
 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  הבמעגל  השנ"  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 

 הם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפני"אמר הקב
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 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג  –סדר הלימוד ליום יח אדר 
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:   מפרעשבורגל"  רבי  אברהם  צבי  לבוב  זצמ"הג)  נ
שילח  אברהם  את ,  עסקן  גדול  במצות'  גם  הי...
, זה  וזה  עלתה  בידו,    למול  את  ילדי  העבריםידו

 מצוקלפתוח  דלתי  ביתו  יומם  ולילה  לכל  איש  
 ג"ברהם  בשנת  תקצעקב  אשר  נסע  א'  והי,  ומר  לב

  המלך  האדיר אדונינוהוא  ,  לעמוד  בהיכלי  מלך
  לדורות לקייםהחסיד  והרחמן  פראנץ  עליו  השלום  

ותשובות -יעויין  היטב  בשאלות.  (מצות  עירוב
). ט"מרנא  החתם  סופר  חלק  אורח  חיים  סימן  צ

  בכל  תחומי להעמידו,    יהא  שרי  לןעירובאודין  

 פרעשבורגהעיר המעטירה קהילתינו קהילה קדושה 
עליו  חסד  לפני  המלך '  ועלתה  בידו  ויט  ה,  א"יע

אשר ,    ונחתם  בפקודת  המלךונכתב,  ה"האדיר  ע
להעמיד ,  נתן  המלך  ליהודים  אשר  בעיר  פרעזבורג

את  העמודים  עמודי  שבת  בכל  תחומי ,  דורותבכל  
 העמיםגלוי  לכל  ,  פתשגן  הכתב  שניתן  הדת,  העיר

, הגדולונכתב  בספר  המונח  בבית  ,  בלשון  לאטיין
 .בית העצה אשר פה העיר המעטירה

 ההמשך ביום הבא...


