
לימוד של דף היומי בהלכה:
י"ד - י"ח אייר תשפ“ב  

מ”ב חלק א’ -  מסימן כ''ה 
סעיף י' עד סימן כ''ז

אמצע סעיף א' ''גדם''

Join over 50,000 participants worldwide as Daf HaYomi B’Halacha recently began the new cycle, 'משנה ברורה, חלק א,  
and become proficient in the halachos of everyday life. To Join: 888-5-DIRSHU • info@DirshuNJ.org

לימוד: מאמצע סי''ב ''מי שמניח'' עד אמצע סי''ג ''וביום שיש''
Is a new brocha said when tightening a loose tefillin strap?

If the straps become loose immediately upon fastening the shel yad, they should be refastened without a new brocha. If, however, the 
shel yad or shel rosh became loose after the shel rosh was put on, a new brocha is necessary when refastening it. If the loosening took 
place during davening, a new brocha should not be said. Since it is understood that a person wears tefillin throughout davening, it is 
as if one was mindful at the time of the first brocha that it should cover all replacements during davening.    

[סעיף יב וס"ק נא-נב; וראה ביה"ל ד"ה אינו]

לימוד: מאמצע סי''א ''יש מי שכתב'' עד אמצע סי''ב ''מי שמניח''
Is a new brocha said before repositioning tefillin if they slip out of place?

If the tefillin moved out of place while being worn, the halacha is as follows: If they only partially moved, a brocha is not 
made when they are put back in place. If they entirely—or even mostly--moved out of place, a new brocha must be said 
upon repositioning them. Some Achronim say that according to the above-mentioned view of the Rema, a brocha is not 
recited again if tefillin moved out of place. They explain that since nowadays tefillin are worn for a set amount of time 
(i.e. during davening), it can be assumed that there is an automatic plan to return tefillin to their proper position if they 
fall out of place during that time. 
[סעיף יב וס"ק מד-מה]

לימוד: מאמצע סי''ג ''וביום שיש'' עד תחילת סימן כ''ו
Why are tefillin not worn during Musaf on Rosh Chodesh?

On Rosh Chodesh, the tefillin are taken off before davening Musaf. There are two reasons for this practice: 1) The Kedusha of 
Musaf in many shuls begins with keser yitnu (offering of the crown, so to speak, to Hashem). It is improper for another crown--
the tefillin--to be on the head at that time. 2) Tefillin are not worn on Yom Tov. Since Yom Tov is an ois, it is not necessary to have 
another ois of tefillin. Although Rosh Chodesh is not a Yom Tov, mentioning the korbonos is akin to an ois and therefore the tefillin 
are removed.        

[סעיף יג וס"ק סא; ביאורים ומוספים דרשו, 77]

לימוד: מתחילת סימן כ''ו עד סימן כ''ז אמצע ס"א ''גדם"
Where should the tefillin shel yad be placed?

The tefillin shel yad are placed on the lower half of the weaker hand bicep. If one has large tefillin, he may place them over the entire 
bicep, since some hold that the entire bicep is acceptable for placement. All agree that they cannot extend below the bicep. A person 
must be careful when he pulls his sleeve over his tefillin so as not to push them below the bicep.             

[סימן כז, סעיף א, ס"ק ג-ד, וביה"ל ד"ה בבשר וד"ה בראש; ביאורים ומוספים דרשו, 3]

לימוד: מסימן כ''ה ס"י עד אמצע סי''א ''יש מי שכתב''
May one respond to Borchu between the shel yad and shel rosh? 

It is forbidden to speak--even a davar sheb’kedusha--between putting on the tefillin shel yad and shel rosh. A davar 
sheb’kedusha includes answering Yehei Shmei Rabba, Borchu and Kedusha. As we have learned, a person who spoke may have to 
recite one or two brochos (the opinions differ) before putting on the shel rosh. One who spoke a davar shebekudah, however, only 
has to say the brocha of al mitzvas and not the brocha of l’honiach. If one spoke about matters pertaining to the tefillin (although 
it is forbidden to do so), he does not have to say any extra brochos.  

