
 
 
 
 
 

                                    
                                    

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"א  כאן  ספר  שוהנה  מוב
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"וא שה, 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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 דיני רחיצה בשבת –המשך סימן שכו  –סדר הלימוד ליום א אב 
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, נוח  לו  לאדם  לגדל  לגיון  אחד  של  זיתים  בגליל:    אמר  רבי  אלעזר.כא
 )'בראשית רבה פרק כ. (ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל

כופין  אותו ,  הלוקח  עיר  בארץ  ישראל:    שמואל  בר  נחמני'  אמר  ר.כב
 ):בבא קמא פ (.משום ישוב ארץ ישראל, ליקח לה דרך מארבע רוחות

: בשעה  שאמר  הקדוש  ברוך  הוא  לנתן:    שמואל  בן  נחמני'אמר  ר.  כג
  מבקש  לקלל  את  דוד  מה '  כל  מי  שהי",לא  תבנה  לי  הבית...  לך  לדוד"

: תדע  לך  מה  דוד  אומר.  טוב  שיבנה  הבית:    אומר  לו'הי?    עושה'הי
מבקשים  לי  דברים  לומר  שאין ,  "  נלך'שמחתי  באומרים  לי  בית  ה"

חייך  שעה  אחת  מחייך  אין  אני :  א  הקדוש  ברוךהו'אמר  לי,  אתה  בונה
. חביבין  עלי  מבית  המקדש,  הצדקה  והדינין  שאתה  עושה,  מחסר

 )ב"ירושלמי ברכות פ. 'דברים רבה פרק ה(
  העולם 'עד  שלא  נבנה  בית  המקדש  הי:    שמואל  בר  נחמן'אמר  ר.  כד

משנבנה  נתבסס  העולם  ועמד ,    של  שתי  רגלים)כסא(עומד  על  תרונוס  
ושמתי  מקום  לעמי  ישראל :  ")יז,  רי  הימים  אדב(שנאמר  ,  בישובו

" לעולם"ונטעתים  אין  כתיב  כאן  אלא  ונטעתיו  ,  "ונטעתיו  ושכן  תחתיו
 )מדרש תנחומא תרומה. ( מתבסס'שהעולם יהי

אמר  רבי ?  מאי  טעמא.  אין  שומעין  לו,  אמר  הלה  זית  אני  נוטל.  כה
 ).בבא מציעא קא. (יוחנן משום ישוב ארץ ישראל

אמר  רב .  ארץ  ישראל  מכפרת  על  עונות  מיתה:  מיה  נח'אמר  ר.  כו
אלא  הוי  ?וכל  צדיקים  שמתו  בחוצה  לארץ  מה  אתה  עושה  להן:  זבדא
, אבל  הצדיקים  שבחוצה  לארץ,  ארץ  ישראל  מכפרת  על  המיתה:  אומר

והם  מביאין  אותן ,  עתיד  הקדוש  ברוך  הוא  לצוות  למלאכי  השרת
נטהרתם  על ו:  "שנאמר,  שם  שתכפר  להם,  במחילות  לארץ  ישראל

 )מדרש משלי". (אדמתכם
, רבונו  שלעולם,  אמר  משה  לפני  הקדוש  ברוך  הוא:    לוי'אמר  ר.  כז

אמר  לו  הקדוש ?  ואני  איני  נכנס  לארץ,  עצמותיו  של  יוסף  נכנסו  לארץ
ומי  שלא  הודה  בארצו  אינו ,  מי  שהודה  בארצו  נקבר  בארצו:  ברוך  הוא

 )דברים רבה פרק ב. (נקבר בארצו


