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Topic 1: 
Which Needs of a חולה Are Included in the Heter of Pikuach Nefesh 

 
 מראי מקומות:

 
 מסכת יומא:

 פב. במשנה דףגמרא 
 פג. "חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאין וכו' אומר ר' ינאי" עד תנן דףגמרא 
.תוספות ישנים דף פג 
"רא"ש פרק ח' סימן י"ג "כתבו התוספות 

 מסכת שבת:

.דאמר רב המנונא דבר שאין בו סכנה וכו'" גמרא דף קכט" 
רש"י שם ד"ה דבר שאין בו סכנה 
 גמרא דף קכט. "אמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת" עד

 "שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא"
 שם גיד משנהשבת הלכה י"ד ובמ כותהל רק ב'רמב"ם פ

 "כל שרגילים לעשות לו בחול עושים לו" –רמב"ן תורת האדם ד"ה בפרק אין מעמידין 

 ביאור הלכה ד"ה כל שרגילים –שכ"ח סעיף ד'  מןשלחן ערוך סי

1. Is the gemara in Yoma discussing a situation about a חולה who is already 
in a סכנה or only about a חולה who might get into a סכנה if he won’t eat? 

2. What is the Rosh’s opinion about this? 
3. Is Rashi in Shabbos  קכט.דף  talking about a  שיש בו סכנהחולה ? 
4. What is the Rambam’s psak about עושין מדורה לחולה בשבת and what type 

of חולה is he talking about? How does the מגיד משנה interpret this? 
5. Was the ביאור הלכה sensitive to the fact that the Rishonim might interpret 

the gemara in Yoma that it’s not talking about a חולה שיש בו סכנה rather 
a חולה which will reach a סכנה if he won’t be taken care of? 

6. Which types of needs of a חולה are included in the היתר of the Rambam, 
Maggid Mishna and the Ramban? 
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גמרא יומא דף פב.
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גמרא יומא דף פג.
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גמרא יומא דף פג.
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גמרא שבת דף קכט.

uפ"ב שבוז הלכות זמנים. משנה כסף Taa םשגה

 אח אחוחניס אחי יט׳ הילד את ימרסי!ין וט׳ שיחת להייח הדם סשיתחיל חיח T ע
 יופי רני «טי אח קושרים מניח■) (שנח פשגץ פרק נמשיה .סטיו

די הרי״ף ינתנ חוחנים אף *מר ;נר•• הלנה ס
 נחילה יאפי׳ רניני דני׳ לפיש סטי שהיה היה נחג .יט' לחיה מחיה עושי! יד

ינחש וט׳ קאמר סננה ט יש1 י
טשיתחיל חיה יג :השבת את עליה מחלליו ואין להחיותו י״׳י פנפג »א

U ^^״ו״ל^רכיי d יטיס שלשה עד שתלד ואחר שתלד עד שותת להיות הדם יאעיש
 בין .צרכיה כל לה ועושין השבת את עליה טחללין ימדני׳ אימר ואיי . סניה לו ש«שין הדני
ל משפיי יש־י  ומשלשה .צריכה איני שאסרה בין אני צריכה שאמרה יני <*'״ פאץ מ
את עליה טחללין אין צריכה איני אמרה אם שבעה עד נ״לי ר"ט''ימ״ריMיט^1

 צריכה אמרה אם לומר צריך ואין שתקה ואם .השבת ; «״׳: הינ סטר שהיה ינסי
 שלשים ועד ומשבעה .השבת את עליה שטחללין אני ביקי

 על אלא מלאכה לה עושין אץ אני צריכה אמרה ואפילו סכנה בו שאין כחולה היא הרי יום
 הרבה לחיה קשה שהצנה מפני החמה בימות ואפילו לחיה מדורה עושץ T :נכרים ידי

 עושץ ונצטנן דם הקיז .בה להתחמם לחולה מדורה עושין אין אבל .הקרים בטקוטות
 את שחותכין אחר שנולד כיום בשבת הולד אח וטרחיצין .תמוז בתקופת אפילו מדורה לו

 לו היא שסכנה מפני אותו וסלפפין אותו ומולחין בשבת. שהוחמו בחמין אפילו טיבורו
 השלישי וביום המילה ולאהר הטילה לפני אותו מרחיצים וכן .אלו כל לו יעשו לא אם

ו :הסכנה מפני בשבת שהוחמו בחמין למילה  מביאץ ומתה המשבר על "שישבה האשה ט
 ימצא שמא הולד את ומוציאין כריסה את וקורעין הרבים רשות דרך אפילו כשבת סכין

ז :ח' חזקתו שאין לזה ואפילו השבת את דוחה נפשות שספק חי  נפש פיקוח’ מפקחץ ט
ש להציל והמקדים .דין מבית רשות ליטול צריך ואין בשבת  .משובח זה הרי תפ

הראנ״ד השגת פור® לים שנפל תינוק ראה כיצד
 ורכש דרנה פלינחש מיל׳ מך i't הרפניד פתנ פשור. הדנים טד •שמט ציי שהוא ואע״ם וםעלד\ מצודה
 פע'נ נרנא פסק והיא מטשיו נחי דל יאמר לקולא ורנא .נמגחוח נינהו תינוק שטבע’ *שמע .עמו הדגים

:טנ׳ל דרנה לצניה הוא דחלמיד ף,1ןף,;ןן להעלותן מצודה ופרש כים
שמע לא אפילו פטור ותינוק דנים והעלה דנים להעלות נתכוין . מכלום פטור בלבד דגים

שטבע
/ שנש שים! שור « •• M לאוץ i'ce שס שור ג : 6פ ששי! ש«'נ שם שוו נ :פם לאוין «

 •nib אניי מחלוקח p קניס) דף (שנח מפנץ ®■ק נגמרא .וט׳ דם פשיחמיל חית יג
ג נריה י*ה המשני פל שנ0ש פספה ת שוחח שהדם משפה אמר ימשש די  ויו

ק .להקל נפשוח נספק ו*סק הרץיס השיפור שהוא רנינו ושטר  v*0 שלא אט*פ פיקר ו
 ,׳נ<ר\דפ שם מפורשים אלו זמנים .וט׳ ימים שלפה סד שחלד ואחר : נהלטח נן

אפי׳ שלשה דנל אחא רב ונחג נהלמח וממאי
 דההיא מחללץ !רינה לא אומרים ויופאיס היא

 מדורה לה וטנדיק הוא נייותא לאו נייוחא
 למיס דפנדיק צרט ונל ממק לה ומחסין
 שלא ואמר טליו נחלק ז׳ל והימנ׳ן . טנדיק
 ונקי מכמה פס כשאק אלא אלו דנרים נאמרו
 ואומדים שם יש אנל לכל ידופים המיה וציני

 פושוס איק שנחול והינה ממללץ אק ציינה לא
נ יום ננל וממין סיורה ;דנייו ט'

T שם מימרא .וט׳ לחיה סדורה עושץ 
ז ישי׳  שנפה חוך ו6 שלשה חון י

אי: ולמשה ציינה איני אמרם נשלא הנ נסמוןי
. נה להחממם למולה סיורה פושיו אין אכל

א י טמי  לחיה מדורה טושין שמואל אמר אי׳
 נימוח לא למולה אין לחיה מינה סטר נשנח

׳ אמר אחמר לא החפה נימוס אק הנשמים י
י מ״א ם הקיז שמואל אמר אנין נ  פושין ונצסנן י

.הגמרא טנ׳ל חסוז נחקופת אפילו סדורה לו
א״ח׳ יהא רנינו וסונר  לא ים דהקח שמואל י

מח שאמרו מה לדחוח אלא נא  לא החמה ני
ם נהקיז היא הי• שהמיה ספני  שפטה דודא׳ י

 אנל הרנה לה קשה נהKי נן ומממח הרנה ים
 ויפח , קאי נדקא׳ לא לחוצה שאסרו מה

 לחולה יאפילו לדחוס זה שהניא ז׳ל הרמנ׳ן
ט ילא טושין המסה נימוח ם מהקיז ני  ונצשק י

 ונהשנוח .ז׳ל פירשיי וכן נהלטח סנואי ונן
ח (יומא הנפורים יום ונפיק א׳א  חניא פי

 להשקוחו נין נשנח למולה חמק יחמין נהדיא
 סננה ט שיש ינמולה ואפשר וט׳ להנחחו• נק

ס שדניי שסוני נראה וסינייו ,טנ׳ל היא ני  י
יההיא נאפשר ודחק סננה ט שאין נחולה הס

 מונרח ונודאי .הוא סננה ט שיש יה*נ יפרק
 אס יומה וספקו נר״חא יההיא וסיפא שם הוא

 הננה נה שיש (מולה] מדורה לטנק ל׳ דנל מדורה לה ששק ל׳ נל דלמיה ז׳ל הר״א מדנר׳ יראה ונן סננה נו שיש מולה נדק הפרק נראש למטלה ינינו נחנה וננר הפנס
ס, ואפשי סננה נצנה אין סרנה נחילי יש אפי׳ רניש לדטח וחולה למפלה שנחנח׳ וכיו שנעה חיך יומא יחיה לפרש סנור ואניה״ס׳ [היא] י י גנ  אמריסא סלחא חנוק לו וניחתמק נ

ר נמניעח שאין ואפים מתללין !רניו דלנל משמפ הא סכנה נו שיש הוא שאם לפי דעתי מפני דעח׳ מנפל אני אנל מדורה לעשיית יזמה יאק ם הקיו :הטה לו שעושין ינ  ונצשק י
ר מימרא .ט׳1 ט׳ שנולי ניום נשנח הולד את מרוחיצין :זנרחיה ננ ואפילו השלישי וניוס החילה ולאחר וט׳ המילה לפני אותו סרחי!׳[ וכן :קניס) ספנין(שנה סרק סוף מיריא .ו

עי■ אלא חמין לו מחממין שאין נ׳ל א׳א ונהשטח .האמרוניס הסכימו וכן .זיל ינינו נדנרי נהלנוח וחנואר }(קל״ד מילה פרק ננפרא הלכה פסק .הסכנה מפני נשנת שסחמו נמסק
 לקודם לההם לנכרי לומר שאפי' מוסיף ואני .פנ׳יל למולו להנרוחו מחין לו מוזסמין אץ חולה ול״ש נריא שנא לא נפסחים נרפינן ונהדיא השלישי ויום המילה פאנזי יזן מרי

 ושם מילה מהלנוח פיקישני נניאור זיל רניע יעח וכן החילה הדחה אלא גמורה נמלאכה נכרי עי׳ ואפי׳ השכח אח דוהין אינן המילה שמכשירי לפי זיל נתט ונן ששין אין ססילה
 נכי' עיי ואפי׳ מחין לו להמם לותר ההלטת ונונת טנחו אין וכאן ,לי היא סננה מילה Tםלא לפי חהמחין החמק ונשפט מלו ואם המילה קוים חמק צו מממסין ואין נ0כ

י או לו ואחר ישראל עני או מאליו נכי׳ שחממן עין נשנח שהוחמו נחסין להרחיצו אלא המילה נ^יס  אוחו מרחיצק אלו ננל סננה ט שיש לחי הוחיו או נפצתו הוא וממתן ישראל ענ
י לנייא אפי׳ מוחרק אלו שנל •5 נ הט ונן נזרחם העמידו לא ח!וה ונמקום חרחצאוח נזיח משום אלא נהם יאק חורה י  וסיס מילה מהלנוח שני נפרק כן מנואר ינינו ודפח .זיל נ

 ואמר שלישי יום אלא הוזכר לא ננמרא ונאתח סחמסין אין שני שניוס רנינו מדנרי ונראה .לו היא שסכנה מפני לכחחלה מחסמין השלישי ניים וכן החמין נשפט אם ניום ט מילה לאחר
נ דעת ונ'נ ז״ל הרשנ״א יטח וזה נקשינהו לרנוחא שלישי ויום שני יום שנן דכל קצחם דעח אנל זיל מפיפים קצח דעח וכן ניום ט שריל מילה :זיל רמנין הי

ו ה מ ש א ; מעיינק הכל פרק סוף זי) (דף נערנק מימרא .ונו׳ רה״ר דרך אפי׳ נשנח הנין מניאק ומחה המשני על שישנה ח
ז ע :סיד) דיומא(דף נחרא פרק ני״הא .ונו׳ לים שנפל תינוק ראה ניצי .וט׳ דין מניח רשות ליפול צריו ואין נשנח נפש טקוח ^^יןBb ט ס  מצודה ופרש נים תיטק שענע ש

. פעור נננד דנים והעלה להעלותו ^ ט׳ תנוי] פיד): נמנמוח(דף פשוס זהי ו . והעלה הואיל שפנע שמע לא אפי׳ שפוי ודנים תינוק והעצה דנים להעלוח נ ט׳ ו

משנה לחם
פירוש

ם סשיסמיל חיה יג א .וט׳ שוחח להיות הי מי  זמן נל אחרינן קנ׳ח:) ספנין(דן• פרק ע
 הקנר סחיחח סאימחי עמרח ואסרו ונו׳ אני ציינה אמרה נק פתוח שהקנר

ט׳  ומייהוש .ימים שלשה אני׳ אמר הקני פתיחת מתי עד וט׳ ויורי פותח שהים פשעה ו
ע נתנ ואיך הדס ׳ציאח התחלת משעת היינו דקאסי ימים דשלשה משפע הצפק  נ׳ יני
 יאפשר הים יציאת משעת לומר אפשר דאי נן לו יצא דרנינו לומר ויש .שתלד אמי ימים

 שינפי אין כן ואם ניאה איסורי נהלכוח שנתנ כמו ימים שני וטחס הדס דאסיל
י דנ ע ®רש צנן נ  ימים נ׳ שתלד [יאחר שוחת להיות הדס שהתחיל משעה שמא יני

«י ל] צ׳ נ משחיה אמי רנא עסרא שם נ י  יקשה . שלשים לה ואמי׳ שנעה יהודה י
רי  •*ל פלשים דאתי נמאן פסק לא אחא׳ להקל נפשית דסננת יפסק דניק ינינו גינ

 קיימי ננהרדע׳ וטלט פליג׳ לא לה ואתרי וינא נאניי החום׳ ונס׳ש פלינ׳ ילא ליה יסנירא
 השנת אח עליה ממללין אני ציינה אסיה שנעה ונו׳ שלשה חיה נהריע• אמד שם סוד
 דסשסע קשה רניפ נירהח היא נן ואס השנת אח עליה מחללין אין אר ציינה אמרה לא

נחג זיל והוא לא שחקה אנלאס אני ציינה היא שתאמר נעיק כשנעה השנת את דלחלל

עוז מנדל

סת היא דנייסחו לומר ונראה אני צריכה כאומרת הוי ישתקה  יכחנ נפהקיו יא׳ש עיי
 עליה חמללין אין אני צריכה אין אמרה שנעה ושלשים שנעה שלשה חיה אמרי דנהרדעי

ה נדוחק ל״שנ שאפשר היות ואס ינינו נירהח היא וכן וט׳ נ ד לפי נירסתנו ^ נ  ד
י' עת כן לפרש יאי' |’א יני ס ני :ז׳ל יני

תנ וט׳. מילה לאחר אוחו ירחיצק וכן יד וw נ  אלא מסין לו סחעמין שאין ל' נראה אנ'
 משסע וכן שימס לו לומר כלומר מוחי נכי׳ דעי׳ זה סלשק משמע ונו׳ נני׳ עיי

ק וקשה ונו׳ לנכרי לומר שאפי׳ מוסיף ואני שנחנ המניי ה׳ פהנין פי  נר.נ מילה סהל׳ שני ינ
אנ׳ד שם  שם* ע״ן זה הפך והוא שיחס, שיאמרו ולא עצמו לצוין נכי׳ יסממסן נהשנה זיל הי

ז ,)״, *.0 ננליוי נתינ נוצאיז׳ (• ע ט פ  נלנד דנים והעלה וכו׳ ניס תינוק שפנע ש
ט' מכלום פעור . . . ננמיא נתנאי לא זה .ו

 מצודה פרש דהוא דניון דנפשיה מסנרא אמרו רניט אנל
 ננך מה דנים שהעלה יאפי׳ עניי קא מלוה להעלותו

: מכלום ופטור
ננעל

ל כאן וקאמי נכי׳ «'׳ שמתנוסין  ו׳
 וא־כ נ׳ל ולא מנכרי. שטחמו נוים עי׳

 פינפ׳ מנכרי שכואמו נמים יורוזיצין
טו ליש נסשנט פראג׳ו שרעש כיון ו

im לכ’0ו ר׳א פרן .לו כיא פו מואיצין ונן :אפה 5נמ ופ׳ קכ׳ס) משנין(ון ש׳ . אלש «ו 
r (דן tp: (ון ומפכש ןמא מ׳ .חי חוןיזי מו הטעה ) רנין  שיוצאיז והאכש מתני׳ גמרא ז') מ

 :רמאל’ ר* שרן .שמור הדנים מד שפע ■ ש׳ו) (ון ויומא נשוא מון .ממו מד סשקוזק :נישיג
נ :ש׳ד) דעננזש(ון ת  .מכיל ודנה לנכי שוא ושלמיו אמ'נ וכו׳ מיל׳ שנן ז׳ל שואנ׳ו נ

אנו פ אומו ן  :״מ כלא ׳:ממאל ו׳ וש׳ ןי״ישא גכוומשין ושנחוש אשוון וכלפון שסן נרכש ו׳ל ו'
ק כיוצא נשצסודא כואכנש! דינא נמיקר לישנ׳ שרוו״ט שליג• ולא נש»מ קמא ו^ישנא ונשצ .נ

 דניסיס ששכיל, שפוניאלממן לשניך אכין והריני אשנה נש׳ ששמשקש• לוניל ליאיו׳ גהשונש ז׳ל ר'מ
 לאיסרש וננוא אוליק משככשו נשו משו רומי כננ׳ נחושי. שראשונה נמצאש אשי לוג ונינא א׳ל ששש

 נים שינון נפנמ כממ דאשמו ורנא דוני. שיינו לאו איל אולמן יומשיו נשר וילנזא או מינוין קא
 אמר רנש ש״נ אמר רנא שינון והמלה דנים להמלוש ח״נ וניס ושמלה ונים להמלוש מצורה ופרס
 ואמר• ואיכא לא שממ לא אנל אשיפק צמי ומשיש אמרי' דפמט כיון אלא ונש פניו קא לא ומ'נ פמיר
ושמלה ונים להמלוש שצווה ופרש כיש שימן שמנמ פצומ לא ואשמר וונא דונה פלונש״הו היינו לאו

רמב"ם פ"ב הלכות שבת הי"ד ומגיד משנה
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uפ"ב שבוז הלכות זמנים. משנה כסף Taa םשגה

 אח אחוחניס אחי יט׳ הילד את ימרסי!ין וט׳ שיחת להייח הדם סשיתחיל חיח T ע
 יופי רני «טי אח קושרים מניח■) (שנח פשגץ פרק נמשיה .סטיו

די הרי״ף ינתנ חוחנים אף *מר ;נר•• הלנה ס
 נחילה יאפי׳ רניני דני׳ לפיש סטי שהיה היה נחג .יט' לחיה מחיה עושי! יד

ינחש וט׳ קאמר סננה ט יש1 י
טשיתחיל חיה יג :השבת את עליה מחלליו ואין להחיותו י״׳י פנפג »א

U ^^״ו״ל^רכיי d יטיס שלשה עד שתלד ואחר שתלד עד שותת להיות הדם יאעיש
 בין .צרכיה כל לה ועושין השבת את עליה טחללין ימדני׳ אימר ואיי . סניה לו ש«שין הדני
ל משפיי יש־י  ומשלשה .צריכה איני שאסרה בין אני צריכה שאמרה יני <*'״ פאץ מ
את עליה טחללין אין צריכה איני אמרה אם שבעה עד נ״לי ר"ט''ימ״ריMיט^1

 צריכה אמרה אם לומר צריך ואין שתקה ואם .השבת ; «״׳: הינ סטר שהיה ינסי
 שלשים ועד ומשבעה .השבת את עליה שטחללין אני ביקי

 על אלא מלאכה לה עושין אץ אני צריכה אמרה ואפילו סכנה בו שאין כחולה היא הרי יום
 הרבה לחיה קשה שהצנה מפני החמה בימות ואפילו לחיה מדורה עושץ T :נכרים ידי

 עושץ ונצטנן דם הקיז .בה להתחמם לחולה מדורה עושין אין אבל .הקרים בטקוטות
 את שחותכין אחר שנולד כיום בשבת הולד אח וטרחיצין .תמוז בתקופת אפילו מדורה לו

 לו היא שסכנה מפני אותו וסלפפין אותו ומולחין בשבת. שהוחמו בחמין אפילו טיבורו
 השלישי וביום המילה ולאהר הטילה לפני אותו מרחיצים וכן .אלו כל לו יעשו לא אם

ו :הסכנה מפני בשבת שהוחמו בחמין למילה  מביאץ ומתה המשבר על "שישבה האשה ט
 ימצא שמא הולד את ומוציאין כריסה את וקורעין הרבים רשות דרך אפילו כשבת סכין

ז :ח' חזקתו שאין לזה ואפילו השבת את דוחה נפשות שספק חי  נפש פיקוח’ מפקחץ ט
ש להציל והמקדים .דין מבית רשות ליטול צריך ואין בשבת  .משובח זה הרי תפ

הראנ״ד השגת פור® לים שנפל תינוק ראה כיצד
 ורכש דרנה פלינחש מיל׳ מך i't הרפניד פתנ פשור. הדנים טד •שמט ציי שהוא ואע״ם וםעלד\ מצודה
 פע'נ נרנא פסק והיא מטשיו נחי דל יאמר לקולא ורנא .נמגחוח נינהו תינוק שטבע’ *שמע .עמו הדגים

:טנ׳ל דרנה לצניה הוא דחלמיד ף,1ןף,;ןן להעלותן מצודה ופרש כים
שמע לא אפילו פטור ותינוק דנים והעלה דנים להעלות נתכוין . מכלום פטור בלבד דגים

שטבע
/ שנש שים! שור « •• M לאוץ i'ce שס שור ג : 6פ ששי! ש«'נ שם שוו נ :פם לאוין «

 •nib אניי מחלוקח p קניס) דף (שנח מפנץ ®■ק נגמרא .וט׳ דם פשיחמיל חית יג
ג נריה י*ה המשני פל שנ0ש פספה ת שוחח שהדם משפה אמר ימשש די  ויו

ק .להקל נפשוח נספק ו*סק הרץיס השיפור שהוא רנינו ושטר  v*0 שלא אט*פ פיקר ו
 ,׳נ<ר\דפ שם מפורשים אלו זמנים .וט׳ ימים שלפה סד שחלד ואחר : נהלטח נן

אפי׳ שלשה דנל אחא רב ונחג נהלמח וממאי
 דההיא מחללץ !רינה לא אומרים ויופאיס היא

 מדורה לה וטנדיק הוא נייותא לאו נייוחא
 למיס דפנדיק צרט ונל ממק לה ומחסין
 שלא ואמר טליו נחלק ז׳ל והימנ׳ן . טנדיק
 ונקי מכמה פס כשאק אלא אלו דנרים נאמרו
 ואומדים שם יש אנל לכל ידופים המיה וציני

 פושוס איק שנחול והינה ממללץ אק ציינה לא
נ יום ננל וממין סיורה ;דנייו ט'

T שם מימרא .וט׳ לחיה סדורה עושץ 
ז ישי׳  שנפה חוך ו6 שלשה חון י

אי: ולמשה ציינה איני אמרם נשלא הנ נסמוןי
. נה להחממם למולה סיורה פושיו אין אכל

א י טמי  לחיה מדורה טושין שמואל אמר אי׳
 נימוח לא למולה אין לחיה מינה סטר נשנח

׳ אמר אחמר לא החפה נימוס אק הנשמים י
י מ״א ם הקיז שמואל אמר אנין נ  פושין ונצסנן י

.הגמרא טנ׳ל חסוז נחקופת אפילו סדורה לו
א״ח׳ יהא רנינו וסונר  לא ים דהקח שמואל י

מח שאמרו מה לדחוח אלא נא  לא החמה ני
ם נהקיז היא הי• שהמיה ספני  שפטה דודא׳ י

 אנל הרנה לה קשה נהKי נן ומממח הרנה ים
 ויפח , קאי נדקא׳ לא לחוצה שאסרו מה

 לחולה יאפילו לדחוס זה שהניא ז׳ל הרמנ׳ן
ט ילא טושין המסה נימוח ם מהקיז ני  ונצשק י

 ונהשנוח .ז׳ל פירשיי וכן נהלטח סנואי ונן
ח (יומא הנפורים יום ונפיק א׳א  חניא פי

 להשקוחו נין נשנח למולה חמק יחמין נהדיא
 סננה ט שיש ינמולה ואפשר וט׳ להנחחו• נק

ס שדניי שסוני נראה וסינייו ,טנ׳ל היא ני  י
יההיא נאפשר ודחק סננה ט שאין נחולה הס

 מונרח ונודאי .הוא סננה ט שיש יה*נ יפרק
 אס יומה וספקו נר״חא יההיא וסיפא שם הוא

 הננה נה שיש (מולה] מדורה לטנק ל׳ דנל מדורה לה ששק ל׳ נל דלמיה ז׳ל הר״א מדנר׳ יראה ונן סננה נו שיש מולה נדק הפרק נראש למטלה ינינו נחנה וננר הפנס
ס, ואפשי סננה נצנה אין סרנה נחילי יש אפי׳ רניש לדטח וחולה למפלה שנחנח׳ וכיו שנעה חיך יומא יחיה לפרש סנור ואניה״ס׳ [היא] י י גנ  אמריסא סלחא חנוק לו וניחתמק נ

ר נמניעח שאין ואפים מתללין !רניו דלנל משמפ הא סכנה נו שיש הוא שאם לפי דעתי מפני דעח׳ מנפל אני אנל מדורה לעשיית יזמה יאק ם הקיו :הטה לו שעושין ינ  ונצשק י
ר מימרא .ט׳1 ט׳ שנולי ניום נשנח הולד את מרוחיצין :זנרחיה ננ ואפילו השלישי וניוס החילה ולאחר וט׳ המילה לפני אותו סרחי!׳[ וכן :קניס) ספנין(שנה סרק סוף מיריא .ו

עי■ אלא חמין לו מחממין שאין נ׳ל א׳א ונהשטח .האמרוניס הסכימו וכן .זיל ינינו נדנרי נהלנוח וחנואר }(קל״ד מילה פרק ננפרא הלכה פסק .הסכנה מפני נשנת שסחמו נמסק
 לקודם לההם לנכרי לומר שאפי' מוסיף ואני .פנ׳יל למולו להנרוחו מחין לו מוזסמין אץ חולה ול״ש נריא שנא לא נפסחים נרפינן ונהדיא השלישי ויום המילה פאנזי יזן מרי

 ושם מילה מהלנוח פיקישני נניאור זיל רניע יעח וכן החילה הדחה אלא גמורה נמלאכה נכרי עי׳ ואפי׳ השכח אח דוהין אינן המילה שמכשירי לפי זיל נתט ונן ששין אין ססילה
 נכי' עיי ואפי׳ מחין לו להמם לותר ההלטת ונונת טנחו אין וכאן ,לי היא סננה מילה Tםלא לפי חהמחין החמק ונשפט מלו ואם המילה קוים חמק צו מממסין ואין נ0כ

י או לו ואחר ישראל עני או מאליו נכי׳ שחממן עין נשנח שהוחמו נחסין להרחיצו אלא המילה נ^יס  אוחו מרחיצק אלו ננל סננה ט שיש לחי הוחיו או נפצתו הוא וממתן ישראל ענ
י לנייא אפי׳ מוחרק אלו שנל •5 נ הט ונן נזרחם העמידו לא ח!וה ונמקום חרחצאוח נזיח משום אלא נהם יאק חורה י  וסיס מילה מהלנוח שני נפרק כן מנואר ינינו ודפח .זיל נ

 ואמר שלישי יום אלא הוזכר לא ננמרא ונאתח סחמסין אין שני שניוס רנינו מדנרי ונראה .לו היא שסכנה מפני לכחחלה מחסמין השלישי ניים וכן החמין נשפט אם ניום ט מילה לאחר
נ דעת ונ'נ ז״ל הרשנ״א יטח וזה נקשינהו לרנוחא שלישי ויום שני יום שנן דכל קצחם דעח אנל זיל מפיפים קצח דעח וכן ניום ט שריל מילה :זיל רמנין הי

ו ה מ ש א ; מעיינק הכל פרק סוף זי) (דף נערנק מימרא .ונו׳ רה״ר דרך אפי׳ נשנח הנין מניאק ומחה המשני על שישנה ח
ז ע :סיד) דיומא(דף נחרא פרק ני״הא .ונו׳ לים שנפל תינוק ראה ניצי .וט׳ דין מניח רשות ליפול צריו ואין נשנח נפש טקוח ^^יןBb ט ס  מצודה ופרש נים תיטק שענע ש

. פעור נננד דנים והעלה להעלותו ^ ט׳ תנוי] פיד): נמנמוח(דף פשוס זהי ו . והעלה הואיל שפנע שמע לא אפי׳ שפוי ודנים תינוק והעצה דנים להעלוח נ ט׳ ו

משנה לחם
פירוש

ם סשיסמיל חיה יג א .וט׳ שוחח להיות הי מי  זמן נל אחרינן קנ׳ח:) ספנין(דן• פרק ע
 הקנר סחיחח סאימחי עמרח ואסרו ונו׳ אני ציינה אמרה נק פתוח שהקנר

ט׳  ומייהוש .ימים שלשה אני׳ אמר הקני פתיחת מתי עד וט׳ ויורי פותח שהים פשעה ו
ע נתנ ואיך הדס ׳ציאח התחלת משעת היינו דקאסי ימים דשלשה משפע הצפק  נ׳ יני
 יאפשר הים יציאת משעת לומר אפשר דאי נן לו יצא דרנינו לומר ויש .שתלד אמי ימים

 שינפי אין כן ואם ניאה איסורי נהלכוח שנתנ כמו ימים שני וטחס הדס דאסיל
י דנ ע ®רש צנן נ  ימים נ׳ שתלד [יאחר שוחת להיות הדס שהתחיל משעה שמא יני

«י ל] צ׳ נ משחיה אמי רנא עסרא שם נ י  יקשה . שלשים לה ואמי׳ שנעה יהודה י
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ז ,)״, *.0 ננליוי נתינ נוצאיז׳ (• ע ט פ  נלנד דנים והעלה וכו׳ ניס תינוק שפנע ש
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ננעל
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im לכ’0ו ר׳א פרן .לו כיא פו מואיצין ונן :אפה 5נמ ופ׳ קכ׳ס) משנין(ון ש׳ . אלש «ו 
r (דן tp: (ון ומפכש ןמא מ׳ .חי חוןיזי מו הטעה ) רנין  שיוצאיז והאכש מתני׳ גמרא ז') מ

 :רמאל’ ר* שרן .שמור הדנים מד שפע ■ ש׳ו) (ון ויומא נשוא מון .ממו מד סשקוזק :נישיג
נ :ש׳ד) דעננזש(ון ת  .מכיל ודנה לנכי שוא ושלמיו אמ'נ וכו׳ מיל׳ שנן ז׳ל שואנ׳ו נ

אנו פ אומו ן  :״מ כלא ׳:ממאל ו׳ וש׳ ןי״ישא גכוומשין ושנחוש אשוון וכלפון שסן נרכש ו׳ל ו'
ק כיוצא נשצסודא כואכנש! דינא נמיקר לישנ׳ שרוו״ט שליג• ולא נש»מ קמא ו^ישנא ונשצ .נ

 דניסיס ששכיל, שפוניאלממן לשניך אכין והריני אשנה נש׳ ששמשקש• לוניל ליאיו׳ גהשונש ז׳ל ר'מ
 לאיסרש וננוא אוליק משככשו נשו משו רומי כננ׳ נחושי. שראשונה נמצאש אשי לוג ונינא א׳ל ששש

 נים שינון נפנמ כממ דאשמו ורנא דוני. שיינו לאו איל אולמן יומשיו נשר וילנזא או מינוין קא
 אמר רנש ש״נ אמר רנא שינון והמלה דנים להמלוש ח״נ וניס ושמלה ונים להמלוש מצורה ופרס
 ואמר• ואיכא לא שממ לא אנל אשיפק צמי ומשיש אמרי' דפמט כיון אלא ונש פניו קא לא ומ'נ פמיר
ושמלה ונים להמלוש שצווה ופרש כיש שימן שמנמ פצומ לא ואשמר וונא דונה פלונש״הו היינו לאו

רמב"ם פ"ב הלכות שבת הי"ד ומגיד משנה
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 רמב"ן תורת האדם

 

(ה) בפרק אין מעמידין (כ"ח א') אמר שמואל האי פדעתא סכנתא היא ומחללים עליה את 
השבת. אמר רב ספרא האי עינבתא פרונקא דמלאכא דמיתותא היא. אמר רבא האי סימטא 

נקא דאישתא היא. אמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן מכה של חלל אינה צריכה אומד, פרו
וגב היד וגב הרגל נמי אין צריכין אומד, דאמרינן (שבת ק"ט א') רבינא איקלע לבי רב אשי 
חזיה דדרסא ליה חמרא אגבא דכרעיה וצמית ליה בחלא אמר ליה לא סבר ליה מר דאסור 

דאמר רב אדא בר מתנא אמר רב גב היד וגב הרגל הרי היא כמכה  א"ל גב היד וגב הרגל שאני
של חלל ומחללין עליה את השבת והאי אשתא צמירתא כמכה של חלל דמיא (ע"ז כ"ח א'). 
ומהיכן מכה של חלל פי' רב אמי מן השפה ולפנים. והאי צפידנא נמי סכנתא היא ומחללין 

בשבת. ר' יוחנן חש בצפידנא אזל לגבי עליה את השבת כדתנן החושש בשניו מטילין לו סם 
דההיא מטרוניתא עבדא ליה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי כו' ואמרינן עלה שאני 
צפידנא הואיל ומתחלת בפה וגומרת בבני מעים. מאי סימניה רמי מידי בככיה ואתי דמא מבי 

אין וחולה נמי דרי, פי' מכה של חלל דאמרינן אינה צריכה אומד, לומר שאפי' אין שם בקי
עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול ממאכלים ורפואות שהן יפין לחולה, אינו אומר כלום, 

ומחללין שבת ואין נשאלים כלל. אבל כשיודעים ומכירים (נ"א: ורגילין) באותו חולי שהוא 
דאין ממתין ואין צריך חילול ודאי אסור לעשות לו. וכש"כ בחולה או רופא אומרין אינו צריך 

מחללין לעולם אף על פי שהוא מכה של חלל, הא במכה שאינה של חלל נשאלים בבקי או 
בחולה ואין מחללין עליו עד שיאמר אחד מהן צריך הוא לחלול זה, או שיעשה אצל אחד מהן 

ספק נפשות.

