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בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "הנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  או
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשותנא  ל.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
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והלא כל הארצות כולם הוא , וכי אותה בלבד הוא דורש, "אלקיך דורש אותה תמיד' ארץ אשר ה: "כיוצא בו אתה אומר
 .'אלא כביכול שאינו דורש אלא אותה וכו, "להמטיר על ארץ לא איש: ")איוב לח(שנאמר , דורש

 )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' לכים אילקוט שמעוני מ(
:   שנאמר,שאין  הקדוש  ברוך  הוא  מזיז  עיניו  ממנה,  זו  ארץ  ישראל,  )ז,  איוב  לו("  לא  יגרע  מצדיק",  דבר  אחר

 )מדרש ילמדנו פרשת פקודי( .'וגו" אלקיך בה' תמיד עיני ה"
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בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "הנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  או
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשותנא  ל.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
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בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  גמחולק  ל"  הלכות  שבת"ח  "הנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  או
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםו, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
–  

   


     
 

–
 


    




 

–
 

























 

–
 









 

–
 


    







 
  


