gel

scd'
ineid
'dklda
dpyna
dxexa

"זr

y

Ap z ס
ril
20  ני- ו
16
– A "ryz
pri
l 20 ניס
17

Daf HaYomi B’Halacha

למע"כ לומדי מפעל 'הדף היומי בהלכה' די בכל אתר – ה' עליהם יחיו!
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בשפתי רון שיר ושבח לבוחר בעמו ישראל באהבה ,אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע
בתוכנו ,עומדים אנו נפעמים ומשתאים לנוכח רבבות אלפי ישראל ,כן ירבו ,המשתתפים בלימוד
'הדף היומי בהלכה' .מספר הלומדים עומד כבר על יותר מ 100,000-איש ,הפזורים על פני מאות
נקודות-ישוב ברחבי תבל! וכך מתפשט דבר ה' זו הלכה להאיר את העולם כולו בתורה ובמצוות
ומעשים טובים!
אחרי סיום המחזור הראשון של לימוד כל ה'משנה ברורה' ע"י אלפי-אלפים ,הצטרפו עוד אלפים
רבים להתחיל את המחזור השני! ובמשך הלימוד של חלק א' במחזור השני ,הוכפל ממש מספר
הלומדים!! תלמידי חכמים ואברכים ,בחורי ישיבות ובעלי-בתים – כל אחד בדרגתו וביכולתו –
זוכים לקנות קנין של נצח בתורה ולהשתית את כל מעשיהם לאורה .ביד ההנהלה המון עדויות
אודות ההשפעה הנפלאה שיש ללימוד זה ,הן על היחיד והן על הרבים! אכן ,אשרנו שזכינו להרבות
כבוד שמים!

קשה לסכם במילים את ההשפעה העצומה של המהפיכה ממש ,שגרם הלימוד הזה בקרב בית
ישראל .דומה שהצלחת המפעל מבטא נאמנה את רוח הכתוב 'וכל בניך לימודי ה'' .אור התורה
המאיר את מחשכי ארץ ,חודר ללבבות ומרומם את חיי השעה ,לסלול אורחות חיים ע"פ רצון
התורה ונותנה ית"ש בכל פרטי וענייני החיים עלי אדמות.
בימים אלו ,זוכים כל הלומדים לסיים יחד כאחד את לימוד החלק הראשון של 'משנה
ברורה' .ולרגל מאורע משמח זה ,יוצאת קריאתנו הנרגשת :בריך רחמנא דסייען להיות כלי ועזר
להתפשטות 'דבר ה' זו הלכה' בעולמו ,להאיר את העולם כולו בתורה ובקיום מצוותיה כדת וכדין!
ויחד עם זאת יוצאת הקריאה לכל מי שעדיין לא זכה להצטרף לקהל הלומדים ,לחשוב חשבונו של
עולם' ,הליכות עולם' – 'אל תקרי הליכות אלא הלכות' ,ולהתחיל בימים אלו עמנו יחד בהתחלת
לימוד החלק השני!
בכדי לעודד את הלומדים ואת הצטרפים ,מתכבדים אנו להגיש בזה לוח-כיס בו מפורט הלימוד
היומי ב'משנה ברורה' וגם בלימוד קטע של דברי מוסר כפי שנתקן במסגרת המפעל של 'הדף
היומי בהלכה' .תקוותנו איתנה שיהא בכך זירוז נוסף וכלי-עזר להקפיד ולשמור על הלימוד הרצוף,
דבר יום ביומו!

חזק חזק ונתחזק!

בייקרא דאורייתא
הנהלת 'דרשו'
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Dear Lomdei Daf HaYomi B"Halacha, עמו"ש
The Daf HaYomi B’Halacha program is a Torah and Halacha revolution that has gone
mainstream!
Over 100,000 people on six continents are currently participating in Daf HaYomi
B’Halacha thereby bringing knowledge of daily halacha and by extension an enhanced
cognizance of Hashem’s presence in their lives every day.
Dirshu gives tremendous thanks to Hashem for the opportunity to enrich Klal Yisrael
with a new Daf HaYomi that is profoundly transforming the lives of its participants.
Dirshu’s second cycle of the Daf HaYomi B’Halacha is now approaching the end of
Chelek Aleph in Mishnah Berurah. We feel a sense of great fortune that many thousands
completed the first cycle of Daf HaYomi B’Halacha and in the year since the inception of the
second cycle, Dirshu has more than doubled its lomdei Daf HaYomi B’Halacha.
Baruch Hashem we have merited to have over 100 Daf HaYomi B’Halacha shiurim in
communities across the length and breadth of North America and many hundreds more
worldwide.
The transformation that Daf HaYomi B’Halacha has accomplished in Klal Yisrael cannot
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be overstated. It echoes the Chofetz Chaim, zt”l’s call to learn practical halacha daily. The
program follows the principle of the Torah revolution nearly a century ago, when Harav
Meir Shapiro, zt”l announced the Daf Yomi program. Thousands of Yidden began learning
Shas together so that when Yankel the merchant from Warsaw met Moshe of Crackow in
Leipzig, they immediately began discussing that day’s Daf.
Today too, yungerleit, bachurim and baalebatim from Eretz Yisrael, North America and
around the world are bound by learning the same halachos, which transform and enrich
their daily lives.
Dirshu is pleased to offer you this pocket sized luach featuring the daily learning
schedule of the Mishnah Berurah as well as the daily mussar segment for the upcoming
year, in the Daf HaYomi B’Halacha program.
Come join the revolution and see how half hour a day can impact the other 23 and a
half hours, 365 days per year!
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B’ kovod,
Hanhalas Dirshu

Daf HaYomi B’Halacha

ניסן
יום תאריך
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ב‘ ניסן 4/10/16
ג‘ ניסן 4/11/16
ד‘ ניסן 4/12/16

ה‘
ו‘
ז‘
ח‘
ט‘
י‘
י”א ניסן
י”ב ניסן
י”ג ניסן
י”ד ניסן
ט”ו ניסן

ניסן 4/13/16
ניסן 4/14/16
ניסן 4/15/16
ניסן 4/16/16
ניסן 4/17/16
ניסן 4/18/16

דף היומי בהלכה )משנה ברורה(

מוסר

מסימן קי"ד אמצע סעיף ב' 'וי"א' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן קט"ז
מתחילת סימן קט"ז עד סימן קי"ז סעיף ב'

פרק ט' 'וכשיתבונן' עד סוף פרק ט
פרק י' עד 'ובזה פרשתי'
פרק י' 'ובזה פרשתי' עד 'וזה לשון'
פרק י' 'וזה לשון' עד 'ובפרט'
פרק י' 'ובפרט' עד סוף פרק י'
חתימת הספר פרק א' עד 'ובפרט'
פרק א' 'ובפרט' עד סוף פרק א

חזרה מסימן קי"ד אמצע סעיף ב' עד
סימן קי"ז סעיף ב'

מסימן קי"ז סעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן קי"ט
 4/19/16מתחילת סימן קי"ט עד סעיף ג'
 4/20/16מסעיף ג' עד סימן קכ"א
 4/21/16מתחילת סימן קכ"א עד סימן קכ"ב אמצע סעיף א' 'ומיהו'
 4/22/16חזרה מסימן קי"ז סעיף ב' עד סימן קכ"ב
 4/23/16אמצע סעיף א 'ומיהו'

פרק ב' עד 'הג"ה'
פרק ב' 'הג"ה' עד סוף פרק ב
פרק ג' עד 'ואף אני'
פרק ג' 'ואף אני' עד 'וראה אחי'
פרק ג' 'וראה אחי' עד 'ובאמת'
פרק ג' 'ובאמת' עד סוף פרק ג
פרק ד' עד 'ובפרט'

בבלי

קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין
קידושין

ל
לא
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לד
לה
לו
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לח
לט
מ
מא
מב
מג

''dklda inei scd
˙ÈÎ˙Ï†„ÂÓÈÏ†˙Ï·Ë
zipkzl
cenil zlah
ß‰ÎÏ‰·†ÈÓÂÈ‰†Û„‰ß
˙ÈÎ˙Ï†„ÂÓÈÏ†˙Ï·Ë
"ryzז
ניס"ryz ו  -ניס
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ß‰ÎÏ‰·†ÈÓÂÈ‰†Û„‰ß
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®

יום תאריך
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י¢ד†ניסן
ט¢ו††ניסן
תאריך
ט¢ז†ניסן
י¢ד†ניסן
†ניסן
י¢ז
ט¢ו††ניסן
י¢ח†ניסן
ט¢ז†ניסן
י¢ט†ניסן
י¢ז †ניסן
כ† † ßניסן
י¢ח†ניסן
כ¢א†ניסן
י¢ט†ניסן
כ¢ב†ניסן
†ניסן
כ† ß
כ¢א†ניסן
כ¢ב†ניסן

4/22/16
4/23/16
4/24/16
4/22/16
4/25/16
4/23/16
4/26/16
4/24/16
4/27/16
4/25/16
4/28/16
4/26/16
4/29/16
4/27/16
4/30/16
4/28/16
4/29/16
4/30/16

Ê¢Ú˘˙†ÔÒÈ†≠†Â¢Ú˘˙†ÔÒÈ

חזרה†מסימן†קי¢ז†סעיף†ב†ßעד†סימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†א†ßומיהוß
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†א†ßומיהו†ßעד†סימן†קכ¢ג†אמצע†סעיף†ב†ßוהש¢ץß
חזרה†מסימן†קי¢ז†סעיף†ב†ßעד†סימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†א†ßומיהוß
מאמצע†הסעיף†ßוהש¢ץ†ßעד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קכ¢ד†סעיף†גß
†עד†סימן†קכ¢ג†אמצע†סעיף†ב†ßוהש¢ץß
מסימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†א†ßומיהוß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†הß
מאמצע†הסעיף†ßוהש¢ץ†ßעד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†אמצע†סעיף†חß†ßולא†יענה†אמן†יתומהß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קכ¢ד†סעיף†גß
חזרה†מסימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†אß†ßומיהו†ßעד†סימן†קכ¢ד
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†הß
אמצע†סעיף†חß†ßולא†יענהß
מסעיף†ה†ßעד†אמצע†סעיף†חß†ßולא†יענה†אמן†יתומהß
חזרה†מסימן†קכ¢ב†אמצע†סעיף†אß†ßומיהו†ßעד†סימן†קכ¢ד
אמצע†סעיף†חß†ßולא†יענהß

ניסן

מוסר

בבלי

ניסן
פרק†גß† ßובאמת†ßעד†סוף†פרק†ג קידושין†מב

פרק†ד†ßעד†ßובפרטß
מוסר
פרק†דß†ßובפרט†ßעד†ßוזה†לשוןß
†ßובאמת†ßעד†סוף†פרק†ג
פרק†גß
פרק†דß†ßוזה†לשון†ßעד†סוף†פרק†דß
פרק†ד†ßעד†ßובפרטß
פרק†הß
פרק†דß†ßובפרט†ßעד†ßוזה†לשוןß
פרק†ו† ßעד†ßונבארß
פרק†דß†ßוזה†לשון†ßעד†סוף†פרק†דß
פרק†ה†ßוß† ßונבאר† ßעד †ßוידעתיß
פרק
†ßוידעתי†ßעד†ßואסבירß
פרק†ו†ßעד†ßונבארß
פרק†וß
†ßואסביר†ßעד†ßכן†הדברß
פרק†ו†ßוß† ßונבאר† ßעד †ßוידעתיß
פרק
פרק†וß† ßוידעתי†ßעד†ßואסבירß
פרק†וß† ßואסביר†ßעד†ßכן†הדברß

קידושין†מג
בבלי
קידושין†מד
קידושין†מב
קידושין†מה
קידושין†מג
קידושין†מו
קידושין†מד
קידושין†מז
קידושין†מה
קידושין†מח
קידושין†מו
קידושין†מט
קידושין†מז
קידושין†מח†נ
קידושין
קידושין†מט
קידושין †נ

