The following discription, is giving you a clear picture of its choshivis and godlis, as well a,
tips for those participating in the shiur.

השאלה הכי גדולה
מדוע לא למדת אתמול?
השתתפת בשמחה במשפחה ...חברך לא בא...
סדרת דברים נחוצים...
לא היית בקו הבריאות...
וכדומה וכדומה...
...והכל על מקומו יבא בשלום
אבל מי יתרץ לנו קושית חז"ל
תורה מה תהא עליה?!
הצטרף במחזור זה ,עם אלו השונים הלכות בכל יום שו"ע על הסדר ,ולא
יעבור יום בלי השיעור קבוע!
עסקת בתורה
כבר בא העת לחננה שגם אתה תהי' בין אלו היודעים את השלחן ערוך!
על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם ,לב יודע
מרת נפשו עד היכן מגיע ידיעותיו בהלכות הנחוצות ביותר ,והרבה
פעמים לא יודעים אפילו מהו בגדר שאלה בכלל ,וכך כבר חלפו ועברו
שנים ע"ג שנים ,והשאלה בוקעת רקיעים ומצווחת מאליו ,תורה מה
תהא עליה?!
ההזדמנות בידך להצטרף במחזור הלוח 'הילכתא דיומא' ותהי' חלקך

בין אלו השונים הלכות בכל יום ,אשר יש להם חלק בעולם הבא ,ואחר
שנה תראה עצמך בקי בכל הלכות אורח חיים!
יגעת ומצאת תאמין
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו,אין שמחה כשמחת ידיעת התורה!
לא יאומן כי יסופר הסיפוק נפשי שהיה לאלו שסיימו משך השנה
שעברה ע"י טבלא זו ,כל השו"ע או"ח עם המשנה ברורה ,שרכשו ידיעות
נחוצות על דבר יום ביומו ,ובפרט בימי המועד שלמדו הלכות חג בחג,
והיה להם ידיעה מקיפה בכל עסקיהם במצוות החג ,וידעו מה לעשות
ומה לשאול כשאלת חכם שהוא חצי תשובה ,וגם שע"י לימוד ההלכות
מסייעים מלמעלה שלא יבא לידי מכשול ,והיכן אתה?
האם מקומך בין אלו ,אם לאו תצטרף מיד עם התחלת המחזור החדש,
המתחלת ביום שמחת תורה הבעל"ט ועולמך תראה בחייך!
הלוח יומי
ראה את אשר ערוך לפניך לוח יומי מסודר וערוך ,בסדר נפלא ,על כל
סדר השלחן ערוך אורח חיים ,המחבר עם רמ"א ,עם משנה ברורה או
עם הבאר היטיב ,ולסיימם משך שנה תמימה.
ההלכות מחולקות לכל יום ,לפי כמות המשנה ברורה ,שיצא כמות שווה
בערך לכל יום.
בימי החג הטרודים סדרנו שיעורים קטנים ,כדי שלא יופסק השיעור
בימים אלו ויוכל להשלימו.
לפני כל מועד וחג קבענו השיעורים להלכות הנוגעות ונהוגות בו,
וסיממנו בהלוח בצבע מיוחד בכדי להבחין בההבדל ,ולאחר החג חוזרים
לסדר הרגיל.
)לשנה מעוברת סדרנו לחודש אדר א' ללמוד קיצור שו"ע בחלקי יו"ד
וחו"מ ואה"ע ,הנחוצים לכל ,ובאדר ב' חוזרים לסדר הרגיל(.
השיעורים לכל יום אינם ארוכים ,ואפילו מי שיש לו שיעור קבוע לא
יפרענו מלימודו ,בכל יום מוצאים איזה דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם
שאפשר לנצלם ,וחבל להזניחם ,כי ברגעים אלו יכולים להיעשות בקי
בכל ההלכות הנוגעות לכל צעד ושעל של החיים ,ועי"ז תקיים והגית בו
יומם ולילה ,ובמשך הזמן תרגיש בזה נועם מתיקות התורה ,ביודעך
שע"י ניצול רגעים אלו משך שנה שלימה קנית כל הלכות או"ח כמונח
בקופסא.

זכור! מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה,
והיכן מגיע ידיעתך בהלכות הנחוצות לך ביותר! השנים חולפות
ועוברות ,והאם יש לך די השיב לקושית הבי"ד של מעלה :עסקת
בתורה?
ד' דברים צריכין חיזוק ...תורה
התורה נקנה ביגיעה ,עקשנות ,והתמדה
כדי להתמיד ללמוד לפי הלוח 'הילכתא דיומא' משך כל השנה צריכין
חיזוק גדול לא להתרשל אף יום אחד מללמוד השיעור הקבוע ,שאם
יתרשל ביום אחד יהי' קשה עליו להמשיך למחר בסדר הקבוע ,ולכן
צריכין לזה עקשנות גדולה ולעמוד איתן כחלמיש צור ,ושום דבר לא
יבטלנו מללמוד שיעורו הקבוע וצריכין לזה השקדה רבה שבכל פעם
שיש לו רגע פנוי ,ינצלנו ללמוד שיעורו הקבוע.
עצה טובה קמ"ל
והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו
להיות מסוגל ללמוד השיעור בכל שעת הכושר ועת פנוי בלכתך בדרך
ובשכבך ובקומך ,נכון לקנות  -משנה ברורה בפארמאט כיס קטן .-
מתחיל חדש
החכם עיניו בראשו
למתחילים חדשים ,:היות שמתחילים המחזור ביום שמחת תורה ,ומחמת
טירדות החג ,אולי יקשה עליו להתחיל ללמוד בסדר הלוח ,לכן ראוי
להקדים ,ללמוד בימי החוה"מ הבעל"ט ,כדי שיתחיל בכי טוב ,ולהמשיך
תיכף אחר המועד עם הסדר.
וקנה לך חבר
טובים השנים מן האחד
אף ששיעורים אלו עפ"י רוב הם בלי חברותא ראוי ונכון להתקשר עצמו
עם חברותא הלומד ג"כ במחזור השיעור היומי ויחזור עמו מעת לעת
ראשי פרקים מה שלמד כבר ,כדי שיקנהו בפלפול חברים ,וגם יהיה לו
עי"ז שיעבוד ללימוד היום.
ושננתם

שיהא דברי תורה מחודדים בפיך
לתועלת הלומדים בסדר הלוח 'הילכתא דיומא' למען יוכלו לחזור על
לימודם בכל יום באופן קצר וקל ,סדרנו "דפי חזרה" לכל יום ,שיחזור
בקיצור נמרץ ראשי פרקים של ההלכות שנלמדו באותו היום ,וכן "דפי
ציורים וטבלאות" בסימנים הצריכים לזה ,למען ירוץ בו הלומד ,אחר
שסיים שיעורו ,ועי"ז יקנהו בנפשם ,ויחקק בזכרונו ויהא מחודד בפיו,
כמאמר חז"ל שאם ישאלך אדם אל תגמגם בו.
אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!
הצטרף תיכף למחזור החדש המתחיל ביום שמחת תורה ,תשס"ו
הבעל"ט
הצטרף לאלו אשר השלימו עצמם בשלימות הנפש במשך השנה
שעברה ,וקנו להם ידועה עשירה ומקיפה בכל ההלכות ,ובכל הליכי
אורחות החיים הנהוגים מדי יום ביומו ,מדי שבת בשבתו ,מדי מועד
במועדו ,בכל רגע ורגע ,בכל תחומי חיי התורה והמצוות.
ואם לא עכשיו אימתי...
חברך חברא אית לי'
הרוצה לפרסם הלוח הזה הרשות בידו ,ואדרבה יזכה את הרבים ,וזכות
הרבים יהיה תלוי בו.

