
 
 
 
 
 

                                    
                                   

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"ם להיות הרבי לזכות את, ולכל החברים וידידים, 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 יג אב 
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 הקדוש ברוך הוא לבד שולט על ארץ ישראל
הן  לטב  והן  לביש  קודשא  בריך  הוא  שליט  עלה .  הקדוש  ברוך  הוא.  קז

לביש ,  לטב  בגין  דלא  אתמסרא  תחות  שאר  ממנן  כו,  )על  ארץ  ישראל(
הקדוש  ברוך  הוא :  תרגום  הזוהר.  [  עלהבגין  דלא  יחדון  אינון  לשלטאה

כי  לא  נתמסרה  הארץ  תחת ,  לטוב.  שולט  על  הארץ  הן  לטוב  והן  לרע
זוהר ].  (שלא  ישמחו  הסטרא  אחרא  לשלוט  עליה,  ולרע.  ממונה  אחר

 .)א סא"ח
הדר  בארץ  ישראל  ומת  בערב  שבת  ונקבר  קודם  שתחשך .  קח

  חיבוט ספר.  (אינו  רואה  חיבוט  הקבר,  השמש  בשעת  תקיעת  שופר
 )הקבר
  יום 'כל  ל,  והשוכר  בית  בחוץ  לארץ,  הדר  בפונדקי  בארץ  ישראל.  קט

, אבל  השוכר  בית  בארץ  ישראל,  מיכן  ואילך  חייב,  פטור  מן  המזוזה
 .)מנחות מד. (משום ישוב ארץ ישראל, יעשה מזוזה לאלתר

משום  שבח  ארץ "  גדול"הוא  הרביעי  שבנהרות  וקראו  הכתוב  .  קי
מדרש  שכל (  .  שאינו  גדול  ממש  משאר  חביריו'ר  וולכך  הוא  חס,  ישראל

 )טוב
כופין  אותה ,  והיא  אינה  רוצה,  הוא  רוצה  לעלות  לארץ  ישראל.  קיא
הוא  רוצה .  אין  כופין  אותו  לעלות,  היא  רוצה  והוא  אינו  רוצה.  לעלות

הוא  רוצה .  כופין  אותה  לעלות,  לעלות  לירושלים  והיא  אינה  רוצה
היא .  אין  כופין  אותה  לצאת,  צהלצאת  לחוצה  לארץ  והיא  אינה  רו

נותן  לה  ממעות .  כופין  אותה  שלא  לצאת,  רוצה  לצאת  והוא  אינו  רוצה
. שמטבע  ארץ  ישראל  יפה  מכל  הארצות:  הדא  אמרה.  ארץ  ישראל

 )א"ג הי"ירושלמי כתובות פי(
, ובן  כלבא  שבוע,  נקדימון  בן  גוריון,  הוו  בה  הנהו  תלתא  עתירי.  קיב

בן  כלבא .  שנקדה  לו  חמה  בעבורו,    בן  גוריוןנקדימון.  ובן  ציצית  הכסת
בן .  יוצא  כשהוא  שבע,  שכל  הנכנס  לביתו  כשהוא  רעב  ככלב,  שבוע

איכא  דאמרי .  שהיתה  ציציתו  נגררת  על  גב  כסתו,  ציצית  הכסת
 .)גיטין מו. (שהיתה כסותו מוטלת בין גדולי רומי


