בס"ד

שבת קמח) :המשנה בסוף העמוד( עד קנ) .המשנה(
ביאור מושגים
קריאה בשטרי הדיוטות  -חכמים אסרו לקרוא בשטרי הדיוטות בשבת .הראשונים נחלקו מהם שטרי הדיוטות.
המקילים ביותר קבעו שרק חשבונות עסקיים נאסרו ,המחמירים יותר )וכך רוב הראשונים( אסרו גם לקרוא
מכתבים והמחמירים ביותר אסרו כל ספר שאינו ספר קודש.
הסתכלות בציור  -הגמרא אצלנו אוסרת הבטה בציור )גם ביום חול( .הראשונים נחלקו האם אלו דווקא ציורים
המיועדים לעבודה זרה )תוס' ורא"ש( או שכל ציור מעשה ידי אדם אסור בהבטה )המאירי והריטב"א() .גם
לשיטה זו האיסור הוא רק בעיון ולא בהסתכלות שטחית(.
להלכה העולם נוהג כשיטת הראשונים המקילה בציור שאינו לשם ע"ז.

מדוע אסור למנות את
האורחים מהכתב:

משנה
מותר למנות את האורחים
 -אבל לא מן הכתב,

רב ביבי :שמא ימחוק
מישהו מהרשימה.

המח' האמיתית בין אביי ור"ב :האם אוסרים גם
כשאין חשש שימחוק  -משום 'לא פלוג' )מח' זו
מופיעה כבר בין התנאים הקדמונים(

אביי :שמא יבוא לקרוא
בשטרי הדיוטות.

מותר להגריל את המנות -
ובתנאי שהן בגודל זהה,
ביו"ט הגרילו במקדש
קדשים )שהוקרבו היום( -
אבל לא מנות )של אתמול(.

למסקנה אביי מקבל גם את נימוקו של ר"ב ור"ב
מקבל גם את נימוקו של אביי.

הנפק"מ :כשכתוב על כותל )ולכן אין חשש של שטרי
הדיוטות( גבוה )ולכן אין חשש שימחוק( -
ר"ב  -אסור )לא פלוג( ,אביי  -מותר.
המחלוקת לפי הסבר רש"י.
תוס' )ד"ה לעולם( מביאים הסברים
אחרים למחלוקת רב ביבי ואביי למסקנה.

הגמרא מסבירה את המשנה אחרת ממשמעותה הפשוטה:
הטלת גורלות לבני ביתו :מותר תמיד  -גם אם המנות לא שוות.
הטלת גורלות לחבורה :בשבת :אסור תמיד  -מחשש שיבואו להשוות את מנותיהם.

בחול :כשהמנות שוות  -מותר.
כשהמנות לא שוות  -אסור משום משחק בקוביה.

כתב הסבר שמתחת לציור  -אסור לקרוא בשבת משום 'שטרי הדיוטות'.
ציור  -אסור לראות אפילו ביום חול משום 'אל תפנו אל האלילים'.

גם אם אדם רשע מציק לאדם טוב  -אין לבקש מהבורא שיענישו את
הרשע אלא יש לבקש שהרשע יפסיק להציק.
מי שבגללו נענש אדם אחר  -לא ראוי לשבת במחיצתה של השכינה!!!

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

עיין בביאור מושגים בנוגע לפירוש
ההלכתי של איסורים אלו.

הגמרא כאן מלמדת אותנו שהדרישה
לצדק בעולם במקומה רק כאשר אין לנו
נגיעה אישית בכך.
כשיש לנו נגיעה אישית  -עלינו להמנע
מהתערבות בהשכנת הצדק בעולם.
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