
11/26/21
11/27/21
11/28/21
11/29/21
11/30/21
12/01/21
12/02/21
12/03/21
12/04/21

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

ט תענית 
י תענית 
תענית יא
יב תענית 
יג תענית 
יד תענית 
תענית טו
תענית טז
יז תענית 
תענית יח
תענית יט
כ תענית 
כא תענית 
כב תענית 

י''ז כסלו - כ''ג כסלו  שער הבחינה פרק ד' 'והשביעית' עד פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל ליבו'
כ''ד כסלו - ל' כסלו  שער הבחינה פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל ליבו' עד פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות המכתב'

מוסר - חובת השמירה, דבר בעיתו

כסלוחשון - כסלו
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חובת השמירה משנה ברורה                                                                  מוסר - חובת השמירה
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קנין חכמה:קנין חכמה:

כסלו תשפ"ב

פרק ח' מ"אכן באמת" עד "וכמה רוב טוב"
פרק ח' מ"וכמה רוב טוב" עד תחילת פרק ט'
דבר" של  "עיקרו  עד  ט'  פרק  מתחילת 
פרק ט' מ"עיקרו של דבר" עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד אות י' "שלא יתרגש"
פרק י' מאות י' "שלא יתרגש" עד תחילת פרק י"א
הכתוב" "ובאור  עד  י"א  פרק  מתחילת 
פרק י"א מ"ובאור הכתוב" עד תחילת פרק י"ב
מתחילת פרק י"ב עד "ולפי דברי חכמינו"
פרק י"ב מ"ולפי דברי חכמינו" עד תחילת פרק י"ג
י"ד פרק  תחילת  עד  י"ג  פרק  מתחילת 
שם" אמרו  "עוד  עד  י"ד  פרק  מתחילת 
פרק י"ד מ"עוד אמרו שם" עד "ועתה נדבר אודות מידת הכעס"
פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות מידת הכעס" עד "ועתה נדבר אודות הזהירות"

תרנ''ג סימן  תחילת  עד  תרנ''ב  סימן  מתחילת 
תרנ''ה סימן  תחילת  עד  תרנ''ג  סימן  מתחילת 
תרנ''ו סימן  תחילת  עד  תרנ''ה  סימן  מתחילת 
מתחילת  סימן  תרנ''ו  עד  אמצע  הסעיף   הגה ''ומי  שאין  לו''
מסימן תרנ''ו אמצע הסעיף הגה ''ומי שאין לו'' עד תחילת סימן תרנ''ז

חזרה מתחילת סימן תרנ''ב
עד תחילת סימן תרנ''ז

מתחילת סימן תרנ''ז עד תחילת סימן תרנ''ח
מתחילת סימן תרנ''ח עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע הסעיף הגה ''ומותר לתת לו''
מאמצע סעיף ד' הגה ''ומותר לתת לו'' עד סעיף ו'

מסימן תרנ''ח סעיף ו' עד סעיף ז'

חזרה מתחילת סימן תרנ''ז
עד סימן תרנ''ח סעיף ז'

11/07/21
11/08/21
11/09/21
11/10/21
11/11/21
11/12/21
11/13/21
11/14/21
11/15/21
11/16/21
11/17/21
11/18/21
11/19/21
11/20/21

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

ראש השנה כט
ל השנה  ראש 
ראש השנה לא
ראש השנה לב
לג השנה  ראש 
ראש השנה לד
ראש השנה לה
ב תענית 
ג תענית 
ד תענית 
ה תענית 
ו תענית 
ז תענית 
ח תענית 

ג' כסלו - ט' כסלו  שער הבחינה פרק א' עד פרק ג' 'והחכם המבין'
י' כסלו - ט"ז כסלו  שער הבחינה פרק ג' 'והחכם המבין' עד פרק ד' 'והשביעית'

מוסר - חובת השמירה
כסלו תשפ"ב

פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות הזהירות" עד "ואודות מספרי לשה"ר"
פרק י"ד מ"ואודות מספרי לשה"ר" עד "עוד צריך האדם"
פרק י"ד מ"עוד צריך האדם" עד אות ז' "הרואה את אנשי"
פרק י"ד מאות ז' "הרואה את אנשי" עד "ואודות השקר"
פרק י"ד מ"ואודות השקר" עד סוף הספר )בלי התפילה(
דבר בעיתו מתחילת ההקדמה עד "ובדידי הוה עובדא"
הקדמה מ"ובדידי הוה עובדא" עד "והנה ידעתי"
הקדמה מ"והנה ידעתי" עד "ואפילו לפי טעות"
הקדמה מ"ואפילו לפי טעות" עד "והנה כאשר נפקח"
הקדמה מ"והנה כאשר נפקח" עד תחילת פרק א'
שער התחזקות מתחילת פרק א' עד "ואחשבה לדעת זאת"
פרק א' מ"ואחשבה לדעת זאת" עד "וראה אחי והתבונן"
פרק א' מ"וראה אחי והתבונן" עד "והנה ידוע מה"
פרק א' מ"והנה ידוע מה" עד תחילת פרק ב'

תרנ''ט סימן  תחילת  עד  ז'  סעיף  תרנ''ח  מסימן 
תר''ס סימן  תחילת  עד  תרנ''ט  סימן  מתחילת 
תרס''ב סימן  תחילת  עד  תר''ס  סימן  מתחילת 
מתחילת סימן תרס''ב עד סימן תרס''ג סעיף ב'
מסימן תרס''ג סעיף ב' עד סימן תרס''ד סעיף ג'

חזרה מסימן תרנ''ח סעיף ז'
עד סימן תרס''ד סעיף ג'

מסימן תרס''ד סעיף ג' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד תחילת סימן תרס''ה

מתחילת סימן תרס''ה עד תחילת סימן תרס''ז
מתחילת סימן תרס''ז עד תחילת סימן תרס''ח
תרס''ט סימן  תחילת  עד  תרס''ח  סימן  מתחילת 

חזרה מסימן תרס''ד סעיף ג'
עד תחילת סימן תרס''ט

11/21/21
11/22/21
11/23/21
11/24/21
11/25/21
11/26/21
11/27/21
11/28/21
11/29/21
11/30/21
12/01/21
12/02/21
12/03/21
12/04/21

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

ט תענית 
י תענית 
תענית יא
יב תענית 
יג תענית 
יד תענית 
תענית טו
תענית טז
יז תענית 
תענית יח
תענית יט
כ תענית 
כא תענית 
כב תענית 

י''ז כסלו - כ''ג כסלו  שער הבחינה פרק ד' 'והשביעית' עד פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל ליבו'
כ''ד כסלו - ל' כסלו  שער הבחינה פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל ליבו' עד פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות המכתב'

מוסר - חובת השמירה, דבר בעיתו

קנין חכמה:קנין חכמה:

טבת תשפ"ב

נתבונן" "ועתה  עד  ב'  פרק  מתחילת 
עוד" "ודע  עד  נתבונן"  מ"ועתה  ב'  פרק 
פרק ב' מ"ודע עוד" עד "ואל יפלא בעיניך"
פרק ב' מ"ואל יפלא בעיניך" עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד )אמצע קטע( "וכשם שבאיברי הגוף"
פרק ג' מ)אמצע קטע( "וכשם שבאיברי" עד "וראה והתבונן"
פרק ג' מ"וראה והתבונן" עד "וראה אחי"
פרק ג' מ"וראה אחי" עד תחילת פרק ד'

מתחילת פרק ד עד "וכן הוא ממש"
פרק ד' מ"וכן הוא ממש" עד "והנה לרוב האנשים"
פרק ד' מ"והנה לרוב האנשים" עד "ומבואר בדברי הנביאים"
פרק ד' מ"ומבואר בדברי עד )אמצע קטע( "ובעת צר לישראל"
פרק ד' מ"ובעת צר לישראל" עד "כלל הדברים"
אחי" "ודע  עד  הדברים"  מ"כלל  ד'  פרק 

מתחילת סימן תרס''ט עד אמצע הסעיף  בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו''
מאמצע הסעיף  בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו'' עד תחילת סימן תר''ע

מתחילת סימן תר''ע עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן תרע''א סעיף ג'
מסימן תרע''א סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מתחילת סימן תרס''ט
עד סימן תרע''א סעיף ה'

מסימן תרע''א סעיף ה' עד סעיף ז'
בער''ש'' להדליק  נוהגין  ''ויש  בהגה  הסעיף  אמצע  עד  מס"ז 
נוהגין להדליק בער''ש'' עד תחילת סימן תרע''ב ''ויש  מאמצע הסעיף  בהגה 

מתחילת סימן תרע''ב עד סעיף ב'
מסימן תרע''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ג

חזרה מסימן תרע''א סעיף ה'
עד תחילת סימן תרע''ג

12/05/21
12/06/21
12/07/21
12/08/21
12/09/21
12/10/21
12/11/21
12/12/21
12/13/21
12/14/21
12/15/21
12/16/21
12/17/21
12/18/21

א' טבת
טבת ב' 
טבת ג' 
טבת ד' 
ה' טבת
טבת ו' 
טבת ז' 
ח' טבת
ט' טבת
טבת י' 
י''א טבת
י''ב טבת
י''ג טבת
י''ד טבת

כג תענית 
תענית כד
תענית כה
כו תענית 
כז תענית 
תענית כח
תענית כט
ל תענית 
לא תענית 
ב מגילה 
ג מגילה 
ד מגילה 
ה מגילה 
ו מגילה 
א' טבת - ז' טבת  שער הבחינה פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות המכתב' עד פרק ה' 'אך הטרפים המיוחדים'

ח' טבת - י''ד טבת  שער הבחינה פ''ה 'אך הטרפים המיוחדים' עד פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו'

מוסר - דבר בעיתו
טבת תשפ"ב

ה' פרק  תחילת  עד  אחי"  מ"ודע  ד'  פרק 
דבר בעיתו שער התחזקות מתחילת פרק ה' עד "וכעין זה"
פרק ה' מ"וכעין זה" עד אות ב' "שהדבר הזה"
פרק ה' מאות ב' "שהדבר הזה" עד "גם שעל פי"
פרק ה' מ"גם שעל פי" עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "בא וראה"
ו' מ"בא וראה" עד "ובאמת הדבר" פרק 
פרק ו' מ"ובאמת הדבר" עד תחילת פרק ז'

מתחילת פרק ז' עד "ודע"
פרק ז' מ"ודע" עד "והנה ידוע"

פרק ז' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ח'
יתבונן" "וכאשר  עד  ח'  פרק  מתחילת 
שצריך" "והעיקר  עד  יתבונן"  מ"וכאשר  ח'  פרק 
ט' פרק  תחילת  עד  שצריך"  מ"והעיקר  ח'  פרק 

