
 
 



–– 
– 

lL – א תמוז– א ניסן – א טבת – א תשרי lL 
 

– 
                                             

                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון א[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "ד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף ומי–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 
–
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–– 
– 

lL – ב תמוז–יסן  ב נ– ב טבת – ב תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא ,  בכל יוםהלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון ב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

איזו  מלאכות  יכול  האינו  יהודי  לעשות  בעד   –המשך  סימן  רמד  
 הישראל





 







 


 









       


 















 

–


 

























 


 
 



–– 
– 
lL – ג תמוז– ג ניסן – ג טבת – ג תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  חותובשמ,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון ג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 איך יתנהגו בשבת, ישראל ואינו יהודי שותפין –המשך סימן רמה 
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–– 
– 

lL – ד תמוז– ד ניסן – ד טבת – ד תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  יםחדש'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון ד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "ף תיכף ומיד ללימוד כל שו אזי תצטר–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 'ובו  ה,  דיני  השאלה  והשכרה  לאינו  יהודי  בשבת  –המשך  סימן  רמו  
 סעיפים
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–– 
– 

lL – ה תמוז– ה ניסן – ה טבת – ה תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  ולק  לגמח"  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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "התורה לשמ"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון ה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 אים כתבים בשבתדין אינם יהודים המבי –המשך סימן רמז 
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–– 
– 
lL – ו תמוז– ו ניסן – ו טבת – ו תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון ו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
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–– 
– 
lL – ז תמוז– ז ניסן – ז טבת – ז תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.    לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון ז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "וד כל שו אזי תצטרף תיכף ומיד ללימ–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–


 




















 











 


 
























 





























 



–– 
– 

lL – ח תמוז– ח ניסן – ח טבת – ח תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  ליוםעמוד  אחד  ,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 .וכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים ז, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון ח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

אסורים  להתחיל  בערב  שבת מלאכות  המותרים  וה  –המשך  סימן  רנב  
 כדי שיהיו נגמרים בשבת
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–– 
– 

lL – ט תמוז– ט ניסן – ט טבת – ט תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד "  הבאבן עולם"להיות  
 ]גליון ט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת –סימן רנג  המשך



































 



  



 




 




































 



–– 
– 
lL – י תמוז– י ניסן – י טבת – י תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  נסיות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כ.  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  
 ]גליון י[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–


 
























 









 
 





 








       




















 


 



 



–– 
– 

lL – יא תמוז– יא ניסן – יא טבת – יא תשרי lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון יא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

דיני  תבשילין  המוכנים  מערב  שבת  כדי  להגמר   –סימן  רנד    שךהמ
 בשבת
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–– 
– 

lL – יב תמוז– יב ניסן – יב טבת –תשרי  יב lL 

 
– 

                                             
                                        

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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " אבן עולם הב"להיות  
 ]גליון יב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הטמנת חמין –סימן רנז  המשך
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–– 
– 

lL – יג תמוז– יג ניסן – יג טבת – יג תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  ות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כנסי.  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  
 ]גליון יג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
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–– 
– 

lL – יד תמוז– יד ניסן – יד טבת – יד תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  לכות  שבתה"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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון יד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? ה רוצה להיות בן עולם הבאאת

 

–
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–– 
– 

lL –טו תמוז– טו ניסן – טו טבת –רי  טו תש lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "מובא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  אוהנה  
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון טו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 ואם טעו ביום המעונן, מי ומי המדליקין –סימן רסג  המשך



 








 









 













 





 


 





 


 




















 





 
       

 



–– 
– 
lL – טז תמוז– טז ניסן – טז טבת – טז תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,    כנסיות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי.  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  
 ]גליון טז[. יםחדש' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 ואם טעו ביום המעונן, מי ומי המדליקין –סימן רסג  המשך



 












 






 




 










 

–
 










        



 










 






 


 


 



–– 
– 

lL – יז תמוז– יז ניסן – יז טבת – יז תשרי lL 

 
– 

                                             
                                       

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כל  כך  יגמור  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 .םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון יז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הפתילה והשמן –סימן רסד  המשך


 
 
 





 
 

–
 





 


 








 









 

–
 









 












 


 


 


 



–– 
– 

lL –  יח תמוז– יח ניסן – יח טבת –יח תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד "  הבאבן עולם"להיות  
 ]גליון יח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין מי שהחשיך לו בדרך –סימן רסו  המשך



 




 


  


 













 



 








 










 


 

–
 

 
      


 





 

–
 

 






 



–– 
– 
lL – יט תמוז– יט ניסן – יט טבת – יט תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  נסיות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כ.  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  
 ]גליון יט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין הטועה בתפלת השבת –סימן רסח  המשך










 






 





 




 



 





 


 


 

 


 



 

–
 












 

–
 


 







 



–– 
– 

lL – כ תמוז– כ ניסן – כ טבת – כ תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  ת  שבתהלכו"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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון כ[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? וצה להיות בן עולם הבאאתה ר

 

–
 

 







 







 







 









 
















 

 




 


 













 



–– 
– 

lL – כא תמוז– כא ניסן –א טבת  כ– כא תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"לימוד על ידי " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון כא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני קידוש על היין –סימן רעא  המשך












 










 




 





       




 





 





 
       


 

–
 





 


 









 


 



–– 
– 

lL – כב תמוז– כב ניסן – כב טבת – כב תשרי lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  בתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כנסיות  וב.  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  
 ] כבגליון[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 על איזה יין מקדשים –סימן רעב  המשך





 


 




 




 


















 




 

–
 














 



 







 












 



–– 
– 

lL – כג תמוז– כג ניסן – כג טבת – כג תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  שבתהלכות  "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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון כג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? ה להיות בן עולם הבאאתה רוצ

 

 שיהיה הקידוש במקום סעודה –סימן רעג  המשך









 



 






 

–
 






 
      

 



 

 

–
 








 









 


 

 



 


 


 


 



–– 
– 

lL – כד תמוז– כד ניסן –ד טבת  כ– כד תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "ן  ספר  שולחן  ערוך  אוהנה  מובא  כא
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" לימוד על ידי" בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון כד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים האסורים לעשות לאור הנר בשבת –סימן רעה  המשך



 

  
       





 



 












 

–
 


















 
















 








 







 



–– 
– 

lL – כה תמוז– כה ניסן – כה טבת – כה תשרי lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  ותנא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרש.  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  
 ]גליון כה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני נר שהדליק אינו יהודי בשבת –סימן רעו  המשך






 

–
 













 




 
















 





 


 

–
 

 

–
 




 







 




 



–– 
– 

lL – כו תמוז– כו ניסן – כו טבת – כו תשרי lL 

 
– 

                                             
                                       

  תקופת  השנה בכל"  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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון כו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? בן עולם הבאאתה רוצה להיות 

 

 דיני טלטול הנר בשבת –סימן רעט  המשך








 



 




 





 

–
 


 


 

–
 












        



 

–
 








 





 















 



–– 
– 

lL – כז תמוז–ן  כז ניס– כז טבת – כז תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "רוך  אוהנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ע
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יוםהלכה "על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון כז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 קריאת התורה והמפטיר בשבת –סימן רפב  המשך














 








 





 



 

–
 


 

–
 


        








 







 



 




 







 


 



–– 
– 

lL – כח תמוז– כח ניסן – כח טבת – כח תשרי lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  שמחותוב,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון כח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הפטורה וברכותיה –סימן רפד  המשך












 

–
 




 


 
 





 


 
      

 


       


 

–
 










 



 




 















 



–– 
– 

lL – כט תמוז– כט ניסן – כט טבת – כט תשרי lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון כט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו אזי–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני תפלת מוסף בשבת –סימן רפו  המשך


 

–
 






 

–
 


 






 





 












 





       

        








 



 





 

 









 



–– 
– 

lLlL – ל ניסן– ל תשרי lLlL 
 

– 
                                             

                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"ור  כל  כך  יגמ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  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

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

 

 


 

                                    


 
  




         –  
                              

                          
 

                  
     


 

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, "לא אישלהמטיר על ארץ : ")איוב לח(שנאמר , דורש

 )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' ילקוט שמעוני מלכים א(
:   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"



–– 
– 

lLlL – ל ניסן– ל תשרי lLlL 
 

– 
                                             

                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"ור  כל  כך  יגמ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  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

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

–
 

      
























 

–
 





 

–
 




















 

–
 











–– 
– 

lLlL – ל ניסן– ל תשרי lLlL 
 

– 
                                             

                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
–  

   


     
 

–
 


    




 

–
 


























 

–
 









 

–
 


    







 
 



–– 
– 

lL – א אב– א אייר – א שבט – א חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  תיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון לא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין תענית ודין תענית חלום בשבת –סימן רפח  המשך






