
 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  ות  שבתהלכ"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 

 גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות "אמר הקב
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אין  חשש  עבירה  בתיקוני :  ...א"החיד)  מח
ואדרבא  הזריז  הרי  זה ,  מבואות  חס  ושלום

  לאתמוהי  על  מי  שאפשר  לו ואיכאמשובח  
לתקן  ואינו  מתקן  ואלמלא  טרדת  הגירסא 

  הוא  לתקן  ומי  שלבו חכמיםדרך  תלמידי  
נוקפו  בזה  הדיוטות  גמורה  הוא  או  מינות 

סימן '    חלק  בובתשובותי  ץ"הרשב.  נזרקה  בו
 .ז"ל

הנה  כי  כן :    יסוד  ושורש  העבודהבעל)  מט
ותעש ,  במצותיו  חפץ  מאד'  יבורך  גבר  ירא  ה

 והיא  כפיך  מצוה  שאין  לה  דורשין  בחפץ

ואף  שפשטה  אורה  על ,  עירובי  חצירות
  הצבא  צבאות  ישראל  בכל חלוציחלוצים  
המנהג  לעשות  עירובי  חצירות  בכל ,  תפוצותם

  כל נ"להניחה  בבהכ  אפויה  וממצהערב  פסח  
ודורש  אין ,    ישראל  תורה  הואומנהג,  השנה
 ... דבעי דרישהמכלללה 

ומעם  קדושו '  מעבדי  ה'    הירא  את  דבר  הלכן
  לעשות ק"ראוי  לזרז  עצמו  בכל  עש,  הישראלי

  ידי עלולזכות  גם  כן  ,  עירובי  חצירות  בשבילו
 העבודהיסוד  ושורש  (  .  הדרים  בעירולכלאחר  

 )יוןשער העל, שער השמיני