מתחילת סימן תרע''ג עד אמצע ס"א ''ואפילו בליל שבת''
מאמצע ס"א ''ואפילו בליל שבת'' עד אמצע  הסעיף ''ונוהגים להדליק''
מאמצע   הסעיף  ''ונוהגים להדליק''  עד  אמצע  הסעיף   בהגה  ''אם  נתערב''
מאמצע הסעיף בהגה ''אם נתערב'' עד סעיף ב'
מסימן תרע''ג סעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ד

חזרה מתחילת סימן תרע''ג
עד תחילת סימן תרע''ד

מתחילת סימן תרע''ד עד סימן תרע''ה סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ו
מתחילת סימן תרע''ו עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרע''ז

מתחילת סימן תרע''ז עד אמצע ס"א ''ואם יש לו פתח''

חזרה מתחילת סימן תרע''ד עד סימן תרע''ז
אמצע סעיף א' ''ואם יש לו פתח''

12/19/21
12/20/21
12/21/21
12/22/21
12/23/21
12/24/21
12/25/21
12/26/21
12/27/21
12/28/21
12/29/21
12/30/21
12/31/21
01/01/22

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

ז מגילה 
ח מגילה 
ט מגילה 
י מגילה 
מגילה יא
מגילה יב
יג מגילה 
מגילה יד
מגילה טו
מגילה טז
יז מגילה 
מגילה יח
מגילה יט
כ מגילה 

ט''ו טבת - כ"א טבת  שער הבחינה פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו' עד שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון'
כ''ב טבת - כ''ח טבת  שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון' עד 'וכאשר נעמוד'

מוסר - דבר בעיתו  משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו משנה ברורה                                                                  מוסר - חובת השמירה, דבר בעיתו

טבתכסלו



21 20
קנין חכמה:קנין חכמה:

טבת תשפ"ב

נתבונן" "ועתה  עד  ב'  פרק  מתחילת 
עוד" "ודע  עד  נתבונן"  מ"ועתה  ב'  פרק 
פרק ב' מ"ודע עוד" עד "ואל יפלא בעיניך"
פרק ב' מ"ואל יפלא בעיניך" עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד )אמצע קטע( "וכשם שבאיברי הגוף"
פרק ג' מ)אמצע קטע( "וכשם שבאיברי" עד "וראה והתבונן"
פרק ג' מ"וראה והתבונן" עד "וראה אחי"
פרק ג' מ"וראה אחי" עד תחילת פרק ד'

מתחילת פרק ד עד "וכן הוא ממש"
פרק ד' מ"וכן הוא ממש" עד "והנה לרוב האנשים"
פרק ד' מ"והנה לרוב האנשים" עד "ומבואר בדברי הנביאים"
פרק ד' מ"ומבואר בדברי עד )אמצע קטע( "ובעת צר לישראל"
פרק ד' מ"ובעת צר לישראל" עד "כלל הדברים"
אחי" "ודע  עד  הדברים"  מ"כלל  ד'  פרק 

מתחילת סימן תרס''ט עד אמצע הסעיף  בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו''
מאמצע הסעיף  בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו'' עד תחילת סימן תר''ע

מתחילת סימן תר''ע עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן תרע''א סעיף ג'
מסימן תרע''א סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מתחילת סימן תרס''ט
עד סימן תרע''א סעיף ה'

מסימן תרע''א סעיף ה' עד סעיף ז'
בער''ש'' להדליק  נוהגין  ''ויש  בהגה  הסעיף  אמצע  עד  מס"ז 
נוהגין להדליק בער''ש'' עד תחילת סימן תרע''ב ''ויש  מאמצע הסעיף  בהגה 

מתחילת סימן תרע''ב עד סעיף ב'
מסימן תרע''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ג

חזרה מסימן תרע''א סעיף ה'
עד תחילת סימן תרע''ג

12/05/21
12/06/21
12/07/21
12/08/21
12/09/21
12/10/21
12/11/21
12/12/21
12/13/21
12/14/21
12/15/21
12/16/21
12/17/21
12/18/21

א' טבת
טבת ב' 
טבת ג' 
טבת ד' 
ה' טבת
טבת ו' 
טבת ז' 
ח' טבת
ט' טבת
טבת י' 
י''א טבת
י''ב טבת
י''ג טבת
י''ד טבת

כג תענית 
תענית כד
תענית כה
כו תענית 
כז תענית 
תענית כח
תענית כט
ל תענית 
לא תענית 
ב מגילה 
ג מגילה 
ד מגילה 
ה מגילה 
ו מגילה 
א' טבת - ז' טבת  שער הבחינה פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות המכתב' עד פרק ה' 'אך הטרפים המיוחדים'

ח' טבת - י''ד טבת  שער הבחינה פ''ה 'אך הטרפים המיוחדים' עד פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו'

מוסר - דבר בעיתו
טבת תשפ"ב

ה' פרק  תחילת  עד  אחי"  מ"ודע  ד'  פרק 
דבר בעיתו שער התחזקות מתחילת פרק ה' עד "וכעין זה"
פרק ה' מ"וכעין זה" עד אות ב' "שהדבר הזה"
פרק ה' מאות ב' "שהדבר הזה" עד "גם שעל פי"
פרק ה' מ"גם שעל פי" עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "בא וראה"
ו' מ"בא וראה" עד "ובאמת הדבר" פרק 
פרק ו' מ"ובאמת הדבר" עד תחילת פרק ז'

מתחילת פרק ז' עד "ודע"
פרק ז' מ"ודע" עד "והנה ידוע"

פרק ז' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ח'
יתבונן" "וכאשר  עד  ח'  פרק  מתחילת 
שצריך" "והעיקר  עד  יתבונן"  מ"וכאשר  ח'  פרק 
ט' פרק  תחילת  עד  שצריך"  מ"והעיקר  ח'  פרק 

מתחילת סימן תרע''ג עד אמצע ס"א ''ואפילו בליל שבת''
מאמצע ס"א ''ואפילו בליל שבת'' עד אמצע  הסעיף ''ונוהגים להדליק''
מאמצע   הסעיף  ''ונוהגים להדליק''  עד  אמצע  הסעיף   בהגה  ''אם  נתערב''
מאמצע הסעיף בהגה ''אם נתערב'' עד סעיף ב'
מסימן תרע''ג סעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ד

חזרה מתחילת סימן תרע''ג
עד תחילת סימן תרע''ד

מתחילת סימן תרע''ד עד סימן תרע''ה סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ו
מתחילת סימן תרע''ו עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרע''ז

מתחילת סימן תרע''ז עד אמצע ס"א ''ואם יש לו פתח''

חזרה מתחילת סימן תרע''ד עד סימן תרע''ז
אמצע סעיף א' ''ואם יש לו פתח''

12/19/21
12/20/21
12/21/21
12/22/21
12/23/21
12/24/21
12/25/21
12/26/21
12/27/21
12/28/21
12/29/21
12/30/21
12/31/21
01/01/22

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

ז מגילה 
ח מגילה 
ט מגילה 
י מגילה 
מגילה יא
מגילה יב
יג מגילה 
מגילה יד
מגילה טו
מגילה טז
יז מגילה 
מגילה יח
מגילה יט
כ מגילה 

ט''ו טבת - כ"א טבת  שער הבחינה פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו' עד שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון'
כ''ב טבת - כ''ח טבת  שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון' עד 'וכאשר נעמוד'

מוסר - דבר בעיתו

קנין חכמה:קנין חכמה:

טבת - שבט תשפ"ב

השמירה" ידי  "על  ב'  אות  עד  ט'  פרק  מתחילת 
פרק ט' אות ב' מ"על ידי" עד אות ד' "על ידי זה"
פרק ט' מאות ד' "על ידי זה" עד אות ו' "גם ידע"
פרק ט' מאות ו' "גם ידע" עד תחילת פרק י'
האלה" "ומכתובים  עד  י'  פרק  מתחילת 
פרק י' מ"ומכתובים האלה" עד "והנה בדרך כלל"
פרק י' מ"והנה בדרך כלל" עד "וכל זה שכתבנו"
פרק י' מ"וכל זה שכתבנו" עד "וצריך האדם"
פרק י' מ"וצריך האדם" עד תחילת פרק י"א
דברינו" "ונבאר  עד  י"א  פרק  מתחילת 
פרק י"א מ"ונבאר דברינו" עד "וכעין זה" 
פרק י"א מ"וכעין זה" עד תחילת פרק י"ב
צריכין" "ואנו  עד  י"ב  פרק  מתחילת 
פרק י"ב מ"ואנו צריכין" עד "וההשתדלות"

מסימן תרע''ז אמצע ס"א ''ואם יש לו פתח'' עד ס"ג
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרע''ח

תר''פ סימן  תחילת  עד  תרע''ח  סימן  מתחילת 
תרפ''ב סימן  תחילת  עד  תר''פ  סימן  מתחילת 
מתחילת סימן תרפ''ב עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

חזרה מסימן תרע''ז אמצע סעיף א' ''ואם יש לו 
פתח'' עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

מסימן תרפ''ד סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ה
מתחילת סימן תרפ''ה עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרפ''ו
מתחילת סימן תרפ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרפ''ו סעיף ג' עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

חזרה מסימן תרפ''ד סעיף ב'
עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

01/02/22
01/03/22
01/04/22
01/05/22
01/06/22
01/07/22
01/08/22
01/09/22
01/10/22
01/11/22
01/12/22
01/13/22
01/14/22
01/15/22

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

מגילה כא
מגילה כב
מגילה כג
מגילה כד
מגילה כה
מגילה כו
מגילה כז
מגילה כח
מגילה כט
ל מגילה 
מגילה לא
מגילה לב
מועד קטן ב
מועד קטן ג

כ''ט טבת - ו' שבט  שער עבודת האלוקים פתיחה 'וכאשר נעמוד' עד סוף פרק ב'
ז' שבט - י''ג שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' עד 'והשני כי הארת השכל'

מוסר - דבר בעיתו
שבט תשפ"ב

פרק י"ב מ"וההשתדלות" עד "גם באשר"
פרק י"ב מ"גם באשר" עד נחזור לעניננו"
פרק י"ב מ"נחזור לעניננו" עד שער האחוה פרק א'
שער האחוה מתחילת פרק א' עד "ועתה נבאר"
עוד" "ודע  עד  נבאר"  מ"ועתה  א'  פרק 
ב' פרק  תחילת  עד  עוד"  מ"ודע  א'  פרק 
מתחילת פרק ב' עד )אמצע קטע( "ועל יסוד זה"
פרק ב' מ)אמצע קטע( "ועל יסוד זה" עד תחילת פרק ג'
ידעתי" "והנה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
בא" זה  "וכל  עד  ידעתי"  מ"והנה  ג'  פרק 
פרק ג' מ"וכל זה בא" עד תחילת פרק ד'