 

–
 













 



 

–
 



 







       

 

–
 







 




















 



–– 
– 

lL – ב אב– ב אייר – ב שבט – ב חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  םעמוד  אחד  ליו,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 . לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון לב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין שלש סעודות –סימן רצא  המשך









 



       




 










 

 

–
 





 





 

–
 

 



 


       





 

–
 





 


 



 



–– 
– 
lL – ג אב– ג אייר – ג שבט – ג חשון lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " ן עולם הבאב"להיות  
 ]גליון לג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הבדלה בתפלה –סימן רצד  המשך


 



 

–
 





 




 

–
 













 









        

 















 


 


 





 


 



–– 
– 

lL – ד אב– ד אייר – ד שבט – ד חשון lL 

 
– 

                                            
                                       

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,    בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם.  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  
 ]גליון לד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הבדלה על היין –סימן רצו  המשך



 

–
 


 







 


 






 




 

–
 





 





 





 



 







 






 




 


 


 



–– 
– 

lL – ה אב– ה אייר – ה שבט – ה חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  ת  שבתהלכו"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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון לה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? וצה להיות בן עולם הבאאתה ר

 

 דיני נר הבדלה –סימן רצח  המשך



 





 



 

 


 





       
 

–


 





       




 




 


 





 
 














 






 



–– 
– 
lL – ו אב– ו אייר – ו שבט – ו חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ימוד על ידי ל" בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון לו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

שות  שום  מלאכה  קודם שלא  לאכול  ולא  לע  –סימן  רצט    המשך
 שיבדיל







 



      

 





    
















 

–
 


 

–


 





 


 





 









 


 


 



–– 
– 
lL – ז אב– ז אייר – ז שבט – ז חשון lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  דרשותנא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מ.  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  
 ]גליון לז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

באיזה  כלים  מותר  לצאת  בשבת  ואיזה  מהם   –סימן  שא    המשך
 אסורים






















 



 




  


 



 















 



 






 







 






 



–– 
– 

lL – ח אב– ח אייר – ח שבט – ח חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

ופת  השנה בכל  תק"  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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון לח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? עולם הבאאתה רוצה להיות בן 

 

  לצאת  בשבת  ואיזה  מהם באיזה  כלים  מותר  –סימן  שא    המשך
 אסורים
















      





 





 

 


 

      





 


 








       

 
      







       





       


 


 



–– 
– 

lL – ט אב–יר  ט אי– ט שבט – ט חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "ך  אוהנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ערו
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , ל יוםהלכה בכ"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון לט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

באיזה  כלים  מותר  לצאת  בשבת  ואיזה  מהם   –סימן  שא    המשך
 אסורים












       


















 
 









 


 









 



 







       


 


 
       







 



–– 
– 
lL – י אב– י אייר – י שבט – י חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  חברים  וידידיםולכל  ה,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון מ[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

באיזה  כלים  מותר  לצאת  בשבת  ואיזה  מהם   –סימן  שא    המשך
 אסורים





 


 











 





 






 







    




 


 








 










 





 



 







 



–– 
– 

lL – יא אב– יא אייר – יא שבט – יא חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  כה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויז,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "ומיד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף –? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

באיזה  כלים  מותר  לצאת  בשבת  ואיזה  מהם   –סימן  שא    המשך
 אסורים





 

 



 


 




 



 

–
 

       









 




 







 





 





 






 





 


 



–– 
– 

lL – יב אב– יב אייר – יב שבט – יב חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  ק  לגמחול"  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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני נקוי וקיפול הבגדים בשבת –סימן שב  המשך











 











 





 


 







 

–
 










 





       








       




 








 



–– 
– 

lL – יג אב– יג אייר – יג שבט – יג חשון lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  דיםולכל  החברים  וידי,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון מג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני תכשיטי אשה –סימן שג  המשך



 





 


      

 




 




 




 


 




 





 

       





 




 

















 


 


 



–– 
– 

lL – יד אב– יד אייר – יד שבט – יד חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "מיד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף ו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני תכשיטי אשה –שג סימן  המשך



     





























 




 






 

       
 





 


 




 




 





 




 



–– 
– 

lL – טו אב– טו אייר – טו שבט – טו חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'    לגמחולק"  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

 . וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,"תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 






       










       
















 





 
 

–
 












 


 

 


 





 



