
 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ור  כל  כך  יגמ,  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"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה"אמר הקב
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כל  שיחתן  של  בריות  אינה ,  )ה,  בראשית  ב(וכל  שיח  השדה  .  קנד
. כל  תפלתן  של  ישראל  אינה  אלא  על  בית  המקדש...  אלא  על  הארץ

במדבר ".  (מרי  יתבני  בית  המקדש"?  "מרי  מתי  יתבני  בית  המקדש"
 )ג"רבה פרק י

, הרי  למחר  בכך  וכך:  אומר  לו,  כן  הקונה  חצר  בארץ  ישראלו.  קנה
בראשית  רבה .  (יש  לו  רשות  לומר  כך,  משום  דחביבה  ארץ  ישראל

 )פרק מז
למען  אשר ,  וכתבת  עליהן  את  כל  דברי  התורה  הזאת  בעברך.  קנו

 יעזרך אם 'כי  ה,  )  ד,דברים  כז(  אלקיך  נותן  לך  'תבא  אל  הארץ  אשר  ה
  המצוה  הראשונה  לביאתכם  לבנות  מזבח החלות  לשמור  מצותיו  וזאת

אבן  עזרא  ועיין  פירוש .  (חדש  להודות  לשם  שהחלו  להיותם  בארץ
 )ן ופירוש אור החיים על למען אשר תבא"הרמב
אמר .  )בראשית  מז"  (ונשאתי  ממצרים  וקברתני  בקבורתם.  "קנז
ואם  מתים ,  יודע  היה  יעקב  אבינו  שצדיק  גמור  היה,  דברים  בגו:  קרנא

. שמא  לא  יזכה  למחילות?  ץ  חיים  למה  הטריח  את  בניושבחוץ  לאר
אמר  רבי "  וישבע  יוסף  את  בני  ישראל:  "כיוצא  בדבר  אתה  אומר

ואם  מתים ,  יודע  היה  יוסף  בעצמו  שצדיק  גמור  היה,  דברים  בגו:  חנינא
שמא  לא ?    מאות  פרסא'שבחוץ  לארץ  חיים  למה  הטריח  את  אחיו  ד

 .)כתובות קיא. (יזכה למחילות
תי  לך  ולזרעך  את  ארץ  מגוריך  את  כל  ארץ  כנען  לאחוזת ונת.  קנח

אם  מקבלים :    יודן  אומר'ר,  )  ח,בראשית  יז(עולם  והייתי  להם  לאלוקים  
 )ו"בראשית רבה פרק מ( .בניך את השבת הם נכנסים לארץ

, לא  שכורה  ולא  צמאה  אלא  בינונית".  ונתתי  גשמיכם  בעתם.  "קנט
רץ  ואינה  מוציאה שכל  זמן  שהגשמים  מרובים  מטשטשים  את  הא

 .)תענית כב. (פירות
את  השמים "והלא  כבר  נאמר  ?  למה  נאמר"  ועשו  לי  מקדש.  "קס

כדי  לקבל ?  "ועשו  לי  מקדש"הא  מה  תלמוד  לומר  "  והארץ  אני  מלא
 )מכילתא בא. ('שכר על העשי

, כי  הוא  יעבר  לפני  העם  הזה,  וצו  את  יהושע  וחזקהו  ואמצהו.  קסא
בספרי  אמרו ,  )  כח,דברים  ג(ר  תראה  והוא  ינחיל  אותם  את  הארץ  אש

ואין  זה  מפורש ,  צוהו  על  המריבות:  דבר  אחר,  שצוהו  על  הגבעונים
על  פי ,  ואפשר  לומר  בפשט,  זולת  אם  נאמר  שהם  דברי  קבלה,  בכתוב

  למשה  שבחייו  ימלוך 'ובא  מאמר  ה,  ל  אין  צו  אלא  מלכות"דבריהם  ז
 )אור החיים. (יהושע על ישראל