מתחילת פרק ד' עד "והנה עד פה" 
פרק ד' מ"והנה עד פה" עד שער בית ישראל תחילת פרק א'
שער בית ישראל מתחילת פרק א' עד )אמצע קטע( "ובעניננו"

מסימן תרפ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ח
מתחילת סימן תרפ''ח עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן תרפ''ט סעיף ב'

מסימן תרפ''ט סעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרפ''ז סעיף ב'
עד סימן תרפ''ט סעיף ה'

מסימן תרפ''ט סעיף ה' עד סימן תר''צ סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

חזרה מסימן תרפ''ט סעיף ה' עד סימן תר''צ
אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

01/16/22
01/17/22
01/18/22
01/19/22
01/20/22
01/21/22
01/22/22
01/23/22
01/24/22
01/25/22
01/26/22
01/27/22
01/28/22
01/29/22

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

מועד קטן ד
מועד קטן ה
ו קטן  מועד 
ז קטן  מועד 
מועד קטן ח
מועד קטן ט
מועד קטן י
מועד קטן יא
מועד קטן יב
מועד קטן יג
יד קטן  מועד 
טו קטן  מועד 
טז קטן  מועד 
יז קטן  מועד 

י''ד שבט - כ' שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' 'והשני כי הארת השכל' עד סוף פרק ג'
כ''א שבט - כ''ז שבט  שער עבודת האלוקים פרק ד' עד 'והראיה על ברור'

מוסר - דבר בעיתו

טבת - שבטטבת
 משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו
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קנין חכמה:קנין חכמה:

טבת - שבט תשפ"ב

השמירה" ידי  "על  ב'  אות  עד  ט'  פרק  מתחילת 
פרק ט' אות ב' מ"על ידי" עד אות ד' "על ידי זה"
פרק ט' מאות ד' "על ידי זה" עד אות ו' "גם ידע"
פרק ט' מאות ו' "גם ידע" עד תחילת פרק י'
האלה" "ומכתובים  עד  י'  פרק  מתחילת 
פרק י' מ"ומכתובים האלה" עד "והנה בדרך כלל"
פרק י' מ"והנה בדרך כלל" עד "וכל זה שכתבנו"
פרק י' מ"וכל זה שכתבנו" עד "וצריך האדם"
פרק י' מ"וצריך האדם" עד תחילת פרק י"א
דברינו" "ונבאר  עד  י"א  פרק  מתחילת 

פרק י"א מ"ונבאר דברינו" עד "וכעין זה" 
פרק י"א מ"וכעין זה" עד תחילת פרק י"ב
צריכין" "ואנו  עד  י"ב  פרק  מתחילת 
פרק י"ב מ"ואנו צריכין" עד "וההשתדלות"

מסימן תרע''ז אמצע ס"א ''ואם יש לו פתח'' עד ס"ג
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרע''ח

תר''פ סימן  תחילת  עד  תרע''ח  סימן  מתחילת 
תרפ''ב סימן  תחילת  עד  תר''פ  סימן  מתחילת 
מתחילת סימן תרפ''ב עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

חזרה מסימן תרע''ז אמצע סעיף א' ''ואם יש לו 
פתח'' עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

מסימן תרפ''ד סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ה
מתחילת סימן תרפ''ה עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרפ''ו
מתחילת סימן תרפ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרפ''ו סעיף ג' עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

חזרה מסימן תרפ''ד סעיף ב'
עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

01/02/22
01/03/22
01/04/22
01/05/22
01/06/22
01/07/22
01/08/22
01/09/22
01/10/22
01/11/22
01/12/22
01/13/22
01/14/22
01/15/22

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

מגילה כא
מגילה כב
מגילה כג
מגילה כד
מגילה כה
מגילה כו
מגילה כז
מגילה כח
מגילה כט
ל מגילה 
מגילה לא
מגילה לב
מועד קטן ב
מועד קטן ג

כ''ט טבת - ו' שבט  שער עבודת האלוקים פתיחה 'וכאשר נעמוד' עד סוף פרק ב'
ז' שבט - י''ג שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' עד 'והשני כי הארת השכל'

מוסר - דבר בעיתו
שבט תשפ"ב

פרק י"ב מ"וההשתדלות" עד "גם באשר"
פרק י"ב מ"גם באשר" עד נחזור לעניננו"
פרק י"ב מ"נחזור לעניננו" עד שער האחוה פרק א'
שער האחוה מתחילת פרק א' עד "ועתה נבאר"
עוד" "ודע  עד  נבאר"  מ"ועתה  א'  פרק 
ב' פרק  תחילת  עד  עוד"  מ"ודע  א'  פרק 
מתחילת פרק ב' עד )אמצע קטע( "ועל יסוד זה"
פרק ב' מ)אמצע קטע( "ועל יסוד זה" עד תחילת פרק ג'
ידעתי" "והנה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
בא" זה  "וכל  עד  ידעתי"  מ"והנה  ג'  פרק 
פרק ג' מ"וכל זה בא" עד תחילת פרק ד'

מתחילת פרק ד' עד "והנה עד פה" 
פרק ד' מ"והנה עד פה" עד שער בית ישראל תחילת פרק א'
שער בית ישראל מתחילת פרק א' עד )אמצע קטע( "ובעניננו"

מסימן תרפ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ח
מתחילת סימן תרפ''ח עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן תרפ''ט סעיף ב'

מסימן תרפ''ט סעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרפ''ז סעיף ב'
עד סימן תרפ''ט סעיף ה'

מסימן תרפ''ט סעיף ה' עד סימן תר''צ סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

חזרה מסימן תרפ''ט סעיף ה' עד סימן תר''צ
אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

01/16/22
01/17/22
01/18/22
01/19/22
01/20/22
01/21/22
01/22/22
01/23/22
01/24/22
01/25/22
01/26/22
01/27/22
01/28/22
01/29/22

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

מועד קטן ד
מועד קטן ה
ו קטן  מועד 
ז קטן  מועד 
מועד קטן ח
מועד קטן ט
מועד קטן י
מועד קטן יא
מועד קטן יב
מועד קטן יג
יד קטן  מועד 
טו קטן  מועד 
טז קטן  מועד 
יז קטן  מועד 

י''ד שבט - כ' שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' 'והשני כי הארת השכל' עד סוף פרק ג'
כ''א שבט - כ''ז שבט  שער עבודת האלוקים פרק ד' עד 'והראיה על ברור'

מוסר - דבר בעיתו

קנין חכמה:קנין חכמה:

שבט - אדר א' תשפ"ב

פרק א' מ)אמצע קטע( "ובעניננו" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד "וכלל ענין"

פרק ב' מ"וכלל ענין" עד "גם הנה ידוע"
פרק ב' מ"גם הנה ידוע" עד "ואל יתפתה"
פרק ב' מ"ואל יתפתה" עד תחילת פרק ג'

מתחילת פרק ג' עד "וראה נא"
פרק ג' מ"וראה נא" עד "ובאמת"

פרק ג' מ"ובאמת" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ויש עוד"

פרק ד' מ"ויש עוד" עד "ובאמת כאשר"
פרק ד' מ"ובאמת כאשר" עד "והנמשל מובן מאליו"
פרק ד' מ"והנמשל מובן מאליו" עד "וכל זה"
פרק ד' מ"וכל זה" עד "ובפרט  בעת הזה"
פרק ד' מ"ובפרט בעת הזה" עד "כללו  של  דבר"

מסימן תר''צ אמצע סי"ז ''יש שכתבו'' עד אמצע סי''ח ''ויש להסתפק''
מאמצע סי''ח הגה ''ויש להסתפק'' עד סימן תרצ''א ס"ב

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ב
מתחילת סימן תרצ''ב עד סעיף ב'

חזרה מסימן תר''צ אמצע סעיף י''ז בהגה ''יש 
שכתבו'' עד סימן תרצ''ב סעיף ב'

מסימן תרצ''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ג
מתחילת סימן תרצ''ג עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סימן תרצ''ד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ה
מתחילת סימן תרצ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תרצ''ב סעיף ב'
עד סימן תרצ''ה סעיף ג'

01/30/22
01/31/22
02/01/22
02/02/22
02/03/22
02/04/22
02/05/22
02/06/22
02/07/22
02/08/22
02/09/22
02/10/22
02/11/22
02/12/22

שבט כ''ח 
שבט כ''ט 
שבט ל' 
א' אדר א'
ב' אדר א'
א' אדר  ג' 
ד' אדר א'
ה' אדר א'
א' אדר  ו' 
א' אדר  ז' 
ח' אדר א'
ט' אדר א'
א' אדר  י' 
א' אדר  י''א 

יח קטן  מועד 
יט קטן  מועד 
כ קטן  מועד 
מועד קטן כא
מועד קטן כב
כג קטן  מועד 
מועד קטן כד
מועד קטן כה
כו קטן  מועד 
כז קטן  מועד 
מועד קטן כח
מועד קטן כט
ב חגיגה 
ג חגיגה 

כ''ח שבט - ד' אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והראיה על ברור' עד 'והמדרגה השלישית'
ה' אדר א' - י"א אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והמדרגה השלישית' עד פרק ה' 'ויאמר לנפש'

מוסר - דבר בעיתו
אדר א' תשפ"ב

פרק ד' מ"כללו של דבר" עד "ומאד אני מתפלא"
פרק ד' מ"ומאד אני מתפלא" עד "וגם איש תבונות"
פרק ד' מ"וגם איש תבונות" עד "ודע עוד אחי"
פרק ד' מ"ודע עוד אחי" עד תחילת חתימת הספר
דבר בעיתו מתחילת חתימת הספר עד תחילת אחרית דבר
דבר בעיתו מתחילת אחרית דבר עד "והנה אחי"
המתרשלים"   "ואלה  עד  אחי"  מ"והנה 
חפץ חיים הקדמה מהתחלה עד הקדמה 'וכאשר נחפשה'
'וכאשר נחפשה' עד הקדמה 'ונראה פשוט'
'ונראה פשוט' עד הקדמה 'ואחשבה לדעת'
'ואחשבה לדעת' עד הקדמה 'על כן אזרתי'
'על כן אזרתי' עד הקדמה 'ואחלה לקורא'

'ואחלה לקורא' עד סוף הקדמה
חפץ חיים פתיחה להלכות לשון הרע ורכילות עד 'ומפני גודל הרעות'

מסימן תרצ''ה סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ו
מתחילת סימן תרצ''ו עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ח'
מסימן תרצ''ו ס"ח עד סוף המשנה ברורה - סיום כל חלקי 'משנה ברורה'

חזרה מסימן תרצ''ה סעיף ג'
עד סוף ה'משנה ברורה'

