
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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 " הבאבן עולם "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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והצנע  לכת "  המקדש  על  שם  זה  בית":  הושענא  דביר  המוצנע.  "קיג
משל  למלך :  )  כהנא'בפסיקתא  דר(כדאמר  :  )  ט,מיכה  ו"  (עם  אלקיך

  המלך 'עד  שלא  הגדילה  ובאה  לידי  סמנים  הי,  שהיתה  לו  בת  קטנה
, אין  כבודו  לדבר  עמה  בגלוי:  משהגדילה  אמר  המלך,  מדבר  עמה  בגלוי

  נער כי  ")א,  יהושע  יא(כתיב  ,  כך  ישראל.  )אהל"  (פיליון"אעשה  לה  
וכיון  שבאו  וקבלו  את  התורה ,  וכן  בסיני  פנים  בפנים  דבר"...  ישראל

אין  כבודן  של  ישראל  לדבר :  בכבוד  וגדולה  אמר  הקדוש  ברוך  הוא
י  באוצר  התפלות "פירוש  רש  (."ועשו  לי  מקדש"אלא  ,  עמהם  בפרהסיא

 )אבן שתיה
אולם  והיכל ,  הלשכות  והעזרות  היו  בחלקו  של  יהודה,  הר  הבית.  קיד

ורצועה  היתה  יוצאה ,    בחלקו  של  בנימין'הי,  ת  קדשי  הקדשיםובי
. יומא  יב.  (  מזבח  בנוי'מחלקו  של  יהודה  ונכנס  לחלקו  של  בנימין  ובה  הי

 .)מגילה כו –
היה .  היה  עומד  בחוצה  לארץ  יכוין  את  לבו  כנגד  ארץ  ישראל.  קטו

ירושלמי   –.  ברכות  ל.  (עומד  בארץ  ישראל  יכוין  את  לבו  כנגד  ירושלים
 )ה"ד ה"כות פבר

היה .  יכוין  את  לבו  כנגד  ארץ  ישראל,  היה  עומד  בחוצה  לארץ.  קטז
היה  עומד  בירושלים .  עומד  בארץ  ישראל  יכוין  את  לבו  כנגד  ירושלים

היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו , יכוין  את  לבו  כנגד בית המקדש
 .)ברכות ל. (כנגד בית קדשי הקדשים

כדי ,  קורט  של  לבונה  בכוס  של  ייןהיוצא  ליהרג  משקין  אותו  .  קיז
. נשים  יקרות  שבירושלים  היו  מתנדבות  ומביאות  אותן.  שתטרף  דעתו

 .)סנהדרין מג(
אחד  האנשים  ואחד ,  הכל  מעלין  לירושלים  ואין  הכל  מוציאין.  קיח

ואין .  לאתויי  מנוה  היפה  לנוה  הרעה?  הכל  מעלין  לאתויי  מאי.  הנשים
: כתובות  ק.  (וה  הרעה  לנוה  היפהאפילו  מנ?  הכל  מוציאין  לאתויי  מאי

 :)ערכין ג –
... כותבין  עליו  אונו  אפילו  בשבת,  הלוקח  בית  בארץ  ישראל.  קיט

משום  ישוב ,  ואף  על  גב  דאמירה  לנכרי  שבות  היא,  אומר  לנכרי  ועושה
 :)בבא קמא פ. (ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן

מן ,  םשלשה  רגלי"  שלשה  עדרי  צאן.  "זו  ציון,  "הנה  באר  בשדה.  "קכ
 ) ע'בראשית רבה פ. (שמשם שואבים רוח הקדש, הבאר ישקו