[סעיף י, ס"ק לד ו־לו, וביה"ל ד"ה אם]

SUNDAY 
May 15  //  י"ד אייר

MONDAY 
May 16  //  ט"ו אייר

TUESDAY 
May 17  //  ט"ז אייר

WEDNESDAY 
May 18  //   י"ז אייר

THURSDAY 
May 19  //  י"ח אייר
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קנין חכמה:קנין חכמה:

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

כלל ח' אות ג' עד אות ה' 
כלל ח' אות ה' עד אות ח'
כלל ח' אות ח' עד אות י'

כלל ח' אות י' עד אות י"ב
כלל ח' אות י"ב עד אות י"ג

כלל ח' אות י"ג עד סוף כלל ח' 
כלל ט' אות א' עד אות ג' 
כלל ט' אות ג' עד אות ה'

כלל ט' אות ה' עד סוף כלל ט' 
כלל י' אות א' עד אות ג'
כלל י' אות ג' עד אות ה'
כלל י' אות ה' עד אות ז'
כלל י' אות ז' עד אות ט'

כלל י' אות ט' עד אות י"א

מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן ט''ו
מתחילת סימן ט''ו עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן ט''ז

מתחילת סימן ט''ז עד תחילת סימן י''ז

חזרה מסימן י''ד סעיף ד' עד תחילת סימן י''ז

מתחילת סימן י''ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן י''ט

מתחילת סימן י''ט עד תחילת סימן כ''א
מתחילת סימן כ''א עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן כ''ג

חזרה מתחילת סימן י''ז עד תחילת סימן כ''ג

ניסן כ"ג 
כ"ד ניסן
כ"ה ניסן
ניסן כ"ו 
ניסן כ"ז 
כ"ח ניסן
כ"ט ניסן
ניסן ל' 
אייר א' 
אייר ב' 
אייר ג' 
אייר ד' 
אייר ה' 
אייר ו' 

אייר ז' 
אייר ח' 
אייר ט' 
אייר י' 
אייר י"א 
אייר י"ב 
אייר י"ג 
אייר י"ד 
אייר ט"ו 
אייר ט"ז 
אייר י"ז 
אייר י"ח 
אייר י"ט 
אייר כ' 

מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן כ''ה סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף י'

חזרה מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ה סעיף י'

''יש מי שכתב'' סי''א  כ''ה ס"י עד אמצע  מסימן 
''יש מי שכתב'' עד אמצע סי''ב ''מי שמניח'' מאמצע סי''א 
''וביום שיש'' ''מי שמניח'' עד אמצע סי''ג  מאמצע סי''ב 
כ''ו סימן  תחילת  עד  שיש''  ''וביום  סי''ג  מאמצע 
מתחילת סימן כ''ו עד סימן כ''ז אמצע ס"א ''גדם''

חזרה מסימן כ''ה סעיף י' עד סימן כ''ז
אמצע סעיף א' ''גדם''

כלל י' אות י"א עד אות י"ג
כלל י' אות י"ג עד אות ט"ו
כלל י' אות ט"ו עד אות י"ז

כלל י' אות י"ז עד סוף הל' לשון הרע
חפץ חיים הל' רכילות כלל א' אות א' עד אות ד'

כלל א' אות ד' עד אות ו'
כלל א' אות ו' עד אות ח'
כלל א' אות ח' עד אות י'

כלל א' אות י' עד סוף כלל א' 
כלל ב' אות א' עד אות ג'

כלל ב' אות ג' עד סוף כלל ב' 
כלל ג' אות א' עד אות ב'

כלל ג' אות ב' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד סוף כלל ד'

יבמות סב
סג יבמות 
יבמות סד
יבמות סה
סו יבמות 
סז יבמות 
יבמות סח
יבמות סט
ע יבמות 
יבמות עא
יבמות עב
עג יבמות 
יבמות עד
יבמות עה

מוסר - חפץ חיים מוסר - חפץ חיים

כ"ג ניסן - כ"ט ניסן  שער הבטחון פרק ג' 'וטרדת הנפש להקדים'  עד 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא'
ל' ניסן - ו' אייר  שער הבטחון פרק ג' 'והעלה אשר בעבורה חייב הבורא' עד 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול'

ז' אייר - י"ג אייר  שער הבטחון פרק ג' 'וכיוון שהתברר חיוב הגלגול' עד פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו'
י"ד אייר - כ' אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ואם יבוא לו טרפו' עד 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון'

אייר תשפ"בניסן - אייר תשפ"ב

04/24/22
04/25/22
04/26/22
04/27/22
04/28/22
04/29/22
04/30/22
05/01/22
05/02/22
05/03/22
05/04/22
05/05/22
05/06/22
05/07/22

05/08/22
05/09/22
05/10/22
05/11/22
05/12/22
05/13/22
05/14/22
05/15/22
05/16/22
05/17/22
05/18/22
05/19/22
05/20/22
05/21/22

