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בבא קמא כג.
בבא קמא כג:
בבא קמא כד.
בבא קמא כד:
בבא קמא כה.

חזרה
חזרה

בבא קמא כה:
בבא קמא כו.
בבא קמא כו:
בבא קמא כז.
בבא קמא כז:

חזרה
חזרה

תמוז תשפ"ב

קנין חכמה:קנין חכמה:

משנה ברורה   דף היומי בהלכה
פרק ב' 'והנה ידוע' עד פרק ב' 'והנה כאשר'

פרק ב' 'והנה כאשר' עד סוף פרק ב'
פרק ג' 'עוד נוכל' עד פרק ג' 'והגאון'

פרק ג' 'והגאון' עד סוף פרק ג'
'וגורמת' ד'  פרק  עד  גדול'  'כמה  ד'  פרק 
מזה' 'ויותר  ד'  פרק  עד  'וגורמת'  ד'  פרק 
פרק ד' 'ויותר מזה' עד פרק ד' 'הג''ה ומה יפה'
פרק ד' 'הג''ה ומה יפה' עד פרק ד' 'ומה לי'

פרק ד' 'ומה לי' עד סוף פרק ד'
'וגרסינן' ה'  פרק  עד  גדול'  'כמה  ה'  פרק 
פרק ה' 'וגרסינן' עד פרק ה' 'וגרסינן באלה'
ה' פרק  סוף  עד  באלה'  'וגרסינן  ה'  פרק 
כל' 'והנה  ו'  פרק  עד  יפלא'  'ואל  ו'  פרק 
פרק ו' 'והנה כל' עד פרק ו' 'ועוד מצאתי'

מסעיף ל''ו עד אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''
מאמצע הסעיף ''ובמדינות אלו'' עד אמצע הסעיף ''ופרשת והיה''

מאמצע הסעיף ''ופרשת והיה'' עד סעיף ל''ז
מסעיף ל''ז עד סעיף ל''ח

מסעיף ל''ח עד אמצע סעיף ל''ט ''עשאם מרבעות''

חזרה מסעיף ל''ו עד אמצע סעיף ל''ט ''עשאם מרבעות''

מאמצע סעיף ל''ט ''עשאם מרבעות'' עד סעיף מ''א
מסעיף מ''א עד סעיף מ''ג
מסעיף מ''ג עד סעיף מ''ה

מסעיף מ''ה עד סעיף נ'
מסעיף נ' עד תחילת סימן ל''ג

חזרה מאמצע סעיף ל''ט ''עשאם מרבעות''
עד תחילת סימן ל''ג

07/03/22
07/04/22
07/05/22
07/06/22
07/07/22
07/08/22
07/09/22
07/10/22
07/11/22
07/12/22
07/13/22
07/14/22
07/15/22
07/16/22

ד' תמוז
ה' תמוז
תמוז ו' 
תמוז ז' 
ח' תמוז
ט' תמוז
תמוז י' 
י''א תמוז
י''ב תמוז
תמוז י''ג 
י''ד תמוז
תמוז ט''ו 
תמוז ט''ז 
תמוז י''ז 

יבמות קיח
יבמות קיט
קכ יבמות 
יבמות קכא
יבמות קכב
ב כתובות 
ג כתובות 
כתובות ד
כתובות ה
ו כתובות 
ז כתובות 
כתובות ח
כתובות ט
י כתובות 

ד' תמוז-י' תמוז שער יחוד המעשה פתיחה עד סוף פרק ד'
י''א תמוז-י"ז תמוז שער יחוד המעשה פ''ה עד 'וכאשר יתייאש ממך בענין הזה'

מוסר - שמירת הלשון
תמוז תשפ"ב

קנין חכמה:

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"ס

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: מסעיף ל"ו עד אמצע הסעיף "ובמדינות אלו"
How are the parshios of tefillin written?

In the Torah, the parshios of Kadeish, V’hayo Ki Yeviacha and Shema are pesuchos. The parsha of V’hayo Im Shamoa is a 
stumah. Shulchon Aruch follows the view of most Rishonim who say that the parshios in tefillin should be written the way that 
they are written in the Torah. Others say that if the parsha of V’hayo Im Shamoa is written as a parsha pesucha, it is still kosher.  
They explain that in tefillin it is written after the parsha of Shema, which is not the way it is written in the Torah. Since it is not 
next to its neighboring parsha anyway, it is not necessary to space it the way it is laid out in the Torah.  

[סעיף לו וס"ק קנו-קנט; ביאורים ומוספים דרשו, 187]

SUNDAY 
July 3  //  ד' תמוז

לימוד: מאמצע הסעיף "ובמדינות אלו" עד אמצע הסעיף "ופרשת והיה"

How do Ashkenazim write their parshios?
As we have learned, Shulchon Aruch rules that all the parshios of tefillin except for V’hayo Im Shamoa should be written 
as parshios pesuchos. Rema maintains that all the parshios should be pesuchos. Later Ashkenazic Achronim say that even 
Ashkenazim should follow the Shulchon Aruch’s ruling. Tefillin that are written according to Rabeinu Tam should follow the 
same rules of pesuchos and stumos which are used in a standard pair of tefillin.

[סעיף לו וס"ק קס-קסא]

MONDAY 
July 4  //  ה' תמוז

לימוד: מאמצע הסעיף "ופרשת והיה" עד סעיף ל"ז

How is a parsha stumah written for tefillin?
Shulchon Aruch rules that the parsha of V’hayo Im Shamoa in tefillin should be written as a stumah, like the way it is written in the 
Torah. It is impossible to write it as a stumah according to the opinion of the Rosh, however, since in tefillin it is at the beginning of a 
column. The sofer should begin in the middle of the line instead, allowing it to fall into the category of a parsha stumah according to 
the Rambam. See below for the practical halacha regarding this matter. 

[סעיף לו, ס"ק קסד וביה"ל ד"ה לדעת; ביאורים ומוספים דרשו, 196]

TUESDAY 
July 5  //   ו' תמוז

לימוד: מסעיף כ"ח עד סעיף ל"ג

Is it necessary to use a kosher animal for all parts of tefillin?
Chazal extrapolate from a pasuk that the hides used for writing the parshios and the leather used for the tefillin shel rosh can 
only come from a kosher animal. There is a halacha l’Moshe m’Sinai which applies this halacha to the tefillin shel yad, retzuos 
and sinews used to sew the batim. If one is unsure of the source of the leather, he must be stringent since these halachos have the 
severity of a Torah law.       

[סעיף לז, ס"ק קסו וביה"ל ד"ה טהורים; וראה ביאורים ומוספים דרשו, 203]

WEDNESDAY 
July 6  //  ז' תמוז

לימוד: מסעיף ל"ח עד אמצע סעיף ל"ט "עשאם מרובעות"

Does the bayis have to be a perfect square? 
The poskim write that although it is impossible to make a perfect square, one should attempt to make the measurements of 
the bayis as even as possible. Later poskim say that it is not necessary to use modern techniques to square the bayis perfectly. 
Some poskim say that b’dieved, the measurement of the square can be up to a millimeter off.
  [ס"ק קעה-קעו; ביאורים ומוספים דרשו]

THURSDAY 
July 7  //  ח' תמוז

לימוד של דף היומי בהלכה: ד' - ח' תמוז תשפ“ב | מ”ב חלק א’ -  מסעיף ל"ו עד אמצע סעיף ל"ט "עשאם מרובעות"