  

שלחן ערוך סימן שכ"ח סעיף ד' – ביאור הלכה ד"ה כל שרגילים
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Topic 2: 
Does One Need to Do the Melacha with a שינוי if Possible 

 
 מראי מקומות:

 הלכות שבת הלכה י"א היולדת וכו'רמב"ם פרק ב' 

 מגיד משנה שם

ושמעינן מינה דכל צרכי חולה אף על פי שיש בו רמב"ן תורת האדם ד"ה בפרק מפנין "
 וכו'" סכנה

 בית יוסף סימן שכ"ח "וכתב עוד שם כו'"

1. What is the Rambam’s shita for a  סכנהחולה שיש בו  if you need to do a 
חולה שיש בו  or not? How does the Rambam differentiate between a שינוי
הלכה  and הלכה י"א according to the Maggid Mishna in ,יולדת and a סכנה
 ?י"ד

2. How does the Maggid Mishna explain the general idea of pikuach nefesh 
for a בו סכנהחולה יש  on Shabbos according to the Rambam, which puts 
together the two facts that (1) by a ש בו סכנהחולה שי  you don’t need to 
make a שינוי and (2) you can be מחלל שבת for all his needs? 

3. The Ramban argues on the Rambam and holds that even though you can 
do all צרכי חולה, you still need to do it with a שינוי if you can.  How does 
the Ramban understand the היתר of pikuach nefesh on Shabbos? 
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רמב"ם פ"ב הלכות שבת הל' י"א ומגיד משנה

11 ומשנה כסף y׳Q שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

 נ״ג) ד(יו-5מי w פרי, .'1» פמה פס ין6ש פע״פ נשנח מהרי מן מיגיו מפל ובן
 1פיל6 יהן1< פושץ מלאכה גהש pשא דנרים היו ואם •• שה וממשה דאמימי מימרא

 הצמייה וממפיקיה למנוה שיורדי! פעמים האוו! גידי פי׳ .אזגים מעל^ לפיהן והו׳ ישראל
דני ההגה שאי! רגי» ודעה .להעלוה! וציין  ה"מ:) דף לע״ו מעמידי! אי! פרק והדי! ,נ
 נפה לא אנל ניד מ״ד איהא לשומה שני ישם

 והחנ .ניד לא אנל נסם דאמי מאן ואינא
ל הישנ״א  קמא נלישנא רנימ שדעה נראה י

ל ורשיי יהנאר. נ״א ונפיק דוקאניד דאמי  י
 שם(אמיינ! אונסלי. ומעלי! :אסר פירוש פירש
 עד אלמעיוה סי׳ דלינא אספומהא אונקלי מאי
 מניח פ׳ .השני אה וטחוירין •־ נהלהוה כא!

כני ננמרא, הלכה פסק קמ*מ) קמיו לשנה  ו
דניי לן נהנאר ע נ  מומי שנוח שכל יני
 כל כולל מולי שהוא כיו! נהx נו שאי! נהולי
 שנוה ני! לנכרי דאמירה שנוה נק הגון

 כיק אמד נאנר אכל ישראל ידי על הנעשה
 שכוה אפילו לישראל הוהי לא סכנה נו פאי!
 הנכרי מ! אצא לכמול המירו שלא ווהו גמור

 שנוה משום אלא נטמל שאי! פי על אן
 לא נישיאל גמורה מלאכה אנל כ״ג פ׳ כמכר

 נסכנה אלא אמד אגר גפכנה אפי' הוהרה
ל הימנץ אפל .ומשוה  הראשו! נדי! מלוק י
 נו שאי! נחולי שטה כל המירי שלא ואומי
 ונעשה שנוי ט שיש שנוה דוקא אלא סכנה

 והוא ישראל ע•• הנעשה שטה אנל יד נלאמי
 ממה לזה ראיה והניא ההירו לא כדרכו נעשה

 יי! עורפי! אי! קל״ד) (שם המילה פרק שאמרו
 משום אומר נ״א שמעו! י' נשנה ליווצה ושמן
ל והוא עורפי! ר״מ  יש אם אנל כה״ק פוסק י

 אונים מעלי! משיש שהוא מהם נראה ע״כדנייו. מוחי שנשני אני אוחו נמול סכנה נו
ל פייש״י p!. סכנה נהם שיש  שנוי נלא אסוייו יהה נ! צא שאם נאונקלי דעהו וכן י

 נראה ההלנוח מיניי ומ״מ אני. סננה נה! שיש יפרש או שנוח משום אלא שאיק אע״ס
 הניאום שלא וזהו מ“כי אלא למולה ושמן יי! עורפים אי! דאמי כמ״ק הצנה שאי!

 שהשנוחי! מיןמוח נכמה נחנאי שכנר מפני יי"מ אהימר לכחוכ הוצרכו וצא נהלכוה
 מדני׳ ואן ני"מ ייהנוא לכאורה המילה שנא׳ הסוניא ואן סננה נו שאי! נמול׳ מוהרי!

ע ל הישנ׳א ודעה נ! נראה יני ל הרמנ"! כיעח י : י
ט׳ נפשות נסכנח היא הרי לילד נשטיעת היולדת יא ן (שנח מכני! פ' משנה . ו  י

קנ"פ;) (שם ננמיא הצנה ופסק שם מחלוקה הפטר והחיכח קנ*ח;)
ט׳ לני צריכה הימה ואם . מוחי שהוא  יאמרה סומא אפי׳ ננמיא ומפרש שם נדייחא .ו

 לה מניאי! נו וכיוצא לשמן ציינה היחה ואם ; לי ועניין מנרוחי חדי! מידי איכא אי
ל : שם נרייהא .וכוי  כמה ואמרו הזה הפנו• מטאי שם .ונו׳ משני! לשמה שאפשר ונ

ל f הרמנ ונחנ .משענן לשמיי יאפשר  ט שיש אע״פ מולה צרכי דכל מינה ושמעיק י
 ואי! משני! שנח נה יחמלל שלא נשמי למלאכה לה למעני יאפשר הינא סננה חולי

 דןיול״ג) (שם מילה גני ומקנמי וה, נשמי כלל מולה של ציט יחאחי שלא והוא מחללי!
 ושמן יין עין לא ומה! נשיעו לועס שנס מעינ שמק לא ונמק אספלניס עליה ומהנים

י על לעטי השנה אח מחללי! אי! לו היא שסכנה אע״פ וש״מ .ונו׳ נעצמו זה מה! י נ  י
דני נשימי המלאטה עושי! אלא הודה  של צרכו כל שיעשה ונלנד שטס משום שהוא נ
ע ומלש;! . ענ״ל נזריזוח חוצה ל יני  אלא השעי נכלל ם«ה נו שיש מולה שאי! נראה י
ה ט שיש נמול׳ השינוי הזכיר ולא נפשות נפננח היא הרי שכמנ וזהו המיה  למעלה ונחב «נ
ט׳ הדניים לכל נמול הוא היי סננה ט שיש וזולה לגני שגה דנר שי. כללו  והעעם .ו
ני הם והנליה היולדח שנאנ משני נראה נזה י  מממה מחה מאלן אחח ואי! לה מנעי נ

 דעה לפי היא המילה ויק נמולה. החמירו ולא שאפשר נמר,ום לשמח החמירו ולפיכך צידה
שנח לעשות! אפשר שהיה מכשירי! שה! מפני אמרח שענה מפני רנינו  שהוניי נחו מעינ

: מילה מהלטה שני פיק יכינו
y ט' מילדי! אין  שם ואמרו .נגמיא ממאי כ׳ז) (ין מעמידי! אי! נפרק . ו

מחללי! שנחא דנפיי ולדית סלול נזה שיש לה ולומר להשמע שיטלה הפעם
:לא לדיינו שנחא עלייהו

 סרק ניאיחא להמיוחו מצווק אנו שהיי פשוע זה .וכו׳ חופנ גר נח מילדק אבל
ע״ז אמרק :י

חיה
לחם

 שאי! אע"פ אחי כאני מימוש ט דיש טו! מוסר נכרי ע״י שנוח אנל גמורה מלאכה הייע נכרי
אני מיחוש לו דיש איירי דהנא ׳"ל אינמי סכנה. ט  אסור ומפרש הגון כל וכולל אמד נ

הנינייו ומאי ישראל עיי שטה כ ע אחהעק לנמול וכגון למעלה י היי ט׳  יוקאע״ינכרי ו
 דהשוה ואע״ש נכרי ע״י ההיהר ינינו דניאי p מפרש םכנה ט שאי! מולה מלוקח יעל
 ליה אשוי לא דמיה יומיא מוהר מיאל ידי על שטח יאפי׳ יפשמע פלשים כל לחיה אוהו
 יש ור״מ ודוחק. ומהמזק והולך נמושש לאפוין למיה ימיא יוי,א נכרי דע׳י לומר אלא

רי הימה  אחי אני נסננח אט׳ הותרה לא נישיאל גמורה מלאכה אנל נמ״ש ליה נונ
 שרא יהודה אמיינ!ינ :) כ׳יס (דן מעמידי! אי! פרק ונע״ז הוחר נינראל ישטח ימשמע
 שויייג• מ״ט נשנה לטמלה מומי שמידה עק ודרש שמואל נפק וכו׳ נשנה עינא למכחל
ויוצא המורד כאדם לצאה כרוצה שמרדה עי! ופייש׳יי .ע״כ חלו ילינא נאונחנא יעינא

מייטוניות הגהות
 פ'נ K :ע־כ ,יעי*ה אנניי וווסיים סננה ני זנאי; חלה הנזגוגא איר וי־מ ו«*ב ממני!

̂ינהא י־תז אעינזי די־ם : y« ,ג«בהא נזנניי ע-נא ד

 טן עיניו [!] בוחל וכן .באלו וכיוצא לרשות מרשות
 צריכים היו ואם .םכנה שם שאין אע״פ בשבת הנכרי

 .ישראל אכילו אותן עושין טלאכה בהן שאין לדברים
 את ומחזירץ אנקלי וטעלין בשבת אזנים מעלץ לפיכך
א :מותד בזה ביוצא ובל השבר  "כשטרעת היולדת י

 השבת. את עליה ומחללין נפשות בסכנת היא הרי לילד
 הטטד את והותכים למקום ממקום חבטה לה קודאין

 שהיא בשעה לנד צריבה היתה ואם .אותו וקושרין
 היתה ואפילו . הנר את לה מדליקין בחבליה צועקת

 פי על ואף בנר עליה מתיישבת שדעתה מפני סומא
 מביאין בו וכיוצא לשמן היתהצדיבד! ואם .דואד! שאינה

 כגון הבאה בשעת משנין לשנות שאפשר וכל לה.
 מביאד! אפשר אי ואם בשערה תלוי כלי חברתה לה שתביא

ב כדדכה:  ומזלות כוכבים העובדת את יטילדין אין י
 שם שאין יאע״פ לאיבר׳ חוששין ואין בשכר ואפי׳ בשבח
טצווין שאנו מפני תושב גר בת את טילדין אבל חילול.

להחיותו
ק «נ׳ג ננגו מייז! «וי ב :פה מיק «ז'ג פל פי«! פיי א :סח מי

 ניה יפיח נשטה עליו לחלל מוחי אם יי^״ש ידי) נסתפק אני סכנח נו שפק נהולי
 נסכנה פלג) מעשה ניה דפיה שטת לא נל6 לנכרי פמירה 6אל הסירו לג) דשמא מעפה
 צריכים היו ואם נכרי ע״י צרכיו כל לו עושי! סטה ט שאי! חולה כהנ הימנ״ם אכל אנר.

 ומעלים אזנים מעלים לפיכן ישראל ע״י אפילו אוחם עושי! מלאכה נהם שאי! לדנרים
 מיניי יראה עכיל. נוה כיוא וכל נשנה אני,לי
 לקולא היא״ש של ספר,ו פשע שינינו הפור
 שאק צרכים ישראל ע״י לעשות התיר שהיי
 משום אסורה רפואה שכל אע״פ מלאכה נהם

: שטה
א ב אי  שיי דינינו למימי מצי היני למידק ו

 P שאם ישראל ע״י הנעשה שנוח
 נשנה הנכרי מ! עיניו שטחל כחג היאך
 הוה הישראל ס! ואפילו הנכרי p איייא ומאי
 אלא מיהכי לא יכומל כיו! למישיי ליה

ט! .צ״ה) יר המצניע(שנח נס״ש ניאיחא מיי
י׳ נחנאי כני וז״ל כחנ וליה נ י  שכל ינינו נ
 שהוא טו! סכנה נו שאי! נמול׳ מוהר שטח
 לנכרי יאמירה שטת ט! הטן כל כולל חולי
אני אכל הראל ע״י הנעשה שמה ני!  אהד נ
 אפילו ליסדאג הומר לא סננה ט שאין טו!

מ! אלא לכחול המירו שלא וזהו גמור שנוח
 שמה משום אלא נטחל שאי! אע״ע הנכרי

 אפילו הוהרה לא כישראל גמורה מלאכה אכל
.עכ׳ל נפשות כסכנה אלא אחד אגר גסכנה
טו ומהון  יהא זה ספק שנתיישנ נראה ינ
שאי! אע״פ ישראל ע״י הנעשה שטח דשייק

 דלא והא הנון כל הכולל נמול׳ הייט ס»ה ט
 נו שיש אע״ס מנכרי אלא למנהל שרינן
 הנון כל הטנל מולי דאינו משום אני סכנה

 הנון כל טללים מלאים הם שנר והחזית ואנקלי אזנים דהעלאח לואר צטן זה ולפי
 יכינו מ׳ש שהיי אצל• כרויים ינייו ואי! ישראל ע״י לעשוח מחירים היו לא כ“שאל

 לדניים צטכים היו ואם מ״ש ונם מישראל לא אנל דמשמע הנכרי מ! עיניו שממל
 ניישא דיןחני סכנה נו שאי! איזולה ישראל ידי על אפילו אוח! עושי! מלאכה נהם שאק
 הולה דננלל נ״ל ולפיכן הגון כל הטלל לחולי אני סננה ני! מילוי, נלשוגו נרמז ולא קאי
 אני סמח מ שיש נק טלל שאינו ני! כגון כל כולל שהוא מולי ני! הזי סננה נו שאי!

 ט שיש נשטה ה*מ מיהו ישראל ע״י הנעשה שטח התירו לא טונא ננל נו שאי! ני!
 שום לעשוח או ננוחנ שהוא ספני אסור שהוא ממל פט! לה נסמן שהוא מלאכה עיקר

 שהוא סל^ה עיקר לו שאי! שנוח אנל סמנק שמיקח משום למיסר דאינא נסם רפואה
 ילסהויר ואנקלי אונים להעלוח התירו זה ומסעם ישראל ע״י אפילו סוסי עליה נסמן
 משום נהו למגזר ליכא ונם למלאכה דומים שאיק מפני נאסרו לא אלו שדנרים השני

ם שאק סמנים שחיי,ח  לדנריס צריכים הי! ואם כא! שכתג וזהו נסמני! נעשים הצלו דניי
הג ונפכ״א ישראל ע״י אות! עושי! מלאכה נהם פאי!  הננוד על טס לנטה ומוהר נ

 עושי! אי! נהם וכיוצא אלו שכל אנקלי ולהעלות מלי ני! ניד ני! אזנים ולהעלות נשנה
 של ספיין נפשסה לא ומעהה . ענ״ל מה! צער לו ויש לשחיקה לחוש נדי נסמנק אומם

 והר״ןדניש להיא׳ש דפשיישא ימאי אלא עוד למומדאולא אלא לקולא ינינו מדני׳ היא״ש
 כדומה דני שהוא כל ינינו לדעה ישראל ידי על הנעשה שטת הומר אני סכנת ט

 היתר ולא ישראל ע״י אסור סמני! שחיי,ח משום ניה למגזר דאיכא מידי או למלאכה
:סמני! ע׳י נעשה ואיני למלאכה מה1ד שאינו דני אלא ישראל ידי על

א ת י  לה שהניא מק הנאה נשעח סשנק לשנוס שאפשר .וכל וט׳ נשמיעחלילד היולד
 הימה אם קל׳ח:) (שנה מפני! פרק נרייחא .נשערה תלוי כלי חנרחה

 ואם נשערה מניאה ניד סיפר, אי! ואם נידה ש^ לה סניאה מנימה לשמ! ציינה הימה
 רנה כמישה משום ליה וחיפוק נשערה יניאה ועמיא ננלי סניאה נשערה סיפק אי!
א נשער סחיפה אי! הרוייהו יוסןדאמרי ורנ  נזניאה נשער סחיפה יש מירא אכילו אמי י׳
 כראשה הכלי טרנח שערה ירך ופירש״י .משלינן לשטיי יאפשר נמה שערה דין נכלי לה

ע ופשק נשערה ר ז׳ל שהוא מפני שניעמו ונראה .נשער סחיפה דאי! נפ*פ יני  א“די מנ
 חט כפיו נשער סחיפה הוה אי יאפי׳ לומר אצא אחא יוסף ורג אינה לאפלוגי לאו

 סחיפה דאי! דאע*ג משום נשערה התלוי כלי לה שהניא ונחנינינוכא! נשערה. מניאה
 מ^י שינד ע״י הצצאה לעשות מפנ וא"נ נליע היה ונמייש אינא מיהא אימרא נשער

שי שי עליו סלהוסין אמר אי : אחי אי
חיה

משנה
 מלו דעינא דשורייני דטו! הוא וט* דעינא שויייני נגסיא דקאסי דמאי ומטאי .ע"נ

ח סננה ליה הוה דלינא נאוננחא  אח סליו למלל למעלה רניט החיי פעמא ומהאי נ«ו
 שטה אחי אני דנסננת ה״ה כיכרי ואם ישראל ע״י גמורה מלאכה עליו ולעשוס השנה
סוהי כגמרא קאמי אמאי הסירו ט׳ דשויייני פעדא האי משום לטמלה י  האי נלאו ו
 כמ״ש שנוח מעי! אח ולנחול שהר לצאת רוצה יעק אנר סכנת יאיכא ניק נמי פעמא
ה' ינינו ם ישוח דין ואחויי השמק היינו לנומלה רזוהי דהן וי״ל .ביג נ  דומיא היני

דניי ליהיר, ויש וטי. ואחויי משמי, דהוא נגמיא דפירש לעיל דאמי לטמלה דשי.י ע נ  יני
ט׳ נעיניו וההושש כשני.נ לעיל מילק לא אין ש אונלא לשן אונלא המילה ני! ו  נ

מ! עיניו נוחל וכן הנא יי^מר דהא להין דש מעמידי! אי! נפרק שם ננמיא שחילק
: עינא ופשחי אונלא סון היינו הננרי

חיה
עוז טנד^

^ עד מעלי! אפינן  מנגק פדן . כדינה עי הייאוה :נ'נ) (ון מעמידי! י.י! יע׳ מניה ׳0 .מי
ן :כ׳ו) (זן. מערידק אין פ׳ .יפנה עי מילדיו עי! :קנ׳ו:) ,י

 רמב"ן תורת האדם

 

בפרק מפנין (קכ"ח ב') ומילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין 
לאתויי הא דת"ר אם היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את עליה את השבת, לאתויי מאי 

הנר ואם היתה צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן בידה ואם אינו ספק בידה מביאה לה 
בשערה ואם אינו ספק בשערה מביאה לה בכלי דרך רשות הרבים. אמר מר אם היתה צריכה 

לא בסומאה מהו דתימא לנר חברתה מדלקת לה את הנר פשיטא. אמר רב אשי לא נצרכה א
כיון דלא חזיא אסור קמ"ל יתובי מיתבא דעתא סברה אי איכא מידי חזיין חבראתיי ועבדן לי, 
ש"מ דמשום יתובי דעתא דחולה בעלמא מחללינן שבתא במלתא דמסתכנא בה. אם היתה 
צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד מביאה לה בשערה. ותיפוק ליה 

ם סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשיער. רב אשי אמר אפי' תימא יש משו
ושמעינן מינה דכל סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה כמה דאפשר לשנויי משנינן. 

צרכי חולה אף על פי שיש בו סכנה היכא דאפשר למעבד לה למלאכה בשינוי שלא יתחלל בה 
וא שלא יתאחר צרכו של חולה בשינוי זה כלל. ותנן נמי גבי מילה שבת משנין ואין מחללין. וה

(שבת קל"ג א') נותנין עליה אספלנית וכמון לא שחק מערב שבת לועס בשניו ונותן. לא טרף 
יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו. אין עושין לו חלוק לכתחלה אבל כורך עליה סמרטוט, 

א ואפי' מחצר אחרת. וש"מ אף על פי שסכנה היא אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומבי
לו אין מחללין את השבת לעבור על דברי תורה אלא עושין את המלאכה בשינוי בדבר שהוא 

 משום שבות, ובלבד שיעשה צרכו של חולה בזריזות.
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רמב"ם פ"ב הלכות שבת הל' י"א ומגיד משנה

11 ומשנה כסף y׳Q שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

 נ״ג) ד(יו-5מי w פרי, .'1» פמה פס ין6ש פע״פ נשנח מהרי מן מיגיו מפל ובן
 1פיל6 יהן1< פושץ מלאכה גהש pשא דנרים היו ואם •• שה וממשה דאמימי מימרא

 הצמייה וממפיקיה למנוה שיורדי! פעמים האוו! גידי פי׳ .אזגים מעל^ לפיהן והו׳ ישראל
דני ההגה שאי! רגי» ודעה .להעלוה! וציין  ה"מ:) דף לע״ו מעמידי! אי! פרק והדי! ,נ
 נפה לא אנל ניד מ״ד איהא לשומה שני ישם

 והחנ .ניד לא אנל נסם דאמי מאן ואינא
ל הישנ״א  קמא נלישנא רנימ שדעה נראה י

ל ורשיי יהנאר. נ״א ונפיק דוקאניד דאמי  י
 שם(אמיינ! אונסלי. ומעלי! :אסר פירוש פירש
 עד אלמעיוה סי׳ דלינא אספומהא אונקלי מאי
 מניח פ׳ .השני אה וטחוירין •־ נהלהוה כא!

כני ננמרא, הלכה פסק קמ*מ) קמיו לשנה  ו
דניי לן נהנאר ע נ  מומי שנוח שכל יני
 כל כולל מולי שהוא כיו! נהx נו שאי! נהולי
 שנוה ני! לנכרי דאמירה שנוה נק הגון

 כיק אמד נאנר אכל ישראל ידי על הנעשה
 שכוה אפילו לישראל הוהי לא סכנה נו פאי!
 הנכרי מ! אצא לכמול המירו שלא ווהו גמור

 שנוה משום אלא נטמל שאי! פי על אן
 לא נישיאל גמורה מלאכה אנל כ״ג פ׳ כמכר

 נסכנה אלא אמד אגר גפכנה אפי' הוהרה
ל הימנץ אפל .ומשוה  הראשו! נדי! מלוק י
 נו שאי! נחולי שטה כל המירי שלא ואומי
 ונעשה שנוי ט שיש שנוה דוקא אלא סכנה

 והוא ישראל ע•• הנעשה שטה אנל יד נלאמי
 ממה לזה ראיה והניא ההירו לא כדרכו נעשה

 יי! עורפי! אי! קל״ד) (שם המילה פרק שאמרו
 משום אומר נ״א שמעו! י' נשנה ליווצה ושמן
ל והוא עורפי! ר״מ  יש אם אנל כה״ק פוסק י

 אונים מעלי! משיש שהוא מהם נראה ע״כדנייו. מוחי שנשני אני אוחו נמול סכנה נו
ל פייש״י p!. סכנה נהם שיש  שנוי נלא אסוייו יהה נ! צא שאם נאונקלי דעהו וכן י

 נראה ההלנוח מיניי ומ״מ אני. סננה נה! שיש יפרש או שנוח משום אלא שאיק אע״ס
 הניאום שלא וזהו מ“כי אלא למולה ושמן יי! עורפים אי! דאמי כמ״ק הצנה שאי!

 שהשנוחי! מיןמוח נכמה נחנאי שכנר מפני יי"מ אהימר לכחוכ הוצרכו וצא נהלכוה
 מדני׳ ואן ני"מ ייהנוא לכאורה המילה שנא׳ הסוניא ואן סננה נו שאי! נמול׳ מוהרי!

ע ל הישנ׳א ודעה נ! נראה יני ל הרמנ"! כיעח י : י
ט׳ נפשות נסכנח היא הרי לילד נשטיעת היולדת יא ן (שנח מכני! פ' משנה . ו  י

קנ"פ;) (שם ננמיא הצנה ופסק שם מחלוקה הפטר והחיכח קנ*ח;)
ט׳ לני צריכה הימה ואם . מוחי שהוא  יאמרה סומא אפי׳ ננמיא ומפרש שם נדייחא .ו

 לה מניאי! נו וכיוצא לשמן ציינה היחה ואם ; לי ועניין מנרוחי חדי! מידי איכא אי
ל : שם נרייהא .וכוי  כמה ואמרו הזה הפנו• מטאי שם .ונו׳ משני! לשמה שאפשר ונ

ל f הרמנ ונחנ .משענן לשמיי יאפשר  ט שיש אע״פ מולה צרכי דכל מינה ושמעיק י
 ואי! משני! שנח נה יחמלל שלא נשמי למלאכה לה למעני יאפשר הינא סננה חולי

 דןיול״ג) (שם מילה גני ומקנמי וה, נשמי כלל מולה של ציט יחאחי שלא והוא מחללי!
 ושמן יין עין לא ומה! נשיעו לועס שנס מעינ שמק לא ונמק אספלניס עליה ומהנים

י על לעטי השנה אח מחללי! אי! לו היא שסכנה אע״פ וש״מ .ונו׳ נעצמו זה מה! י נ  י
דני נשימי המלאטה עושי! אלא הודה  של צרכו כל שיעשה ונלנד שטס משום שהוא נ
ע ומלש;! . ענ״ל נזריזוח חוצה ל יני  אלא השעי נכלל ם«ה נו שיש מולה שאי! נראה י
ה ט שיש נמול׳ השינוי הזכיר ולא נפשות נפננח היא הרי שכמנ וזהו המיה  למעלה ונחב «נ
ט׳ הדניים לכל נמול הוא היי סננה ט שיש וזולה לגני שגה דנר שי. כללו  והעעם .ו
ני הם והנליה היולדח שנאנ משני נראה נזה י  מממה מחה מאלן אחח ואי! לה מנעי נ

 דעה לפי היא המילה ויק נמולה. החמירו ולא שאפשר נמר,ום לשמח החמירו ולפיכך צידה
שנח לעשות! אפשר שהיה מכשירי! שה! מפני אמרח שענה מפני רנינו  שהוניי נחו מעינ

: מילה מהלטה שני פיק יכינו
y ט' מילדי! אין  שם ואמרו .נגמיא ממאי כ׳ז) (ין מעמידי! אי! נפרק . ו

מחללי! שנחא דנפיי ולדית סלול נזה שיש לה ולומר להשמע שיטלה הפעם
:לא לדיינו שנחא עלייהו

 סרק ניאיחא להמיוחו מצווק אנו שהיי פשוע זה .וכו׳ חופנ גר נח מילדק אבל
ע״ז אמרק :י

חיה
לחם

 שאי! אע"פ אחי כאני מימוש ט דיש טו! מוסר נכרי ע״י שנוח אנל גמורה מלאכה הייע נכרי
אני מיחוש לו דיש איירי דהנא ׳"ל אינמי סכנה. ט  אסור ומפרש הגון כל וכולל אמד נ

הנינייו ומאי ישראל עיי שטה כ ע אחהעק לנמול וכגון למעלה י היי ט׳  יוקאע״ינכרי ו
 דהשוה ואע״ש נכרי ע״י ההיהר ינינו דניאי p מפרש םכנה ט שאי! מולה מלוקח יעל
 ליה אשוי לא דמיה יומיא מוהר מיאל ידי על שטח יאפי׳ יפשמע פלשים כל לחיה אוהו
 יש ור״מ ודוחק. ומהמזק והולך נמושש לאפוין למיה ימיא יוי,א נכרי דע׳י לומר אלא

רי הימה  אחי אני נסננח אט׳ הותרה לא נישיאל גמורה מלאכה אנל נמ״ש ליה נונ
 שרא יהודה אמיינ!ינ :) כ׳יס (דן מעמידי! אי! פרק ונע״ז הוחר נינראל ישטח ימשמע
 שויייג• מ״ט נשנה לטמלה מומי שמידה עק ודרש שמואל נפק וכו׳ נשנה עינא למכחל
ויוצא המורד כאדם לצאה כרוצה שמרדה עי! ופייש׳יי .ע״כ חלו ילינא נאונחנא יעינא

מייטוניות הגהות
 פ'נ K :ע־כ ,יעי*ה אנניי וווסיים סננה ני זנאי; חלה הנזגוגא איר וי־מ ו«*ב ממני!

