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  9 #בולעטין
   בכל יוםחק לישראל העולמי ללימוד הוועד 

  החק לישראל בכל יום ויוםהחזיר עטרה ליושנה להיות שונה ארגון מוקדש ל
  ה"נתש סיוןחודש 

  ויום יום בכל לישראל הלומדה החק הספר סגולת
 .אי פרקים משניות בכל יום"לימוד חאחד מתיקוני פגם הברית הוא 

הרוצה  לשמור :  ל"וז,  כתב)  ו"א  ס"סימן  קנ  (בקיצור  שולחן  ערוך 
מרכילות ,  משקרים,  ישמור  את  פיו  מניבול  פה,  ע  מחטא  זה"א

גם  יהא .  וכן  ישמור  את  אזנו  משמוע  דברים  כאלו.  ר  ומליצנות"ומלה
וגם  יהא  זהיר  מהרהורים ,  ולא  ירבה  בדאגה,  זהיר  לקיים  נדריו

עה  מזמורי או  יאמר  ארב,  וקודם  שהולך  לישן  יעסוק  בתורה.  רעים
ויזהר  שלא  לישן ).  'ב  סעיף  ה"עיין  לקמן  סימן  קל(תהלים  הראשוים  

  .ל"עכ. בחדר יחידי

  העולמי ללימוד החק לישראל בכל יוםוועד 
                                                 

 התשובה  ובשער,  )ז"י  פרק  הקדושה  שער  (חכמה  בראשית  עוד  ועיין  המשניות  על  אורג  מעשי  בהקדמת  עיין)  א
 ובשאלות  )'ח  פרק  סוף(  אמרים  ליקוטי  שבספר  התשובה  ובאגרת  )ב"י  אות  (רות  הקדוש  ובזוהר)  'ב  פרק  שם(

  .להאריך מקומו כאן ואין שם עיין, )ן"ח סימן א"ח( ש"א ם"מהר ותשובות
 משניות  דלימוד  ,בספרים  איתא:  ל"וז,  כתב)  ו"ס  א"קנ  סימן  (השולחן  מסגרת  מבעל  הפנים  בלחם  ראהו

 דבר  לישראל  חק  בספר  ללמוד  דטוב  ג"ס  ז"כ  בסימן  לעיל  ייןוע,  ה"ס'  א  סימן  כדלעיל,  לנשמה  מסוגל
) זרעים  סדר:  (חק  בהספר  חסרים  אלו  משניות  כי  וראינו  משנה  סדרי  בשיתא  למנין  עמדנו  והנה  .ביומו  יום

, קטן  מועד,  מגילה,  תענית,  השנה-ראש,  יומא,  שקלים)  מועד  סדר(;  בכורים,  ערלה,  חלה,  שני  מעשר,  מעשרות
) קדשים  סדר(;  הוריות,  אבות,  עדיות,  מכות)  נזיקין  סדר(;  נזיר,  ולהן'  ד  פרק  מן  נדרים)  נשים  סדר(;  חגיגה
 מן  נגעים,  כלים)  טהרות  סדר(';  ד  פרק  עד  תמיד,  מעילה,  כריתות,  תמורה,  ערכין,  ולהלן'  ד  פרק  מן  בכורות
 והנה.  קיםפר  מאות  שני  ה"בס  עולים  והם.  עוקצים,  יום  טבול,  זבים,  מכשירין,  נדה,  טהרות,  ולהלן  א"י  פרק
 לא  ואם,  ביומו  יום  דבר  לישראל  חק  בספר  כשילמוד,  משנה  סדרי  שיתא  לימוד  שנה  בכל  לסיים  היעוצה  עצה
 הסדרות  של  המשניות  מעוברת  שאינה  בשנה  ישלים  גם  (כ"שאח  ביום  או  בלילה  ישלים  יום  באיזה  פנאי  לו'  יהי

 לילה  בכל  היינו,  פרקים'  ד  שבוע  בכל  ילמוד  ל"הנ  הנוספים  פרקים  מאות  והשני).  בחק  הכתובים  המחוברין
  . אחד פרק ילמוד ק"ובש, השינה קודם משניות פרק חצי ילמוד


