
 

 

  ".שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה". יקרה מתנה' מה קיבלנו

שבת מכפרת במקום יסורים ) לכפרה ,(ט"שבת קי– עשירות ) ברכה לשפע זוכים כהלכתה שבת בשמירת
השומר שבת כהלכתו , ז"מדרש תהילים פט) לקבלת תפילות, לשמירה ,(ב"סימן רמ, ז"הט. לאחר תשובה

שבת היא מלזעוק ורפואה ") לרפואה ,(כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה) לשמחה ,(שומע תפילתו' ה
 שבת לשומרים דוקא הן שהובטחו הברכות כל אבל. (בזכות השבת תבוא הרפואה– " קרובה לבוא

. ("דהיינו שישמור אותה בלי לחלל אותה בכל פרטיה- "ח "וכדברי הח, ל"כלשון חז) כהלכתה

מפסיד הרבה , או משתמש בה מבלי לדעת וללמוד כיצד, המקבל מתנה יקרה ומניחה בקרן זוית ללא שימוש
 –(ה שהיא מתנה טובה"עליה מעיד הקב) את כללי השימוש במתנה נלמד הבה. מהתועלת שהיה עשוי להפיק ממנה

.  את הלכות השבת

 שלא מי": "יערות דבש"ה דברי וידועים, דרבנן באיסורי הפחות לכל, שבת בהלכות נכשלים ודאי לומדים לא אם
 ומן דרבנן והן דאורייתא הן שבת חילול לו יקרה שלא להמלט יכול לא ושלש פעמיים בורים על שבת הלכות למד

".  הפורענות בפני עליו ומגין זאת יעשה אנוש אשרי... בתמידות שבת הלכות ללמוד הראוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 התארסה+( 30 )מבוגרת בחורה. זה בספר ההלכות לימוד בעקבות ישועות לסיפורי התוודענו הארגון פעילות בתקופת
  .והן ברפואת הנפש הגוף ברפואת הן רפואיים לניסים זכו נשים וכן ,חודשים כמהלאחר 

  'הלכותיה לאספות בבניינים וכדו  של הארגון על מתנת השבת ולימודמצגת מפעימהלהשכרת 

054-8524125 

 08-9740772-   ניתן להתקשר ' נ וכו"לסיוע לארגון בהפצה ועוד או לסבסוד הספרים לע,לפרטים

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------  

 ד"בס

הספר . ('חלק א)" אורחות שבת"י הספר "מבחנים והגרלות עפ+ עורך תכנית לימוד  "זהירים לשומרו" ארגון
 חודשים 15-בלימוד של כשלושה סעיפים ליום במשך כ. כולל הלכות מעשיות קצרות וברורות הנוהגות בזמננו

לדברי הרב ). הלימוד כולל סעיפים בלבד ללא הערות וראשי פרקים.  מסיימים את לימוד הספר
. (המחבר לימוד ראשי הפרקים אינו נחוץ להבנה

    
א "ג סרי שליט"המחולק ללימוד יומי של הרה"  הלכות שבת- מענה פיו "תוכנית למוד נוספת מתוך הספר  ,
 תוכנית זו מיועדת גם לבני עדות המזרח(. א והרב שמואל אליעזר שטרן והרב שושן"ז אולמן שליט"בהסכמתו של הגרש)

   08-9740772 או  4שלוחה  :  נקודות מכירה של הספר3 שלוחה 079-9183665לפרטים 
 

-079ולהצטרפות למבחנים ולשמיעת פרטים נוספים " אורחות שבת"י הספר "לקבלת דף תכנית הלימוד עפ
.  5 שלוחה –לקביעת חברותות בשני הספרים . 2 שלוחה 9183665

 

 1לשמיעת דברי חיזוק המתחדשים מידי שבועיים שלוחה 
 

 8לשמיעת השיעור בהלכות היומיות בשני הספרים שלוחה 
 

 

 מעוניינת להצטרף לתכנית הלימוד היומי 

              מעוניינת בחברותא  מעונינת להזמין ספר 

 שם הספר 

________ : פעמים בשבוע' מס

     שם הספרמצטרפת לתכנית המבחנים :______________  

 ________________________כתובת

 :מעוניינת לסייע לארגון ב

לפרסום ולפרסים לנבחנות ,  ארגון חסויות לכנסים

השגת סבסוד לספרים הנמכרים בכנסים ולדמי משלוח הספרים  

  מכתבים  : כמו) ריכוז מספרי פקסים של מדורי פרסום חינם בעיתונים

ופרסום מודעות   (למערכת

טלפנית,  אחראית נציגות 

 אחראיות הפצה ופרסום איזוריות 

: אחר

__________________________________________ 

 

  _______________ :   טלפון  _______________ : שם

 מתנה טובה

טובה 

טובה 

טובהטוב

ה טטובה 

 

שיש חיוב על אדם לדרוש ולתור ולדעת הלכות  [כי שקולה שבת ככל התורה כולה]" פלא יועץ"כותב ה

. לפחות פעם אחת בשנהשבת ולעבור עליהן 

ד "בס


