
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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 טו אב 
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כל הסומך , י  בן  אליקים  משום  קהלא  קדישא דבירושלים"העיד  ר.  קכא
 :)ת טברכו. (אינו נזוק כל היום כלו, גאולה לתפלה

 'אות ו -שער ארץ ישראל 
וארד  להצילו  מיד  מצרים  ולהעלותו  מן  הארץ  ההיא  אל  ארץ .  קכב

ולהעלותו  כנגד ,  )'שמות  ג(טובה  ורחבה  אל  ארץ  זבת  חלב  ודבש  
כן  אשכנם  במקום  שהוא  עליון ,  כי  כאשר  אני  דר  במקום  עליון,  וארד

 )אבן עזרא. (מכל הארץ
כי  באתי ...  ואמרת  אליו,  הםובאת  אל  הכהן  אשר  יהיה  בימים  ה.  קכג

ולכך  אמרו ,  )  ג,דברים  כו(  לאבותינו  לתת  לנו  'אל  הארץ  אשר  נשבע  ה
אבל ".  לאבותינו"שאינו  יכול  לומר  ,  רבותינו  שהגר  מביא  ואינו  קורא

שאנו  סומכים  על  הירושלמי ,  "אלקינו  ואלקי  אבותינו:  "בתפלה  אומר
אב  המון "ולכך  נקרא  ,  שאמר  שכל  הגרים  נקראים  על  שם  אברהם

 )בעלי התוספות". (גוים

אמר  רב  חייא  בר  אבא .  )ט,  בראשית  מ"  (ובגפן  שלשה  שריגים.  "קכד
פעמים ,  אלו  שלשה  שרי  גאים  היוצאים  מישראל  בכל  דור:  אמר  רב

פעמים  ששנים  בארץ  ישראל  ואחד ,  ששנים  כאן  ואחד  בארץ  ישראל
 .)חולין צב. (כאן

בעת  לאבותינו וברך  את  עמך  ישראל  ואת  האדמה  אשר  נש.  קכה
ולא  יקשה  בעיניך  בכאן  כי  לא ,  )טו,  וכ  דברים(ארץ  זבת  חלב  ודבש  

כי  הנה  נשבע  להם ,  "ארץ  זבת  חלב  ודבש"נזכר  בשבועות  האבות  
אל :  או  לאבותינו  יוצאי  מצרים  שנאמר  להם"  זבת  חלב  ודבש"בארץ  
 )ן"רמב". (וירעו לנו מצרים ולאבותינו"כענין , "זבת חלב ודבש"ארץ 

תרגום .  ['  בממונא  בכספא  ובדהבא  כו'כו תים  מלאים  כל  טובוב.  קכו
 :)נ ג"זוהר ח]. (בממון בכסף ובזהב: הזוהר


