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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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לימוד: מאמצע סעיף כ"ג "אבל אם היא" עד אמצע סעיף כ"ה "או שהיתה"
What is the proper way to extend a chof and a reish?

When extending a letter, care should be taken that the letter should never lose its proper shape. For example, when extending 
a chof, both the upper and lower lines must be extended together. If one line is extended before the other, the letter will lose its 
identity as a chof before the second line is enlarged. Similarly, if the roof of a reish is extended towards its right side before its 
leg is widened, the letter will momentarily appear to be a daled and it will be pasul even after it is fixed. 

[ביאורים ומוספים דרשו, 155-154]

SUNDAY 
June 26  //  כ"ז סיון

לימוד: מאמצע הסעיף "או שהיתה" עד סעיף כ"ו
Does a barely noticeable break in a letter invalidate the parsha?

Different types of cracks in a letter are subject to different halachos, as follows: 1) If the break is visible from afar, the letter 
is pasul and fixing the break is viewed as rewriting the letter. 2) A break which is only visible when it is held to a light is not 
pasul. 3) Breaks which are only noticeable when peering closely or only visible after sustained concentration are subject to a 
disagreement, which will be explained below.

[סעיף כה, וביה"ל ד"ה אות וד"ה מכירם; ביאורים ומוספים דרשו, 162 ו־166]

MONDAY 
June 27  //  כ"ח סיון

לימוד: מסעיף כ"ו עד סעיף כ"ח

Can the letters be covered with a gloss?
There are certain clear substances which can be spread over the letters to prevent them from fading or changing color. Some poskim 
are lenient and allow this gloss to be spread over the letters. They explain that since it is clear and is meant to protect the letters, 
it becomes a part of the klaf. There are also certain chemical substances which can darken the letters. Some poskim allow this 
substance to be applied if the letters are beginning to turn brown. Others are only lenient if the letters are kosher to begin with. 

[ביאורים ומוספים דרשו, 170-169]

TUESDAY 
June 28  //   כ"ט סיון

לימוד: מסעיף כ"ח עד סעיף ל"ג

Can tefillin be written from memory?
Generally, to prevent mistakes, a sofer must use a sefer as a reference to write Sta”m.  Alternatively, he can have another person 
dictate to him. He must also repeat the words before writing them down. If the sofer is already proficient, he may write tefillin or 
mezuzos from memory. Even when he is writing from memory, he must still articulate the words before writing them down. With 
the articulation, the sofer instills kedusha into the words that are being written. B’dieved, if a non-proficient sofer wrote from 
memory, the parshios are kosher as long as they are mistake-free.       

[סעיף כט ו־לא, וס"ק קלד, קלו, קלז ו־קלח; ביאורים ומוספים דרשו, 176-174]

WEDNESDAY 
June 29  //  ל' סיון

לימוד: מסעיף ל"ג עד סעיף ל"ו

When are tefillin treated more stringently than a Sefer Torah? 
In the case of tefillin, Shulchon Aruch rules according to the above-mentioned view of most Rishonim—i.e. that the line may 
not extend three letters past the other lines. For a Sefer Torah, however, he rules according to the lenient view of the Rambam. 
Some explain that he is more stringent regarding tefillin since the lines and the klaf are smaller. This causes the uneven lines 
to appear unsightly. B’dieved, even if a full word was written past the rest of the lines, the parshios of Sta”m are kosher.
[סעיף לג וס"ק קמח; ביאורים ומוספים דרשו, 183]

THURSDAY 
June 30  //  א' תמוז

לימוד של דף היומי בהלכה: כ"ז סיון - א' תמוז תשפ“ב | מ”ב חלק א’ -  מאמצע סעיף כ"ג"אבל אם היא" עד סעיף ל"ו