ניסן†≠†אייר

יום
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ב
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תאריך
כ¢ג†ניסן
כ¢ד†ניסן
כ¢ה†ניסן
כ¢ו†ניסן
כ¢ז†ניסן
כ¢ח†ניסן
כ¢ט††ניסן
ל† ßניסן
א† ßאייר
ב† ßאייר
ג† ßאייר
ד† ßאייר
ה† ßאייר
ו† † ßאייר

5/1/16
5/2/16
5/3/16
5/4/16
5/5/16
5/6/16
5/7/16
5/8/16
5/9/16
5/10/16
5/11/16
5/12/16
5/13/16
5/14/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קכ¢ד†אמצע†סעיף†חß†ßולא†יענה†אמן†יתומה†ßעד†סעיף†טß
מסעיף†ט†ßעד†סימן†קכ¢ה
מתחילת†סימן†קכ¢ה†עד†אמצע†סעיף†בß†ßוכן†מנענעיםß
מאמצע†הסעיף†ßוכן†מנענעים†ßעד†סימן†קכ¢ו†אמצע†הסעיף†ßואם†היהß
מאמצע†הסעיף†ßואם†היה†ßעד†סימן†קכ¢ז

חזרה†מסימן†קכ¢ד†אמצע†סעיף†ח†ßעד†סימן†קכ¢ז
מתחילת†סימן†קכ¢ז†עד†סימן†קכ¢ח†©סיום†חלק†ראשון®
מתחילת†סימן†קכ¢ח †עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†אמצע†סעיף†וß†ßוהלויß
מאמצע†סעיף†וß†ßוהלוי†ßעד†סעיף†טß
חזרה†מתחילת†סימן†קכ¢ז†עד†סימן†קכ¢ח†סעיף†טß

מוסר
פרק †וß† ßכן †הדבר† ßעד †ßוזהוß
פרק †וß† ßוזהו† ßעד †סוף †פרק †וß
פרק†ז†ßעד†ßוגם†הואß
פרק†זß†ßוגם†הוא†ßעד†ßוהיא†גדולהß
פרק†זß†ßוהיא†גדולה†ßעד†ßומי†שמעליםß
פרק†זß†ßומי†שמעלים†ßעד†ßועל†כןß
פרק†זß†ßועל†כן†ßעד†ßודע†אחיß
פרק†זß†ßודע†אחי†ßעד†ßומה†טובß
פרק†זß†ßומה†טוב†ßעד†סוף†פרק†ז©†ßסוף†חלק†א®ß
שמירת†הלשון†חלק†ב†ßפרק†א†ßעד†ßוכמו†דאיתאß
פרק†אß†ßוכמו†דאיתא†ßעד†ßוסיים†הכתובß
פרק†אß† ßוסיים†הכתוב†ßעד†ßוגם†צריךß
פרק†אß† ßוגם†צריך†ßעד†סוף†פרק†א
פרק†ב†ßעד†ßולמה†הדבר†דומהß

בבלי
קידושין†נא
קידושין †נב
קידושין †נג
קידושין †נד
קידושין†נה
קידושין †נו
קידושין †נז
קידושין†נח
קידושין†נט
קידושין †ס
קידושין†סא
קידושין†סב
קידושין†סג
קידושין†סד
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תאריך
ז† † ßאייר
ח† ßאייר
ט† ßאייר
י† † ßאייר
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††ßאייר

5/15/16
5/16/16
5/17/16
5/18/16
5/19/16
5/20/16
5/21/16
5/22/16
5/23/16
5/24/16
5/25/16
5/26/16
5/27/16
5/28/16

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
פרק†בß† ßולמה†הדבר†דומה†ßעד†ßוהנה†כתובß
מסימן†קכ¢ח†סעיף†ט†ßעד†סעיף†י¢א
פרק†בß† ßוהנה†כתוב†ßעד†ßוזה†שכתובß
מסעיף†י¢א†עד†סעיף†י¢ד
פרק†בß† ßוזה†שכתוב†ßעד†ßומשלß
מסעיף†י¢ד†עד†אמצע†סעיף†י¢ח†ßואחרß
מאמצע†הסעיף †ßואחר†ßעד†אמצע†סעיף†כß†ßוכיצד ßפרק†בß† ßומשל†ßעד†ßובזה†בארתיß
פרק†בß† ßובזה†בארתי†ßעד†ßובכל†זאתß
מאמצע†הסעיף †ßוכיצד†ßעד†סעיף†כ¢ד
פרק†בß† ßובכל†זאת†ßעד†סוף†פרק†בß
חזרה †מסימן †קכ¢ח †סעיף †ט† ßעד †סעיף †כ¢ד פרק†ג†ßעד†ßהנה†אמרוß
פרק†גß† ßהנה†אמרו†ßעד†ßוהנה†ידועß
מסימן†קכ¢ח†סעיף†כ¢ד†עד†סעיף†כ¢ו
פרק†גß† ßוהנה†ידוע†ßעד†ßוראה†נא†אחיß
מסעיף†כ¢ו†עד†סעיף†כ¢ט
פרק†גß† ßוראה†נא†אחי†ßעד†סוף†פרק†ג
מסעיף†כ¢ט†עד†סעיף†ל¢ג
פרק†ד†ßעד†ßוהנה†מכלß
מסעיף†ל¢ג†עד†סעיף†ל¢ו
פרק†דß† ßוהנה†מכל†ßעד†סוף†פרק†דß
מסעיף†ל¢ו†עד†סעיף†ל¢ח
פרק†ה†ßעד†ßהנה†מצינוß
חזרה †מסימן †קכ¢ח †סעיף †כ¢ד †עד †סעיף †ל¢ח פרק†הß† ßהנה†מצינו†ßעד†ßוכמה†צריךß

בבלי
קידושין†סה
קידושין†סו
קידושין†סז
קידושין†סח
קידושין†סט
קידושין †ע
קידושין†עא
קידושין†עב
קידושין†עג
קידושין†עד
קידושין†עה
קידושין †עו
קידושין†עז
קידושין†עח

אייר†≠†סיון

יום

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

תאריך
כ¢א†אייר
כ¢ב†אייר
כ¢ג†אייר
כ¢ד†אייר
כ¢ה†אייר
כ¢ו†אייר
כ¢ז†אייר
כ¢ח†אייר
כ¢ט†אייר
א† ßסיון
ב† ßסיון
ג† † ßסיון
ד† ßסיון
ה† ßסיון

5/29/16
5/30/16
5/31/16
6/1/16
6/2/16
6/3/16
6/4/16
6/5/16
6/6/16
6/7/16
6/8/16
6/9/16
6/10/16
6/11/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קכ¢ח†סעיף†ל¢ח†עד†סעיף†מ¢א
מסעיף†מ¢א†עד†אמצע†סעיף†מ¢ד†ßנהגוß
מאמצע†סעיף†מ¢ד†ßנהגו†ßעד†אמצע†סעיף†מ¢ה†ßוהמקראß
מאמצע†הסעיף†ßוהמקרא† ßעד†סימן†קכ¢ט†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†קל¢א

חזרה †מסימן †קכ¢ח †סעיף †ל¢ח †עד †סימן †קל¢א
מתחילת†סימן†קל¢א†עד†סעיף†בß
מסעיף †ב† ßעד †אמצע †סעיף †דß† ßולא †בבית †החתןß
מאמצע †הסעיף †ßולא †בבית †החתן† ßעד †סעיף †הß
מסעיף†ה†ßעד†אמצע†סעיף†חß†ßוכןß
מאמצע †הסעיף †ßוכן† ßעד †סימן †קל¢ב †סעיף †בß
חזרה†מתחילת†סימן†קל¢א†עד†סימן†קל¢ב†סעיף†בß

מוסר
פרק†הß† ßוכמה†צריך†ßעד†ßוהתבונןß
פרק†הß† ßוהתבונן†ßעד†סוף†פרק†הß
פרק†ו†ßעד†ßוזהו†שאמרß
פרק†וß† ßוזהו†שאמר†ßעד†סוף†פרק†וß
פרק†ז†ßעד†ßוהנה†אמרוß
פרק†זß†ßוהנה†אמרו†ßעד†ßובעוונותינוß
פרק†זß†ßובעוונותינו†ßעד†ßוהנה†לפיß
פרק†זß†ßוהנה†לפי†ßעד†סוף†פרק†זß
פרק†ח†ßעד†ßתבנה†ותכונןß
פרק†חß†ßתבנה†ותכונן†ßעד†ßועתה†נבואß
פרק†חß†ßועתה†נבוא†ßעד†ßודרשו†עודß
פרק†חß†ßודרשו†עוד†ßסוף†פרק†חß
פרק †ט† ßעד †ßוכאשר †יתבונןß
פרק†טß†ßוכאשר†יתבונן†ßעד†ßודע†עודß

בבלי
קידושין†עט
קידושין †פ
קידושין†פא
קידושין†פב
בבא†קמא†ב
בבא†קמא†ג
בבא†קמא†ד
בבא†קמא†ה
בבא†קמא†ו
בבא†קמא†ז
בבא†קמא†ח
בבא†קמא†ט
בבא†קמא†י
בבא†קמא†יא
9

סיון

יום

א
ב
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ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
10

תאריך
ו† † ßסיון
ז† † ßסיון
ח††ßסיון
ט†††ßסיון
י†††ßסיון
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†סיון

6/12/16
6/13/16
6/14/16
6/15/16
6/16/16
6/17/16
6/18/16
6/19/16
6/20/16
6/21/16
6/22/16
6/23/16
6/24/16
6/25/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קל¢ב†סעיף†ב†ßעד†אמצע†הסעיף†ßואומרים†קדישß
מאמצע†הסעיף†ßואומרים†קדיש†ßעד†אמצע†הסעיף†ßויש†לומרß
מאמצע†הסעיף†ßויש†לומר†ßעד†אמצע†הסעיף†ßויש†שכתבוß
מאמצע†הסעיף†ßויש†שכתבו†ßעד†סימן†קל¢ד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†קל¢ה

חזרה †מסימן †קל¢ב †סעיף †ב† ßעד †סימן †קל¢ה
מתחילת†סימן†קל¢ה†עד†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סעיף†יß
מסעיף†י†ßעד†סעיף†יßßב
מסעיף†יßßב†עד†סימן†קלßßו
חזרה †מתחילת †סימן †קלßßה †עד †סימן †קלßßו

מוסר
פרק†טß†ßודע†עוד†ßעד†סוף†פרק†טß
פרק†יß
פרק†י¢א†עד†ßועוד†רמזß
פרק†י¢א†ßועוד†רמז†ßעד†ßויבא†יוסףß
פרק†י¢א†ßויבא†יוסף†ßעד†ßוישראלß
פרק†י¢א†ßוישראל†ßעד†ßוישלחוß
פרק†י¢א†ßוישלחו†ßעד †ßכי†שמעתיß
פרק†י¢א†ßכי†שמעתי†ßעד†ßהשליכוß
פרק†י¢א†ßהשליכו†ßעד†ßומכאןß
פרק †י¢א †ßומכאן† ßעד †ßוכזהß
פרק †י¢א †ßוכזה† ßעד †ßועתהß
פרק†י¢א†ßועתה†ßעד†סוף†פרק†י¢א
פרק †י¢ב †עד †ßויאמר †ראובןß
פרק†י¢ב†ßויאמר†ראובן†ßעד†ßוהנה†יהודהß

בבלי
בבא†קמא†יב
בבא†קמא†יג
בבא†קמא†יד
בבא†קמא†טו
בבא†קמא†טז
בבא†קמא†יז
בבא†קמא†יח
בבא†קמא†יט
בבא†קמא†כ
בבא†קמא†כא
בבא†קמא†כב
בבא†קמא†כג
בבא†קמא†כד
בבא†קמא†כה

סיון†≠†תמוז

יום
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ב
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ד
ה
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ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

תאריך
כ† † ßסיון
כ¢א††סיון
כ¢ב††סיון
כ¢ג†סיון
כ¢ד†סיון
כ¢ה†סיון
כ¢ו†סיון
כ¢ז†סיון
כ¢ח†סיון
כ¢ט†סיון
ל† ßסיון
א†ßתמוז
ב†ßתמוז
ג† ßתמוז

