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

If one begins with the tzibur, even if he knows that his 
davening is lengthy and he will miss responding to 
Kedusha, Modim or Kaddish, he does not have to wait 
for the chazan. If a person estimates that by replacing 
the brochah of Sim Sholom with the text of Sholom Rov 
he will finish  davening in time for Kedusha, the poskim 
disagree about whether replacing the text is permitted. 
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Sunday Feb. 26 - ה' אדר Tuesday Feb. 28 - ז' אדר 

Monday Feb. 27 - ו' אדר Wednesday Mar. 1 - ח' אדר

Thursday Mar. 2 - ט' אדר

How does eating before  
Havdalah affect Shemoneh Esrei?

Does a person who davens a  
lengthy Shemoneh Esrei have to  
wait to begin until he hears Kedusha?

When is Atah Chonantonu  
said on Sunday morning?

Is davening along with the  
chazan considered tefilla b’tzibur?

How much time may a worker  
take off from work to daven?

On Motzei Shabbos, the passage of Atah 
Chonantonu is added to Shemoneh Esrei. If it is 
omitted, Shemoneh Esrei is not repeated unless 
one subsequently ate before reciting Havdalah. If 
one missed Mincha on Shabbos, he must daven 
two weekday tefillos during Ma’ariv. The proper 
method is to include Atah Chonantonu during 
the first tefilla and omit it during the second one.

A person who did not daven Ma’ariv on Motzei Shabbos 
must daven two tefillos on Sunday morning. If he already 
said Havdalah, he does not say Atah Chonantonu during 
either Shemoneh Esrei. If he did not make Havdalah, 
the Achronim disagree on the proper way to daven. One 
opinion holds that Atah Chonantonu is not added to either 
Shemoneh Esrei. Since he must still say Havdalah, there 
is no make-up for Atah Chonantonu. Others say that Atah 
Chonantonu should be added during the second tefilla, 
which is the make-up for Ma’ariv. A third opinion holds 
that it should be added to the first tefilla, since it is the first 
tefilla that he is davening after Shabbos. 

L’chatchila one may choose to daven Shemoneh 
Esrei along with the chazan. Many Achronim rule 
that davening with the chazan is like davening tefilla 
b’tzibur. Others say that it is not equivalent to tefilla 
b’tzibur but it is a step above davening by oneself. 

In earlier times, certain workers were limited 
in how much time they were allowed to take 
off from work in order to daven. Nowadays, it is 
understood in employment arrangements that 
a worker may take off time to daven an entire 
tefilla. However, one may only leave the workplace 
to go daven with a minyan if that is considered 
a standard arrangement among employees. He 
may only go to the closest shul; he may not insist 
on going to a further one to gain more sechar.  


