
 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו,  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 

  כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת"אמר הקב
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 יזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסוריםבא –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום ד אדר 
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תרי  גברי  רברבי '    דאית  בימבואה:  מרדכי)  יח
  מכאן  דמצוה משמע,  כרבנן  ליהוי  בלא  עירוב

  ליתי  לידי דלא,  וטעמא  רבא  איכא,  לערב
.   לחצירותמבתים,  איסורא  לאפוקי  ולעילוי

 )מרדכי עירובין פרק הדר(

  מתוך  דברי  רבי  יהודאי  גאון  כי ל"נ:  ג"סמ)  יט
  לא  שמרו  דברי  גזירת  שלמה הנביא'  בימי  ירמי

אלא  היו ,  המלך  לערב  בחצרות  לשתף  במבואות
ומתוך  כך  היו  מביאין  מן ,    עירובבלאמוציאים  

ושלים  כל  מיני  משא העיירות  שסביבות  יר
 ר"  סרטיא  שמעיר  לעיר  שהיא  רהדרךמבתיהם  

ולכך ,  ומביאין  אותן  משאות  בשערי  ירושלים

על  גוף  האיסור  של  תורה  הזהיר '    ירמיכשהזהיר
 אףגם  על  גזירת  שלמה  שלא  להוציא  שום  משא  

וזהו  לשון ,  מן  הבית  לחצר  אלא  אם  כן  ערבו
 ואלהשמרו  בנפשותיכם  '    אמר  הכה"הנביא  

או  משא  ביום  השבת  והבאתם  בשערי תוצי
 אמר כ"ואח, זה  גוף  האיסור  של תורה,  "ירושלים

זו  גזירת ,  ולא  תוציאו  משא  מבתיכם  ביום  השבת
מזהיר  וכבר '  היכי  לבני  ירושלים  ,  שלמה  המלך

אמרנו  כי  מן  התורה  מותר  להוציא  מן  הבתים 
  על  גזירת  שלמה וודאיאלא  ,  לרחובות  ירושלים

  שעברו  גזירתו  באו י"הזהיר  מפי  הגבורה  שע
  בהלכות ג"סמ.  (ל"עכ,  תורהלגוף  האיסור  של  

 ).עירובין