–– 
– 

lL – טז אב– טז אייר – טז שבט – טז חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  יםולכל  החברים  וידיד,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון מו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 במה בהמה יוצאת בשבת –סימן שה  המשך




      

    



 





 








 



 





 





    








 

 




 




 





 


        




 



–– 
– 

lL – יז אב– יז אייר – יז שבט – יז חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.    שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "יד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף ומ–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 צאת בשבתבמה בהמה יו –סימן שה  המשך


     

       



     



      











 













 






 





 


 
         


 








 

–
 












 



–– 
– 

lL – יח אב– יח אייר – יח שבט – יח חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  יםחדש'  מחולק  לג"  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

 .כה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המז, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון מח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –סימן שו  המשך


 















 









 


 









 




 




 




 


       

 




 







 




 





 



–– 
– 

lL – יט אב– יט אייר – יט שבט – יט חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

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 ת  אתלזכו,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון מט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 










 









 



 









 










 




 



 


















 



 


 



–– 
– 
lL – כ אב– כ אייר – כ שבט – כ חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נ[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "ו אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל ש–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני שבת התלוים בדיבור –סימן שז  המשך



      







 




      





 




 



 

        



 













 

       


     
 

 





     







 


 





 



–– 
– 

lL – כא אב– כא אייר – כא שבט – כא חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  חד  ליוםעמוד  א,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 .ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני שבת התלוים בדיבור –סימן שז  המשך








      








 

–
 



      








 


 






















 








 


 










 



–– 
– 

lL – כב אב– כב אייר – כב שבט – כב חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון נב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –סימן שח  המשך















 


 





 







 



 


 




 
        


 






 




   






 




        
 





 



–– 
– 

lL – כג אב– כג אייר – כג שבט – כג חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –סימן שח  המשך





 





 





 











 



 









 





 




 




       





 


 








 


       

 



–– 
– 

lL – כד אב– כד אייר – כד שבט – כד חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  ד  ליוםעמוד  אח,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 . זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –ן שח סימ המשך



 


 


 






 


 



 


 








 



 








 





 


 


 


 


 


 
 
 
 
      

 



 



–– 
– 

lL – כה אב– כה אייר – כה שבט – כה חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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"היות ל 
 ]גליון נה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 רים המותרים והאסורים לטלטל בשבתדב –סימן שח  המשך
 

–
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–– 
– 

lL – כו אב– כו אייר – כו שבט – כו חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

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  
 ]גליון נו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני מוקצה בשבת –סימן שי  המשך



        

 





 





 



 



























 








       











 



 

–
 











 



–– 
– 

lL – כז אב– כז אייר – כז שבט – כז חשון lL 

 
– 

                                             
                                       

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כל  כך  יגמור  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 .םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד –סימן שיא  המשך




















 


 


 





 










 






 














 



 

–
 

       













 



–– 
– 

lL – כח אב– כח אייר – כח שבט – כח חשון lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "אן  ספר  שולחן  ערוך  אוהנה  מובא  כ
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"י לימוד על יד" בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון נח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת –סימן שיב  המשך



 




 





 






 



 






 




 



 





 

–
 
































 



–– 
– 

lL – כט אב– כט אייר – כט שבט – כט חשון lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  מחותובש,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון נט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת –סימן שיג  המשך



 

















 










 







 









 





 



 


 





 

–
 


        















 



–– 
– 

lLlL – ל אב– ל שבט lLlL 
 

– 
                                             

                                        

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  
–  

 

 


 

                                    


 
  




         –  
                              

                          
 

                  
     


 

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"



–– 
– 

lLlL – ל אב– ל שבט lLlL 
 

– 
                                             

                                        

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  
–  

–
 

      























 

–
 





 

–
 




















 

–
 











–– 
– 

lLlL – ל אב– ל שבט lLlL 
 

– 
                                            

                                        

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  
–  

   


     
 

–
 


    




 

–
 

























 

–
 









 

–
 


    







 
  



–– 
– 

lL – א אלול– א סיון – א אדר – א כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  חד  ליוםעמוד  א,  חדשים'  מחולק  לג"  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

 .ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון סא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –סימן שיד  המשך





 







 





 





      





 





       


 








      


 
       




 


 








 









 
        




 



–– 
– 

lL – ב אלול– ב סיון – ב אדר – ב כסלו lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון סב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 


















 










 






 








 



 




 




 




 


 


 





 






 



