
 
 
 
 
 

                                    
                                    

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"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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 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח  –סדר הלימוד ליום יא אב 
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]. גבוה  מכל  שבע  הארצות[ארץ  ישראל  עלאה  מכלא  .  גבוה.  צב
 .)ו ג"זוהר ח(

 .)רסה ג"זוהר ח. ('ארץ ישראל גברתה אקרי כו. גברת. צג
 :)צג ג"והר חז. ('בארץ הם גוי אחד כו, גוי אחד בארץ. צד
הארץ :  תרגום  הזוהר[  הוה  אמר  דא  ליהודה  ודא  לבנימין  'גורל  כו.  צה

 ג"זוהר  ח].  (היה  הגורל  אומר  זה  ליהודה  זה  לבנימין,  כשנתחלקה  בגורל
 :)רפד
זוהר  חדש  פרשת .  ()בארץ  ישראל  ('גילוי  השכינה  על  הארץ  כו.  צו
 .)ויצא לודף 
שין  לסטרא  אחרא אלמלא  דאמשיכן  ישראל  בעובדין  בי.  גלות.  צז

לא  שלטו  שאר  עמין  בארעא  קדישא  ולא  אתגלו  מעל ,  בארעא  קדישא

אלמלא  שהמשיכו  ישראל  על  ידי  מעשים  רעים :  תרגום  הזוהר.  [ארעא
]. ולא  היו  גולים,  לא  היו  הגוים  שולטים  בארץ,  את  הסטרא  אחרא  לארץ

 :)א רכט"זוהר ח(

בגין ,  לאה  תמן  זמין  מלכא  משיחא  לאתג'ארעא  דגליל  כו.  גליל.  צח
בגליל  עתיד  מלך  המשיח :  תרגום  הזוהר.  [דאיהו  חולקיה  דיוסף

 .)קיט א"ח –. רכ –. טב "זוהר ח]. (להתגלות

  בארעא  דגליל  בגין  דאיהו  אתר )מלכא  משיחא(יתער  .  גליל.  צט
ובגין  כך  יתגלי  תמן  קדמאה  לכל ,  קדמאה  דאתחרבא  בארעא  קדישא

לכך ,  אשונה  בארץבשביל  שהגליל  נחרב  לר:  תרגום  הזוהר.  [אתר
 .)רכ –. ט –: ב ז"זוהר ח]. (עתיד מלך המשיח להתגלות שם בראשונה


