
 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,    אחד  ליוםעמוד,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .יםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיק, "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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 על מי מחללין שבת –המשך סימן שכט  –סדר הלימוד ליום יט אב 
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בארצכם  אתם  יושבים .  )ה,  ויקרא  כו"  (וישבתם  לבטח  בארצכם.  "קמז
 )ילקוט שמעוני בחוקותי. (ואי אתם יושבים לבטח בחוצה לארץ, לבטח
. )יד,  ואל  בשמ"  (ויקח  משם  אשה  חכמה,  וישלח  יואב  תקעה.  "קמח

מתוך  שרגילין  בשמן  זית  חכמה :  אמר  רבי  יוחנן?  מאי  שנא  תקועה
 :)מנחות פה. (מצויה בהן

זו  ארץ  ישראל  ששם .  )ב,  במדבר  ה"  (וישלחו  מן  המחנה.  "קמט
 )במדבר רבה פרק שמיני. (השכינה חונה

חוץ  מנח  וכל  אשר  אתו .  )כג,  בראשית  ז) "וימח  את  כל  היקום.  "קנ
וחוץ  מארץ  ישראל  שלא  ירדו  עליה ,    מלך  הבשןוחוץ  מעוג,  בתיבה
את  ארץ  לא :  בן  אדם  אמר  לה:  ")כד,  יחזקאל  כב(שנאמר  ,  גשמים

 )ג" פרק כ'פרקי דרבי אליעזר הג". (מטהרה היא לא גשמה ביום זעם

והזכיר  זה ,  חלק  בשדה:  )בראשית  לד"  (ויקן  את  חלקת  השדה.  "קנא
מי  שיש  לו  חלק  בה ,  להודיע  כי  מעלה  גדולה  יש  לארץ  ישראל,  הכתוב

 )אבן עזרא. (חשוב הוא כחלק עולם הבא
. )יד,  בראשית  כב"  (  יראה'ויקרא  אברהם  שם  המקום  ההוא  ה.  "קנב

שם  קרא  אותו ".  ויקרא  אברהם"שנאמר  "  יראה"אברהם  קרא  אותו  
: אמר  הקדוש  ברוך  הוא".  ומלכי  צדק  מלך  שלם.  ")יח,  שם  כד"  (שלם"

שם  אדם  צדיק ,  קרא  אותו  אברהםכשם  ש"  יראה"אם  קורא  אני  אותו  
אלא ,  אברהם  איש  צדיק  מתרעם"  שלם"ואם  קורא  אני  אותו  ,  מתרעם

 )ח, בראשית רבה נט". (יראה שלם" "ירושלים"הריני קורא אותו 
אמר ,  מתחלה  היה  המקום  עמוק,  "וירא  את  המקום  מרחוק.  "קנג

והגביהו  הקדוש  ברוך ,  אין  דרך  המלך  לשכון  בעמק:  הקדוש  ברוך  הוא
 )ז"ילקוט תהלים פ. (שמיראתו נעשה הר" המוריה"לכך נקרא , הוא


