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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. 

It is best not to offer lengthy supplications on behalf 
of an individual in the middle of any brocha. At the 
end of Shemoneh Esrei, before yihyu l’rotzon, one 
may add any supplication he chooses, regardless 
of its length. It is recorded that when one of the 
Rishonim fell ill, the tzibur gathered for a ta’anis 
and extra tefillos and they added a lengthy 
supplication to the brocha of Selach Lonu. Tefillos 
on behalf of a gadol b’Yisroel whose Torah is critical 
for the entire nation are considered a public need 
for which lengthy tefillos are permitted.  
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כ"ו אדר - Sunday Mar. 19מ” Tuesday Mar. 21 - כ"ח אדר 

Monday Mar. 20 - כ"ז אדר

Wednesday Mar. 22 - כ"ט אדר

Thursday Mar. 23 - א' ניסן

When should people in the Southern 
Hemisphere say V’sein Tal U’matar?

Why is the health of a gadol 
b’Yisroel a public need?

If one says Hamelech Hamishpat 
during the year, does he have to go back?

For Aneinu to be said, how many  
people in the minyan must be fasting?

May one learn before he 
takes three steps back?

There are three views among the poskim as to how 
people living in the Southern Hemisphere should 
conduct themselves with regard to saying V’sein Tal 
U’matar: 1) They should follow the custom of people 
throughout the rest of the world. If rain during that 
period will be damaging for them, however, they 
should say V’sein Brocha throughout the year. If they 
ever need rain, they can add a request into the brocha 
of Shema Koleinu. 2) They should completely adhere 
to the halachos of the rest of the world. B’dieved, if they 
said V’sein Tal U’matar during their winter, they are 
yotzei. 3) They should completely adapt the halachos 
to fit with their circumstances—i.e. V’sein Brocha in 
their summer and V'sein Tal U’matar in their winter. 

Rema rules that if a person does not modify the ending 
of the brocha of Hashiva Shofteinu during Aseres 
Yemei Teshuva, he is still yotzei. This is because even the 
brocha that is used throughout the year contains the 
word melech. If one said Hamelech Hamishpat during 
the year, he is also yotzei. During Aseres Yemei Teshuva 
he must be certain to start each word with a hei when 
adding Hamelech Hamishpat.  B’dieved, if he said Melech 
Hamishpat he is yotzei. 

In order to say Aneinu during Chazoras Hashatz, ten people 
in the minyan must be fasting. According to some Achronim, 
this only applies to a ta’anis which was instituted for a 
specific calamity. For the four standard fasts, however, it is 
sufficient if there are just seven people in the minyan who 
are fasting. According to some opinions, the people who are 
fasting do not actually have to be davening in that minyan. It 
is sufficient if they are in shul during Chazoras Hashatz. 

If a person has already said the final verse of Yihyu L’rotzon and 
has not yet taken three steps back, he may answer to all devarim 
shebekedusha including Boruch Hu U’voruch Shmo. If the 
congregation reaches Aleinu, he may say it along with them. The 
poskim disagree about whether he may recite Tehillim at that point. 
Some hold that he may only recite them if the tzibur is reciting them 
at that time. The poskim also disagree about whether one may learn 
out loud or whether one is only permitted to do so in his mind. 