מתחילת סימן א' עד אמצע סעיף א' ''ולא יתבייש''
מאמצע סעיף א' ''ולא יתבייש'' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' ''ודוקא ביחיד''
מאמצע סעיף ה' ''ודוקא ביחיד'' עד תחילת סימן ב'

מתחילת סימן ב' עד סעיף ו'

חזרה מתחילת סימן א' עד סימן ב' סעיף ו'

02/13/22
02/14/22
02/15/22
02/16/22
02/17/22
02/18/22
02/19/22
02/20/22
02/21/22
02/22/22
02/23/22
02/24/22
02/25/22
02/26/22

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

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

י"ב אדר א' - י"ח אדר א' שער עבודת האלוקים פרק ה' 'ויאמר לנפש' עד 'אמר השכל הענינים שהם טובים'
י"ט אדר א' - כ"ה אדר א'   שער עבודת האלוקים פ"ה 'אמר השכל הענינים שהם טובים' עד פרק ו' 'אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת' 

מוסר - דבר בעיתו, חפץ חיים

שבט - אדר א'שבט
 משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו
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קנין חכמה:קנין חכמה:

שבט - אדר א' תשפ"ב

פרק א' מ)אמצע קטע( "ובעניננו" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד "וכלל ענין"

פרק ב' מ"וכלל ענין" עד "גם הנה ידוע"
פרק ב' מ"גם הנה ידוע" עד "ואל יתפתה"
פרק ב' מ"ואל יתפתה" עד תחילת פרק ג'

מתחילת פרק ג' עד "וראה נא"
פרק ג' מ"וראה נא" עד "ובאמת"

פרק ג' מ"ובאמת" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ויש עוד"

פרק ד' מ"ויש עוד" עד "ובאמת כאשר"
פרק ד' מ"ובאמת כאשר" עד "והנמשל מובן מאליו"
פרק ד' מ"והנמשל מובן מאליו" עד "וכל זה"
פרק ד' מ"וכל זה" עד "ובפרט  בעת הזה"
פרק ד' מ"ובפרט בעת הזה" עד "כללו  של  דבר"

מסימן תר''צ אמצע סי"ז ''יש שכתבו'' עד אמצע סי''ח ''ויש להסתפק''
מאמצע סי''ח הגה ''ויש להסתפק'' עד סימן תרצ''א ס"ב

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ב
מתחילת סימן תרצ''ב עד סעיף ב'

חזרה מסימן תר''צ אמצע סעיף י''ז בהגה ''יש 
שכתבו'' עד סימן תרצ''ב סעיף ב'

מסימן תרצ''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ג
מתחילת סימן תרצ''ג עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סימן תרצ''ד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ה
מתחילת סימן תרצ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תרצ''ב סעיף ב'
עד סימן תרצ''ה סעיף ג'

01/30/22
01/31/22
02/01/22
02/02/22
02/03/22
02/04/22
02/05/22
02/06/22
02/07/22
02/08/22
02/09/22
02/10/22
02/11/22
02/12/22

שבט כ''ח 
שבט כ''ט 
שבט ל' 
א' אדר א'
ב' אדר א'
א' אדר  ג' 
ד' אדר א'
ה' אדר א'
א' אדר  ו' 
א' אדר  ז' 
ח' אדר א'
ט' אדר א'
א' אדר  י' 
א' אדר  י''א 

יח קטן  מועד 
יט קטן  מועד 
כ קטן  מועד 
מועד קטן כא
מועד קטן כב
כג קטן  מועד 
מועד קטן כד
מועד קטן כה
כו קטן  מועד 
כז קטן  מועד 
מועד קטן כח
מועד קטן כט
ב חגיגה 
ג חגיגה 

כ''ח שבט - ד' אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והראיה על ברור' עד 'והמדרגה השלישית'
ה' אדר א' - י"א אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והמדרגה השלישית' עד פרק ה' 'ויאמר לנפש'

מוסר - דבר בעיתו
אדר א' תשפ"ב

פרק ד' מ"כללו של דבר" עד "ומאד אני מתפלא"
פרק ד' מ"ומאד אני מתפלא" עד "וגם איש תבונות"
פרק ד' מ"וגם איש תבונות" עד "ודע עוד אחי"
פרק ד' מ"ודע עוד אחי" עד תחילת חתימת הספר
דבר בעיתו מתחילת חתימת הספר עד תחילת אחרית דבר
דבר בעיתו מתחילת אחרית דבר עד "והנה אחי"
המתרשלים"   "ואלה  עד  אחי"  מ"והנה 
חפץ חיים הקדמה מהתחלה עד הקדמה 'וכאשר נחפשה'
'וכאשר נחפשה' עד הקדמה 'ונראה פשוט'
'ונראה פשוט' עד הקדמה 'ואחשבה לדעת'
'ואחשבה לדעת' עד הקדמה 'על כן אזרתי'
'על כן אזרתי' עד הקדמה 'ואחלה לקורא'

'ואחלה לקורא' עד סוף הקדמה
חפץ חיים פתיחה להלכות לשון הרע ורכילות עד 'ומפני גודל הרעות'

מסימן תרצ''ה סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ו
מתחילת סימן תרצ''ו עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ח'
מסימן תרצ''ו ס"ח עד סוף המשנה ברורה - סיום כל חלקי 'משנה ברורה'

חזרה מסימן תרצ''ה סעיף ג'
עד סוף ה'משנה ברורה'

מתחילת סימן א' עד אמצע סעיף א' ''ולא יתבייש''
מאמצע סעיף א' ''ולא יתבייש'' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' ''ודוקא ביחיד''
מאמצע סעיף ה' ''ודוקא ביחיד'' עד תחילת סימן ב'

מתחילת סימן ב' עד סעיף ו'

חזרה מתחילת סימן א' עד סימן ב' סעיף ו'

02/13/22
02/14/22
02/15/22
02/16/22
02/17/22
02/18/22
02/19/22
02/20/22
02/21/22
02/22/22
02/23/22
02/24/22
02/25/22
02/26/22

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

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

י"ב אדר א' - י"ח אדר א' שער עבודת האלוקים פרק ה' 'ויאמר לנפש' עד 'אמר השכל הענינים שהם טובים'
י"ט אדר א' - כ"ה אדר א'   שער עבודת האלוקים פ"ה 'אמר השכל הענינים שהם טובים' עד פרק ו' 'אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת' 

מוסר - דבר בעיתו, חפץ חיים

קנין חכמה:קנין חכמה:

אדר א' - אדר ב' תשפ"ב

'ומפני גודל הרעות' עד סוף הפתיחה
חפץ חיים לאוין אות א' עד אות ג'

אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד אות ז'
אות ז' עד אות י'

אות י' עד אות י"ב
אות י"ב עד אות י"ד
אות י"ד עד אות ט"ז

אות ט"ז עד סוף הפתיחה
חפץ חיים עשין אות א' עד אות ג'

אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד אות ז'
אות ז' עד אות ט'

אות ט' עד אות י"א

מסימן ב' סעיף ו' עד תחילת סימן ג'
מתחילת סימן ג' עד סעיף ז'

מסעיף ז' עד סעיף י''ג
מסי''ג עד סימן ד' אמצע ס"א ''וי"א גם אשר יצר''

מאמצע סעיף א' ''וי"א גם אשר יצר'' עד סעיף ב'

חזרה מסימן ב' סעיף ו' עד סימן ד' סעיף ב'

מסימן ד' סעיף ב' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד סעיף י''ח
מסעיף י''ח עד סעיף כ''ב

מסעיף כ''ב עד תחילת סימן ו'

חזרה מסימן ד' סעיף ב' עד תחילת סימן ו'

02/27/22
02/28/22
03/01/22
03/02/22
03/03/22
03/04/22
03/05/22
03/06/22
03/07/22
03/08/22
03/09/22
03/10/22
03/11/22
03/12/22

א' אדר  כ"ו 
א' אדר  כ"ז 
כ"ח אדר א'
כ"ט אדר א'
א' ל' אדר 
ב' א' אדר 
ב' אדר  ב' 
ב' אדר  ג' 
ב' אדר  ד' 
ב' אדר  ה' 
ב' אדר  ו' 
ז' אדר ב'
ח' אדר ב'
ט' אדר ב'

יח חגיגה 
יט חגיגה 
כ חגיגה 
כא חגיגה 
כב חגיגה 
כג חגיגה 
כד חגיגה 
כה חגיגה 
כו חגיגה 
כז חגיגה 
ב יבמות 
ג יבמות 
ד יבמות 
ה יבמות 

כ"ו אדר א' - ב' אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ו' 'אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת'  עד סוף פרק ז'
ג' אדר ב' - ט' אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ח' עד 'ועוד כי אנו רואים'

מוסר - חפץ חיים
אדר ב' תשפ"ב

אות י"א עד אות י"ג
אות י"ג עד סוף עשין

ארורין  סוף  עד  א'  אות  ארורין  חיים  חפץ 
חפץ חיים הל' לשון הרע כלל א' אות א' עד אות ג'

כלל א' אות ג' עד אות ה'
כלל א' אות ה' עד אות ז'

כלל א' אות ז' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'
כלל ב' אות ג' עד אות ה'
כלל ב' אות ה' עד אות ז'
כלל ב' אות ז' עד אות ט'

כלל ב' אות ט' עד אות י"א
כלל ב' אות י"א עד אות י"ב

כלל ב' אות י"ב עד סוף כלל ב'

מתחילת סימן ו' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ז'
מתחילת סימן ז' עד סימן ח' סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ו'

חזרה מתחילת סימן ו' עד סימן ח' סעיף ו'

מסימן ח' סעיף ו' עד סעיף י'
מסעיף י' עד אמצע סעיף י''ב ''והוא הדין''

מאמצע סי''ב ''והוא הדין'' עד אמצע סי''ג ''ואם מתפלל''
מאמצע סעיף י''ג ''ואם מתפלל'' עד סעיף ט''ו

מסעיף ט''ו עד תחילת סימן ט'

חזרה מסימן ח' סעיף ו' עד תחילת סימן ט'

03/13/22
03/14/22
03/15/22
03/16/22
03/17/22
03/18/22
03/19/22
03/20/22
03/21/22
03/22/22
03/23/22
03/24/22
03/25/22
03/26/22

י' אדר ב'
י"א אדר ב'
י"ב אדר ב'
י"ג אדר ב'
י"ד אדר ב'
ט"ו אדר ב'
ט"ז אדר ב'
ב' אדר  י"ז 
י"ח אדר ב'
י"ט אדר ב'
ב' אדר  כ' 
כ"א אדר ב'
כ"ב אדר ב'
כ"ג אדר ב'

ו יבמות 
ז יבמות 
ח יבמות 
ט יבמות 
י יבמות 
יא יבמות 
יב יבמות 
יג יבמות 
יד יבמות 
טו יבמות 
טז יבמות 
יז יבמות 
יח יבמות 
יט יבמות 