אייר 
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים
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קנין חכמה:קנין חכמה:

ניסן תשפ"באדר ב' - ניסן תשפ"ב

כלל ג' אות א' עד אות ג'
כלל ג' אות ג' עד אות ה'
כלל ג' אות ה' עד אות ז'

כלל ג' אות ז' עד סוף כלל ג' 
כלל ד' אות א' עד אות ג'
כלל ד' אות ג' עד אות ה'
כלל ד' אות ה' עד אות ז'
כלל ד' אות ז' עד אות ט'

כלל ד' אות ט' עד אות י"א
כלל ד' אות י"א עד אות י"ב

כלל ד' אות י"ב עד סוף כלל ד' 
כלל ה' אות א' עד אות ה'
כלל ה' אות ה' עד אות ז'

כלל ה' אות ז' עד סוף כלל ה'

מתחילת סימן ט' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן י'
מתחילת סימן י' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן ט' עד סימן י' סעיף י''א

מסימן י' סעיף י''א עד תחילת סימן י''א
מתחילת סימן י''א עד אמצע סעיף ב' ''ונוהגין''

מאמצע סעיף ב' ''ונוהגין'' עד סעיף ד'
מסעיף ד'  עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

חזרה מסימן י' סעיף י''א עד סימן י''א סעיף ח'

03/27/22
03/28/22
03/29/22
03/30/22
03/31/22
04/01/22
04/02/22
04/03/22
04/04/22
04/05/22
04/06/22
04/07/22
04/08/22
04/09/22

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

כ יבמות 
כא יבמות 
כב יבמות 
כג יבמות 
כד יבמות 
כה יבמות 
כו יבמות 
כז יבמות 
כח יבמות 
כט יבמות 
ל יבמות 
לא יבמות 
לב יבמות 
לג יבמות 

מוסר - חפץ חיים

כ"ד אדר ב' - א' ניסן  שער עבודת האלוקים פרק י'  עד שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'
ב' ניסן - ח' ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ואם יבטח ברוב עושרו'  עד 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה'

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

מסימן י''א סעיף ח' עד סעיף י'
מסעיף י' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד אמצע סעיף י''ד ''ונוהגין''
מאמצע סעיף י''ד ''ונוהגין'' עד תחילת סימן י''ב
מתחילת סימן י''ב עד אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''

חזרה מסימן י''א סעיף ח' עד סימן י''ב אמצע 
סעיף א' ''ולרבינו תם''

מסימן י''ב אמצע ס"א ''ולרבינו תם'' עד תחילת סימן י''ג
''ואפילו'' ג'  י''ג עד אמצע סעיף  מתחילת סימן 
''ואפילו'' עד תחילת סימן י''ד מאמצע סעיף ג' 

מתחילת סימן י''ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'

חזרה מסימן י''ב אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''
עד סימן י''ד סעיף ד'

כלל ו' אות א' עד אות ג'
כלל ו' אות ג' עד אות ה'
כלל ו' אות ה' עד אות ז'

כלל ו' אות ז' עד אות ט' 
כלל ו' אות ט' עד אות י"א

כלל ו' אות י"א עד סוף כלל ו' 
כלל ז' אות א' עד אות ג'
כלל ז' אות ג' עד אות ה' 
כלל ז' אות ה' עד אות ז'

כלל ז' אות ז' עד אות ט' 
כלל ז' אות ט' עד אות י'
כלל ז' אות י' עד אות י"ג

כלל ז' אות י"ג עד סוף כלל ז' 
כלל ח' אות א' עד אות ג'

לד יבמות 
לה יבמות 
לו יבמות 
לז יבמות 
לח יבמות 
לט יבמות 
מ יבמות 
יבמות מא
יבמות מב
מג יבמות 
יבמות מד
יבמות מה
מו יבמות 
מז יבמות 

מוסר - חפץ חיים

ט' ניסן - ט"ו ניסן  שער הבטחון פתיחה 'ומתועלת הבטחון בה' בענין התורה' עד פרק ב' 'וכאשר נחקור'
ט"ז ניסן - כ"ב ניסן  שער הבטחון פ"ב 'וכאשר נחקור' עד פ"ג 'וטרדת הנפש להקדים'

04/10/22
04/11/22
04/12/22
04/13/22
04/14/22
04/15/22
04/16/22
04/17/22
04/18/22
04/19/22
04/20/22
04/21/22
04/22/22
04/23/22

אדר ב' - ניסן
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים


