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  .קטד�  שבת

  ?הא� מותר לעשות את תיקוני המאכל דלהל

  
  2פיעפועי ביעי  1שריקא טויא  
  אסור   דכיו% שנאכל בלא זה לא עשה כלו��מותר   לזעירי, לרב חסדא

                                   אסור  לחייא בר אשי
  

  ?יי
 או בחומ"ב) לשכ  את הד�לכווצה כדי �(מי שנגפה ידו או רגלו הא� יכול לצומתה 
  

  כשהמכה בשאר מקומות ביד וברגל   היד או גב הרגלבכשהמכה בג  

   אסור):כבני מחוזא(למפונקי�    משו� סכנה�מותר   לצומתה ביי

   מותר:לשאר שאינ� מפונקי�
  אסור   משו� סכנה�מותר   לצומתה בחומ"

  

  ?הא� מותר לרחו" במי� דלהל

  

  ,מי חמת
, מי גרר  
  ,  מי עסיא

  , מי משרא, מי טבריא  ולבי� הגד
  ימא דסדו�

  בשהייה 
  זמ
 רב

   מותר:ביפי� שבו  מותר
  3 אסור:ברעי� שבו

  אסור
  מותר  בלא שהייה

  
  ?מה די
 י� הגדול ושאר הימי� לעני
 לטהר בזוחלי
 ולעני
 מי� חיי�

  

  
  5מי� חיי�לעני
   4לעני
 לטהר בזוחלי
  �פסולי  אינ� מטהרי�    כל הימי� כמקוה� מאיר' לר
   אינו מטהר:הי� הגדול   הי� הגדול כמקוה� יהודה' לר

   מטהרי�:ימי�השאר 
   פסול:הי� הגדול

   כשרי�:ימי�השאר 
  פסולי�   מטהרי�  יוסי' לר

  

                                                           
).  דאז הוא מבשל�ומיירי באופ� שאינו רותח (, לצפות שמ� וביצי� רכות על הצלי כשהוא ח�, י"פירש 1

  .ושותי� אות� כדי לשלשל, שהכוונה לסנ� מי� שבמעי אבטיחח "הביאו בש� ר, )ה שריקא"ד(' ובתוס
' וע. � לבישול בקדרה אותמשו� שנראה שרוצה לתת,  אסור�) רכות�(לערבב ביצי� מגולגלות , י"פירש 2

 .ברבינו חננאל פירוש אחר
אות� כא� ביפי� וכא� ' ותירצה הגמ, ברייתות הא� מותר לרחו! בי� הגדול' הנה יש סתירה בי� ב 3

מ "דלר, )שבטבלא הבאה(יהודה ' מ ור" שהוא תלוי במחלוקת ר,לתר!' א רצתה הגמ"אול� בהו. ברעי�
יהודה שמחלק בי� י� הגדול לשאר ' ואילו לר, ל שרוחצי� ג� בי� הגדול"ה כל הימי� להדדי סושמשו

  .ל שאי� רוחצי�"ימי� ס
 דהיינו שיהיו �א רק באשבור� הנה כל מי� המכונסי� במקוה דינ� שאי� מטהרי� כשה� זוחלי� אל 4

הרי שאינ� מטהרי� כשה� , ולכ" א� נאמר שי� הגדול או כל הימי� כמקוה, מכונסי� במקו� אחד
 .ורק מי מעיי� מטהרי� בזוחלי�. זוחלי�

 . הא� יש לו די� מי� חיי� כמעיי�,ונחלקו מה די� הי�, בזב ומצורע ולמי חטאת בעינ� דוקא מי� חיי� 5


