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  .פג ד� יומא
  ?כ או לא"באופני� דלהל� הא� מאכילי� את החולה ביוה

  

  חולה אומר אינו צרי�  חולה אומר צרי�  
  1מאכילי� אותו  מאכילי� אותו  רופא אומר צרי�

  אי! מאכילי� אותו  2מאכילי� אותו  רופא אומר אינו צרי�
   אי! מאכילי� אותו:ינאי' לר  שני רופאי� אומרי� שאי� צרי�

   מאכילי� אותו:רב אשילמר בר 
  אי! מאכילי� אותו

  רופא אחד אומר צרי� 
  ושני אומר לא צרי�

  3אי! מאכילי� אותו  מאכילי� אותו
  שני רופאי� אומרי� שצרי� 

  4אומר לא צרי�' ורופא א
  מאכילי� אותו  מאכילי� אותו

  

  ?דלהל� מה חשוב איסור קל מחברו ב�" מי שאחזו בולמוס מאכילי� אותו הקל הקל תחילה"
  

  טבל ותרומה  טבל ושביעית  טבל ונבילה  
  7טבל  לתנא קמא
  לב� תימא

  

  5נבילה
  

  8תרומה  6שביעית
  

  :יומא ד� פג
  ?9הא� עדי� שיעשר או לא, וצרי� חולה לאוכלו בשבת, דבר שחייב במעשר מדרבנ�

  

  במעשר ירק   10במעשר דג� בעצי# שאינו נקוב  
  מאכילו בלא לעשר  לרבי

  שמעו�' אלעזר בר' לר
  

    צרי$ לעשר  צרי$ לעשר
                                                           

  .ולכ� אי� שומעי� לו, טתה מחמת חוליו ואי אפשר לסמו עליותאמרינ� שמא נש 1
 . א� הוא אומר שצרי דהחולה עצמו מכיר את מצבו ובודאי שהוא צרי� "  נפשותלב יודע מר" 2
אי� סומכי� על הרופא והחולה ורופא אחר אומר שאי� צרי , ג שיש רק רופא אחד שאומר שצרי"בכה 3

 . שני רופאי� ויאמרו שצרישיהיועד , האחד
4 א� מאה אומרי� שאינו צרי וכ� החולה עצמו ' אלא אפי, ולאו דוקא כשרופא אחד אומר לא צרי

ובזה חלוק . ויאכללא שומעי� לה� אלא שומעי� לשני� הבקיאי� שאומרי� שצרי , אומר שלא צרי
חולה שאמרו הדא� יש רק בקי אחד שאומר צרי שומעי� לרופא אחר ול,  אחד או שני�הדי� א� יש בקי

כ יאמר שלא צרי לא "מאה שיאמרו שאי� צרי והחולה ג' ואילו כשיש שני בקיאי� אפי, שלא צרי
  . כי ספק נפשות להקל�, שומעי� לה� אלא שומעי� לשני בקיאי� המקלי� שיאכל

 .לאו ואילו בטבל יש בו מיתה בידי שמי�היות שנבילה היא רק איסור  5
 .ולא כטבל שיש בו מיתה, שביעית היא רק איסור עשה 6
 .כ לתרומה שאי� לה תקנה" דהרי יש לו תקנה משא�ל שטבל קל יותר מתרומה "ס 7
 .כ טבל שאסור לכל אד�"משא, ל שתרומה קלה מטבל כיו� שמותרת באכילה לכהני�"ס 8
, � עדי  שלא יעשרלכ ו�הא� איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת , � עדי הנידו� איזה איסור מדרבנ 9

 .בשבת' או איסור אכילת טבל דרבנ� חמור יותר ועדי  שיעשר אפי
שא� (יתא יע מודו לרבה דבעצי! נקוב כיו� שחיוב המעשר בו הוא גזירה אטו דאור"דכו' הסיקה הגמ 10

רי צבזה יש להחמיר יותר ו, )ת" ומעשר דג� חייב מה� יאכל מעצי! שאינו נקוב יבוא לאכול מעצי! נקוב
 . וכדברי רבה�ע "בשבת לכו' לעשר אפי


