
 
 
 
 
 

                                     
                                   

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  אתלזכות , ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –ימן שא המשך ס –סדר הלימוד ליום ט אדר 
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 ק"הגה:    בעל  מסילת  ישריםל"הרמח)  לט
  מתוך -.  ל"שה  חיים  לוצאטו  זצרבי  מ
בו  מגלה  לו  שורש ,    בסאןי"  לרב  הרמכתב
 פנת,  ההר  הגדול  ירום  ונשא:  ל"וז,  נשמתו

,   פניני  אמרותיו-.  ו"נר,  יקרת  אבן  הראשה
 ראיתי,  אמרים  נעימים  מליאים  חכמה  והשכל

לתפוש  מגן ,  כי  כאיש  גבורתו,  ואשמח  מאד
ולהוריק  חרב  לקראת  מתקוממים  על  האמת 

וכאשר ',  שלום  ולתור  מנוחה  אל  עם  ה  הועל
ועל  אשר  חפץ ...  ולא  אחרתי,  צוני  עשיתי

בקיצור  אומר ,    שאכתוב  לו  על  עניניות"כ
 שרשו  איך  ת"כי  הלא  כבר  הודעתי  לכ,  לו
  בן  יוסף  ונתגלגל  על  הוצאה קיבאעבי  מר

  נתקן  בתקנו ז"ועי,  מרשות  לרשות  בשבת
יחנני ...    העירוב  פה  פאדובה  העירתיקון
  מיד ת"  העתק  כתב  רבני  ויניציאה  לכלשלוח

  משה -,    שותה  בצמא  דבריו-.    עיכובבלי
 י"ח'  יום  א,    פאדובה-.  חיים  לוצאטו

מובא  בספר  ירים  משה .  (ץ"  שבט  התלחודש
 ).ל"להרמח


