בס"ד

שבת קנה) :המשנה( עד קנו) :המשנה(
ביאורי מושגים
'האי מאן דמאדים יהי גבר אשיד דמא'  -לכל אדם יש כוחות מסוג שונה .חשוב לנווט את הכוחות לכיוונים
חיוביים .כך יש למשל אנשים שיש להם כוחות אגרסביים .חשוב מאוד שהם יבינו שאל להם לנסות לכלוא
את הכוחות הללו או להיאבק בהם .נסיון זה לא יצליח ויגרום להם לתסכול וייאוש.
הדרך הנכונה והטובה לתקן את המידות היא על ידי ניתוב הכוחות לכיוונים חיוביים כך למשל אדם עם
אגרסיות ויצרים צריך להיות שוחט ,מוהל או מנהיג קהילה )בימינו ניתן להוסיף המלצה על סיירת כלשהי(.

המשנה
גמל  -להאביסו )הכנסת כמות אדירה של אוכל( או לדרסו  -אסור,
להלעיטו  -מותר.
חמור  -להאמירו  -אסור,
להלעיטו  -מותר.

מה בין דריסה/המראה )שאסורה( ,להלעטה )שמותרת(:
רב יהודה :המראה  -כשהבהמה לא יכולה להוציא.
הלעטה  -כשהבהמה יכולה להוציא.
רב חסדא :המראה  -בכלי )והבהמה לא יכולה להוציא(.
הלעטה  -ביד )והבהמה לא יכולה להוציא(.

תרנגול  -לגבל )לערבב( מורסן  -אסור,
להלקיטו ,ולתת מים למורסן  -מותר.
נתינת מים  -לבעלי חיים שמסתובבים בחוץ  -אסור,
לבעלי חיים שנשארים בחצר  -מותר.

מח' זו משפיעה על פרשנות הברייתא:
תרנגולים :מותר להלקיט ולמהלקיט.
יונים :אסור להלקיט ולמהלקיט.
רב חסדא )הסובר שאפילו כשהבע"ח לא יכול להוציא  -מותר(:
הלקוט  -כשהתרנגולת יכולה להוציא.
מהלקוט  -כשהתרנגולת לא יכולה להוציא.
רב יהודה )הסובר שכשהבע"ח לא יכול להוציא  -אסור(:
הלקוט  -מניח לפני התרנגולת.
מהלקוט  -מכניס אבל התרנגולת יכולה להוציא.

לישה בשבת
נתינת מים:

פרשנות הברייתא משפיעה על הלכות נתינת אוכל לבע"ח
שמסתדר בעצמו:

בבלילה עבה:
רבי :אסור.
ריב"י :מותר.

רב חסדא )הסבור שהברייתא שאסרה להלקיט ולמהלקט יונים
אסרה רק הכנסת אוכל(:
לתת מים  -אסור )כך מפורש במשנה( ,לתת אוכל  -מותר.

בבלילה רכה:
רבי :מותר רק אם משנים את הסדר.
ריב"י :מותר בכל מקרה.

רב יהודה )הסבור שהברייתא שאסרה להלקיט ולמהלקט יונים
אסרה גם לתת מזון(:

גם לתת מים וגם לתת אוכל  -אסור.

עירבוב:
בבלילה עבה:
רבי :אסור,
ריב"י :מותר אם גובלים בשינוי  -מעט מעט
)בקלי( או גיבול בשתי וערב וניעור הכלי )במורסן(.

בבלילה רכה:
כולם :אם כבר שינה בסדר הוספת המים אין
בעיה לערבב כרגיל.

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

אין מזל לישראל  -לכן על אף שלפי הגורל אמור
לקרות אירוע מסוים אם עושים מצוות ומעשים
טובים הגורל משתנה בהתאם!!!
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