̂ינהא י־תז אעינזי די־ם : y« ,ג«בהא נזנניי ע-נא ד

 טן עיניו [!] בוחל וכן .באלו וכיוצא לרשות מרשות
 צריכים היו ואם .םכנה שם שאין אע״פ בשבת הנכרי

 .ישראל אכילו אותן עושין טלאכה בהן שאין לדברים
 את ומחזירץ אנקלי וטעלין בשבת אזנים מעלץ לפיכך
א :מותד בזה ביוצא ובל השבר  "כשטרעת היולדת י

 השבת. את עליה ומחללין נפשות בסכנת היא הרי לילד
 הטטד את והותכים למקום ממקום חבטה לה קודאין

 שהיא בשעה לנד צריבה היתה ואם .אותו וקושרין
 היתה ואפילו . הנר את לה מדליקין בחבליה צועקת

 פי על ואף בנר עליה מתיישבת שדעתה מפני סומא
 מביאין בו וכיוצא לשמן היתהצדיבד! ואם .דואד! שאינה

 כגון הבאה בשעת משנין לשנות שאפשר וכל לה.
 מביאד! אפשר אי ואם בשערה תלוי כלי חברתה לה שתביא

ב כדדכה:  ומזלות כוכבים העובדת את יטילדין אין י
 שם שאין יאע״פ לאיבר׳ חוששין ואין בשכר ואפי׳ בשבח
טצווין שאנו מפני תושב גר בת את טילדין אבל חילול.

להחיותו
ק «נ׳ג ננגו מייז! «וי ב :פה מיק «ז'ג פל פי«! פיי א :סח מי

 ניה יפיח נשטה עליו לחלל מוחי אם יי^״ש ידי) נסתפק אני סכנח נו שפק נהולי
 נסכנה פלג) מעשה ניה דפיה שטת לא נל6 לנכרי פמירה 6אל הסירו לג) דשמא מעפה
 צריכים היו ואם נכרי ע״י צרכיו כל לו עושי! סטה ט שאי! חולה כהנ הימנ״ם אכל אנר.

 ומעלים אזנים מעלים לפיכן ישראל ע״י אפילו אוחם עושי! מלאכה נהם שאי! לדנרים
 מיניי יראה עכיל. נוה כיוא וכל נשנה אני,לי
 לקולא היא״ש של ספר,ו פשע שינינו הפור
 שאק צרכים ישראל ע״י לעשות התיר שהיי
 משום אסורה רפואה שכל אע״פ מלאכה נהם

: שטה
א ב אי  שיי דינינו למימי מצי היני למידק ו

 P שאם ישראל ע״י הנעשה שנוח
 נשנה הנכרי מ! עיניו שטחל כחג היאך
 הוה הישראל ס! ואפילו הנכרי p איייא ומאי
 אלא מיהכי לא יכומל כיו! למישיי ליה

ט! .צ״ה) יר המצניע(שנח נס״ש ניאיחא מיי
י׳ נחנאי כני וז״ל כחנ וליה נ י  שכל ינינו נ
 שהוא טו! סכנה נו שאי! נמול׳ מוהר שטח
 לנכרי יאמירה שטת ט! הטן כל כולל חולי
אני אכל הראל ע״י הנעשה שמה ני!  אהד נ
 אפילו ליסדאג הומר לא סננה ט שאין טו!

מ! אלא לכחול המירו שלא וזהו גמור שנוח
 שמה משום אלא נטחל שאי! אע״ע הנכרי

 אפילו הוהרה לא כישראל גמורה מלאכה אכל
.עכ׳ל נפשות כסכנה אלא אחד אגר גסכנה
טו ומהון  יהא זה ספק שנתיישנ נראה ינ
שאי! אע״פ ישראל ע״י הנעשה שטח דשייק

 דלא והא הנון כל הכולל נמול׳ הייט ס»ה ט
 נו שיש אע״ס מנכרי אלא למנהל שרינן
 הנון כל הטנל מולי דאינו משום אני סכנה

 הנון כל טללים מלאים הם שנר והחזית ואנקלי אזנים דהעלאח לואר צטן זה ולפי
 יכינו מ׳ש שהיי אצל• כרויים ינייו ואי! ישראל ע״י לעשוח מחירים היו לא כ“שאל

 לדניים צטכים היו ואם מ״ש ונם מישראל לא אנל דמשמע הנכרי מ! עיניו שממל
 ניישא דיןחני סכנה נו שאי! איזולה ישראל ידי על אפילו אוח! עושי! מלאכה נהם שאק
 הולה דננלל נ״ל ולפיכן הגון כל הטלל לחולי אני סננה ני! מילוי, נלשוגו נרמז ולא קאי
 אני סמח מ שיש נק טלל שאינו ני! כגון כל כולל שהוא מולי ני! הזי סננה נו שאי!

 ט שיש נשטה ה*מ מיהו ישראל ע״י הנעשה שטח התירו לא טונא ננל נו שאי! ני!
 שום לעשוח או ננוחנ שהוא ספני אסור שהוא ממל פט! לה נסמן שהוא מלאכה עיקר

 שהוא סל^ה עיקר לו שאי! שנוח אנל סמנק שמיקח משום למיסר דאינא נסם רפואה
 ילסהויר ואנקלי אונים להעלוח התירו זה ומסעם ישראל ע״י אפילו סוסי עליה נסמן
 משום נהו למגזר ליכא ונם למלאכה דומים שאיק מפני נאסרו לא אלו שדנרים השני

ם שאק סמנים שחיי,ח  לדנריס צריכים הי! ואם כא! שכתג וזהו נסמני! נעשים הצלו דניי
הג ונפכ״א ישראל ע״י אות! עושי! מלאכה נהם פאי!  הננוד על טס לנטה ומוהר נ

 עושי! אי! נהם וכיוצא אלו שכל אנקלי ולהעלות מלי ני! ניד ני! אזנים ולהעלות נשנה
 של ספיין נפשסה לא ומעהה . ענ״ל מה! צער לו ויש לשחיקה לחוש נדי נסמנק אומם

 והר״ןדניש להיא׳ש דפשיישא ימאי אלא עוד למומדאולא אלא לקולא ינינו מדני׳ היא״ש
 כדומה דני שהוא כל ינינו לדעה ישראל ידי על הנעשה שטת הומר אני סכנת ט

 היתר ולא ישראל ע״י אסור סמני! שחיי,ח משום ניה למגזר דאיכא מידי או למלאכה
:סמני! ע׳י נעשה ואיני למלאכה מה1ד שאינו דני אלא ישראל ידי על

א ת י  לה שהניא מק הנאה נשעח סשנק לשנוס שאפשר .וכל וט׳ נשמיעחלילד היולד
 הימה אם קל׳ח:) (שנה מפני! פרק נרייחא .נשערה תלוי כלי חנרחה

 ואם נשערה מניאה ניד סיפר, אי! ואם נידה ש^ לה סניאה מנימה לשמ! ציינה הימה
 רנה כמישה משום ליה וחיפוק נשערה יניאה ועמיא ננלי סניאה נשערה סיפק אי!
א נשער סחיפה אי! הרוייהו יוסןדאמרי ורנ  נזניאה נשער סחיפה יש מירא אכילו אמי י׳
 כראשה הכלי טרנח שערה ירך ופירש״י .משלינן לשטיי יאפשר נמה שערה דין נכלי לה

ע ופשק נשערה ר ז׳ל שהוא מפני שניעמו ונראה .נשער סחיפה דאי! נפ*פ יני  א“די מנ
 חט כפיו נשער סחיפה הוה אי יאפי׳ לומר אצא אחא יוסף ורג אינה לאפלוגי לאו

 סחיפה דאי! דאע*ג משום נשערה התלוי כלי לה שהניא ונחנינינוכא! נשערה. מניאה
 מ^י שינד ע״י הצצאה לעשות מפנ וא"נ נליע היה ונמייש אינא מיהא אימרא נשער

שי שי עליו סלהוסין אמר אי : אחי אי
חיה

משנה
 מלו דעינא דשורייני דטו! הוא וט* דעינא שויייני נגסיא דקאסי דמאי ומטאי .ע"נ

ח סננה ליה הוה דלינא נאוננחא  אח סליו למלל למעלה רניט החיי פעמא ומהאי נ«ו
 שטה אחי אני דנסננת ה״ה כיכרי ואם ישראל ע״י גמורה מלאכה עליו ולעשוס השנה
סוהי כגמרא קאמי אמאי הסירו ט׳ דשויייני פעדא האי משום לטמלה י  האי נלאו ו
 כמ״ש שנוח מעי! אח ולנחול שהר לצאת רוצה יעק אנר סכנת יאיכא ניק נמי פעמא
ה' ינינו ם ישוח דין ואחויי השמק היינו לנומלה רזוהי דהן וי״ל .ביג נ  דומיא היני

דניי ליהיר, ויש וטי. ואחויי משמי, דהוא נגמיא דפירש לעיל דאמי לטמלה דשי.י ע נ  יני
ט׳ נעיניו וההושש כשני.נ לעיל מילק לא אין ש אונלא לשן אונלא המילה ני! ו  נ

מ! עיניו נוחל וכן הנא יי^מר דהא להין דש מעמידי! אי! נפרק שם ננמיא שחילק
: עינא ופשחי אונלא סון היינו הננרי

חיה
עוז טנד^

^ עד מעלי! אפינן  מנגק פדן . כדינה עי הייאוה :נ'נ) (ון מעמידי! י.י! יע׳ מניה ׳0 .מי
ן :כ׳ו) (זן. מערידק אין פ׳ .יפנה עי מילדיו עי! :קנ׳ו:) ,י

 רמב"ן תורת האדם

 

בפרק מפנין (קכ"ח ב') ומילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין 
לאתויי הא דת"ר אם היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את עליה את השבת, לאתויי מאי 

הנר ואם היתה צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן בידה ואם אינו ספק בידה מביאה לה 
בשערה ואם אינו ספק בשערה מביאה לה בכלי דרך רשות הרבים. אמר מר אם היתה צריכה 

לא בסומאה מהו דתימא לנר חברתה מדלקת לה את הנר פשיטא. אמר רב אשי לא נצרכה א
כיון דלא חזיא אסור קמ"ל יתובי מיתבא דעתא סברה אי איכא מידי חזיין חבראתיי ועבדן לי, 
ש"מ דמשום יתובי דעתא דחולה בעלמא מחללינן שבתא במלתא דמסתכנא בה. אם היתה 
צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד מביאה לה בשערה. ותיפוק ליה 

ם סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשיער. רב אשי אמר אפי' תימא יש משו
ושמעינן מינה דכל סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה כמה דאפשר לשנויי משנינן. 

צרכי חולה אף על פי שיש בו סכנה היכא דאפשר למעבד לה למלאכה בשינוי שלא יתחלל בה 
וא שלא יתאחר צרכו של חולה בשינוי זה כלל. ותנן נמי גבי מילה שבת משנין ואין מחללין. וה

(שבת קל"ג א') נותנין עליה אספלנית וכמון לא שחק מערב שבת לועס בשניו ונותן. לא טרף 
יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו. אין עושין לו חלוק לכתחלה אבל כורך עליה סמרטוט, 

א ואפי' מחצר אחרת. וש"מ אף על פי שסכנה היא אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומבי
לו אין מחללין את השבת לעבור על דברי תורה אלא עושין את המלאכה בשינוי בדבר שהוא 

 משום שבות, ובלבד שיעשה צרכו של חולה בזריזות.
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בית יוסף סימן שכ"ח "וכתב עוד שם כו'"

Topic 3: 

Does a חולה שיש בו סכנה Need to Eat פחות פחות מכשיעור On Yom 
Kippur or He Can Eat Regularly 

 ת:מומראי מקו
 ה לעוברה לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה"התירו לרא כריתות יג. "גמ

 כו'"ועוברה שהריחה " "ד הלכות מאכלות אסורות הלכה י"דרק ירמב"ם פ

 ט'-ח'ה כרמב"ם פרק ב' הלכות שביתת עשור הל

 שיעורז"ל וכו'" לגבי פחות פחות מכ מן האחרוניםמשנה בהל' ח' "וכתבו יד גועי' במ

 "ונראה שאף בחולה עושין כן" בכריתותנן ת האדם ד"ה וגרסירמב"ן תור

 או את החולה" חן ערוך סימן תרי"ח סעיף ז' "כשמאכילין את העוברהשל

 חידושי מרן רי"ז הלוי הלכות שביתת עשור

 

 

1. In which halachos does the gemara bring the principle of  פחות פחות
 ?מכשיעור

2. In which halachos does the Rambam bring the principle of  פחות פחות
 ?מכשיעור

3. Does the Maggid Mishna assume that the Rambam will apply  פחות פחות
 ?to Yom Kippur מכשיעור

4. The Shulchan Aruch brings the halacha of פחות פחות מכשיעור and he 
includes חולה together with a ברתמעו . Who’s shita is he quoting? 

5. What is the shita of the Maharshal and the Maharil, brought in the Magen 
Avraham ('סעיף קטן ח)?  In what point is it arguing with the psak of the 
Shulchan Aruch? 

6. What is the exact case which the Brisker Rov quotes Rav Chaim as saying 
that a  שיש בו סכנהחולה  can have a full meal on Yom Kippur and does not 
need to eat פחות פחות מכשיעור? 
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גמרא כריתות יג.



גמרא כריתות יג.
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89 פה משנה בסף פיך אסוחת מאכלית הלטת קדושה. הרדג״ז(מנ״י)
מן ין5<163 ♦ ק א״י *ו)9 ן>0 5פפי פל « ס ^ייו סז <«p א 6te

>6למ« ש<6 גר wo 3ר אסל סאי ן0א9ג Tn גןץאלא1ל א>ן נ»דג0
/ גגסקל (ל0 סל גולב גרס סאס « יגסט . » מלב אוגל (ג^ס «ר0 סגסו פ  סאס '0ג

 אגל גרוס <טה סלא למימי ל| אמו ופ*נ נאודגריג אנלסמגגג ממור <מ> במגה מממגו
 מגסר חוץ : מאס (to אץ גרו«ו <«ס אס

 «רנ W לסס אג״ אמר סס . toi גמלג
 סלא >'0א מלמ מליקץ לן לומר גגומו אטלס

 גמלאי מודיס «0 אנ« ואמר סגאסו. גן7ג
מן סלא אמי' פליסס ל«ןץ0 סגרס  סגאס( כ

אגילס: איממסוס זלאגמיגגסו
׳'.W אסויויו ממאגלומ מאגל וזאוכל יב

 גמלגיס מספסון סמאל אמר
 נ׳ד מימש לי מי וסוס po מ״ג ומימס

 :ויס) אנל(ק> סמן ס׳ ונגריסוס סיג) (דן
 גל מ׳ • ס׳ גיסו גמל לאדם הגאס והנ״ה

 ורגא דאגי• מלונסא ג׳ס) (דף ססס
ל  ולא . מגוץ דקא סינא 7m גרגא ^
 וסממס אמסר ללא אססר גץ לגמו ססילס ראמו•
ס דקייל מסוס  מומי מפטץ סאמו דדגי נד
 מסגוץ אס סגוו« אמר סולן סגל סילגן
 אמ׳ג מנוץ לא ואס אסור אשסר דלא אמ׳ג

 גמראאמסר גליסוא אמריץ מומרוסגי דאמסר
( ולא  לא ול^ יסודס דר* סלפתא 0ס» ^

 דאסיר פליג* לא ג*פ <רגוץ to to! אססר
u סליג• גי t 0דר* ואליגא וסמיגוץ אמסר 

 ט דאסיר מליני לא גיע טווס גסי זאויל
:ונו׳ יסודס די* אליגא סליג•

 סגואו וס .וגו׳ אפור מאנל וסנוכל ע
 סומד מר *9 סאץ סקומוס גגמס

̂מו ממ׳ו pn ומס מץמ גמגי :*ד0וג
 יוס׳ג '0 יומא .וט׳ ססייסה עוברה יד

 סגריסס מוגדס מסוס מ*ג) (דף
 גסי או גסרקדס ססיימס עוגרס סיר .וט׳
 טס סל וסרווץ גדומג טס לס ממונץ סויר
 מאגילץ לאו ואס סופג דמסס וסייסגס אס

 מומג דפסס גשייסגס אס פ(מו ממג אוסס
וס׳ס .וט' מלמו סומן אופס מאסלץ לאו ואס

 ״כל י מצטרפץ: אץ לאו ואם מוטרםץ רביעית שתיית
 אותן שיאכל עד עליהם חייב אינו ^םודין האוכלץ

 שלא לפי הכרם ובלאי בחלב מבשר חוץ .תאה דרך
ק נאמר  בלשון אכילתן איסור הוציא אלא אכילת ב
מ אוזרת  ואפילו אותן לאסור הקדש ובלשון בשול ון6ב
א :הנייה כדרך שלא  החלב את שהמוזה הרי כיצד י

 חלב שאכל או ממנו גרונו שנבוה עד חם כשהוא וגמעו
 יין לתוך ולענה ראש כגון מרים דברים שעירב או .חי

 או מרץ. כשהן ואכלן שלנבלח קדרה לתוך או נסך
 מאוכל ובטל והבאיש שהםריח אחר האסור אוכל שאכל

 של קדרה בתוך מר דבר עירב ואם פטור. זה הרי אדם
ב :חייב ואכלו הכרם כלאי ביין או בחלב בשר  האוכל י

 .כטתעסק או שחוק דרך האסורות ממאכלות מאכל
 כמי חייב ונהנה הואיל .האכילה לגוף נתכוץ שלא אע״פ

 לאדם לו הבאה ?זעייה אכילה. לעצמוזשל שמתכוץ
 ואם אסור נתכוון אם האיוםודץ מכל באיסור ברחו בעל
 או לתיאבון אסור מאכל *האוכל יג 'מווזי נתכוץ לא

 מה לו ואץ במדבר סועח היה ואם .חייב טעי-הדעב
 :נפשות סכנת מפני מותד זה הרי איסור דבר אלא יאכל
 W קדש בשר טון אסור מאכל שהריחה יעוברה יד

 נתיישבה אם .המרק p אותה מאכילין .חזיר בשר
.מכשיעור פחות אותה מאכילין לאו ואם .מוטב דעתה

ואם
*נ( «ו ס: »:0ץ1י4ס ס ס מי ס ס ד: ג סוו מ ס ד ג מו <( י /> *ממופ 0ץ0מי 0:

p 6 סאוגלץ כל י » toגוי. ג6« מן וסס6 סימגל פז פליסס ס*ג >ט כ( ו סי  ג
ץ6מס(מנמיסלד)מימר0 ר׳יוגו סי) וגליסמו ד : ג

ל יב סזונ ט׳. גמספסק 16 ססוק מן האמורוס מסאנלוס גל60 ז  רגפפימומ6 גמדק ו
חנייה <ס<ה: סט סייג וגפדיוס המספסץגסלטס *ט)6 (דף  iס6סג ו

ר. גרדי גפל דס6ל ג מ ו )0מי0סס( »  ממר6ל
טי לאדם לו otoo «אס א לג  סוסדס ר06־ ג

tp אמסר אטיס ורגאאמר i אססר יץלא מיטץ 
אססר^ דאבורלא מלפי לא ג*פ ()1יט0 וקא
ס מיגוון קא ס דסר• לא ג׳  קא ^ יאמסר ל

היי* מיטץ te ולא אמפר *א״ד מיטץ
ש מלונסייהו ר׳ מי *י ימדס ו  דגר דאמר «

 דגרסאץ דאמר 0^* אטר סמטץאטר סאץ
ר ס מו ץ  מיטץ אמסרוקא דלא סוסרגימ ^ו

 דסלנס פ1רד אסור אסר ורגא ר0« אמר אטי
 לס ממרס סרשיי ראוא<דמ0נ וגליסגא גרגא

ס גאיטרי סננוןרי  רגיסממנס סלפגויס «א
;איטר.( גגל לס

טי מאנל האוכל יג ט׳ לסיאט( א :ו
T ה בר ט׳ ססריסס ש  דיומא גמ׳גסרא .ו

ג) (דף V ל b ססדיסס טגרס 
מג סוסטסלג גסרסויר או גסרקדס  טסגט
 טסר דפסס פו״סגס אס מיס פל לס וסגיסיס

 0ג0מויי06מו1מאטלץטמסממגפ לאו ואס
ט סאטלץאוסס לאו ואם מוסר דפסס ס  טוץפ
ס וגמיג ט א (דף מרי «י ג)  לס ססיח יי

 ססטס ממנו מנטפור מטס לאטג לטגרס
 סיגול נפי טגא אמילו גסנגה סמני ומרין
ץ ממא רג אסר  לאטלמטס לטגרס סודרו ל

: א׳מ גגדי לטיס מנ]ף9י0 גדי *סנסיפור
יכן

א ט  [!אססיא‘ גסלסוו]: לא אגל מגיא *[ץ
 •[ניגסו סא): לאט סדססס אגל מ(סמ0 גיססס
ג אמר סיא P סטינו «י סני סא י  לס מידו ץ
י טגא אדא סנסיטר not לטגדס  וניל , 09000 «

מטץ  ילטף מלא גדי גל»ר וגליל גגי< טסנגאן
:טגאונוי] ואסילו איס גנלי לגויה

סיג אטלס אלל מטכנים ססס מלים סאי או יוליס לגני ולש טלמוס סאסוו מי אצל סס שמיס גיייסא ,ססלס סקל סקל אוסס מאטלץ יגינו  מטס מטס אוס( שמאטלץ טו
מ מאטלץ אץ סיסי סס יס סאס גרור וסדגר .לגין ססוא מס גל אסס גגס אוסו סאטלץ אסס גמפס סינמר סלרין סרומאיס אמרו ואס מגמיפור  מיסו[ סס סיס גיק אמ

ץ .ססילס סקל וסקל ספולא טסו ומאנילץ פיסק סס אץ רפגץ מלד סגא טלו ססוא טלסוס סאנט מי אגל ססיסר אסר מסודץ  ומסק דסנאי מלונסא 00 וסרומס מגל ^
ל סקל אוסס סאנילץ אמר ודין לא קודס גסר ססויסס טגדס ונגי קדוסס גס P סססרומס רגיס גסג גאסד וסמפס סטפס ולא מגל אוט פאגילץ דאפר גס*ק  ססלס ^
 0< סאס גרור וסדגר .מלמו גסונץ ו9א סרומג וג( גמרק טס א טסגץ גדסניא מגסימור מטס מטס טסס מאטלץ ומ*מ ססריסס גסגסיל אלא פסיטגס דפסה אץ מסרי

ן גץ ספא טס טולא סטדל טגסא פד ממסינץ ־אנס אגל וגו׳ דפסס סקיסג אולי ממנו אסס סמאטלץ ססדיסס אוט גסו סיסר סל סגסיל סס ן וגץ ג ונגר .טלד יפקד ג
ר מדק^ץ אץ גמסוס סמק סיס מקט סנל •דפס : מג

כבר
לטלך טשנח

טי (to«דקי סיאסלאס( סד (9סייג«לי סאגלץסאטריסאימ י ל *,ו פ ט גי ג ».0«ן ק ל ט ס ס א ס וסספא »ו0 סל אף סייג נמרלויסטי ט ס 0י9דטל ג פי ט ג■•* ומץ אסל מסיט ו  א
ץ (איס דניי ט ■ ־■ ־ ־ - ״ - . ^ !ססמס) יסודי פסלטס סיס לטל הססני סיג נ

א ס׳ האטי אגל סאגל 1K י  טג נממוץ סנאס ולסנץ י׳מ ח אלי ל'9< מ׳מ לניל טץ (איס .ו
ו מיסגאד גסו גסוונד :ילס) אנל ססי ט׳

ץ דלא •לא פלס גלס דאס וץייל גסא נססקסי .סייג ונסנס הו»דל יב ט  מלס ססס מיססוס ג
pז אס ׳ ס OOP 090 (1ט9 דלא י9דנ א9> דלא גסיג 0909 ט ץ גי ס טי  0909 טנ

ט מ ץ וטאיסא גג ט ס נאסר אס ,סססיס סרט ג ט ט א ט מן דאס ג טי ד טג א  וטולאמיסיס. ג
ט סטור ט י ס ואס אסדינן סאגל אסר דרפ«א סמס ינסנוס סי א דלא גסיג מ  לסי אטלס מי
מ 5יל5̂ 0«« סלא ח טן סיו « סו א ק אס סאנל לא אסר דרווסנא נ ג מ ט  אנילס 00« ילא נ

טי ס סאי ל ולגארס . רסלנא אסורסגא סני לא מיו ס ססרין י  מסדא לפס יוססי סלא אלא ט
א ט ס p 01 ס  ינ0 טדוסלסי ראיס■ 01 אס אן .גטדוש p 01 י0א10 לא וגסס גסליס ולא גס׳

oionn גו 00 אגל סלא :גוסס ג' סלגס ס וסלי 0ץוי גסלי וגי מי ס ואגל נ ג א  אסס אלא טי
ס וחרלגיס 00 אגל פלא »9גו0 ג הגיס גפדלניס וגדק פני טו וסו ,<וג ואפס אפס גל סל טי  ס

ט 0100 ססיוס יפלס לא וסוס . אלס סכהוג סיחפלמי ס יקאסי סללו טמפלמי מג  אלא טיג א
פי פיספייג היפי דמהיגא אפו ס לא שסוא ן1ט יו א דסנירסא ואפפו . 1*0 סל אס ט סנ ג ט  טי

ס דלא 0*0 ספור ססס סל אטלו י,ניס ל׳1« שגרגס ן1ט ניפא ולא ואשפט:[ פ0א  מרוט 1*9 פ
א ט אנו גגא אמן 01 גיווש שלגי אלא ולא קננ׳ל שגפנס וסלה וו ק  הגיס ומלניס 1* אגל פלא פססס ו

ם ואס לאפטסינ; 606 וסא• אללי סטיפגס אינה פפ61 אפס גל «( טיג נפילניס נרנס1  ט<נ גינ
הגוון ססס טן ססטקין 00 וספולנים ליסא ולא נאסר ואס ואזנו אפת גל סל  וסלי גיפ0 א9 ו

ו •אשל פלא וסנפנס לאפסוסיץ ואסא נאפו ואס . נגוןא נגנים וסלי קניס נ אד סאס ו  לאטלס ו
א וס פוץ פלגו ,סליו פלס ושטעס ץ פ1פש ס ט א פליו דלפנס ו פ ג סי טי פי ליווו לא גאג ו  מ

שגס פל סייג לסולס אגל לא א סגדס פטס מל טיג אס אלא עגו יאגל פלא ג טו ואס .ו  לפס ו
ט לא וסני גפניס וסלי קניס כסלי 01 טן נקפי לא  לומר ומסק . ססוונס פי• אפילו נינסו אנילס ג

סי דמפוס ם פפס וסוד . ווגים נמלטס טנא סאי נקש ס' מיו טס ואס לטיס ונ מג  ונקס י
פ 0* לסוט לא יסא לי לפס ק ספוס טוו נו ד .ו ס ט א זסניופא אסר אפט ט ט ט ג א  טי

ט P נפגיס וט!י קניס סלי ומפסיק וגי!( ואשפסיק אפס אפילו אגל אטלס M לסיג לא לפס מו

גיג .ן9ט ס ססדן מיל ׳p 0 סטפאס אטס שאר ספי סיג רטט ו  פפמר סטף לגלס סגסד סי
פ06 וגלפו סס וסיולא מסוס פיג גדנו פמא סיו גוופ9 לגס סלא ׳ טו סיו וסלט ג  והפג .פיג ס

ט לגאס וספפם מק פס טי ס דטץ סטס ו טו ס ו ד מ ^ א ט ל ס א ס ץ ט פ ט 0(9א  פאיג 0
ט 0N גאסא' לי ?■א י' toגיו לפי גס ופיסו .פאג גסיג ס ווגיפ טפ9סר ג  טון פליסט מפנ

ט דסלפטרופלפי ס005*1 אלאללפוט א ט ווגי ט ט גסיט וטץ טאסל מ  •(!m מליל ן9ט א
מג הפס פל 090 דאס מיפא ר אללי וסלראס .1*0 פל ולדיג טניס גסדלפס 0ו «י ד ק פי א א0ו  ט

אגלפס לי גפלימוגדגס וסלי קרס ופלי סספספלא א ופלי >פ9ק גו ל א ג טי ט א ס מוי  אמס נ
א ולא ללפוט דולס וססולס ט׳ א טגפי ל זפשיפא פליסס לפסס דלא טג פ טיג ט אי טו( ד »וו  פ

ט ולאו א טל* ואטלס ט אס מ ק ו מ ל דספא ססוא נ ט פץ מי ט ט אי פ לו, נ ט  אלאאדלו ו
א אטלס ואספטנסו 00•(• טפגס ס •סיס אטלס דספטנסו דניץ טי ג דסיס אגל סט ויו ס ט ו  ג

ק נאיט גסיט סץ א מסי ,דלא קס׳ל ט ס ל ו o לסוץ אפפטסאנ te ס וסלי נסליס ^י אגל  טי
ג סנילס לסטן מיס מדיג טי פ אי לןו ט לו אג ג פי ס א ס ל פ א ס א  פל א קטס סלי סל ופייס ט

ס שלי טי ס ששלפיס נ מ * 00 יאנל פלא 0«נ שאס קאסד וסדי .מ דיג פגיס 0ט9ו  אפס פל סל ט
^פר .ואפס א א9ג מקש ו סט שטס טגיש (01 005*0 (0 מסגש מ ט גמוד אס( לא ו  טנ
*/ וגסטא פסווגס גרו אס ט נשינייסו פפאגלי לא והא ק ט ס א  ton גפי גיג) דפ<לטש(וף ד

א טון ולפא א אטיס דטדה ססווגס יי0 וססאג(• טו! ננסה (5* אגל פלא פטסה  «>טה מ
סי ליה אגלי סו ססאגלי זלא טון סניה דפולניס >0ירוש(0ל ס׳ל וספסא .אספהו וססיס א הי  גגו

טיג 0י55ט ואיקס אגל ספיט א סליסס לפגס אס מקא ססוונס סיי אס ט  אן 10וא אמד גל סל ו
ט (9א סטג לא שליסס 19ופ לא אס מ ,דליש טלוק■ די יש ט דלשי א5ט .ץ55ו מ אי שאט ד  ד

ץ סטזגש גי• אשילו גלל לאטלס א אוילו ודססיס קפס שלי גג  סנאסל וגוהר .>(55ט טיסס סנ
^ לפגששליסס מקאאס ספמגס שיי ט פי ק ואיט מ ע. (9א מטג לא לא ואס ט ט ר ו מג א ו »9! 
ט סליו נשנש שלא אף 00י09 טן סטס ן5ט א ט השיט ד .5ט א ק דיש שספנט » טמש ולשי ן א  ט

005* p ט זסייט לטל שגשגט א0«יו לקייסאשס יש שליהט ווגישבץגשגש ג א  אלאאפש טי
ל א( ט 00 קטפ0ו סי סג פג די ט סו איו ט ס טוג א ס פ א ס ד אגי שא ונקש . שאמסיאזט  ט

הי * ץ ט פ א9ו in לי9דין to. ד דיי (קו0מ סנשס גיד גפיס ומיץ ט ^ )» לג די  אספלסנאס 0>ו
ט ג מו :יפיש מפיו טאש פל א טי

עוז סנדל
פוי סאטד! סאגלין ■13 ד0שש5ג מק פגלסנפטפ. מפלי ס׳ ףגי מק (ו ה)ו חו *ו):1גלהנשו{גףק גי פד מנטטו קונ ק גוי ס. א5טו (9 ו ק ס א( מ פ טו א ק גפטטס 0פיג)וק!ש ף1« מ

ף אשדו :ייג) א(ז

רמב"ם פי"ד הל' מאכלות אסורות הי"ד

שה. משנה כסך.90 דדדב״ז(ם־״י) פי״ך אםוחת מאכלות הלכות סדו

טו
'1׳

ק ט'. r® ני שיש דנר שהריח !ה1הח ו ה רנ מי6 )6(םי t״!pS נפי י קצימגג) ס
; קפיה י הנ לאו ואי נחלא דליפתא ניגליו׳ ליה וא״חו כהוא ד איסיזנג׳ ל׳ וי

ג  •• קיוהא ליה ואיה ריחא ליה דאית כל דפילחא כללא דמוגיתא ספרא אפילו אפי פפא י
ז ז ט  נולמוש שאחוו ת׳ פ׳ג] (דף דיופא נשיא נא' משגה ונו׳ טלפוס שאחזו סי י

ם אפילו אופו פאנילק פמאין דניי
י  תוחנין אפיו דלא ליניגו והשמע עיגיו תיאורו ס
סנ טש לה רו ה אלא ונו׳ נ ני עו  שאין דוקא נ
פנ מת״שנ פעמים דעהה נ״שונ אומד לגו ו י  נ