6/26/16
6/27/16
6/28/16
6/29/16
6/30/16
7/1/16
7/2/16
7/3/16
7/4/16
7/5/16
7/6/16
7/7/16
7/8/16
7/9/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מתחילת †סימן †קלßßו †עד †סימן †קלßßז †סעיף †בß
מסעיף †ב† ßעד †אמצע †סעיף †גß† ßפרשיות †המועדיםß
מאמצע†הסעיף†ßפרשיות†המועדים†ßעד†אמצע†סעיף†דß†ßואםß
מאמצע†הסעיף†ßואם†ßעד†סימן†קלßßח
מתחילת†סימן†קלßßח†עד†סימן†קלßßט

חזרה †מתחילת †סימן †קלßßו †עד †סימן †קלßßט
מתחילת†סימן†קלßßט†עד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סימן†קßßמ
מתחילת†סימן†קßßמ†עד†סימן†קמßßא
מתחילת†סימן†קמßßא†עד†סעיף†דß
חזרה†מתחילת†סימן†קלßßט†עד†סימן†קמßßא†סעיף†דß

מוסר
פרק†י¢ב†ßוהנה†יהודה†ßעד†ßויש†עודß
פרק†י¢ב†ßויש†עוד†ßעד†ßועתה†נראהß
פרק†י¢ב†ßועתה†נראה†ßעד†סוף†פרק†י¢ב
פרק†י¢ג†עד†ßמזה†בידךß
פרק†י¢ג†ßמזה†בידך†ßעד†ßשלח†ידךß
פרק†י¢ג†ßשלח†ידך†ßעד†סוף†פרק†י¢ג
פרק†י¢ד†עד†ßומהר¢ל†מפראגß
פרק†י¢ד†ßומהר¢ל†מפראג†ßעד†סוף††פרק†י¢ד
פרק†ט¢ו†עד†ßוהיה†פיß
פרק†ט¢ו†ßוהיה†פי†ßעד†ßועשיתß
פרק†ט¢ו†ßועשית†ßעד†סוף†פרק†ט¢ו
פרק†ט¢ז†עד†ßועוד†כתיבß
פרק†ט¢ז†ßועוד†כתיב†ßעד†ßוהנהß
פרק†ט¢ז†ßוהנה†ßעד†ßולא†יחשובß

בבלי
בבא†קמא†כו
בבא†קמא†כז
בבא†קמא†כח
בבא†קמא†כט
בבא†קמא†ל
בבא†קמא†לא
בבא†קמא†לב
בבא†קמא†לג
בבא†קמא†לד
בבא†קמא†לה
בבא†קמא†לו
בבא†קמא†לז
בבא†קמא†לח
בבא†קמא†לט
11

תמוז

יום

א
ב
ג
ד
ה
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ב
ג
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ה
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ש
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תאריך
ד† ßתמוז
ה† ßתמוז
ו† ßתמוז
ז† ßתמוז
ח† ßתמוז
ט† ßתמוז
י† ßתמוז
י¢א†תמוז
י¢ב†תמוז
י¢ג†תמוז
י¢ד†תמוז
ט¢ו†תמוז
ט¢ז†תמוז
י¢ז †תמוז

7/10/16
7/11/16
7/12/16
7/13/16
7/14/16
7/15/16
7/16/16
7/17/16
7/18/16
7/19/16
7/20/16
7/21/16
7/22/16
7/23/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קמßßא†סעיף†ד†ßעד†סעיף†חß
מסעיף†ח†ßעד†סימן†קמßßב†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†קמßßג†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†אמצע†הסעיף†ßואם†נמצאß
מאמצע†הסעיף†ßואם†נמצא†ßעד†אמצע†הסעיף†ßוהאß

חזרה†מסימן†קמßßא†סעיף†ד†ßעד†סימן†קמßßג†אמצע†סעיף†דß†ßוהאß
מסימן†קמ¢ג†אמצע†הסעיף†ßוהא†ßעד†אמצע†הסעיף†ßובשעת†הדחקß
מאמצע †הסעיף †ßובשעת †הדחק† ßעד †סימן †קמßßד
מתחילת†סימן†קמßßד†עד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סימן†קמßßו†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†אמצע†הסעיף†ßוכל†זהß
חזרה†מסימן†קמßßג†אמצע†סעיף†דß†ßוהא†ßעד†סימן†קמßßו
אמצע†סעיף†בß†ßוכל†זהß

מוסר
פרק†ט¢ז†ßולא†יחשוב†ßעד†ßוהנה†עודß
פרק†ט¢ז†ßוראה†עוד†ßעד†סוף†פרק†ט¢ז
פרק†י¢ז†עד†ßלא†תעמודß
פרק†י¢ז†ßלא†תעמוד†ßעד†ßהוכח†תוכיחß
פרק†י¢ז†ßהוכח†תוכיח†ßעד†סוף†פרק†י¢ז
פרק †י¢ח †עד †סוף †פרק †י¢ח
פרק †י¢ט †עד †ßועתה †נבארß
פרק†י¢ט†ßועתה†נבאר†ßעד†ßוהנה†ידועß
פרק†י¢ט†ßוהנה†ידוע†ßעד†ßכלבß
פרק†י¢ט†ßכלב†ßעד†ßוהנה†כאשרß
פרק†י¢ט†ßוהנה†כאשר†ßעד†ßוהנה†עלß
פרק†י¢ט†ßוהנה†על†ßעד†ßועתה†נבארß
פרק†י¢ט†ßועתה†נבאר†ßעד†ßוכאשר†רואהß
פרק†י¢ט†ßוכאשר†רואה†ßעד†סוף†פרק†י¢ט

בבלי
בבא†קמא†מ
בבא†קמא†מא
בבא†קמא†מב
בבא†קמא†מג
בבא†קמא†מד
בבא†קמא†מה
בבא†קמא†מו
בבא†קמא†מז
בבא†קמא†מח
בבא†קמא†מט
בבא†קמא†נ
בבא†קמא†נא
בבא†קמא†נב
בבא†קמא†נג

תמוז†≠†אב

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
יום תאריך
א י¢ח†תמוז  7/24/16מסימן†קמßßו†אמצע†סעיף†בß†ßוכל†זה†ßעד†סימן†קמßßז†אמצע†סעיף†אß†ßויßßא ßפרק†כ†ßעד†ßויותר†נראהß
פרק†כ†ßויותר†נראה†ßעד†סוף†פרק†כß
ב י¢ט†תמוז  7/25/16מאמצע†הסעיף†ßויßßא†ßעד†סעיף†בß
פרק†כ¢א†עד†ßוידבר†העםß
ג כ† ßתמוז  7/26/16מסעיף†ב†ßעד†סימן†קמßßח
פרק†כ¢א†ßוידבר†העם†ßעד†ßוישלח†הßß
ד כ¢א†תמוז  7/27/16מתחילת†סימן†קמßßח†עד†סימן†קßßנ
פרק†כ¢א†ßוישלח†ה†ßßעד†ßועתה†נבואß
ה כ¢ב†תמוז  7/28/16מתחילת†סימן†קßßנ†עד†סעיף†דß
פרק†כ¢א†ßועתה†נבוא†ßעד†סוף†פרק†כ¢א
ו כ¢ג†תמוז 7/29/16
ש כ¢ד†תמוז  7/30/16חזרה†מסימן†קמßßו†אמצע†סעיף†בß†ßוכל†זה†ßעד†סימן†קßßנ†סעיף†ד ßפרק †כ¢ב †עד †ßכתיב †בקראß
פרק†כ¢ב†ßכתיב†בקרא†ßעד†ßהשמרß
א כ¢ה†תמוז  7/31/16מסימן†קßßנ†סעיף†ד†ßעד†סימן†קנßßא
ב כ¢ו †תמוז  8 / 1 / 1 6מתחילת †סימן †קנßßא †עד †אמצע †סעיף †אß† ßויßßא ßפרק†כ¢ב†ßהשמר†ßעד†סוף†פרק†כ¢ב
פרק†כ¢ג†עד†ßאת†הßß
ג כ¢ז †תמוז  8 / 2 / 1 6מאמצע†הסעיף†ßויßßא†ßעד†סעיף†וß
פרק†כ¢ג†ßאת†ה†ßßעד†ßובאמתß
ד כ¢ח†תמוז  8 / 3 / 1 6מסעיף†ו†ßעד†סעיף†יßßא
פרק†כ¢ג†ßובאמת†ßעד†סוף†פרק†כ¢ג
ה כ¢ט†תמוז  8 / 4 / 1 6מסעיף†יßßא†עד†סימן†קנßßב
פרק †כ¢ד †עד †סוף †פרק †כ¢ד
ו א† † ßאב 8 / 5 / 1 6
חזרה†מסימן†קßßנ†סעיף†ד†ßעד†סימן†קנßßב
פרק †כ¢ה †עד †סוף †פרק †כ¢ה
ש ב† † ßאב 8 / 6 / 1 6

בבלי
בבא†קמא†נד
בבא†קמא†נה
בבא†קמא†נו
בבא†קמא†נז
בבא†קמא†נח
בבא†קמא†נט
בבא†קמא†ס
בבא†קמא†סא
בבא†קמא†סב
בבא†קמא†סג
בבא†קמא†סד
בבא†קמא†סה
בבא†קמא†סו
בבא†קמא†סז
13

אב
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תאריך
ג†††ßאב
ד††ßאב
ה††ßאב
ו†††ßאב
ז†††ßאב
ח††ßאב
ט††ßאב
י†††††ßאב
י¢א†אב
י¢ב††אב
י¢ג†††אב
י¢ד††אב
ט¢ו†אב
ט¢ז†אב

8/7/16
8/8/16
8/9/16
8/10/16
8/11/16
8/12/16
8/13/16
8/14/16
8/15/16
8/16/16
8/17/16
8/18/16
8/19/16
8/20/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מתחילת†סימן†קנßßב†עד†אמצע†הסעיף†ßוהני†מיליß
מאמצע†הסעיף†ßוהני†מילי†ßעד†סימן†קנßßג
מתחילת†סימן†קנßßג†עד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†אמצע†סעיף†זß†ßומßßמß

חזרה†מתחילת†סימן†קנßßב†עד†סימן†קנßßג†אמצע†סעיף†זß†ßומßßמß
מסימן†קנßßג†אמצע†סעיף†זß†ßומßßמ†ßעד†אמצע†הסעיף†ßוהוא†הדיןß
מאמצע†הסעיף†ßוהוא†הדין†ßעד†אמצע†הסעיף†ßכל†דברß
מאמצע †הסעיף †ßכל †דבר† ßעד †סעיף †ח †ßוכיוןß
מאמצע†הסעיף†ßוכיון†ßעד†סעיף†יß
מסעיף †י† ßעד †אמצע †סעיף †יßßא †ßאבל †אסורß
חזרה†מסימן†קנßßג†אמצע†סעיף†זß†ßומßßמ†ßעד†אמצע†סעיף
יßßא†ßאבל†אסורß

מוסר
פרק †כ¢ו †עד †ßונצייר †מעטß
פרק†כ¢ו†ßונצייר†מעט†ßעד†ßוזהו†מהß
פרק†כ¢ו†ßוזהו†מה†ßעד†ßוהנה†אמרוß
פרק†כ¢ו†ßוהנה†אמרו†ßעד†סוף†פרק†כ¢ו
פרק†כ¢ז†עד†ßוהנה†טובß
פרק†כ¢ז†ßוהנה†טוב†ßעד†ßכלל†הדבריםß
פרק†כ¢ז†ßכלל†הדברים†ßעד†ßומה†יפהß
פרק†כ¢ז†ßומה†יפה†ßעד†ßוהנה†ידועß
פרק†כ¢ז†ßוהנה†ידוע†ßעד†סוף†פרק†כ¢ז
פרק †כ¢ח †עד †סוף †פרק †כ¢ח
פרק †כ¢ט †עד †ßועל †הטענהß
פרק†כ¢ט†ßועל†הטענה†ßעד†ßואם†לאß
פרק†כ¢ט†ßואם†לא†ßעד†ßובאמתß
פרק †כ¢ט †ßובאמת† ßעד †הג¢ה

