
 
 
 
 
 

                                     
                                   

  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות.  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 

  קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום ו אדר 
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כלומר  אף  על  גב '  מצוה  לחזר  וכו:  ח"ב)  כד
  מבואות  מערבין  אפילו ושתופידבעירובי  חצירות  

לדבר  הרשות  מכל  מקום  מצוה  לחזר  אחריהם  כדי 
 ח"ב  (.  איסור  טלטול  בחצר  ובמבוילידישלא  יגיעו  

 )שם

  לחזר  אחר  עירובי  חצרות  בין מצוה:  פרישה)  כה
במה  שכתוב  כאן  מצוה ',  וכואחר  שיתופי  מבואות  

אותה  מצוה  לצורך  הנאתו  כדי  לטייל  או :  'לחזר  פי
  וקראת  לשבת ש"  אכילתו  וזה  מצוה  כמצורכילהביא  

 הנאתינוומכל  מקום  אותה  מצוה  היא  בשביל  ,  עונג
 )ה"פרישה סימן שצ... ('וכו

.   לחזור  אחר  עירובי  חצרותמצוה:    ערוךשולחן)  כו
 ). ג" סעיף יו"אורח חיים סימן שס(

  לחזור  אחר  שיתופי  מבואות מצוה:    ערוךשולחן)  כז
ואומר  בזה  השיתוף ,  ומברך  עליו  על  מצות  עירוב

  מותר  לכל  בני  המבוי  להוציא  ולהכניס יהיה
 ה"שצאורח  חיים  סימן  .  ('מחצירות  למבוי  בשבת  וכו

 ).'סעיף א

  מבוי  כופין  זה  את  זה  לעשות בני:    ערוךשולחן)  כח
 )' סעיף אב" סימן קסמשפטחושן . (לחי וקורה למבוי

דלא  יבא  לידי ',    לחזור  כומצוה:    זהבטורי)  כט
 )' אק" סה" שצסימן ז"ט. (איסור טלטול

  עירובי  חצרות  שבות  הוא דודאי:    מגדיםפרי)  ל
ת   ידיו  אסורויהיוומשום  מצות  כבוד  שבת  שלא  

פרי  מגדים ...  (מלהוציא  ולהכניס  התירו  בין  השמשות
 )' גק" סא"א ס"סימן ר


