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מתוך קריאת הקודש 
של גדולי התורה והחסידות עם ייסוד לימוד 'רב יומי'
במלאת 'מאתים שנה' להסתלקות רבנו הגדול זיע"א – כ"ד טבת ה'תשע"ג

העולם  אור  הגדול  רבנו  כ"ק  הוד  של  קדישא  דהילולא  יומא  בהתקרב 
לשמי  לעלותו  שנה  מאתיים  ומלאת  ועכי"א,  זי"ע  התניא  בעל  הגה"ק 
רום, רואים אנו זכות גדולה לנו ולכל בית ישראל, לנצל התעוררות ושעת 
הידוע  שלו,  ערוך  בשולחן  הלימוד  את  ולהגביר  לחזק  זו,  מיוחדת  כושר 
בשם "שולחן ערוך הרב", שחיברו וכתבו כמצווה ועושה בפקודת רבו כ"ק 
המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א, אשר בחר בו לחבר 'שולחן ערוך' לבית 

ישראל, כלשון בני הרב בהקדמתם לשו"ע: 

"משמיא אסכימו ע"י הרב הקדוש הנ"ל לחפוש בחפש מחופש בתלמידיו 
מתון  ברורה  הלכה  ולהורות  להבין  בו  אלוקים  רוח  אשר  איש  למצוא 
סדר  על  זו  מלאכה  לעשות  בטעמיהן,  הלכות  דהלכתא  אליבא  ומסיק 
השו"ע או"ח ויו"ד שהן הדינים הנצרכים שלהן מצוות קדימה על השאר 
ולסדר כל פסקי דינים הבאים בשו"ע ובכל האחרונים בלשון צח מילתא 
בטעמא, ויבחר בכבוד אאמו"ר ז"ל.. להוציא לאור תמצית ופנימית טעמי 
ההלכות הנזכרים בכל דברי הראשונים והאחרונים זקוקים שבעתיים, כל 
דבר על אופניו בלי בלבול ותערובות, ופסק הלכה המתברר יוצא מדברי 

כל הפוסקים עד חכמי זמנינו".

וגדולי  ישראל  בית  ע"י  יתירה  בחיבה  הרב"  ערוך  "שולחן  נתקבל  ואכן 
הדורות האחרונים, ובמיוחד במקהלות החסידים ההולכים לאורו הגדול 
ההלכה  כספר  זיע"א,  הקדוש  הבעש"ט  רבינו  הימים  שבעת  אור  של 
היסודי אשר הכל ניאותים לאורו, למגדול ועד קטן, זקנים עם נערים, לדעת 

את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

אשר על כן.. באים אנו בקריאה של חיבה לאחינו בית ישראל.. לקבוע 
של  והסדורה  הברורה  במשנתו  בל"נ,  נפש  לכל  השווה  יומי'  'שיעור 

רבנו הגדול זי"ע.

