
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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 

 ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות "אמר הקב
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 על מי מחללין שבת –המשך סימן שכט  –סדר הלימוד ליום כא אב 
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מלמד  שבית  המקדש :  )ח,  דברים  יז"  (וקמת  ועליתה  אל  המקום.  "קסב
 :)זבחים נד. (גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

דאפילו :  אתמר  במדרש.  )י,  שמות  כג"  (ושש  שנים  תזרע  שדך.  "קסג
ונראה .  חייב  לעבדה  בכל  יום,  נואין  לו  לאדם  אלא  חורבה  אחת  בתוך  ג

. כדי  להרבות  תרומות  ומעשרות,  דוקא  בארץ  ישראל,  ר  משה"לה
 )בעלי התוספות(

... ותעברו  את  הירדן  ותבאו  אל  יריחו  וילחמו  בכם  בעלי  יריחו.  קסד
דעו :  עודן  בירדן  אמר  להם  יהושע,  )  יב,יהושע  כד(ואתן  אותם  בידכם  

שנאמר ',    את  יושבישלא  נכנסתם  לארץ  אלא  על  מנת  שתורישו
ואם  לא "  "והורשתם  את  כל  יושבי  הארץ  מפניכם  ")במדבר  לג(

עודן  בירדן .  באים  מים  ושוטפין  אתכם,  אם  אי  אתם  מקבלין,  "תורישו
והרימו  לכםאיש  אבן  אחת  על  שכמו  למספר  שבטי :  "אמר  להם  יהושע

אמר ,  עודן  בירדן".  ישראל  ונחתם  אותם  במלון  אשר  תלינו  בו  הלילה
ממצב  רגלי  הכהנים  הכין ,  שאו  לכם  מזה  מתוך  הירדן:  "שעלהם  יהו

אבא  חלפתא  ואלעזר  בן  מתיא :    יהודע  אומר'ר".  שתים  עשרה  אבנים
וחנניא  בן  חכינאי  עמדו  על  אותן  אבנים  ושיערום  לכל  אחת  ואחת 

 )'תוספתא סוטה פרק ח. (ארבעים סאה

 'אות ז -שער ארץ ישראל 
  ברוך  הוא  למשה  שלש מלמד  שהראה  הקדוש"  זאת  התרומה.  "קסה

. ואחד  של  מקדש  שני,    של  מקדש  ראשון'א,  אחד  של  משכן,  תרומות
 )ג"ילקוט שס(

, ואין  נוה  אלא  בית  המקדש":  ואנוהו",  )בשלח(לי  ואנוהו  -זה  א.  קסו
 )מכילתא בשלח". (ואת נוהו השמו"שנאמר 

בשעתא  דעאלו  ישראל  לארעא  ושמעו  ישראל  דמסטרא חד .  זמר.  קסז
תרגום .  [וקל  מזמרי  עלאה  דמזמרי  בארעא,    וחדודארעא  תושבחן

כשנכנסו  ישראל  לארץ  שמעו  קול  זמר  של  מלאכים  שהיו :  הזוהר
 :)רפד ג"זוהר ח]. (מזמרים בארץ