י' אדר ב' - ט"ז אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ח' 'ועוד כי אנו רואים' עד פרק ט' 'והכין לך לצורכך שני יועצים'
י"ז אדר ב' - כ"ג אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ט' 'והכין לך לצורכך שני יועצים'  עד סוף פרק ט'

מוסר - חפץ חיים

אדר א' - אדר ב' אדר א' 
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים משנה ברורה                                                                  מוסר - דבר בעיתו, חפץ חיים
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קנין חכמה:קנין חכמה:

אדר א' - אדר ב' תשפ"ב

'ומפני גודל הרעות' עד סוף הפתיחה
חפץ חיים לאוין אות א' עד אות ג'

אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד אות ז'
אות ז' עד אות י'

אות י' עד אות י"ב
אות י"ב עד אות י"ד
אות י"ד עד אות ט"ז

אות ט"ז עד סוף הפתיחה
חפץ חיים עשין אות א' עד אות ג'

אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד אות ז'
אות ז' עד אות ט'

אות ט' עד אות י"א

מסימן ב' סעיף ו' עד תחילת סימן ג'
מתחילת סימן ג' עד סעיף ז'

מסעיף ז' עד סעיף י''ג
מסי''ג עד סימן ד' אמצע ס"א ''וי"א גם אשר יצר''

מאמצע סעיף א' ''וי"א גם אשר יצר'' עד סעיף ב'

חזרה מסימן ב' סעיף ו' עד סימן ד' סעיף ב'

מסימן ד' סעיף ב' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד סעיף י''ח
מסעיף י''ח עד סעיף כ''ב

מסעיף כ''ב עד תחילת סימן ו'

חזרה מסימן ד' סעיף ב' עד תחילת סימן ו'

02/27/22
02/28/22
03/01/22
03/02/22
03/03/22
03/04/22
03/05/22
03/06/22
03/07/22
03/08/22
03/09/22
03/10/22
03/11/22
03/12/22

א' אדר  כ"ו 
א' אדר  כ"ז 
כ"ח אדר א'
כ"ט אדר א'
א' ל' אדר 
ב' א' אדר 
ב' אדר  ב' 
ב' אדר  ג' 
ב' אדר  ד' 
ב' אדר  ה' 
ב' אדר  ו' 
ז' אדר ב'
ח' אדר ב'
ט' אדר ב'

יח חגיגה 
יט חגיגה 
כ חגיגה 
כא חגיגה 
כב חגיגה 
כג חגיגה 
כד חגיגה 
כה חגיגה 
כו חגיגה 
כז חגיגה 
ב יבמות 
ג יבמות 
ד יבמות 
ה יבמות 

כ"ו אדר א' - ב' אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ו' 'אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת'  עד סוף פרק ז'
ג' אדר ב' - ט' אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ח' עד 'ועוד כי אנו רואים'

מוסר - חפץ חיים
אדר ב' תשפ"ב

אות י"א עד אות י"ג
אות י"ג עד סוף עשין

ארורין  סוף  עד  א'  אות  ארורין  חיים  חפץ 
חפץ חיים הל' לשון הרע כלל א' אות א' עד אות ג'

כלל א' אות ג' עד אות ה'
כלל א' אות ה' עד אות ז'

כלל א' אות ז' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'
כלל ב' אות ג' עד אות ה'
כלל ב' אות ה' עד אות ז'
כלל ב' אות ז' עד אות ט'

כלל ב' אות ט' עד אות י"א
כלל ב' אות י"א עד אות י"ב

כלל ב' אות י"ב עד סוף כלל ב'

מתחילת סימן ו' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ז'
מתחילת סימן ז' עד סימן ח' סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ו'

חזרה מתחילת סימן ו' עד סימן ח' סעיף ו'

מסימן ח' סעיף ו' עד סעיף י'
מסעיף י' עד אמצע סעיף י''ב ''והוא הדין''

מאמצע סי''ב ''והוא הדין'' עד אמצע סי''ג ''ואם מתפלל''
מאמצע סעיף י''ג ''ואם מתפלל'' עד סעיף ט''ו

מסעיף ט''ו עד תחילת סימן ט'

חזרה מסימן ח' סעיף ו' עד תחילת סימן ט'

03/13/22
03/14/22
03/15/22
03/16/22
03/17/22
03/18/22
03/19/22
03/20/22
03/21/22
03/22/22
03/23/22
03/24/22
03/25/22
03/26/22

י' אדר ב'
י"א אדר ב'
י"ב אדר ב'
י"ג אדר ב'
י"ד אדר ב'
ט"ו אדר ב'
ט"ז אדר ב'
ב' אדר  י"ז 
י"ח אדר ב'
י"ט אדר ב'
ב' אדר  כ' 
כ"א אדר ב'
כ"ב אדר ב'
כ"ג אדר ב'

ו יבמות 
ז יבמות 
ח יבמות 
ט יבמות 
י יבמות 
יא יבמות 
יב יבמות 
יג יבמות 
יד יבמות 
טו יבמות 
טז יבמות 
יז יבמות 
יח יבמות 
יט יבמות 

י' אדר ב' - ט"ז אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ח' 'ועוד כי אנו רואים' עד פרק ט' 'והכין לך לצורכך שני יועצים'
י"ז אדר ב' - כ"ג אדר ב'  שער עבודת האלוקים פרק ט' 'והכין לך לצורכך שני יועצים'  עד סוף פרק ט'

מוסר - חפץ חיים

קנין חכמה:קנין חכמה:

ניסן תשפ"באדר ב' - ניסן תשפ"ב

כלל ג' אות א' עד אות ג'
כלל ג' אות ג' עד אות ה'
כלל ג' אות ה' עד אות ז'

כלל ג' אות ז' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד אות ג'
כלל ד' אות ג' עד אות ה'
כלל ד' אות ה' עד אות ז'
כלל ד' אות ז' עד אות ט'

כלל ד' אות ט' עד אות י"א
כלל ד' אות י"א עד אות י"ב

כלל ד' אות י"ב עד סוף כלל ד' 
כלל ה' אות א' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ז'

כלל ה' אות ז' עד סוף כלל ה'

מתחילת סימן ט' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן י'
מתחילת סימן י' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן ט' עד סימן י' סעיף י''א

מסימן י' סעיף י''א עד תחילת סימן י''א
מתחילת סימן י''א עד אמצע סעיף ב' ''ונוהגין''

מאמצע סעיף ב' ''ונוהגין'' עד סעיף ד'
מסעיף ד'  עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

חזרה מסימן י' סעיף י''א עד סימן י''א סעיף ח'

03/27/22
03/28/22
03/29/22
03/30/22
03/31/22
04/01/22
04/02/22
04/03/22
04/04/22
04/05/22
04/06/22
04/07/22
04/08/22
04/09/22

כ"ד אדר ב'
כ"ה אדר ב'
ב' אדר  כ"ו 
כ"ז אדר ב'
כ"ח אדר ב'
כ"ט אדר ב'
ניסן א' 
ניסן ב' 
ניסן ג' 
ניסן ד' 
ניסן ה' 
ניסן ו' 
ניסן ז' 
ניסן ח' 

כ יבמות 
כא יבמות 
כב יבמות 
כג יבמות 
כד יבמות 
כה יבמות 
כו יבמות 
כז יבמות 
כח יבמות 
כט יבמות 
ל יבמות 
לא יבמות 
לב יבמות 
לג יבמות 

מוסר - חפץ חיים

כ"ד אדר ב' - א' ניסן  שער עבודת האלוקים פרק י'  עד שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'
ב' ניסן - ח' ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'  עד 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה'

ניסן ט' 
ניסן י' 
ניסן י"א 
ניסן י"ב 
ניסן י"ג 
ניסן י"ד 
ט"ו ניסן
ט"ז ניסן
ניסן י"ז 
י"ח ניסן
י"ט ניסן
ניסן כ' 
כ"א ניסן
כ"ב ניסן

מסימן י''א סעיף ח' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד אמצע סעיף י''ד ''ונוהגין''
מאמצע סעיף י''ד ''ונוהגין'' עד תחילת סימן י''ב
מתחילת סימן י''ב עד אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''

חזרה מסימן י''א סעיף ח' עד סימן י''ב אמצע 
סעיף א' ''ולרבינו תם''

מסימן י''ב אמצע ס"א ''ולרבינו תם'' עד תחילת סימן י''ג
''ואפילו'' ג'  י''ג עד אמצע סעיף  מתחילת סימן 
''ואפילו'' עד תחילת סימן י''ד מאמצע סעיף ג' 

מתחילת סימן י''ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'

חזרה מסימן י''ב אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''
עד סימן י''ד סעיף ד'

כלל ו' אות א' עד אות ג'
כלל ו' אות ג' עד אות ה'
כלל ו' אות ה' עד אות ז'

כלל ו' אות ז' עד אות ט' 
כלל ו' אות ט' עד אות י"א

כלל ו' אות י"א עד סוף כלל ו' 
כלל ז' אות א' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה' 
כלל ז' אות ה' עד אות ז'

כלל ז' אות ז' עד אות ט' 
כלל ז' אות ט' עד אות י'
כלל ז' אות י' עד אות י"ג

כלל ז' אות י"ג עד סוף כלל ז' 
כלל ח' אות א' עד אות ג'

לד יבמות 
לה יבמות 
לו יבמות 
לז יבמות 
לח יבמות 
לט יבמות 
מ יבמות 
יבמות מא
יבמות מב
מג יבמות 
יבמות מד
יבמות מה
מו יבמות 
מז יבמות 

מוסר - חפץ חיים

ט' ניסן - ט"ו ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה' עד פרק ב' 'וכאשר נחקור'
ט"ז ניסן - כ"ב ניסן  שער הבטחון פ"ב 'וכאשר נחקור' עד פ"ג 'וטרדת הנפש להקדים'

04/10/22
04/11/22
04/12/22
04/13/22
04/14/22
04/15/22
04/16/22
04/17/22
04/18/22
04/19/22
04/20/22
04/21/22
04/22/22
04/23/22

אדר ב' - ניסןאדר ב' 
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים



29 28
קנין חכמה:קנין חכמה:

ניסן תשפ"באדר ב' - ניסן תשפ"ב

כלל ג' אות א' עד אות ג'
כלל ג' אות ג' עד אות ה'
כלל ג' אות ה' עד אות ז'

כלל ג' אות ז' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד אות ג'
כלל ד' אות ג' עד אות ה'
כלל ד' אות ה' עד אות ז'
כלל ד' אות ז' עד אות ט'

כלל ד' אות ט' עד אות י"א
כלל ד' אות י"א עד אות י"ב

כלל ד' אות י"ב עד סוף כלל ד' 
כלל ה' אות א' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ז'

