Contemporary Conundrums
?Issue 1 – May one continue carrying
1

שולחן ערוך אורח חיים סימן שעד סעיף ב

היה כותל בין שתי חצרו' ועירבה כל אחת לעצמה ,ונפרץ הכותל בשבת ,מותרים לטלטל כל השבת כל אחד בחצרו אפי' כלי הבית.
אבל חצר שנפרצה בשבת לרשו' הרבים או לכרמלית ,אסור.
2

שולחן ערוך אורח חיים סימן שסה סעיף ז

מבוי שנטלו קורותיו או לחייו בשבת ,אף על פי שהותר למקצת שבת אסור משם ואילך ,בין פתוח לרשות הרבים בין פתוח לכרמלית.
3

שו"ת האלף לך שלמה חלק או"ח סימן קנג

הנה לדעתי יעשו כך אם אפשר יתקנו העירובין כל ע"ש סמוך לבה"ש במקום שיש חשש קלקול מן הנכרים .והנה בזה עכ"פ לא ירגישו
הנכרים בזה עד שחשכה ואז אף אם יקלקלו אח"כ בשבת מותרין לטלטל בשבת כיון שהתורה הותרה
?Issue 2 – Should the rabbis tell the congregants
4

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ל עמוד א

והא הני נשי דשקלן חצבייהו ואזלן ויתבן אפומא דמבואה ,ולא אמרינן להו ולא מידי? אלא ,הנח להם לישראל ,מוטב שיהיו שוגגין ואל
יהיו מזידין .הכא נמי  -הנח להם לישראל ,מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .והני מילי  -בדרבנן ,אבל בדאורייתא  -לא .ולא היא ,לא
שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי ,דהא תוספת יום הכפורים דאורייתא הוא ,ואכלי ושתו עד שחשכה ולא
אמרינן להו ולא מידי
5

שמירת שבת בשם רש”ז אויערבך

מוטב לא לפרסם בכל אופן כי רבים לא ישמעו בקולם ומוטב שיהיו שוגגים וקיל משוגגים כיון דהוי כמתעסק בדרבנן.
6

שו"ת אגרות משה חלק או"ח ב סימן לו

ובדבר להכריז קודם תקיעות שאסור להפסיק בדבור עד אחר תקיעות דמעומד בבית הכנסת שמתפללים הרבה אנשים פשוטים שידוע
שלא ישמעו לההכרזה ויפסיקו שאחד אמר שיותר טוב שלא יכריזו כדי שיהיו שוגגין ולא מזידין ,ומע"כ טען דכי בשביל חשש זה לא
ילמדו להעולם שום דינים שנאמר בהו מוטב שיהיו שוגגים .הנה הא דבשביל מוטב שיהיו שוגגין א"צ לומר להו הוא דוקא בידוע בודאי
שלא....
7

תלמוד בבלי מסכת שבת דף עג עמוד א

איתמר ,נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע .רבא אמר :פטור ,אביי אמר :חייב .רבא אמר :פטור ,דלא קמיכוין לזריקה דארבע .אביי אמר:
חייב ,דהא קמיכוין לזריקה בעלמא .כסבור רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים; רבא אמר :פטור ,ואביי אמר :חייב .רבא אמר :פטור,
דהא לא מיכוין לזריקה דאיסורא .ואביי אמר :חייב ,דהא קא מיכוין לזריקה בעלמא.
8

שולחן ערוך אורח חיים סימן שסד סעיף ב

רשות הרבים עצמה אינה ניתרת אלא בדלתות ,והוא שננעלות בלילה .ויש אומרים אע"פ שאין ננעלות אבל צריך שיהיו ראויות לינעל,
שאם היו משוקעות בעפר מפנה אותן ומתקנן שיהיו ראויות לינעל .ואחר שעשה לה תיקון דלתות חשובה כולה כחצר אחד ואין
מבואותיה צריכין תיקון.
Issue 3 – Fixing the Eruv on Shabbat
9

שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו סעיף ב

י"א דמותר לומר לא"י להדליק לו נר לסעודת שבת משום דסבירא ליה דמותר אמירה לא"י אפי' במלאכה גמורה במקום מצוה )ר"ן ס"פ
ר"א דמילה בשם העיטור( ,שעל פי זה נהגו רבים להקל בדבר לצוות לא"י להדליק נרות לצורך סעודה ,בפרט בסעודת חתונה או מילה,
ואין מוחה בידם .ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול ,דהא רוב הפוסקים חולקים על סברא זו וע"ל סי' ש"ו
10

משנה ברורה רעו:כה

מותר לומר לא"י לתקן את העירוב שנתקלקל בשבת כדי שלא יבואו רבים לידי מכשול וכדאי הוא בעל העיטור לסמוך עליו להתיר
שבות דאמירה אפילו במלאכה דאורייתא במקום מצוה דרבים
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