בבלי
בבא†קמא†סח
בבא†קמא†סט
בבא†קמא†ע
בבא†קמא†עא
בבא†קמא†עב
בבא†קמא†עג
בבא†קמא†עד
בבא†קמא†עה
בבא†קמא†עו
בבא†קמא†עז
בבא†קמא†עח
בבא†קמא†עט
בבא†קמא†פ
בבא†קמא†פא

אב

יום
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תאריך
י¢ז†††אב
י¢ח †אב
י¢ט †אב
כ††††ßאב
כ¢א†אב
כ¢ב†אב
כ¢ג††אב
כ¢ד††אב
כ¢ה††אב
כ¢ו†††אב
כ¢ז†††אב
כ¢ח††אב
כ¢ט††אב
ל†††ßאב

8/21/16
8/22/16
8/23/16
8/24/16
8/25/16
8/26/16
8/27/16
8/28/16
8/29/16
8/30/16
8/31/16
9/1/16
9/2/16
9/3/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קנßßג†אמצע†סעיף†יßßא†ßאבל†אסור†ßעד†סעיף†יßßד
מסעיף†יßßד†עד†סעיף†יßßח
מסעיף†יßßח†עד†סעיף†כßßא
מסעיף†כßßא†עד†סימן†קנßßד
מתחילת†סימן†קנßßד†עד†סעיף†גß
חזרה†מסימן†קנßßג†אמצע†סעיף†יßßא†ßאבל†אסור†ßעד†סימן
קנßßד†סעיף†גß
מסימן †קנßßד †סעיף †ג †עד †אמצע †הסעיף †ßודווקאß
אמצע†הסעיף†ßודווקא†ßעד†אמצע†סעיף†וß†ßופרוכתß
מאמצע†סעיף†וß†ßופרוכת†ßעד†סעיף†טß
מסעיף†ט†ßעד†אמצע†סעיף†יßßא†ßמומרß
מאמצע†הסעיף†ßמומר†ßעד†סעיף†טßßו

חזרה†מסימן†קנßßד†סעיף†ג†ßעד†סעיף†טßßו

מוסר
פרק†כ¢ט†הג¢ה†עד†סוף†פרק†כ¢ט
פרק†ל† ßעד†ßוהנה†ידועß
פרק†לß†ßוהנה†ידוע†ßעד†ßועתה†נדברß
פרק†לß†ßועתה†נדבר†ßעד†ßועתה†נדבר†אודותß
פרק†לß†ßועתה†נדבר†אודות†ßעד†ßועל†ידיß
פרק†לß†ßועל†ידי†ßעד†ßובדרך†כללß
פרק†לß†ßובדרך†כלל†ßעד†ßועל†כולםß
פרק†לß†ßועל†כולם†ßעד†סוף†פרק†לß
חתימת†הספר†פרק†א†ßעד†ßועל†כןß
חתימת†הספר†פרק†אß† ßועל†כן†ßעד†ßועתה†נבואß
פרק†אß† ßועתה†נבוא†ßעד†ßעוד†ידועß
פרק†אß† ßעוד†ידוע†ßעד†ßידוע†מהß
פרק†אß† ßידוע†מה†ßעד†ßכשמתפללß
פרק†אß† ßכשמתפלל†ßעד†ßובפרטß

בבלי
בבא†קמא†פב
בבא†קמא†פג
בבא†קמא†פד
בבא†קמא†פה
בבא†קמא†פו
בבא†קמא†פז
בבא†קמא†פח
בבא†קמא†פט
בבא†קמא†צ
בבא†קמא†צא
בבא†קמא†צב
בבא†קמא†צג
בבא†קמא†צד
בבא†קמא†צה
15

אלול

יום
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תאריך
א† ßאלול
ב††ßאלול
ג† † ßאלול
ד† ßאלול
ה† ßאלול
ו†††ßאלול
ז†††ßאלול
ח† ßאלול
ט† ßאלול
י† ßאלול
י¢א††אלול
י¢ב††אלול
י¢ג†אלול
י¢ד††אלול

9/4/16
9/5/16
9/6/16
9/7/16
9/8/16
9/9/16
9/10/16
9/11/16
9/12/16
9/13/16
9/14/16
9/15/16
9/16/16
9/17/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קנßßד†סעיף†טßßו†עד†סימן†קנßßה
מתחילת†סימן†קנßßה†עד†סעיף†ב†ß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†קנßßו†אמצע†סעיף†קטן†ב©†ßבמ¢ב®†ßחייב†אדםß
מאמצע†סעיף†קטן†ב©†ßבמ¢ב®†ßחייב†אדם†ßעד†סימן†קנßßז
מתחילת †סימן †קנßßז †עד †סימן †קנßßח †סעיף †בß

חזרה†מסימן†קנßßד†סעיף†טßו†עד†סימן†קנßßח†סעיף†בß
מסימן †קנßßח †סעיף †ב† ßעד †אמצע †סעיף †דß† ßחלבß
מאמצע†הסעיף†ßחלב†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סעיף†יßßא
מסעיף†יßßא†עד†סימן†קנßßט
מתחילת †סימן †קנßßט †עד †אמצע †סעיף †בß† ßכיוןß
חזרה†מסימן†קנßßח†סעיף†ב†ßעד†סימן†קנßßט†אמצע†סעיף
בß†ßכיוןß

מוסר
פרק †אß† ßובפרט† ßעד †ßעל †כלß
פרק†אß† ßעל†כל†ßעד†סוף†פרק†א
פרק†ב†ßעד†סוף†פרק†בß
פרק†ג†ßעד†סוף†פרק†גß
פרק†ד†ßעד†סוף†פרק†דß
אהבת†חסד†מתחילת†ההקדמה†ßיתברך†הטוב†והמטיב†ßעד†ßוראה†עודß
הקדמה †ßוראה†עוד†ßעד†ßולהיפך†כמה†גרועהß
הקדמה †ßולהפך†כמה†גרוע†ßעד†ßעל†כן†קמתיß
הקדמה †ßעל†כן†קמתי†ßעד†הפתיחה
תחילת†הפתיחה †עד†ßועתה†נעריךß
פתיחה †ßועתה†נעריך†ßעד†ßוידוע†שהחסד†הוא†גßכ†בכלל†צדקהß
פתיחה †ßוידוע†שהחסד†הוא†גßכ†בכלל†צדקה† ßעד†ßוכן†בשביעי†פסוק†י ßדß
פתיחה †ßוכן†בשביעי†פסוק†י ßד† ßעד†ßואחר†כך†התבוננתיß
פתיחה †ßואחר†כך†התבוננתי†ßעד†ßגם†צריך†לידעß

בבלי
בבא†קמא†צו
בבא†קמא†צז
בבא†קמא†צח
בבא†קמא†צט
בבא†קמא†ק
בבא†קמא†קא
בבא†קמא†קב
בבא†קמא†קג
בבא†קמא†קד
בבא†קמא†קה
בבא†קמא†קו
בבא†קמא†קז
בבא†קמא†קח
בבא†קמא†קט

אלול

יום

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

תאריך
ט¢ו††אלול
ט¢ז††אלול
י¢ז †אלול
י¢ח††אלול
י¢ט††אלול
כ† ßאלול
כ¢א†אלול
כ¢ב†אלול
כ¢ג†אלול
כ¢ד†אלול
כ¢ה†אלול
כ¢ו†אלול
כ¢ז†אלול
כ¢ח†אלול

9/18/16
9/19/16
9/20/16
9/21/16
9/22/16
9/23/16
9/24/16
9/25/16
9/26/16
9/27/16
9/28/16
9/29/16
9/30/16
10/1/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן †קנßßט †אמצע †סעיף †בß† ßכיון† ßעד †סעיף †דß
מסעיף†ד†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†אמצע†סעיף†זß†ßואם†הטבילß
מאמצע †סעיף †זß† ßואם †הטביל† ßעד †סעיף †חß
מסעיף†ח†ßעד†סעיף†יß

חזרה†מסימן†קנßßט†אמצע†סעיף†בß†ßכיון†ßעד†סעיף†יß
מסימן†קנßßט†סעיף†י†ßעד†סעיף†יßßד
מסעיף†יßßד†עד†סימן†קßßס
מתחילת †סימן †קßßס †עד †אמצע †סעיף †בß† ßואם †היוß
מאמצע†הסעיף†ואם†היו†ßעד†סעיף†זß
מסעיף†ז†ßעד†סעיף†י¢א
חזרה†מסימן†קנ¢ט†סעיף†י†ßעד†סימן†קס†סעיף†י¢א

מוסר
פתיחה†ßגם†צריך†לידע†ßעד†ßולפעמים†שהוא†עוברß
פתיחה†ßולפעמים†שהוא†עובר†ßעד†ßואם†חברוß
פתיחה †ßואם†חברו†ßעד†ßעובר†על†ידי†זהß
פתיחה†ßעובר†על†ידי†זה†ßעד†ßואם†הלוה†הוא†אישß
פתיחה †ßואם†הלוה†הוא†איש†ßעד†ßהרי†שחשבנו†כמה†וכמה†לאויןß
פתיחה †ßהרי†שחשבנו†כמה†וכמה†לאוין†ßעד†חלק†אß
חלק†א†ßפרק†א†ßאות†אß†ßמצות†עשה†ßעד†אות†גß†ßבמה†דברים†אמוריםß
אות†גß†ßבמה†דברים†אמורים†ßעד†אות†וß†ßועל†כמה†זמןß
אות†וß†ßועל†כמה†זמן†ßעד†אות†ט†ßאם†הוא†מכירß
אות†טß†ßאם†הוא†מכיר†ßעד†אות†י¢ב†ßודע†דמצות†עשהß
אות†י¢ב†ßודע†דמצות†עשה†ßעד†אות†י¢ג†ßאם†יש†בידוß
אות†י¢ג†ßאם†יש†בידו†ßעד†חלק†א†ßפרק†בß
חלק†א†ßפרק†ב†ßעד†אות†גß†ßגם†האישß
אות †גß† ßגם †האיש† ßעד †פרק †גß

בבלי
בבא†קמא†קי
בבא†קמא†קיא
בבא†קמא†קיב
בבא†קמא†קיג
בבא†קמא†קיד
בבא†קמא†קטו
בבא†קמא†קטז
בבא†קמא†קיז
בבא†קמא†קיח
בבא†קמא†קיט
בבא†מציעא†ב
בבא†מציעא†ג
בבא†מציעא†ד
בבא†מציעא†ה
17

אלול†≠†תשרי
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תאריך
כ¢ט†אלול
א† ßתשרי
ב† ßתשרי
ג† ßתשרי
ד† ßתשרי
ה† ßתשרי
ו† ßתשרי
ז† ßתשרי
ח† ßתשרי
ט† ßתשרי
י† ßתשרי
י¢א†תשרי
י¢ב†תשרי
י¢ג†תשרי

10/2/16
10/3/16
10/4/16
10/5/16
10/6/16
10/7/16
10/8/16
10/9/16
10/10/16
10/11/16
10/12/16
10/13/16
10/14/16
10/15/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קßßס†סעיף†יßßא†עד†אמצע†סעיף†יßßב†ßויש†אומריםß
מאמצע†הסעיף†ßויש†אומרים†ßעד†אמצע†סעיף†יßßג†ßויש†מתיריםß
מאמצע †הסעיף †ßויש †מתירים† ßעד †סימן †קסßßא
מתחילת†סימן†קסßßא†עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†קסßßב

חזרה †מסימן †קßßס †סעיף †יßßא †עד †סימן †קסßßב
מתחילת †סימן †קסßßב †עד †אמצע †הסעיף †וה¢ה
מאמצע†הסעיף†וה¢ה†עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†אמצע†סעיף†דß†ßאם†נגעß
מאמצע†הסעיף†ßאם†נגע†ßעד†סעיף†זß
חזרה†מתחילת†סימן†קסßßב†עד†סעיף†זß

