
 
 
 
 
 

                                     
                                   

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 

 ם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניה"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום ג אדר 
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  איהו  עמודא  דאמצעיתא עירוב:    זוהרתיקוני)  יא
  שכינתא  עילאה ןודאינ,  וביה  מטלטלין  מבית  לבית

  שבתותי  תשמורו את"ו  איתמר  ועלייה,  ותתאה
תיקוני .  (ר"דא  מקדש  יו,  דא  מקדש,  "תיראוומקדשי  

 )ד"זהר תיקון כ

לעיל   (ש"  וכמ–  איהו  עמודא  דאמצעיתא  עירוב)  יב
  עירוב  דילה  מסטרא  דימינא איהו)    דף  נבא"תיקון  כ
, וגבורה  דהיינו  חסד  ו"  ריב"דאינו  ע,  ושמאלא

א   בביאורנו  דהיינו  סוד  תפארת  עמודש"ועיי
באר .  (ש"  עייה"הוישל  '  דאמצעיתא  מסטרא  דאות  ו

 )לחי רואי שם

' דא  קורה  ועמודא  לסמוך  עלה  בית  ואינון  ב'  ו)  יג
ואיהו  סומך  גאולה ,  יסוד  ספירה  תשיעאה'    ימלכות
  עירוב ואיהולכל  הנופלים  '  וביה  סומך  ה,  לתפלה

, אם  היא  למעלה  מעשרים,  דישפיל  ביה  הקורה
כתר  איהו  עילת '    כדאיהו',    דלעילא  מכד"דאיהי  יו

תיקוני .  (דלית  עינא  שליט  עליה,  העילות  על  כולא
 )זהר בהקדמה

) 'ט'  ט'  זכרי(במשיח  '    ביכתיב:    מהימנארעיא)  יד
  איהו  תמן  בסימן י"ענ,  "החמור  ורוחב  על  עני"
 ולאושאר  מתניתין  בכלל  ,  במות'דה  י'ירובין  נ'ע

איתקרי  תמן  מלך  עד  דרכיב  בסוסיא  דיליה  כנסת 
 )תצא כי פ"רעיא מהימנא ר. (ראליש

זה  עירוב  שהוא  דבר :    ופקדת  נוךבגמרא:  ן"ר)  טו
 .).ד" שבת לן"ר. ( לביתמביתהצריך לנוה לטלטל 

מהא  שמעינן '    דדירין  ביה  כומבואה:  א"ריטב)  טז
  למידר  במבוי  וחצר מרבנןדלא  מבעי  ליה  לצורבא  

 .)ח" עירובין סא"ריטב. (שאינה מעורבים

דברים  שאתה ,    עוד  במעשה  זהרוהזכ:  מאירי)  יז
והוא  שחקרו ,  למעשהצריך  ללמוד  מהם  הלכה  

לא  ליהוי ,  תרי  גברי  רברבי  כרבנן'  מבואה  דדיירי  בי
 )מאירי עירובין שם. ( שיתוףולאלא עירוב ' בי