 שאחזו ס׳ אנל ע;מו לשומן שגיינה ופעמים
 לפי עלמו השו-ן מיד אוהו מאנילין גולפום

ל זה חולי תאק  נסי וייקא מלהאניל סיחון טנ
ט פאנילין דיןהני ם אפילו או  והא שמאים דניי

הינ טח ה עסיק היה דניו  שאחזו פ׳ דליהגי פני ט
ט סאנילץ סלמוס  א״ו עיגיו שיאויו עד או
ם אפילו חנא דלא משסע  אלא ממאיס דניי
ט פהטלין דמיד לומר  הממאיס הדנוים או

ק פצמם  על מחזיין דאין מיניה נפי פשפע ו
י נ  אפי׳ הנמלא לו לסח סמהייס אלא הסופי ד
י הוא נ ח; ומה . האפוי ד ט וסאנילין שנ  או
ם' המלה הקל הקל  טנל לפניו הע כיצד ו

ט׳ וננילה  אס וחיופה סנל שנפנ ופה .שס ו
ם המנל לתקן א״א ש ט/ ט פאנילין ו  פנל או
 תרומה אומר חיסא נן חיופה אוחו סאכילין ואץ
ה אמר סנל ולא נ  נ׳׳ע נחולין דאפשר הינא י
 נדלא פלינ׳ ט ליה ומספיק ליה דפהקניק ל*פ

 תיוחה ומ׳ם חסוי סנל מ״ם נחולין אפשר
ס חמורה ק חזיא פרופה אנל חסוד מנל מ׳  לנ

 להקוניה אפשר מנל אנל ממורה תרומה ומים
ק ופסק פ׳ • נ

ט כבר יח אי טי שאין ני טי על חל אי  אי
ט׳ ק .ו פי נ פהלטח ׳*ז נ . א'

ק ופיש ח שאנל סמא מ ״  סן שטתי חל; נ
 (דף דנייחוח נפ׳׳נ פשנה ונו', נ”ניוה הפוקדשק

 אחד ואשם ממאות ד שח״נ שונג לענין )ג”•
נו והעתיקה ני  חמש שיפח״נ לענין פה י

: סלקיות
T O D ר א ב טד ד י שנתפרנ א נ ד  תותי נ

ט׳ ם ס' .ו  התעיוטת(זנמי
ן אסור רנא אמי ע״ס) דף ננ  ואתור נסעסא י

ק א מ ונ י טי נ א ק ו נ  נשאיט נחזופא-מין י
ט ט פין נסעמא ני סי א נ נ ו י נו' נ :ו

 הנריפ-ן לטך שנפל הנליות חלש ניצי ום״ש ב
ל ונפוח ם׳ « א פ'3 .ו חי  דע*ז נ

ז פלה ט רני אסר פ׳  נל יוחנן ר׳ אמר אנ
 נזיח וזהו עליו ולונןן אסור ופסשו ששפעו

פ בנדי « א'  לוקין ואין אסור ממשו ולא מע
עליו

ח ר י ב  נ׳יד) הניין(רף שנועות פ׳ תנאים מחלוקת זה .ונו׳ מל איטר שאין ניאיגו כ
ט ופסק .דונת׳ וננסה ני טי על מל דאיסוי למומרא י מר אפי׳ אי אי  מוסיף נ

טי אי ך טלל ו כ פי  ט והתרו נדולה אנילה אוכל היה ואם .ונו׳ אמד כזית אוכל יש ל
 לא ואמרו פתס נו התרו ואם וכזית נזית כל על מלקיות אמש לוקה הללו השיוח ננל

ר שאתה זה דנר תאכל  אין לאוין חמשה «נ
לא ט להתרות צריך כך אלא התראה  שתתיישב עד אותה טאכילין דעתה נתיישבה לא ואם

ו :דעתה  חומץ בו שיש דבר שהריח [נ] החולה וכן“ ט
 :כעוברה דינו הנפש את שמערערין מדברים בו וכיוצא

 האסורים דברים אותו טאכילין מלטום שאחזו ^טי טז
 המותר דבר על טחזרין ואין .עיניו שיאורו עד טיד
 .תהלה הקל הקל אותו וטאכילין . בנמצא ממהרין אלא
 ; החטור אותו מאנילין לאו ואם .דיו עיניו האירו אם
 נבלה אותו מאכילין ונבלה טבל לפנינו היו כיצד יז

 טאכילין שביעית וספיחי נבלה .במיתה שהטבל תחלה
 כפו סופרים מדברי שאסורין שביעית ספיחי אותו

 אותו מאכילין ושביעית טבל שמטה. בהלכות שיתבאר
 הטבל לתקן אפשר אי אם ותרומה טבל שביעית,
 כיוצא כל וכן כתרומה קדוש שאינו טבל אותו טאכילין

 אלא איסור על חל איסור שאין ביארנו <בר יח בזה:
 מוסיף איסור שהיה או כאחת באין האיטורין שני היו אם
 עליו ולוקה אחד כזית אוכל יש לפיכך .כולל איסור או

 שנתקבצו איסורין בחמשה בו שהתרו והוא טלקיות. חמש
 מן שנותר חלב כזית שאכל טמא כגון כיצד בו.

 חלב. אוכל משום לוקה הכפורים כיום המוקדשים
 ומשום .הכפורים ביום אוכל ומשום .נותר אוכל ומשום

 ;ומעל הקדש מן שנהנה ומשום .קדש שאכל טמא
 היה זו שבהמה .איסור על איסור כאן חל ולמה יט

 דקדישהינאסר בהנייה. ומותר באכילה אסור חלבה
 עליו נוסף הנייה איסור בו שנוסף ומתוך בהנייה חלבה
 שנוסף מתוך נותר נעשה .להדיוט ואסור לנכוה מותר זה חלב היה ועדיין .קדשים איסור

 בחלבה. ואסור הבהמה בבשר מותר היה הזה והאוכל להדיוט. נאסר לגבוה איסור בו
.האוכלין כל כלל הכפורים יום בא .החלב על איסור לו נוסף בבשרה אף נאסר נטמא

:בזה כיוצא כל וכן זה בחלב איסורו נוסף בחולין אף שנאסר ומתוך

עשר חמשה פרק

 ט להחרוח צריך כך פצח החרפה זו
י נצ6ח נ ר שפחה זה ד  שפני 6סמ משוס שנ

 עחר (משום חלב אוכל ומשום הקדשים אח
ה ואחה מ  שצריך ניוה״נ ואוכל הקדש מן ג

ה ל הוא שם מאי לפרש המחי  משמע והכי שנ
ע מלשק י נ  ממשה משום ט שהחיו והוא שכה; י

 ומ״ח׳ י';■) (נייסוח וסין נו שגפקנצו איפויין
 אחת אכילה אוכל יש הנ״ן שטעות נש' לה

מ״נ ע עליה ו נ  אמד מעילה ואשם חפאוח אי
 פי נוחי והוא המלנ אח שאכל עמא הן ואלו

ס ניוהי׳ה המוקדשין ׳  היחה אס אף אומי י
 הוא השם מן לא לו אמרו מ״נ והוציאו שנח

 ,וא מלקיוח חמש שמ״נ נמזיד לאוכל והיה זה
 אנל סלל ואיסור מוסיף איפור אלא הזה נמשל
ח איפור  : ממלוקח ט שאין משסע אמס נ

ט״ו ט׳ שנהעינ אסור דבר א פ  פרק .ו
 אסר ע״ס) (דף החערוטח

א נ גן אמוד י נ ן ואחור נמעמא י ג נ א י  נרונ
 נעעמא מיע נשאינו מין נמזופא רננן ואמור

 .נסראה מזוחא דאיכא הינא נרונא נמים מין
 אותו כיועס . ונו׳ הנליוח מלנ כיצד ב

 קכילא ליכא ואי אימאה קכילא
ם . נששיס אוש משעיין א ם היה ו  העם נה

טה ע דעת .ונו׳ ממשוח נהם ו י נ  דעעינו י
ת וממשו ; דעת וכן מה' ו  אנל . הפוסקיס י

 כשהאימר אלא סהיח אסור שאין יש שש ס׳ יש
ר׳ ופשס נעין  דע׳ז נחרא נפי יוחנן ר׳ דנ

נו כדנר׳ משחע ני ׳ דאמי י  שפעמו כל ׳ומק י
 היה אס הא עליו לוקין ואין אשר ממשו ולא

ח עליו לוקין ו״משו פעמו כני . סה׳ ט ו איי  ה
ה: הראשונים כן נז ו

רT א  שאי במינו ומין .טעם [א] בנותן מינו כשאינו טין מותר בדבר שנתערב אסור ב
 הנריסין לתוך שנפל הכליות חלב כיצד ב :כרוב יבטל טעמו על לעמוד אפשר

ממשו בהן והיה חלב טעם בהם נג־צא ואם .מותרין אלו הרי חלב טעם בהן נמצא לא אם הגריסין את טועמין .הכל ונמוח
k ׳ג צג פי' י’יו טיי ר :י,ליז לאו נסיו> רזה סרצא נפר׳ג נ :שמ סנו׳ג שם פוי נ :פריה פי׳ פס פוי« הריי ;קלח לאוין נ

משנה לחם
! ״ ט ר א פ ב י שנתעינ אפוי ד נ י ז . סופר נ  רני אמר סיז) (דף השוכר סרק ע'

"׳ אמר אנהו שי וממשו שפעמו כל י  נכדי כזית וןהו עליו לוקין א
שי ממשו ולא פעמו סיס אנילח ה ואם עליו לוקין ואין א נ י  ולימא מוחי לפגם פעם י

סי לפנס פעם נחן אס אע קמ׳ל הא ש  והלכסא נהדיוז דפנמה אמרנ״חא מיל׳ דאינא נ”י
כ לקיש דריש נחרא כלישנא  לקדרה שנפלה מל; טון ממשו ולא פעמו ז׳ל ופירש"׳ . ע'

כ נעין ממשו שאין נמוח שנפל הלנ או  נימוח ילא היכא וממשו סעתו דקי' ניאה .ע'
שי פרס אכילת נכדי כזיח ואז האיהוי נוף  אפילו האיסור נוף כשנמהה אנל א

א לאו כעיקר דניעס יפסק ונראה . סוחר פרם יזכילח נכדי נזיח אוי״ח והתוספות י
הקשי

למלך משנה
| ד י מ «ל הרג דרשוח כסשר עיין (א׳ה .נגלה1 גוגל ל«מ היו כ מ א ז״ל ה קי  דרכים פישח ה

ק ד פזס׳ הקראים כחדושיו הלמ׳ז כתג דרכו ומעין .נאורך יע״ש י״ש דרוש החיים נ
• ע״א) כ״ג דן הכשוריס יום

ם  דכייתיח גש״נ המשגה כשי׳ ז״ל הרמב״ם עיין (א״ה . זכו׳ הגאה איסור נו שגיסוסן ומתוך י
 גהגאה דנאסי כיון כחלכ גשר משוס לקי לא אמאי כחלג חלג מדין לו שהוקשה

 גמ׳ש י״ל קושיהו ונ׳ויקי .קש׳ו סי׳ היוצות נש׳ ועיין היטג צ״ע וסירוצו איסור פל חל מיסין ןל>יסמ־
 דאיסור קרשים שאגי י׳ל וא״כ געלמא חומרא אלא מוסין איסור ימ6 דהגאה ק״א) מלץ(דף סמוס׳

) גכדתות(רף כפמאר איסור פל חל /  כ״ד שנועוה(דף נשירש׳י ועיין ע׳א) ר,׳ג חולין(דף והוס׳ כ
ג)  הרכ מ״ש ועיין .לא נמלמא אכל הסלכ על קדשים איפור חל אלטא לרכות מלכ כל קרא מלי ע׳

:התורה) יסודי מה׳ ש׳ה לפיל הממכר
ק ר ס ב V׳t( פ א וע־׳ג^ ע׳א ס׳ט דף ח׳ג מצותיך נדרך דרשותיו ונסשר ,והעוכד הגווו גדין המוקדשין פסולי כהלכות הממכר הרנ ניגרי עיין (א״ה .וכו׳ חלכ עעם נהם גמצא ו

’1 nil
טיימוניות הגהות עוז מנדל

ה Sy רניS עא־^ו [נ] ת ב תוS אחר עכו״ם רוצה והיר. אחד נ םאו  חרH טיגכל וי׳ריאכי^ו ר
אה ש הדברים שנראץ לרפי ף שדין בו שי ן לפי העו עני ב ̂ ה שי ה תה בי ו כ י חולי נ רו ה ‘ו כ ס כ  ו

ל שי* ל ם רטי ד מי פע חבן ו ה ר זנום^ שמ ם או כאו ר בסי ת מו אה אם ו רפו ה ה ע דו ץ ואם י  א
ה א ר אין ידרעה דרפו תי ע״- לה א ס ראמר ז ף דהור. בפרהי ה שיי  רערלח בנוהרקי לברתי

ה ת אה או ח רפו ע רו ה י ת ר ואסילו הי ס״ ם ל ת ח ה ב הני ל ל ה..םקל שזר ח חו ע ב  סטווי ס
ע מ ש ל ס ב ר א ם אסו א ס״ כ א הי נ אי ה ר כנ ר ס ח ד סו מו חרקי כגון נ הוי רערלח גו א ד ה בדרך של ה א ה אבל הנ ה בז ש ע מ ת יבול ה היו א ל הו ה דרך ש א ה הנ ל אכי ר וו ב אכז  כיון ו
ה נ אי ה ש א ה רפו ע דו א י ל ת דם♦ ו ל אכי ב ל ל ל בפי חי ח ה כ ע ר ש אט ד פ־ בד ה גי ש ל הג ב ה צפור א ר הו ה ג ריי ל ב נ א נ הו ה ש ת ת מי ת ב י בז ה נ א ס ט ה כין ו חיי ל כין ב כ ב ח ח ת מי א כ הו  ש

ם א ל ו ס א בי פ ^ הרו ש ת ה א רפו ם כ שי ש ר ב ת ע״פ סו לו א ט ה שני ל ח ת כ ל ם ר כ א ביון ע ל לו ש ט שראל ני ר ברצי אסילו בעין האיסור אס אב^ י עו רה כן אסיר שי תו סרינן ה א כדא מ  ביו
ש כ׳ ת ו י ת ככר• כז ל כי ה פרס א א ח מ ה ה ו א סא רפו ה צריך אין ש א ח מ ה ה ל דו מין ג ע כ מי ק שרץ שאם ה ה מרפא ה כ ק ס מו חוז ע ה צריך אין מ א ד מ פו כ״ב ה ע כ סי ע שאין ק מי  אי^א בק
ח כ ל ס ם מז צא שה הן וביו ה כ פ ר בחם י ת מו אע״ג ו נן ו ת דאסרי ל פ ס ה א ראיבא ב פ א גו בל דל ק ה אין ואם סמא מ א פו ^ ה ד ח פ ר בירי אין סו תי ה ע יותר ל מי ק אין מ ה ש ה ט ה סו ל חו  ו

ג ה׳ ו י אנו ג רין ש ת טהםי צ ץ ק ר צ ה אי! ל קי מצאתי בקי מו ן יעקב ר ה בנ ש׳ ר קו ס הל׳ ועיין כ סודי כ רה י תו ק ]ft[ ן פ־ה ה ר ת פ ו נ רו ע ת מן רב אסר רבא אמר ה ח ר נ א רבנן אטו מ ע ט כ

 :ע׳) הפוף(דף תftסn פ׳ ונזכחים כיאה איסורי והלכות פי־ז הניאו כולל איסור .כז׳ גיארנו שגו
• מקומות והלכה כ־ד) הניין(דף שנופוח שרק .השיק סוף פד ׳1כ אוכל יש לפיכו

כי סט״ו  בז׳ ממשו הוא כיצד ע״ע): (דף התטרונת ס׳ . סופרים מדגרי עד ט׳ שג^עלג אשור ד
א ששיעורו פד ם ט תי ^ : המחנר זכרי מכלל ומקצהו ם״ז) פ״ז(דף דמם' כהרא *־ק .נ
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89 פה משנה בסף פיך אסוחת מאכלית הלטת קדושה. הרדג״ז(מנ״י)
מן ין5<163 ♦ ק א״י *ו)9 ן>0 5פפי פל « ס ^ייו סז <«p א 6te

>6למ« ש<6 גר wo 3ר אסל סאי ן0א9ג Tn גןץאלא1ל א>ן נ»דג0
/ גגסקל (ל0 סל גולב גרס סאס « יגסט . » מלב אוגל (ג^ס «ר0 סגסו פ  סאס '0ג

 אגל גרוס <טה סלא למימי ל| אמו ופ*נ נאודגריג אנלסמגגג ממור <מ> במגה מממגו
 מגסר חוץ : מאס (to אץ גרו«ו <«ס אס

 «רנ W לסס אג״ אמר סס . toi גמלג
 סלא >'0א מלמ מליקץ לן לומר גגומו אטלס

 גמלאי מודיס «0 אנ« ואמר סגאסו. גן7ג
מן סלא אמי' פליסס ל«ןץ0 סגרס  סגאס( כ

אגילס: איממסוס זלאגמיגגסו
׳'.W אסויויו ממאגלומ מאגל וזאוכל יב

 גמלגיס מספסון סמאל אמר
 נ׳ד מימש לי מי וסוס po מ״ג ומימס

 :ויס) אנל(ק> סמן ס׳ ונגריסוס סיג) (דן
 גל מ׳ • ס׳ גיסו גמל לאדם הגאס והנ״ה

 ורגא דאגי• מלונסא ג׳ס) (דף ססס
ל  ולא . מגוץ דקא סינא 7m גרגא ^
 וסממס אמסר ללא אססר גץ לגמו ססילס ראמו•
ס דקייל מסוס  מומי מפטץ סאמו דדגי נד
 מסגוץ אס סגוו« אמר סולן סגל סילגן
 אמ׳ג מנוץ לא ואס אסור אשסר דלא אמ׳ג

 גמראאמסר גליסוא אמריץ מומרוסגי דאמסר
( ולא  לא ול^ יסודס דר* סלפתא 0ס» ^

 דאסיר פליג* לא ג*פ <רגוץ to to! אססר
u סליג• גי t 0דר* ואליגא וסמיגוץ אמסר 

 ט דאסיר מליני לא גיע טווס גסי זאויל
:ונו׳ יסודס די* אליגא סליג•

 סגואו וס .וגו׳ אפור מאנל וסנוכל ע
 סומד מר *9 סאץ סקומוס גגמס

̂מו ממ׳ו pn ומס מץמ גמגי :*ד0וג
 יוס׳ג '0 יומא .וט׳ ססייסה עוברה יד

 סגריסס מוגדס מסוס מ*ג) (דף
 גסי או גסרקדס ססיימס עוגרס סיר .וט׳
 טס סל וסרווץ גדומג טס לס ממונץ סויר
 מאגילץ לאו ואס סופג דמסס וסייסגס אס

 מומג דפסס גשייסגס אס פ(מו ממג אוסס
וס׳ס .וט' מלמו סומן אופס מאסלץ לאו ואס

 ״כל י מצטרפץ: אץ לאו ואם מוטרםץ רביעית שתיית
 אותן שיאכל עד עליהם חייב אינו ^םודין האוכלץ

 שלא לפי הכרם ובלאי בחלב מבשר חוץ .תאה דרך
ק נאמר  בלשון אכילתן איסור הוציא אלא אכילת ב
מ אוזרת  ואפילו אותן לאסור הקדש ובלשון בשול ון6ב
א :הנייה כדרך שלא  החלב את שהמוזה הרי כיצד י

 חלב שאכל או ממנו גרונו שנבוה עד חם כשהוא וגמעו
 יין לתוך ולענה ראש כגון מרים דברים שעירב או .חי

 או מרץ. כשהן ואכלן שלנבלח קדרה לתוך או נסך
 מאוכל ובטל והבאיש שהםריח אחר האסור אוכל שאכל

 של קדרה בתוך מר דבר עירב ואם פטור. זה הרי אדם
ב :חייב ואכלו הכרם כלאי ביין או בחלב בשר  האוכל י

 .כטתעסק או שחוק דרך האסורות ממאכלות מאכל
 כמי חייב ונהנה הואיל .האכילה לגוף נתכוץ שלא אע״פ

 לאדם לו הבאה ?זעייה אכילה. לעצמוזשל שמתכוץ
 ואם אסור נתכוון אם האיוםודץ מכל באיסור ברחו בעל
 או לתיאבון אסור מאכל *האוכל יג 'מווזי נתכוץ לא

 מה לו ואץ במדבר סועח היה ואם .חייב טעי-הדעב
 :נפשות סכנת מפני מותד זה הרי איסור דבר אלא יאכל
 W קדש בשר טון אסור מאכל שהריחה יעוברה יד

 נתיישבה אם .המרק p אותה מאכילין .חזיר בשר
.מכשיעור פחות אותה מאכילין לאו ואם .מוטב דעתה

ואם
*נ( «ו ס: »:0ץ1י4ס ס ס מי ס ס ד: ג סוו מ ס ד ג מו <( י /> *ממופ 0ץ0מי 0:

p 6 סאוגלץ כל י » toגוי. ג6« מן וסס6 סימגל פז פליסס ס*ג >ט כ( ו סי  ג
ץ6מס(מנמיסלד)מימר0 ר׳יוגו סי) וגליסמו ד : ג

ל יב סזונ ט׳. גמספסק 16 ססוק מן האמורוס מסאנלוס גל60 ז  רגפפימומ6 גמדק ו
חנייה <ס<ה: סט סייג וגפדיוס המספסץגסלטס *ט)6 (דף  iס6סג ו

ר. גרדי גפל דס6ל ג מ ו )0מי0סס( »  ממר6ל
טי לאדם לו otoo «אס א לג  סוסדס ר06־ ג

tp אמסר אטיס ורגאאמר i אססר יץלא מיטץ 
אססר^ דאבורלא מלפי לא ג*פ ()1יט0 וקא
ס מיגוון קא ס דסר• לא ג׳  קא ^ יאמסר ל

היי* מיטץ te ולא אמפר *א״ד מיטץ
ש מלונסייהו ר׳ מי *י ימדס ו  דגר דאמר «

 דגרסאץ דאמר 0^* אטר סמטץאטר סאץ
ר ס מו ץ  מיטץ אמסרוקא דלא סוסרגימ ^ו

 דסלנס פ1רד אסור אסר ורגא ר0« אמר אטי
 לס ממרס סרשיי ראוא<דמ0נ וגליסגא גרגא

ס גאיטרי סננוןרי  רגיסממנס סלפגויס «א
;איטר.( גגל לס

טי מאנל האוכל יג ט׳ לסיאט( א :ו
T ה בר ט׳ ססריסס ש  דיומא גמ׳גסרא .ו

ג) (דף V ל b ססדיסס טגרס 
מג סוסטסלג גסרסויר או גסרקדס  טסגט
 טסר דפסס פו״סגס אס מיס פל לס וסגיסיס

 0ג0מויי06מו1מאטלץטמסממגפ לאו ואס
ט סאטלץאוסס לאו ואם מוסר דפסס ס  טוץפ
ס וגמיג ט א (דף מרי «י ג)  לס ססיח יי

 ססטס ממנו מנטפור מטס לאטג לטגרס
 סיגול נפי טגא אמילו גסנגה סמני ומרין
ץ ממא רג אסר  לאטלמטס לטגרס סודרו ל

: א׳מ גגדי לטיס מנ]ף9י0 גדי *סנסיפור
יכן

א ט  [!אססיא‘ גסלסוו]: לא אגל מגיא *[ץ
 •[ניגסו סא): לאט סדססס אגל מ(סמ0 גיססס
ג אמר סיא P סטינו «י סני סא י  לס מידו ץ
י טגא אדא סנסיטר not לטגדס  וניל , 09000 «

מטץ  ילטף מלא גדי גל»ר וגליל גגי< טסנגאן
:טגאונוי] ואסילו איס גנלי לגויה

סיג אטלס אלל מטכנים ססס מלים סאי או יוליס לגני ולש טלמוס סאסוו מי אצל סס שמיס גיייסא ,ססלס סקל סקל אוסס מאטלץ יגינו  מטס מטס אוס( שמאטלץ טו
מ מאטלץ אץ סיסי סס יס סאס גרור וסדגר .לגין ססוא מס גל אסס גגס אוסו סאטלץ אסס גמפס סינמר סלרין סרומאיס אמרו ואס מגמיפור  מיסו[ סס סיס גיק אמ

ץ .ססילס סקל וסקל ספולא טסו ומאנילץ פיסק סס אץ רפגץ מלד סגא טלו ססוא טלסוס סאנט מי אגל ססיסר אסר מסודץ  ומסק דסנאי מלונסא 00 וסרומס מגל ^
ל סקל אוסס סאנילץ אמר ודין לא קודס גסר ססויסס טגדס ונגי קדוסס גס P סססרומס רגיס גסג גאסד וסמפס סטפס ולא מגל אוט פאגילץ דאפר גס*ק  ססלס ^
 0< סאס גרור וסדגר .מלמו גסונץ ו9א סרומג וג( גמרק טס א טסגץ גדסניא מגסימור מטס מטס טסס מאטלץ ומ*מ ססריסס גסגסיל אלא פסיטגס דפסה אץ מסרי

ן גץ ספא טס טולא סטדל טגסא פד ממסינץ ־אנס אגל וגו׳ דפסס סקיסג אולי ממנו אסס סמאטלץ ססדיסס אוט גסו סיסר סל סגסיל סס ן וגץ ג ונגר .טלד יפקד ג
ר מדק^ץ אץ גמסוס סמק סיס מקט סנל •דפס : מג

כבר
לטלך טשנח

טי (to«דקי סיאסלאס( סד (9סייג«לי סאגלץסאטריסאימ י ל *,ו פ ט גי ג ».0«ן ק ל ט ס ס א ס וסספא »ו0 סל אף סייג נמרלויסטי ט ס 0י9דטל ג פי ט ג■•* ומץ אסל מסיט ו  א
ץ (איס דניי ט ■ ־■ ־ ־ - ״ - . ^ !ססמס) יסודי פסלטס סיס לטל הססני סיג נ

א ס׳ האטי אגל סאגל 1K י  טג נממוץ סנאס ולסנץ י׳מ ח אלי ל'9< מ׳מ לניל טץ (איס .ו
ו מיסגאד גסו גסוונד :ילס) אנל ססי ט׳

ץ דלא •לא פלס גלס דאס וץייל גסא נססקסי .סייג ונסנס הו»דל יב ט  מלס ססס מיססוס ג
pז אס ׳ ס OOP 090 (1ט9 דלא י9דנ א9> דלא גסיג 0909 ט ץ גי ס טי  0909 טנ

ט מ ץ וטאיסא גג ט ס נאסר אס ,סססיס סרט ג ט ט א ט מן דאס ג טי ד טג א  וטולאמיסיס. ג
ט סטור ט י ס ואס אסדינן סאגל אסר דרפ«א סמס ינסנוס סי א דלא גסיג מ  לסי אטלס מי
מ 5יל5̂ 0«« סלא ח טן סיו « סו א ק אס סאנל לא אסר דרווסנא נ ג מ ט  אנילס 00« ילא נ

טי ס סאי ל ולגארס . רסלנא אסורסגא סני לא מיו ס ססרין י  מסדא לפס יוססי סלא אלא ט
א ט ס p 01 ס  ינ0 טדוסלסי ראיס■ 01 אס אן .גטדוש p 01 י0א10 לא וגסס גסליס ולא גס׳

oionn גו 00 אגל סלא :גוסס ג' סלגס ס וסלי 0ץוי גסלי וגי מי ס ואגל נ ג א  אסס אלא טי
ס וחרלגיס 00 אגל פלא »9גו0 ג הגיס גפדלניס וגדק פני טו וסו ,<וג ואפס אפס גל סל טי  ס

ט 0100 ססיוס יפלס לא וסוס . אלס סכהוג סיחפלמי ס יקאסי סללו טמפלמי מג  אלא טיג א
פי פיספייג היפי דמהיגא אפו ס לא שסוא ן1ט יו א דסנירסא ואפפו . 1*0 סל אס ט סנ ג ט  טי

ס דלא 0*0 ספור ססס סל אטלו י,ניס ל׳1« שגרגס ן1ט ניפא ולא ואשפט:[ פ0א  מרוט 1*9 פ
א ט אנו גגא אמן 01 גיווש שלגי אלא ולא קננ׳ל שגפנס וסלה וו ק  הגיס ומלניס 1* אגל פלא פססס ו

ם ואס לאפטסינ; 606 וסא• אללי סטיפגס אינה פפ61 אפס גל «( טיג נפילניס נרנס1  ט<נ גינ
הגוון ססס טן ססטקין 00 וספולנים ליסא ולא נאסר ואס ואזנו אפת גל סל  וסלי גיפ0 א9 ו

ו •אשל פלא וסנפנס לאפסוסיץ ואסא נאפו ואס . נגוןא נגנים וסלי קניס נ אד סאס ו  לאטלס ו
א וס פוץ פלגו ,סליו פלס ושטעס ץ פ1פש ס ט א פליו דלפנס ו פ ג סי טי פי ליווו לא גאג ו  מ

שגס פל סייג לסולס אגל לא א סגדס פטס מל טיג אס אלא עגו יאגל פלא ג טו ואס .ו  לפס ו
ט לא וסני גפניס וסלי קניס כסלי 01 טן נקפי לא  לומר ומסק . ססוונס פי• אפילו נינסו אנילס ג

סי דמפוס ם פפס וסוד . ווגים נמלטס טנא סאי נקש ס' מיו טס ואס לטיס ונ מג  ונקס י
פ 0* לסוט לא יסא לי לפס ק ספוס טוו נו ד .ו ס ט א זסניופא אסר אפט ט ט ט ג א  טי

ט P נפגיס וט!י קניס סלי ומפסיק וגי!( ואשפסיק אפס אפילו אגל אטלס M לסיג לא לפס מו

גיג .ן9ט ס ססדן מיל ׳p 0 סטפאס אטס שאר ספי סיג רטט ו  פפמר סטף לגלס סגסד סי
פ06 וגלפו סס וסיולא מסוס פיג גדנו פמא סיו גוופ9 לגס סלא ׳ טו סיו וסלט ג  והפג .פיג ס

ט לגאס וספפם מק פס טי ס דטץ סטס ו טו ס ו ד מ ^ א ט ל ס א ס ץ ט פ ט 0(9א  פאיג 0
ט 0N גאסא' לי ?■א י' toגיו לפי גס ופיסו .פאג גסיג ס ווגיפ טפ9סר ג  טון פליסט מפנ

ט דסלפטרופלפי ס005*1 אלאללפוט א ט ווגי ט ט גסיט וטץ טאסל מ  •(!m מליל ן9ט א
מג הפס פל 090 דאס מיפא ר אללי וסלראס .1*0 פל ולדיג טניס גסדלפס 0ו «י ד ק פי א א0ו  ט

אגלפס לי גפלימוגדגס וסלי קרס ופלי סספספלא א ופלי >פ9ק גו ל א ג טי ט א ס מוי  אמס נ
א ולא ללפוט דולס וססולס ט׳ א טגפי ל זפשיפא פליסס לפסס דלא טג פ טיג ט אי טו( ד »וו  פ

ט ולאו א טל* ואטלס ט אס מ ק ו מ ל דספא ססוא נ ט פץ מי ט ט אי פ לו, נ ט  אלאאדלו ו
א אטלס ואספטנסו 00•(• טפגס ס •סיס אטלס דספטנסו דניץ טי ג דסיס אגל סט ויו ס ט ו  ג

ק נאיט גסיט סץ א מסי ,דלא קס׳ל ט ס ל ו o לסוץ אפפטסאנ te ס וסלי נסליס ^י אגל  טי
ג סנילס לסטן מיס מדיג טי פ אי לןו ט לו אג ג פי ס א ס ל פ א ס א  פל א קטס סלי סל ופייס ט

