
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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, ם וידידיםולכל החברי, 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  –אדר סדר הלימוד ליום ח 
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  גדולה  תמהני תימא:  "  נטרונאי  גאוןרב)  לז
, בעלי  תורה,  שכמותכםחכמים  גדולים  ,  ר  זהבדב

מפני  מה  אין  אתם ',  מדקדקים  בדבר  הלכה  כו
  ליה  רבא  בר  רב כדאמרמערבין  עירובי  חצרות  

מבואה  דאית  בה  תרי .)  עירובין  סח(חנן  לאביי  
  ליהוי  ליה  עירוב  ולא לא,  גברא  רברבי  כרבנן

מהא  שמעינן  דלא  מבעי  ליה )  שם"  (?שיתוף
  במבוי  וחצר  שאינה למידרלצורבא  מרבנן  

 )ו"תשובות גאוני מזרח ומערב סימן כ. (מעורבים

יצחק  הסנגרי '    החבר  רהחכם:    הכוזריספר)  לח
  נשאר  לי  לשאול אבל...  אמר  הכוזרי.  ל"זצ

איך ,  והוא  קלות  במצות  השבת,  אותך  בעירוב

  ההיא  הנקלה בתחבולהיתיר  מה  שאסרו  הבורא  
מון חס  ושלום  שיסכימו  ה:  אמר  החבר.  והפחותה

  קשר  מקשרי שיתירחסידים  וחכמים  על  מה  
אך  הם  מזרזים  ואומרים  עשו  סייג ,  התורה
  ההוצאה שאסרוומן  הסייגות  שסייגו  ,  לתורה

, וההכנסה  מרשות  היחיד  לרשות  הרבים  ובהפך
  בסייג כלכלוואחר  כן  ,  מה  שלא  אסרה  התורה
כדי  שלא  תחשב  לעמל ,  ההיא  גלגול  להרוחה
  אדם לבניוח  ושיהיה  רי,  השתדלותם  בתורה

ולא  יגיעו  אל  הריוח  ההוא  אלא ,  בהשתמשם
  שתהיה כדי,  והרשות  הוא  עשות  העירוב,  ברשות

. הכרה  בין  המותר  לגמרי  ובין  האסור  ובין  הסייג
 )נא,  נאותספר הכוזרי מאמר שלישי (


