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לימוד של דף היומי בהלכה:
כ' - כ"ד סיון תשפ“ב  

מ”ב חלק א’ -  מאמצע
 סעיף י"ז "משום דבעינן" 

עד אמצע סעיף כ"ג 
"אבל אם היא"
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קנין חכמה:

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

שעשאה'' ''וריש  סי''ח  אמצע  עד  דבעינן''  ''משום  סי''ז  מאמצע 
נגעו'' ''אם  ''וריש שעשאה" עד אמצע  הסעיף  מאמצע סי''ח 

מאמצע הסעיף ''אם נגעו'' עד סעיף י''ט
מסעיף י''ט עד סעיף כ'

היא'' אם  ''אבל  כ''ג  סעיף  אמצע  עד  כ'  מסעיף 

חזרה מאמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''
עד אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''

''או שהיתה'' היא'' עד אמצע סכ''ה  ''אבל אם  מאמצע סכ''ג 
מאמצע הסעיף ''או שהיתה'' עד סעיף כ''ו

מסעיף כ''ו עד סעיף כ''ח
מסעיף כ''ח עד סעיף ל''ג

'ומזה יוכל' עד 'וזה ידוע'
'וזה ידוע' עד 'ובאמת כל אחד'

'ובאמת כל אחד' עד 'ואף על פי כן'
'ואף על פי כן' עד 'עוד אמרתי'
'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

שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק א' עד פרק א' 'ואחר כך'
פרק א' 'ואחר כך' עד פרק א' 'ונראה לבאר'

יבמות קד
יבמות קה
קו יבמות 
קז יבמות 
יבמות קח
יבמות קט
קי יבמות 
יבמות קיא
יבמות קיב
יבמות קיג
יבמות קיד

מוסר - שמירת הלשון

כ' סיון - כ"ו סיון   שער הבטחון פ"ה 'והשישי כי הבוטח' עד סוף פרק ו'
כ"ז סיון - ג' תמוז   שער הבטחון פרק ז' עד סוף שער הבטחון

06/19/22
06/20/22
06/21/22
06/22/22
06/23/22
06/24/22
06/25/22
06/26/22
06/27/22
06/28/22
06/29/22

סיון תשפ"ב
 סיון

 משנה ברורה                                                                  מוסר - שמירת הלשון
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קנין חכמה:קנין חכמה:

יבמות עו
יבמות עז
עח יבמות 
עט יבמות 
פ יבמות 
יבמות פא
יבמות פב
פג יבמות 
יבמות פד
יבמות פה
יבמות פו
יבמות פז
יבמות פח
יבמות פט

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

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

כלל ו' אות ה' עד אות ח'
כלל ו' אות ח' עד סוף כלל ו' 

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

כלל ז' אות ה' עד סוף כלל ז'
כלל ח' אות א' עד אות ד'

כלל ח' אות ד' עד סוף כלל ח'

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

מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם'' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י'

מסעיף י' עד תחילת סימן כ''ח

חזרה מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם''
עד תחילת סימן כ''ח

מתחילת סימן כ''ח עד תחילת סימן כ''ט
מתחילת סימן כ''ט עד סימן ל' סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן ל''א
מתחילת סימן ל''א עד תחילת סימן ל''ב

מתחילת סימן ל''ב עד סעיף ג'

חזרה מתחילת סימן כ''ח עד סימן ל''ב סעיף ג'

מוסר - חפץ חיים, שמירת הלשוןמוסר - חפץ חיים

כ"א אייר - כ"ז אייר  שער הבטחון פרק ד' 'ויש שימצא בכלל מבקשי הממון' עד 'אבל עניני אויביו'
כ"ח אייר - ה' סיון  שער הבטחון פרק ד' 'אבל עניני אויביו' עד 'אבל פירוש החלק החמישי'

סיון תשפ"באייר - סיון תשפ"ב

סיון ו' 
סיון ז' 
סיון ח' 
סיון ט' 
סיון י' 
סיון י"א 
סיון י"ב 
סיון י"ג 
סיון י"ד 
סיון ט"ו 
סיון ט"ז 
סיון י"ז 
סיון י"ח 
סיון י"ט 

מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד אמצע סעיף ח' ''טוב להוציא''
נוהגין'' ''וכן  ''טוב להוציא'' עד אמצע ס"ט  מאמצע ס"ח 

מאמצע סעיף ט' ''וכן נוהגין'' עד סעיף י''ג

חזרה מסימן ל''ב סעיף ג' עד סעיף י''ג

מסימן ל''ב סי''ג עד אמצע סט''ו ''אבל שאר פוסקים''
סט''ז עד  פוסקים''  שאר  ''אבל  סט''ו  מאמצע 
מסעיף ט''ז עד אמצע הסעיף ''הא דמכשרינן''
י''ז סעיף  עד  דמכשרינן''  ''הא  הסעיף  מאמצע 
דבעינן'' ''משום  הסעיף  אמצע  עד  י''ז  מסעיף 

