
 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  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 

 ם הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבי"אמר הקב
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זרע :  תרגום  הזוהר.  ['זרעא  קדישא  לארעא  קדישא  סלקא  כו.  קסח
 :)ב עט"זוהר ח]. (הקודש עולה לארץ הקודש

 'אות ח -שער ארץ ישראל 
: היה  בארץ  ישראל  ואמר,  שמכשרת  גרים,  חביבה  ארץ  ישראל.  קסט
אלא ,  ובחוצה  לארץ  אין  מקבלין  אותו  מיד,  מקבלין  אותו  מיד,  גר  אני

 )מסכת גרים פרק רביעי. (אם כן היו עדין עמו

בגין  דתמן ,  מאי  טעמא,  ארבעההוא  אתר  אקרי  קרית  .  חברון.  קע
יעקב ,  יצחק  ורבקה,  אברהם  ושרה,  אדם  וחוה,  אתקברו  ארבע  זוגות

חברון  נקרא  קרית  ארבע  בשביל  ארבע  זוגות :  תרגום  הזוהר[ולאה  
 :)רמח א"זוהר ח]. (שנקברו שם

,   בארעא  דישראל  יהון)בקץ  הגאולה(וכל  אתין  אלין  .  חברון.  קעא
כל  הנסים  שבקץ :  תרגום  הזוהר[רים  בגין  דתמן  חברון  דאבהן  תמן  קבו

אשר  האבות  קבורים ,  בשביל  שבה  חברון,  הגאולה  יהיו  בארץ  ישראל
 :)ג דף כח"תיקוני זוהר תיקון י]. (שם

פעם .    חנינא'  זה  ר)כט,  משלי  כב"  (חזית  איש  מהיר  במלאכתו.  "קעב
אמר  כולם  מעלים  שלמים ,  אחת  ראה  אנשי  עירו  מעלים  עולות  ושלמים

מיד  יצא  למדברה  של  עירו ?  מה  עשה,  ני  איני  מעלה  כלוםלירושלים  וא
, וכרכמה,  וסתתה,  יצא  וסידקה,  ומצא  שם  אבן  אחת,  בחורבה  של  עירו

: אמר  להם,  ביקש  לשכור  לו  פועלים.  הרי  עלי  להעלותם  לירושלים:  אמר
 'תן  לנו  שכרנו  ק:  אמרו  לו?  מעלים  לי  אתם  את  האבן  הזאת  לירושלים

וכי  מנין  לי :  אמר  להם.    האבן  לירושליםזהובים  ואנו  מעלים  לך  את
מיד  הלכו ,  ולא  מצאה  לשעה?    זהובים  לתת  לכם'מאה  זהובים  או  נ

. מיד  זימנו  הקדוש  ברוך  הוא  חמשה  מלאכים  בדמות  בני  אדם.  להם
, תן  לנו  חמשה  סלעים  ואני  מעלים  אבנך  לירושלים,  רבי:  אמרו  לו

ביקש  ליתן .  שליםונתן  ידו  ונמצא  עומדין  בירו,  ובלבד  שתתן  ידך  עמנו
דומה  רבינו :  אמרו  לו,  בא  המעשה  ללשכת  הגזית.  שכרן  ולא  מצאן

מיד  נתן  לחכמים  אותה ,  שמלאכי  השרת  העלו  לך  את  האבן  לירושלים
 )מדרש שיר השירים. (שכר שהשכיר עם המלכים

בזמנה  דהוו  ישראל  בארעא  קדישא  לא  אשתכח  בידייהו .  חטא.  קעג
  מקרבין  בכל  יומא  הוו  מכפרי  עלייהו דהוו בגין  דאינון  קרבנין,  חובא

כי ,  לא  היה  מצוי  חטא  בידם,  כשהיו  ישראל  בארץ:  תרגום  הזוהר[
 .)קצא א"זוהר ח]. (הקרבנות שהקריבו בכל יום היו מכפרים עליהם