ס שלי טי ס ששלפיס נ מ * 00 יאנל פלא 0«נ שאס קאסד וסדי .מ דיג פגיס 0ט9ו  אפס פל סל ט
^פר .ואפס א א9ג מקש ו סט שטס טגיש (01 005*0 (0 מסגש מ ט גמוד אס( לא ו  טנ
*/ וגסטא פסווגס גרו אס ט נשינייסו פפאגלי לא והא ק ט ס א  ton גפי גיג) דפ<לטש(וף ד

א טון ולפא א אטיס דטדה ססווגס יי0 וססאג(• טו! ננסה (5* אגל פלא פטסה  «>טה מ
סי ליה אגלי סו ססאגלי זלא טון סניה דפולניס >0ירוש(0ל ס׳ל וספסא .אספהו וססיס א הי  גגו

טיג 0י55ט ואיקס אגל ספיט א סליסס לפגס אס מקא ססוונס סיי אס ט  אן 10וא אמד גל סל ו
ט (9א סטג לא שליסס 19ופ לא אס מ ,דליש טלוק■ די יש ט דלשי א5ט .ץ55ו מ אי שאט ד  ד

ץ סטזגש גי• אשילו גלל לאטלס א אוילו ודססיס קפס שלי גג  סנאסל וגוהר .>(55ט טיסס סנ
^ לפגששליסס מקאאס ספמגס שיי ט פי ק ואיט מ ע. (9א מטג לא לא ואס ט ט ר ו מג א ו »9! 
ט סליו נשנש שלא אף 00י09 טן סטס ן5ט א ט השיט ד .5ט א ק דיש שספנט » טמש ולשי ן א  ט

005* p ט זסייט לטל שגשגט א0«יו לקייסאשס יש שליהט ווגישבץגשגש ג א  אלאאפש טי
ל א( ט 00 קטפ0ו סי סג פג די ט סו איו ט ס טוג א ס פ א ס ד אגי שא ונקש . שאמסיאזט  ט

הי * ץ ט פ א9ו in לי9דין to. ד דיי (קו0מ סנשס גיד גפיס ומיץ ט ^ )» לג די  אספלסנאס 0>ו
ט ג מו :יפיש מפיו טאש פל א טי

עוז סנדל
פוי סאטד! סאגלין ■13 ד0שש5ג מק פגלסנפטפ. מפלי ס׳ ףגי מק (ו ה)ו חו *ו):1גלהנשו{גףק גי פד מנטטו קונ ק גוי ס. א5טו (9 ו ק ס א( מ פ טו א ק גפטטס 0פיג)וק!ש ף1« מ

ף אשדו :ייג) א(ז

רמב"ם פי"ד הל' מאכלות אסורות הי"ד

שה. משנה כסך.90 דדדב״ז(ם־״י) פי״ך אםוחת מאכלות הלכות סדו

טו
'1׳

ק ט'. r® ני שיש דנר שהריח !ה1הח ו ה רנ מי6 )6(םי t״!pS נפי י קצימגג) ס
; קפיה י הנ לאו ואי נחלא דליפתא ניגליו׳ ליה וא״חו כהוא ד איסיזנג׳ ל׳ וי

ג  •• קיוהא ליה ואיה ריחא ליה דאית כל דפילחא כללא דמוגיתא ספרא אפילו אפי פפא י
ז ז ט  נולמוש שאחוו ת׳ פ׳ג] (דף דיופא נשיא נא' משגה ונו׳ טלפוס שאחזו סי י

ם אפילו אופו פאנילק פמאין דניי
י  תוחנין אפיו דלא ליניגו והשמע עיגיו תיאורו ס
סנ טש לה רו ה אלא ונו׳ נ ני עו  שאין דוקא נ
פנ מת״שנ פעמים דעהה נ״שונ אומד לגו ו י  נ

 שאחזו ס׳ אנל ע;מו לשומן שגיינה ופעמים
 לפי עלמו השו-ן מיד אוהו מאנילין גולפום

ל זה חולי תאק  נסי וייקא מלהאניל סיחון טנ
ט פאנילין דיןהני ם אפילו או  והא שמאים דניי

הינ טח ה עסיק היה דניו  שאחזו פ׳ דליהגי פני ט
ט סאנילץ סלמוס  א״ו עיגיו שיאויו עד או
ם אפילו חנא דלא משסע  אלא ממאיס דניי
ט פהטלין דמיד לומר  הממאיס הדנוים או

ק פצמם  על מחזיין דאין מיניה נפי פשפע ו
י נ  אפי׳ הנמלא לו לסח סמהייס אלא הסופי ד
י הוא נ ח; ומה . האפוי ד ט וסאנילין שנ  או
ם' המלה הקל הקל  טנל לפניו הע כיצד ו

ט׳ וננילה  אס וחיופה סנל שנפנ ופה .שס ו
ם המנל לתקן א״א ש ט/ ט פאנילין ו  פנל או
 תרומה אומר חיסא נן חיופה אוחו סאכילין ואץ
ה אמר סנל ולא נ  נ׳׳ע נחולין דאפשר הינא י
 נדלא פלינ׳ ט ליה ומספיק ליה דפהקניק ל*פ

 תיוחה ומ׳ם חסוי סנל מ״ם נחולין אפשר
ס חמורה ק חזיא פרופה אנל חסוד מנל מ׳  לנ

 להקוניה אפשר מנל אנל ממורה תרומה ומים
ק ופסק פ׳ • נ

ט כבר יח אי טי שאין ני טי על חל אי  אי
ט׳ ק .ו פי נ פהלטח ׳*ז נ . א'

ק ופיש ח שאנל סמא מ ״  סן שטתי חל; נ
 (דף דנייחוח נפ׳׳נ פשנה ונו', נ”ניוה הפוקדשק

 אחד ואשם ממאות ד שח״נ שונג לענין )ג”•
נו והעתיקה ני  חמש שיפח״נ לענין פה י

: סלקיות
T O D ר א ב טד ד י שנתפרנ א נ ד  תותי נ

ט׳ ם ס' .ו  התעיוטת(זנמי
ן אסור רנא אמי ע״ס) דף ננ  ואתור נסעסא י

ק א מ ונ י טי נ א ק ו נ  נשאיט נחזופא-מין י
ט ט פין נסעמא ני סי א נ נ ו י נו' נ :ו

 הנריפ-ן לטך שנפל הנליות חלש ניצי ום״ש ב
ל ונפוח ם׳ « א פ'3 .ו חי  דע*ז נ

ז פלה ט רני אסר פ׳  נל יוחנן ר׳ אמר אנ
 נזיח וזהו עליו ולונןן אסור ופסשו ששפעו

פ בנדי « א'  לוקין ואין אסור ממשו ולא מע
עליו

ח ר י ב  נ׳יד) הניין(רף שנועות פ׳ תנאים מחלוקת זה .ונו׳ מל איטר שאין ניאיגו כ
ט ופסק .דונת׳ וננסה ני טי על מל דאיסוי למומרא י מר אפי׳ אי אי  מוסיף נ

טי אי ך טלל ו כ פי  ט והתרו נדולה אנילה אוכל היה ואם .ונו׳ אמד כזית אוכל יש ל
 לא ואמרו פתס נו התרו ואם וכזית נזית כל על מלקיות אמש לוקה הללו השיוח ננל

ר שאתה זה דנר תאכל  אין לאוין חמשה «נ
לא ט להתרות צריך כך אלא התראה  שתתיישב עד אותה טאכילין דעתה נתיישבה לא ואם

ו :דעתה  חומץ בו שיש דבר שהריח [נ] החולה וכן“ ט
 :כעוברה דינו הנפש את שמערערין מדברים בו וכיוצא

 האסורים דברים אותו טאכילין מלטום שאחזו ^טי טז
 המותר דבר על טחזרין ואין .עיניו שיאורו עד טיד
 .תהלה הקל הקל אותו וטאכילין . בנמצא ממהרין אלא
 ; החטור אותו מאנילין לאו ואם .דיו עיניו האירו אם
 נבלה אותו מאכילין ונבלה טבל לפנינו היו כיצד יז

 טאכילין שביעית וספיחי נבלה .במיתה שהטבל תחלה
 כפו סופרים מדברי שאסורין שביעית ספיחי אותו

 אותו מאכילין ושביעית טבל שמטה. בהלכות שיתבאר
 הטבל לתקן אפשר אי אם ותרומה טבל שביעית,
 כיוצא כל וכן כתרומה קדוש שאינו טבל אותו טאכילין

 אלא איסור על חל איסור שאין ביארנו <בר יח בזה:
 מוסיף איסור שהיה או כאחת באין האיטורין שני היו אם
 עליו ולוקה אחד כזית אוכל יש לפיכך .כולל איסור או

 שנתקבצו איסורין בחמשה בו שהתרו והוא טלקיות. חמש
 מן שנותר חלב כזית שאכל טמא כגון כיצד בו.

 חלב. אוכל משום לוקה הכפורים כיום המוקדשים
 ומשום .הכפורים ביום אוכל ומשום .נותר אוכל ומשום

 ;ומעל הקדש מן שנהנה ומשום .קדש שאכל טמא
 היה זו שבהמה .איסור על איסור כאן חל ולמה יט

 דקדישהינאסר בהנייה. ומותר באכילה אסור חלבה
 עליו נוסף הנייה איסור בו שנוסף ומתוך בהנייה חלבה
 שנוסף מתוך נותר נעשה .להדיוט ואסור לנכוה מותר זה חלב היה ועדיין .קדשים איסור

 בחלבה. ואסור הבהמה בבשר מותר היה הזה והאוכל להדיוט. נאסר לגבוה איסור בו
.האוכלין כל כלל הכפורים יום בא .החלב על איסור לו נוסף בבשרה אף נאסר נטמא

:בזה כיוצא כל וכן זה בחלב איסורו נוסף בחולין אף שנאסר ומתוך

עשר חמשה פרק

 ט להחרוח צריך כך פצח החרפה זו
י נצ6ח נ ר שפחה זה ד  שפני 6סמ משוס שנ

 עחר (משום חלב אוכל ומשום הקדשים אח
ה ואחה מ  שצריך ניוה״נ ואוכל הקדש מן ג

ה ל הוא שם מאי לפרש המחי  משמע והכי שנ
ע מלשק י נ  ממשה משום ט שהחיו והוא שכה; י

 ומ״ח׳ י';■) (נייסוח וסין נו שגפקנצו איפויין
 אחת אכילה אוכל יש הנ״ן שטעות נש' לה

מ״נ ע עליה ו נ  אמד מעילה ואשם חפאוח אי
 פי נוחי והוא המלנ אח שאכל עמא הן ואלו

ס ניוהי׳ה המוקדשין ׳  היחה אס אף אומי י
 הוא השם מן לא לו אמרו מ״נ והוציאו שנח

 ,וא מלקיוח חמש שמ״נ נמזיד לאוכל והיה זה
 אנל סלל ואיסור מוסיף איפור אלא הזה נמשל
ח איפור  : ממלוקח ט שאין משסע אמס נ

ט״ו ט׳ שנהעינ אסור דבר א פ  פרק .ו
 אסר ע״ס) (דף החערוטח

א נ גן אמוד י נ ן ואחור נמעמא י ג נ א י  נרונ
 נעעמא מיע נשאינו מין נמזופא רננן ואמור

 .נסראה מזוחא דאיכא הינא נרונא נמים מין
 אותו כיועס . ונו׳ הנליוח מלנ כיצד ב

 קכילא ליכא ואי אימאה קכילא
ם . נששיס אוש משעיין א ם היה ו  העם נה

טה ע דעת .ונו׳ ממשוח נהם ו י נ  דעעינו י
ת וממשו ; דעת וכן מה' ו  אנל . הפוסקיס י

 כשהאימר אלא סהיח אסור שאין יש שש ס׳ יש
ר׳ ופשס נעין  דע׳ז נחרא נפי יוחנן ר׳ דנ

נו כדנר׳ משחע ני ׳ דאמי י  שפעמו כל ׳ומק י
 היה אס הא עליו לוקין ואין אשר ממשו ולא

ח עליו לוקין ו״משו פעמו כני . סה׳ ט ו איי  ה
ה: הראשונים כן נז ו

רT א  שאי במינו ומין .טעם [א] בנותן מינו כשאינו טין מותר בדבר שנתערב אסור ב
 הנריסין לתוך שנפל הכליות חלב כיצד ב :כרוב יבטל טעמו על לעמוד אפשר

ממשו בהן והיה חלב טעם בהם נג־צא ואם .מותרין אלו הרי חלב טעם בהן נמצא לא אם הגריסין את טועמין .הכל ונמוח
k ׳ג צג פי' י’יו טיי ר :י,ליז לאו נסיו> רזה סרצא נפר׳ג נ :שמ סנו׳ג שם פוי נ :פריה פי׳ פס פוי« הריי ;קלח לאוין נ

משנה לחם
! ״ ט ר א פ ב י שנתעינ אפוי ד נ י ז . סופר נ  רני אמר סיז) (דף השוכר סרק ע'

"׳ אמר אנהו שי וממשו שפעמו כל י  נכדי כזית וןהו עליו לוקין א
שי ממשו ולא פעמו סיס אנילח ה ואם עליו לוקין ואין א נ י  ולימא מוחי לפגם פעם י

סי לפנס פעם נחן אס אע קמ׳ל הא ש  והלכסא נהדיוז דפנמה אמרנ״חא מיל׳ דאינא נ”י
כ לקיש דריש נחרא כלישנא  לקדרה שנפלה מל; טון ממשו ולא פעמו ז׳ל ופירש"׳ . ע'

כ נעין ממשו שאין נמוח שנפל הלנ או  נימוח ילא היכא וממשו סעתו דקי' ניאה .ע'
שי פרס אכילת נכדי כזיח ואז האיהוי נוף  אפילו האיסור נוף כשנמהה אנל א

א לאו כעיקר דניעס יפסק ונראה . סוחר פרם יזכילח נכדי נזיח אוי״ח והתוספות י
הקשי

למלך משנה
| ד י מ «ל הרג דרשוח כסשר עיין (א׳ה .נגלה1 גוגל ל«מ היו כ מ א ז״ל ה קי  דרכים פישח ה

ק ד פזס׳ הקראים כחדושיו הלמ׳ז כתג דרכו ומעין .נאורך יע״ש י״ש דרוש החיים נ
• ע״א) כ״ג דן הכשוריס יום

ם  דכייתיח גש״נ המשגה כשי׳ ז״ל הרמב״ם עיין (א״ה . זכו׳ הגאה איסור נו שגיסוסן ומתוך י
 גהגאה דנאסי כיון כחלכ גשר משוס לקי לא אמאי כחלג חלג מדין לו שהוקשה

 גמ׳ש י״ל קושיהו ונ׳ויקי .קש׳ו סי׳ היוצות נש׳ ועיין היטג צ״ע וסירוצו איסור פל חל מיסין ןל>יסמ־
 דאיסור קרשים שאגי י׳ל וא״כ געלמא חומרא אלא מוסין איסור ימ6 דהגאה ק״א) מלץ(דף סמוס׳

) גכדתות(רף כפמאר איסור פל חל /  כ״ד שנועוה(דף נשירש׳י ועיין ע׳א) ר,׳ג חולין(דף והוס׳ כ
ג)  הרכ מ״ש ועיין .לא נמלמא אכל הסלכ על קדשים איפור חל אלטא לרכות מלכ כל קרא מלי ע׳

:התורה) יסודי מה׳ ש׳ה לפיל הממכר
ק ר ס ב V׳t( פ א וע־׳ג^ ע׳א ס׳ט דף ח׳ג מצותיך נדרך דרשותיו ונסשר ,והעוכד הגווו גדין המוקדשין פסולי כהלכות הממכר הרנ ניגרי עיין (א״ה .וכו׳ חלכ עעם נהם גמצא ו

’1 nil
טיימוניות הגהות עוז מנדל

ה Sy רניS עא־^ו [נ] ת ב תוS אחר עכו״ם רוצה והיר. אחד נ םאו  חרH טיגכל וי׳ריאכי^ו ר
אה ש הדברים שנראץ לרפי ף שדין בו שי ן לפי העו עני ב ̂ ה שי ה תה בי ו כ י חולי נ רו ה ‘ו כ ס כ  ו

ל שי* ל ם רטי ד מי פע חבן ו ה מ ר זנום^ ש ם או כאו ר בסי ת מו אה אם ו רפו ה ה ע דו ץ ואם י  א
ה א ר אין ידרעה דרפו תי ע״- לה א ס ראמר ז ף דהור. בפרהי ה שיי  רערלח בנוהרקי לברתי

ה ת אה או ח רפו ע רו ה י ת ר ואסילו הי ס״ ם ל ת ח ה ב הני ל ל ה..םקל שזר ח חו ע ב  סטווי ס
ע מ ש ל ס ב ר א ם אסו א ס״ כ א הי נ אי ה ר כנ ר ס ח ד סו מו חרקי כגון נ הוי רערלח גו א ד ה בדרך של ה א ה אבל הנ ה בז ש ע מ ת יבול ה היו א ל הו ה דרך ש א ה הנ ל אכי ר וו ב אכז  כיון ו
ה נ אי ה ש א ה רפו ע דו א י ל ת דם♦ ו ל אכי ב ל ל ל בפי חי ח ה כ ע ר ש אט ד פ־ בד ה גי ש ל הג ב ה צפור א ר הו ה ג ריי ל ב נ א נ הו ה ש ת ת מי ת ב י בז ה נ א ס ט ה כין ו חיי ל כין ב כ ב ח ח ת מי א כ הו  ש

ם א ל ו ס א בי פ ^ הרו ש ת ה א רפו ם כ שי ש ר ב ת ע״פ סו לו א ט ה שני ל ח ת כ ל ם ר כ א ביון ע ל לו ש ט שראל ני ר ברצי אסילו בעין האיסור אס אב^ י עו רה כן אסיר שי תו סרינן ה א כדא מ  ביו
ש כ׳ ת ו י ת ככר• כז ל כי ה פרס א א ח מ ה ה ו א ה צריך אין שסא רפו א ח מ ה ה ל דו מין ג ע כ מי ק שרץ שאם ה ה מרפא ה כ ק ס מו חוז ע ה צריך אין מ א ד מ פו כ״ב ה ע כ סי ע שאין ק מי  אי^א בק
ח כ ל ס ם מז צא שה הן וביו ה כ פ ר בחם י ת מו אע״ג ו נן ו ת דאסרי ל פ ס ה א ראיבא ב פ א גו בל דל ק ה אין ואם סמא מ א פו ^ ה ד ח פ ר בירי אין סו תי ה ע יותר ל מי ק אין מ ה ש ה ט ה סו ל חו  ו

ג ה׳ ו י אנו ג רין ש ת טהםי צ ץ ק ר צ ה אי! ל קי מצאתי בקי מו ן יעקב ר ה בנ ש׳ ר קו ס הל׳ ועיין כ סודי כ רה י תו ק ]ft[ ן פ־ה ה ר ת פ ו נ רו ע ת מן רב אסר רבא אמר ה ח ר נ א רבנן אטו מ ע ט כ

 :ע׳) הפוף(דף תftסn פ׳ ונזכחים כיאה איסורי והלכות פי־ז הניאו כולל איסור .כז׳ גיארנו שגו
• מקומות והלכה כ־ד) הניין(דף שנופוח שרק .השיק סוף פד ׳1כ אוכל יש לפיכו

כי סט״ו  בז׳ ממשו הוא כיצד ע״ע): (דף התטרונת ס׳ . סופרים מדגרי עד ט׳ שג^עלג אשור ד
א ששיעורו פד ם ט תי ^ : המחנר זכרי מכלל ומקצהו ם״ז) פ״ז(דף דמם' כהרא *־ק .נ
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T ^ונו׳ רף1ג5מ דמלחא אומצא אכל נכא רג אמר )פ׳ (דף שם .׳1וכ נמלח לי5 אב: 
ר ט' שעל צי  פשיכא ניוה״נ לככזמנח מצכרף ■רק שע״ג ציר ארשנ״ל שם .ו

מ ה .היא אוכלא אוכלא אכשויי נל קח׳ל היא משקה דמימא מ  אמר שס .ט'1 שנע הי
!V יפיייש כחינ השגה לא ן]:ה מ*ע פעור הכפירים כיוס נסה אכילה האוכל לקיש 

 שנע פסא הלילה נתהלה מי! לה פשנחה
-הערכ מסעודה

ט' סננה ט שיש nS!n ה  (דף במשגה .ו
ע׳ על איהי מאכילי! הילה פ״נ)

 אמר פ״ג) (דף ועמרא .דיי שיאמר עד עצמי
 איט אימר יריפא צרין אימר מילה יגא׳ ר'

 יידע לב מיס עצמי עפ'׳ אימי מאכילי! צריך
 איט אימר ימילה צריך אימר ריפא נפשו סרה
 תיצנא מ׳ע ריפא פ׳ על אימי מאכילי! צריך
 נשאי ישם להקל גפשיה ספק ליה דנקגו היא

 דקמג׳ מהגיה׳! והעמידו •גא• ר׳ לדעה המ9י
 אומר נשמילה נקיא•! פ• על אותי סאנילץ

ץ איד  אימי׳! ושגיס כמותי שדם יריפאים צי
הי אזליק דלא צרך  מקילים אנל דעות ריג נ

 רג נר סי אמדי נ! יאחר איתי ימאטלץ
 אפילי אד צריך יאמר היכא כל אמר אשי

 שסעיגן לדיייה צריך לא דאסר• מאה איכא
 ההיא עניינן לא אשי דג נר סר ולדעה

 רינ אתר שהולכי; רניצי סונר ולזה איקסתא
 כמי היא כאן ימ׳ש נסמוך שאכהינ כמי יפיח

נ נר פ טחיה יקי׳ל אש• י נ' ;דל י
ר פ י .יכי׳ צריך איע ההילה א  זה נזכר כנ

י׳ דנ  שיהיה ינלני רניני ינהב יצא• רני נ
• נקיאץ נדשנה שהזכיח לפי נקי

KBn ט' צריך אימי אמד  מיסכס זה .י
 ופירוש להקל נפשית יספק שם מטאי

 אנל צריך איני אומר החילה נשאי! מחא
 אי! כסוסי אמי וריפא צריך איד אוסר «צה

 דנריי שאי! אחד ריפא פי על אוחי סאניל•!
א ננריא מטאי יכן שנים נמיךס אמי של  נטני

 נחילה רניצי ידנר׳ ז׳ל נהט יכן •נאי דר׳
•ידע: איני שאימי או שנשהחק

 כנר .יכי' 7צי 6מר1א הריפאיס סקצת
 אמר שסלטס רנינו שדעה נתנס•

נ ו דני יסציט דעות י  איסד נה! שיש נפשית נ
נאנן נשהכהי כט! הרינ אמר ■נה! והולנק

׳ נה יש אס לאמוד להס ויש י כאן אף הרינ אחר הילכין נחלקו ואם שהכ« נמקים להמית נ
עושי!

 או דנריי כיריש צ״ל הכקיאי; אחר נצי הרינ אחר רניצו ימ׳ש נשאלתיח כחינ יכן כ! עושי!
 להקל נין צהתמיר ני; ננקיאות שיי! שאיק אחר הנקיאין אחר הילכין נמצין שיין אס

 מכריע הנקיאית נשיי! אצמא ייפאיס פ׳ על א״רי יצא !’נקיא ע״פ שאמרו לפי זה וכתנ
 באס כתב בהררא אלא היינ אחי הולכין המציצי!שוין נשאי! אנל הרסנ״ךז׳ל. ונ״כ

שאי! יריכמ-ם צריך אוסר סיפלנ יחיד היה ’
ץ שלבלבו כל גפנים לולבי הן ואלו .חייב גפנים ף ן צריך איפ א״ימיין ימימהי! ^נך כל חכיזים ב,

 הרי זה על יתר ועדיוסהכפורים. השנה מראש שראל
 במלח צלי אבל ז •י באילו כיוצא כל וכן ופטור כעצים הן

 .מצטרף ירק גבי שעל ציר .לבשר [י] המלח מצטרף
 הן כאוכל האוכל עם המעורבים האוכל שמכשירי מפגי

 שקץ עד שאכל גסה מאכילה שכע היה .חשובים
 אוכלין שאכל כמי פטור שובעו על יתר ואכל במזונו
 היתר המאכל שזה פי על שאף .לאכילה ראויין שאינם

 חולה ף! :כזה ששבע טי לכל ראוי אינו לרעב ראוי
 >י<ע״פ הכפורים ביום [ל] לאכול ששאל סכנה בו "שיש

 על אותו טאבילין צריך אינו אומרין הבקיאין שהרופאים
 צריך איני החולה אמר .[י] דיי שיאמר עד עצמו פי

 וועא .[י] פיו על אותו מאכילין צריך אומר והרופא
 אוטר ואחד צריך אומר אחר רופא .בקי רופא שיהיה

 צריך אוטרין הרופאין מקצת .אותו מאכילין צריך אינו
 אהר או הרוב אחר =הולכין צריך אינו אומרין ומקצתן
 אב אבל .אני צריך החולה יאמר שלא ובלבד .הבקיאין

 החולה אמר לא .אותו מאכילין [ל] אני צריך אמר
 ואלו כקיאין כלם והיו הרופאים ונחלקו צריך שהוא

 :אותו מאכילין צריך שאמרו כמנין צריך אינו שאמרו
 הכפורים שיום באזנה לה לוחשין [ש] שהריחה’ עוברה ט

 לאו ואם מוטב זה בזכרון דעתה נתקררה אם .ד.וא
 שאחזו מי וכן . נפשה שתתישב ° עד אותה מאכילץ °
ת מאכילין בולמוס ״ נבלות ואפילו עיניו. שיאורו עד או

ושקצים
ים שם כטור פי׳ כ :שם סמ׳ג תריח סימן םיי א .שם סס״ג תייו סי׳ <וור ג :נחיל̂ו

משנה לחם
6p שצכהתצה אסיה• סי נסינא נל6 נפירחא אלא אמרח• לא לנחחלה שמוהר אמרח׳ 

j נתי כ! אני דאסרח׳ אימיר מעס ני! רב ני! שאמרתי ל• שתשיט נדמ״הס ואפילו זר 
 נדיענד אנל לנהר,לה אלא לינצן נהרנה איסור ל! צפקא לא זז ולס• אסרה׳ ס׳ נסזיג אנל
 נדיענד דפשיי רוי״ס אי ציר שחה נדיענד דקאמר מהדר,׳! ילהני דסישר לרנק להו איה

 קאמר הכי יסשים מיהר פינא ואפילו להו דאית נרנק דלא דאהיא ודאי לא אימן דסשמע
 אכל כרנק מיהר נדיענד דנהרנה כ! ז׳׳ל יכינו יפסק .רנג! ולא היא רני מני מהדתי!
 ח״נ כד־ענד ראשי' ז״ל רניצי פסק נסזיג אכל יכי׳ שהה אפילו שאהר וזהי אסור לנתחלס

 דלא משוס אשור נדיענד דאפילי ר׳ל אמי׳ מ• מזוג נמרא דקאמר דרא׳ ליה דסשמע משיש
 די.יכ׳ הקושיא להק כדי אלא מיהר לינק נדיענד דסינא ושונא נשירהא ז״ל רניט שירש
ק ׳סטר 0אשי נמזיג אנל כדשרקית היא ר׳ מחציה׳! ר^סר  קושיא כאן אק דה״נ ינ
 לא יסיר״ש דציי ה״נ מזוג היס! אנל פסיר סיר״ס אי ציר ואימא נרנק מהדתי! ניקסא
 קושיא שאין כיי! כ’וא חוס! נקע לא ילק איירי צ1נסז דמחדה׳! שנאסר כדי סשג ניה שיץ
 זה כפששו כ! ל”ז רניט פירש לכך אטד נדיענד אפילי דר׳ל אמי׳ ס׳ נמזיג כשנפרש כלל

: זיל דנים לדעח לתר! נ״:
ט׳ הנקיאיס אחר אי הדיג אסר יכי׳ הייפאיס סקצת ח נירוש צ׳ל זיל היה נהג .ו

 שד .שמיקי, כיי! היחיד נדנד׳ להקל מלכים
 צריך איידיס שנים דאיכא היכא דכל נהג

̂ע פ׳ על הילכין צריך איט אימרם מאה אפי
 ומאה כמאה תר׳ שנים שהם כיי! הסקילי!

 ק ההציסי יכן זיל מאונים מקצה וכיה כהרי
:רניט נדעה שלא זה יכל האחרוציס

 דנל שם סטאי זה .יס׳ הרופאים נחלקו ואש
 להקל מלכים דנהו הדד דכי היכא

 הר.ילה אה נשמאכיל•! זיל האהרינים נו! יכהט
כד סכשיעיר פחיח פנעח אוחי חאכילין  אכילת נ

 צריך שמא אמדוהו אא"נ עליי להקל נדי פרם
ק הדנריס ונראין פרם אכילת נכדי כשיעור  י
.לי אמח פרק עיה) (יף(''נ] ננדיאיח מיכיא
 וריפא לטס ׳טלד א־יי הילה נייישלס׳ יכחינ
׳ יידע אי<׳ אישי  ספק נעשה חיי נשם אנהי י

 יכתטהי ודימה להקל נעשיח וספק נפשית
 זיל הרמנ׳ן ינתנ . הלנית נעלי מקצה

 אגל לצים יטלני אוסר דהילה היה יססחנרא
שומעי! •ודע איני אומר והילה יכיל אוסר ריפא

 דאיהו מא נלוס לאי דחילה •ידע דאיד לרופא
!’ינקיא •ידעי! איק חילץ של רינן •דע מנא

 אד מדע שאסר שוסעץ לרופא הלכך נחליק
דנריי: עיכ

ה ט ם־  (יומא שם נמשכה .יכי׳ שהריהה עו
מאכילי! שהריחה שנדה ש״נ}

 ההיא ינהלטח יננמרא נפשה שהשיג עד איחה
 זילו לתו אמר דרגי לקמיה אתי דהריהה שנדה

ט' היא ׳וה״נ דהאידנא לה למישי •• י
 נמשנה ש׳'נ) (שס .וני׳ טלמים שאהזו מ׳ ובן

 פסאים דברים אוהו האנילי! טלשס
 חולי טלמיס שירוש .עידו שיאיט עד

 ויש רעב מחמת אדם של עיניי האיר שהחשיך
 אוהו שמאכיל׳! טסדא יסטאר סכנה ט

י׳ ונזכר ראשי! הקל הקל דנ  שרק רניט נ
: שם נמטאר הכפויים ניים שהיא משנחט נהג יכא! אסיריה מאכליה מהלכיה יי

קט!

