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#1 Rosh Chodesh Nisan Insight  
Proximity matters 
  53&52 הגדה 

משנה ברורה סימן תעא ס"ק כב  
(כב) לרחוץ - אחר חצות ילך לבית המרחץ ויטבול לכבוד הרגל ואחר תפלת המנחה נכון 

שיתעסק בדיני קרבן פסח ויחשוב לו הקדוש ברוך הוא כאלו קיים בפועל ובשל"ה העתיק מסדה"י 
מה שילמוד כל אדם [כו] ואין מברין האבל בערב פסח: 

See Sefer Eleh Maasei by R. Moshe Chagiz (1671-1738) & back of new version of Sichot 
Mussar and R. Chaim advice in 1973 

#2 Yeshiva or Shul? 
Midot matters 
 205 התורה המשמחת

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ סעיף יח  
). ואפילו הכי לא ירגיל עצמו לעשות כן, (נז) שלא ילמדו עמי הארץ ממנו ויתבטלו מב"ה (תשובת 

הרא"ש כלל ד' והטור). וכ"ש שלא יעסוק בתורה בב"ה (נח) בזמן שהציבור אומרים סליחות 
ותחינות (הגהות אלפסי החדשים).  

See Rav Zilberstein & Rav Moshe 
  חשוקי חמד ברכות דף סג עמוד ב

 בן תורה המזדמן לביהכ"נ בין מנחה לערבית והרב אומר שיעור לבעה"ב
 שאלה. בן תורה הבא בין הזמנים לעירו, והרב מלמד שיעור לבעה"ב במשניות או בקיצור שו"ע
 והבן תורה מרגיש שהוא בזבוז זמן בשבילו להשתתף בשיעור זה ולכן מוציא גמרא ופורש לפינה

  ,ללמוד בעיון

#3 Learning While Davening 
Integrity matters 
Ohr Yisrael Vol 62 & Chuk Mamtakim - Rabbi Muskin and the Rav zt”l 

  בבלי מסכת שבת דף י עמוד א
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  .זמן תפלה לחוד, וזמן תורה לחוד

 ספר קב הישר - פרק ח
 והיה הרמב"ן ז"ל מזהיר אותו תמיד ואמר לו אכול בשעת אכילה, ותישן בשעת .,

 השינה, ועשה תפלתך בשעת תפלה

#4 Working on his Davening 
Effort matters  
 התורה המשמחת 206

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב
  .ארבעה צריכין חזוק ואלו הן: תורה, ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ

#5 What to do after Davening? 
Davening matters HH272 


