בס"ד

שבת קנא) .המשנה( עד קנב) .ש 3מהסוף(
ביאורי מושגים
'ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ'  -הקב"ה נתן באדם חי תכונה המפחידה בעלי חיים .ואכן גם בעלי
חיים טורפים נרתעים מלתקוף בני אדם והם עושים זאת רק כשהם במצוקה גדולה.
נקודה נוספת בנושא זה היא הדיבור .אדם הנתקל בדוב הינו חסר ישע לחלוטין .הוא אינו יכול לברוח )למרות
הסירבול הדוב מהיר יותר מהאדם( וודאי שאינו יכול להתגונן מול הדוב .הדרך היחידה להניס דוב היא פשוט
לצעוק וללכת בקבוצה של אנשים .הדוב מפחד מצעקות של אדם וכן מקבוצה של אנשים!!!

משנה
מותר לקצר טווחים בשבת כדי לדאוג במוצ"ש לצרכי
מצוה,

מה הדין כשאנו מסופקים לגבי סעיף  2או
סעיף ) 3לא ידוע היכן היו החלילים ,לא ידוע
למי הוכן הקבר(:

נכרי שהביא חלילים בשבת  -לא יספדו בהם לישראל
אא"כ הגיעו ממקום קרוב,

רב :יש להחמיר ולאסור.
שמואל :יש להקל ולהתיר.

נכרי שהכין ארון או קבר  -יקבר בו ישראל ,אא"כ
נעשה בשביל ישראל.

משנה
מת בשבת
מותר לטפל במת בכל טיפול שלא מזיזיו ממקומו,
מותר גם להזיזו ע"י טלטול של חפץ אחר )טלטול מן הצד(.
קורה שנשברה
מותר לשים מתחתיה חפצים שימנעו ממנה ליפול ובתנאי
שלא יזיזוה.

משנה
עיצום עיניו של מת
ביום חול :אסור כל עוד שהנשמה לא יצאה) ,משום שפיכות דמים(.

בשבת :אסור גם אחרי המיתה.

למרות זאת ר' מאיר אסר לשטוף ולסוך
רצפת אבנים אבל זאת מסיבה אחרת
)מחשש שישטוף רצפת אדמה וישווה גומות
אגב השטיפה(.

גם אם הגוסס סובל ,אסור לקצר את חייו
בצורה אקטיבית.
עם זאת ניתן לעשות פעולות הגורמות
בעקיפין לעצימת העיניים )יין בחוטם ,שמן בין
ריסי העיניים ואחיזה בבהונות הרגליים(.

הזיקנה גורמת לאדם לאבד את כוחותיו.
בשעה זו מה שעומד לאדם אלו מעשיו הטובים שעשה בימי
חייו )בניגוד לנהנתנים שבזבזו את חייהם בתאוות גופניות( חוכמתו
)בניגוד לעמי הארץ שרק מטפישים כשמזדקנים( הדרת פניו ,ילדיו,
ואשתו )בניגוד לסריסים שנראים ילדים ואין להם כלום מדברים אלו(.

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

המשנה קובעת שמותר לטפל במוקצה כל
עוד לא מזיזים אותו.

גלגל חוזר בעולם
לכל משפחה יש ימים טובים ורעים.
מי שרוצה שיעזרו למשפחתו בימים
הרעים חייב לעזור לאחרים בימים
הרעים שלהם!!!
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