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  . מאד�  שבת
  ?מותר לו לכסות פניו של מטה, הא� כשאד� הול� לטבול או עולה מהטבילה

  
  כשעולה מהטבילה  כשיורד לטבול  

  1 מותר משו� צניעות:אבהו' לר  אסור  לכסות עצמו 
  2 היה זוק�:זירא' לר

  4 מותר:לרבא  3להתכופ� ולשחות
   היו זוקפי�:לרבנ� דבי רב אשי

  מותר

  
  ].י"רש[? יאר לבי� אנטיכימהו החילוק בי� מול

  
  )ד בי דודי"למ(אנטיכי   5מוליאר  
 כלי גדול שנותני� בו מי�   י"לרש

  ובצידו יש כלי קט' לתת גחלי�
' ב(בתי קיבול זה על גב זה ' כלי שיש לו ב

  ונות' בתחתו' לגחלי�, )שולי�
' ב(בתי קיבול זה על גב זה ' כלי שיש לו ב  לרבותיו

  גחלי�ונות' בתחתו' ל, )שולי�
 כלי שיש בו מחיצה באמצעו 

  ונות' בחציו גחלי� ובחציו מי�
  

�  ?מה הדי� לשתות ממנה בשבת, אנטיכי העשויה כדלהל
  

  אנטיכי דבי דודי  6אנטיכי דבי כירי  
  מותר  אסור  לרבה

  אסור  אסור  לרב נחמ� בר יצחק
                                                           

משו� ) י"רש+(אבהו כשכיסה את עצמו בשעת רחיצתו ' זירא הסתפק הא� ר' שר' ומבואר בגמ 1
דשמא יש להתיר ואי' לחוש להרהור משו� שיש פחד מחמת הנהר ואי' , נגע באבר או לאצניעות 

 .דאז אי' עוד ביעתותא, ודאי שלא היה נוגע, אול� כשהיה עולה מ' הנהר. פנוי להרהר
דהמכסה נראה כאילו הוא , זירא שלא יראה ככופר בבריתו של אברה� אבינו' דהיה חושש ר 2

 . בוש בדבר
ואילו רבנ' דבי רב אשי רק כשהיו , דרבא היה שוחה בעלייתו ובחזרתו מהנהר' מבואר בגמ 3

  .אבל כשהיו יורדי� לנהר היו זוקפי�, עולי� מ' הנהר היו שוחי� משו� צניעות
כיו' שלא כיסה , דתוי שלא חשש רבא משו� כופר בבריתו של אברה� אבינו ביר,ש"וביאר הרש 4

, דהיה חושש לנגיעה, וכ' בעלייתו לא היה רבא מכסה בידיו. בידיו אלא רק שחה ואינו ניכר כל כ-
  .� הורבי."בחידושי הרא' עו, ולא היה מדמה הדבר לבולשת

פ שהיא גרופה אי' "ואילו אנטיכי אע, מבואר במשנה שמוליאר הגרו� שותי� ממנו בשבת 5
דאיסור , )ושאר ראשוני�(' והקשו התוס. מוסי� הבלהוא  משו� ש,י" והטע� פירש.שותי� ממנה

אבל לא לעני' ,  שחששו שמא יטמי' ברמ. ויבוא לחתות בגחלי�+מוסי� הבל שיי- רק בהטמנה 
ולכ' ). והקשו עוד קושיות (, או כמו כא' במוליאר ואנטיכי שאי' כא' הטמנה,שיהוי על גבי כירה

א דחנניא ג� לא צרי- לגרו� ולקטו� א� ואליב, דמצד מה שמשהה אי' איסור' פירשו התוס
 ,ואמר.  הא� מותר למזוג את המי� החמי� האלה ביי',והנידו' כא' במשנה. נתבשל כל צרכו

אבל , כ חמי� ומותר לתת אות� תו- יי' ואי' בזה בישול"גרו� אי' המי� בו כהוא מוליאר א� בש
  .שבו מבשלי�דהמי� , א� היה גרו� אסור' אנטיכי ששומר הרבה על החו� אפי

 .בתו- הכירה בעצמה יש מחיצה היוצרת בית קיבול למי� 6
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  :שבת ד� מא
  ?כו צונ� בשבתהא� מותר לתת לתו, 1מיח� שפינה ממנו את המי� החמי� שהיו בו

  
  מי� מרובי�  מי� מועטי�  

   דרק מפשיר�+ית'    דמבשל�+לא ית'   שמעו�' לר
   דמצר� את הכלי+לא ית'   יהודה' לר

  
  ? הא� מותר לתת לתוכו צונ� בשבת,אותו מעל האשמיח� שפינה 

  
  מי� מרובי�  מי� מועטי�  

   דרק מפשיר�+ית'    דמבשל�+לא ית'   2כשלא הוציא את מימיו
   דמצר� את הכלי+לא ית'  :יהודה' לר  וציא את מימיוכשה