מוסר
פרק†ג†ßעד†פרק†דß
פרק†ד†ßעד†אות†גß†ßאך†גם†יש†חילוקß
אות†גß†ßאך†גם†יש†חילוק†ßעד†אות†הß†ßודע†עוד†דמוכחß
אות†הß†ßודע†עוד†דמוכח†ßעד†אות†בß†ßואפילו†אם†הכנעניß
אות†בß† ßואפילו†אם†הכנעני†ßעד†אות†דß† ßהא†דאמרינןß
אות†דß†ßהא†דאמרינן†ßעד†אות†וß†ßודע†עודß
אות†וß†ßודע†עוד†ßעד†אות†חß†ßואם†בא†ישראלß
אות†חß†ßואם†בא†ישראל†ßעד†פרק†וß
פרק†ו†ßעד†אות†גß†ßהיה†אחד†מהםß
אות†גß†ßהיה†אחד†מהם†ßעד†אות†זß†ßואם†היהß
אות†זß†ßואם†היה†ßעד†אות†יß†ßודע†עודß
אות †יß† ßודע †עוד† ßעד †ßפרק †זß
פרק †ז†ßעד†אות†בß†ßוכן†שליח†בית†דיןß
אות†ב†ßוכן †ßשליח†בית†דין†ßעד†אות†גß† ßאם†רוצה†לשלוחß

בבלי
בבא†מציעא†ו
בבא†מציעא†ז
בבא†מציעא†ח
בבא†מציעא†ט
בבא†מציעא†י
בבא†מציעא†יא
בבא†מציעא†יב
בבא†מציעא†יג
בבא†מציעא†יד
בבא†מציעא†טו
בבא†מציעא†טז
בבא†מציעא†יז
בבא†מציעא†יח
בבא†מציעא†יט

תשרי

יום
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תאריך
י¢ד†תשרי
ט¢ו†תשרי
ט¢ז†תשרי
י¢ז†תשרי
י¢ח†תשרי
י¢ט†תשרי
כ† ßתשרי
כ¢א†תשרי
כ¢ב†תשרי
כ¢ג†תשרי
כ¢ד†תשרי
כ¢ה†תשרי
כ¢ו†תשרי
כ¢ז†תשרי

10/16/16
10/17/16
10/18/16
10/19/16
10/20/16
10/21/16
10/22/16
10/23/16
10/24/16
10/25/16
10/26/16
10/27/16
10/28/16
10/29/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קסßßב†סעיף†ז†ßעד†סעיף†טß
מסעיף†ט†ßעד†סימן†קסßßג
מתחילת†סימן†קסßßג†עד†סימן†קס¢ד
מתחילת†סימן†קס¢ד†עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†עד†סימן†קסßßה†אמצע†סעיף†אß†ßואם†אינוß
חזרה†מסימן†קסßßב†סעיף†ז†ßעד†סימן†קסßßה†אמצע†סעיף
אß†ßואם†אינוß
מסימן†קסßßה†אמצע†סעיף†אß†ßואם†אינו†ßעד†סימן†קסßßו
מתחילת†סימן†קסßßו†עד†סימן†קס¢ז†אמצע†סעיף†אß†ßויחתוךß
מאמצע†הסעיף†ßויחתוך†ßעד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סעיף†זß
חזרה†מסימן†קסßßה†אמצע†סעיף†אß†ßואם†אינו†ßעד†סימן
קסßßז†סעיף†זß

מוסר
אות†גß†ßאם†רוצה†לשלוח†ßעד†אות†הß†ßהיו†לו†חמשה†כליםß
אות†הß†ßהיו†לו†חמשה†כלים†ßעד†אות†זß†ßכל†אפני†האיסורß
אות†זß† ßכל†אפני†האיסור†ßעד†אות†חß† ßודע†דאין†חילוקß
אות†חß†ßודע†דאין†חילוק†ßעד†פרק†חß
פרק†ח†ßעד†אות†בß†ßאם†הוא†רוצהß
אות†בß†ßאם†הוא†רוצה†ßעד†אות†ד†ßדין†ßהשבת†העבוטß
אות†דß†ßדין†השבת†העבוט†ßעד†אות†הß†ßיש†אומריםß
אות†הß†ßיש†אומרים†ßעד†פתיחה†לתשלומי†שכר†שכיר†ßעוד†ראיתיß
פתיחה†לתשלומי†שכר†שכיר†עוד†ראיתי†ßעד†ßפתיחה†לתשלומי†שכר†שכיר†ßוהנה†הפסוקß
פתיחה†לתשלומי†שכר†שכיר†ßוהנה†הפסוק†ßעד†פרק†טß
פרק†טß†ßכתיב†בתורה†ßעד†אות†גß†ßודע†דלאו†דוקאß
אות†גß†ßודע†דלאו†דוקא†ßעד†אות†וß†ßאם†מת†הפועלß
אות†וß†ßאם†מת†הפועל†ßעד†אות†חß†ßאם†שכר†שני†פועליםß
אות†חß†ßאם†שכר†שני†פועלים†ßעד†אות†יß†ßצריך†לשלםß

בבלי
בבא†מציעא†כ
בבא†מציעא†כא
בבא†מציעא†כב
בבא†מציעא†כג
בבא†מציעא†כד
בבא†מציעא†כה
בבא†מציעא†כו
בבא†מציעא†כז
בבא†מציעא†כח
בבא†מציעא†כט
בבא†מציעא†ל
בבא†מציעא†לא
בבא†מציעא†לב
בבא†מציעא†לג
19

תשרי†≠†חשון

יום
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תאריך
כ¢ח†תשרי
כ¢ט†תשרי
ל† ßתשרי
א† ßחשון
ב† ßחשון
ג† † ßחשון
ד† ßחשון
ה† ßחשון
ו† † ßחשון
ז† † ßחשון
ח† ßחשון
ט† ßחשון
י† † ßחשון
י¢א†חשון

10/30/16
10/31/16
11 / 1 / 1 6
11 / 2 / 1 6
11 / 3 / 1 6
11 / 4 / 1 6
11 / 5 / 1 6
11 / 6 / 1 6
11 / 7 / 1 6
11 / 8 / 1 6
11 / 9 / 1 6
11/10/16
11/11/16
11/12/16

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
אות†יß†ßצריך†לשלם†ßעד†אות†י¢ב†ßעבר†זמנוß
מסימן†קסßßז†סעיף†ז†עד†סעיף†יא
אות†י¢ב†ßעבר†זמנו†ßעד†פרק†יß†ßנתן†טליתוß
מסעיף†יßßא†עד†סעיף†יßßג
פרק†יß†ßנתן†טליתו†ßעד†אות†דß†ßבמה†דברים†אמוריםß
מסעיף†יßßג†עד†סעיף†טßßז
אות†דß†ßבמה†דברים†אמורים†ßעד†אות†וß†ßוכל†זהß
מסעיף†טßßז†עד†סימן†קס¢ח
אות†וß†ßוכל†זה†ßעד†אות†טß†ßואם†שניהם†ענייםß
מתחילת†סימן†קסßßח†עד†סעיף†הß
אות†טß†ßואם†שניהם†ענ ים†ßעד†אות†י¢ג†ßכל†זה†שכתבנוß
חזרה†מסימן†קסßßז†סעיף†ז†ßעד†סימן†קסßßח†סעיף†ה ßאות†י¢ג†ßכל†זה†שכתבנו†ßעד†חלק†ב†ßפרק†אß†ßכמה†יש†לו†לאדםß
פרק †אß†ßכמה†יש†לו†לאדם†ßעד†ßובזה†נביןß
מסימן†קסßßח†סעיף†ה†ßעד†סעיף†וß
פרק †אß†ßובזה†נבין†עד†ßבוא†וראהß
מסעיף†ו†ßעד†אמצע†סעיף†זß†ßוי¢א†שזהß
מאמצע†הסעיף†ßוי¢א†שזה†ßעד†אמצע†סעיף†חß†ßואי†אכיל ßפרק †אß†ßבוא†וראה†ßעד†פרק†בß
פרק †ב† ßעד †ßגם †נוכל †לאמורß
מאמצע†הסעיף†ßואי†אכיל†ßעד†סעיף†יß
פרק †בß†ßגם†נוכל†לאמור†ßעד†פרק†גß
מסעיף†י†ßעד†סעיף†יßßא
פרק†ג†ßעד†ßוהנה†באמתß
חזרה †מסימן †קסßßח †סעיף †ה† ßעד †סעיף †יßßא פרק†גß†ßוהנה†באמת†ßעד†פרק†דß

בבלי
בבא†מציעא†לד
בבא†מציעא†לה
בבא†מציעא†לו
בבא†מציעא†לז
בבא†מציעא†לח
בבא†מציעא†לט
בבא†מציעא†מ
בבא†מציעא†מא
בבא†מציעא†מב
בבא†מציעא†מג
בבא†מציעא†מד
בבא†מציעא†מה
בבא†מציעא†מו
בבא†מציעא†מז

חשון

יום
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ב
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ד
ה
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ש
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ב
ג
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ש

תאריך
י¢ב†חשון
י¢ג†חשון
י¢ד†חשון
ט¢ו†חשון
ט¢ז†חשון
י¢ז †חשון
י¢ח†חשון
י¢ט†חשון
כ† ßחשון
כ¢א†חשון
כ¢ב†חשון
כ¢ג†חשון
כ¢ד†חשון
כ¢ה†חשון

11/13/16
11/14/16
11/15/16
11/16/16
11/17/16
11/18/16
11/19/16
11/20/16
11/21/16
11/22/16
11/23/16
11/24/16
11/25/16
11/26/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קסßßח†סעיף†יßßא†עד†סעיף†יßßג
מסעיף†יßßג†עד†אמצע†הסעיף†ßßוכל†זהßß
מאמצע†הסעיף†ßßוכל†זה†ßßעד†סעיף†טßßו
מסעיף†ט¢ו†עד†סימן†קס¢ט
מתחילת†סימן†קס¢ט†עד†סעיף†בß

חזרה†מסימן†קס¢ח†סעיף†י¢א†עד†סימן†קס¢ט†סעיף†ב
מסימן†קס¢ט†סעיף†ב†ßעד†סימן†ק¢ע†אמצע†סעיף†אß†ßוהני†מיליß
מאמצע†סעיף†אß†ßוהני†מילי†ßעד†סעיף†חß
מסעיף†ח†ßעד†סעיף†י¢ז
מסעיף†י¢ז†עד†סעיף†כ¢ב
מסעיף†כ¢ב†עד†סימן†קע¢א†אמצע †סעיף†אß†ßאבלß
חזרה†מסימן†קסßßט†סעיף†ב†ßעד†סימן†קעßßא†אמצע†סעיף
אß†ßאבלß

מוסר
פרק†ד†ßעד†פרק†דß†ßוענין†זה†המאמרß
פרק†דß†ßוענין†זה†המאמר†ßעד†ßומעתה†נביןß
פרק†דß†ßומעתה†נבין†ßעד†ßוכעין†זה†איתאß
פרק†דß†ßוכעין†זה†איתא†ßעד†פרק†הß
פרק†ה†ßעד†ßוגם†מצוה†זוß
פרק†הß†ßוגם†מצוה†זו†ßעד†ßומי†שרגילß
פרק †הß†ßומי†שרגיל†ßעד†ßגם†כל†הברכותß
פרק †הß†ßגם†כל†הברכות†ßעד†פרק†וß
פרק †ו† ßעד †ßלענין †כל †הטובß
פרק †וß†ßלענין†כל†הטוב†ßעד†ßגם†יתבונן†האדםß
פרק †וß†ßגם†יתבונן†האדם†ßעד†ßוכל†זה†שדברנוß
פרק †וß†ßכל†זה†שדברנו†ßעד†פרק†זß
פרק†ז†ßעד†ßוכן†משמעß
פרק†זß†ßוכן†משמע†ßעד†ßגם†על†ידי†מניעתß

בבלי
בבא†מציעא†מח
בבא†מציעא†מט
בבא†מציעא†נ
בבא†מציעא†נא
בבא†מציעא†נב
בבא†מציעא†נג
בבא†מציעא†נד
בבא†מציעא†נה
בבא†מציעא†נו
בבא†מציעא†נז
בבא†מציעא†נח
בבא†מציעא†נט
בבא†מציעא†ס
בבא†מציעא†סא
21

