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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. 

Shulchon Aruch rules that a person who has been drinking wine, 
although he is still coherent, should not daven until the effects 
of the wine wear off.  Later Achronim qualify that these halachos 
pertained to earlier generations that davened with a high level 
of kavanah. In later generations, a number of factors make this 
halacha inapplicable. First, people generally daven with less 
kavanah. In addition, our wines are not as strong as wines in earlier 
times. People also daven with siddurim, so less focus is necessary 
to daven. Given these differences a person today may daven even 
if they have been drinking, as long as they feel in control of their 
thoughts. In addition, the poskim say that one should certainly 
not miss zman tefilla in order to completely sober up. 
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 ט"ז שבט - Tuesday Feb. 7 י"ד שבט - Sunday Feb. 5מ”

Monday Feb. 6 - ט"ו שבט

Wednesday Feb. 8 - י"ז שבט

Thursday Feb. 9 - י"ח שבט

Should a tallis be adjusted  
during Shemoneh Esrei?

Can a person daven after drinking?

How should one mentally  
prepare for Shemoneh Esrei?

What is the minimum amount of  
kavanah necessary for Shemoneh Esrei?

What are the pitfalls of  
davening in another language?

If a person’s tallis partially slips off during 
Shemoneh Esrei, he may adjust it back into place. 
If it slips off entirely, putting it back on is forbidden. 
Picking it up is considered a hefsek. Another 
person may put it back on for him.  If he did pick it 
up, he does not have to start the brocha over again. 

Before starting Shemoneh Esrei, a person must 
focus on the following: 1) If he were standing before 
a human king, he would be careful to arrange his 
thoughts and words properly. Certainly, then, he 
must be prepared and make an effort not to let 
his mind wander in front of the King of the world, 
who knows the thoughts of man. 2) Hashem is 
all-powerful and great, whereas man is limited and 
lowly. 3) Thoughts of holiness should be in one’s 
mind (as opposed to thoughts of pleasure and 
gashmius). 

A person must have proper kavanah throughout Shemoneh 
Esrei. Proper kavanah means understanding the meaning 
of the words. If it is difficult to keep one’s focus for the entire 
Shemoneh Esrei, one should focus at least on the first brocha 
of Avos. It is also crucial for a person to have kavanah for the 
brocha of Modim.

One of the practices of the Haskalah was to change the text 
of the davening from Lashon Kodesh into the local language. 
Their intentions were to cause Jews to forget their connection 
to Lashon Kodesh, which would in turn cause them to lose their 
connection to Eretz Yisroel and their yearning for Moshiach. 
Maskilim also began to omit the brochos of kibbutz galuyos and 
binyan Yerushalayim. The Achronim who lived at the time fought 
valiantly against their reforms and changes to the mesorah.


