
 
 
 
 
 

                                    
                                    

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 ,  יוםהלכה בכל"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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 דיני נקוי וקיפול הבגדים בשבת –מן שב המשך סי –סדר הלימוד ליום יב אדר 
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ה צו,    במוסך  השבתל"ז:  ץ"היעב)  מג
 עירובי  לערב  כל  ערב  שבת  י"האר

וזכרוני  שגם ,  חצירות  ושיתופי  מבואות
 שבת  היה  מערב  כל  ערב  ל"  זה"אמ

והיה  מזכה  לבני ,  עירובי  חצירות  בלבד
ומצאתי  בספר .  עירו  על  ידי  אחר

וכן  הייתי ...    שהיה  נוהג  כךל"ז  ל"מהרי
 ).ץ"סידור היעב... (נוהג
: י"  בבד"  שצסימן  וקציעה  מור)  מד

 גבי  עד  כאן  לא  אמרינן  אלא  ותימה
אבל  גבי  עירובי '  עירובי  תחומין  וכו

תימה  על  הרב  אוצר :  חצירות  מאי  מצוה
איך  לא  ידע  ולא  ראה  מה ,  לתורהבלום  

דעירובי  חצירות ,  שכתוב  בסימן  הסמוך
  עלה  נמי  על מברכינןוהא  ,  מצוה  היא

מור  וקציעה  אורח  חיים .  (מצות  עירוב
 )ד"סימן שצ

  חצירות עירובי  :  הקדושה"השל)  מה
  בשעה  שתיקן ל"מצוה  גדולה  אמרו  רז

  המלך  עליו  השלום  עירובי שלמה
חצירות  יצאה  בת  קול  ואמרה  בני  אם 

 ) מסכת שבתה"של. ('חכם לבך וכו


