בס"ד

שבת קיז) :המשנה( עד קיט) .ש(6
ביאורי מושגים
חתיכת לחם המש ֶנה  -רב כהנא חתך רק חלה אחת .הגמרא מביאה את שיטת ר' זירא שחתך את 'כל שירותא' .רש"י הסביר
שר"ז הסכים עם ר"כ וחתך חתיכה גדולה מהחלה הראשונה כדי להראות שהוא מתכנן לאכול ב'רחבות' .ראשונים אחרים חלקו
על רש"י והבינו שר"ז חלק על ר"כ וחתך את שתי החלות.
להלכה נפסק שיש לחתוך חלה אחת ו'ברחבות' )כהסברו של רש"י בר"ז( ,יש שנהגו לחתוך שתי חלות )מהרש"ל ,של"ה והגר"א(.
'אותו ואת בנו'  -התורה אוסרת לשחוט אם ובנה באותו יום ,הן בחולין והן בקודשים .האיסור הוא רק על השחיטה השניה.
ההבדל בין חולין לקודשים הוא שחולין שנשחטו כך  -הבשר לא נאסר באכילה .ישנה מחלוקת אם איסור זה הוא מצד רחמנות
על הבהמה מתוך תפיסה שגם לה יש רגש )רמב"ם( או שהאיסור מכוון לרגש בני האדם שדבר זה נחשב לאכזרי )רמב"ן(.

משנה
מותר להציל משריפה מזון שיספיק לבני הבית ולבהמות
למשך השבת.
כמה סעודות יש להציל לכל אדם:
חכמים :מספר הסעודות שנותרו כדי להשלים ל 3סעודות.
ר' יוסי 3 :סעודות  -בלי קשר לסעודות שכבר נאכלו.

מדוע הגבילו את כמות החפצים שמותר להציל מדליקה:
רבא :מחשש שהוא יבוא לכבות את הדליקה.
אביי )לפי הבנת האחרונים( :מצד הכנה מקודש לחול.

חכמים אסרו לתת יותר מכלי אחד מתחת
לחבית יין נוזלת.
מדוע?
אביי :משום הכנה מקודש לחול.
רבא :מחשש שיביא את הכלי הנוסף דרך רה"ר.

השוכח להוציא פת מהתנור וכעת היא
עלולה להישרף  -מותר לרדות ולהוציא
כמות של  3סעודות לכל מוציא.
וכשרודה ירדה בשינוי  -אמנם רדיה אינה
מלאכה ,אבל כמה שאפשר לשנות משנים.

מתי מותר להערים כשמצילים:
היו לפניו פת קיבר )שנחשבת פחות( ופת נקיה )שנחשבת יותר(:
הקדים והציל את פת הקיבר  -מותר לו להציל את הפת הנקיה.
הקדים והציל את הפת הנקיה  -אסור לו להציל את פת הקיבר.
יין הנוזל מחבית
אם יש כבר אורחים מוזמנים  -מותר להוסיף כלים לקלוט יין שנוזל מחבית.
אם אין אורחים מוזמנים  -ת"ק :אסור להערים ולהוסיף כלי ,על דעת שיזמין אחר כך אורחים.
ריב"י :מותר להערים ולהוסיף כלי ,על דעת שיזמין אחר כך אורחים.
נפלו ביו"ט ,שתי בהמות )אם ובנה( לבור  -מותר להעלות בהמה אחת ע"מ לשחוט אותה.
האם אחרי שהעלה מותר לו 'להתחרט' ולרצות דווקא את הבהמה השניה :ר' אליעזר :אסור להערים.
ר' יהושע :מותר להערים.

הלכות כבוד שבת
 .1יש להכין את ההכנות לשבת על הבוקר.
 .2יש לבצוע על שתי כיכרות וב'רחבות') ,עיין ביאור מושגים(.
 .3מספר הסעודות בשבת :חכמים :שלוש ,ר' חידקא :ארבע.
 .4המקיים  3סעודות שבת  -ניצול מחבלי משיח ,מדינה של
גיהנום וממלחמת גוג ומגוג.
 .5המענג את השבת ניצול משיעבוד מלכויות ,זוכה לנחלה ללא
מיצרים ,ומתמלאות משאלות ליבו.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

המקרה של חבית
והמקרה של הבור שונים
זה מזה ולכן לא ניתן
לתלות את המח' שלהם
אחת בשניה.
המקרה של החבית קל
יותר כיוון שאין דרך
חלופית להציל את היין,
המקרה של הבור קל
יותר כיוון שיש שם צער
בע"ח.

הכנה מקודש לחול :אחרי הסעודה האחרונה
אסור לשטוף צלחות אלא רק כוסות לשתיה.

העונג יכול להיות בדבר מפואר ובדבר קטן
ובתנאי שעשאו במיוחד לכבוד שבת.
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בקשותיו של ר' יוסי

חלק מהמשימות הללו הינן
קשות מאוד אולם שכרם רב
כיוון שאין בהם 'נגיעות'
ואינטרסים צדדיים.

 .1יהי חלקי עם המתפללים שחרית בזריחה ומנחה קצת לפני השקיעה.
 .2יהי חלקי מהמתים מחולי מעיים שייסוריהם קשים ולכן מכפרים.
 .3יהי חלקי מאלו שמתו בדרכם לעשות מצוה חשובה.
 .4יהי חלקי מאלו שהכניסו שבת מוקדם והוציאוה מאוחר.
 .5יהי חלקי מאלו שמודיעים על תחילת סדר הלימוד ולא מאלו שמודיעים על סופו.
 .6יהי חלקי מאלה שאוספים כסף לצדקה ולא מאלו שמחלקים אותו.
 .7יהי חלקי ממי שחושדים בו לשווא.

הנהגותיו של ר' יוסי
 .1תמיד התייחס לאישתו כמעמידת ביתו ,ולהבדיל  -לשורו כמעמיד את שדהו.
 .2מעולם לא הסתכל באיבר שלו.
 .3מעולם לא חשף את גופו גם בפני קורות ביתו.
 .4תמיד קיים את הוראות חביריו גם כשלא הסכים עימם.
 .5תמיד עמד על דבריו גם כשלא היה לא נעים מהאדם שעליו אמר את דבריו.
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