
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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"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"באמר הק
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 המשך מיום הקודם...

 וראה  שלמה  עירובין  ונטילת  ידים  כשתיקןולכן  
. ב"השכינה  התועלת  שיצא  לה  מזה  וללבה  שהוא  מ

  חכם  בני  ישמח  לבי אם  יצאה  בת  קול  ואמרה  מיד
 לזאתבני  חכם  ותיקן  זאת  '    מה  שהיל"ר.  גם  אני
  לבי  וגם  אני דאקרי  ב"  שהוא  שם  מי"לבישמח  

  שני בפסוקולכך  .  בזהבעצמי  שגם  לי  יש  הנאה  
 ל"ר'  באה  כמצווה  על  האדם  ואמרה  חכם  בני  וגו

  וראה  וחכם  תמיד גמור  שהתחלת  במצוה  אחרי
לעשות  פעולות  ומצות  טובות  כדי  לשמח  זה  השם 

,   למה  דווקא  זה  השם  ולא  אחרכ"וכשנקרא  לבי  
רצה  לומר  שעל ,  ואומר  הפסוק  ואשיבה  חורפי  דבר

נקם  מהם  ובו   זה  השם  אשיב  לחורפי  ומנאצי  לידי
 תיקןובזה  מיושב  למה  .  אתנקם  על  כן  שמח  לבי

שלמה  אלו  יחד  עירובין  ונטילת  ידים  מפני  שהם 
 ...דומים בעניניהם וסוד אחד להם

בימים '    אמרה  ובאת  אל  השופט  אשר  יהיהתורה
כי  בכל ,    על  פי  התורה  אשר  יורוךועשיתההם  

עבים '    על  פי  שקטני  ראשונים  היאףדור  ודור  
כל  מקום  אין  לך  דור  ודור  שאינו   מממתנינו

מתחדש  בו  דברים  הרבה  על  פי  פוסקים  ותשובות 
  ירא  שמים  יחוש לכך  וסודות  הקבלה  הרבה

  היא  המוטלת  על  חכם  שבעירו ומצוהלעצמו  
  בדברים  האלה  והשם  דרך  יזכה  לראות לחקור

  סוד –  א"יקרבן  שבת  פרק  (  .בישע  אלקים
 )עירובין ותחומין