כלל ה' אות ז' עד סוף כלל ה'

מתחילת סימן ט' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן י'
מתחילת סימן י' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן ט' עד סימן י' סעיף י''א

מסימן י' סעיף י''א עד תחילת סימן י''א
מתחילת סימן י''א עד אמצע סעיף ב' ''ונוהגין''

מאמצע סעיף ב' ''ונוהגין'' עד סעיף ד'
מסעיף ד'  עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

חזרה מסימן י' סעיף י''א עד סימן י''א סעיף ח'

03/27/22
03/28/22
03/29/22
03/30/22
03/31/22
04/01/22
04/02/22
04/03/22
04/04/22
04/05/22
04/06/22
04/07/22
04/08/22
04/09/22

כ"ד אדר ב'
כ"ה אדר ב'
ב' אדר  כ"ו 
כ"ז אדר ב'
כ"ח אדר ב'
כ"ט אדר ב'
ניסן א' 
ניסן ב' 
ניסן ג' 
ניסן ד' 
ניסן ה' 
ניסן ו' 
ניסן ז' 
ניסן ח' 

כ יבמות 
כא יבמות 
כב יבמות 
כג יבמות 
כד יבמות 
כה יבמות 
כו יבמות 
כז יבמות 
כח יבמות 
כט יבמות 
ל יבמות 
לא יבמות 
לב יבמות 
לג יבמות 

מוסר - חפץ חיים

כ"ד אדר ב' - א' ניסן  שער עבודת האלוקים פרק י'  עד שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'
ב' ניסן - ח' ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'  עד 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה'

ניסן ט' 
ניסן י' 
ניסן י"א 
ניסן י"ב 
ניסן י"ג 
ניסן י"ד 
ט"ו ניסן
ט"ז ניסן
ניסן י"ז 
י"ח ניסן
י"ט ניסן
ניסן כ' 
כ"א ניסן
כ"ב ניסן

מסימן י''א סעיף ח' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד אמצע סעיף י''ד ''ונוהגין''
מאמצע סעיף י''ד ''ונוהגין'' עד תחילת סימן י''ב
מתחילת סימן י''ב עד אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''

חזרה מסימן י''א סעיף ח' עד סימן י''ב אמצע 
סעיף א' ''ולרבינו תם''

מסימן י''ב אמצע ס"א ''ולרבינו תם'' עד תחילת סימן י''ג
''ואפילו'' ג'  י''ג עד אמצע סעיף  מתחילת סימן 
''ואפילו'' עד תחילת סימן י''ד מאמצע סעיף ג' 

מתחילת סימן י''ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'

חזרה מסימן י''ב אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''
עד סימן י''ד סעיף ד'

כלל ו' אות א' עד אות ג'
כלל ו' אות ג' עד אות ה'
כלל ו' אות ה' עד אות ז'

כלל ו' אות ז' עד אות ט' 
כלל ו' אות ט' עד אות י"א

כלל ו' אות י"א עד סוף כלל ו' 
כלל ז' אות א' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה' 
כלל ז' אות ה' עד אות ז'

כלל ז' אות ז' עד אות ט' 
כלל ז' אות ט' עד אות י'
כלל ז' אות י' עד אות י"ג

כלל ז' אות י"ג עד סוף כלל ז' 
כלל ח' אות א' עד אות ג'

לד יבמות 
לה יבמות 
לו יבמות 
לז יבמות 
לח יבמות 
לט יבמות 
מ יבמות 
יבמות מא
יבמות מב
מג יבמות 
יבמות מד
יבמות מה
מו יבמות 
מז יבמות 

מוסר - חפץ חיים

ט' ניסן - ט"ו ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה' עד פרק ב' 'וכאשר נחקור'
ט"ז ניסן - כ"ב ניסן  שער הבטחון פ"ב 'וכאשר נחקור' עד פ"ג 'וטרדת הנפש להקדים'

04/10/22
04/11/22
04/12/22
04/13/22
04/14/22
04/15/22
04/16/22
04/17/22
04/18/22
04/19/22
04/20/22
04/21/22
04/22/22
04/23/22

קנין חכמה:קנין חכמה:

מח יבמות 
מט יבמות 
נ יבמות 
נא יבמות 
נב יבמות 
נג יבמות 
נד יבמות 
נה יבמות 
נו יבמות 
נז יבמות 
נח יבמות 
נט יבמות 
ס יבמות 
יבמות סא

כלל ח' אות ג' עד אות ה' 
כלל ח' אות ה' עד אות ח'
כלל ח' אות ח' עד אות י'

כלל ח' אות י' עד אות י"ב
כלל ח' אות י"ב עד אות י"ג

כלל ח' אות י"ג עד סוף כלל ח' 
כלל ט' אות א' עד אות ג' 
כלל ט' אות ג' עד אות ה'

כלל ט' אות ה' עד סוף כלל ט' 
כלל י' אות א' עד אות ג'
כלל י' אות ג' עד אות ה'
כלל י' אות ה' עד אות ז'
כלל י' אות ז' עד אות ט'

כלל י' אות ט' עד אות י"א

מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן ט''ו
מתחילת סימן ט''ו עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן ט''ז

מתחילת סימן ט''ז עד תחילת סימן י''ז

חזרה מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן י''ז

מתחילת סימן י''ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן י''ט

מתחילת סימן י''ט עד תחילת סימן כ''א
מתחילת סימן כ''א עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן כ''ג

חזרה מתחילת סימן י''ז עד תחילת סימן כ''ג

ניסן כ"ג 
כ"ד ניסן
כ"ה ניסן
ניסן כ"ו 
ניסן כ"ז 
כ"ח ניסן
כ"ט ניסן
ניסן ל' 
אייר א' 
אייר ב' 
אייר ג' 
אייר ד' 
אייר ה' 
אייר ו' 

אייר ז' 
אייר ח' 
אייר ט' 
אייר י' 
אייר י"א 
אייר י"ב 
אייר י"ג 
אייר י"ד 
אייר ט"ו 
אייר ט"ז 
אייר י"ז 
אייר י"ח 
אייר י"ט 
אייר כ' 

מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן כ''ה סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'

חזרה מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ה סעיף י'

''יש מי שכתב'' סי''א  כ''ה ס"י עד אמצע  מסימן 
''יש מי שכתב'' עד אמצע סי''ב ''מי שמניח'' מאמצע סי''א 
''וביום שיש'' ''מי שמניח'' עד אמצע סי''ג  מאמצע סי''ב 
כ''ו סימן  תחילת  עד  שיש''  ''וביום  סי''ג  מאמצע 
מתחילת סימן כ''ו עד סימן כ''ז אמצע ס"א ''גדם''

חזרה מסימן כ''ה סעיף י' עד סימן כ''ז
אמצע סעיף א' ''גדם''

כלל י' אות י"א עד אות י"ג
כלל י' אות י"ג עד אות ט"ו
כלל י' אות ט"ו עד אות י"ז

כלל י' אות י"ז עד סוף הל' לשון הרע
חפץ חיים הל' רכילות כלל א' אות א' עד אות ד'

כלל א' אות ד' עד אות ו'
כלל א' אות ו' עד אות ח'
כלל א' אות ח' עד אות י'

כלל א' אות י' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'

כלל ב' אות ג' עד סוף כלל ב' 
כלל ג' אות א' עד אות ב'

כלל ג' אות ב' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד סוף כלל ד'

יבמות סב
סג יבמות 
יבמות סד
יבמות סה
סו יבמות 
סז יבמות 
יבמות סח
יבמות סט
ע יבמות 
יבמות עא
יבמות עב
עג יבמות 
יבמות עד
יבמות עה

מוסר - חפץ חיים מוסר - חפץ חיים

כ"ג ניסן - כ"ט ניסן  שער הבטחון פרק ג' 'וטרדת הנפש להקדים'  עד 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא'
ל' ניסן - ו' אייר  שער הבטחון פרק ג' 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא' עד 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול'

ז' אייר - י"ג אייר  שער הבטחון פרק ג' 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול' עד פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו'
י"ד אייר - כ' אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו' עד 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון'

אייר תשפ"בניסן - אייר תשפ"ב

04/24/22
04/25/22
04/26/22
04/27/22
04/28/22
04/29/22
04/30/22
05/01/22
05/02/22
05/03/22
05/04/22
05/05/22
05/06/22
05/07/22

05/08/22
05/09/22
05/10/22
05/11/22
05/12/22
05/13/22
05/14/22
05/15/22
05/16/22
05/17/22
05/18/22
05/19/22
05/20/22
05/21/22

ניסן - אייר  ניסן
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים



31 30
קנין חכמה:קנין חכמה:

מח יבמות 
מט יבמות 
נ יבמות 
נא יבמות 
נב יבמות 
נג יבמות 
נד יבמות 
נה יבמות 
נו יבמות 
נז יבמות 
נח יבמות 
נט יבמות 
ס יבמות 
יבמות סא

כלל ח' אות ג' עד אות ה' 
כלל ח' אות ה' עד אות ח'
כלל ח' אות ח' עד אות י'

כלל ח' אות י' עד אות י"ב
כלל ח' אות י"ב עד אות י"ג

כלל ח' אות י"ג עד סוף כלל ח' 
כלל ט' אות א' עד אות ג' 
כלל ט' אות ג' עד אות ה'

כלל ט' אות ה' עד סוף כלל ט' 
כלל י' אות א' עד אות ג'
כלל י' אות ג' עד אות ה'
כלל י' אות ה' עד אות ז'
כלל י' אות ז' עד אות ט'

כלל י' אות ט' עד אות י"א

מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן ט''ו
מתחילת סימן ט''ו עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן ט''ז

מתחילת סימן ט''ז עד תחילת סימן י''ז

חזרה מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן י''ז

מתחילת סימן י''ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן י''ט

מתחילת סימן י''ט עד תחילת סימן כ''א
מתחילת סימן כ''א עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן כ''ג

חזרה מתחילת סימן י''ז עד תחילת סימן כ''ג

ניסן כ"ג 
כ"ד ניסן
כ"ה ניסן
ניסן כ"ו 
ניסן כ"ז 
כ"ח ניסן
כ"ט ניסן
ניסן ל' 
אייר א' 
אייר ב' 
אייר ג' 
אייר ד' 
אייר ה' 
אייר ו' 

אייר ז' 
אייר ח' 
אייר ט' 
אייר י' 
אייר י"א 
אייר י"ב 
אייר י"ג 
אייר י"ד 
אייר ט"ו 
אייר ט"ז 
אייר י"ז 
אייר י"ח 
אייר י"ט 
אייר כ' 

מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן כ''ה סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'

חזרה מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ה סעיף י'

