
 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"י לימוד על יד" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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  רבי  רפאל מ"הג:    מים  רביםת"  שובעל)  מא
  בהיות  עיקר  הדברים גםומה  .  ..ל"דולה  זצמיל

איסורא  דרבנן  וזמנין  דאם  נחמיר  ביה  נפיק 
  בהוצאה  דאורייתא  כמו ה"עמיניה  חורבא  וזלזול  

 בסוף  ל"  אבוהב  זש"שהרחיב  בדיבורו  הרב  מוהרר
  כפל  הדברים  באמרו ן"  ובתשובה  קה"תשובה  קמ

  הרועים  הקדמונים ל"רזכמה  עמקו  מחשבות  
בני  עמינו  למען  ייטב  להם להרים  מכשול  מדרך  

  למקום  בהיתר  ולא ממקוםלטלטל  חפציהם  
 )ו"ל'  סיא" מים רבים חת"שו. (ש"באיסור יעו

וכמו ...  :ל"זצ  רבי  יהונתן  אייבשיץ  מ"הג)  מב
 ל"  אייבשיץ  זציונתן'  עובדא  אצל  הגאון  ר'  שהי

שבעירו  היה  שם  רשע  אחד  שהיהודים  סבלו  ממנו 
  את  משמשו ל"  שלח  הגאון  הנופעם,  צרות  רבות

וכשראה  אותו  הרשע  איך ,  לתקן  עירוב  העיר
רצה ,    בעצמו  בעשיית  העירובוטורחשמטפל  

לסייעו  והשיב  לו  הלא  אני  שלוחו  של  הרב 
וכשבא  לפני  הרב ,    רשות  ממנולשאולוצריך  אני  

אמר  לו  שחס  ושלום  להניחו  לסייע  בעשיית 
  הרשע  אין  לו  שום  לחלוחית זהכי  ,  העירוב
, ע  קיצו  להסתלק  מן  העולםוכבר  הגי,  דקדושה

לכן ,    להעמידו  ולקיימורוצהאך  הבעל  דבר  
לו '  כדי  שיהי,  שלחו  לקיים  איזה  דבר  מצוה

מובא .  (  מת  אותו  רשעולמחר,  יניקה  מקדושה
 )בספר ויחי יוסף פרשת חוקת