לוח שיעור יומי שווה לכל נפש בשו"ע הרב
כ"ד טבת ה'תש"פ - כ"ג טבת ה'תשפ"א

רב יומי

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

ד בסי קצדקצראשוןוקפבדקפבשבתא
רע"א

הקצד ולפיקצשניהקפגאקפגראשוןב

חקצוקצשלישיטקפגוקפגשניג

אקצבאקצארביעייקפגשלישיד

גקצבבקצבחמישיטוקפגיאקפגרביעיה

זקצבדקצבשישיא השניקפדאקפדחמישיו

ג בסי' קפדא ומ"מקפדשישיז
אקצדאקצגשבתתנ"ט

ג ויש קפדשבתח
אקצהבקצדראשוןחולקים

ב קפהאקפה ראשוןט
דקצהבקצהשניבדיעבד

ב ויש קפה שניי
גקצואקצושלישיאומרים

זקצודקצורביעידקפהגקפה שלישייא

ב הניכרקצזאקצזחמישיה כולהקפההקפה רביעייב

ב ויש קצזשישיה וספקקפה חמישייג
הקצזאומרים

וקצזשבתבקפואקפושישייד

טקצזזקצזראשוןגקפושבתטו

בקצחאקצחשניגקפזדקפוראשוןטז

הקצטאקצטשלישידקפזשנייז

זקצטוקצטרביעיטקפזהקפזשלישייח

ט מצותקצטחקצטחמישיגקפחאקפחרביעייט

ט ויש קצטשישיוקפחדקפחחמישיכ
יאקצטמחמירין

ברארשבתטקפחזקפחשישיכא

בראגרראשוןיא חליוקפחיקפחשבתכב

יא ויש קפחראשוןכג
הראגראשניאומרים

ג רבארבשלישיטוקפחיבקפחשניכד
בשבילו

הרבג ומ"מרברביעייז המזוןקפחטזקפחשלישיכה

טרבורבחמישייז ואע"פקפחרביעיכו

י להקלרבירבשישיגקפטאקפטחמישיכז

י וכןרבשבתחקפטדקפטשישיכח

יב בסי' רביארבראשוןגקצאקצשבתכט
ער"ב

יב רביב וכןרבשניל
חשיבותם

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

טז קסחטוקסחחמישיטוקסבידקסברביעיא
ולתענוג(

טז ויש קסחשישיבקסגטזקסבחמישיב
יזקסחחולקים

יטקסחיחקסחשבתאקסדשישיג

כקסחראשוןבקסדשבתד

א קסהאקסהראשוןה
כגקסחכאקסח שנילהמוציא(

בקעדאקעדשלישיבלבדקסו אא ואותןקסה שניו

א ויש קסושלישיז
סוף קסואומרים

דקעדגקעדרביעיהסעיף

הקעדחמישיבקסזאקסזרביעיח

וקעדשישיגקסזחמישיט

חקעדזקעדשבתהקסזדקסזשישיי

טקעדראשוןחקסזוקסזשבתיא

יאקעדיקעדשניטקסזראשוןיב

בקעזאקעזשלישייגקסזיקסזשנייג

דקעזגקעזרביעיטוקסזידקסזשלישייד

וקעזהקעזחמישייזקסזטזקסזרביעיטו

אקעחזקעזשישייטקסזיחקסזחמישיטז

גקעחבקעחשבתכבקסזכקסזשישייז

דקעחראשוןכגקסזשבתיח

וקעחהקעחשניגקסחאקסחראשוןיט

זקעחשלישיהקסחדקסחשניכ

חקעחרביעיוקסחשלישיכא

ח בני קסחזקסחרביעיכב
טקעחחמישיאדם

 סוף קסחח ומ"מקסחחמישיכג
בקעטאקעטשישיהסעיף 

הקעטגקעטשבתטקסחשישיכד

חקעטוקעטראשוןיקסחשבתכה

וקפאקפשנייאקסחראשוןכו

הקפאאקפאשלישייבקסחשני כז

טקפאוקפארביעייגקסח שלישיכח

בקפבאקפבחמישיידקסחרביעיכט

גקפבשישיל

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

נזקי ראשוןא
נזקי יטממון

טזקנחשניכהממון

גקנט יזקנחשלישיגנזקי גוףאנזקי גוףשניב

דקנטרביעיונזקי גוףדנזקי גוףשלישיג

זקנט הקנטחמישיחנזקי גוףזנזקי גוףרביעיד

י קנט חקנטשישייבנזקי גוףטנזקי גוףחמישיה
ולמעלה

סוף קנט י אבלקנטשבתטונזקי גוףיגנזקי גוףשישיו
הסעיף

יג בהםקנט יאקנטראשוןטזנזקי גוףשבתז

שמירת יזנזקי גוףראשוןח
ידקנט יג והואקנטשניג וחצרוגוף

שמירת שניט
שמירת ג וכןגוף

טזקנט טוקנט שלישידגוף

שמירת שלישיי
שמירת הגוף

יזקנטרביעיחגוף

שמירת רביעייא
כ ידיםקנט יחקנטחמישיטגוף

שמירת חמישייב
שמירת יגוף

כאקנט כ וכןקנט שישיידגוף

שמירת שישייג
כהקנט כבקנטשבתאשאלהטוגוף

דקסאקסראשוןדשאלהבשאלהשבתיד

וקסהקסשניושאלההשאלהראשוןטו

יקסזקס שלישייאשאלהזשאלהשניטז

יבקסיאקסרביעייגשאלהיבשאלהשלישייז

ידקסיגקסחמישיטזשאלהידשאלהרביעייח

טז קסטוקסשישייטשאלהיזשאלהחמישייט
מרביעית

טז ויש קסשבתכאשאלהכשאלהשישיכ
סוף קסאומרים

הסעיף

יטקסיזקס ראשוןכגשאלהכבשאלהשבתכא

גקסאאקסאשני כהשאלהכדשאלהראשוןכב

זקסאדקסא שלישילשאלהכזשאלהשניכג

בקסבחקסארביעיאקנחשלישיכד

הקסבגקסבחמישיג בידקנחבקנחרביעיכה

ו ידיוקסבוקסבשישיהקנח ג אבלקנחחמישיכו

ו ויש קסבשבתזקנח וקנחשישיכז
זקסבמפרשים

טקסבחקסבראשוןטקנחחקנחשבתכח

יאקסביקסבשני טוקנחיקנחראשוןכט

יגקסביבקסבשלישיל

אדר תש"פ אייר תש"פטבת תש"פ ניסן תש"פ סיון תש"פשבט תש"פ
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שבורג לונדון
שב סופר – פר

שליט"א רב קהילת ח
שמואל לודמיר 

ש ע"י בנו הגה"ח רבי 
הוקד

סעיףעד סימןסעיףמסימן

דרעגברעג רביעיא

זרעגהרעג חמישיב

יברעגגחרעג שישיג

דעדראעדרשבתד

בערההעדרראשוןה

טערהגערהשניו

יגערהיערהשלישיז

גרעוארעורביעיח

זרעודרעו חמישיט

טרעוחרעושישיי

יא רעוירעושבתיא

יגרעויברעוראשוןיב

יזרעוידרעושנייג

ברעזארעזשלישייד

הרעזגרעזרביעיטו

ו בסי' רעז ורעזחמישיטז
רע"ט

ו ואם רעזשישייז
חרעזצריך

ארעחשבתיח

ברעחראשוןיט

דרעחגרעחשניכ

דרעטארעטשלישיכא

זרעטהרעטרביעיכב

גרפחרעטחמישיכג

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

חרסוזרסושלישיהרנטברנטשניא

ירסוטרסורביעיזרנטורנטשלישיב

הלכות חרנטרביעיג
יגרסויארסוחמישי עוממותשהייה

הלכות חמישיד
הלכות ומותרשהייה

שהייה
סוף 

יחרסוידרסושישיהסעיף

כברסויטרסושבתדרסארסשישיה

כורסוכגרסוראשוןארסאהרסשבתו

ברסזכזרסושניברסאראשוןז

ורסזגרסז שלישידרסאגרסאשניח

ד ישמח רסחארסחרביעיורסאהרסא שלישיט
משה

טרסחד אבלרסחחמישיגרסבזרסא רביעיי

יגרסחירסחשישיארסג דרסבחמישייא

יזרסחידרסחשבתורסג ברסגשישייב

ברסטיחרסחראשוןח  רסג זרסגשבתיג

בערגרסטשניירסג טרסגראשוןיד

 ד  רעאארעא שלישייא  הנכרירסג יארסגשניטו

יא ומכל רסג שלישיטז
חרעאהרעארביעייגרסג מקום

יא כאחדרעאטרעאחמישיטורסג ידרסגרביעייז

יא ואינו רעאשישיכארסג טזרסגחמישייח
סוף רעאדומה

הסעיף

יב רעאיברעאשבתכדרסג כברסגשישייט
חבילות

יגרעאיב ואף רעאראשוןברסדכהרסגשבתכ

טזרעאידרעאשני ורסדגרסדראשוןכא

יטרעאיזרעא שלישייברסדזרסדשני כב

כארעאכרעא רביעיטזרסדיגרסד שלישיכג

כהרעאכברעאחמישיגרסהארסהרביעיכד

לרעאכורעאשישיורסהדרסהחמישיכה

הערבאערבשבתחרסהזרסהשישיכו

טערבוערבראשוןברסוטרסהשבתכז

יא  על ערביערבשניגרסוראשוןכח
הכוס

יא ומכל ערבשלישיורסודרסושני כט
ארעגמקום

ל

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

יא יש רנבירנבשבתדרמוברמושישיא
להקל

יגרנביא ואםרנבראשוןהרמושבתב

טורנבידרנבשניט תורהרמוורמוראשוןג

רמוט ומ"מרמושניד
יא 

מראית 
העין

יחרנבטזרנבשלישי

סוף רמויא וכןרמושלישיה
ברנגיטרנברביעיהסעיף

זרנגגרנגחמישיידרמויברמורביעיו

