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מפעל עולמי ללימוד שלחן ערוך

אורח חיים היומי
לימוד כל סדר שלחן ערוך אורח חיים היומי
המחבר עם רמ"א

לסיימו במשך חודש אחד בלבד

ב

האם אתה רוצה להיות
בן עולם הבא?

גליון א'  -א' תשרי
"כל השונה הלכות בכל יום
מובטח לו שהוא בן עולם הבא"
בהקדשת מספר דקות בכל יום
ללימוד הלכה היומית,
אתה זוכה להיות בן עולם הבא
הנה מובא כאן ספר שלחן ערוך אורח חיים לשנה –

עמוד אחד ליום דבר יום ביומו
כך יגמר כל אורח חיים במשך שנה ויזכה להיות "בן עולם הבא"
נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובשמחות וכל החבירים
וידידים לזיכוי הרבים ולזכות ללמוד תורה לשמה ,וכל המזכה את
הרבים זוכה לבנים צדיקים

ג
בס"ד

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א
ראה את אשר לפניך לוח יומי מסודר וערוך על כל סדר
השולחן ערוך אורח חיים
בכדי שיוכלו ללמוד ולהשלים את כל השו"ע או"ח
מחבר עם רמ"א במשך שנה.
והוא דבר השוה לכל נפש

בני תורה בעלי בתים בחורים
אשר צמאה נפשם לדבר ה' זו הלכה
במספר דקות בכל יום מסיימים משך השנה כל הלכות
אורח חיים הנוגעים בכל יום וחובה על כל אחד לידע
הלכות אלו על בורים.
*
ממלא כל שעות הפנאי כמאמר הכתוב" :והגית בו יומם ולילה.

*
ההלכות מחולקים לכל יום ואינם ארוכים ואינו מפריע
שיעורים אחרים.
*
במשך הזמן מרגישים נועם מתיקות התורה ויערב
מנופת צוף וכל טעם.

ואם לא עכשיו אימתי?

ד

טעמו
וראו
כי טוב ה'
מיום שנחרב בית המקדש
אין לו להקדוש ברוך הוא אלא

ד' אמות של הלכה בלבד.

ה

בס"ד

שולחן ערוך אורח חיים היומי
ראה את אשר לפניך שולחן ערוך אורח חיים היומי
מסודר וערוך ,כשולחן ערוך ,על כל סדר השולחן
ערוך אורח חיים ,המחבר עם רמ"א לסיימו במשך
שנה תמימה –
)במשך ג' חדשים – במשך חודש אחד בלבד(.

ההלכות מחולקים לכל יום ,שיהיה
סכום שוה לכל יום לגמרו
בחמש עד עשר דקות.
*
לשנה מעוברת כשנה הבאה עלינו לטובה ,סדרנו
שולחן ערוך מחבר עם רמ"א יורה דעה חושן
משפט ואבן העזר ללימוד שולחן ערוך בחלקי יורה
דעה וחושן משפט ואבן העזר הנחוצים לכל.
*

ו

השיעורים לכל יום אינם ארוכים ואפילו מי שיש לו שיעור
קבוע לא יפרענו מלימודו ,בכל יום יש איזה דקות ורגעים
זעיר שם וזעיר שם אשר הולכים לריק והפסד גדול הוא אם
ברגעים אלו יכולים להיעשות בקי בכל ההלכות הנוגעים דבר
יום ביומו ,ועל ידי זה תקיים והגית בו יומם ולילה ובמשך
הזמן תרגיש בזה נועם מתיקות התורה ביודעך שעל ידי ניצול
רגעים אלו משך שנה שלימה קנית כל הלכות אורח חיים
מונח בקופסא.

זכור! מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש
ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד
והיכן מגיע ידיעתך בהלכות הנחוצות לך ביותר!
*
השנים חולפים ועוברים והאם יש לך די להשיב על
שאלת הבית דין של מעלה עסקת בתורה?
*
החכם עיניו בראשו אל תחמיץ הזדמנות יקרה זו!
הצטרף לאלו אשר משך השנים שעברו קנו ידיעה
מקיפה בכל ההלכות של אורח חיים הכולל בו הלכות
השייכות לחיי יום יום ,מדי שבת בשבתו ,ומדי מועד
במועדו.

חברך חברא אית לי'
הרוצה לפרסם השולחן ערוך אורח חיים היומי הרשות
בידו ,ואדרבה יזכה את הרבים וזכות הרבים יהיה תלוי בו.

ז

בס"ד

מכון שולחן ערוך אורח חיים
היומי למשך כל השנה
*
קריאת קודש
אל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם ,הננו
בזה בדבר המפעל הגדול שולחן ערוך אורח חיים היומי,
אשר המוני הלומדים מכל העולם כולו ,מהם רבנים
ידועים ,מהם לומדים מופלגים ,וכן פשוטי עמך אשר
צמאה נפשם לדעת דבר ה' זו הלכה ,ומדי יום ביומו
ניתן לקבל גליונות אלו בפקס ,וב"ה ותרבה הדעת
בישראל.
למותר לציין גודל חשיבות במה שהוגים בתורת השולחן
ערוך בכלל שהרי אמרו חז"ל" :מיום שחרב בית
המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה".
ועתה לרגל התחלת הלימוד ,זו הזדמנות מצוינת
להצטרף ולרכוש ידיעה נרחבת בשולחן ערוך אורח
חיים.
ובזה אנו קוראים לכל אחד ואחד לקבוע בכל יום מחמש
עד עשר דקות ללימוד הלכות אלו.
וכדאי לזכור ש"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן עולם הבא".

ח

בס"ד

הערות לשולחן ערוך אורח
חיים היומי
 .1סימנא טבא להתחיל הסדר
באיזה יום שרוצה בקבלה מחדש
להתחילו ולסיימו בעזרת השם
יתברך.
) .2השיעורים קטנים הם( באם חל
חודש חשון או כסליו חסר לומדים
גם שיעור של יום ל' לחודש.
 .3בשנה מעוברת מתחילים שיעור
בדיני יורה דעה ,חושן משפט
ואבן העזר.

חזק חזק ונתחזק!

ט

קונטרס
זה השולחן אשר לפני ה'

עסקת בתורה?
כבר בא העת לחננה
שגם אתה תהיה בין
אלו יודעים את
השלחן ערוך!!!

י

כל הלומד תורה
לשמה זוכה
לדברים הרבה

*
יגעת ומצאת תאמין!
אשרי מי שבא לכאן
ותלמודו בידו,
אין שמחה כשמחת
ידיעת התורה!!!
*

יא

"מכון תורה לשמה"
ד' דברים צריכים חיזוק
...תורה
התורה נקנת ביגיעה,
עקשנות ,והתמדה.

