
 
 
 
 
 

                                     
                                   

לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  .  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 

 ורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך ד"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום ה אדר 
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  לחזר  בין  אחר  עירובי  חצירות  בין מצוה:  טור)  כ
 מצותאחר  שיתופי  מבואות  ועל  שניהם  מברך  על  

 )ה" סימן שצח"טור או. (עירוב

  לחזור  בין  אחר  עירובי  חצירות מצוה:    יוסףבית)  כא
  מדאמר ראיהדכי  בפרק  הדר  והביא    המרכ"כ'  וכו

מבואה  דדיירי  בה  תרי  גברי  כרבנן  ליהוי  בלא  עירוב 
  לידי  איסור  לאפוקי ליתווטעמא  רבה  איכא  דלא  

בית .  (ע"  מהא"  בהגהות  בפכ"ולעיולי  באיסור  וכ
 )יוסף שם

  נינהו גווני  יש  לומר  דתלתא  לכך:  משנה  כסף)  כב
חיטה חובה  ואינה  חובה  ודבר  הרשות  ונטילת  ידים  וש

  לו  שלא  לאכול  בשר אפשרהם  דברי  הרשות  שהרי  
ולא  דבר  שיצטרך  נטילת  ידים  אלא  פירות  או 

  על  פי  שאינו  חובה  מצוה אףאבל  עירוב  ,  ירקות
ולא  תיקשי ,  עליו  לעשות  עירוב  שמא  ישכח  ויוציא

  דמילתא  דרשות  היא  לא  ליטבל הטבילהלרבינו  מעל  
  דחייב  אדם  לטהר  עצמו  ברגל ג"ולא  ליטהר  ואע

  דלא  רצו  חכמים  לשנות נ"  חיוב  גמור  הוא  אלאו
כסף ...  (השנההברכה  שלש  פעמים  בשנה  מבכל  

 )א" היא"משנה הלכות ברכות פי

לפי  שידוע  שדבר  תורה  מותר :  ...  משנהמגיד)  כג
  בלא  שום ולמבואותלהוציא  מן  הבתים  לחצרות  

עירוב  וחכמים  אסרו  זה  גזרה  משום  הוצאה  מרשות 
  על  ידי  עירוב  ואנו ירווהתהיחיד  לרשות  הרבים  

מברכין  וצונו  לומר  שאין  אנו  רשאין  לטלטל  בלא 
  להוציא  מן  הבית  לחצר שכשנרצהעירוב  וצונו  

שנערב  והרי  זה  כמצות  נטילת  ידים  ושחיטה  וכיוצא 
  עוד  אלא  שבחצרות  על  ידי  עירוב  נעקר ולא...  בהן

מגיד .  (לגמרי  איסור  של  דבריהם  להוצאת  הבתים
 )ד" הכו"פ הלכות עירובין משנה


