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  .מד�  שבת
  ].ה הלכה"תוד[? הא� אמרינ� דהלכה כדברי המכריע

  
  או בתלמיד נגד רבו, 2בהכרעה שלישית  1בהכרעה  

  אי! הלכה כהמכריע  הלכה כהמכריע  במשנה 
  אי! הלכה כהמכריע  4אפשר שלא אמרינ!  3בברייתא

  
  ?ש למחר הא� מותר לרחו� בה�"חמי� שהוחמו בע

  
  אליבא דשמואל  אליבא דרב  
  רוח% רק פניו ידיו ורגליו  רוח% כל גופו אבר אבר  ' דגמלסתמא

  '''''  רוח% כל גופו ומשייר אבר אחד  לרבה
  

  ].6י"רש[? 5ט"או להכנס להזיע בו ביו, ש"למוצהא� רוח� בו מיד , מרח� שפקקו נקביו דלהל�
  

שסגר חלונות המרח�   
  שיישמר חומו

שסת� הבורות שבה� הגחלי� 
  שלא יתחממו המי� בשבת

  רוח%  רוח%   י"לשו� הראשו� ברשל
  רוח%  אינו רוח%  לרבינו יהודה הלוי

  
                                                           

' במה שאמר רד ,כגו� כא�, דהלכה כדברי המכריע מכיו� שהרוב עמו בכל סברא שאמר, י פירש"רש 1
מ מסכי� עמו " ר, ובמה שאמר שאסור בחמי�.מ"וה� רבי� נגד ר, ש מסכי� עמו"יהודה שמותר בצונ� ר

 .ולכ� הלכה כהמכריע, ש"וה� רבי� נגד ר
ג שלא הזכירו התנאי� החולקי� שיש סברא לחלק כדברי "בכה) א: יאורי�בזה כמה ב' הביאו התוס 2

כשהמכריע בא להכריע מטע� . י"בש� רש) ב. אז אי� הלכה כהמכריע דהוא נחשב דעה שלישית, המכריע
  . נחשבת כהכרעה,אי� הכרעת דור שלישי לחולקי�) ג. אחר ששניה� לא סוברי� אותו

' וכגו� בסוגיי� שבמשנה הוזכרו דברי ר, נה אלא רק בברייתאשלא הוזכרו דברי המכריע במש', פי 3
יהודה שבברייתא ' באופ� זה יתכ� שלא אומרי� שדברי ר, יהודה' מ ור"ובברייתא הוזכרו דברי ר, שמעו�

  .יכריעו נגד המשנה
 שנוכל לדייק !" הלכה כדברי המכריע במשנתנו"ג דלא קאמר "דאע, )ה דילמא"בד(' כתבו התוס 4

ש לא נשנו במשנה "דהרי דברי ר, "סת� משנה"מ כיו� שכא� דברי המכריע ה� כנגד "מ, א לאדבבריית
 .באופ� זה יש לנו לומר שאי� הכרעה של הברייתא מועלת נגד המשנה, אלא סת� רבי כדבריו, בשמו

 ואחר הגזירה אסור .קוד� הגזירה היה מותר להכנס להזיעד ,ה בשבת" דה,)ה למוצאי"בד(' כתבו התוס 5
אול� ,  מיירי קוד� הזיעה,פ ברייתא זו שאמרה שרוח""ועכ. ט ושבת שוי�"לעני� זה יוו, ט"ג� ביו

, ש"שהוחמו מע'  שהיו עוברי� על דברי חכמי� שאמרו שאסור לרחו" בחמי� אפי!משרבו עוברי עבירה 
 . על הזיעה לאסורגזרו, רוחצי�ובאמת היו , היו אומרי� שאינ� רוחצי� אלא רק מזיעי�ו
וללשו� זו , לשו� אחד שמיירי בנקבי� שבקירות המרח" שמה� הוא מתאוורר, לשונות' י פירש ב"רש 6

דהכוונה , �"ופירש הר(ולא צרי# להמתי� בכדי שיעשה . הי מותר לרחו" במוצאי שבת מיד" שאפ,החידוש
גוונא שהוח� בשבת לרחו" בו ויבוא להתיר כהאי , שלא גזרו לחשוש שמא הרואה יסבור שהוחמו בשבת

 שסת� את הנקבי� של הגחלי� ,ולשו� שני מיירי). בלא לחכות בכדי שיעשומיד מיד במוצאי שבת 
אבל , ו" למוצאי שבת מידחוללשו� זו רק באופ� זה מותר לר, שמתחת האמבטיות של המי� המתחממי�

וא� לא עשה כ� צרי# , גחלי�מ גזרו שמא יחתה ב"מ, בשבת לבדשהתחממו המי� ' אפי, בלא זה אסור
  .להמתי� בכדי שיעשה
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  :שבת ד� מ
  ?והא� הפשרו זהו בישולו,  ואסור להניחו במקו� שהיד סולדתשמ� הא� יש בו משו� בישול

  
     לאיסורא$י "אליבא דרב נחמ� ב   להיתרא$אליבא דרבה ורב יוס� 

  שרק יפשיר  במקו� יד סולדת  שרק יפשיר  במקו� יד סולדת 
  כלאחר יד' אסור אפי  אסור  מותר  1מותר  לתנא קמא

  מותר  אסור   מותר  אסור  2יהודה' לר
  רק כלאחר יד מותר  אסור  3 רק כלאחר יד מותר  אסור   ג"לרשב

  
  ?הא� מותר לשוט באמבטי או בבריכה

  
  כשיש לה גידודי   כשאי� לה גידודי  

  מותר  4אסור  כשעוקר רגליו מהאר�
  מותר  מותר  ליו מהאר�כשלא עוקר רג

  

                                                           
ואילו בשמ! אי! בישול , דבמי� יש בישול במניח� במקו� יד סולדת, ל ששמ! יותר קל ממי�"וס 1

  .ש דלא אמרינ! הפשרו זהו בישולו"וכ, ביד סולדת' אפי
, ) בישולדשיי, בשמ!(יד סולדת בו אסור , מי� וכ! פסק רב יהודה אמר שמואל דאחד שמ! ואחד 2

 .)דלא אמרינ! הפשרו זהו בישולו(לא יד סולדת מותר 
 דהפשרו זהו בישולו 'רק שיפשיר ' אפי, ולכ! אסור להניחו ליד המדורה כדר, שעושי� בחול 3
 כאשה שסכה את ידה בשמ! 'אבל כלאחר היד , )והוא חמור יותר ממי� שאי! בהפשר� בישול(

 .ותרומחממת ליד המדורה כדי לסו, לבנה קט! מ
, י בפירוש השני שפירש הטע� דכיו! שאי! לכלי או לבריכה הזו גדר הרי היא דומה לנהר"רש'  ע4

ובפירוש . ובנהר גזרו לאסור לשחות בו שמא יעשה חבית של שייטי� ולכ, אסור ג� בבריכה
שפתה נוע% לוכשמגיע סמו, , שלכ, אי! שפתה גבוהה, שהחסרו! בדלית לה גידודי, י"הראש! פירש

דלכאורה משמע , ב לפירוש זה"וצ. ליו בקרקע וחופר וממחה העפר לתו, המי� ודמי למגבלרג
 .בלא עקר' סור אפייש לא ,וא� חיישינ! לגזירה זו, שבלא עקר מותר


