
 
 
 
 
 

                                     
                                    

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, שמחותוב, מדרשות 

 בתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת וש"אמר הקב
 

–155 

  
 

 

L–l 
 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום ז אדר 
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  לחזור  אחר  עירובי מצוה:    ערוך  הרבשולחן)  לא
  וצריך באיסורחצירות  כדי  שלא  יבאו  לטלטל  

  על  מצות לברך  עליו  אשר  קדשנו  במצותיו  וצונו
  מצות  של כלעירוב  כמו  שצריך  לברך  על  

 )ח" סימן יו"שולחן ערוך ערב סימן שס. (דבריהם

מצוה  לחזור  אחר  עירובי :    ברורהמשנה)  לב
סימן .  (  יבואו  לטלטל  באיסורשלאכדי  ,  חצרות

 )ח" עק" סו"שס

פן  ישכחו :  'מצוה  לחזור  וכו:    ברורהמשנה)  לג
 )' אק" סה"סימן שצ. ( טלטולאיסורויבואו לידי 

) לענין  צרכי  העיר:  (  בר  ברוךם"  מהררבינו)  לד
, כמו  שמסכימים  הרוב,  להטות  אחרי  רבים  ואמר"

אף  על  פי  שהמיעוט  המתנגדים  נראה  יש  להם 
ואין ,    הם  בטלים  ברובהרי,  טענותיהם  חזקות

שומעין להם כמו שאין שומעין אם טענו לא נכניס 
לחי וכן  לענין  ',    צדקה  וכונחלוקלא  ,  אורחים
אם  טען  למה  אתן  לתקנם  כדי  להכניס ,  וקורה

, אני  איני  רוצה  להכניס  ולהוציא,  בשבתולהוציא  
או  לכולנו  אין ,  או  איני  צריך  להכניס  ולהוציא

אלא  כופין  זה  את ...  '  בתקנה  זו  וכוכ"  לנו  כצריך
 )' מינץ סימן זי"ר ת"מובא בשו". (זה

  מסתבר כלל למיזל ולא:  ש"הרא:    נתנאלקרבן)  לה
 מ"וכן  כתב  ר,  עירוביןומרא  בתרי  לישני  לענין  לח
ונראה  כלישנא  קמא  דבשל  סופרים  אפילו ,  ל"ז

  אחר  המיקל  וכל  שכן  בעירוב  שאין הלךבעלמא  
. לו  עיקר  מן  התורה  שהלכה  כדברי  המיקל  בעירוב

  כדברי  המיקל דהלכה:    נתנאלהקרבן  וכתב
  מכאן  דהלכה  כדברי  המיקל ונראה"בעירובין  

קרבן  נתנאל .  (ל"עכ"  פוסקים  בפלוגתת  האפילו
 )ל"סק'  סימן טה"עירובין פ

  מתא וצריכא:  "  גאוןי"  גדולות  לרהלכות)  לו
) סחור  סחור'  פ(למיעבד  לה  עירוב  הדר  הדרנא  

הלכות  עירובין  פרק ".  (בחבלים  או  בצורת  הפתח
 )הדר


