
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות "אמר הקב
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 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח  –סדר הלימוד ליום י אב 
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 'אות ג -שער ארץ ישראל 
 בית  המקדש  ומלכות  בית,  ארץ  ישראל,    דברים  נתנו  על  תנאי'ג.  פו
 )מכילתא יתרו. (דוד
כשאתה  יוצא :    יוחנן  משום  אנשי  ירושלים'  דברים  אמר  ר'ג.  פז

למלחמה  אל  תצא  בראשונה  אלא  תצא  באחרונה  כדי  שתכנס 
והוי  משתדל  עם  מי ,  ועשה  שבתך  חול  ואל  תצטרך  לבריות,  בראשונה

 .)פסחים קיג. (שהשעה משחקת לו
אל :  רושליםאנשי  י   דברים  אמר  רבי  יהושע  בן  לוי  משום'ג.  פח

, שחרר  עבדך  ותן  לה,  בתך  בגרה,  תרבה  בגנות  משום  מעשה  שהיה
 .)פסחים קיג. (והוי זהיר באשתך מחתנך הראשון

 נוחלי עולם הבא
והמגדל  בניו ,  הדר  בארץ  ישראל:  אלו  הן,    מנוחלי  העולם  הבא'ג.  פט

 .)פסחים קיג. (והמבדיל על היין במוצאי שבת, לתלמוד תורה

אומות  העולם  יכולין  להונות  את  ישראל  לומר   מקומות  אין  'ג.  צ
קבורתו  של  יוסף  ובית ,  מערת  המכפלה:  ואלו  הם,  גזולים  הם  בידכם

 )בראשית רבה פרק עט. (המקדש

  מתנות  טובות  נתן  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל  וכולן  לא  נתנו 'ג.  צא
ברכות   (.והעולם  הבא,  וארץ  ישראל,  תורה:  אלא  על  ידי  יסורין  ואלו  הן

 .)ה