חזרה מסימן ל''ב סעיף י''ג עד
אמצע סעיף י''ז ''משום דבעינן''

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

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

כלל ט' אות י"ד עד סוף הלכות רכילות
חפץ חיים ציורים אות א' עד אות ד'

אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד אות י'

אות י' עד סוף ספר חפץ חיים
שמירת הלשון הקדמה עד 'ומזה יוכל'

צ יבמות 
יבמות צא
צב יבמות 
צג יבמות 
צד יבמות 
יבמות צה
צו יבמות 
צז יבמות 
יבמות צח
יבמות צט
ק יבמות 
יבמות קא
יבמות קב
קג יבמות 

05/22/22
05/23/22
05/24/22
05/25/22
05/26/22
05/27/22
05/28/22
05/29/22
05/30/22
05/31/22
06/01/22
06/02/22
06/03/22
06/04/22

ו' סיון - י"ב סיון  שער הבטחון פ"ד 'אבל פירוש החלק החמישי'  עד 'והבטחון על האלוקים'
י"ג סיון - י"ט סיון  שער הביטחון פ"ד 'והביטחון על האלוקים' עד פ"ה 'והשישי כי הבוטח'

06/05/22
06/06/22
06/07/22
06/08/22
06/09/22
06/10/22
06/11/22
06/12/22
06/13/22
06/14/22
06/15/22
06/16/22
06/17/22
06/18/22

אייר - סיון
 משנה ברורה                                                                  מוסר - חפץ חיים

לימוד: מסעיף כ' עד אמצע סעיף כ"ג "אבל אם היא"

Who is responsible to proofread the parshios? 
When writing tefillin, one must be extremely careful that each letter is written properly and each word is spelled correctly. 
Even one mistake disqualifies the tefillin. A person who unknowingly wears pasul tefillin is not yotzei the mitzvah and 
recites numerous brochos in vain. The sofer is obligated to proofread the parsha a few times to be certain that it is mistake-
free. He is forbidden to distribute or sell the parshios before they are proofread. The recipient should also have another 
expert proofreader examine the parshios. 
[סעיף כ-כא וס"ק קא; ביאורים ומוספים דרשו, 150]

לימוד:מאמצע הסעיף "אם נגעו" עד סעיף י"ט

How is an aleph written?
The letter aleph is made up of three parts: a yud in the upper right corner, a diagonal line, and a yud in the lower left corner. The 
upper right yud is connected to the middle line with its foot, and the lower yud is connected by a crown at its top. A standard yud 
comes with a little point which sticks out of the lower left side of its roof. The poskim disagree about whether the lower left yud that 
is part of the aleph must have this point. 

[סעיף יט, ס"ק פו, וביה"ל ד"ה או; ביאורים ומוספים דרשו, 126 ,127 ו־133]

לימוד: מאצע סעיף י"ח "וריש שעשאה, עד אמצע הסעיף "אם נגעו"

Can illegible letters be fixed?
If letters became attached to the extent that they are no longer capable of being identified by a child, they are invalid. In this case, 
it is not sufficient to just remove the attachment. Since the letters themselves were not recognizable, scratching away the ink 
would be an issue of chok tochos. When the letters attach in this fashion, they are pasul regardless of whether the attachment 
happens during the writing or afterwards.
[סעיף יח וס"ק פ-פא; ביאורים ומוספים דרשו, 119-117]

לימוד: מסעיף י"ט עד סעיף כ'

What should a sofer say before he begins to write?
Before he begins writing, the sofer must say the following aloud: Ani koseiv l’sheim kedushas tefillin (the intention of my writing 
should be for the kedusha of tefillin). If he omitted the word kedushas, some say that the writing is still kosher b’dieved. The sofer 
should also articulate that he is instilling sanctity into the names of Hashem that he is writing (see below). If a different sofer 
takes over the writing in the middle of the project, he must make these declarations as well. The intentions of the first sofer do not 
carry over to the second sofer.         

[סעיף יט וס"ק צד ו־צו; ביאורים ומוספים דרשו, 140-139]

לימוד: מאמצע סעיף י"ז "משום דבעינן" עד אמצע סעיף י"ח "וריש שעשאה"

Can ink be removed from part of a letter?
As we have learned, letters of Sta”m must be written in accordance with the restriction of chok tochos; they may not be formed by 
carving around a smear of ink. However, if part of a letter was written correctly and part was then covered by a drop of ink, it is 
acceptable to scratch at the ink in order to finish the letter. As long as the letter was completed, it is not an issue that part of it was 
not written in the standard way. A minority opinion disagrees and maintains that the entire letter must be written properly. 

[ס"ק סז וביה"ל ד"ה ונסתמה]

SUNDAY 
June 19  //  כ' סיון

MONDAY 
June 20  //  כ"א סיון

TUESDAY 
June 21  //   כ"ב סיון

WEDNESDAY 
June 22  //   כ"ג סיון

THURSDAY 
June 23  //  כ"ד סיון


