
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל רבה של לובלין, מייסד ישיבת "חכמי לובלין" עמד 
על בימת הכנסיה הגדולה בשנת תרפ"ג והכריז על לימוד ה"דף היומי" שיאחד את 
כל עם ישראל תחת לימוד אותו דף גמרא מידי יום ביומו. מאז ועד עתה זכו רבבות 
אלפי ישראל לסיים 12 פעמים את כל הש"ס. ביום ט"ו אב יתחילו שוב את לימוד הדף 

היומי במחזור ה־13.

הגאון רבי אריה צבי פרומר זצ"ל בעמח"ס "ארץ צבי", רבה של קוז'יגלוב, ולימים 
מחליפו של הגר"מ שפירא בראשות ישיבת "חכמי לובלין", הגה ברוחו לקבוע כתוספת 
ללימוד הדף היומי, משנה אחת מסדר "זרעים וטהרות ומסכת עדויות" שעליהם לא 
קיים תלמוד בבלי, כדי שהמוני הלומדים יסיימו את כל הש"ס. ובסיום הש"ס השני אף 

דיבר על סדר לימוד של שתי משניות מכל ששה סדרי משנה.

תלמידו וש"ב הגאון רבי יונה שטנצל זצ"ל זכה להוציא לפועל את רצון רבו, ובשנת 
תש"ז יסד בעידודם של גדולי הדור זי"ע את סדר "המשנה היומית" על כל "ששה סדרי 
משנה", לפי הסדר של 2 משניות ליום, על מנת שכל יהודי יזכה לסיים "ששה סדרי 
משנה". בשנת תשי"ג יזם ויסד בעצת מרן החזו"א זי"ע ושאר גדולי ישראל את סדר 

לימוד "ההלכה היומית" - 3 סעיפים ביום משו"ע אורח חיים.



ההלכה היומית 
ד' שבט תשי"ט  - ט"ו מנחם אב תשי"ד  מחזור א': 

כ"ב סיון תשכ"ג  - ה' שבט תשי"ט  מחזור ב': 
י"א חשון תשכ"ח  - כ"ג סיון תשכ"ג  מחזור ג': 

ל' ניסן תשל"ב  - י"ב חשון תשכ"ח  מחזור ד': 
י"ז אלול תשל"ו  - א אייר תשל"ב  מחזור ה': 

ח' אדר א' תשמ"א  - י"ח אלול תשל"ו  מחזור ו': 
כ"ה תמוז תשמ"ה  - ט' אדר א' תשמ"א  מחזור ז': 

ט"ו כסליו תש"נ  - כ"ו תמוז תשמ"ה  מחזור ח': 
ד' סיון תשנ"ד  - ט"ז כסליו תש"נ  מחזור ט': 

כ"ג תשרי תשנ"ט  - ה' סיון תשנ"ד  מחזור י': 
י' אדר ב' תשס"ג  - מחזור י"א:  כ"ד תשרי תשנ"ט 
כ"ט אב תשס"ז  - י"א אדר ב' תשס"ג  מחזור י"ב: 

י"ז טבת תשע"ב  - ל' אב תשס"ז  מחזור י"ג: 
ז' סיון תשע"ו  - י"ח טבת תשע"ב  מחזור יד: 

הכרוז שחתמו גדולי ישראל בשנת תש"ז ללימוד המשנה היומית
קהל לומדי דף יומי, מתבקשים לקבל עליהם, נוסף ללימוד דף יומי, ללמוד יום יום משנה יומית מאלו המשניות שאין עליהם 
גמרא, ושלא נכללו עד עכשיו בלימוד דף היומי. בכדי שסיום הש"ס יהיה שלם ויכלול את כל תורה שבע"פ מברכות עד עוקצין.

כן מתבקשים אלה האנשים אשר בגלל איזו סיבה אין באפשרותם להשתתף בלימוד דף היומי, שיצטרפו על כל פנים, ללמוד 
שתי משניות ליום ובזה לגמור במשך זמן מסויים את כלל ששת סדרי משנה.

רצוי עד כמה שאפשר שכל אחד מישראל ישתתף ללמוד את המשניות בציבור שיהיה גם זכר להקדושים ז"ל כפי שהוצע 
בלוח "משנה יומית". וכפי בקשתם של גדולי התורה. ובזכות תשבע"פ נזכה לגאולה שלמה במהרה

רבי אברהם מרדכי אלטר  - האדמו"ר מגור 
-  רבי אברהם יעקב פרידמן,  האדמו"ר מסדיגורא 

(אברהם יעקב במהר"ר מסדיגורא)
רבי מרדכי שלום יוסף (פרידמן)   - האדמו"ר מסדיגורה 

במוהר"ר אהרן מסדיגורה פשמישל פשמישל   
רבי משה מרדכי בידרמן,   - האדמו"ר מלעלוב 

(בהרב הצדיק כ"ק אאמו"ר ר"ש זצ"ל)   
רבי ישראל פרידמן,   - האדמו"ר מהוסיאטין 

(ישראל במו"ה מרדכי פייבוש)   

רבי יעקב פרידמן  - האדמו"ר מבוהוש 
(יעקב במוה"ר יצחק מבוהוש) והוסיאטין  

רבי ישראל פרידמן   - האדמו"ר מבויאן 
על קריאות קודש נוספות חתמו:

(אב"ד ור"מ סלוצק)  - רבי איסר שלמן מלצר 
מלפנים אבד"ק טשעבין,  - רבי דוב בעריש ויידנפלד 

רבי משה פיינשטיין 
ראב"ד פעיה"ק  - רבי זעליג ראובן בענגיס 

בן ציון מאיר עוזיאל  - הרבנים הראשיים 
יצחק אייזיק הלוי הרצוג