חשון†≠†כסלו

יום
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22

תאריך
כ¢ו†חשון
כ¢ז†חשון
כ¢ח†חשון
כ¢ט†חשון
א† ßכסלו
ב† ßכסלו
ג† ßכסלו
ד† ßכסלו
ה† ßכסלו
ו† ßכסלו
ז† ßכסלו
ח† ßכסלו
ט† ßכסלו
י†††ßכסלו

11/27/16
11/28/16
11/29/16
11/30/16
12/1/16
12/2/16
12/3/16
12/4/16
12/5/16
12/6/16
12/7/16
12/8/16
12/9/16
12/10/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†קעßßא†אמצע†סעיף†אß†ßאבל†ßעד†סימן†קע¢ב
מתחילת†סימן†קע¢ב†עד†סימן†קע¢ד
מתחילת†סימן†קע¢ד†עד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†אמצע†סעיף†ז†ßוי¢א
חזרה†מסימן†קע¢א†אמצע†סעיף†אß†ßאבל†ßעד†סימן†קע¢ד
אמצע†סעיף†זß†ßוי¢אß
מסימן †קע¢ד †אמצע †סעיף †זß† ßוי¢א† ßעד †סעיף †חß
מסעיף†ח†ßעד†סימן†קע¢ה
מתחילת†סימן†קע¢ה†עד†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†סימן†קע¢ו
מתחילת†סימן†קע¢ו†עד†סימן†קע¢ז

חזרה†מסימן†קעßßד†אמצע†סעיף†ז†ßוי¢א†ßעד†סימן†קע¢ז

מוסר
פרק†זß†ßגם†על†ידי†מניעת†ßעד†ßובאמת†איתאß
פרק†זß†ßובאמת†איתא†ßעד†פרק†חß
פרק†ח†ßעד†ßויש†עוד†אופן†שניß
פרק†חß†ßויש†עוד†אופן†שני†ßעד†ßויש†עוד†אופן†שלישיß
פרק†חß†ßויש†עוד†אופן†שלישי††ßעד†פרק†טß
פרק †ט† ßעד †ßויש †שמרפים †עצמםß
פרק†טß†ßויש†שמרפים†עצמם†ßעד†פרק†יß
פרק†י†ßעד†ßובדרך†כללß
פרק†יß† ßובדרך†כלל†ßעד†ßוגם†זה†גופאß
פרק†יß† ßוגם†זה†גופא†ßעד†ßולפעמים†מתגבר†עליוß
פרק†יß† ßולפעמים†מתגבר†עליו†ßעד†פרק†י¢א
פרק †י¢א †עד †ßואמרו †חז¢לß
פרק†י¢א†ßואמרו†חז¢ל†ßעד†ßעוד†ידוע†הואß
פרק†י¢א†ßעוד†ידוע†הוא†ßעד†פרק†י¢ב

בבלי
בבא†מציעא†סב
בבא†מציעא†סג
בבא†מציעא†סד
בבא†מציעא†סה
בבא†מציעא†סו
בבא†מציעא†סז
בבא†מציעא†סח
בבא†מציעא†סט
בבא†מציעא†ע
בבא†מציעא†עא
בבא†מציעא†עב
בבא†מציעא†עג
בבא†מציעא†עד
בבא†מציעא†עה

כסלו

יום
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ב
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ד
ה
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ב
ג
ד
ה
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תאריך
י¢א†כסלו
י¢ב†כסלו
י¢ג †כסלו
י¢ד†כסלו
ט¢ו†כסלו
ט¢ז†כסלו
י¢ז †כסלו
י¢ח†כסלו
י¢ט†כסלו
כ††ßכסלו
כ¢א†כסלו
כ¢ב†כסלו
כ¢ג†כסלו
כ¢ד†כסלו

12/11/16
12/12/16
12/13/16
12/14/16
12/15/16
12/16/16
12/17/16
12/18/16
12/19/16
12/20/16
12/21/16
12/22/16
12/23/16
12/24/16

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מתחילת†סימן†קע¢ז†עד†אמצע†סעיף†אß†ßואם†בתחילתß
מאמצע †הסעיף †ßואם †בתחילת† ßעד †סעיף †גß
מסעיף†ג†ßעד†סימן†קע¢ח
מתחילת †סימן †קע¢ח †עד †אמצע †הסעיף †ßאבלß
מאמצע †סעיף †אß† ßאבל† ßעד †אמצע †סעיף †בß† ßוכןß

חזרה†מתחילת†סימן†קע¢ז†עד†סימן†קע¢ח†אמצע†סעיף†ב†ßוכןß
מסימן†קעßßח†אמצע†סעיף†בß†ßוכן†ßעד†אמצע†הסעיף†ßמיהוß
מאמצע†הסעיף†ßמיהו†ßעד†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סימן†קע¢ט
מתחילת†סימן†קע¢ט†עד†סעיף†בß
חזרה†מסימן†קעßßח†אמצע†סעיף†בß†ßוכן†ßעד†סימן†קעßßט†סעיף†בß

מוסר
פרק †י¢ב †עד †ßונוכל †לראותß
פרק†י¢ב†ßונוכל†לראות†ßעד†פרק†י¢ב†ßוראה†עודß
פרק†י¢ב†ßוראה†עוד†ßעד†פרק†י¢ג
פרק †י¢ג †עד †ßגם †ידוע †הואß
פרק†י¢ג†ßגם†ידוע†הוא†ßעד†ßגם†שעל†ידי†זהß
פרק†י¢ג †ßגם†שעל†ידי†זה†ßעד †ßואפילו†אם†על†ידיß
פרק†י¢ג †ßואפילו†אם†על†ידי†ßעד†ßגם†ידועß
פרק†י¢ג †ßגם†ידוע†ßעד†ßהנה†הארכנוß
פרק†י¢ג †ßהנה†הארכנו†ßעד†פרק†י¢ד
פרק †י¢ד †עד †ßוגם †גלה †לנוß
פרק†י¢ד †ßוגם†גלה†לנו†ßעד†ßולא†נשאר†לנוß
פרק†י¢ד†ßולא†נשאר†לנו†ßעד†ßואם†עזרו†הßß
פרק†י¢ד†ßואם†עזרו†ה† ßעד†פרק†ט¢ו
פרק†ט¢ו††ßעד†ßוהנה†הארכתי†הרבהß

בבלי
בבא†מציעא†עו
בבא†מציעא†עז
בבא†מציעא†עח
בבא†מציעא†עט
בבא†מציעא†פ
בבא†מציעא†פא
בבא†מציעא†פב
בבא†מציעא†פג
בבא†מציעא†פד
בבא†מציעא†פה
בבא†מציעא†פו
בבא†מציעא†פז
בבא†מציעא†פח
בבא†מציעא†פט
23

כסלו†≠†טבת

יום

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
24

תאריך
כ¢ה†כסלו
כ¢ו†כסלו
כ¢ז†כסלו
כ¢ח†כסלו
כ¢ט†כסלו
א† ßטבת
ב† ßטבת
ג† † ßטבת
ד† ßטבת
ה† ßטבת
ו† † ßטבת
ז† † ßטבת
ח† ßטבת
ט† ßטבת

12/25/16
12/26/16
12/27/16
12/28/16
12/29/16
12/30/16
12/31/16
1/1/2017
1/2/17
1/3/17
1/4/17
1/5/17
1/6/17
1/7/17

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
פרק †ט¢ו †ßוהנה†הארכתי†הרבה† ßעד†ßאלא†יש†לו†לאדםß
מסימן†קע¢ט†סעיף†ב†ßעד†סעיף†הß
פרק†ט¢ו †ßאלא†יש†לו†לאדם†ßעד†ßועתה†נדבר†קצתß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†ק¢פ†סעיף†דß
פרק†ט¢ו †ßועתה†נדבר†קצת†ßעד†ßואם†באמת†איש†כזהß
מסעיף†ד†ßעד†סימן†קפ¢א†סעיף†בß
פרק†ט¢ו†ßואם†באמת†איש†כזה† ßעד†פרק†ט¢ז
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†זß
פרק †ט¢ז †עד †ßואעורר †בכאןß
מסעיף†ז†ßעד†סימן†קפ¢ב†סעיף†בß
פרק †ט¢ז†ßואעורר†בכאן†ßעד†ßולבד†כל†אלהß
חזרה†מסימן†קע¢ט†סעיף†ב†ßעד†סימן†קפ¢ב†סעיף†ב ßפרק†ט¢ז †ßולבד†כל†אלה†ßעד†ßגם†אמרו†חז¢לß
פרק†ט¢ז †ßגם†אמרו†חז¢ל†ßעד†ßואפילו†אם†הוא†בעצמוß
מסימן†קפ¢ב†סעיף†ב† ßעד†סעיף†גß
פרק†ט¢ז†ßואפילו†אם†הוא†בעצמו†ßעד†ßואפילו†אם†יש†טירחהß
מסעיף†ג† ßעד†סימן†קפ¢ג†סעיף†בß
פרק†ט¢ז†ואפילו†אם†יש†טירחה†ßעד†פרק†י¢ז
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†הß
פרק†י¢ז†עד†ßובהכי†ניחאß
מסעיף†ה†ßעד†סעיף†זß
פרק†י¢ז †ßובהכי†ניחא†ßעד†ßוהנה†כשנבואß
מסעיף†ז†ßעד†סימן†קפ¢ד
פרק†י¢ז†ßוהנה†כשנבוא†ßעד†ßואף†הקב¢ה†משתבחß
חזרה †מסימן †קפ¢ב †סעיף †ב† ßעד †סימן †קפ¢ד פרק†י¢ז †ßואף†הקב¢ה†משתבח†ßעד†ßגדולה†צדקהß

בבלי
בבא†מציעא†צ
בבא†מציעא†צא
בבא†מציעא†צב
בבא†מציעא†צג
בבא†מציעא†צד
בבא†מציעא†צה
בבא†מציעא†צו
בבא†מציעא†צז
בבא†מציעא†צח
בבא†מציעא†צט
בבא†מציעא†ק
בבא†מציעא†קא
בבא†מציעא†קב
בבא†מציעא†קג

טבת
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תאריך
י† † ßטבת
י¢א†טבת
י¢ב†טבת
י¢ג †טבת
י¢ד†טבת
ט¢ו†טבת
ט¢ז†טבת
י¢ז †טבת
י¢ח†טבת
י¢ט†טבת
כ† ßטבת
כ¢א†טבת
כ¢ב†טבת
כ¢ג†טבת

1/8/17
1/9/17
1/10/17
1/11/17
1/12/17
1/13/17
1/14/17
1/15/17
1/16/17
1/17/17
1/18/17
1/19/17
1/20/17
1/21/17

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מתחילת†סימן†קפ¢ד†עד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קפ¢ה
מתחילת†סימן†קפ¢ה†עד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קפ¢ו
מתחילת †סימן †קפ¢ו †עד †סימן †קפ¢ז †סעיף †בß

חזרה†מתחילת†סימן†קפ¢ד†עד†סימן†קפ¢ז†סעיף†בß
מסימן †קפ¢ז †סעיף †ב† ßעד †סימן †קפ¢ח †סעיף †גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סעיף†זß
מסעיף†ז†ßעד†אמצע†הסעיף†ßאם†חלß
מאמצע†הסעיף†ßאם†חל†ßעד†סימן†קפ¢ט
חזרה †מסימן †קפ¢ז †סעיף †ב† ßעד †סימן †קפ¢ט

מוסר
פרק†י¢ז †ßגדולה†צדקה†ßעד†ßאיתא†באבות†דרבי†נתןß
פרק†י¢ז †ßאיתא†באבות†דרבי†נתן†ßעד†פרק†י¢ח
פרק†י¢ח†עד†ßוהפרשת†מעשרß
פרק†י¢ח †ßוהפרשת†מעשר†ßעד†ßוגדר†המעשר†ß
פרק†י¢ח†ßוגדר†המעשר†ßעד†ßאבל†להרמב¢ןß
פרק†י¢ח †ßאבל†להרמב¢ן†ßעד†ßועתה†נחזור†לבארß
פרק†י¢ח†ßועתה†נחזור†לבאר†ßעד†ßוהנה†כל†זהß
פרק†י¢ח†ßוהנה†כל†זה†ßעד†פרק†י¢ט
פרק†י¢ט†ßעד†ßואם†קרוביו†אינם†ענייםß
פרק†י¢ט†ßואם†קרוביו†אינם†ענ ים†ßעד†ßודע†דכתבו†האחרוניםß
פרק†י¢ט†ßודע†דכתבו†האחרונים†ßעד†ßודע†עודß
פרק†י¢ט†ßודע†עוד†ßעד†ßועתה†נבאר†פרט†אחדß
†פרק†י¢ט†ßועתה†נבאר†פרט†אחד†ßעד†פרק†כß
פרק†כ†ßעד†ßיש†אומריםß

בבלי
בבא†מציעא†קד
בבא†מציעא†קה
בבא†מציעא†קו
בבא†מציעא†קז
בבא†מציעא†קח
בבא†מציעא†קט
בבא†מציעא†קי
בבא†מציעא†קיא
בבא†מציעא†קיב
בבא†מציעא†קיג
בבא†מציעא†קיד
בבא†מציעא†קטו
בבא†מציעא†קטז
בבא†מציעא†קיז
25

טבת†≠†שבט

יום
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26

תאריך
כ¢ד†טבת
כ¢ה†טבת
כ¢ו††טבת
כ¢ז††טבת
כ¢ח†טבת
כ¢ט†טבת
א† ßשבט
ב† ßשבט
ג† ßשבט
ד† ßשבט
ה† ßשבט
ו†††ßשבט
ז† ßשבט
ח† ßשבט

1/22/17
1/23/17
1/24/17
1/25/17
1/26/17
1/27/17
1/28/17
1/29/17
1/30/17
1/31/17
2/1/17
2/2/17
2/3/17
2/4/17

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מתחילת†סימן†קפ¢ט†עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סימן†ק¢צ†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קצ¢ב
מתחילת†סימן†קצ¢ב†עד†סעיף†בß

חזרה†מתחילת†סימן†קפ¢ט†עד†סימן†קצ¢ב†סעיף†בß
מסימן†קצ¢ב†סעיף†ב†ßעד†סימן†קצ¢ג†אמצע†סעיף†אß†ßומצוה†לחזורß
מאמצע †הסעיף †ßומצוה †לחזור† ßעד †סעיף †גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†הß
מסעיף†ה†ßעד†סימן†קצ¢ד
מתחילת†סימן†קצ¢ד†עד†סימן†קצ¢ה
חזרה †מסימן †קצ¢ב †סעיף †ב† ßעד †סימן †קצ¢ה

מוסר
פרק†כß†ßיש†אומרים†ßעד†ßודע†עוד†דכל†עיקרß
פרק†כß†ßודע†עוד†דכל†עיקר†ßעד†ßואיתא†במדרש†קהלתß
†פרק†כß†ßואיתא†במדרש†קהלת†ßעד†ßוידעתי†גם†ידעתיß
†פרק†כß†ßידעתי†גם†ידעתי†ßעד†פרק†כ¢א
†פרק†כ¢א†עד†ßגם†אם†הוא†ממציאß
פרק†כ¢א†ßגם†אם†הוא†ממציא†ßעד†ßוהנהגה†הטובהß
פרק†כ¢א†ßוהנהגה†הטובה†ßעד†ßודע†דביורה†דעהß
פרק†כ¢א†ßודע†דביורה†דעה†ßעד†ßודע†עוד†דבפוסקיםß
פרק†כ¢א†ßודע†עוד†דבפוסקים††ßעד†פרק†כ¢ב
פרק †כ¢ב †עד †ßוכל †זה †דברנוß
פרק†כ¢ב†ßוכל†זה†דברנו†ßעד†ßוכל†זה†דברנו†לענין†המשאילß
פרק†כ¢ב†ßוכל†זה†דברנו†לענין†המשאיל†ßעד†פרק†כ¢ג
פרק†כ¢ג†עד†ßועתה†נדבר†מענין†עשיתß
פרק†כ¢ג†ßועתה†נדבר†מענין†עשית†ßעד†ßודע†עודß

בבלי
בבא†מציעא†קיח
בבא†מציעא†קיט
בבא†בתרא†ב
בבא†בתרא†ג
בבא†בתרא†ד
בבא†בתרא†ה
בבא†בתרא†ו
בבא†בתרא†ז
בבא†בתרא†ח
בבא†בתרא†ט
בבא†בתרא†י
בבא†בתרא†יא
בבא†בתרא†יב
בבא†בתרא†יג

שבט

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
יום תאריך
פרק†כ¢ג†ßודע†עוד†ßעד†ßאבל†כמו†ששלושה†הללוß
א ט† ßשבט  2 / 5 / 1 7מתחילת†סימן†קצ¢ה†עד†סעיף†גß
פרק†כ¢ג†ßאבל†כמו†ששלושה†הללו†ßעד†פרק†כ¢ד
ב י† ßשבט  2 / 6 / 1 7מסעיף†ג†ßעד†סימן†קצ¢ו†סעיף†ב
פרק†כ¢ד†עד†ßוכמה†יש†לו†לאדםß
ג י¢א†שבט  2 / 7 / 1 7מסעיף†ב†ßעד†סימן†קצ¢ז
פרק†כ¢ד†ßוכמה†יש†לו†לאדם†ßעד†חלק†גß
ד י¢ב†שבט  2 / 8 / 1 7מתחילת†סימן†קצ¢ז†עד†סעיף†גß
†חלק†ג†ßפרק†א†ßעד†ßאיתא†בגמß
ה י¢ג†שבט  2 / 9 / 1 7מסעיף†ג†ßעד†אמצע†סעיף†דß†ßי¢אß
פרק†א†ßאיתא†בגמ†ßעד†ßודע†עוד†דמצות†הכנסת†אורחיםß
ו י¢ד†שבט 2/10/17
ש ט¢ו†שבט  2/11/17חזרה†מתחילת†סימן†קצ¢ה†עד†סימן†קצ¢ז†אמצע†סעיף†דß†ßי¢א ßפרק†אß†ßודע†עוד†דמצות†הכנסת†אורחים†ßעד†ßאמרו†חז¢לß
א ט¢ז†שבט  2/12/17מסימן†קצ¢ז†אמצע†סעיף†דß†ßוי¢א†ßעד†סימן†קצ¢ט פרק†אß†ßאמרו†חז¢ל†ßעד†ßפרק†בß
פרק†ב†ßעד†ßאחר†כך†ביקש†אברהם†אבינוß
ב י¢ז †שבט  2/13/17מתחילת†סימן†קצ¢ט†עד†סעיף†הß
פרק†בß†ßאחר†כך†ביקש†אברהם†אבינו†ßעד†ßכתבו†הספריםß
ג י¢ח†שבט  2/14/17מסעיף†ה†ßעד†סעיף†יß
פרק†בß† ßכתבו†הספרים†ßעד †ßואחר†שאכל†האורחß
ד י¢ט†שבט  2/15/17מסעיף†י†ßעד†סימן†רß
פרק†בß†ßואחר†שאכל†האורח†ßעד†ßכתיב†בתורהß
ה כ† ßשבט  2/16/17מתחילת†סימן†ר†ßעד†סעיף†בß
פרק†בß†ßכתיב†בתורה†ßעד†פרק†גß
ו כ¢א†שבט 2/17/17
ש כ¢ב†שבט  2/18/17חזרה†מסימן†קצ¢ז†אמצע†סעיף†ד†ßוי¢א†ßעד†סימן†ר†ßסעיף†ב ßפרק†ג†ßעד†ßואמרו†חז¢ל†על†הפסוקß

בבלי
בבא†בתרא†יד
בבא†בתרא†טו
בבא†בתרא†טז
בבא†בתרא†יז
בבא†בתרא†יח
בבא†בתרא†יט
בבא†בתרא†כ
בבא†בתרא†כא
בבא†בתרא†כב
בבא†בתרא†כג
בבא†בתרא†כד
בבא†בתרא†כה
בבא†בתרא†כו
בבא†בתרא†כז
27

שבט†≠†אדר
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תאריך
כ¢ג†שבט
כ¢ד†שבט
כ¢ה†שבט
כ¢ו†שבט
כ¢ז†שבט
כ¢ח†שבט
כ¢ט†שבט
ל† ßשבט
א†ßאדר
ב†ßאדר
ג† ßאדר
ד†ßאדר
ה†ßאדר
ו† ßאדר

2/19/17
2/20/17
2/21/17
2/22/17
2/23/17
2/24/17
2/25/17
2/26/17
2/27/17
2/28/17
3/1/17
3/2/17
3/3/17
3/4/17

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†ר†ßסעיף†ב†ßעד†סימן†ר¢א†אמצע†סעיף†אß†ßואם†בעה¢בß
מאמצע †הסעיף †ßואם †בעה¢ב† ßעד †סימן †ר¢ב
מתחילת†סימן†ר¢ב†עד†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†גß
מסעיף †ג† ßעד †אמצע †סעיף †דß† ßואם †שתאוß

חזרה†מסימן†ר†ßסעיף†ב†עד†סימן†ר¢ב†אמצע†סעיף†ד†ßואם†שתאוß
מסימן†ר¢ב†אמצע†סעיף†דß†ßואם†שתאו†ßעד†סעיף†זß
מסעיף†ז†ßעד†סעיף†טß
מסעיף†ט†ßעד†סעיף†י¢א
מסעיף†י¢א†עד†סעיף†י¢ב
מסעיף†י¢ב†עד†סעיף†ט¢ו
חזרה†מסימן†ר¢ב†אמצע†סעיף†דß†ßואם†שתאו†ßעד†סעיף†טו

מוסר
פרק†גß†ßואמרו†חז¢ל†על†הפסוק†ßעד†ßומצ ות†בקור†חוליםß
פרק†גß†ßומצות†בקור†חולים†ßעד†ßוכשמבקש†רחמיםß
פרק†גß†ßוכשמבקש†רחמים†ßעד†ßובעוונותינו†הרביםß
פרק†גß† ßובעוונותינו†הרבים†ßעד †ßעוד†איתא†בשו¢עß
פרק†גß†ßעוד†איתא†בשו¢ע†ßעד†ßפרק†דß
פרק†ד†ßעד†ßועתה†יבואו†הכתוביםß
פרק†דß†ßועתה†יבואו†הכתובים†ßעד†ßועתה†נבארß
פרק†דß†ßועתה†נבאר†ßעד†ßוכוון†בזהß
פרק†דß†ßוכוון†בזה†ßעד†ßוכל†זה†שכתבנוß
פרק†דß†ßוכל†זה†שכתבנו†ßעד†ßומשלו†במדרשß
פרק†דß†ßומשלו†במדרש†ßעד†ßואמרתי†שכל†זהß
פרק†דß†ßואמרתי†שכל†זה†ßעד†פרק†הß
פרק†ה†ßעד†ßותמהני†על†איזה†מקומותß
פרק†הß†ßותמהני†על†איזה†מקומות†ßעד†ßועתה†נדבר†אודות†הספרß

בבלי
בבא†בתרא†כח
בבא†בתרא†כט
בבא†בתרא†ל
בבא†בתרא†לא
בבא†בתרא†לב
בבא†בתרא†לג
בבא†בתרא†לד
בבא†בתרא†לה
בבא†בתרא†לו
בבא†בתרא†לז
בבא†בתרא†לח
בבא†בתרא†לט
בבא†בתרא†מ
בבא†בתרא†מא

אדר

יום
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תאריך
ז† ßאדר
ח† ßאדר
ט† ßאדר
י† ßאדר
י¢א†אדר
י¢ב†אדר
י¢ג †אדר
י¢ד†אדר
ט¢ו†אדר
ט¢ז†אדר
י¢ז †אדר
י¢ח†אדר
י¢ט†אדר
כ† ßאדר