ג: שמסאכילה חיח
דל ת מנ ע

: t j המיחרין דנייס

 פנק ספי יעדף הסדן נהר אזלינן דלשלס ננוחי וט׳ נמנין שיים אם או דנדיי
 שפירש יהשעם הנקיאית אמר הילכים מני! שם אין ואם זיל נהרסני! ידלא סנקיאית

 נהמלה משסע הרוב אמי הולכים שכחנ דכיק תתלה הייג הזכיר ל ז שרניני משד כן
 כדעת דעהו היה ואס הנקיאית נתר זיל מנין המצא לא ואם הרוג לנקש ,ה’א' צריך

:הריב אהד או הבקיאיס אמר מלכים איפכא לימי לי היה זיל הימנין
 טעמי וט', הריר אמי הילכין צריך איט איעייס ומקצת צריו אומרים הרופאים סקצת

 ליכא נ)”נ אשי(דף דליב דס״ל משים דשת ריב נתר דאזליק ליה ראיה דסנר
 מעאה עדיף צריך אמר דנשהוא כיי! שד׳א דאיצעריך להקל צפשית דנפק דפשישא נירכא

כרמנ״ן נשם א״ח נסיר ז״ל יוסף ניה הרב כחג ק רץי*ל. צריך לא דאמר היכא היה
מרופא עדיף צריך איני כשאסר רמלה ליה ראיה ינאי נר׳ נסי לעיל א'כ יקשה ז״ל

כשאסר מייעא דעדיף דסיר דאנתעינן גימא פשיעא פריך מאי וני׳ יודע דלב משום
יורע דלב דסעמא איתי מאכילי! צריך כשאמי מרופא יעדיף משים דלאי וי״ל צריך איט
מי ריפא כמו אלא ינאי דיני אלינא ליה עניד לא נפשו מ־ח  וספק מד לגני נמר י

 הוו נערו רופאים הרי יאיכא נהייה אהרינא דאיכא דהיכא פריך ילהט להקל נפשות
נפשות דספק אוהו דמאכיל•! פשיעא ריפא נחר אלא הי• לא דאיהו תר׳ לנכי הרי

להקל
סייטוניות הנהות

ען כ׳#אסר דוי,«ו דהיינז ר,ו0•»פ גי<וניש r’ [ל] ;ונו׳ דםל*חו* •וימצא אכל* פכא א־ר [ד]• Ct< (דף דיומ^ נ סרק סי  *ו
S^h אס  h S :אS אשר אס Sאס גבך אסתבן א Sam v h אסור SהKכיSג״ר פיד׳־י וכן ו

S5M Sm ov ר״ח Sp pSns והורה זח S nryoS naSnהיתר t1״S וכי O’Sin הם בקיאים או הם נניאיס k Sk שיודע כיון nSian ת עהוא החיה או צדיך אני ואסר נסור יוס או ענ
 ימעך Sא דטיית KישנSו ונו ולמחאוה בלב ולנשיבת רואה ל־*א סכנה סציגו שהיכן האשד. וכן ססוכן אינו שהחולה סבורים אפילו אוהו מאכילין החולי סחטת ל©בול יכול ואיגי
 ואפי מחרפאח אינה ופעסיס סתעלפת היא כך ומתוך לב סכאיב האוכל חסרו! כי ולקלקל להלות שסחירא טייח מאי אלא נפשות ספק מאי לישגא ח־ייקת דא*כ התלמוד לשון שכן

^לא .וכו׳ המריחות עוברות והן סתים אין שרוכן פ אע׳ חי*ל של מכה גבי כדאסרינן השנה את עליו ומחללין סבנה קורא אני אחד אבר דאנון  דאבון אפילו שפסק על לראכי׳׳ה ו
ה מצאת■ זאת .אכי׳ה ע״ב עין ר.פסד ולא חליא בי*ינא ד;ינא רשורייקי משום אי*א לכחלר ה־״ירו שלא שמירח דעין מההיא עליו להשיב יש ני אחר אגר ס׳  יצהק ר%׳ יסור הקם( נ

 צרץ• אוסר חולה דכת־נ אוחו סאנילין לאכול לי תנו אעפ'כ אמר אס הוא הנפוריס יום לו אוסרים ולשתות לאכול שואל כשדחוי*ה פיר״י גליון לפניו כתוב והיה יוסף נר׳ םקודבי׳ל
ח קרינן אני י אוסר שאץ אע׳פ ני  פרס אכילת כברי ככותבת יהא שלא טעם טעם להאכילו טוב הרגר כאוסר יפח בקיאין אנו אין כי ייען .זצ״ל מהי׳ה לשון ע״כ הסכנה מפני 7י

 וישקור״ר יאכילוהו בכך ולעמוד לסבול יוכל לא שאם בנפש יפשיעז שלא ליזהר צריך אמנם כרת לאיסור יבא ש־יא רביעית חצי דהיינו לוגמיו מלא ובשתיה לו אסרו פרק כדאשכוזן
כי הינא בל אשי רב בד סר אמד ןה) :ע״כ דגקטיה הוא בעלמא תונבא [ז] : ע־כ ,נפשו מרת יודע לב משוס [ז) 1 לוזדיא א T לא אמרי מאח אפילו אני י V להו צייתנו לא 

 נשעיברתו •זרגן ר׳ של לאמו לעשות רני שהורה התם כראיתא [ט] : כ“ע דאורייתא שכו״ה מםיפך נד הר>־*םוד בכי* כוותיה לן דקיימא ועוד בתראר. דוטא נרותיה התוס' פסקו וכן
 דעתת כיישוב אוסר לנו שאין עוברה חקא הרטב״( וכתב תחלה הקל הקל אותה ן שמאכיל ג והשם הטור (כתבו ® :ע״כ כשעיברתו פירי אוצר שנתי של לאמו זעינא ורבי

j\ דבר סחחלד. אותר מאכילי! בקיאי! ע־פ אוחו שמאכילץ חולה אבל עצמו לשומן שצריכה ופעמים כרוסב סתיישנת סעסים y t r ר בקיאי! ע״פ לה 7הצי נדי לח  i תרי׳ז] סי הסור ענ׳
y ז״י* א״א אוסר היה לגרך שיכול כעגין דעתו רנתישכה ביוד.־־כ שאבל חולה המור [וזיל ס y t v ע׳ב] ירושלים כבונה ויבא יעלה שאומר הסזון כברכת יוידב של להזכיר i

תב ® n אדם כל וכן המור [נ 'V if משלשת כלל תתענה לא ימים שלשת תוך יולדת הרמב׳־ן בשם ש’ר%א וכתב לו ליחן ומותי סמנו לו יתנו לא אם הוא מסוכן פניו ונשתנו מאכל
I ארם] כל נשאר חיא הרי ואילו טנא! לחולה כסו לח מתנין אני צריכה אסרה אם שגעה ער

רמב"ם פ"ב הל' שביתת עשור ה"ח-ט'

167 פד זwQrנo ג פ״ב עשוי שביתת הלמת .זמנים טגידמש™
ס ינינל דניי .לכל׳ אלהל מהמץ שיי עשר למ שים תשע p י י מדנייתם והשאלה עשי לק תשע מן סינלו מהגל מלוש נללו5הה נדני• אלל נזנרי  pB'to גץ עשרה אלות נ

מ אישלע תרלסת נשיג נסמאר סימין שהניאל להלא עשרה שלש p לגהיעק עשרה םהים גת נתיסיןת התליה סן להשלעה דנריהם נשל מליץ שלא נתימקת נץ מי  ו
ם לשאר ם של השלמה נוץ עליהם נתל^ לנני דניי ה  לאץ ^נ נשללו עונייהם נתיללהת השלעה שיש שאלתי מי יש מדנריהם נלל המתה נאן שאין שאלתי ת• יש הסנחס נוה ליט מיי

ג גשלת לנתיעלןת אלג גשלת גתיללק השלמה שיש שאתר מי יש גלל תדנייהם נתייש השלמה  •יא ששללו ללעי לינים ההלטת שרעת לל{ .נוה מתתלעלת למיסאלת .ההמלת ועת לוה י׳
שאין לאע׳ש מונריהם הסשלפה נדץ אינה

' ' t אותו מאכילין ושקצים י o תשע בן י"קטן :וטיחרין דברים שימצאו עד אותו משהין ואץ
] מחנכין ' שנים עשר ובן [י] שנים  שעות בשתי לאכול רגיל היה כיצד .!ןעות6 אותו [נ
 לענות מוסיפץ pn כה לפי בארבע. אותו מאכילץ בשלש w היה בשלש. אותו מאכילין ביום
 נקבה בין זכר בין שנה עשרה אתת *בן בשעות. אותו

:במצות לועכו כדי סופרים מדברי ומשלים מתענה
א  עשרה שלש ובן אחד ויום שנה עשרה שתיס“ בת י

 כנדולים הן הרי שערות שתי שהביאו אחד ויום שנה
 הביאו לא אם אבל .התודה p ומשלימץ המצות לכל
 מדברי אלא משלימין ואינם הן קטנים עדיין שערות שתי

אותו מעינין אץ תשע מבן פחות שהוא קטן .מופרים
מכנה: לידי יבא שלא כדי הכפודים םvב

 למלימרא הגת' מן פלנית ינינלט מלשון p (יאה
 נתיעק השלמה נמלאת שאלינ [דנערה]. (דאע׳ש)

 הישנ״א לנ״נ התליה מן ממט לעני שים שלש
א שנת תשעני ההלטת שדעת זיל  נדליוא י

ע דגי• ו*ילש  ששלמו שנים ש' נן טא יני
p שנלם תשע  p עשי לל ששלמו עשי pi ט  ג

:שמלתו •״א
 אץ התינלץת שם .לגל' עתות שטא מטן יא

:לגל' אותן מענץ ~
ג6 מן אסור א '  לדף שם לט׳. נילירע לי

 ליסלן לאים אסלי ת״י עיוו)
 גץ יג>מ לתיש .«םל נהל טאו מקלת
 משליש יושנה אלנע ואפילו גלינן גץ גתוווץ

ניד;): שנהגונפהמיס ש'מי\ם
ך ^ ר  הנסלרים יום שיק משנה .לגל׳ והגלה ו

 את •יחצו להגלה להמלן■ עיג:) (יומא
 רג^ע שהוגיי המעמיס נת^רו לגנתרא אנלהם

ג נתגאי ושם  : •לס שלשים גל טא שגלה ג׳
י0

הראכיד השגת
*p ט׳ ה9ש •יא  נייסא ויל היאניד גתג .ו
 הנקגה נס הוגי שיטי גספרים תלאגל לא «

 ומם לפי הוסר .הגייאלח לפי הגל אלא שלים
ה לפי ליאקנה ג להצגה .אנ י  נסמן ליג טנא נ
 מר אצא אהויי סליגי ולא שישה נתיא דקייט
טוי לסי גטמק מיייי ;עגיל גתימ^ו, נ

שלישי פרק
ר’ א סו אפילו׳ אחד אבר בץ נופו בל בץ בצונן. בין בחמין הכפוריסבץ ב^ם לרחוץ א

 כדי כלה [א] פניהן, את רוחצין והכלה והמלך במים. להושיטה אסור קטנה אצבע
:יום שלשים עד כלה נקראת כמה ועד .עיניך תחזינה ביפיו מלך שנאמר ביופיו שיראה כדי והמלך .בעלה על תחגנה שלא

m טעו טי עלי/ ! שימי לעיש: «ל לאלץ« שמנ ג: נעי׳נטר טי זיןו מדג נ שס: מעיג ט׳
י ס

משנה לחם
 דאיכא טגא ואטלל שם דל הימנין דמאה שם דל המור שהניא ללסניא .להקל
הי אוליק ילג « מאטלין מתניהץ דמיקאסרה הגקיאלס נ  משמע נקיאים ט מל ט

הי אוליק וצא לומר הנמיא הלנין אמאי איג נקיאלת נתר דאול־ק  דטת(יפא ילג נ
הי אולי!ן סלחא יאינא לאעינ לאוציק  עיש א!« פאנילין משנהלל שאמרה לוט נקיאלה נ
 לא נקיאלת דאיהא דטכא אתריני להר• איס עייף נקיאים השנים דאם נצלעי ננןאץ

הי *ליק :לעלה ילג נ
« p  mn הג .לכל' לשטה אלט ממנגץ עשר גן אל שנים סשע  ל• לנראה איה נ

 לפני שנים שלש נהיטק השלמה נמצאם שאליג לנל׳ ויל לינינל ההצגלה דיעת י י
« ט הונן־ שננל זיל להיץ נהרייף מיץ ויל ינינל טנה טל יפה לצעמלי .עיג ט  יני

ל ט י  ניהיק לא הטולש לצאלט הנייסא יצטתה לנראה ,הפיילש לאוהל הנייםא אלט נ
 ולפני לונריהם שנה לשני שהים ולשני פנה לטי לר'< טנא ליג נפלמא פ״ג) «עיא{לף

ש׳י זנס נסשרינל גואיהא לונריהם שהים  נרים הגי W6 ליה נטס ילא נראה דל י
 לרעתו הטניא נפיילש להטישג וציין רל היא^ש גלום pi ניסא ליי׳נ טנא ליג נפלסא

ט היייף נטשת הולך שיניע הדני וגלל .מקלט נאן לאץ  שאליג שאפי למה .ויל י
 אל לשנה לקאהי השלמה היען פאי לו*נ טנא לינ תירצו דננמיא נללמי לנל׳ נמצאה
ט משלימץ לפרקן סמץ שטם טי ה p מילט לפני שים שט י  כר' טשקיס אנו לאם הטי
 ייא P מירנק ימשלימץ ור"נ טנא לפוג פיאליייחא משלים שנים לייג דהינלק יוסק

 והא פגים נשלם שהים אל אתה בנה דקאטיה המשנה יהישג לא נ“א ויל הרי״ף לגדנתנ
 לייג לי*נ י׳א לשנה אלוי לילס <*נ pמ הלא התיטק שהילג טלט לאני שנים שלש מי

 להשהא ייא שנם שנשלמה ייא נן שליל לראי אלא .פנים שלש הר• א*ג pסדי משלימים
ק שמשלים נייג ייג שהם שנים שט מ• :מיטיייתא ייד לשנה מיינ

ע הרג .ש' אתי ויום שנים תשע p קסן  מל ההלמת גטילש כתג ויל נשים יגי
ע היייף דניי  מאי לנל׳ אלהל ממנטן ימהניהיןדקהני לפרוש• לצינהלנא ויל ויני

ען הן וניל ייגלט'. שנה הייט לפרקן ננמיא נטגיץ לכדאסרןק השלמה ט  יפירש שירוש ו
^ ליניי ויל «*ן ע ויל כי''  השלמה מיען מאי שאמיל האמת הפי אצא איט ויל ויני
fa למאי אנל i• ניסא וו*נ הלנא צרנ נשצמא לאמיל לט' הת־טיןח תק שאפיל מעיקרא 
• הפירוש טי לם' מי מסניהץ סוקייק לי״נ הונא יצרג רפיי ניני  יינריר-ם שנה צפני י

י שתים לשנו דמי דינייהם שנה לשני מתעסץ לטיק י נ י ף דלדניי אלא טרה י  הוי׳
 מי •*נ P לרניט דלהיי״ף ניץ נסללה ללא מריא איירי מתניסץ לנ*נ ויל לרטט

 א״נ ומן גלאמי ומן זחלן צמ לפנייא י*נ שנת דטינל צדוהל טדה מיניי ההשלמה
י שתים לטי היא לא ייא נשנת שהוא טלה של הסימן י נ י ה וציין מרה י ט  שלש ט

 ויל ליש׳׳י נפלמא טרה מיניי והשלמה •*נ שנת אנל לנו י״ג )f< אלא p לאיט פנים
ה מדמי נסשלמה אלא ליישג איא ליניע אנל ניחא ייד נשנת הוי נאימק מי

ת הו ת ת מוגיו מיי
ץגויג ג לולו! [ י lu מוסר turn נ in v p סחננין חעע וגן t/m inw י נ י מתי ילוען נ  ו

הינ ל-ליו! במלממ׳ מסד, וגן לעעלוו inw סטכין ׳*מ p ע*ד גן  ונעמי ,ילחנן גוי ימסק נ
חג תםנליו י רייק הטסמחמ ולעלן ג ׳ ו  למגי inw סחננין למירקן מטך rifu'nn ויוניוו נ

1 luv■»ט נערה מי ננתיניח ונן ׳•נחים ל  לתעניחא «נ-ן תייסר נר 0H לי •וגיד. *ניי מ
ר וחו׳מ ע־מ לעת טעת ק נ o ונן ילתנן ני■ נן נס נלונ ינ׳ 'n תנ1 ״ :ת־ג נימס  נ
ך למנילה מותן עסחנגין גריד תמלר  גל טי״■ (נ) 1 ע־נ| לסינח ניזדזה אוח! סחננין נ
ט נ מנ מלמ ׳•׳ין ל* קסניס ט י וולמ דממיי נחנסיס ל><1 |ל] :גתלגמלת ע'׳מ נ נ י נ

 ההשלמה קודם שלש שהם לייג דיא עשי להשתא ■*ג) סשע שגת שהלא שנת (למי גנריא
ה דוני ה מיניי ההשצעה שהיא ייג שנת לטיט טי  נמללס איירי הלנא לרג אנל טי
דני׳ מן מ• עשר שנח דה״ע תשע דנן ויל י!רי נ  עשר שהם שים שלש דאיגא נמצא ט
ה קןיםהש:מת עשרה לשטם עשרה ואתת טי  שליס לטי ששיי לקאמי ייג שגת שהיא ה
סנ פאי דאי ויל ליניט ההלנית דניי שמשיש ויל הרין דניי נסידלש לי נראה «ז  דנ

ע הרג טה יני ע׳י מאי לשי טי ויל נ  טמך מי דמטיתץ דשיילש •יע והלה איג ד
תי מקשה פאי השלמה ה מניייתא הט נ מן הו• נסי ההם שמאל נר זינ הפל®! ט

ב לא תאי אלא נמחיתץ  להרין לו למה לאיש .הססקנא לפי אלא p ויל הלין טי
טן לפרש זיל תי ע ען לי׳ע מנא ליג פירזש סי י ט »לא p אפיל לא הא השלמה י  נ

י דינה נניייתא אלא ק נ«שא מי לדייהל מתיתץ אנל שמואל נ  של שגה לטי מי
ד למאן המקשה סני נדמה מרה דניי של שמים לפני דטיט ונר'י.ם  טקימתא מההיא יי

מן מ• ומתניאץ ולומר ליומק מצרנל לאסאי נסמן רנ1 הלנא לדג זאוקימנא  ט
ט סל p טרש לא היין וגיס  מוגיס ויל הו׳ן דנוי שמ0מ דלדאי איט וה המשנה דנ
ם וניייחא יאה דל דה^ן דניץ לי״ל .כלל הניייסא הוניי ללא קאי מסניחץ דעל  דינ
י מן מי דטניין נמהקנא לה מר׳ח שמואל נ  דמטץט מאי דלפלס ליס משמע השלמה ט

טק דמה ממאי והדייק השלמה סימן סי נמי סתניטן  דדנייהם שנה דצסנו מעיקרא פי
לוא• שק לטלן אהא מתניטן לפרוש• נייימא דמהסמא משום טרה של שהים דהוי

ה טי  כהלנלת דני• ניאלי להלא ו״ל הוין לדניי פטם ליל וה סי. הגי מטיסץ ד
ס ע ההלנלס שדעת וליל ו״ל איה נ׳ פת■ .ויל ויני ט  ■נדץ *נה ייא דשנה צלמי ט

ע סלשץ p נראה שאץ לאע״ם מדנריהם ההשלמה  סלשץ P טאה שאין עיש לס׳. ויל יני
ם  נ0נ לל««ה לס' אמי ליום /’ לק אתי ליום שנה •*נ נח שנהג פפני סא דל יני

א סן מלגות למיש למפה ננרש אתד יום סוגיי ולא •יא נן מי  השלמה נמצאת שארג מ
ם שלש הטטק טלש יהיה ואפילו קשה התליה p טלנל לפגי שנים שלש גתיעק  לטי טי

 דוקא ומשמש לטקן סמלן שטם אל טה אמיל יננמרא משום P לן אינשם פאי טלנל
^ ייג שנה הלי לפרקן כמלך והאי ינימא קשה שלש צא אנל שטם ט ליה לי  W מפלס ט
ק ם לעונת ט ט תנ ט ל הי׳ן נדנ שג p צלמי צריפים אנל למיג הלסת נטרלש י  מהניהץ ^
טי! סמלו מאי דאציג ילמק ציני קי• פרטן על אצא נתיטק י׳ג שנם סי הפיק הא ל
ס לטנה שרק הנ עשרה פלש שנה דה״ט טיי ע הרג נוג  גיסא P גם איג ויל נטם יני

נ דהטס לומר יש ואולי .צדיק הס ם נהשלמה ישליגי מציע והא מא המניו ט טנ  נ
 והשלמה ואיתמר פאי p אם פלל דדנייהס השלמה ליה ליה יימנן דיני איהא לט ננמיא
ק נ עצה צלהיף זלא להנל איהמי יינ ג P ידטיהם השלמה לעיל נשהזניר ת'  מנא י

 לצלמי עלד לצלספיף למוש יאץ הליה של ההשנמה לפני שרם שהי אלא נהל אשגמן לא
:שלש דמי

•סדייזה
די עוז סג

ט גן תג ;מ4<מ צמנגו ט עשוה א ס אמ1מ צא י נירפא ו׳ל טאנ״י נ טוי  למי לס׳ נ
ן נליגי! אנמנו אלעד »נ■ : ענ״ל נתינמןע מייוי סו י«מא נסיא ט P ריש מיי  / I גוא 
 דדנק מצמר לנמניו יאלמירא גרשצמר ילהק ט׳ ו״צ אנלש ו׳י '(לשק »יפ P טייי״י ננוג״אות
ח ;גמלצר לרא «ייא רא דמש•; דנמרא טינא ור״ו גרגרל^  טדא ע רמלץ. מקל ט טס י׳ג נ

;סמשמללר עלור טץ לטללסע יילמא
ג  שילפ׳ג מוץ לגטיא לל) יילמא(ין נהיא ש׳ .לללשש לאינל ט לם' נילפ׳ג צלימלן *סור ט׳

::גמלו ש« ודצ סללער למשמיש לבינר ניסיצר אשלי, . , , .
o ססליעי ד*םלי*■ חידלן גן תנע* לי■ *א׳עלר p1״,t *בגסי low ג דרגי טניה נע׳ י

* ת1ע גלח טי ל ל « חנן •י ץ רניני *נא זלילקו רעל •מק לגן יומ 0*ול*ר גל חגלה p חג׳ויטין טגעץ *ץ נו חג ססס n תלנת •לץ *0* גייייו ווסמו נ a )n  i r o• *ולל w
* נסוחל תלגח *01׳ ע דני סינית רג טנ * ו ג ממק ור*גייר טי *ו ג׳ ר' נ
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T ^ונו׳ רף1ג5מ דמלחא אומצא אכל נכא רג אמר )פ׳ (דף שם .׳1וכ נמלח לי5 אב: 
ר ט' שעל צי  פשיכא ניוה״נ לככזמנח מצכרף ■רק שע״ג ציר ארשנ״ל שם .ו

מ ה .היא אוכלא אוכלא אכשויי נל קח׳ל היא משקה דמימא מ  אמר שס .ט'1 שנע הי
!V יפיייש כחינ השגה לא ן]:ה מ*ע פעור הכפירים כיוס נסה אכילה האוכל לקיש 

 שנע פסא הלילה נתהלה מי! לה פשנחה
-הערכ מסעודה

ט' סננה ט שיש nS!n ה  (דף במשגה .ו
ע׳ על איהי מאכילי! הילה פ״נ)

 אמר פ״ג) (דף ועמרא .דיי שיאמר עד עצמי
 איט אימר יריפא צרין אימר מילה יגא׳ ר'

 יידע לב מיס עצמי עפ'׳ אימי מאכילי! צריך
 איט אימר ימילה צריך אימר ריפא נפשו סרה
 תיצנא מ׳ע ריפא פ׳ על אימי מאכילי! צריך
 נשאי ישם להקל גפשיה ספק ליה דנקגו היא

 דקמג׳ מהגיה׳! והעמידו •גא• ר׳ לדעה המ9י
 אומר נשמילה נקיא•! פ• על אותי סאנילץ

ץ איד  אימי׳! ושגיס כמותי שדם יריפאים צי
הי אזליק דלא צרך  מקילים אנל דעות ריג נ

 רג נר סי אמדי נ! יאחר איתי ימאטלץ
 אפילי אד צריך יאמר היכא כל אמר אשי

 שסעיגן לדיייה צריך לא דאסר• מאה איכא
 ההיא עניינן לא אשי דג נר סר ולדעה

 רינ אתר שהולכי; רניצי סונר ולזה איקסתא
 כמי היא כאן ימ׳ש נסמוך שאכהינ כמי יפיח

נ נר פ טחיה יקי׳ל אש• י נ' ;דל י
ר פ י .יכי׳ צריך איע ההילה א  זה נזכר כנ

י׳ דנ  שיהיה ינלני רניני ינהב יצא• רני נ
• נקיאץ נדשנה שהזכיח לפי נקי

KBn ט' צריך אימי אמד  מיסכס זה .י
 ופירוש להקל נפשית יספק שם מטאי

 אנל צריך איני אומר החילה נשאי! מחא
 אי! כסוסי אמי וריפא צריך איד אוסר «צה

 דנריי שאי! אחד ריפא פי על אוחי סאניל•!
א ננריא מטאי יכן שנים נמיךס אמי של  נטני

 נחילה רניצי ידנר׳ ז׳ל נהט יכן •נאי דר׳
•ידע: איני שאימי או שנשהחק

 כנר .יכי' 7צי 6מר1א הריפאיס סקצת
 אמר שסלטס רנינו שדעה נתנס•

נ ו דני יסציט דעות י  איסד נה! שיש נפשית נ
נאנן נשהכהי כט! הרינ אמר ■נה! והולנק

׳ נה יש אס לאמוד להס ויש י כאן אף הרינ אחר הילכין נחלקו ואם שהכ« נמקים להמית נ
עושי!

 או דנריי כיריש צ״ל הכקיאי; אחר נצי הרינ אחר רניצו ימ׳ש נשאלתיח כחינ יכן כ! עושי!
 להקל נין צהתמיר ני; ננקיאות שיי! שאיק אחר הנקיאין אחר הילכין נמצין שיין אס

 מכריע הנקיאית נשיי! אצמא ייפאיס פ׳ על א״רי יצא !’נקיא ע״פ שאמרו לפי זה וכתנ
 באס כתב בהררא אלא היינ אחי הולכין המציצי!שוין נשאי! אנל הרסנ״ךז׳ל. ונ״כ

שאי! יריכמ-ם צריך אוסר סיפלנ יחיד היה ’
ץ שלבלבו כל גפנים לולבי הן ואלו .חייב גפנים ף ן צריך איפ א״ימיין ימימהי! ^נך כל חכיזים ב,

 הרי זה על יתר ועדיוסהכפורים. השנה מראש שראל
 במלח צלי אבל ז •י באילו כיוצא כל וכן ופטור כעצים הן

 .מצטרף ירק גבי שעל ציר .לבשר [י] המלח מצטרף
 הן כאוכל האוכל עם המעורבים האוכל שמכשירי מפגי

 שקץ עד שאכל גסה מאכילה שכע היה .חשובים
 אוכלין שאכל כמי פטור שובעו על יתר ואכל במזונו
 היתר המאכל שזה פי על שאף .לאכילה ראויין שאינם

 חולה ף! :כזה ששבע טי לכל ראוי אינו לרעב ראוי
 >י<ע״פ הכפורים ביום [ל] לאכול ששאל סכנה בו "שיש

 על אותו טאבילין צריך אינו אומרין הבקיאין שהרופאים
 צריך איני החולה אמר .[י] דיי שיאמר עד עצמו פי

 וועא .[י] פיו על אותו מאכילין צריך אומר והרופא
 אוטר ואחד צריך אומר אחר רופא .בקי רופא שיהיה

 צריך אוטרין הרופאין מקצת .אותו מאכילין צריך אינו
 אהר או הרוב אחר =הולכין צריך אינו אומרין ומקצתן
 אב אבל .אני צריך החולה יאמר שלא ובלבד .הבקיאין

 החולה אמר לא .אותו מאכילין [ל] אני צריך אמר
 ואלו כקיאין כלם והיו הרופאים ונחלקו צריך שהוא

 :אותו מאכילין צריך שאמרו כמנין צריך אינו שאמרו
 הכפורים שיום באזנה לה לוחשין [ש] שהריחה’ עוברה ט

 לאו ואם מוטב זה בזכרון דעתה נתקררה אם .ד.וא
 שאחזו מי וכן . נפשה שתתישב ° עד אותה מאכילץ °
ת מאכילין בולמוס ״ נבלות ואפילו עיניו. שיאורו עד או

ושקצים
ים שם כטור פי׳ כ :שם סמ׳ג תריח סימן םיי א .שם סס״ג תייו סי׳ <וור ג :נחיל̂ו

משנה לחם
6p שצכהתצה אסיה• סי נסינא נל6 נפירחא אלא אמרח• לא לנחחלה שמוהר אמרח׳ 

j נתי כ! אני דאסרח׳ אימיר מעס ני! רב ני! שאמרתי ל• שתשיט נדמ״הס ואפילו זר 
 נדיענד אנל לנהר,לה אלא לינצן נהרנה איסור ל! צפקא לא זז ולס• אסרה׳ ס׳ נסזיג אנל
 נדיענד דפשיי רוי״ס אי ציר שחה נדיענד דקאמר מהדר,׳! ילהני דסישר לרנק להו איה

 קאמר הכי יסשים מיהר פינא ואפילו להו דאית נרנק דלא דאהיא ודאי לא אימן דסשמע
 אכל כרנק מיהר נדיענד דנהרנה כ! ז׳׳ל יכינו יפסק .רנג! ולא היא רני מני מהדתי!
 ח״נ כד־ענד ראשי' ז״ל רניצי פסק נסזיג אכל יכי׳ שהה אפילו שאהר וזהי אסור לנתחלס

 דלא משוס אשור נדיענד דאפילי ר׳ל אמי׳ מ• מזוג נמרא דקאמר דרא׳ ליה דסשמע משיש
 די.יכ׳ הקושיא להק כדי אלא מיהר לינק נדיענד דסינא ושונא נשירהא ז״ל רניט שירש
ק ׳סטר 0אשי נמזיג אנל כדשרקית היא ר׳ מחציה׳! ר^סר  קושיא כאן אק דה״נ ינ
 לא יסיר״ש דציי ה״נ מזוג היס! אנל פסיר סיר״ס אי ציר ואימא נרנק מהדתי! ניקסא
 קושיא שאין כיי! כ’וא חוס! נקע לא ילק איירי צ1נסז דמחדה׳! שנאסר כדי סשג ניה שיץ
 זה כפששו כ! ל”ז רניט פירש לכך אטד נדיענד אפילי דר׳ל אמי׳ ס׳ נמזיג כשנפרש כלל

: זיל דנים לדעח לתר! נ״:
ט׳ הנקיאיס אחר אי הדיג אסר יכי׳ הייפאיס סקצת ח נירוש צ׳ל זיל היה נהג .ו

 שד .שמיקי, כיי! היחיד נדנד׳ להקל מלכים
 צריך איידיס שנים דאיכא היכא דכל נהג

̂ע פ׳ על הילכין צריך איט אימרם מאה אפי
 ומאה כמאה תר׳ שנים שהם כיי! הסקילי!

 ק ההציסי יכן זיל מאונים מקצה וכיה כהרי
:רניט נדעה שלא זה יכל האחרוציס

 דנל שם סטאי זה .יס׳ הרופאים נחלקו ואש
 להקל מלכים דנהו הדד דכי היכא

 הר.ילה אה נשמאכיל•! זיל האהרינים נו! יכהט
כד סכשיעיר פחיח פנעח אוחי חאכילין  אכילת נ

 צריך שמא אמדוהו אא"נ עליי להקל נדי פרם
ק הדנריס ונראין פרם אכילת נכדי כשיעור  י
.לי אמח פרק עיה) (יף(''נ] ננדיאיח מיכיא
 וריפא לטס ׳טלד א־יי הילה נייישלס׳ יכחינ
׳ יידע אי<׳ אישי  ספק נעשה חיי נשם אנהי י

 יכתטהי ודימה להקל נעשיח וספק נפשית
 זיל הרמנ׳ן ינתנ . הלנית נעלי מקצה

 אגל לצים יטלני אוסר דהילה היה יססחנרא
שומעי! •ודע איני אומר והילה יכיל אוסר ריפא

 דאיהו מא נלוס לאי דחילה •ידע דאיד לרופא
!’ינקיא •ידעי! איק חילץ של רינן •דע מנא

 אד מדע שאסר שוסעץ לרופא הלכך נחליק
דנריי: עיכ

ה ט ם־  (יומא שם נמשכה .יכי׳ שהריהה עו
מאכילי! שהריחה שנדה ש״נ}

 ההיא ינהלטח יננמרא נפשה שהשיג עד איחה
 זילו לתו אמר דרגי לקמיה אתי דהריהה שנדה

ט' היא ׳וה״נ דהאידנא לה למישי •• י
 נמשנה ש׳'נ) (שס .וני׳ טלמים שאהזו מ׳ ובן

 פסאים דברים אוהו האנילי! טלשס
 חולי טלמיס שירוש .עידו שיאיט עד

 ויש רעב מחמת אדם של עיניי האיר שהחשיך
 אוהו שמאכיל׳! טסדא יסטאר סכנה ט

י׳ ונזכר ראשי! הקל הקל דנ  שרק רניט נ
: שם נמטאר הכפויים ניים שהיא משנחט נהג יכא! אסיריה מאכליה מהלכיה יי

קט!

