
 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  לכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  ה"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 

 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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והיה  זרעך  כעפר  הארץ  ופרצת  ימה  וקדמה  וצפנה  ונגבה .  קלג
ומה  עפר  הארץ  אין  מתברך ,  מה  עפר  בכל  מקום,  )  יד,בראשית  כח(

ומה ,  שנמשלה  למים,  כך  ישראל  אין  מתברכין  אלא  בתורה,  אלא  במים
 )מדרש לקח טוב. (עפר הארץ קיום לעולם אף בניך יסודו של עולם

שאין  תורה  כתורת .  )יג,  בראשית  ב"  (וזהב  הארץ  ההיא  טוב.  "קלד
 )בראשית רבה פרק טז. (ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל, ארץ ישראל

וזכרתי  את  בריתי  יעקב  ואף  את  בריתי  יצחק  ואף  את  בריתי .  קלה
נכתב  בחמשה  מקומות,  )  מב,ויקרא  כו(אברהם  אזכר  והארץ  אזכר  

בחמשה  מקומות  נטל  יעקוב  אות  משמו  של ,  אליהו  חסריעקוב  מלא  ו
 )י"רש. (אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו

ְּוָזַכְרִתי  ֶאת  ְבִריִתי  ַיעקֹוב  ְוַאף  ֶאת  ְבִריִתי  ִיְצָחק  ְוַאף  ֶאת  ְבִריִתי .  קלו ּ ֲּ ּ
ַּאְבָרָהם  ֶאְזֹכר  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹכר מן  הפסוק  הזה  אתה  למד ,  )  מב,ויקרא  כו:  (ּ

כשם  שהמילה  דוחה  שבת  כך ,  רץ  ישראל  שקולה  כנגד  המילהשא
ועוד  שהיא  שקולה  כנגד  כל  מה ,  כיבוש  ארץ  ישראל  דוחה  שבת

 )ילקוט עקב. (שנברא בששת ימי בראשית

? מאי  נבנתה.  )כב,  במדבר  יג"  (וחברון  שבע  שנים  נבנתה.  "קלז
ואין  לך  טרשים  בכל  ארץ ,  שהיתה  מבונה  על  אחד  משבע  בצוען

ואין  לך  מעולה  בכל  הארצות  יותר  מארץ .  ר  מחברוןישראל  יות
ואפילו  הכי .  ואין  לך  מעולה  בכל  ארץ  מצרים  יותר  מצוען.  מצרים

 .)סוטה לב. (חברון מבונה אחד משבע בצוען
  אל  יעקב  שוב  אל  ארץ  אבותיך  ולמולדתך  ואהיה 'ויאמר  ה.  "קלח
   אמי'ר.  אבי  בעצמי  מצפה  לך,  אמך  מצפה  לך,  אביך  מצפה  לך".  עמך

אלא משתשוב , נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה:  בשם  ריש  לקיש  אמר
 )א, בראשית רבה פרק עד. (אל ארץ אבותיך אהיה עמך

ויביאנו  אל  המקום  הזה  ויתן  לנו  את  הארץ  הזאת  ארץ  זבת .  קלט
, "בית  המקדש"זה  "  ויביאנו  אל  המקום  הזה",  )  ט,דברים  כו(חלב  ודבש  

מכאן "  ארץ  זבת  חלב  ודבש",  "לארץ  ישרא"זו  "  ויתן  לנו  את  הארץ"
ארץ "אין  מביאין  ביכורים  מעבר  לירדן  שאינה  :  רבי  יוסי  הגלילי  אומר

 )מדרש לקח טוב". (זבת חלב ודבש


