בס"ד

שבת קנ) .המשנה( עד קנא) .המשנה(
ביאור מושגים
הבדלה  -גם אחרי שזמן יציאת השבת הגיע ,השבת לא יוצאת עד שהאדם מבדיל בין הקדש לחול.
בעניין זה יש הבדל בין אכילה למלאכה:
אכילה  -אסורה עד שיבדיל על הכוס.
מלאכה  -אסורה עד שיאמר 'המבדיל בין קודש לחול' )ויש ראשונים המחייבים לומר מילים אלו כחלק מברכה(.
הגדרת תחום מושב  -לאדם מותר ללכת  2000אמה לכל כיוון 2000 .האמה נמדדים מסוף היישוב שבו האדם נמצא .בית
הרחוק פחות מ 70.5אמה מבתי היישוב נכלל בתוך היישוב ,וה 2000אמה נמדדים ממנו ולא מבתי היישוב.
מדידה זו היא של  2000אמות בכיוונים צפון ,דרום מזרח ומערב מקצה הריבוע התיאורטי שמקיף את העיר בכיוונים אלה.

דין זה שנוי במח' תנאים בברייתא:
ת"ק של הברייתא :אסור לחשוב על פעולות האסורות בשבת.
ר' יהושע בן קרחה :לחשוב מותר ,לדבר אסור.

המשנה

החלק השני של המשפט ' -אסור להורות לחבירו'  -בא לחדש שרק דיבור
אסור אבל הרהור מותר.

אסור לשכור פועלים בשבת ,אסור
גם להורות לחברו לשכור עבורו
פועלים,
אסור ללכת למקום כדי לשכור שם
פועלים במוצאי שבת,
מותר ללכת למקום כדי שבמוצ"ש
ימשיך ללכת משם למקום אחר
שבו ישמור על פירותיו ואגב זאת
גם להביא פירות.

לכן מותר לרמוז לחבירו שהוא רוצה לשכרו כפועל.
הרהור בתחומים אחרים:
במקום מטונף  -אפילו הרהור קדושה אסור  -שנאמר 'והיה מחניך קדוש'.
במקום ערוה  -דיבור קדושה אסור ,הרהור מותר  -שנאמר 'ערות דבר'.

אבא שאול :כל פעולה שחכמים
התירו לצוות עליה בשבת -מותר
לצמצם אליה את המרחק בשבת.

כיצד ניתן לקטוף פירות לפני הבדלה על כוס:
תשובה א' :מדובר בהולך ליד גתות יין ,כך שיכול לעשות הבדלה בשדה.
תשובה ב' :ניתן להסתפק בהבדלה בע"פ ולהשלים את ההבדלה על הכוס
מאוחר יותר  -וכך ההלכה.

המח' בין אבא שאול לת"ק:
ת"ק :מותר לצמצמם מרחקים רק לדברים מותרים.
אבא שאול :מותר לצמצם מרחק גם לדברים המותרים וגם לצרכי מצוה )גם אם צרכים אלו אסורים להיעשות בשבת(.

דיבורי חול בשבת
על עסקי מצוה ועל עסקי ציבור  -מותר בשבת.
על עסקים פרטיים שיש בהם השלכה למעשה  -אסור בשבת.
על עסקים שאין בהם השלכה למעשה  -מותר בשבת.

דיבורי מצוה בשבת
ת"ק :הכל מותר חוץ מלהגיד לנכרי
לעשות בשבת עצמה.
ר' יוסי ברבי יהודה :אסור גם לומר
סכום כספי.

על עסקים שתיאורטית יכלו להיות מותרים בשבת  -מותר בשבת.

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

©עמיחי גורדין והראל שפירא-ישיבת הר עציון

