
 
 
 
 
 

                                     
                                   

  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא.  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, ובשמחות, מדרשות 

 דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך "אמר הקב
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 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג  –סדר הלימוד ליום כ אדר 
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ברכת :  ניקלשבורג  ק"  אבדקל"  בנעט  זצ  רבי  מדרכימ"הג)  נב
  מרחשון ב"י'  יקלסבורג  יום  אנ.  י"בעזה.  רושםצדיק  עושה  

 .ד"תרל
ותגזר  אומר ,    שלחו  בני  לשכת  הגזית  לחוני  המעגלמה  ר"ת

  הוא  מקיים ברוךאתה  גזרת  מלמטה  והקדוש  ,  ויקם  לך
 ).' עמוד אג"תענית כ(מאמריך מלמעלה 

 עדתינו  בראותנו  פה  ,  דברי  אמת  במאמר  הזה  נתעוררנועל
ובא  העת ,  שלשום  בנטות  צללי  ערב_  .  ונפלאותיו'  מעשי  ה

והנה  פתע  פתאום  גדלה  צעקת ',  לההגיע  היום  שבת  קדש  
 ביתכי  אש  אלקים  נפלה  משמים  ותבער  ,  אנשי  העיר  גם  רבה

, עושה  גדולות  ונפלאות'  בעזרת  ה.  איש  נוצרי  ברחוב  היהודים
' ונאום  האדון  ה,  לה  אש  אבדון  ככבר,  טרם  בא  הכנסת  כלה

 .עד פה תבא ולא תוסיף: צבאות למשרתיו אש לוהט

 ההמשך ביום הבא...