  .כא' הוא דבר שאי' מתכוו'שב דמצר� + ית' :שמעו�' לר
  

  ',  וכו"אלא להפשיר) דמותר לתת מי� צונני� מרובי�(לא שנו "אמר רב 
  ].י"לרש [?מסקנאבא ו"את מחלוקת רב ושמואל בהו' כיצד מעמידה הגמ

  
  אליבא דשמואל  אליבא דרב  

  בהוא 
  אמינא

   מותר +) כאביי(לא פינו ממנו המי� ש :להפשיר
   אסור+שפינה ממנו המי� : לצר�

  , לצר�' אפי
  3 מותר+שפינה ממנו המי� 

  4 מותר+) כרב אדא(פינה ממנו המי� ש :רשיעור להפשי  למסקנא
   אסור+ שפינה ממנו המי� :לצר�שיעור 

  , שיעור לצר�' אפי
   מותר+שממלא המיח� כולו 

  

                                                           
דמיירי שהוריד מיח� מעל האש ופינה ממנו את המי� , כ' העמיד רב אדא בר מתנא למשנתנו 1

 אבל לא , משמע שפינה אותו+" שפינהו"דלשו' מיח� , והקשה לו אביי. שהיו בו והדי' כדלהל'
 לרב אדא הדמשמע לי, ה אלא שיעור להפשיר"י לקמ' בד"שר' וע (.שג� פינה את מה שבתוכו

דהטע� של רב אדא , מבואר' ובתוס. היפ- סברת אביי, משמע שפינה מה שבתוכו" פינהו"שלשו' 
  ).שמעו''  וכר להעמידה כהלכתאשרצה, הוא

ובזה יש לחלק בי' מי� , כ' העמיד אביי את די' משנתנו במיח� שפינה אותו מעל האש ע� מימיו 2
אז ,  שדוקא א� עדיי' המיח� ע� מימיו,אכ' יש ללמוד מדי' משנתנו ולדייק. מועטי� למרובי�

 ,מרובי�' אסור לתת לתוכו מי� כלל אפי, אבל א� פינה ממנו את מימיו, מותר לתת בתוכו מי�
 .יהודה' מפני שמצר� וכר

ינו מותר רק א, שמעו'' אליבא דרב אדא דמוקי לה אליבא דר' דאפי', ועל זה תמהה הגמ 3
אבל , )ומותר משו� דהוי דבר שאינו מתכוו'(כשמתכוו' להפשיר את המי� וממילא מצר� 

 .ע" ודאי אסור לכו,כשמתכוו' לצר�
אלא שמיירי . משמע שפינה את מימיו ממנו" פינהו"ל כרב אדא שלשו' המשנה "דרב ס, י"פירש 4

 .  המיח�כלשלא ממלא את וכגו' , )יהודה' ואז מותר ג� אליבא דר (,באופ' שלא מצר�
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  :� מאשבת ד
  ].ה מיח�"תוד[? איזה איסור עובר המצר�ו,  איזה איסור הוא מתכוונו דבר שאייהודה' רל

  
  �  איזה איסור הוא לצר�  דבר שאי� מתכוו

  איסור דרבנ'  ת"אסור מה  1י"לרש
  3 אסור מדרבנ':בדיני שבת  2'לתוס

  ת" אסור מה:בשאר דיני�
  ת"מהאיסור 

  
  ].ה לא שנו"תוד[?  בו צירו�באיזה אופני� הממלא מיח� שיי� שיעשה

  
  כשלא רוק� את המיח� מהמי�  כשרוק� את המיח� מהמי�  
  לא שיי- צירו-  כשממלא את המיח� כולו  י"לרש

  כשממלא את המיח� כולו  בכל שיעור מי� שית'   'לתוס
  

                                                           
, ג"שהיו נותני� עששיות של ברזל חמי� תו- המקוה של הכה: איתא:) ד� לד(בסוגיא ביומא  1

, "הני מילי דאורייתא אבל הכא צירו� דרבנ'"ד: בטע� הדברש� י "גרס רשו, ולא חששו לצירו�
היינו , וו' אסורל דדבר שאינו מתכ"יהודה דס' כלומר דהטע� שאי' חשש של צירו� ג� אליבא דר

יהודה ' בזה לא אסר רו, אבל צירו� אינו אסור אלא מדרבנ', דוקא בדבר שאסור מדאורייתא
כשאינו ' יהודה אסור צירו� אפי'  דבסוגיי' מבואר שאליבא דר,'והקשו התוס. בדבר שאינו מתכוו'

  .מתכוו'
אבל מדרבנ'  +ת "היהודה דדבר שאינו מתכוו' מותר בשבת מ' ל לר"דס, ומפרשי� את הסוגיא 2

  .משו� דאי' שבות במקדש, ובמקדש לא גזרו, אסור
'  אפי,אבל בדבר שיש בו פסיק רישיה, דדוקא בדבר שאי' בו פסיק רישיה', אכ' הוכיחו תוס 3

א� הוא מלאכה , ובכל אופ' ג� במקרה זה. [ת ג� לגבי שבת"יהודה מה' שאינו מתכוו' אסור לר
  ].ת"ש מה"שאינה צריכה לגופה פוטר ר


