
 
 
 
 
 

                                    
                                   

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, יםולכל החברים וידיד, 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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 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח  –סדר הלימוד ליום יב אב 
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קודשא  בריך  הוא  יתער  מתייא  דארעא  קדישא  ויקומון  חיילין .  גליל.  ק
שהקדוש  ברוך  הוא  יחיה  מתי כ:  תרגום  הזוהר.  [חיילין  בארעא  דגליל

 .)רכ –. י ב"זוהר ח]. (יקומו מחנות מחנות בארץ הגליל, ארץ ישראל

חמרא  דגלילא  עילאה  לא  יכיל  אינש  למשתי  פלגות .  גליל  העליון.  קא
יין  גליל  העליון  אין  אדם  יכול  לשתות :  תרגום  הזוהר.  ['לוגא  מניה  כו

 :)כחדף זוהר חדש פרשת נח ]. (ממנו חצי הלוג

 'אות ד - ארץ ישראל שער
 דוד מלכא משיחא

לבתר ,  כל  יומא  דדוד  מלכא  אתקיימא  ארעא  בגיניה.  דוד  המלך.  קב
כל  ימי  דוד  נתקיימה  הארץ :  תרגום  הזוהר.  [דמית  אתקיימו  בזכותיה

 :)קצג א"זוהר ח]. (וכשמת נתקיימה בזכותו, בשבילו

אין לא  אשתכחת  בה  דינין  תת,  כיון  דעאלו  ישראל  לארעא.  דינים.  קג
: תרגום  הזוהר.  [וכנסת  ישראל  הות  בה  בנייחא  על  כנפי  דכרובים

 .)קח ג"זוהר ח]. (כשנכנסו ישראל לארץ לא היה שכיח בה דינים
זוהר .  ('דומה  כמי  שיש  לו  אלוה  כו,  כל  הדר  בארץ  ישראל.  דירה.  קד

 :)טעב "ח
מפני  מה  נתאווה  משה  רבינו  ליכנס  לארץ :    שמלאי'דרש  ר.  קה

? או  לשבוע  מטובה  הוא  צריך,  ול  מפריה  הוא  צריךוכי  לאכ?  ישראל
ואין  מתקיימין  אלא ,  הרבה  מצות  נצטוו  ישראל:  אלא  כך  אמר  משה

 .)סוטה יד. (כדי שיתקיימו כולן על ידי, אכנס אני לארץ, בארץ ישראל

 'אות ה -שער ארץ ישראל 
. הקדוש  ברוך  הוא  הפריש  את  ארץ  ישראל  תרומה  מכל  הארצות.  קו

 )'הו זוטא פרק בתנא דבי אלי(


