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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. 

If one unintentionally failed to daven, he 
must do tashlumin (make it up) during the 
next tefilla.  A woman who regularly davens 
should also keep the halachos of tashlumin. 
For Ma’ariv, however, there is no tashlumin for 
a woman, even if she regularly davens Ma’ariv. 
A child who is the age of chinuch should be 
taught to do tashlumin if he misses a tefilla. 
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Sunday Feb. 19 - כ"ח שבט Tuesday Feb. 21 - ל' שבט

Monday Feb. 20 - כ"ט שבט
Wednesday Feb. 22 - א' אדר

Thursday Feb. 23 - ב' אדר

Are women obligated to daven Musaf? Are women obligated in tashlumin?

What is a prerequisite  
for a tefillas nedavah?

Can a person who wakes up from a 
coma make up all the tefillos he missed?

Is preventing a monetary 
loss a reason to miss davening?

As we have learned, many poskim hold that a 
woman is obligated to daven Shemoneh Esrei. This 
obligation only applies to Shacharis and Minchah. 
Ma’ariv, which was originally instituted as an option 
but has since been accepted as an obligation, was 
never imposed on women. There is disagreement 
about whether a woman is obligated to daven 
Musaf. Some say that she is exempt, since it is a 
time-bound mitzvah and is not focused on arousing 
mercy to fulfill our needs.  

When one davens a tefillas nedavah, he must 
incorporate a new request. Doing so makes it clear 
that the tefilla is a nedavah and not a repeat of the 
chovah. The request must be incorporated into one 
of the middle brochos and must be a request for the 
fulfillment of a new need which he was not aware 
of when he davened (possibly) the previous time.

The Rishonim disagree about whether tashlumin only 
applies during the next immediate tefilla or whether one 
can daven multiple tashlumin for many tefillos which 
were missed. The halacha only allows tashlumin during 
the next tefilla. Therefore, if a person missed Shacharis and 
Mincha, he should only recite Ma’ariv twice, the first being 
the obligatory Ma’ariv and the second being the tashlumin 
for Mincha. He may, however, choose to daven as many 
tefillos nedavah as the number of tefillos that he missed. 
Therefore, if one was in jail or was sick for an extended 
period, he may daven tefillos nedavah for all the tefillos 
he missed. If he recovers or is freed on Rosh Chodesh, he 
should add Ya’aleh V’yavo to each of these tefillos. 

If a person was involved in business to prevent a monetary 
loss and missed davening as a result, he has an obligation of 
tashlumin. If it was unclear whether there was going to be a 
monetary loss but he chose to be involved and then missed 
davening, there is disagreement about whether this is 
considered a case of willfully missing davening. A person in 
this situation should stipulate before his make-up tefilla that 
in case he is not obligated, it should be a tefillas nedavah. 


