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ניסן תשפ"ג

קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
ניסן תשפ"ג

'ומכאן' עד 'וכזה'
'וכזה' עד 'ועתה'

'ועתה' עד סוף פרק י''א
פרק י''ב עד 'ויאמר ראובן'

'ויאמר ראובן' עד 'והנה יהודה'
'והנה יהודה' עד 'ויש עוד'
'ויש עוד' עד 'ועתה נראה'

'ועתה נראה' עד סוף פרק י''ב
פרק י''ג עד 'מה זה בידך'

'מה זה בידך' עד 'שלח ידך'
'שלח ידך' עד סוף פרק י''ג

פרק י''ד עד 'ומהר''ל מפראג'
'ומהר''ל מפראג' עד סוף פרק י''ד

פרק ט''ו עד 'והיה פי'

מסימן קכ''ב אמצע סעיף א 'ומיהו' עד סימן קכ''ג אמצע סעיף ב 'והש''ץ'
מאמצע הסעיף 'והש''ץ' עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סימן קכ''ד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'

חזרה מסימן קכ''ב אמצע סעיף א' 'ומיהו'
עד סימן קכ''ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה'

מסימן קכ''ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סימן קכ''ה

מתחילת סימן קכ''ה עד אמצע סעיף ב' 'וכן מנענעים'
מאמצע הסעיף 'וכן מנענעים' עד סימן קכ''ו אמצע סעיף ב' 'ואם היה'

מאמצע סעיף ב' 'ואם היה' עד סימן קכ''ז

חזרה מסימן קכ''ד אמצע סעיף ח' עד סימן קכ''ז

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

סב נזיר 
סג נזיר 
סד נזיר 
סה נזיר 
סו נזיר 
ב סוטה 
ג סוטה 
ד סוטה 
סוטה  ה
ו סוטה 
ז סוטה 
ח סוטה 
ט סוטה 
י סוטה 

ד' ניסן-י' ניסן ש. חשבון הנפש פרק ה' עד סוף פרק ו' )סוף השער(
י''א ניסן-י"ז ניסן שער הפרישות פתיחה עד סוף פרק א'

מוסר - שמירת הלשון
03/26/23
03/27/23
03/28/23
03/29/23
03/30/23
03/31/23
04/01/23
04/02/23
04/03/23
04/04/23
04/05/23
04/06/23
04/07/23
04/08/23

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
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
בין הזמנים
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 it is close to zman tefillah and there is not enough time for both 
the quiet Shemoneh Esrei and Chazoras Hashatz, the chazan should 
recite the first three brochos – including Kedushah – aloud, while 
the tzibur davens along with him. After Hakel Hakodosh, everyone 
continues the Shemoneh Esrei quietly. Some congregations choose 
this option l’chatchilah for Mincha. This is known as the “short Mincha”. 
The poskim explain this practice as follows: Chazoras Hashatz was 
originally instituted for congregations which had members who 
could not daven themselves. Therefore, in batei medrash where all the 
members were always well educated, Chazoros Hashatz was never 
instituted for Mincha.  
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Sunday Mar. 26 - ד' ניסן Tuesday Mar. 28 - ו' ניסן 

Monday Mar. 27 - ה' ניסן Wednesday Mar. 29 - ז' ניסן

Thursday Mar. 30 - ח' ניסן

How long does one have to remain  
in place after Shemoneh Esrei?

Why do some shuls daven a 
shortened Mincha?

Is it permissible to turn around  
after completing Shemoneh Esrei?

What should the chazan do if he 
suspects that there may not be nine 
people listening to Chazoras Hashatz?

What can talking during 
Chazoras Hashatz lead to?

After a person takes three steps back, he must 
remain in place and not immediately return to his 
original spot. Returning immediately would give 
the impression that the three steps back were not a 
sincere gesture of a servant taking leave of his master. 
Preferably, he should remain in place until the chazan 
reaches Kedushah. Minimally, he should wait until the 
chazan begins Chazoras Hashatz. During Ma’ariv on 
a weekday, he should wait in place until the chazan 
begins Kaddish. For the Friday night Ma’ariv, he should 
remain in his spot until the chazan begins Vayechulu. 

If a person completes Shemoneh Esrei before the chazan, 
he may not turn around and face the members of the  
tzibur who are still davening. There are two reasons 
for this: 1) doing so may disturb their kavanah, and 2) 
doing so can give the impression that he skipped part of 
Shemoneh Esrei. If the chazan has already finished his 
silent Shemoneh Esrei, a person would not be suspected 
of skipping if he turns around, but the first reason not to do 
so is still relevant.  

As mentioned, there must be at least nine people listening to Chazoras 
Hashatz. Otherwise, it is almost as if the chazan’s brochos are recited in 
vain. Every person in shul should have the attitude that he may be one of 
only nine people listening, and he should do his utmost to pay attention. 
Even if a person missed part of Chazoras Hashatz, he should try to listen.  
It is now the minhag to include in the minyan even people who are 
talking and not paying attention to the chazon. In such a case, the best 
solution for the chazan is to stipulate that if there are not enough people 
listening to Chazoras Hashatz, his tefilla should be a tefillas nedavah. 

It is strictly forbidden to speak in the middle of Chazoras Hashatz. 
Shulchon Aruch writes that one who speaks is a sinner and that such a sin 
is too great to bear. Those who talk should be reprimanded. The Achronim 
write that there were numerous shuls that were destroyed because of the 
sin of talking during Chazoras Hashatz.  Overseers should be appointed 
to make sure that people refrain from speaking during Chazoras 
Hashatz.  At first, they should privately reproach those who speak. If 
they do not change their behavior, they can be reprimanded publicly. 