ג: שמסאכילה חיח
דל ת מנ ע

: t j המיחרין דנייס

 פנק ספי יעדף הסדן נהר אזלינן דלשלס ננוחי וט׳ נמנין שיים אם או דנדיי
 שפירש יהשעם הנקיאית אמר הילכים מני! שם אין ואם זיל נהרסני! ידלא סנקיאית

 נהמלה משסע הרוב אמי הולכים שכחנ דכיק תתלה הייג הזכיר ל ז שרניני משד כן
 כדעת דעהו היה ואס הנקיאית נתר זיל מנין המצא לא ואם הרוג לנקש ,ה’א' צריך

:הריב אהד או הבקיאיס אמר מלכים איפכא לימי לי היה זיל הימנין
 טעמי וט', הריר אמי הילכין צריך איט איעייס ומקצת צריו אומרים הרופאים סקצת

 ליכא נ)”נ אשי(דף דליב דס״ל משים דשת ריב נתר דאזליק ליה ראיה דסנר
 מעאה עדיף צריך אמר דנשהוא כיי! שד׳א דאיצעריך להקל צפשית דנפק דפשישא נירכא

כרמנ״ן נשם א״ח נסיר ז״ל יוסף ניה הרב כחג ק רץי*ל. צריך לא דאמר היכא היה
מרופא עדיף צריך איני כשאסר רמלה ליה ראיה ינאי נר׳ נסי לעיל א'כ יקשה ז״ל

כשאסר מייעא דעדיף דסיר דאנתעינן גימא פשיעא פריך מאי וני׳ יודע דלב משום
יורע דלב דסעמא איתי מאכילי! צריך כשאמי מרופא יעדיף משים דלאי וי״ל צריך איט
מי ריפא כמו אלא ינאי דיני אלינא ליה עניד לא נפשו מ־ח  וספק מד לגני נמר י

 הוו נערו רופאים הרי יאיכא נהייה אהרינא דאיכא דהיכא פריך ילהט להקל נפשות
נפשות דספק אוהו דמאכיל•! פשיעא ריפא נחר אלא הי• לא דאיהו תר׳ לנכי הרי

להקל
סייטוניות הנהות

ען כ׳#אסר דוי,«ו דהיינז ר,ו0•»פ גי<וניש r’ [ל] ;ונו׳ דםל*חו* •וימצא אכל* פכא א־ר [ד]• Ct< (דף דיומ^ נ סרק סי  *ו
S^h אס  h S :אS אשר אס Sאס גבך אסתבן א Sam v h אסור SהKכיSג״ר פיד׳־י וכן ו

S5M Sm ov ר״ח Sp pSns והורה זח S nryoS naSnהיתר t1״S וכי O’Sin הם בקיאים או הם נניאיס k Sk שיודע כיון nSian ת עהוא החיה או צדיך אני ואסר נסור יוס או ענ
 ימעך Sא דטיית KישנSו ונו ולמחאוה בלב ולנשיבת רואה ל־*א סכנה סציגו שהיכן האשד. וכן ססוכן אינו שהחולה סבורים אפילו אוהו מאכילין החולי סחטת ל©בול יכול ואיגי
 ואפי מחרפאח אינה ופעסיס סתעלפת היא כך ומתוך לב סכאיב האוכל חסרו! כי ולקלקל להלות שסחירא טייח מאי אלא נפשות ספק מאי לישגא ח־ייקת דא*כ התלמוד לשון שכן

^לא .וכו׳ המריחות עוברות והן סתים אין שרוכן פ אע׳ חי*ל של מכה גבי כדאסרינן השנה את עליו ומחללין סבנה קורא אני אחד אבר דאנון  דאבון אפילו שפסק על לראכי׳׳ה ו
ה מצאת■ זאת .אכי׳ה ע״ב עין ר.פסד ולא חליא בי*ינא ד;ינא רשורייקי משום אי*א לכחלר ה־״ירו שלא שמירח דעין מההיא עליו להשיב יש ני אחר אגר ס׳  יצהק ר%׳ יסור הקם( נ

 צרץ• אוסר חולה דכת־נ אוחו סאנילין לאכול לי תנו אעפ'כ אמר אס הוא הנפוריס יום לו אוסרים ולשתות לאכול שואל כשדחוי*ה פיר״י גליון לפניו כתוב והיה יוסף נר׳ םקודבי׳ל
ח קרינן אני י אוסר שאץ אע׳פ ני  פרס אכילת כברי ככותבת יהא שלא טעם טעם להאכילו טוב הרגר כאוסר יפח בקיאין אנו אין כי ייען .זצ״ל מהי׳ה לשון ע״כ הסכנה מפני 7י

 וישקור״ר יאכילוהו בכך ולעמוד לסבול יוכל לא שאם בנפש יפשיעז שלא ליזהר צריך אמנם כרת לאיסור יבא ש־יא רביעית חצי דהיינו לוגמיו מלא ובשתיה לו אסרו פרק כדאשכוזן
כי הינא בל אשי רב בד סר אמד ןה) :ע״כ דגקטיה הוא בעלמא תונבא [ז] : ע־כ ,נפשו מרת יודע לב משוס [ז) 1 לוזדיא א T לא אמרי מאח אפילו אני י V להו צייתנו לא 

 נשעיברתו •זרגן ר׳ של לאמו לעשות רני שהורה התם כראיתא [ט] : כ“ע דאורייתא שכו״ה מםיפך נד הר>־*םוד בכי* כוותיה לן דקיימא ועוד בתראר. דוטא נרותיה התוס' פסקו וכן
 דעתת כיישוב אוסר לנו שאין עוברה חקא הרטב״( וכתב תחלה הקל הקל אותה ן שמאכיל ג והשם הטור (כתבו ® :ע״כ כשעיברתו פירי אוצר שנתי של לאמו זעינא ורבי

j\ דבר סחחלד. אותר מאכילי! בקיאי! ע־פ אוחו שמאכילץ חולה אבל עצמו לשומן שצריכה ופעמים כרוסב סתיישנת סעסים y t r ר בקיאי! ע״פ לה 7הצי נדי לח  i תרי׳ז] סי הסור ענ׳
y ז״י* א״א אוסר היה לגרך שיכול כעגין דעתו רנתישכה ביוד.־־כ שאבל חולה המור [וזיל ס y t v ע׳ב] ירושלים כבונה ויבא יעלה שאומר הסזון כברכת יוידב של להזכיר i

תב ® n אדם כל וכן המור [נ 'V if משלשת כלל תתענה לא ימים שלשת תוך יולדת הרמב׳־ן בשם ש’ר%א וכתב לו ליחן ומותי סמנו לו יתנו לא אם הוא מסוכן פניו ונשתנו מאכל
I ארם] כל נשאר חיא הרי ואילו טנא! לחולה כסו לח מתנין אני צריכה אסרה אם שגעה ער

רמב"ם פ"ב הל' שביתת עשור ה"ח-ט'

167 פד זwQrנo ג פ״ב עשוי שביתת הלמת .זמנים טגידמש™
ס ינינל דניי .לכל׳ אלהל מהמץ שיי עשר למ שים תשע p י י מדנייתם והשאלה עשי לק תשע מן סינלו מהגל מלוש נללו5הה נדני• אלל נזנרי  pB'to גץ עשרה אלות נ

מ אישלע תרלסת נשיג נסמאר סימין שהניאל להלא עשרה שלש p לגהיעק עשרה םהים גת נתיסיןת התליה סן להשלעה דנריהם נשל מליץ שלא נתימקת נץ מי  ו
ם לשאר ם של השלמה נוץ עליהם נתל^ לנני דניי ה  לאץ ^נ נשללו עונייהם נתיללהת השלעה שיש שאלתי מי יש מדנריהם נלל המתה נאן שאין שאלתי ת• יש הסנחס נוה ליט מיי

ג גשלת לנתיעלןת אלג גשלת גתיללק השלמה שיש שאתר מי יש גלל תדנייהם נתייש השלמה  •יא ששללו ללעי לינים ההלטת שרעת לל{ .נוה מתתלעלת למיסאלת .ההמלת ועת לוה י׳
שאין לאע׳ש מונריהם הסשלפה נדץ אינה

' ' t אותו מאכילין ושקצים י o תשע בן י"קטן :וטיחרין דברים שימצאו עד אותו משהין ואץ
] מחנכין ' שנים עשר ובן [י] שנים  שעות בשתי לאכול רגיל היה כיצד .!ןעות6 אותו [נ
 לענות מוסיפץ pn כה לפי בארבע. אותו מאכילץ בשלש w היה בשלש. אותו מאכילין ביום
 נקבה בין זכר בין שנה עשרה אתת *בן בשעות. אותו

:במצות לועכו כדי סופרים מדברי ומשלים מתענה
א  עשרה שלש ובן אחד ויום שנה עשרה שתיס“ בת י

 כנדולים הן הרי שערות שתי שהביאו אחד ויום שנה
 הביאו לא אם אבל .התודה p ומשלימץ המצות לכל
 מדברי אלא משלימין ואינם הן קטנים עדיין שערות שתי

אותו מעינין אץ תשע מבן פחות שהוא קטן .מופרים
מכנה: לידי יבא שלא כדי הכפודים םvב

 למלימרא הגת' מן פלנית ינינלט מלשון p (יאה
 נתיעק השלמה נמלאת שאלינ [דנערה]. (דאע׳ש)

 הישנ״א לנ״נ התליה מן ממט לעני שים שלש
א שנת תשעני ההלטת שדעת זיל  נדליוא י

ע דגי• ו*ילש  ששלמו שנים ש' נן טא יני
p שנלם תשע  p עשי לל ששלמו עשי pi ט  ג

:שמלתו •״א
 אץ התינלץת שם .לגל' עתות שטא מטן יא

:לגל' אותן מענץ ~
ג6 מן אסור א '  לדף שם לט׳. נילירע לי

 ליסלן לאים אסלי ת״י עיוו)
 גץ יג>מ לתיש .«םל נהל טאו מקלת
 משליש יושנה אלנע ואפילו גלינן גץ גתוווץ

ניד;): שנהגונפהמיס ש'מי\ם
ך ^ ר  הנסלרים יום שיק משנה .לגל׳ והגלה ו

 את •יחצו להגלה להמלן■ עיג:) (יומא
 רג^ע שהוגיי המעמיס נת^רו לגנתרא אנלהם

ג נתגאי ושם  : •לס שלשים גל טא שגלה ג׳
י0

הראכיד השגת
*p ט׳ ה9ש •יא  נייסא ויל היאניד גתג .ו
 הנקגה נס הוגי שיטי גספרים תלאגל לא «

 ומם לפי הוסר .הגייאלח לפי הגל אלא שלים
ה לפי ליאקנה ג להצגה .אנ י  נסמן ליג טנא נ
 מר אצא אהויי סליגי ולא שישה נתיא דקייט
טוי לסי גטמק מיייי ;עגיל גתימ^ו, נ

שלישי פרק
ר’ א סו אפילו׳ אחד אבר בץ נופו בל בץ בצונן. בין בחמין הכפוריסבץ ב^ם לרחוץ א

 כדי כלה [א] פניהן, את רוחצין והכלה והמלך במים. להושיטה אסור קטנה אצבע
:יום שלשים עד כלה נקראת כמה ועד .עיניך תחזינה ביפיו מלך שנאמר ביופיו שיראה כדי והמלך .בעלה על תחגנה שלא

m טעו טי עלי/ ! שימי לעיש: «ל לאלץ« שמנ ג: נעי׳נטר טי זיןו מדג נ שס: מעיג ט׳
י ס

משנה לחם
 דאיכא טגא ואטלל שם דל הימנין דמאה שם דל המור שהניא ללסניא .להקל
הי אוליק ילג « מאטלין מתניהץ דמיקאסרה הגקיאלס נ  משמע נקיאים ט מל ט

הי אוליק וצא לומר הנמיא הלנין אמאי איג נקיאלת נתר דאול־ק  דטת(יפא ילג נ
הי אולי!ן סלחא יאינא לאעינ לאוציק  עיש א!« פאנילין משנהלל שאמרה לוט נקיאלה נ
 לא נקיאלת דאיהא דטכא אתריני להר• איס עייף נקיאים השנים דאם נצלעי ננןאץ

הי *ליק :לעלה ילג נ
« p  mn הג .לכל' לשטה אלט ממנגץ עשר גן אל שנים סשע  ל• לנראה איה נ

 לפני שנים שלש נהיטק השלמה נמצאם שאליג לנל׳ ויל לינינל ההצגלה דיעת י י
« ט הונן־ שננל זיל להיץ נהרייף מיץ ויל ינינל טנה טל יפה לצעמלי .עיג ט  יני

ל ט י  ניהיק לא הטולש לצאלט הנייסא יצטתה לנראה ,הפיילש לאוהל הנייםא אלט נ
 ולפני לונריהם שנה לשני שהים ולשני פנה לטי לר'< טנא ליג נפלמא פ״ג) «עיא{לף

ש׳י זנס נסשרינל גואיהא לונריהם שהים  נרים הגי W6 ליה נטס ילא נראה דל י
 לרעתו הטניא נפיילש להטישג וציין רל היא^ש גלום pi ניסא ליי׳נ טנא ליג נפלסא

ט היייף נטשת הולך שיניע הדני וגלל .מקלט נאן לאץ  שאליג שאפי למה .ויל י
 אל לשנה לקאהי השלמה היען פאי לו*נ טנא לינ תירצו דננמיא נללמי לנל׳ נמצאה
ט משלימץ לפרקן סמץ שטם טי ה p מילט לפני שים שט י  כר' טשקיס אנו לאם הטי
 ייא P מירנק ימשלימץ ור"נ טנא לפוג פיאליייחא משלים שנים לייג דהינלק יוסק

 והא פגים נשלם שהים אל אתה בנה דקאטיה המשנה יהישג לא נ“א ויל הרי״ף לגדנתנ
 לייג לי*נ י׳א לשנה אלוי לילס <*נ pמ הלא התיטק שהילג טלט לאני שנים שלש מי

 להשהא ייא שנם שנשלמה ייא נן שליל לראי אלא .פנים שלש הר• א*ג pסדי משלימים
ק שמשלים נייג ייג שהם שנים שט מ• :מיטיייתא ייד לשנה מיינ

ע הרג .ש' אתי ויום שנים תשע p קסן  מל ההלמת גטילש כתג ויל נשים יגי
ע היייף דניי  מאי לנל׳ אלהל ממנטן ימהניהיןדקהני לפרוש• לצינהלנא ויל ויני

ען הן וניל ייגלט'. שנה הייט לפרקן ננמיא נטגיץ לכדאסרןק השלמה ט  יפירש שירוש ו
^ ליניי ויל «*ן ע ויל כי''  השלמה מיען מאי שאמיל האמת הפי אצא איט ויל ויני
fa למאי אנל i• ניסא וו*נ הלנא צרנ נשצמא לאמיל לט' הת־טיןח תק שאפיל מעיקרא 
• הפירוש טי לם' מי מסניהץ סוקייק לי״נ הונא יצרג רפיי ניני  יינריר-ם שנה צפני י

י שתים לשנו דמי דינייהם שנה לשני מתעסץ לטיק י נ י ף דלדניי אלא טרה י  הוי׳
 מי •*נ P לרניט דלהיי״ף ניץ נסללה ללא מריא איירי מתניסץ לנ*נ ויל לרטט

 א״נ ומן גלאמי ומן זחלן צמ לפנייא י*נ שנת דטינל צדוהל טדה מיניי ההשלמה
י שתים לטי היא לא ייא נשנת שהוא טלה של הסימן י נ י ה וציין מרה י ט  שלש ט

 ויל ליש׳׳י נפלמא טרה מיניי והשלמה •*נ שנת אנל לנו י״ג )f< אלא p לאיט פנים
ה מדמי נסשלמה אלא ליישג איא ליניע אנל ניחא ייד נשנת הוי נאימק מי

ת הו ת ת מוגיו מיי
ץגויג ג לולו! [ י lu מוסר turn נ in v p סחננין חעע וגן t/m inw י נ י מתי ילוען נ  ו

הינ ל-ליו! במלממ׳ מסד, וגן לעעלוו inw סטכין ׳*מ p ע*ד גן  ונעמי ,ילחנן גוי ימסק נ
חג תםנליו י רייק הטסמחמ ולעלן ג ׳ ו  למגי inw סחננין למירקן מטך rifu'nn ויוניוו נ

1 luv■»ט נערה מי ננתיניח ונן ׳•נחים ל  לתעניחא «נ-ן תייסר נר 0H לי •וגיד. *ניי מ
ר וחו׳מ ע־מ לעת טעת ק נ o ונן ילתנן ני■ נן נס נלונ ינ׳ 'n תנ1 ״ :ת־ג נימס  נ
ך למנילה מותן עסחנגין גריד תמלר  גל טי״■ (נ) 1 ע־נ| לסינח ניזדזה אוח! סחננין נ
ט נ מנ מלמ ׳•׳ין ל* קסניס ט י וולמ דממיי נחנסיס ל><1 |ל] :גתלגמלת ע'׳מ נ נ י נ

 ההשלמה קודם שלש שהם לייג דיא עשי להשתא ■*ג) סשע שגת שהלא שנת (למי גנריא
ה דוני ה מיניי ההשצעה שהיא ייג שנת לטיט טי  נמללס איירי הלנא לרג אנל טי
דני׳ מן מ• עשר שנח דה״ע תשע דנן ויל י!רי נ  עשר שהם שים שלש דאיגא נמצא ט
ה קןיםהש:מת עשרה לשטם עשרה ואתת טי  שליס לטי ששיי לקאמי ייג שגת שהיא ה
סנ פאי דאי ויל ליניט ההלנית דניי שמשיש ויל הרין דניי נסידלש לי נראה «ז  דנ

ע הרג טה יני ע׳י מאי לשי טי ויל נ  טמך מי דמטיתץ דשיילש •יע והלה איג ד
תי מקשה פאי השלמה ה מניייתא הט נ מן הו• נסי ההם שמאל נר זינ הפל®! ט

ב לא תאי אלא נמחיתץ  להרין לו למה לאיש .הססקנא לפי אלא p ויל הלין טי
טן לפרש זיל תי ע ען לי׳ע מנא ליג פירזש סי י ט »לא p אפיל לא הא השלמה י  נ

י דינה נניייתא אלא ק נ«שא מי לדייהל מתיתץ אנל שמואל נ  של שגה לטי מי
ד למאן המקשה סני נדמה מרה דניי של שמים לפני דטיט ונר'י.ם  טקימתא מההיא יי

מן מ• ומתניאץ ולומר ליומק מצרנל לאסאי נסמן רנ1 הלנא לדג זאוקימנא  ט
ט סל p טרש לא היין וגיס  מוגיס ויל הו׳ן דנוי שמ0מ דלדאי איט וה המשנה דנ
ם וניייחא יאה דל דה^ן דניץ לי״ל .כלל הניייסא הוניי ללא קאי מסניחץ דעל  דינ
י מן מי דטניין נמהקנא לה מר׳ח שמואל נ  דמטץט מאי דלפלס ליס משמע השלמה ט

טק דמה ממאי והדייק השלמה סימן סי נמי סתניטן  דדנייהם שנה דצסנו מעיקרא פי
לוא• שק לטלן אהא מתניטן לפרוש• נייימא דמהסמא משום טרה של שהים דהוי

ה טי  כהלנלת דני• ניאלי להלא ו״ל הוין לדניי פטם ליל וה סי. הגי מטיסץ ד
ס ע ההלנלס שדעת וליל ו״ל איה נ׳ פת■ .ויל ויני ט  ■נדץ *נה ייא דשנה צלמי ט

ע סלשץ p נראה שאץ לאע״ם מדנריהם ההשלמה  סלשץ P טאה שאין עיש לס׳. ויל יני
ם  נ0נ לל««ה לס' אמי ליום /’ לק אתי ליום שנה •*נ נח שנהג פפני סא דל יני

א סן מלגות למיש למפה ננרש אתד יום סוגיי ולא •יא נן מי  השלמה נמצאת שארג מ
ם שלש הטטק טלש יהיה ואפילו קשה התליה p טלנל לפגי שנים שלש גתיעק  לטי טי

 דוקא ומשמש לטקן סמלן שטם אל טה אמיל יננמרא משום P לן אינשם פאי טלנל
^ ייג שנה הלי לפרקן כמלך והאי ינימא קשה שלש צא אנל שטם ט ליה לי  W מפלס ט
ק ם לעונת ט ט תנ ט ל הי׳ן נדנ שג p צלמי צריפים אנל למיג הלסת נטרלש י  מהניהץ ^
טי! סמלו מאי דאציג ילמק ציני קי• פרטן על אצא נתיטק י׳ג שנם סי הפיק הא ל
ס לטנה שרק הנ עשרה פלש שנה דה״ט טיי ע הרג נוג  גיסא P גם איג ויל נטם יני

נ דהטס לומר יש ואולי .צדיק הס ם נהשלמה ישליגי מציע והא מא המניו ט טנ  נ
 והשלמה ואיתמר פאי p אם פלל דדנייהס השלמה ליה ליה יימנן דיני איהא לט ננמיא
ק נ עצה צלהיף זלא להנל איהמי יינ ג P ידטיהם השלמה לעיל נשהזניר ת'  מנא י

 לצלמי עלד לצלספיף למוש יאץ הליה של ההשנמה לפני שרם שהי אלא נהל אשגמן לא
:שלש דמי

•סדייזה
די עוז סג

ט גן תג ;מ4<מ צמנגו ט עשוה א ס אמ1מ צא י נירפא ו׳ל טאנ״י נ טוי  למי לס׳ נ
ן נליגי! אנמנו אלעד »נ■ : ענ״ל נתינמןע מייוי סו י«מא נסיא ט P ריש מיי  / I גוא 
 דדנק מצמר לנמניו יאלמירא גרשצמר ילהק ט׳ ו״צ אנלש ו׳י '(לשק »יפ P טייי״י ננוג״אות
ח ;גמלצר לרא «ייא רא דמש•; דנמרא טינא ור״ו גרגרל^  טדא ע רמלץ. מקל ט טס י׳ג נ

;סמשמללר עלור טץ לטללסע יילמא
ג  שילפ׳ג מוץ לגטיא לל) יילמא(ין נהיא ש׳ .לללשש לאינל ט לם' נילפ׳ג צלימלן *סור ט׳

::גמלו ש« ודצ סללער למשמיש לבינר ניסיצר אשלי, . , , .
o ססליעי ד*םלי*■ חידלן גן תנע* לי■ *א׳עלר p1״,t *בגסי low ג דרגי טניה נע׳ י

* ת1ע גלח טי ל ל « חנן •י ץ רניני *נא זלילקו רעל •מק לגן יומ 0*ול*ר גל חגלה p חג׳ויטין טגעץ *ץ נו חג ססס n תלנת •לץ *0* גייייו ווסמו נ a )n  i r o• *ולל w
* נסוחל תלגח *01׳ ע דני סינית רג טנ * ו ג ממק ור*גייר טי *ו ג׳ ר' נ
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 רמב"ן תורת האדם

 

אכול פחות מכשיעור מפני הסכנה ואקשינן וגרסינן בכריתות בפרק אמרו לו (י"ג א') התירו לה לעוברה ל
מפני הסכנה אפי' טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשעור 
ואפי' טובא מפני הסכנה, כלומר שאפילו צריכה לכשעור מאכילין אותה פחות פחות כדי שלא יצטרף כזית 

ראה שאף בחולה עושין כן כדי להקל עליו מאיסורי כרת ומכות ונבכדי אכילת פרס, וכן פסק בעל ההלכות. 
ואם תשאל אם כן למה אמרו מאכילין אותו הקל הקל טבל ותרומה מאכילין אותו תרומה  לאיסור בלחוד.

והלא בשניהם אין בהם אלא איסור בעלמא, אפילו הכי כיון דבשיעורן חמורין זה מזה לעונשין, אף בפחות 
 יותר מחומרו של זה, אי נמי התם בשאמדוהו לכשעור והוא צריך לו בכדי צירוף. מכשיעור חומרו של זה

שלחן ערוך סימן תרי"ח סעיף ז'
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Topic 4: 
Which Things Are Included in the Heter of יתובי דעתא 

 מראי מקומות:

 אם היתה צריכה לשמן"עד "" מיילדין את האשה"גמרא שבת קכח: 

 תוספות ד"ה קמ"ל איתובי מיתבא דעתה

 כם עוד"חכם ויח" עד "ותן לוהכי תניאנ"ד "שו"ת תשב"ץ חלק א' סימן 

 

1. Pay careful attention to the way the gemara describes the circumstances 
which are causing the יולדת a lack of יתובי דעתא.  How does ותפסתו  
summarize this? 

2. Is the תשב"ץ taking the gemara much further than ותפסתו  would? 
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גמרא שבת דף קכח:



גמרא שבת דף קכח:

37



 "ץ חלק א' סימן נ"דשו"ת תשב

ואצ"ל טלטול הנר שהי' מותר לעשות שהוא אינו אסור אלא מדרבנן אלא אפי' הדלקה 
והבערה שהיא מלאכ' גמור' וחייבים עליה סקילה וכרת עושין אותה בשביל חולה שיש בו 

והכי תני' סכנה אעפ"י שאין עיקר רפואתו בהדלקת הנר אלא שצריכין אותו לצרכי רפואתו 
שבת (קכ"ח ע"ב) ת"ר אם היתה צריכה לנר חברת' מדלקת לה את הנר והקשו  בפ' מפנין במס'

על זה ואמרו פשיטא ותרצו א"ר אש' לא נצרכה אלא לסומא מהו דתימ' כיון דלא חזיא אסור 
קמ"ל יתובי מיתבה דעתה סבר' אי איכא מידי חזיין חברתאי ועבדין לי. מכאן נראה שאפי' 

ינו צריך לרפואתו אלא ישוב דעתו מדליקין את הנר אעפ"י מפני ישוב דעתו של חולה ואפי' א
שהוא סומא ואינו נהנה מן האור וה"ה לשאר מלאכות שהחולה מתיישב דעתו בהן שעושין 

  אותן בשבת זהו מה שנ"ל להשיבך בזה ותן לחכם ויחכם עוד.
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 "ץ חלק א' סימן נ"דשו"ת תשב

ואצ"ל טלטול הנר שהי' מותר לעשות שהוא אינו אסור אלא מדרבנן אלא אפי' הדלקה 
והבערה שהיא מלאכ' גמור' וחייבים עליה סקילה וכרת עושין אותה בשביל חולה שיש בו 

והכי תני' סכנה אעפ"י שאין עיקר רפואתו בהדלקת הנר אלא שצריכין אותו לצרכי רפואתו 
שבת (קכ"ח ע"ב) ת"ר אם היתה צריכה לנר חברת' מדלקת לה את הנר והקשו  בפ' מפנין במס'

על זה ואמרו פשיטא ותרצו א"ר אש' לא נצרכה אלא לסומא מהו דתימ' כיון דלא חזיא אסור 
קמ"ל יתובי מיתבה דעתה סבר' אי איכא מידי חזיין חברתאי ועבדין לי. מכאן נראה שאפי' 

ינו צריך לרפואתו אלא ישוב דעתו מדליקין את הנר אעפ"י מפני ישוב דעתו של חולה ואפי' א
שהוא סומא ואינו נהנה מן האור וה"ה לשאר מלאכות שהחולה מתיישב דעתו בהן שעושין 

  אותן בשבת זהו מה שנ"ל להשיבך בזה ותן לחכם ויחכם עוד.
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 שלחן ערוך 
סימן שכ"ח )התחלה( וסימן ש"ל 
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»t «ב פ״א ־[0^ הלטת זמנים. ם״ rp יט«ח י ה

4 o tn  1Qן mfc 09מ >m eo i io .0<0< 900 סי • ^ 0י 0^ י a ftn נtou »0 ח&ר מ י o)*) גג<<ו iA ה 1x0 tin «ז  TV' »
ן9ל^«0 י^ל סל׳ל. »נ9eu )1̂ 0<דנ m<fto 9נ6ל9m 067•) >1• ר063ז0 ן!מ? : :)3*9 00(בנסי הוא לסדהס. 7136 >«ר6ו וסיס .0ו*9 w ו n

רווהו'.»רה1ק >א91לה :סבסגהדבהסניל וגסה 0000 רמ37 דססוו p לסרס :ל0ליב:)בנ>ל בנסיא(סס לב
שי. נסניח ססנל הו• 790 פסוסם הסקלןלץ כל מ רה) % 0900 י רג(יוי 0 האו 1 ה א כ 6 סי. סבה 60 דזזוי v« 07(00( סלז 790 גסינן ו itfb  p 

סהרה 0 י0<9ב 60 לסיה 06 0600 הגאי הא בססחו סלא וקרע גססגל וסי
 פ׳ססיני נסוסיסנאי רסס ס״נלועס בסססו

o ססי: 0001 ססי 7061 >ר>0וס n* גוסא 
 כלל '0 סיסרא והוי. לסהרה אלא ר>ן9 וא<וו
 •סלה ללי 60 הקל^ל uTO( 0001 00(גלול
 סלאנה לאמר •סלה ליי ואה<' ,הסס א0מא<

 הא• פסקן 0ה* סייג פה1לנ לריסה סאיגס
 הגומא ססה סאס וסכאן . ̂:0 סא סגןלגןל
opoo לס ר>ן9 סאיס אסיה הלקול 10 סאץ 

 ו*ה מ*< סהסק ו'ל רסיס ללסס סליה 3»0
: שסוס

ח p מגס סל המקלקלץ כל י r i וטי. Of 
 והמקלקל רן*®) 00( גהאזרג ספגה

: pooo 0*0 1רpo 0<10( מגס סל
ט טי. גססה סלאסה הטסה כל י  ססגס ו

ק׳ס): (לף בסבה גהוויק
 ססגס אגל 000 היא דחויוו א *ב6

 '0 גססנה וסו׳. 0100(
p7n6 סל נ)”0 (לן לסמא poo מסה גהסוה 
 הסבה אה סליו לסלל גריך סטא סמק : סבה
poo יין איס) pi סבי .וטי רופא אמי אם 

 יוסר שהרופאים והיסא . 00 ממי וה גהנאי
 סטהה סהלטה פיב יהבאר גמלץ1 ססגיס

:י1ש0
 טס' מטיס .וטי הפנה ם1י0 אמדוהו ב

:המסנה סל מימרא פ*ל:) (שם
 המלאטה ופיסי מטאי! וה סל וט׳. סדלימיו
 מפגין פרק הנר הולקה סהוסיי י

כק :היה גגי *®)op לף «ז0(  פ׳ הגי. מג
 .ומנשלץ ואופי! טוחטי! : :)0P (פה 11*0

 ממי! לו ומחםמין ;גרי.) (ק> דסולץ פ״ק
 פיל:) (לן> ליומא אמוק פ' ניייסא וסי.

poona לו po poo להסרןמו p להגרוהו: 
שיו ג שעו  וגיר׳ 00 נרייהא ,וטי לביים כ

 poio ואי! והגאוגיס ההלטה י
 קסגים ס״י ולא גנרים *י0 לא הללו לגרים

 לסריס לפטה אוסרים ואי! ישראל בגדולי אלא
 מפני גסייס ס׳י ולא נסים *י0 לא סללו
007(po70Joo .כלי יביס ססהב ומה אהרה 
 סהוא גראה בסיגיהס קלה סבה ההא סלא

 אמרח פמגסיפקללמה ««•שאמי! פירמלמה
 p6 וגסריס קסנים מי.ם0 יבינו שכלל נ“0וא

 :וסבליס לגסיס אלא הוה הססס
ר ובירושלמי סס. מבואי .וט׳ לההמהמה ואמו

 3«ר^*^ול?איגא״^־א^ 1SS ווע״י זי טרשית החפץ זה שעקר כנון מקצתה
ל טחהלח כאחד מיחם אותה שעשו בץ אחרת ברשות ד « ^54 W מסר to 

