
לימוד של דף היומי בהלכה:
ז' - י"א אייר תשפ“ב  

מ”ב חלק א’ -  מתחילת
סימן כ''ג עד סימן כ''ה 

סעיף י'

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: מסעיף ב' עד סעיף ה'
Should a person wear his tefillin while walking in the street?

It is appropriate to walk to shul in the morning wrapped in tallis and tefillin unless one will be arriving before the appropriate time for 
tallis and tefillin. If he will be walking through an area populated by non-Jews or an unclean area, he should don his tallis and tefillin 
in the courtyard or lobby of the shul. If this is not feasible, he may put them on at home and cover them while walking through the 
streets. The poskim disagree about the permissibility of wearing tefillin while passing a modern-day garbage can.  

[סעיף ב וס"ק ח; ביאורים ומוספים דרשו, 14-13]

לימוד: מסעיף ה' עד סימן כ''ה סעיף ב'
Is it permissible to print invitations containing pesukim?

It is forbidden to embroider words of pesukim onto a tallis. There are two reasons for this halacha: 1) People sometimes wear 
tzitzis in the bathroom. Bringing a garment with pesukim on it into the bathroom is degrading for the pesukim. 2) It is forbidden 
to write isolated pesukim outside the context of a complete sefer. For this reason, it is also incorrect to embroider pesukim on the 
mantel of a Sefer Torah. Likewise, a person should not print pesukim on wedding invitations.  

[סימן כד, ס"ק ט; ביאורים ומוספים דרשו, 9]

לימוד: מסעיף ה' עד סעיף ו'
What should a person think about when he wraps himself in tefillin?

The poskim write that when donning tefillin, a person should have the simple intention to be yotzei the mitzvah as well as a focus 
on the significance of the tefillin.  The focus should center on the fact that Hashem commanded us to write four parshiyos which 
describe his Oneness and the miracles of yetzias Mitzrayim, parshiyos that teach us that He is the Supreme Being who has full 
control of the upper and lower spheres. The tefillin are placed on the arm and the head so that a person’s brain and heart should 
be totally subservient to Hakodosh Boruch Hu.        

[סעיף ה וס"ק טו]

לימוד: מסעיף ו' עד סעיף י'
Can the shel yad be taken off before the shel rosh?

The Gemara proves from the pasuk in Shema that the tefillin shel yad should be put on before the tefillin shel rosh. Upon removing the 
tefillin, one must be careful to remove the shel rosh before the shel yad. One who mistakenly picks up his shel rosh first should put it 
down and put on the shel yad instead. If he has already put on the shel rosh, it should not be removed and the shel yad should be put 
on afterwards.             

[סעיף ו, ס"ק כב, וביה"ל ד"ה פגע]

לימוד: מתחילת סימן כ''ג עד סימן כ''ד סעיף ה'
Which tefilos can be recited in a cemetery? 

It is forbidden to stand with a visible tallis koton within four amos of a grave or an unburied body. Doing so is la’ag l’rosh 
(mocking a “poor” man) by performing mitzvos which are no longer available to the deceased. This halacha also applies at the 
grave of a child. The poskim disagree about whether one must be careful with a tallis koton near a woman’s grave.  A person 
should not learn Torah or daven while standing near the deceased for the same reason that he should not flaunt his tallis koton. 
Tefilos which are said to elevate the deceased’s soul are permitted. 

[שו"ע כג, א ו־ג, ומשנ"ב א, ג, ה ו־ו; ביאורים ומוספים דרשו, 3-2]

SUNDAY 
May 8  //  ז' אייר

MONDAY 
May 9  //  ח' אייר

TUESDAY 
May 10  //  ט' אייר

WEDNESDAY 
May 11  //   י' אייר

THURSDAY 
May 12  //  י"א אייר

30
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