ט רנגחרנגשישיטורמוחמישיז

ירנגשבתיחרמוטזרמושישיח

יד אח''כרנגיא  רנג ראשוןארמזיטרמושבתט

טורנגיד אבל רנגשנידרמזברמזראשוןי

יט רנגטזרנגשלישיזרמזהרמזשנייא
להחזירה

סוף רנגיט אבלרנגרביעייארמזחרמזשלישייב
הסעיף

כארנגכרנגחמישיארמחיברמזרביעייג

כגרנגכברנגשישיגרמחברמחחמישייד

כהרנגכדרנגשבתהרמחדרמחשישיטו

כורנגראשוןחרמחורמחשבתטז

כחרנגכזרנגשניטרמחראשוןיז

ארנדכטרנגשלישייברמחירמחשנייח

ברנדרביעייגרמחשלישייט

הרנדגרנדחמישיארמטידרמחרביעיכ

זרנדורנדשישיורמטברמטחמישיכא

יא  רנדחרנדשבתגרנזרמטשישיכב

יד  רנדיברנדראשוןחרנדרנשבתכג

ברנהטורנדשניגרנאארנאראשוןכד

ארנוגרנהשלישיארנבדרנאשניכה

ארנזרביעידרנבברנבשלישיכו

ורנזברנזחמישיהרנברביעיכז

טרנזזרנזשישיורנבחמישיכח

ירנזשבתטרנבזרנבשישיכט

ארנטיארנזראשוןל

סעיףעד סימןסעיףמסימןסעיףעד סימןסעיףמסימן

יב רבשלישיא
וריגרביעייב הכלרבקטניות

יב רברביעיב
ברידזריגחמישיזרעים

ברטוארטושישיידרביגרבחמישיג

הרטוגרטושבתטזרבטורבשישיד

גרמבארמבראשוןיז הפרירביזרבשבתה

יז ויש רבראשוןו
ורמבדרמבשנייחרבאומרים

יארמבזרמבשלישיכברביטרבשניז

ברמגיברמברביעיארגכגרב שלישיח

גרמגחמישיהרגברגרביעיט

הרמגדרמגשישיברדורגחמישיי

ורמגשבתורדגרדשישייא

חרמגזרמגראשוןירדזרגשבתיב

יארמגטרמגשניידרדיארדראשוןיג

טזרמגיברמגשלישייזרדטורדשנייד

ארמדרביעיברהיחרד שלישיטו

גרמדברמדחמישיארוגרהרביעיטז

זרמדדרמדשישיחרוברוחמישייז

טרמדחרמדשבתטרושישייח

יארמדירמדראשוןיארוירושבתיט

ידרמדיברמדשניארזיברוראשוןכ

יחרמדטורמדשלישיאריבברזשני כא

כרמדיטרמדרביעיגריבבריב שלישיכב

ארמהכארמדחמישיזריבדריברביעיכג

גרמהברמהשישיחריבחמישיכד

ורמהדרמהשבתטריבשישיכה

חרמהזרמהראשוןיאריביריבשבתכו

יארמהטרמהשני א הייןריגאריגראשוןכז

א ויש ריגשניכח
יגרמהיברמה שלישיבריגאומרים

טזרמהידרמהרביעיהריגגריגשלישיכט

ארמויזרמהחמישיל

טבת תשפ"אחשון תשפ"א אלול תש"פ כסלו תשפ"אתמוז תש"פ תשרי תשפ"א מנחם אב תש"פ

צאצאים
הזקן ו  רבנ ד צאצאי  גו אי

צאצאים
הזקן ו  רבנ ד צאצאי  גו אי

מוגש ע"י איגוד צאצאי רבנו הזקן 
יוצר חסידות חב"ד )ע"ר(

 office@baalhatanya.org.il | ת.ד. 5678 ירושלים
 


