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שבט תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
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

שבט תשפ"ג

פרק ה'
פרק ו' עד 'ונבאר'

פרק ו' 'ונבאר' עד 'וידעתי'
פרק ו' 'וידעתי' עד 'ואסביר'

פרק ו' 'ואסביר' עד 'כן הדבר'
פרק ו' 'כן הדבר' עד 'וזהו'

פרק ו' 'וזהו' עד סוף פרק ו'
פרק ז' עד 'וגם הוא'

פרק ז' 'וגם הוא' עד 'והיא גדולה'
פרק ז' 'והיא גדולה' עד 'ומי שמעלים'

פרק ז' 'ומי שמעלים' עד 'ועל כן'
פרק ז' 'ועל כן' עד 'ודע אחי'

פרק ז' 'ודע אחי' עד 'ומה טוב'
שמירת הלשון חלק א' פרק ז' 'ומה טוב' עד חלק ב'

מסימן צ''ב סעיף ח' עד תחילת סימן צ''ד
מתחילת סימן צ''ד עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן צ''ה סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן צ''ז סעיף ב'

ב' סעיף  צ''ז  סימן  עד  ח'  סעיף  צ''ב  מסימן  חזרה 

מסימן צ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן צ''ח
מתחילת סימן צ''ח עד תחילת סימן צ''ט

מתחילת סימן צ''ט עד תחילת סימן ק'
מתחילת סימן ק' עד ק''א סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ק''ב

חזרה מסימן צ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן ק''ב

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

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

ז' שבט-י''ג שבט ש. חשבון הנפש פ''ג ''והשבעה עשר השתכלותו'' עד פ''ג ''והשמונה עשר חשבון האדם''
י''ד שבט-כ' שבט ש. חשבון הנפש פ''ג ''והשמונה עשר חשבון האדם'' עד פ''ג ''והעשרים חשבונו עם נפשו''

מוסר - שמירת הלשון
01/29/23
01/30/23
01/31/23
02/01/23
02/02/23
02/03/23
02/04/23
02/05/23
02/06/23
02/07/23
02/08/23
02/09/23
02/10/23
02/11/23

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 פא.
בבא קמא פא:
בבא קמא פב.
בבא קמא פב:
בבא קמא פג. 

חזרה
חזרה

בבא קמא פג:
בבא קמא פד.
בבא קמא פד:
בבא קמא פה.
בבא קמא פה:

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 is traveling on a boat or wagon and is afraid 
to stand up may daven Shemoneh Esrei sitting down. 
Some contemporary poskim compare airplane travel to 
traveling by boat or wagon. If it is difficult for an airplane 
passenger to daven while standing, he should daven sitting 
down and stand up at points in his tefilla. The poskim 
explain that standing may be difficult and would make it 
difficult to concentrate. Others reject the comparison and 
hold that one must daven while standing in a section of the 
plane where he will not be disturbed. 
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 ט' שבט - Tuesday Jan. 31 ז' שבט - Sunday Jan. 29מ”

Monday Jan. 30 - ח' שבט

Wednesday Feb. 1 - י' שבט

Thursday Feb. 2 - י"א שבט

May one collect tzedakah 
in the middle of davening?

Should an airplane passenger 
stand for Shemoneh Esrei?

May one change the  
direction he is facing in  
the middle of Shemoneh Esrei?

Why do we stand with our feet  
together during Shemoneh Esrei?

May one walk to a bookshelf  
to check something in a sefer  
during Shemoneh Esrei?

It is not proper to collect tzedakah during Kriyas 
HaTorah, Chazoras Hashatz or Kriyas Shema. One 
who is in the middle of davening is exempt from 
giving tzedakah since he is involved in another 
mitzvah. He may choose to give if he wants to. 

If one began Shemoneh Esrei facing the 
wrong direction, he should not move his feet 
to change direction. Instead, he should turn 
his head in the appropriate direction. If he is 
in shul together with a minyan, however, he 
may turn to face the same direction as the 
rest of the tzibur.  

One must stand with his feet together during Shemoneh 
Esrei. A person who speaks to the Shechinah is compared to 
a malach, whose two feet appear as one foot. Alternatively, 
tefilla is aligned with the service in the Beis Hamikdosh, 
where the Kohanim walked with such small steps that it 
looked as if their feet were together. Since tefilah is avodah 
regardless of who is davening, women must also daven with 
their feet together according to this view. 

If one becomes confused about the text or needs to 
clarify a time-sensitive halacha while in the middle 
of davening, he should motion for someone to bring 
him a siddur or sefer. If this is impractical, he may walk 
over to get the sefer himself. Afterwards, he should 
remain in his new place for the duration of Shemoneh 
Esrei unless something there disturbs his kavanah.  


