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שבט-אדר תשפ"ג

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
שבט - אדר תשפ"ג

חלק ב' פרק א' עד 'וכמו דאיתא'
'וכמו דאיתא' עד 'וסיים הכתוב'

'וסיים הכתוב' עד 'וגם צריך'
'וגם צריך' עד סוף פרק א'

פרק ב' עד 'ולמה הדבר דומה'
'ולמה הדבר דומה' עד 'והנה כתוב'

'והנה כתוב' עד 'וזה שכתוב'
'וזה שכתוב' עד 'ומשל'

'ומשל' עד 'ובזה בארתי'
'ובזה בארתי' עד 'ובכל זאת'

'ובכל זאת' עד סוף פרק ב'
פרק ג' עד 'הנה אמרו'

'הנה אמרו' עד 'והנה ידוע'
'והנה ידוע' עד 'וראה נא אחי'

מתחילת סימן ק''ב עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן ק''ד
מתחילת סימן ק''ד עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן ק''ו סעיף ב'

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

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

מסעיף ג' עד סימן ק''ח סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ט'

חזרה מסימן ק''ו סעיף ב' עד סימן ק''ח סעיף ט'

02/12/23
02/13/23
02/14/23
02/15/23
02/16/23
02/17/23
02/18/23
02/19/23
02/20/23
02/21/23
02/22/23
02/23/23
02/24/23
02/25/23

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

כ נזיר 
כא נזיר 
כב נזיר 
כג נזיר 
כד נזיר 
כה נזיר 
כו נזיר 
כז נזיר 
נזיר כח
נזיר כט
ל נזיר 
נזיר לא
לב נזיר 
לג נזיר 
כ''א שבט- כ''ז שבט ש. חשבון הנפש פ''ג ''והעשרים חשבונו עם נפשו'' עד פ''ג ''והשנים ועשרים חשבונו''
כ''ח שבט-ד' אדר ש. חשבון הנפש פ''ג ''והשנים ועשרים חשבונו'' עד פ''ג ''והארבעה ועשרים שתחשוב עם נפשך''

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 פו.
בבא קמא פו:
בבא קמא פז.
בבא קמא פז:

בבא קמא פח. 
חזרה
חזרה

בבא קמא פח:
בבא קמא פט.
בבא קמא פט:

בבא קמא צ.
בבא קמא צ:

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. 

Unless there is an important need, it is forbidden to 
step out of place in the middle of Shemoneh Esrei. In 
the middle of Elokai Netzor, however, one may walk out 
of place even if a slight mitzvah arises. For example, a 
chazan who does not take three steps back until after 
Kaddish may walk from his place in order to sit down 
during Tachanun. If one finished Elokai Netzor and said 
Yihyu L’rotzon, he may walk from his place even to do 
an action which is only perceived as a mitzvah, such as 
opening the Aron Kodesh for Avinu Malkeinu.

“ג
שפ

 ת
בט

 ש
ה 

כ"
 - 

"א
  כ

ה:
לכ

בה
מי 

היו
ף 

 ד
של

ד 
מו

לי
  

ב'
ף 

עי
 ס

"ו
 ק

מן
סי

ד 
 ע

"ב
 ק

מן
סי

ת 
יל

תח
 מ

 - 
א’

ק 
חל

ב 
 כ"ג שבט - Tuesday Feb. 14 כ"א שבט - Sunday Feb. 12מ”

Monday Feb. 13 - כ"ב שבט Wednesday Feb. 15 - כ"ד שבט

Thursday Feb. 16 - כ"ה שבט

May one walk in front of a person  
who is davening Shemoneh Esrei?

When is one permitted to walk  
around in the middle of Elokai Netzor?

What is the proper way to deal  
with a disturbing child in the  
middle of Shemoneh Esrei?

Is one obligated to start over if he  
spoke in the middle of Shemoneh Esrei?

Are women obligated to daven?

One may not walk in front of a person who is davening 
Shemoneh Esrei. Walking in front of him may disturb 
him. In addition, walking in front of someone who 
is davening creates a separation between that 
person and the Shechinah. For the sake of certain 
mitzvos, walking in front of a person who is davening 
is permitted (e.g. to complete a minyan or to go up 
to duchen). The poskim disagree about whether 
it is permissible to walk in front of a person who is 
davening in order to wash hands for duchening. 

In a case where a child is misbehaving and disturbing 
one’s kavanah, he may motion for the child to behave. If 
motioning is ineffective, he is permitted to walk away. 
If walking away is not an option, one may try to soothe 
the child without speaking. If the child is disturbing the 
other members of the shul or if he needs the bathroom, 
the father may interrupt his Shemoneh Esrei to escort 
the child out of shul. 

The halachos of pausing in the middle of Shemoneh Esrei 
also apply to one who mistakenly speaks in the middle of 
Shemoneh Esrei. According to some Achronim, making an 
incorrect addition to Shemoneh Esrei falls into the category 
of speaking during Shemoneh Esrei.  According to the 
opinion of Rema, talking is only a hefsek if one spoke under 
duress. If a person spoke deliberately, the Achronim disagree 
about whether he is obligated to start again -- even if he 
spoke just a few words. 

Many Achronim rule according to the opinion of the Ramban, which 
obligates women to daven Shemoneh Esrei. However, many women-
-especially those with children--rely on the opinion of the Rambam 
and discharge their obligation by reciting just one tefilla. Although the 
poskim justify this practice, they encourage women to daven. Some 
offer the following tefillos to say: Boruch She’amar, Ashrei, Yishtabach, 
Birchos Kriyas Shema, Shema and Shemoneh Esrei.  Together with 
Shemoneh Esrei of Mincha, this course of davening could take about 
twenty minutes. Some add Birchos Hashachar and Birchos HaTorah to 
the list, while omitting the first two brochos of Birchos Kriyas Shema. 