–– 
– 

lL – ג אלול– ג סיון – ג אדר – ג כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  רסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשותנא  לפ.  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  
 ]גליון סג[. חדשים'  בג"הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דברים האסורים משום אוהל בשבת –סימן שטו  המשך





 

–


 



 






 








 
       




 





 




 


 






 








 






 


       


 









 



–– 
– 

lL – ד אלול– ד סיון – ד אדר – ד כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון סד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 




      



































 







 











 




 


 



 







 



–– 
– 

lL –ה אלול– ה סיון – ה אדר –סלו  ה כ lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "בא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  אוהנה  מו
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ל ידי לימוד ע" בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון סה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 






 












 









 

















 







 







 




 











 



–– 
– 
lL – ו אלול– ו סיון – ו אדר – ו כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  ת  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כנסיו.  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  
 ]ליון סוג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין המבשל בשבת –סימן שיח  המשך

















 
 





 








 


 













 









 







 






 








 



 



–– 
– 
lL – ז אלול– ז סיון – ז אדר – ז כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

ל  תקופת  השנה בכ"  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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון סז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–?  בן עולם הבאאתה רוצה להיות

 

–
 














 


 













 



 

      


 

       






 






 





 




 











 


 



–– 
– 

lL – ח אלול–ח סיון  – ח אדר – ח כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "חן  ערוך  אוהנה  מובא  כאן  ספר  שול
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , לכה בכל יוםה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון סח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין הבורר בשבת –סימן שיט  המשך
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–– 
– 

lL – ט אלול– ט סיון – ט אדר – ט כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  ותובשמח,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון סט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני סחיטה בשבת –סימן שכ  המשך
 





 
 



 

 
 


 



 

 


 




















 


 





 

–


 



 





 




 


 
 



–– 
– 

lL – י אלול– י סיון – י אדר – י כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

 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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון ע[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

ודיני  תיקוני  מאכל ,  ודין  טוחן,  דיני  תולש  בשבת  –סימן  שכא    המשך
 או מעבד ולש

      
 


 





 






 


 
 











 






 










 




 















 




 








 



–– 
– 

lL – יא אלול– יא סיון – יא אדר – יא כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  ות  שבתהלכ"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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה "שהוא, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

ודיני  תיקוני  מאכל ,  דין  טוחןו,  דיני  תולש  בשבת  –סימן  שכא    המשך
 או מעבד ולש
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–– 
– 

lL – יב אלול– יב סיון – יב אדר – יב כסלו lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  ים  וידידיםולכל  החבר,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון עב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

השאלה  וקנין  צרכי  שבת  והדחת  הכלים דיני    –סימן  שכג    המשך
 ותיקונן וטבילתן בשבת









 



 









 
 



 

  
 

–
 





 


 











 










 
 

      
 

 








 



–– 
– 

lL – יג אלול– יג סיון – יג אדר – יג כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  זכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיווי,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " ומיד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת –סימן שכד  המשך
 


 








 

 



 

 






 






 




 

–
 










 



 








 







 



 


 



–– 
– 

lL – יד אלול– יד סיון – יד אדר – יד כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  חולק  לגמ"  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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "מהתורה לש"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –סימן שכה  המשך



 

















 







 


















 










 





 


 







       

 










 



–– 
– 

lL – טו אלול– טו סיון – טו אדר – טו כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

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,  םולכל  החברים  וידידי,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון עה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –סימן שכה  המשך


 

–
 













 




 









 



 


 




 







 

 




 







 





 


 





 



–– 
– 

lL – טז אלול– טז סיון – טז אדר – טז כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "מיד ללימוד כל שו אזי תצטרף תיכף ו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
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–– 
– 

lL – יז אלול– יז סיון – יז אדר – יז כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין חולה בשבת –סימן שכח  המשך







 












 





 



      

 



        

 






 
























 

 
 



 





 



–– 
– 

lL – יח אלול– יח סיון – יח אדר – יח כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון עח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין חולה בשבת –סימן שכח  המשך






 

      




 



 









 


 
 
       





 



 




 







 




 



 


 




 


 




      



 



–– 
– 

lL – יט אלול– יט סיון – יט אדר – יט כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון עט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "ד כל שו אזי תצטרף תיכף ומיד ללימו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין חולה בשבת –סימן שכח  המשך
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–– 
– 

lL – כ אלול  – כ סיון – כ אדר – כ כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  םחדשי'  מחולק  לג"  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

