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לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות 

  ולזכות להיות בן עולם הבא–ספורות בלבד 

 ו" ברוקלין ניו יארק יצ–ק "ה לפ"אלול תשס

 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
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 מצוה גדולה לזכות את הרבים
 א" מחבר עם רמ–ע אורח חיים "לפרסם את הלימוד שו

  וידידים לכל החברים– בשמחות – בבתי מדרשות –בבתי כנסיות 
 "בן עולם הבא" לזכות את הרבים להיות –ולכל אחד ואחד מישראל 

  שהוא תורה לשמה–בכל יום " הלכה"י לימוד "ע
 וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
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MIFAL ORACH CHAYIM 

4620 12 AVE. 
BROOKLYN NY 11219 

1 (347) 683-5939 
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ְּכֵדי  ׁשֶ ּ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ם ָכל ִיׂשְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ ּ. 
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 סדר הלימוד ליום יד אלול
משלשים יום קודם חג הסוכות' יום א






 










    




















 



 









 



   
 סדר הלימוד ליום טו אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ב
















 


 


 












    


 







 









     


 





 



   
 סדר הלימוד ליום טז אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ג
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 סדר הלימוד ליום יז אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ד











 




 











 

 






    


 

















 


 





 





 



   
 סדר הלימוד ליום יח אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ה
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 מוד ליום יט אלולסדר הלי

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ו



















 



 











 






    









 










 








      

      


 



   
 סדר הלימוד ליום כ אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ז

      
 


       






 



       



 


     


 






    






 




 



 







       





 






 



   
 סדר הלימוד ליום כא אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ח




      



 













 








 






   














 





      


      










 



   
 סדר הלימוד ליום כב אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ט


















 






 


      
 






   


      

 



 



 




 



 




 





 
 



   
 סדר הלימוד ליום כג אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום י




 



      

 


 


 


 




 






   







  













 








 



   
 סדר הלימוד ליום כד אלול

א משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י
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 סדר הלימוד ליום כה אלול

ב משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י













      

     

















 







   











 






 















 



   
 סדר הלימוד ליום כו אלול

ג משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י
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  כז אלולסדר הלימוד ליום

ד משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י




     


 




































   





 

 




 


 


















 

      
 



   
 סדר הלימוד ליום כח אלול

ו משלשים יום קודם חג הסוכות"יום ט
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 ה"ערב ר, סדר הלימוד ליום כט אלול

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום ט
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 ה"דר' א, סדר הלימוד ליום א תשרי

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י






 




 





 



 


 

       




 



   
















 




 


 

 




 





 



   
 ה"דר' ב, סדר הלימוד ליום ב תשרי

ח משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י


 






 


 





       








 




 



   






 





      









 



 


 







 



   
 'צום גדלי, סדר הלימוד ליום ג תשרי

ט משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י

    



 












 




 







 


      




   

       
 


 




 








 




 


 


      
 




 
 



   
 סדר הלימוד ליום ד תשרי

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום כ
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 סדר הלימוד ליום ה תשרי

א משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 סדר הלימוד ליום ו תשרי

ב משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 סדר הלימוד ליום ז תשרי

 יום קודם חג הסוכותג משלשים"יום כ










 



















 
 




 






    










 
 


 






 











 



   
 סדר הלימוד ליום ח תשרי

ד משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 כ"ערב יו, סדר הלימוד ליום ט תשרי

ה משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ


 


       

 






 





 









 



    











 






 





 


       









 



   
 כ"יו, סדר הלימוד ליום י תשרי

ו משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 סדר הלימוד ליום יא תשרי

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ




 

















    






 






    






 



 


    

























 



   
 סדר הלימוד ליום יב תשרי

ח משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ






 


 












 


 



 








    


















      

 


 






 


 






 



   
 סדר הלימוד ליום יג תשרי

ט משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ

      





 




 

888













    














 

888

      










 

888



   
 ערב סוכות, סדר הלימוד ליום יד תשרי

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ל
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