
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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"בא  כאן  ספר  שוהנה  מו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"הוא ש, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  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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ארץ  הרים  ובקעות ,  והארץ  אשר  אתם  עברים  שמה  לרשתה.  קכז
טעם  פירות  ההרים  לא ,  )  יב.דברים  יא(למטר  השמים  תשתה  מים  

. שפירות  ההרים  קלים  ופירות  הבקעות  שמינות,  כטעם  פירות  הבקעות
ב  שבטים  ישראל "ב  ארצות  נתנו  כנגד  י"י:  איאמר  רבי  שמעון  בן  יוח

 )מדרש לקח טוב. (ולא שוו טעם פירות שבט זה לטעם פירות שבט זה
והבאתי  אתכם  אל  הארץ  אשר  נשאתי  את  ידי  לתת  אותה .  קכח

אף ,  )  ח,שמות  ו(לאברהם  ליצחק  וליעקב  ונתתי  אתה  לכם  מורשה  
נו  כי אבל  ידע,    הבטחה  זאת  ליוצאי  מצרים'ה שלא  ראינו  שקיים

ורק "  'וידעתם  כי  אני  ה:  "  תנאי  לביאתם  לארץ  ואמר  מקודם'הקדים  ה
 )אור החיים. ( להביאם לארץ'מחויב ה, אחר שיקימו

אִתי  ֶאת  ָיִדי  ָלֵתת  ֹאָתה .  קכט ר  ָנׂשָ ְּוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ
ה ְּלַאְבָרָהם  ְלִיְצָחק  וְלַיעקֹב  ְוָנַתִתי  ֹאָתה  ָלֶכם  מֹוָרׁשָ ּ , )  ח,שמות  ו  ('  ֲאִני  הֲּ

  לשונות  של  גאולה 'אשר  ארבע  כוסות  תקנו  כנגד  ד:  ל  אמרו"חז
ומדוע  לא  תקנו  גם  כוס ,  "ולקחתי",  "וגאלתי",  "והצלתי","והוצאתי"

ואפשר  מטעם  זה  תקנו .  יען  לא  באנו  עוד  אל  הארץ?  "והבאתי"כנגד  
למען  השרש  האמונה  בלב  בנינו  שיבוא  העת  אשר  כוס  של  אליהו

 )דברי יצחק. ( נקוים ועם ישראל יגאלועליה

? למאי  הלכתא,  כקונה  בפרוארי  ירושלים,  והקונה  שדה  בסוריא.  קל
 :)גיטין ח (.לומר שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת:  ששת'אמר ר
:   יוחנן'  חלבו  בשם  ר'אמר  ר".  והטיבך  והרבך  מאבותיך.  "קלא

ץ  של  עשר ואתם  עתידין  לירש  אר,    עממים'אבותיך  ירשו  ארץ  של  ז
ואת ,  ואת  הקניזי,  את  הקיני,  תלתי  חורנייתא  אילין  אינון,  עממים

:   שמעון  אומר'ר.  נטבייא,  שלמייא,  ערבייא:    יודה  אומר'ר.  הקדמוני
וקרתיגני ,  אסיא:    ליעזר  בן  יעקב  אומר'ר.  ודמשק,  ואספמיא,  אסיא

אבותיך "  מאבותיך.  "אדום  ומואב  וראשית  בני  עמון:  רבי  אומר.  ותורקי
אבל  אתם  משאתם  נגאלין  עוד  אין ,    על  פי  שנגאלו  חזרו  ונשתעבדואף

 )א"הה "ירושלמי שביעית פ (.אתם משתעבדין
, ועולו  מעל  צוארך,  והיה  ביום  ההוא  יסור  סבלו  מעל  שכחך.  "קלב

חובל  עול :  אמר  רבי  יצחק  נפחא.  )כז,  ישעיה  י"  (וחובל  עול  מפני  שמן
  בבתי  כנסיות  ובבתי של  סנחריב  מפני  שמנו  של  חזקיה  שהיה  דולק

מה  עשה  נעץ  חרב  על  פתח  בית  המדרש  ואמר  כל  מי שאינו ,  מדרשות
עוסק  בתורה  ידקר  בחרב  זו  בדקו  מדן  ועד  באר  שבע  ולא  מצאו  עם 
הארץ  מגבת  ועד  אנטיפרס  ולא  מצאו  תינוק  ותינוקת  איש  ואשה  שלא 

 :)סנהדרין צד (.היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה


