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אדר-ניסן תשפ"ג

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
אדר-ניסן תשפ"ג

'תבנה ותכונן' עד 'ועתה נבוא'
'ועתה נבוא' עד 'ודרשו עוד'
'ודרשו עוד' עד סוף פרק ח'
פרק ט' עד 'וכאשר יתבונן'

'וכאשר יתבונן' עד 'ודע עוד'
'ודע עוד' עד סוף פרק ט'

פרק י' עד פרק י''א
פרק י''א עד 'ועוד רמז'

'ועוד רמז' עד 'ויבא יוסף'
'ויבא יוסף' עד 'וישראל'

'וישראל' עד 'וישלחו'
'וישלחו' עד 'כי שמעתי'
'כי שמעתי' עד 'השליכו'

'השליכו' עד 'ומכאן'

מסימן קי''ד אמצע סעיף ב' 'וי''א' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סימן קט''ז
מתחילת סימן קט''ז עד סימן קי''ז סעיף ב'

חזרה מסימן קי''ד אמצע סעיף ב' עד סימן קי''ז סעיף ב'

מסימן קי''ז סעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן קי''ט

מתחילת סימן קי''ט עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן קכ''א

מתחילת סימן קכ''א עד סימן קכ''ב אמצע סעיף א' 'ומיהו'

חזרה מסימן קי''ז סעיף ב' עד סימן
קכ''ב אמצע סעיף א 'ומיהו'

03/12/23
03/13/23
03/14/23
03/15/23
03/16/23
03/17/23
03/18/23
03/19/23
03/20/23
03/21/23
03/22/23
03/23/23
03/24/23
03/25/23

י''ט אדר
אדר כ' 
כ''א אדר
כ''ב אדר
כ''ג אדר
אדר כ''ד 
אדר כ''ה 
אדר כ''ו 
אדר כ''ז 
אדר כ''ח 
אדר כ''ט 
ניסן א' 
ניסן ב' 
ניסן ג' 

מח נזיר 
מט נזיר 
נ נזיר 
נא נזיר 
נב נזיר 
נג נזיר 
נד נזיר 
נה נזיר 
נו נזיר 
נז נזיר 
נח נזיר 
נט נזיר 
ס נזיר 
סא נזיר 

י''ט אדר-כ''ה אדר ש. חשבון הנפש פ''ג ''והתשעה ועשרים שיתבונן'' עד פ''ג ''ואלה אחי שלושים פנים''
כ''ו אדר-ג' ניסן ש. חשבון הנפש פ''ג ''ואלה אחי שלושים פנים'' עד סוף פרק ד'

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 צד:
בבא קמא צה.
בבא קמא צה:
בבא קמא צו.
בבא קמא צו:

חזרה
חזרה

בבא קמא צז. 
בבא קמא צז:

בבא קמא צח.
בבא קמא צח:

בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים

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 a person feels confident that he is fluent in the correct nusach 
before thirty days have passed, the poskim disagree on whether 
it can be assumed that he said the right verse even before the 
end of thirty days. This question can be approached in another 
way: If a person does not feel confident that he is fluent after 
thirty days, must it still be assumed that he did not say the 
right verse if he is in doubt? Some poskim say that one must 
be lenient on both questions and not repeat Shemoneh Esrei 
unless he stipulates (when it is permissible to do so) that if he is 
not obligated, his tefilla should be a tefillas nedavah. 
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Sunday Mar. 12 - י"ט אדר Tuesday Mar. 14 - כ"א אדר 

Monday Mar. 13 - כ' אדר
Wednesday Mar. 15 - כ"ב אדר

Thursday Mar. 16 - כ"ג אדר

When should a person who  
is davening at home daven  
Musaf on the first day of Pesach?

Can one be certain that he said the right 
nusach even before thirty days have passed?

What is the chiddush of  
R’ Akiva Eiger regarding one who  
omits Mashiv Haruach on Friday night?

What is the connection between an ox 
that gores and saying Morid Hageshem?

How should a mother  
daven for a child who is ill?

 A follower of the minhag Ashkenaz who is 
davening by himself on the first day of Pesach 
should daven Musaf as early as possible (i.e. 
before the chazan stops saying Mashiv Haruach) 
and say Mashiv Haruach. In contrast, a person 
who keeps minhag Sefard should daven 
Musaf later than the tzibur so he can say Morid 
Hatal after the chazan has already said it. 

If one did not say Morid Hageshem in the winter, one must 
go back and incorporate it into the brocha or repeat the 
entire Shemoneh Esrei. This halacha applies to Shacharis, 
Minchah, Musaf and Ma’ariv on both Shabbos and weekdays. 
However, it is well-known that R’ Akiva Eiger presented a 
novel idea on this subject. He argued that if a person omits 
Morid Hageshem during Ma’ariv on Friday night, he is yotzei 
and it is not necessary to repeat the brocha. He explains that 
there are Achronim who hold that one is yotzei even if he 
only davens Brocha Achas M’ein Sheva on Friday night. Since 
Mashiv Haruach was never incorporated into Brocha Achas 
M’ein Sheva, it can be deduced that Mashiv Haruach was not 
an integral part of davening on Friday night. 

If one does ninety practice runs of the brocha with the correct 
addition, the Rishonim disagree about whether he can then be 
established as fluent in the text. Some bring a proof from halachos 
pertaining to oxen. Once an ox has gored three times, it is a mu’ad 
(established as one that gores) and the owner is obligated to pay 
full damages if it subsequently causes harm. According to one view 
in the Mishnah, the ox becomes a mu’ad whether it gored three 
times over three days or three times in a day. The reasoning is that 
if one can establish a tendency from actions spread over several 
days, certainly he can establish one based on multiple actions in a 
day. Likewise, if one can establish fluency over thirty days, he can 
certainly establish it after multiple reviews in one day. 

If  one does not know the patient’s mother’s name, he may say 
his father’s name instead. If this is not an option, he may use 
his last name or another descriptive term. A mother who is 
davening on behalf of her child should say “my son/daughter”. 


