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  .פה ד� יומא
  ?מצא תינוק מושל� לאיזה עני� דינו כדלהל�

  
   ישראל�מחצה על מחצה    ישראל�רוב ישראל    כותי�רוב כותי�   
  3אבל ליוחסי  לא, 2להחיותו  לרב

  לשמואל
  נידו  ככותי 

  5מפקחי� עליו את הגל בשבת: א"להו   1להאכילו נבלות
   להחזיר לו אבידתו:אלמסקנ

  א� נגח שור שלו לשור 
  4דיד  משל� חצי נזק

  
  ?הא� מצילי� את אד� שכבר מת באופני� דלהל�

  
  מפני המפולת  מפני הדליקה  

  אי  מצילי   אי  מצילי   לרבנ�
  אי  מצילי   6מצילי   יהודה ב� לקיש' לר

  
  ?היכ� בודקי� באד� א� הוא חי

  
   �ממטה למעלה   

  שמצא רגליו ומש� בודק עד ראשו
   �מלמעלה למטה 

   ומש� בודק הלאה שמצא ראשו
  צרי) לבדוק עד חוטמו  לתנא קמא

  הגיע ללב וראה שאינו דופק לא יבדוק יותר  ליש אומרי�
   חוטמו דבודק ע

   יותרמפקחוא� אינו נוש� לא 
  

                                                           
כיו  שסובר שמואל שאי  הולכי� בפיקוח , אבל אינו נידו  ככותי לעני  לפקח עליו את הגל בשבת 1

 .נפש אחר הרוב
דהלכו בפיקוח נפש , אבל באי  רוב ישראל אי  צרי) להחיותו, ל לרב שרק אז צרי) להחיותו"וס 2

 .אחר הרוב
וא� , אול� לא סומכי� על הרוב הזה לעני  יוחסי ,  כישראל+שמצוה להאכילו שלא ימות , 'פי 3

, והטע� דחכמי� עשו מעלה ביוחסי ). א� תתגייר' אפי(היתה נקבה אסורה להתחת  ע� כה  
 .).ד� טו(כתובות ' וע, ולא מספיק רוב אחד, להצרי) שיהיה שני רובי

שהדי  בגוי שא� נגח שור של גוי לשור של ישראל צרי) לשל�  +ולא כגוי , ובזה דני� לו כישראל 4
תביא ראיה שאיני ישראל ואשל� "משל� חצי נזק ועל החצי השני אומר לישראל אלא , נזק של�

דיאמר לו הישראל , פטור מלשל�, אול� א� נגח שור ישראל לשור של זה הספק. " השארל)
שמא אתה גוי " בלא שיביא ראיה יאמר לו אבל, "תביא ראיה שאתה ישראל ואשל� ל) חצי נזק"

 . עליו הראיה והמוציא מחבירו+ "ואני פטור
' דאי  זה החידוש דהרי שמואל סובר שלא הולכי� בספק נפשות אחר הרוב ואפי', ודחתה הגמ 5

 .עני  אחרבולכ  העמידה , ברוב כותי� ג� מפקחי� עליו את הגל
יבוא לעשות איסור ,  שהוא איסור דרבנ +דחיישינ  שא� לא תתיר לו לטלטל את המת  6

אול� גבי א� לא נתיר לו לפקח את ,  משו� שאד� בהול על מתו+ דאורייתא לכבות את הדליקה
 .יהודה ב  לקיש מודה' לכ  ג� ר, הגל אי  חשש שיבוא לעשות איסור דאורייתא אחר
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  :יומא ד� פה
  ?מה החילוק בי� חטאת ואש� ודאי לאש� תלוי

  
  ?כ"� בעבר עליו יוהימה הד  ?הא� מכפרי� כפרה גמורה  

  עדיי  צרי) להביא  ע� התשובה, מכפרי�   ודאיחטאת ואש�
  אינו מביא  1אי  מכפר לגמרי  אש� תלוי

  
  ?עבירות דלהל� הא� מתכפרות בלא תשובה או לא

  
  שאר עבירות  ומבטל מצות מילה, 2מגלה פני� בתורה, פורק עול  

                                      אינו מתכפר בלא תשובה  לחכמי�
  מתכפר בלא תשובה  כפר בלא תשובהאינו מת  לרבי

  

                                                           
 .וכשיוודע לו שחטא צרי) להביא קרב  או חטאת או אש� 1
 .ומלגלג על מה שכתבה תורה לומר שה� דברי הואי וללא צור), רה לגנאידדורש את התו 2