 .ה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון פ[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 על מי מחללין שבת –סימן שכט  המשך


 







 






 





 

 

–
 


       





 


 





 






 






 




 





 





 
 
 


 



–– 
– 

lL – כא אלול– כא סיון – כא אדר – כא כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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 אתלזכות  ,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון פא[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 


 


        


 






 

 



 










 



 




 














 



 

–
 

 



 


 




 



–– 
– 

lL – כב אלול– כב סיון – כב אדר – כב כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.    כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון פב[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע "כל שו אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד –? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

–
 
















 




 








 

–
 









 

      




 


 

       


 
 





 


 



 







 



–– 
– 

lL – כג אלול– כג סיון – כג אדר – כג כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  םחדשי'  מחולק  לג"  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

 .ה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון פג[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני דליקה בשבת –סימן שלד  המשך



 

       








 












 




 
       

 


 




       
 








 


 


 




 
     


 






 





 





 



–– 
– 

lL – כד אלול– כד סיון – כד אדר – כד כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "הנה  מובא  כאן  ספר  שולחן  ערוך  או
 רביםה לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון פד[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דיני דליקה בשבת –סימן שלד  המשך


 



























 




 

–
 





















 






 







 


       








 



–– 
– 

lL – כה אלול– כה סיון – כה אדר – כה כסלו lL 

 
– 

                                             
                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון פה[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 דין חבית שנשברה –סימן שלה  המשך








 

–
 

















 



      




 










 





 
       

 



 

 






 

        




 



 



–– 
– 

lL –כו אלול– כו סיון – כו אדר – כסלו  כו lL 

 
– 

                                             
                                        

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

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " באבן עולם ה"להיות  
 ]גליון פו[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 וכן באילן, אם מותר לילך על גבי העשבים –סימן שלו  המשך
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–– 
– 

lL – כז אלול– כז סיון – כז אדר – כז כסלו lL 

 
– 

                                            
                                       

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,  ות  ובבתי  מדרשותנא  לפרסם  בבתי  כנסי.  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  
 ]גליון פז[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 סורים בשבת משום השמעת קול דברים הא–סימן שלח  המשך
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–– 
– 

lL – כח אלול– כח סיון – כח אדר – כח כסלו lL 

 
– 

                                             
                                        

בכל  תקופת  השנה "  ות  שבתהלכ"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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
 ]גליון פח[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? רוצה להיות בן עולם הבאאתה 

 

 כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת –סימן שלט  המשך
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–– 
– 

lL – כט אלול– כט סיון –ר  כט אד– כט כסלו lL 

 
– 

                                            
                                        

בכל  תקופת  השנה "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חדשים'  מחולק  לג"  הלכות  שבת"ח  "ר  שולחן  ערוך  אוהנה  מובא  כאן  ספ
 הרבים לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  שהיא  ג

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"וד על ידי לימ" בן עולם הבא"להיות  
 ]גליון פט[. חדשים' בג" הלכות שבת"ע " אזי תצטרף תיכף ומיד ללימוד כל שו–? אתה רוצה להיות בן עולם הבא

 

 היתר נדרים בשבת –סימן שמא  המשך
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–– 
– 

lLlL – ל סיון– ל כסלו lLlL 
 

– 
                                             

                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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  
–  

 

 


 

                                    


 
  




         –  
                             

                          
 

                  
     


 

והלא כל הארצות כולם הוא , וכי אותה בלבד הוא דורש, "אלקיך דורש אותה תמיד' ארץ אשר ה: "מרכיוצא בו אתה או
 .'אלא כביכול שאינו דורש אלא אותה וכו, "להמטיר על ארץ לא איש: ")איוב לח(שנאמר , דורש

 )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' ילקוט שמעוני מלכים א(
:   שנאמר,שאין  הקדוש  ברוך  הוא  מזיז  עיניו  ממנה,    ארץ  ישראלזו,  )ז,  איוב  לו("  לא  יגרע  מצדיק",  דבר  אחר

 )מדרש ילמדנו פרשת פקודי( .'וגו" אלקיך בה' תמיד עיני ה"



–– 
– 

lLlL – ל סיון– ל כסלו lLlL 
 

– 
                                             

                                       

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  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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–– 
– 

lLlL – ל סיון– ל כסלו lLlL 
 

– 
                                             

                                        

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,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  חדשים'  א  גשהי

 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות  
–  
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 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
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