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  .קיאד�  שבת
  ?הא� יש איסור סירוס באנשי� דלהל�

  
  יוחנ� ב� ברוקא' אליבא דר  אליבא דרבנ�  
  2יש איסור  1בזק�

  יש איסור  3אי� איסור  באשה פוריה
  אי� איסור  5 ועקרה4בזקנה

  
  ?הא� החומ� מועיל לרפא את השיני�

  
   יי� שהחמי��בחומ� רגיל   6בקיוהא  

  מרפא  �מזיק לשיני  'לתירו� הראשו� בגמ
   מזיק לשיני�:כשאי� מכה  """"  לאיבעית אימא

  מרפא: כשיש מכה
  

  ? את החומ�7באיזה אופני� מותר בשבת לגמע
  

  אחר הארוחה  קוד� הארוחה  לגמע ולפלוט      לגמע ולבלוע
  מותר  אסור  לאביי
   אסור:קוד� שחזר בו  מותר  אסור  לרבא

  מותר :אחר שחזר בו
  

                                                           
, להעמיד את האופ� של שותה כוס של עקרי� בזק� שפסק כחו מלהוליד' תחילה סברה הגמ 1

 שהוא בר הולדה אלמלא "מ זה דוקא את הסריס "מ, דא� שאסור לסרס את הסריס' וסברה הגמ
כמבואר ( ואי� שיי* בו איסור סירוס "אול� בזק� שאינו בר הולדה חשוב מי� אד� אחר , סרסוהו

  ).ה אלא"בתוד
והרי ל� שג� זק� הוא , יוחנ� על סממני� מסוימי� שה� החזירוהו לנערותו' דאמר ר, והטע� 2

  .ושיי* בו איסור סירוס" בר הולדה"בכלל גברא ד
לא , וכיו� שאשה אינו מצווה לדעת רבנ� בפריה ורביה, איסור סירוס תלוי במצות פריה ורביה 3

  .שיי* בה איסור סירוס
מ אי� איסור זה "מ,  חייבת בפריה ורביה"יוחנ� ב� ברוקא שיש איסור סירוס באשה ' לר' ואפי 4

י נס "ותה אלא עדזקנה אינה יכולה לחזור לנער, ושונה מזק� שיכול לחזור לנערותו, בזקנה
 ).א"ריטב(כמעשה דשרה 

ולא , � שביאר שהכוונה באשה שאינה יכולה ללדת מטבעה"בחידושי� המיוחסי� לר' ע 5
ה בסריס א� הוא סריס "שה, וביאר ש�[ולכ� לא שיי* בזה מסרס אחר מסרס , כ"שנסתרסה אח

להעמיד ג� בזכר ' נ שלפי מסקנא זו יכלה הגמ"ואה, מלידה לא שיי* בו איסור מסרס אחר מסרס
  ].ובסריס מלידה

 .דהיינו ענבי� שלא נתבשלו כל צרכ� ועשו מה� יי� חמו0 6
 . בכל עני� מותר"אול� א� מטבל בו פיתו ואוכל , דהיינו לשתות את החומ0 בלא טיבול 7
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  :שבת קיא
  ].ה האי"תוד[? או לא,  ואסור�" שרייתו זו היא כבוסו"� אמרינ� באופני� דלהל� הא

  
  בבגד נקי  בבגד מלוכל   

   ומותר"לא אמרינ�   1כשעושה כ� דר  לכלו 
   ומותר"לא אמרינ�    ואסור"אמרינ�   כשלא עושה דר  לכלו 

  
  ?אמרינ� את הדיני� דלהל�המוזכרי� במשנה על איזה קשרי� 

  
  ?איזה קשרי�  
  )קשר הטבעת שקושרי� לנאקה(קשר הגמלי�   רייתאחייב מדאו

  )קשר הטבעת שקושרי� בראש הספינה(קשר הספני� 
  , ל"קשר של רצועה שקושרי� בטבעות הנ  פטור אבל אסור

  2מ קשר שאי� יכול להתירו באחת מידיו"ולר
  ,ושל רצועות של חגורה, ואת חוטי הסבכא, קושרת אשה מפתח חלוקה  מותר לכתחילה

  , ושל קדירה, ושל נודות יי� ושמ�, סנדל ומנעלורצועות 
  ]קשר עניבה לדעת חכמי� [,ועל הפתח שלפני הבהמה

  

                                                           
שיכולות ליטול , י מי רגלי� של התינוקות" בגדיה� עות לנשי� כשהתלכלכ"ומתו* כ* התיר ר 1

וחשיב ליה שלא , י אסר"אכ� ר.  כיו� שזה נחשב דר* לכלו*"� ולקנח אות� בבגדיה� ידיה� במי
 .דר* לכלו*

מ לא בא לחלוק אלא "ד שר"הרי' א ובתוס"ולמד הריטב. עשאו קשר של קיימא' ואפי, י"פירש 2
' וע. ק חייב"ולתמ שלמדו שיש מחלוקת " ש,מ"ב כתבו שאי� הלכה כר"� והרע"אכ� הרמב, לפרש

 .ז ובביאור הלכה ש�"יש סימ� שיב ר"במ


