
 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, "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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ם  ִמְזֵבַח  ַלה.  קמ ַּוִיֶבן  ׁשָ :   אלעזר'אמר  ר.  )  ז,בראשית  יב(ּ  ַהִנְרֶאה  ֵאָליו  'ּ
ואחד  שלא ,  ואחד  לקנייה,  אחד  לבשורת  ארץ  ישראל,    מזבחות  בנה'ג

 )ב"שמות רבה פרק ל. (יפלו בניו
בראשית .  (הראה  לו  חורבן  בית  המקדש":  ויגרש  את  האדם.  "קמא
 ) כא'רבה פ
:   ברכיה'אמר  ר.  )תהלים  עו"  ומעונתו  בציון,  ויהי  בשלם  סוכו.  "קמב

, מתחילת  ברייתו  של  עולם  עשה  הקדוש  ברוך  הוא  בירושלים  סוכה
כדי ,  יהי  רצון  שיהיו  עושין  בניי  רצוני.  "כביכול  שהיה  מתפלל  בתוכה

ויחמוס "?  כיון  שגרם  החטא  מה  כתיב".  שלא  אחריב  את  ביתי  ומקדשי
וכיון  שחרב  הוא .  מקום  שהיה  מתוודע  בתפלה"  שיחת  מועדו,  כגן  סוכו
שאקרב  בנין  ביתי ,  יהי  רצון  מלפני  שיעשו  בני  תשובה"מתפלל  
" שלם"את  מוצא  שנקרא  בית  המקדש  ".  הי  בשלם  סוכווי"הוי  ,  "ומקדשי

" יראה"ואברהם  קרא  לבית  המקדש  "  ומלכי  צדק  מלך  שלם"שנאמר  
. אני  אבטל  דברי  אברהם  אוהבי"  שלם,אמר  המקום  אם  אקרא  אותו  

מה  עשה .  אני  אבטל  דברי  שם  הצדיק,  "יראה"ואם  אני  קורא  אותו  

" יראה"קראו  אברהם  ,  שיתף  מה  שקראו  שניהם?  הקדוש  ברוך  הוא
" ויהי  בשלם  סוכו"הוי  "  ירושלים"והקדוש  ברוך  הוא  "  שלם"ושם  קראו  

 )ג, מדרש תהלים עו". (יראה ושלם"ירושלים ? ומהו
, זה  מזבח"  ויבן  מגדל  בתוכו",  זה  בית  המקדש"  ויטעהו  שורק.  "קמג

 .)מט סוטה. (אלו השתין" וגם יקב חצב בו"
אש  הפסגה  אשר  על ויעל  משה  מערבות  מואב  אל  הר  נבו  ר.  קמד

, ואת  כל  נפתלי,  את  הגלעד  עד  דן,    את  כל  הארץ'ויראהו  ה,  פני  יריחו
דברים (ואת  כל  ארץ  יהודה  עד  הים  האחרון  ,  ואת  ארץ  אפרים  ומנשה

מלמד  שהראה  לו  הקדוש ,  אל  תקרי  ים  האחרון  אלא  יום  האחרון,  )  א,לו
 )ספרי. (סוף כל הדורות ברוך הוא למשה עד

כמה  צוארין  הוו ,  )בראשית  מה(רי  בנימין  אחיו  ויפול  על  צוא.  קמה
אמר  רבי  אלעזר  בכה  על  שני  מקדשין  שעתידין  להיות ?    לבנימין'לי

בכה  על "  ובנימין  בכה  על  צואריו.  "בחלקו  של  בנימין  ועתידין  ליחרב
 :)מגילה טז. (משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב


