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טבת-שבט תשפ"ג

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
טבת-שבט תשפ"ג

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'
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'
פרק ד' 'ובפרט' עד 'וזה לשון'

פרק ד' 'וזה לשון' עד סוף פרק ד'

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

מסעיף י' עד סעיף י''ג
מסעיף י''ג עד סעיף י''ט
מסעיף י''ט עד סעיף כ''ג

חזרה מסימן צ' סעיף ד' עד סעיף כ''ג

מסעיף כ''ג עד תחילת סימן צ''א
מתחילת סימן צ''א עד תחילת סימן צ''ב

''ודוקא'' ב'  סעיף  אמצע  עד  צ''ב  סימן  מתחילת 
מאמצע הסעיף ''ודוקא'' עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ח'

חזרה מסעיף כ''ג עד סימן צ''ב סעיף ח'

01/15/23
01/16/23
01/17/23
01/18/23
01/19/23
01/20/23
01/21/23
01/22/23
01/23/23
01/24/23
01/25/23
01/26/23
01/27/23
01/28/23

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

פב נדרים 
פג נדרים 
פד נדרים 
פה נדרים 
פו נדרים 
פז נדרים 
פח נדרים 
פט נדרים 
צ נדרים 
צא נדרים 

נזיר ב
נזיר ג
נזיר ד
נזיר ה

כ''ב טבת-כ''ח טבת ש. חשבון הנפש פ''ג ''והשלושה עשר חשבון האדם'' עד פ''ג ''והחמישה עשר חשבון האדם''
כ''ט טכת-ו' שבט ש. חשבון הנפש פ''ג ''והחמישה עשר חשבון האדם'' עד פ''ג ''והשבעה עשר השתכלותו''

מוסר - שמירת הלשון

קנין חכמה:

טבלת לימוד לתכנית ,הדף היומי בהלכה,

כ' סיון-כ''ו סיון  ספר חובת הלבבות שער הבטחון פ''ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'קנין חכמה:
כ''ז סיון-ג' תמוז  שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

מוסר  - שמירת הלשון
סיון כ''ד 
כ''ה סיון
כ''ו סיון
כ''ז סיון
כ''ח סיון
כ''ט סיון
סיון ל' 
א' תמוז
תמוז ב' 
תמוז ג' 

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

מסימן ל"ב סעיף כ' עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

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

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

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

חזרה מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד סעיף ל''ו

שמירת הלשון הקדמה 'עוד אמרתי' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'וכל זה'

'וכל זה' עד 'ושמעתי בשם'
'ושמעתי בשם' עד 'ועל טענה'

'ועל טענה' עד סוף הקדמה
חלק א' שער הזכירה פרק א' 'כתיב' עד 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'
א' פרק  סוף  עד  לבאר'  'ונראה  א'  פרק 
'ואם מדבר' ב'  יש' עד פרק  'ועוד  ב'  פרק 
פרק ב' 'ואם מדבר' עד פרק ב' 'והנה ידוע'

קח יבמות 
קט יבמות 
קי יבמות 
קיא יבמות 
קיב יבמות 
קיג יבמות 
קיד  יבמות 
יבמות קטו
יבמות קטז
קיז יבמות 

חבורת ש"ס
בבא קמא עו.
בבא קמא עו:
בבא קמא עז.
בבא קמא עז:

בבא קמא עח. 
חזרה
חזרה

בבא קמא עח:
בבא קמא עט.
בבא קמא עט:

בבא קמא פ.
בבא קמא פ:

חזרה
חזרה

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה

טבלת לימוד לתכנית ,הדף היומי בהלכה,

כ' סיון-כ''ו סיון  ספר חובת הלבבות שער הבטחון פ''ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'קנין חכמה:
כ''ז סיון-ג' תמוז  שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

מוסר - שמירת הלשון
סיון כ''ד 
כ''ה סיון
כ''ו סיון
כ''ז סיון
כ''ח סיון
כ''ט סיון
סיון ל' 
א' תמוז
תמוז ב' 
תמוז ג' 

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

מסימן ל"ב סעיף כ' עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

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

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

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

חזרה מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' עד סעיף ל''ו

שמירת הלשון הקדמה 'עוד אמרתי' עד 'ונבאר דברינו'
'ונבאר דברינו' עד 'וכל זה'

'וכל זה' עד 'ושמעתי בשם'
'ושמעתי בשם' עד 'ועל טענה'

'ועל טענה' עד סוף הקדמה
חלק א' שער הזכירה פרק א' 'כתיב' עד 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'
א' פרק  סוף  עד  לבאר'  'ונראה  א'  פרק 
'ואם מדבר' ב'  יש' עד פרק  'ועוד  ב'  פרק 
פרק ב' 'ואם מדבר' עד פרק ב' 'והנה ידוע'

קח יבמות 
קט יבמות 
קי יבמות 
קיא יבמות 
קיב יבמות 
קיג יבמות 

קיד  יבמות 
יבמות קטו
יבמות קטז
קיז יבמות 

חבורת ש"סמשנה ברורה   דף היומי בהלכה
בבא קמא כ.

חזרה
חזרה

בבא קמא כ:
בבא קמא כא.
בבא קמא כא:
בבא קמא כב.
בבא קמא כב:

חזרה
חזרה

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

A person who has a choice between walking to a closer 
shul and one that is further away should go the longer 
distance. The additional steps he takes will bring him 
additional reward. There is no extra reward in driving to 
a further shul. Exceptions to this halacha include cases 
where the closer shul has more participants, where it is his 
family’s shul or where it is the shul he usually attends. 
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Sunday Jan. 15 - כ"ב טבת Tuesday Jan. 17 - כ"ד טבת 

Monday Jan. 16 - כ"ג טבת

Wednesday Jan. 18 - כ"ה טבת

Thursday Jan. 19 - כ"ו טבת

How many windows  
should there be in a shul?

Is there a benefit in  
driving to a more distant shul?

What is the proper way  
to daven with a tzibur?

What is the reward of those  
who come earliest to shul?

Can a person have a different  
makom kavua for Shacharis and Mincha?

According to the Zohar, a beis hakneses should have 
at least twelve windows. They may be spread across 
the walls of the shul. If a window is divided by a grid, 
each section can count as a separate window. 

The primary component of tefila b’tzibur is davening 
Shemoneh Esrei together with ten men. One must 
begin Shemoneh Esrei with the tzibur. Some poskim 
say that as long as one starts while a member of the 
tzibur is davening, it counts as tefila b’tzibur. The 
poskim also disagree about whether there must be 
at least ten men who are davening or whether it is 
sufficient to have six daveners and four people who 
are not davening to complete a minyan. 

The Gemara teaches that a person should try to be among 
the first ten people who arrive in shul. Those who do will 
receive a reward equivalent to the combined rewards 
of all the people who arrive afterwards. The Achronim 
disagree about whether the earliest among the first ten 
also receive a reward equivalent to the sum of the rewards 
of all of those (in the group of ten) who arrive later. Even if a 
person cannot be one of the first ten people, he should try 
to come as early as possible. There is also a point in being 
among the first ten for Mincha and Ma’ariv. 

The Gemara derives from the tefilah of Avrohom Avinu that 
a person should daven in a makom kavua--a permanent 
location. A person must choose a specific place in the same 
shul. Just as Avrohom traveled, one can change his makom 
kavua. A person can even have a different makom kavua for 
each of the three daily tefilos. The poskim disagree about 
whether an avel should change the place where he davens 
in order to serve as chazon during his year of aveilus. 


