
 
 
 
 
 

                                     
                                   

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, בשמחותו, מדרשות 

 שבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ו"אמר הקב
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 המשך מיום הקודם...

אין  זה  כי  אם :  וכולם  פה  אחד  השיבו  מלים
ולא  לבד  מאחינו ,    צדיק  וטוב  עליו  תבאברכת

אף  גם  בגוים  אומרים ,  בני  ישראל  נשמע  כן
 .ככה

היא  ממעשה  תוקפו ,    אשר  נעשהוהמעשה
  בעת  אשר –.  דולת  מרדכי  גופרשתוגבורתו  

, רועה  עדתנו'  האיש  מרדכי  גדול  ליהודים  הי
מרדכי '    הגאון  קדוש  ישראל  מהרב  ו"אמ  ה"ה

אדון  הבית (  הנוצרי  כיקרה  ,  ע"  זיל"בנעט  זצוק
  חומת אצל  העירוב  מוטהלא  אבה  להציג  )  הניצל
,   רבים  דברים  טובים  ונכוחיםולדברים,  ביתו

לכל ,  רתונתן  כתף  סור,  אזניו  הכביד  משמוע
עד  כי  נקרא  אל  מורנו  הרב  הגאון ,  מדברתלשון  

 יסמך  הבטיחו  על  משענת  הקנה  אם  והוא,  ל"הנ
  לא  תשלוט  בו כי',  ישא  ברכה  מאת  ה,  אל  ביתו

  לבו חרדוכשמוע  את  הברכה  הזאת  .  אש  להבה

, והטה  אזנו  לשמוע  בקול  דברי  איש  האלקים  הזה
 .ועד היום הזה מוצב ארצה

ולא  פעמים '  י  לא  אכ,    אנכי  יודע  ועדוהנה
  הבית  הזה  קמוט  בכלחו  משבח מאדוןשמעתי  

כי  תצא  אש  ונאכל ,  ומפאר  עצמו  בברכה  הזאת
  פירכטע איך:  "  תהלתו  בפיו  לאמרתמיד,  הגדיש
 איינעןאיך האבע פאן דעם הייליגען מאנן , ניכט

יען ,  אני  לא  אירא  רע"  (זעגען  בעקאממען
 וגדול,  )הקדושהברכה  היא  לי  מאת  איש  אלקים  

כבוד  הבית  הזה  גם  בפעם  הזאת  בעיני  כל '  הי
כן  גם ,    והקדושהצדיקבאמרם  כאשר  גזר  ,  רואיו

ועל  זה  נאמר  מן  החכם ,  הביתה  זה  לבעליו
  ואנכי  אומר –"    לברכהצדיק  זכר",  שבחכמים

  ליב משה...  "לנצח'    כן  יעשה  וכן  יקום  האמן"
הובא  בקובץ  כרם  שלמה (  ל"  הנק"כהן  דיין  דק

 )ח"סיון תשנ-אייר' ו קונטרס א"שנה כ


