
DAF HAYOMI B'HALACHA
Great for the Shabbos Table!

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

24

אדר תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
אדר תשפ"ג

'וראה נא אחי' עד סוף פרק ג'
פרק ד' עד 'והנה מכל'

'והנה מכל' עד סוף פרק ד'
פרק ה' עד 'הנה מצינו'

'הנה מצינו' עד 'וכמה צריך'
'וכמה צריך' עד 'והתבונן'
'והתבונן' עד סוף פרק ה'

פרק ו' עד 'וזהו שאמר'
'וזהו שאמר' עד סוף פרק ו'

פרק ז' עד 'והנה אמרו'
'והנה אמרו' עד 'ובעוונותינו'

'ובעוונותינו' עד 'והנה לפי'
'והנה לפי' עד סוף פרק ז'
פרק ח' עד 'תבנה ותכונן'

מסימן ק''ח סעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד תחילת סימן ק''ט

מתחילת סימן ק''ט עד אמצע סעיף א' ''והוא הדין''
ק''י סימן  תחילת  עד  הדין''  ''והוא  הסעיף  מאמצע 

מתחילת סימן ק''י עד סעיף ד'

חזרה מסימן ק''ח סעיף ט' עד סימן ק''י סעיף ד'

מסימן ק''י סעיף ד' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד תחילת סימן קי''א

מתחילת סימן קי''א עד תחילת סימן קי''ג
מתחילת סימן קי''ג עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד סימן קי''ד אמצע סעיף ב' 'וי"א'

חזרה מסימן ק''י סעיף ד' עד סימן קי''ד אמצע סעיף ב' 'וי"א'

02/26/23
02/27/23
02/28/23
03/01/23
03/02/23
03/03/23
03/04/23
03/05/23
03/06/23
03/07/23
03/08/23
03/09/23
03/10/23
03/11/23

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

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

ה' אדר-י"א אדר ש. חשבון הנפש פ''ג ''והארבעה ועשרים שתחשוב עם נפשך'' עד פ''ג ''והשישה ועשרים חשבונו''
י''ב אדר-י"ח אדר ש. חשבון הנפש פ''ג ''והשישה ועשרים חשבונו'' עד פ''ג ''והתשעה ועשרים שיתבונן''

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 צא.
בבא קמא צא:
בבא קמא צב.
בבא קמא צב:
בבא קמא צג.

חזרה
חזרה

בבא קמא צג: 
תענית אסתר

פורים
שושן פורים

בבא קמא צד.
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

6

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

During Ma’ariv one must also be somech geulah 
l’tefilla. Saying the pesukim of Boruch Hashem or 
V’shomru are not considered interruptions. Semichas 
geulah l’tefilla at Ma’ariv is not as stringent as it is 
during Shacharis. Therefore, a person who arrives 
after Ma’ariv already began should daven Shemoneh 
Esrei with the tzibur and say Kriyas Shema along with 
its brochos afterwards. 
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Sunday Mar. 5 - י"ב אדר Tuesday Mar. 7 - י"ד אדר 

Monday Mar. 6 - י"ג אדר
Wednesday Mar. 8 - ט"ו אדר

Thursday Mar. 9 - ט"ז אדר

How many times does one  
say Tefillas Haderech on  
an extended cruise?

Can a person daven  
Ma’ariv out of order?

Should Tefillas Haderech be said  
when one drives between two cites? May one bow during the  

Birchos HaTorah of Kriyas HaTorah?

Which tefilla is the last Shemoneh Esrei 
in which Mashiv Haruach is said?

A person who is taking an extended boat trip 
over multiple days only recites Tefillas Haderech 
with a brocha on the first day. On subsequent 
days it should be said without the brocha, since 
his trip continues day to day without a pause.

Contemporary poskim discuss how to properly apply the 
halachos of Tefillas Haderech to modern-day travel. In many 
instances, when one travels between two major cities (e.g. 
Yerushalayim and Tel-Aviv), there will not be a parsah of land 
on the way that is devoid of homes and buildings. As such, 
some poskim say that Tefillas Haderech should not be said 
unless one will be traveling through territory populated by 
people who have animosity towards Jews. Others say that 
Tefillas Haderech may still be said, since there is a danger of 
road accidents regardless of whether there are homes along 
the way. 

Some Achronim rule that a person may not bow at the 
beginning or end of any brocha, even if it is not in the 
middle of Shemoneh Esrei. Therefore, they rule that 
a person should not bow at the beginning or end of 
Birchos HaTorah before Kriyas HaTorah. Other Achronim 
seem to say that the prohibition against bowing during 
brochos only applies to Shemoneh Esrei. 

In communities that say Morid Hatal, an announcement is made 
that people should begin saying Morid Hatal. It can then be 
deduced that the tzibur should stop saying Mashiv Haruach. In 
communities that do not say Morid Hatal, the only alternative 
would be an announcement that people should stop saying 
Mashiv Haruach. This would be inappropriate, however, since it 
appears as if we are asking for a cessation of the brocha of rain. 
Instead, the tzibur and chazan still say Mashiv Haruach through 
the quiet Shemoneh Esrei of Musaf on the first day of Pesach. The 
chazan’s omission of it during Chazoras Hashatz is considered 
an announcement, and the tzibur then omits it at Mincha. 


