
 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " 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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 ל"  רבי  בצלאל  זצמ"הג:    קרבן  שבתבעל)  מז
' גרסינן  בשבת  פרק  א.  ופרעמיסלאמסלוצק  

 שמואל  אמר  י"אר:  ל"ובעירובין  פרק  עושין  פסין  וז
 ק"בשעה  שתיקן  שלמה  עירובין  ונטילת  ידים  יצתה  ב

  גם  אני  חכם  בני ישמחלביואמרה  בני  אם  חכם  לבך  
 .ל"עכ, ח לבי ואשיבה חורפי דברושמ

 י"האר  סודם  כפי  המבואר  בכתבי  הקודש  רבינו  ודע
בסוד  עמוק  מי  ימצאנו  ואני  לא  באתי  לסתום .  ה"זלה

דע  כי  כי  העולם  מתנהג ,  הדבריםאלא  לפרש  אפרש  
קו  השמאל ,  בשלשה  קוין  שבמרכבה  קו  הימין  חסד

  עירובי  חצירות שהוא...    אמצעי  יד  רמהקו,  גבורה
קו  הימין  והשמאל  חסד  וגבורה  הם .    מבואותושתופי

  סוד  בעל הואסוד  החצירות  והמבואות  וקו  אמצעי  
הבית  שנוטל  משתי  החצירות  והמבואות  ומחברם  יחד 

 ב"  שהוא  עולה  מספר  עד"חסועשה  עירוב  כי  בהצרף  
  הם  אותיות ו"ורי  ב"וע.  ו"למספר  גבורה  שעולה  רי

ואז  רשות  היחיד  נעשה  רשות  יחידו  של .  עירוב
  אחיזה  כי  בשיתוף  חסד  וגבורה לחיצוניםעולם  שאין  

יחד  בטילים  כל  הדינים  שבעולם  והמן  נדחף  אל 
  קודם  לכן כ"משא.    והעיר  שושן  צהלה  ושמחהביתו

  ואין חיצוניםהם  בפירוד  ונקרא  רשות  הרבים  רשות  
 ...לטלטל מזה לזה

 ....ההמשך ביום הבא


