
 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ל,  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 

 ת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שב"אמר הקב
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 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג  –סדר הלימוד ליום יט אדר 
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 המשך מיום הקודם...

 :וזהו פתשגן הכתב,  להעתיקו בלשון אשכנזוניתן
  האכפערעהרטען  אומזיכטיגען מיינע,  1833/אויגוסט/6

  מאיעסטעט  האט זיינע",  !  שטענדעאיבערלעגענדעאונד  
יענער  ביטטע  דער ,  גערוהטם  ערלאססע  אין  זיינע

דעמצופאלגע .  פרעסבורגער  איזראעליטישען  געמיינדע
  ביידען  טהיילען  דער  פארשטאט  אויס  דען דען,  זיע  אן

 אללערהאנדביימען  .  אין  רעדע  שטעהענדען  סאבבאטה
איבערהויפט  קיין  הינדערניס  אין ,  שראנקען  אויפריכטען

ט  אללערגנעדיגסט אונדז  גערוה,  שטעללעןדען  וועג  צוא  
יענעם  רעקורזא  רוים  צוא  געבען  וואנאך  דיא 

אויף )  אדער  צייכען(  איהרע  סיגנאלא  ביטטשטעללער

יעדאך ,  קאננעןאיהרען  טערריטאריען  האך  אויפריכטען  
, מאגען  זיע  דען  אפפענטליכען  פערקעהר  ניכט  העממען

אונד  זיא ,    ניכט  אויסריימעןדאזעלבסטזיא  זאללען  
  גרענצען  דער  קאצעסיאניערטען מעגען  אויך  דיא

אויס  דעם  גרונדע  האבע  זיך ,    ניכט  ערווייטערןשטאטיאן
  פערפיגונג  ווייטער וויידערעדיא  געמיינדע  ביס  אויף  

, פערהאלטניססען)  אבוואלטענדען(דען  געגענווארטיגען  
  אפריל  אונטער  צאהל  הערויס  געגעבענען אםדעם  

'   חלק  בכתבמובא  בספר  אלף  (  ".אויסווייזע  צוא  פיגען
 )א"עמוד ר

 ההמשך ביום הבא...
 


