
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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 " ן עולם הבאב"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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  מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסוריםבאיזה כלים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום י אדר 
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  רבי  אברהם הגאון:    גנת  ורדיםת"  שובעל)  מ
 באזנינויען  וביען  :    במצריםד"הלוי  אב

שמענו  אבותינו  ספרו  לנו  פועל  פעלו  בימיהם 
 המה החייםימי  קדם  רבנן  סבוראי  אשר בארץ 

קנו  תיקון  גדול  מצות  עירוב  להתיר דתי
אמות '  הטלטול  במחנה  העברים  חוץ  לד

  מבית  לבית  ומחוץ  למחנה  בקצת ולהוציא
שכונות  שמכאן  ומכאן  פה  מצרים  העיר 

  ויהי כי א"  ושל  סופרים  יעחכמיםהגדולה  של  
ערכו  הימים  כהיום  הזה  נולדו  כמה  ספקות 

  ראשונים  היתר  של  עירוב  כי גבלועד  היכן  
, הזקנים  שהיו  יודעין  היטב)  פטרונ(נאספו  

גם  בגופו  של .    על  בוריוזהוביחוד  דבר  

עירוב  נפל  ספק  אם  הוא  עדיין  קיים  ולא 
אשר  על  כן .    מקומוואנהידענו  מה  היה  לו  

ולהעלות ,  נתתי  אל  לבי  לתקן  עירוב  מחדש
,   היתר  העירובשלעל  ספר  סימן  הגבולים  

ואגב  אורחין  נוסיף  אומץ  בכחא  דהתרא 
 מהמוןקום  ההיתר  להסיר  מכשלה  להרחיב  מ

עם  המזלזלין  בדבר  ולהיות  הלכות  אלו 
, עמומות  אצלנו  מאין  דורש  ואין  מבקש

על  כן ,    בהם  כקורא  בספר  החתוםוהקורא
אמרתי  אלקטה  נא  ראשי  בשמים  לבאר  קצת 

.   לנו  בעירוב  ובתיקונוהמצטרכיםדברים  
 ).ב"כסימן '  כלל גח"או,  גנת ורדיםת"שו(


