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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

6

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. 

Aside from the prohibition against davening or 
learning when one has to relieve himself, there is a 
general prohibition against holding oneself back 
from using the restroom.  This issur is known as bal 
tishaktzu. This issur is only mid’rabonon. Therefore, 
if one is giving a lecture and it will be embarrassing 
for him to interrupt it and tend to his needs, he may 
finish the class. The discomfort which he would 
suffer otherwise is an issue of kavod habrios, which 
overrides a rabbinic prohibition. Kavod habrios is 
relative to the sensitivities of the individual. If one 
is not uncomfortable interrupting his class, he is 
obligated to do so. 
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Sunday Jan. 22 - כ"ט טבת Tuesday Jan. 24 - ב' שבט 

Monday Jan. 23 - א' שבט

Wednesday Jan. 25 - ג' שבט

Thursday Jan. 26 - ד' שבט

Is davening permitted  
in front of a mirror?

Is a lecturer obligated to interrupt 
his shiur if he must relieve himself?

Why do some people not wear a gartel?

Must a person stop learning if he  
develops the need to relieve himself? 

How far does one have to travel  
to get water to wash for tefilah?

Davening in front of a mirror is forbidden even if a 
person closes his eyes, since it gives the impression 
that one is bowing to his own reflection. A person 
should also be careful not to daven in front of a window 
at night, since the contrast between the indoor 
light and the night sky accentuates his reflection.

Chazal teach that a person must adjust his clothing 
before davening Shemoneh Esrei. These preparations 
include tightening a belt or gartel around his waist. 
Even if a person already has a belt which separates 
between his heart and ervah, he must add another 
one to fulfill this halacha. In many communities there 
is no custom to wear a gartel. The poskim explain 
that the reason for wearing a gartel before davening 
applied only in earlier times, when people commonly  
girded themselves before meeting important people.  
Nonetheless, many communities adhere to the 
halacha in its original form.

Some hold that if one began to learn on his own before 
needing the bathroom, he may complete the entire 
topic which he is studying if the need arises while he is 
learning. One certainly does not need to be stringent if 
stopping would cause him not to return to his learning.

If a person’s hands are dirty while he is in transit and 
there is no water available, he must travel forward for up 
to seventy-two minutes to a place where water can be 
found. Alternatively, if he knows that there is water behind 
him or if he is not traveling, he must travel up to eighteen 
minutes. One should not miss either tefilah b’tzibur or 
zman tefilah to procure water. Instead, he should clean his 
hands with stones, dirt, or other materials that cleanse. 