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
פרק†הß†ßועתה†נדבר†אודות†הספר†ßעד†ßועתה†נדבר†אודות†ניחום†אבליםß
 3 / 5 / 1 7מסימן†ר¢ב†סעיף†ט¢ו†עד†סעיף†י¢ח
פרק†הß†ßועתה†נדבר†אודות†ניחום†אבלים†ßעד†פרק†וß
 3 / 6 / 1 7מסעיף†י¢ח†עד†סימן†ר¢ג†סעיף†גß
פרק†ו†ßעד†ßועיקר†מצוה†של†שמחת†חתןß
 3 / 7 / 1 7מסעיף†ג†ßעד†סעיף†חß
 3 / 8 / 1 7מסעיף†ח†ßעד†סימן†ר¢ד†אמצע†סעיף†אß†ßועל†לולבי ßפרק†וß†ßועיקר†מצוה†של†שמחת†חתן†ßעד†פרק†זß
פרק†ז†ßעד†ßויש†בעיניני†השכלהß
 3 / 9 / 1 7מאמצע†הסעיף†ßועל†לולבי†ßעד†סעיף†גß
פרק†זß†ßויש†בעיניני†השכלה†ßעד†ßויש†עוד†דל†אחדß
3/10/17
 3/11/17חזרה†מסימן†ר¢ב†סעיף†ט¢ו†עד†סימן†ר¢ד†סעיף†ג ßפרק†זß†ßויש†עוד†דל†אחד†ßעד†ßויש†עוד†עניןß
פרק†זß†ßויש†עוד†ענין†ßעד†פרק†חß
 3/12/17מסימן†ר¢ד†סעיף†ג†ßעד†סעיף†וß
פרק†ח†ßעד†ßאם†הוא†רואה†בחברוß
 3/13/17מסעיף†ו†ßעד†סעיף†חß
פרק†חß†ßאם†הוא†רואה†בחברו†ßעד†ßוהנה†המתבונןß
 3/14/17מסעיף†ח†ßעד†סעיף†י¢א
פרק†חß†ßוהנה†המתבונן†ßעד†ßוע¢כ†העצה†היעוצהß
 3/15/17מסעיף†י¢א†עד†סימן†ר¢ה
פרק†חß†ßוע¢כ†העצה†היעוצה†ßעד†חתימת†הספר
 3/16/17מתחילת†סימן†ר¢ה†עד†סעיף†בß
חתימת †הספר †עד †השמטה
3/17/17
 3/18/17חזרה †מסימן †ר¢ד †סעיף †ג† ßעד †סימן †ר¢ה †סעיף †ב ßהשמטה †עד †ßוהנה †ענין †כזהß

בבלי
בבא†בתרא†מב
בבא†בתרא†מג
בבא†בתרא†מד
בבא†בתרא†מה
בבא†בתרא†מו
בבא†בתרא†מז
בבא†בתרא†מח
בבא†בתרא†מט
בבא†בתרא†נ
בבא†בתרא†נא
בבא†בתרא†נב
בבא†בתרא†נג
בבא†בתרא †נד
בבא†בתרא†נה
29

אדר†≠†ניסן
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תאריך
כ¢א †אדר
כ¢ב †אדר
כ¢ג †אדר
כ¢ד †אדר
כ¢ה †אדר
כ¢ו †אדר
כ¢ז †אדר
כ¢ח †אדר
כ¢ט †אדר
א††ßניסן
ב† ßניסן
ג† ßניסן
ד† ßניסן
ה† ßניסן

3/19/17
3/20/17
3/21/17
3/22/17
3/23/17
3/24/17
3/25/17
3/26/17
3/27/17
3/28/17
3/29/17
3/30/17
3/31/17
4/1/17

דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
מסימן†ר¢ה†סעיף†ב†ßעד†סעיף†גß
מסעיף†ג†עד†סימן†ר¢ו†סעיף†בß
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†דß
מסעיף†ד†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סימן†ר¢ח

חזרה†מסימן†ר¢ה†סעיף†ב†ßעד†סימן†ר¢ח
מתחילת†סימן†ר¢ח†עד†סעיף†גß
מסעיף†ג†ßעד†סעיף†וß
מסעיף†ו†ßעד†סעיף†חß
מסעיף†ח†ßעד†סעיף†טß
מסעיף†ט†ßעד†סעיף†יß
חזרה†מתחילת†סימן†ר¢ח†עד†סעיף†יß

מוסר
השמטה†ßוהנה†ענין†כזה†ßעד†ßוענין†זה†נוגע†גםß
השמטה†ßוענין†זה†נוגע†גם†ßעד†סוף†השמטה
שם†עולם†תחילת†הקדמה†עד †ßוהנה†כאשר†נחפשß
שם†עולם†הקדמה†ßוהנה†כאשר†נחפש†ßעד†ßאך†זה†הכתובß
הקדמה†ßאך†זה†הכתוב†ßעד†ßודע†דעצה†זוß
הקדמה†ßודע†דעצה†זו†ßעד†ßוהנה†כאשר†נתבונןß
הקדמה†ßוהנה†כאשר†נתבונן†ßעד†סוף†ההקדמה
פרק†א†ßעד†ßוראה†עוד†את†חומר†העווןß
פרק†אß†ßוראה†עוד†את†חומר†הע ון†ßעד†ßואיתא†במדרש†רבהß
פרק †אß†ßואיתא†במדרש†רבה†ßעד†ßאם†לפי†פשוטוß
פרק †אß†ßאם†לפי†פשוטו†ßעד†ßאך†באיזה†עניןß
פרק †אß†ßאך†באיזה†ענין†ßעד†פרק†בß
פרק†ב†ßעד†ßוהנה†כאשר†נרצהß
פרק †בß†ßוהנה†כאשר†נרצה†ßעד†פרק†גß

בבלי
בבא†בתרא†נו
בבא†בתרא†נז
בבא†בתרא†נח
בבא†בתרא†נט
בבא†בתרא†ס
בבא†בתרא†סא
בבא†בתרא†סב
בבא†בתרא†סג
בבא†בתרא†סד
בבא†בתרא†סה
בבא†בתרא†סו
בבא†בתרא†סז
בבא†בתרא†סח
בבא†בתרא†סט

ניסן

יום

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

תאריך
ו† ßניסן
ז† ßניסן
ח† ßניסן
ט† ßניסן
י† ßניסן
י¢א†ניסן
י¢ב†ניסן
י¢ג†ניסן
י¢ד†ניסן

4/2/17
4/3/17
4/4/17
4/5/17
4/6/17
4/7/17
4/8/17
4/9/17
4/10/17

מוסר
דף†היומי†בהלכה†©משנה†ברורה®
פרק †ג†ßעד†ßוהנה†מענין†שב¢קß
מסימן†ר¢ח†סעיף†י†ßעד†סעיף†י¢א
פרק †גß†ßוהנה†מענין†שב¢ק†ßעד†ßואגב†דאמרינןß
מסעיף†י¢א†עד†סעיף†ט¢ז
פרק †גß†ßואגב†דאמרינן†ßעד†ßואמרתי†דרך†דמיוןß
מסעיף†ט¢ז†עד†סעיף†י¢ח
פרק †גß†ßואמרתי†דרך†דמיון†ßעד†ßומה†שאמרß
מסעיף†י¢ח†עד†סימן†ר¢ט†סעיף†בß
פרק †גß†ßומה†שאמר†ßעד†ßואחר†כך†אמר†הכתובß
מסעיף†ב†ßעד†סעיף†גß
פרק †גß†ßואחר†כך†אמר†הכתוב†ßעד†פרק†דß
חזרה †מסימן †ר¢ח †סעיף †י† ßעד †סימן †ר¢ט †סעיף †ג ßפרק †ד† ßעד †ßהיוצא †מדברינוß
מסימן†ר¢ט†סעיף†ג†ßעד†סימן†ר¢י†אמצע†סעיף†אß†ßוהשותה ßפרק †דß†ßהיוצא†מדברינו†ßעד†ßודע†דמלבד†שצותה†התורהß
פרק †דß† ßודע†דמלבד†שצותה†התורה†ßעד †ßכתיב†בתורהß
מאמצע†הסעיף†ßוהשותה†ßעד†סעיף†בß

Daf HaYomi B’Halacha

בבלי
בבא†בתרא†ע
בבא†בתרא†עא
בבא†בתרא†עב
בבא†בתרא†עג
בבא†בתרא†עד
בבא†בתרא†עה
בבא†בתרא†עו
בבא†בתרא†עז
בבא†בתרא†עח
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For further information regarding Daf HaYomi B’Halacha
or to begin a shiur in your community, please contact:

ליתר פרטים בקשר לדף היומי בהלכה
: נא להתקשר,או להתחיל שיעור בשכונתכם
NORTH AMERICA
Phone: 888-5-DIRSHU
Address: 212 Second Street
		 Suite 404B
		 Lakewood, NJ, 08701
Fax: 732-987-3949
E-mail: daf-hayomi-behalacha
		@dirshunj.org
EUROPE
Phone: 020 8800 9364
Fax: 020-8802-5551
E-mail: DirshuUK@gmail.com

EASTERN EUROPE
E-mail: aaron.motuz@gmail.com
ERETZ YISRAEL
Phone: 02-560-9000
Fax: 02-654-0269
E-mail: Dirshu@Acheinu.co.il

Daf HaYomi B’Halacha
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HUNDREDS OF LIVE SHIURIM
ARE AVAILABLE WORLDWIDE.
FOR A COMPLETE LISTING OF THE 100+ LIVE SHIURIM
ACROSS NORTH AMERICA CALL 888-5-DIRSHU.
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PRESS 1 - ENGLISHת
PRESS 2 - DAF HAYOMI B'HALACHA
PRESS 3 - NATIONAL SHIURIM LISTING

Access audio and video
Daf HaYomi B’Halacha
shiurim recordings online.

EUROPE:

For information regarding
halachah shiurim in Europe,
contact 020 8800 9364.

m ina

sha s
על
עיון
MAGGID
SHIUR:
הדף
קל

u

e d

Rav Tzvi Thaler
t

עיון
על

e d

u

sha s

ill

New shiurim added periodically.

ill

For information regarding
halachah shiurim in Eretz Yisrael,
contact 02-560-9000

קל
הדף

t

ERETZ YISROEL:

m ina

MAGGIDEI SHIUR:
Rav Asher Eisenberger
Rav Daniel Glatstein
Rav Zev Smith
Rav Gabi Fried
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Dial Kol Haloshon to listen to Daf HaYomi
B’Halacha shiurim any time!
In the United States: 718-906-6400. In Canada: 416-800-2146.
UNITED STATES AND CANADA:
ENGLISH:

1 for English, 3 for Halacha, 19 for Dirshu shiurim , 1 for Daf HaYomi B’Halacha

9
10
11
12
14
15
16
17

for Rav Greenspan
for Rav Shanik
for Rav Zucker
for Rav Weg
for Rav Rubelow
for Rav Weinberg
for Rav Glatstein
for Rav Choueka

18
19
20
21
22
23
24

for Rav Feldman
for Rav Weiss
for Rav Tiefenbrun
for shiurim on various topics
for Rav Frankel
for Rav Hofstedter
for Rav Grossman

YIDDISH:

3 for Yiddish, 3 for Halacha 30 for Daf HaYomi B’Halacha
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Then choose:
1 for Rav Gips 2 for Rav Greenbaum 3 for Rav Frand 5 for Rav Silber

* * * * * * * *

Then choose:
1 for Rav Kahan
2 for Rav Kantor
3 for Rav Smith
4 for Rav Platnick
5 for Rav Feldman
6 for Rav Cynamon
7 for Rav Thaler
8 for Rav Krause

To listen live during a shiur,
both in the U.S. and Canada,
press * from the main menu,
listen and select the shiur
you want.

LIVE shiurim
worldwide!

Daily halacha
summary email

Shiurim on Kol Haloshon
Access shiurim any time via the Kol Haloshon Network:
USA: 718-906-6400
Canada: 416-800-2146
See page 34-35 for further information.

Monthly Bulletin

Audio and video shiurim recordings
sha s

ill

Optional monthly bechinos
are available to enhance
retention, with stipends
awarded based on
successful scores.

u

e d

Optional Bechinos

A printed bulletin, featuring a synopsis of the
halachos covered during that time period.

t

FREE Luach!

m ina

Contact Dirshu for more information at:
North America: 888-5-DIRSHU or daf-hayomi-behalacha@dirshunj.org
Eretz Yisrael: 02-560-9000 / Europe: 020 8800 9364

