
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום א אדר 
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  ביום  הששי  והכינו  את  אשר  יביאו והיה:  תורה)  א
שמות  טז .  (  יום  יוםילקטווהיה  משנה  על  אשר  

 ).ה

  ביומא  שתיתאי ויהי:    יונתן  בן  עוזיאלתרגום)  ב
 דשבתאויזמנון  מה  דייתון  לקמיהון  למיכל  ביומא  

ויערבון  בבתיא  וישתתפון  בדרתיהון  בגין  למיתייא 
מה  דמלקטון   עלמדין  לדין  ויהי  להון  בכופלא  

 )תרגום יונתן בן עוזיאל שם. (יומא יומא

  רב  יהודה  אמר  שמואל אמר:    בבליתלמוד)  ג
  ידים  יצתה ונטילתבשעה  שתיקן  שלמה  עירובין  

  אם  חכם  לבך  ישמח  לבי  גם בני"בת  קול  ואמרה  
  בני  ושמח  לבי חכם"ואומר  )  ג"כמשלי  "  (אני

 –:    ידשבת).  ז"משלי  כ".  (ואשיבה  חרפי  דבר
 :) כאעירובין

אמרו ,   בני  קקונאי דאתי לקמיה דרב יוסףהנהו)  ד
  לאביי ל"א,    לן  גברא  דליערב  לון  מאתיןהבלי  

.  מדרשאבביעלה ' וחזי דלא מצווחי, זיל ערב להו
 .)עירובין ס(

  רבה  בר  רב  חנן  לאביי  מבואה  דאית  ביה ל"א)  ה
  ביה  לא  עירוב ליהויתרי  גברי  רברבי  כרבנן  לא  

 .)סחעירובין (? ולא שיתוף

כיון ,  אי אתמר לחומרא מאי קלקולא איכאאלא) ו
  כיון י"פירש,    בה  רבים  היינו  קלקולאדמקלקלי

  בלא ומטלטליןששוכחין  ,  דמקלקלי  בה  רבים
מותר  לערב  אתמול '  אם  הי,  היינו  קלקולא,  עירוב

 :)ז"טביצה . (והוא אסר