''יש מי שכתב'' סי''א  כ''ה ס"י עד אמצע  מסימן 
''יש מי שכתב'' עד אמצע סי''ב ''מי שמניח'' מאמצע סי''א 
''וביום שיש'' ''מי שמניח'' עד אמצע סי''ג  מאמצע סי''ב 
כ''ו סימן  תחילת  עד  שיש''  ''וביום  סי''ג  מאמצע 
מתחילת סימן כ''ו עד סימן כ''ז אמצע ס"א ''גדם''

חזרה מסימן כ''ה סעיף י' עד סימן כ''ז
אמצע סעיף א' ''גדם''

כלל י' אות י"א עד אות י"ג
כלל י' אות י"ג עד אות ט"ו
כלל י' אות ט"ו עד אות י"ז

כלל י' אות י"ז עד סוף הל' לשון הרע
חפץ חיים הל' רכילות כלל א' אות א' עד אות ד'

כלל א' אות ד' עד אות ו'
כלל א' אות ו' עד אות ח'
כלל א' אות ח' עד אות י'

כלל א' אות י' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'

כלל ב' אות ג' עד סוף כלל ב' 
כלל ג' אות א' עד אות ב'

כלל ג' אות ב' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד סוף כלל ד'

יבמות סב
סג יבמות 
יבמות סד
יבמות סה
סו יבמות 
סז יבמות 
יבמות סח
יבמות סט
ע יבמות 
יבמות עא
יבמות עב
עג יבמות 
יבמות עד
יבמות עה

מוסר - חפץ חיים מוסר - חפץ חיים

כ"ג ניסן - כ"ט ניסן  שער הבטחון פרק ג' 'וטרדת הנפש להקדים'  עד 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא'
ל' ניסן - ו' אייר  שער הבטחון פרק ג' 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא' עד 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול'

ז' אייר - י"ג אייר  שער הבטחון פרק ג' 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול' עד פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו'
י"ד אייר - כ' אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו' עד 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון'

אייר תשפ"בניסן - אייר תשפ"ב

04/24/22
04/25/22
04/26/22
04/27/22
04/28/22
04/29/22
04/30/22
05/01/22
05/02/22
05/03/22
05/04/22
05/05/22
05/06/22
05/07/22

05/08/22
05/09/22
05/10/22
05/11/22
05/12/22
05/13/22
05/14/22
05/15/22
05/16/22
05/17/22
05/18/22
05/19/22
05/20/22
05/21/22

קנין חכמה:קנין חכמה:

יבמות עו
יבמות עז
עח יבמות 
עט יבמות 
פ יבמות 
יבמות פא
יבמות פב
פג יבמות 
יבמות פד
יבמות פה
יבמות פו
יבמות פז
יבמות פח
יבמות פט

כלל ה' אות א' עד אות ג' 
כלל ה' אות ג' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ו' 

כלל ה' אות ו' עד סוף כלל ה'
כלל ו' אות א' עד אות ג' 
כלל ו' אות ג' עד אות ה'

כלל ו' אות ה' עד אות ח'
כלל ו' אות ח' עד סוף כלל ו' 

כלל ז' אות א' עד אות ב'
כלל ז' אות ב' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה'

כלל ז' אות ה' עד סוף כלל ז'
כלל ח' אות א' עד אות ד'

כלל ח' אות ד' עד סוף כלל ח'

כ"א אייר
כ"ב אייר
כ"ג אייר
כ"ד אייר
אייר כ"ה 
אייר כ"ו 
אייר כ"ז 
אייר כ"ח 
אייר כ"ט 
סיון א' 
סיון ב' 
סיון ג' 
סיון ד' 
סיון ה' 

מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם'' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י'

מסעיף י' עד תחילת סימן כ''ח

חזרה מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם''
עד תחילת סימן כ''ח

מתחילת סימן כ''ח עד תחילת סימן כ''ט
מתחילת סימן כ''ט עד סימן ל' סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ל''א
מתחילת סימן ל''א עד תחילת סימן ל''ב

מתחילת סימן ל''ב עד סעיף ג'

חזרה מתחילת סימן כ''ח עד סימן ל''ב סעיף ג'

מוסר - חפץ חיים, שמירת הלשוןמוסר - חפץ חיים

כ"א אייר - כ"ז אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון' עד 'אבל עניני אויביו'
כ"ח אייר - ה' סיון  שער הבטחון פרק ד' 'אבל עניני אויביו' עד 'אבל פירוש החלק החמישי'

סיון תשפ"באייר - סיון תשפ"ב

סיון ו' 
סיון ז' 
סיון ח' 
סיון ט' 
סיון י' 
סיון י"א 
סיון י"ב 
סיון י"ג 
סיון י"ד 
סיון ט"ו 
סיון ט"ז 
סיון י"ז 
סיון י"ח 
סיון י"ט 

מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד אמצע סעיף ח' ''טוב להוציא''
נוהגין'' ''וכן  ''טוב להוציא'' עד אמצע ס"ט  מאמצע ס"ח 

מאמצע סעיף ט' ''וכן נוהגין'' עד סעיף י''ג

חזרה מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף י''ג

מסימן ל''ב סי''ג עד אמצע סט''ו ''אבל שאר פוסקים''
סט''ז עד  פוסקים''  שאר  ''אבל  סט''ו  מאמצע 
מסעיף ט''ז עד אמצע הסעיף ''הא דמכשרינן''
י''ז סעיף  עד  דמכשרינן''  ''הא  הסעיף  מאמצע 
דבעינן'' ''משום  הסעיף  אמצע  עד  י''ז  מסעיף 

חזרה מסימן ל''ב סעיף י''ג עד
אמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''

כלל ט' אות א' עד אות ג'
כלל ט' אות ג' עד אות ה'
כלל ט' אות ה' עד אות ז'
כלל ט' אות ז' עד אות י'

כלל ט' אות י' עד אות י"א
כלל ט' אות י"א עד אות י"ג
כלל ט' אות י"ג עד אות י"ד

כלל ט' אות י"ד עד סוף הלכות רכילות
חפץ חיים ציורים אות א' עד אות ד'

אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד אות י'

אות י' עד סוף ספר חפץ חיים
שמירת הלשון הקדמה עד 'ומזה יוכל'

צ יבמות 
יבמות צא
צב יבמות 
צג יבמות 
צד יבמות 
יבמות צה
צו יבמות 
צז יבמות 
יבמות צח
יבמות צט
ק יבמות 
יבמות קא
יבמות קב
קג יבמות 

05/22/22
05/23/22
05/24/22
05/25/22
05/26/22
05/27/22
05/28/22
05/29/22
05/30/22
05/31/22
06/01/22
06/02/22
06/03/22
06/04/22

ו' סיון - י"ב סיון  שער הבטחון פ"ד 'אבל פירוש החלק החמישי'  עד 'והבטחון על האלוקים'
י"ג סיון - י"ט סיון  שער הביטחון פ"ד 'והביטחון על האלוקים' עד פ"ה 'והשישי כי הבוטח'

06/05/22
06/06/22
06/07/22
06/08/22
06/09/22
06/10/22
06/11/22
06/12/22
06/13/22
06/14/22
06/15/22
06/16/22
06/17/22
06/18/22

אייר - סיוןאייר 
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים



33 32
קנין חכמה:קנין חכמה:

יבמות עו
יבמות עז
עח יבמות 
עט יבמות 
פ יבמות 
יבמות פא
יבמות פב
פג יבמות 
יבמות פד
יבמות פה
יבמות פו
יבמות פז
יבמות פח
יבמות פט

כלל ה' אות א' עד אות ג' 
כלל ה' אות ג' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ו' 

כלל ה' אות ו' עד סוף כלל ה'
כלל ו' אות א' עד אות ג' 
כלל ו' אות ג' עד אות ה'

כלל ו' אות ה' עד אות ח'
כלל ו' אות ח' עד סוף כלל ו' 

כלל ז' אות א' עד אות ב'
כלל ז' אות ב' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה'

כלל ז' אות ה' עד סוף כלל ז'
כלל ח' אות א' עד אות ד'

כלל ח' אות ד' עד סוף כלל ח'

כ"א אייר
כ"ב אייר
כ"ג אייר
כ"ד אייר
אייר כ"ה 
אייר כ"ו 
אייר כ"ז 
אייר כ"ח 
אייר כ"ט 
סיון א' 
סיון ב' 
סיון ג' 
סיון ד' 
סיון ה' 

מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם'' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י'

מסעיף י' עד תחילת סימן כ''ח

חזרה מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם''
עד תחילת סימן כ''ח

מתחילת סימן כ''ח עד תחילת סימן כ''ט
מתחילת סימן כ''ט עד סימן ל' סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ל''א
מתחילת סימן ל''א עד תחילת סימן ל''ב

מתחילת סימן ל''ב עד סעיף ג'

חזרה מתחילת סימן כ''ח עד סימן ל''ב סעיף ג'

מוסר - חפץ חיים, שמירת הלשוןמוסר - חפץ חיים

כ"א אייר - כ"ז אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון' עד 'אבל עניני אויביו'
כ"ח אייר - ה' סיון  שער הבטחון פרק ד' 'אבל עניני אויביו' עד 'אבל פירוש החלק החמישי'

סיון תשפ"באייר - סיון תשפ"ב

סיון ו' 
סיון ז' 
סיון ח' 
סיון ט' 
סיון י' 
סיון י"א 
סיון י"ב 
סיון י"ג 
סיון י"ד 
סיון ט"ו 
סיון ט"ז 
סיון י"ז 
סיון י"ח 
סיון י"ט 

מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד אמצע סעיף ח' ''טוב להוציא''
נוהגין'' ''וכן  ''טוב להוציא'' עד אמצע ס"ט  מאמצע ס"ח 

מאמצע סעיף ט' ''וכן נוהגין'' עד סעיף י''ג

חזרה מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף י''ג

מסימן ל''ב סי''ג עד אמצע סט''ו ''אבל שאר פוסקים''
סט''ז עד  פוסקים''  שאר  ''אבל  סט''ו  מאמצע 
מסעיף ט''ז עד אמצע הסעיף ''הא דמכשרינן''
י''ז סעיף  עד  דמכשרינן''  ''הא  הסעיף  מאמצע 
דבעינן'' ''משום  הסעיף  אמצע  עד  י''ז  מסעיף 

חזרה מסימן ל''ב סעיף י''ג עד
אמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''

כלל ט' אות א' עד אות ג'
כלל ט' אות ג' עד אות ה'
כלל ט' אות ה' עד אות ז'
כלל ט' אות ז' עד אות י'

כלל ט' אות י' עד אות י"א
כלל ט' אות י"א עד אות י"ג
כלל ט' אות י"ג עד אות י"ד

כלל ט' אות י"ד עד סוף הלכות רכילות
חפץ חיים ציורים אות א' עד אות ד'

אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד אות י'

אות י' עד סוף ספר חפץ חיים
שמירת הלשון הקדמה עד 'ומזה יוכל'

צ יבמות 
יבמות צא
צב יבמות 
צג יבמות 
צד יבמות 
יבמות צה
צו יבמות 
צז יבמות 
יבמות צח
יבמות צט
ק יבמות 
יבמות קא
יבמות קב
קג יבמות 

05/22/22
05/23/22
05/24/22
05/25/22
05/26/22
05/27/22
05/28/22
05/29/22
05/30/22
05/31/22
06/01/22
06/02/22
06/03/22
06/04/22

ו' סיון - י"ב סיון  שער הבטחון פ"ד 'אבל פירוש החלק החמישי'  עד 'והבטחון על האלוקים'
י"ג סיון - י"ט סיון  שער הביטחון פ"ד 'והביטחון על האלוקים' עד פ"ה 'והשישי כי הבוטח'

06/05/22
06/06/22
06/07/22
06/08/22
06/09/22
06/10/22
06/11/22
06/12/22
06/13/22
06/14/22
06/15/22
06/16/22
06/17/22
06/18/22

קנין חכמה:

סיון כ' 
כ"א סיון
סיון כ"ב 
סיון כ"ג 
סיון כ"ד 
כ"ה סיון
סיון כ"ו 
סיון כ"ז 
כ"ח סיון
כ"ט סיון
סיון ל' 

שעשאה'' ''וריש  סי''ח  אמצע  עד  דבעינן''  ''משום  סי''ז  מאמצע 
נגעו'' ''אם  ''וריש שעשאה" עד אמצע  הסעיף  מאמצע סי''ח 

מאמצע הסעיף ''אם נגעו'' עד סעיף י''ט
מסעיף י''ט עד סעיף כ'

היא'' אם  ''אבל  כ''ג  סעיף  אמצע  עד  כ'  מסעיף 

חזרה מאמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''
עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

''או שהיתה'' היא'' עד אמצע סכ''ה  ''אבל אם  מאמצע סכ''ג 
מאמצע הסעיף ''או שהיתה'' עד סעיף כ''ו

מסעיף כ''ו עד סעיף כ''ח
מסעיף כ''ח עד סעיף ל''ג

'ומזה יוכל' עד 'וזה ידוע'
'וזה ידוע' עד 'ובאמת כל אחד'

'ובאמת כל אחד' עד 'ואף על פי כן'
'ואף על פי כן' עד 'עוד אמרתי'
'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

שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק א' עד פרק א' 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'

יבמות קד
יבמות קה
קו יבמות 
קז יבמות 
יבמות קח
יבמות קט
קי יבמות 
יבמות קיא
יבמות קיב
יבמות קיג
יבמות קיד

מוסר - שמירת הלשון

כ' סיון - כ"ו סיון   שער הבטחון פ"ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'
כ"ז סיון - ג' תמוז   שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

06/19/22
06/20/22
06/21/22
06/22/22
06/23/22
06/24/22
06/25/22
06/26/22
06/27/22
06/28/22
06/29/22

סיון תשפ"ב
 סיוןסיון

 משנה ברורה                                                                  מוסר - שמירת הלשון משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים, שמירת הלשון
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Dirshu Shiurim on Kol Haloshon
English: Direct Dirshu Line: 718.906.6449 

Then choose:
 1  Rav Moshe Chaim Kahan
 2  Rav Zev Smith
 3  Rav Tzvi Thaler
 4  Rav Dovid Shanik 
 5  Rav Yisroel Zucker
 6  Rav Chaim Weg
 7  Rav Chanina Weinberg
   8  Rav Daniel Glatstein
 9  Rav Shmuel Choueka
 10  Rav Avrohom Tiefenbrun
11  Rav Chaim Aron

Daf HaYomi B'Halacha: Press 1,1

Yiddish: Direct Dirshu Line: 718.906.6469

Daf HaYomi B'Halacha: Press 1

Kinyan Chochma: Press 2

Then choose:
 1  Rav Yitzchok Zalman Gips 
2  Rav Nuta Silber

ספרי דרשו

    ספר שמירת הלשוןמשנה ברורה
+ספר חפץ חיים

  חמשה
 חומשי תורה

ספר קנין שמעתתא
ב' כרכים

דרש דוד
ג' כרכים על חמשה חומשי תורה

 דרש דוד ב' כרכים על המועדים
כמו כן ניתן להשיג:

 דרש דוד
על מסכת אבות

Kinyan Chochma: Press 3, then 1
Click on 'organizations' then click 'Dirshu' and  

you will be directed to the Daf HaYomi B'Halacha  
shiurim that are available

Listen on:

ספר 
המפתח על 
משנה ברורה

מועד לדוד
על המועדים
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DafHalacha
Daf HaYomi B’Halacha Resources

Shiurim Recordings • Daily Emails • Daily Synopsis 
Monthly Bulletin • Daf HaYomi B'Halacha Calendar 

Shiurim Locations • Testing Sites

DafHalacha.com

For further information regarding Daf HaYomi B’Halacha  
or to begin a shiur in your community, please contact:

HUNDREDS OF LIVE SHIURIM ARE AVAILABLE WORLDWIDE.
FOR A COMPLETE LISTING OF THE 100+ LIVE SHIURIM ACROSS NORTH AMERICA CALL 888-5-DIRSHU.  

PRESS 4 - DAF HAYOMI B'HALACHA  PRESS 3 - NATIONAL SHIURIM LISTING

Sign up for the Daf HaYomi B'Halacha Daily Email
DafHalacha.com | daf-hayomi-behalacha@dirshunj.org | 855-5-DIRSHU

.co
m

NORTH AMERICA 
Phone: 888-5-DIRSHU

Email: info@dirshunj.org
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CARTERET
Please call 732-674-0840

CHICAGO
Chicago Center for Torah & Chesed 
3135 W. Devon Ave - 773-761-4005

CINCINNATI
Please call 513-884-6482

CLEVELAND
CLEVELAND HEIGHTS 
Mosdos Derech Hatorah 
1700 S. Taylor Rd.

 
WICKLIFFE 
Please call 440-278-1121

DENVER

AISH DENVER • Please Call 732-995-5814 

CONG ZERA ABRAHAM • 1560 Winona Ct

DETROIT
Bais Haknesses Hagra  
14561 Lincoln Dr

FIVE TOWNS
Yeshiva Sh’or Yoshuv 
1 Cedar Lawn Ave (Upstairs Bais Medrash)

FLATBUSH
MIRRER YESHIVA H.S. 
1795 Ocean Parkway

KOLLEL B’NEI TORAH 
2925 Ave. K (Corner of K & Nostrand)

BALTIMORE
Agudath Israel of Greenspring 
6107 Greenspring Ave  
(Downstairs in the social hall)

BOCA RATON
Boca Raton Synagogue 
7900 Montoya Circle N.

BORO PARK
Kollel Tiferes Yaakov Yosef D’Spinka 
1466 56th St.

CANARSIE
Yeshiva Ohr Yisroel 

8800 Seaview Ave. 

6:45-7:45

DIRSHU  
TESTING 

SITES
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LOS ANGELES 
Kollel Yechiel Yehuda (Given 6:20 pm) 
444 North La Brea Ave

MANHATTAN – WEST SIDE
Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH
Miami Beach Community Kollel 
Please call 305-532-8991

MILWAUKEE
Please call 414-447-7999

MONROE
3 Buchanan Unit 101

MONSEY
Yeshiva Bais Dovid • 22 West Maple

MONTICELLO 
Monticello Bais Medrash 
50 Nelshore Dr. 

MONTREAL
Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

NEW SQUARE
Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PASSAIC
Tiferes Israel  
180 Passaic Ave (downstairs) 

Please call 201-364-3415

HOUSTON
Young Israel of Houston  
7823 Ludington

KIAMESHA LAKE
169 Barnes Blvd

KIRYAS TOSH
Kollel Tosh • 2 Beth Halevy 

LAKEWOOD
Yeshiva Ketana • 120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH
Sephardic Torah Center 
213 Lenox Ave. 
Please call or text 848-218-1494

DIRSHU  
TESTING 

SITES

DRAFT
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SOUTH FALLSBURG
Yeshiva Gedolah of South Fallsburg 
(Mesivta Bais Medrash) 
84 Laurel Park Rd

ST. LOUIS
Please call 314-721-7951

STATEN ISLAND
YSI CAMPUS • Please call 917-538-7285

Rabbi Miller's Shul-בהמ"ד ערבי נחל

723 Willowbrook Rd.

TORONTO
Please call 416-222-3010 x236

UNION CITY 7:45
Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY
Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG
Bnos Yaakov D’ Vishnitz 
12 Franklin Ave (Dining Room)
*Chazara Chadshi test will be in  
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

PITTSBURGH
Please call 732-668-4641

PROVIDENCE
Please call 908-910-5733

QUEENS
Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

ROCHESTER
Please call 718-530-4543

SCRANTON
Machzikei Hadas 
600 Monroe Avenue

DIRSHU  
TESTING 

SITES
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HOLLAND  
Phone:  0031-206479113 
Email:  dirshuho@gmail.com

SOUTH AFRICA  
Phone:  011-887-1321 
Email:  DirshuSA@gmail.com

SWITZERLAND  
Phone:  41-78-633-8888 
Email:  dirshuch@gmail.com

VENEZUELA  
Phone: 058-326-2731 
Email:  benkalifar@gmail.com

ERETZ YISRAEL 
Phone:  02-560-9000 
Email:  dirshu@acheinu.co.il  
dirshu.co.il

EUROPE  
Phone:  020-8050-2615  
Email:  office@dirshu.co.uk 
dirshu.co.uk

FRANCE  
Phone:  0033-679062160 
Email:  dirshufr@gmail.com

ARGENTINA  
Phone:  54-1149649443 
Email:  dirshuargentina@gmail.com

AUSTRALIA  
Phone:  61-401-567-358 
Email:  alevin@yht.vic.edu.au

BELGIUM  
Phone:  0032-489791363 
Email:  dirshube@gmail.com

EASTERN EUROPE 
Phone: +380675542074 
Email:  aaron.motuz@gmail.com

DIRSHU 
 AROUND 

THE WORLD



Details forthcoming

MARCH 2022

אדר א' תשפ"ב

DIRSHUWORLDSIYUM.ORG
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Shiurim on  
Kol Haloshon

Daily halacha 
summary email

Live shiurim 
worldwide

Pocket 
Luach

Monthly 
Bulletin

Optional 
Bechinos

Daily  
Synopsis

DafHalacha.com

Contact Dirshu for more information at: 
North America: 888-5-DIRSHU or info@dirshunj.org
Eretz Yisrael: 02-560-9000 /  Europe: 020-8050-2615 


