
 


 
 

 
 

ל "מאמרי חז, ך"מפרשי התנ,  מתורה נביאים וכתובים–ליקוט עשיר ועצום שלא שזפתו עין 
 –' ספרי מוסר וחסידות וכו, ספרי קבלה, וספרי אחרונים, ספרי הראשונים, גמרא זוהר מדרשים

כרכא דכולא  "– א"לימוד הלכות שולחן ערוך שבת החמורים התלוים בשערה מחבר ורמבענין 
,בתמידות גודל מעלת לימוד הלכות שבתכל מה שנמצא באיזה ספר על , הכל כאשר לכל, "ביה

  ".לא תחסר כל בה", ת"בעזהשי ימצא הקורא בגליונות אלו ובגליונות הבאים  
 –בפרט בשבתות ומועדים , חיוב על כל אחד ואחד להגות בהם בכל עתות הפנאי, גליונות אלו בפורמט נאה ומהודר
, מלמדים וסופרים, בני ישיבות ואברכי הכולל, רבנים ודיינים, זקנים עם נערים, מיוחד לכל השכבות ולכל הגילאים

 – עמך ויושבי קרנות וסתם פשוטי, תינוקות של בית רבן ובחורי ישיבה, בעלי בתים ועובדי עבודה, שוחטים ומוהלים
ובזכות לימוד,  כל אחד ימצא בו מה שלבו חפץ–) ראשי ישיבות ומלמדים ילמדו בהם עם התלמידים בכל יום ויום(

  .לביאת משיח צדקינו אמןנזכה ונחיה ונראה בקרוב  ,הלכות שבת  
  

–
  

 ידחה האור מן ומעט, עינים מאיר, נראה לא עדיין הזה וכבושם, לראשונה לאור יםיוצא גליונות האלו
 תועלת ויביא, מתרדמתם ישראל בני לבות את יעורר ת"ובעזהי, ארץ יכסה אשר החושך מן הרבה

 להתחזק יתעורר לבו ,גליונות האלוב שהמעיין ובוודאי, ההזנחה בה רבתה כי יען, ישראל לעם רבה
לימוד השולחן ערוך הלכות שבת בכל ל הזולת ואת עצמו את לעורר, עז וביתר שאת ביתר ולהתאמץ

 ולהפיץ הגליונות האלו בכל תפוצות ישראל בגופו הרבים את לזכות ואונו כוחו בכל ויפעל ,יום
 רבי יוחנן אמר:) יחקשבת (ל "עד שכל הכלל ישראל ישמרו את השבת כהלכתו וכאמרם ז, ובממונו

' חי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנאמר כה אמר המשום רבי שמעון בן יו
ז נזכה בקרוב"ועי, 'לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו

  לעלות לציון ברינה בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן  

 


                

 





                    