 מדל להלסה בגמרא 00001 לרגויי. לי! בסיא אחזו או וכתבו בקולטוס שנ*הם שאחזו כגק סוף וער
ביאם מסל׳ ito יביס פסק pi היא למויה :פטוריי [ו] אל!י חן־י לרשות מרשות והוציאוהו כבר
™ יכול םו־.ן אחל־ אין ואם טז ^?פל^^טז^ב^^־^^״היא^? שיצטרפי ער לביו ל
 מב*א0 0*01 למויה סמיל ויו*ל הוסרה 16 ייואיל הרבים לרשות והוציאוהו קורה שאחזו שנים טון
ילא 0«ל אצל סיא לסויה שהשגה וסי*! בשותפות אותה ועשו לכדו לעשותה מהן באחד בה ואין

י ח״בז שניה! סיף ועד מתחלה י י לי כשעושים נ ™י ד׳ ^ '^ P6 !0»ה שסי
^*י^סל^^נ^מס ^ ̂ יגיל איני והשני לבדו זו קורה להוציא באחר כח היה

טי, הראשץ זה .והוציאוה שניהם ונשתתפו לבדו להוציאה גימ גייסה ו  גפקום מגלים גגלייהא י
» לדפה מרים חייב אינו ומסייע הוא מסייע והשני חייב שיטל מ  סמלמיפים מפגן שפירש י

כיצד .פטורץ *הטקלקלין כל r :בזה כיוצא כל וכן
 שבר או שרפן או מדים קרע אם וכן השחתה דרך בבהמה או בחבירו [י] שחבל הרי

 מקלקל זה הרי לעפרה אלא צריך ואינו גומא חפר .פטור זה הרי השחתה דרך כלים
 לתקן מנת על המקלקל בל יח פטיי'• לקלקל וכוונתו הואיל מלאכה שעשה אע״ם ופטור
 שחפר או שמחק במקום לכתוב כדי שמחק *או במקומו לבנות כדי שסתר הרי כיצד חייב.
 כל יט ז המתקן כשיעור ושיעול חייב בזה כיוצא וכל יטדות בתוכה לטות כדי נוטא

 ששנג כץ שננ ולבסוף שהדד בין בזדון ומקצתה בשתג מקצתה בשבת מלאכה העושה
 כך ואחר בזדק סוף ועד מתחלה טלה המלאכה שיעור שיעשה עד פטור T̂ד ולבסוף

 טלח מלאכה שיעור שיעשה או סקיל̂ר חייב והתראה בעדים יהיה ואם .כרת חייב יהיה
: חטאת חייב יהיה כך ואחר סוף ועד מתחלה בשגנה

שגי פרק
חו א I ד f ‘סכנה ט שיש חולה לפיכך המצות. כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת היא 

 ספק .מקום אותו של [ב] אומן רופא פי על ]6[ בשבת צרב^ כל לו עושין
 r« עליו לחלל רופא אמר אם וכן .צריך שאינו ספק השבת את עליו לחלל צריך שהוא

 »ת דוחה נפשות שספק השבת את עליו מחללץ צריך אינו אומר אחר ורופא השבת
 עד נמתץ אומרים אץ יטם לשטה וכן לכך צריך שמא השבח יביום אמדוהו ב ז השבת
 עטו ומחללין שבת שמא מהיום מתחילין אלא שבתות שתי עליו לחלל שלא כדי הערב
u ט ויש צריך שמא זמן כל שבתות מאה אפילו x!לי ומדליקץ .מחללין סכנה ספק או ־ 

 להשקותו כץ חמץ לו ומהמין ומבשלץ ואופץ לו ושוחטץ הנר את מלטיו ו^בין הנר את
ט. לרחיצת בין  לכל כחול הרימא סכנה ט שיש מלה לנבי שבת דבר של כללו נו

 t&t נכרים ע׳יי לא אותן עושץ אץ האלו דברים כשעושים ג :להן צריך שהוא הדברים זה הלי מטסה!מאל’ זה הי• הווי!
 על אלא בעיניהם. קלה שבת תהא שלא כדי נשים ליי ולא עבדים *y ולא קטנים ע׳י שיפו

וחי האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה ט שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואסור .וחכמיהם ישראל נדולי [־] ידי
בהם

ר ט ר נ ;ופמגשס טל ב :00לאל! המיג גל*שס 00 פ ץ «מ p® רפוי ;pm 00 סנמפמ׳ג מ00 פימן ט או ג( 1D0 טו'

משנה לחם
 צ*ג) המ!ניע(לן לפי ימלה גלי פסק .וטי לבדו לעשותה יטל מהן א׳ p6 ואם טז

י ודלא  סממא אמה תינשא י.יבי(פש0 שסליישמלהאסיעומי אמלי' לממלא ש“נ
 זה לסעוסי •סל!והו ווה •סל זה למ«פ• וחל מניה וזה עוקל זה למעוט הל הסעא בפסוחה

 וזה •טל זה למעושי והד מגיה וזה סוקל זה למטעי מל ול*י יגול אינו וזה יטל אינו
 סייג גיל גמיאה שעשאי. יגיל וליש ניד נהולאח שעשאה יסיל למטעי וסל יגול]

 ומא פטל ג״ל נמלאת שמשאה ליחיד למפסק היל סליי פסק ללגיגו לסיק וק' .0מ*
 ופ« מלו אס P 06 שנהג וליג נ*ל נהולאה שעשה ליהיל שננוח מהי נפי׳ג פסק

 סיינים שפסו המיטע ואלו פעולים גיל הלי השגגה ונודעה פיהם מל הקר,ל מי«מ
 יהודה לי* עליה לפליני נאססים לסייג לפסק נלאה .ע*ה מעאסו מגיא ואהל אהל וגל

י' גא! פסק איך 0וא* טליוה בליש  לא סייס *ל0 הוה יהודה ללבי אי להא יהודה ג
ל נמלאה שמשאה ימיל לסטסי טקימל דאיהו סניהיהסלל פימקם זה למת ו<*ל • נ׳

טייטניות רגהוח
ס אפ1ו יוערוז סלי (ו] אפ יגיא מוז יכוא m פפי־ דסוזייס צי׳ « יי *  פעו m •׳M* דשפל גי

י יבוא פינו ווה ינוא נ י נ ה י הוי י (ו)הני ז ומהני■ מוזםפ י "י קנויה פנתו י א וז  וזסקאקאיס נ
פ חגי מיק פיא room סהונא pin ממורי! ד ספגה פינה וסנעיד הונא אני □ פאפ נ  נטו

א דהנ! ם«נה רי, הטקאקאים נ פ ופוק• מט גנוו רי הר.יפ נ הו י ש פנ  I ע"נ ני״
ן חיניק פוטו נ־ג ו*ש חני השופא (א]נמ פ במי השנה פח עאיו סחאאק חי יוטו נ  נוזי
םפ נ) 1 ע־נ סקיפי נוונהפ ויו ני שנא ר׳י והשיר |  וסמק נסקזוח נקיפין חשונים פרם נ

1 ומיס שימך זה הרי והשופא סנונח וה הרי רנשפא [ג] ;אהקא נמשוח

 מיפושז הלהא איסא בגמלא קאמל לאמאי לסמסההא גפססא לאיגא אסלת קושיא מס
 דלל• לימא ציל גסולאת שמשאה לימיל ומל יטל וזה יסל לזה וסל ומנימ ל«קל מל

 ונלקאמר מניח חס טקל לזה ומד יסל ווה יטל לזה סל ממעשי הלי אלא מי לא יהודה
» ליה איס יהודה לל׳ וניסא הוו מיעועי לתלי לל*מ שם ד נמלאה שמשאה לי  ני

 הוליות מגיש משום הסי למיסל נגמלא אצמלינו לולא• ל06 « קושיא ולסל! .סייג
 מל שס 1דא«ל פטל גיל נסולאס ששעה ליסיל ליס איה •מלס דרי אמייק ני) (לן

 שמשאה יסיל מדם6 מסמים ימלהאגל לני לגלי שמואל* אמי יסדה לג אמי מחני'
 ימלה דליי ננמיאלוסר *צליגו ולהט וסו' להניא יהודה רני מאי מייג נ*ל נמלאה

 •9מ מה פשור ליס איה יהודה ללי׳ תלמולא משגת מה לא אי אגל הוו מיטעי הלהא
ע לייע. סלקאמל סו חיעומי למלי לליליה למימי  ימלהגהא היי לפטקגא! לאה ויני

נפולאון שמשאה ליסיל נהא אגל ליה מטיע לי׳ס משוס ינול איע וזה יטל איע חה
ציל

עוז סנדל
» « נמי)!ק!ק נא  ((0 מרד, .מטל מל גומא חמי■ :ק׳ו) (דן לאויג *(•« י* מוק .«ווי «•

א מ׳ .נמרי! סין מד i(pip<1« סל ;מ׳ג) (דן גדול :ק׳ו) דאוינ(דן י׳
ב רבנמ. מל וזזויח פ״ אי! ומי מ׳ל) (דן ויומא נמלא ומי ק׳ני) (לן ימ1שר מ׳ מ׳ שניו אע

עניו. »פא מל רום פמרוהו :מיוויזז סצנה נמצמוו מקימות וננמה נ׳ת) (דן מממי^
ן מ*«(י! ); (דן ויומא ושנקיסזוא קנ׳גו) (ו ו w מי מחללי! מ׳ x . ע מרק *מ(דןנ׳ ;נ ( ') 
ן ויומא נהוא מ׳ .צנן ציין ווו וגוחללק י ) (  איזיהן למוז מיק .!®מיהס מד נשעושי! :^ו

ן ם מל ופסול :ויומא גסוא ומ' י*נ) (י ם מ' .מ :נ׳מ) (ון ל
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משנה מנידפ״ב שבת הלכות זמנים.משנה כסף10

 ס’ר5נ; )1ו{ וענדה נגשיה ה״ך ר״ע נעיההה להfו שנת תה<) ש;א ר״ט אחות צדעח
3pp1וא'ה'יו שנח חוחי וידעו ילמדו כשיגדלו דיןשניה ישוס החניד הד׳ כם"ש 6׳ 

 ואי; <כש כ',וח החירו נ־,ושי היואיה יאמרו שמח וקעויה גנייס עיי עושין דאין וכיעמא
או (כרי ימלאו שכשלא הדני ׳נא דילייא נמציח המהו״נים ע"׳ לכחחלה חוחו מחירים

 שם ממרא ורסקנא דשייאל מימרא שם ,וכי' יעשה אשי ש;אחר וכ״ש .דמיה שיכן
:ו״ל רניט דנר׳ .ונו׳ שאין למדח ד.א י לה ילפימ דסההס

שש ד  החל״ס ושיט׳ כ״מ.) מעמידין(דף אין שרי, נע״ז מימרא .וט׳ והוא נפי;יו החו
.מקללין דאק עינא ושלוחי אוכלא היף צאשוק׳ התר ואמייגן ננמיא שה שכחנ

דשוי״ל' משום האחרים נסלייס החלול וטעם
:החם כדאיהא חלו נלינא דעילא

 ומכה .וט׳ נחלל מנה לו שיש מי וכן ה
 הכל .הי:ל וגג היד נגב שהיא

 ונהלנוח שסוקוח. מיסרוח כ״מ) שם(וף ממאי
שי' ז'ל הרשכ׳א ונחדושי שרצים ח׳ ש׳ הוכאו
 האנרים מן אחי שגחקלקל חלל של מנה

 נועה מחמת או בו שיש מנה מחמח השגימיס
 מנה נחיאין אילן מימושים אנל ט שנעשיח

 הוא א"נ אלא השנת אח עליהם מחללין ואין
 וכחג .גר״ו הרג מוי׳ . חנה ט שיש מימוש

 אמיינן יקא חלל של מנה כי' ו״ל היחנ״ן
 נקיאיס שם אין שאש׳' לומר אומד ציישה אינה

 נל לו נטשים כלום אוחי אינו נחי וחולה
 וממללץ ויטאוח ממאכלים לו לעשות שרנילין

 וינילים נשיויעין אנל .נלל נשאלין ואין שני•
ודאי חלול ציין ואין ממתין שהוא מולי נאוחו

, - אומיין נרושא או נחולה וצ״ש לו לעשוח אהוי , ______ - -
̂א מ'ד השכה את של מנה שהיא אע״ש מחללין דאין לרין איט ה״ד [דן בנב סהיא‘ ומכה . אכ׳ידה בי

ננר,י נשאלים חלל של שאינה נחכה הא חלל ̂ • י י ״ ”
 מהם אהד שיאמר טי מהללין ואין נחולה או

 מהם אחד אצל שנעשה או זה לחלול הוא לרין
 שהרושאיס חולי נל וכן :ענ׳ל גנשוח סכין

 ש״נן (דף ביומא ששוט זה . ונו' אותיין
: מקומוח וננמה

, צו מחממין מים של נימא ו נו' ו
 ושיישיי י״נ.ז (דף דע׳ז קמא שרק

 שושה כלב שסט מי וכן . עלוקה גימא ז״ל
י אחד או »  אמרון פ׳ מח' מפורש .ונו' מ

,ממיחה השוטי< הנצנ שנשינח ש״י) דיוגזא(יף
:קנ״א) דף (שנח כחט כל פ' זומלין ושאי

 נרוניח לו להניא רופאים שאמדוהו חוליה ז
 •מימרא אדם נט עשרה ורצו אחת

' פ' י) (דף נמגחוח ישמעאל י :ס׳
 מלאו ולא גרוגרות לשחי יצריך שהיה חולה ח

 עוקצים נשל׳ ניוניוח שמי אלא
:דאששיטא נעיא שש וט׳ גיונרוח ושלש

 והותיר החולה ואכל נשנח לחולה המבשל ט
וטי. מן לאכול לנריא אטור

ומ׳נו .!ט׳ו ודף דחולין פ׳ק נגח׳ הלכה פשק ,
רןא שנגזור כדי תוספת ידבר שאיו הי בשר ממנו לאכול לבריא [ה] מותר בשבת לחולה  מוחי שנח שלמוצא• ז׳ל י.מפישים הסכימו ״•

כי׳ להמתין צריך ואין לאלחר לנייא . . . < . . שיעשו נ
 ופשוט עצרו נשנח אלא אינן ל”ז רניט ודנר׳

ל ;הוא  לנייא מותי נשנח לחולה השוחט אנ
 פסק שם זה גם .ום׳ ח׳ נשר ממט לאסל
 לחולה השוחט הלנחא דימי רנ אמר הלנה
דא׳א טון מ׳ט נאומצא לנייא מוסר נשנש

נ ׳ים חנעוד חו'ה לו שיחיה והיא אנרהם אמר ינחשגוח .שחים קא רמלה איעחא שחיט קא ני שחיטה נלא נשר לנזית וננר מוקצה משום אסור הט לאו דאי דנריו נאור .ע'
י עיקר ומ'מ .מזה למעלה נגח׳ שם כן גזני לא אם אנל שנת נאוחח שהדליקו נר ננון נידיס שדחה איסור ימ״ח תיקצה אלא כשנח יי',לה אין כי״ש דקי״ל ילדיון הדנ
ם דחנ> יד ההלטח מן וכ״נ נן דימ׳ רנ הזטי שלא וזהו ז*ל יונה ר׳ הרג יעח וזה נידים היא דחאה לא שייטה אינור תד,יח מוקצה הימה שהנהחה ואע׳׳ש מותר נכאן נגון נ

רי המפרשים קלח ודעת נלנד דית׳ דרג מימרא אלא הניאו שלא : ז״ל הר׳א פינ
י דוקא ישירוש ט;’י,נ׳ דף ;שני. משנין פ' מיייא וט' אוררין כילד נכי׳ ע״' צרכיו כל 'ט עושין (הX ט שא" חולה י דנ  יום ל' חיה כגון אדם של נוט לכל חולי מחט נו שיש נ

ריהם שנוח אפילו לו מתירין אין ננריא והילך יחהזי, והיא חישש אנל ימנו ומולה מצטער או למששג נושל שטא כאונלא נפיף העין לכר,ול וטון  נכרי ע"׳ ואפילו יינ
י יסנאיו הם נוודים וינרים ז׳ל הריינ״ן נשם ז״ל הישנ״א כחב ע"כ פמנין שר.יקח משוס גזרו נעולס כלום ולא מלאכה נהם שאין דניים אלא עוד ולא י נ י ;כ״א ש' רניט נ

L ״י משנה לחש

 ׳שיחל גדולי ע״׳ שנה לחגל •רצו לא קטנים
 ש'א רנינו ש:חנ שהטעם שנחנ נהר״ן ודלא.
 וא"נ לר,טניס נם קא׳ נעיניהם ק*ה שני. חהא

 נ־.רה׳ דנר״תא חנא פלנינהו א״א• יקשה
י׳ למידק ואיכא נהדי«כריס קטגים ונקש דנ  נ
 על מלא הצלו דניים עושין שאין ש:הנ רנינו

ד  שאר ע״י דמשחע וסנמיהס ישראל גדולי י
 הנרייחא מיעטה לא דהא וקשה לא ישראלים

 נ״ל לכך דוקא ועניים ונשים קטנים אצא
 גדולים וניט דנקט וחכחיהס ישראל דגיולי
 וחכמיהם נכרים למעוטי ישראל קנינים למעט

: קלה דדעחן נשיס למעוטי
 גכייה נע״׳ שנר,ן השעם שזה היח״ך כתב

 אין וכי נעיניהם קלה שנת חהא שלא
 יכיל אחד מנה ולדנריו לננרים קלה שנת
 נעטר הנרור והטעם שיעשה לנכרים לצוות

 ונמת ענ״ל. למששע ואחו זריזים שאינם
 .לחמיהחו מקום אין רניט דנר׳ שניאית•

 נכ״נ ה־״ן נתב .ונו' שהיה הולר, ח
נעיר; דשחים לן דששיסא דניצה

 לח שלש מ״הינן שתים אחד נטוקן ושלש אחד
 הרשנ״א :"כ1 אשור נשיעורא דלינו״ מ״חינן

.נכשונה הרא״ש וכ"נ וחולין נש׳ק
 נל מטור כחנ .ונו' סכני. ט שחין חולה י

ר חולה ציני נ י  סכנה נו שאין נ
 כיון ועושה לגנדי אומר כנל יענה לא הוא

 אנר כנצח ט יש אפי׳ מנוף הנגח נו שאין
 אנל דאורייר,א נאיהור עגיו סמללין אין

 אנל מעשה דעניד אע׳ג דינק נאיסיר מחללין
נמגי

 התורה טשפטי שאין למדת הא .בהם שימות ולא בהם
 ואלו .בעולם ושלום וחסד רחמים אלא בעולם נקמה

 עליהן ואסור שבת חילול שזה שאומרים האפיקורוסים
 טובים לא חוקים לכם נתתי אני גם אומר הכתוב

 שיהיה והוא "בעיניו החושש ד : בהם יחיו לא ומשפטים
 שותתות דמעות שהיו או ציר מהם באחת או בשתיהם

 שהיה או מהן שותת דם שהיה או הכאב מרוב מהן
 חולים בכלל זה הרי אלו בהלאים וביוצא קדחת בהן
 כל לו ועושין השבת את ע^יו ומחללין סבנה בהן שיש
 השפה מן גופו בחלל מכה יש אם וכן ה :רפואי׳ צרכי

 כשאר או וטהולו בכבדו בין במעיו בין בפיו בין ולפנים
 סכנה בו שיש הולה זה הרי בהללו שיש בל מקומות

 עליו מחלליו לפיכך היא כבד שחוליו אומד צריך ואינו
היד [ד] בגב שהיא ומבה . ׳

 אומד צריכה ואינה הלל של כמנה היא הרי הרגל ונב
 הבשר את שמסמר והחום .השבת את יה‘ע' ומהללין

 כל וכן השבה את עליו ומהללין רמי חלל “שי כמכה
 שהוא ׳פ’אע סכנה בו יש שזה אומרין שהרופאים חולי

 על השיבת את עליו לין‘מחי מבהוין הבשר בעיור
 כשבת חמין לו מחמין מים של נימא הבולע ן : פיהם

.נפשות בננת שהיא מפני רפואה צרכי כל לו ועושין
 העפר טזוחלי אחד או שוטה כלב שנשכו טי וכן

 עושין מטיתין אין ספק ממיתין ספק היו אפילו שממיתין
 ורצו אחת גרוגרת לו הביא‘’ רופאים שאמדוהו הולה ז :להצילו רפואה ציכי כל לו

 הביאו ואפילו .מכלום פטורין כולן אחת בבת גרוגרות עשר לו והביאו אדם בני עשרה
 צריך =שהיה חולה ח :הביאי בריס־ות כוי׳ם שהרי בראשונה הבריא ואפילו זה אחר בזה

 אחד בעוקין גרוגרות ושלש עוקצין בשני גרוגרות שתי אלא מצאו ולא גרוגרות לשתי
 בכצירה ירבו שלא כדי לשתים אלא צריכין שאין פי על אף שלש בו שיש העוקץ כורתין

 בשבת ה‘ילחור המבשל ט •־ בזה כיוצא כל וכן שנים יכרתו ולא אחד עוקץ יכרתו אלא
השוהט אבל .בשבילו ירבה שמא גזרה המותר מן ייאכוי' לבריא אסור והותיר החולה ואכל

י!, ^
ידי על צרכיו כל לו עושין סכנה בו ישאין חולה י :כזה כיוצא כל וכן בשבילו ירבה

« צס ל^וין סמ׳ג שכח סי׳ א׳ח טור כ ־ פה ליווין סמ׳ג שכח הימן ח׳ח טזר א

 רפואה ולהביא ולאפותלולבי;
מרשות

:שנש שי' טיר ד ■ סה לציין נשיג יש

-0 סנמיס אנל י'יהודה דנרי זו נהוריוש שם דאשרו משוס נהנמים שסקדנז״נ נ׳ד 'r<'b 
 שעמים הרנה החוהפו־ דקדקו וכן כחכנזיס דהיינו משנזע אנל לשון ותדקאמר וט'

 וזה יכול לזה נז? כמיני נ״עוט׳ דחר׳ משנינן יהשסא דיז״ב פסק כן ומפני טערא
 דאמר יסדה לר' דמשכש משוס הוא הכי גמרא <זשנ׳ דצא והא ומ.ייז לעוקר ויזד ׳טל

י דלא דקי׳ל לדידן אנל .וכחינגא פטור נהייא נ י  לא כהנמיס אלא יהודה נ
; הכי משנינן

רק י ידוקא. הרמנ״ן נשם היה נתב . וט' «נה ט שאין חולה י ב פ דנ  שיש נ
לכמו-ל וטון יום ל׳ היה כגון אדם של נוט צנל נזול• מסט נו

עוז מגדל
p כ:ם יהיו ער וא^ו ובירושלמי נ׳ח) (דך. נ'מ ס׳ . :עולס ישטם עד למיס הא c ג״״ 

רה. גלא עי החו׳»מ p על עד היד כנג :הי^ ומכה מעמידי! אין שרר, המי c  • c r c ‘̂} 
 כיץ להצילו עד ר• וכי י״כ) (דך דע״ו שי׳ק .סנוח ער ySiM כדגיס. שמונה וש׳ מעמידי!

 עד המבשה נ׳ד} (רך דעחל יש ר׳ ש׳ מגתיה י-פכה ה1נ כיוצא עד הSה^ ש״ד׳ (דך דיומא נחיא
 עד חולה כיייה p; י־י: אל:ס ר״י ינה׳ (דן מ־יונה וש׳ ע׳ו) (•ך דמני! pD .נזה כיוצא

כ׳ג.) (דן דניצה וש'נ דשני, פ׳ .ישיאל

 למשכב משל הנוף דכולל היכא גאכראחד דאפי' ממריו משמע ונו׳. מאוכלא נסוף העי;
 אמר ככרי פ״י שטח אפי׳ סכנה ט ואין הגוף כל טצל אינו אס אכל שטח מומר אז

 דהרי קשה זאח כונתו ואס נכרי ע״י ואפי׳ ממריהס שטת אני׳ שכתנ רלשונו נראה שק
רא דרכמו משמע כ״א כת׳ רנינו בדנרי ויתנארו הס כרוריס ודכריס כחג  הכי ליה «י

 שטת אפי׳ לישראל הותר לא סכנה צו שאי! כיון אחד נאצר אכל ז״ל בבכלהו כתב ולמעה
 כאן כמ״ש מותר ישראל ע׳*י שטת אפי׳ הגוף כל טלל לאי הגוף כולל דאינו ודאי וזה :מור
 דאסי״ לכרי ע״י החול מיתר אמאי וא"כ טלל דאינו ודאי אלא וט׳ העין אח לנחול וכגון
ע״י דאפי׳ הכא דקאמר דמאי לפרש יש לכך כאן שנתבאר כתו לנכרי היתר לא שטח

נכרי
מייטוניות הגהות

ון ר׳י [ד^פיריש ^ מחמת בא כזאא כי ר k׳ אפיי ברול מחמח כא אם S2N ג Sc ג היד ע״נ ג  ו
י הרג^  את יו‘ע• נזה^אין פרעתא האי בפירקין לקמן כראמרינן השנת את עאיו ';‘־‘מ״

גא גב ‘ועי היר ג ע היינו אוSו חייב ע״י רהיינו משוש השבת א'ז כחב ןה] ! הי  רביגו כשם ב
 התנותSו רץ ^שכור יייה רשרי כשבת אוהבו אחר איט^וח ובקש רחוי^ח S זצ שכיריה

וי ר א שמתו נזי פ' כדאכירינן עליו דעיתו כגי־ף ש-יא ברי בנח ב אש רע משכיב קינין ̂י  ס
רי וני־כ ׳נ ע עליו רעתו הצרף שלא כשבת אפי גו טו פ־1|ו . סשמיח ונחשיוכה שי רגי

סזני!
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11 ומשנה כסף y׳Q שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

 נ״ג) ד(יו-5מי w פרי, .'1» פמה פס ין6ש פע״פ נשנח מהרי מן מיגיו מפל ובן
 1פיל6 יהן1< פושץ מלאכה גהש pשא דנרים היו ואם •• שה וממשה דאמימי מימרא

 הצמייה וממפיקיה למנוה שיורדי! פעמים האוו! גידי פי׳ .אזגים מעל^ לפיהן והו׳ ישראל
דני ההגה שאי! רגי» ודעה .להעלוה! וציין  ה"מ:) דף לע״ו מעמידי! אי! פרק והדי! ,נ
 נפה לא אנל ניד מ״ד איהא לשומה שני ישם

 והחנ .ניד לא אנל נסם דאמי מאן ואינא
ל הישנ״א  קמא נלישנא רנימ שדעה נראה י

ל ורשיי יהנאר. נ״א ונפיק דוקאניד דאמי  י
 שם(אמיינ! אונסלי. ומעלי! :אסר פירוש פירש
 עד אלמעיוה סי׳ דלינא אספומהא אונקלי מאי
רין •־ נהלהוה כא!  מניח פ׳ .השני אה וטחוי

כני ננמרא, הלכה פסק קמ*מ) קמיו לשנה  ו
ע נדניי לן נהנאר  מומי שנוח שכל יני
 כל כולל מולי שהוא כיו! נהx נו שאי! נהולי
 שנוה ני! לנכרי דאמירה שנוה נק הגון

 כיק אמד נאנר אכל ישראל ידי על הנעשה
 שכוה אפילו לישראל הוהי לא סכנה נו פאי!
 הנכרי מ! אצא לכמול המירו שלא ווהו גמור

 שנוה משום אלא נטמל שאי! פי על אן
 לא נישיאל גמורה מלאכה אנל כ״ג פ׳ כמכר

 נסכנה אלא אמד אגר גפכנה אפי' הוהרה
ץ אפל .ומשוה ל הימנ  הראשו! נדי! מלוק י
 נו שאי! נחולי שטה כל המירי שלא ואומי
 ונעשה שנוי ט שיש שנוה דוקא אלא סכנה

 והוא ישראל ע•• הנעשה שטה אנל יד נלאמי
 ממה לזה ראיה והניא ההירו לא כדרכו נעשה

 יי! עורפי! אי! קל״ד) (שם המילה פרק שאמרו
 משום אומר נ״א שמעו! י' נשנה ליווצה ושמן
ל והוא עורפי! ר״מ  יש אם אנל כה״ק פוסק י

 אונים מעלי! משיש שהוא מהם נראה ע״כדנייו. מוחי שנשני אני אוחו נמול סכנה נו
ל פייש״י p!. סכנה נהם שיש  שנוי נלא אסוייו יהה נ! צא שאם נאונקלי דעהו וכן י

 נראה ההלנוח מיניי ומ״מ אני. סננה נה! שיש יפרש או שנוח משום אלא שאיק אע״ס
 הניאום שלא וזהו מ“כי אלא למולה ושמן יי! עורפים אי! דאמי כמ״ק הצנה שאי!

 שהשנוחי! מיןמוח נכמה נחנאי שכנר מפני יי"מ אהימר לכחוכ הוצרכו וצא נהלכוה
 מדני׳ ואן ני"מ ייהנוא לכאורה המילה שנא׳ הסוניא ואן סננה נו שאי! נמול׳ מוהרי!

ע ל הישנ׳א ודעה נ! נראה יני ל הרמנ"! כיעח י : י
ן (שנח מכני! פ' משנה . וט׳ נפשות נסכנח היא הרי לילד נשטיעת היולדת יא  י

קנ"פ;) (שם ננמיא הצנה ופסק שם מחלוקה הפטר והחיכח קנ*ח;)
 יאמרה סומא אפי׳ ננמיא ומפרש שם נדייחא .וט׳ לני צריכה הימה ואם . מוחי שהוא

 לה מניאי! נו וכיוצא לשמן ציינה היחה ואם ; לי ועניין מנרוחי חדי! מידי איכא אי
 כמה ואמרו הזה הפנו• מטאי שם .ונו׳ משני! לשמה שאפשר ונל : שם נרייהא .וכוי

ל f הרמנ ונחנ .משענן לשמיי יאפשר  ט שיש אע״פ מולה צרכי דכל מינה ושמעיק י
 ואי! משני! שנח נה יחמלל שלא נשמי למלאכה לה למעני יאפשר הינא סננה חולי

 דןיול״ג) (שם מילה גני ומקנמי וה, נשמי כלל מולה של ציט יחאחי שלא והוא מחללי!
 ושמן יין עין לא ומה! נשיעו לועס שנס מעינ שמק לא ונמק אספלניס עליה ומהנים

י על לעטי השנה אח מחללי! אי! לו היא שסכנה אע״פ וש״מ .ונו׳ נעצמו זה מה! י נ  י
דני נשימי המלאטה עושי! אלא הודה  של צרכו כל שיעשה ונלנד שטס משום שהוא נ
ע ומלש;! . ענ״ל נזריזוח חוצה ל יני  אלא השעי נכלל ם«ה נו שיש מולה שאי! נראה י
 למעלה ונחב «נה ט שיש נמול׳ השינוי הזכיר ולא נפשות נפננח היא הרי שכמנ וזהו המיה
 והעעם .וט׳ הדניים לכל נמול הוא היי סננה ט שיש וזולה לגני שגה דנר שי. כללו
י הם והנליה היולדח שנאנ משני נראה נזה נ י  מממה מחה מאלן אחח ואי! לה מנעי נ

 דעה לפי היא המילה ויק נמולה. החמירו ולא שאפשר נמר,ום לשמח החמירו ולפיכך צידה
 שהוניי נחו מעינשנח לעשות! אפשר שהיה מכשירי! שה! מפני אמרח שענה מפני רנינו

: מילה מהלטה שני פיק יכינו
y שם ואמרו .נגמיא ממאי כ׳ז) (ין מעמידי! אי! נפרק . וט' מילדי! אין 

מחללי! שנחא דנפיי ולדית סלול נזה שיש לה ולומר להשמע שיטלה הפעם
:לא לדיינו שנחא עלייהו

 סרק ניאיחא להמיוחו מצווק אנו שהיי פשוע זה .וכו׳ חופנ גר נח מילדק אבל
:יע״ז אמרק

חיה
לחם

 שאי! אע"פ אחי כאני מימוש ט דיש טו! מוסר נכרי ע״י שנוח אנל גמורה מלאכה הייע נכרי
אני מיחוש לו דיש איירי דהנא ׳"ל אינמי סכנה. ט  אסור ומפרש הגון כל וכולל אמד נ

הנינייו ומאי ישראל עיי שטה כ  יוקאע״ינכרי וט׳הייע אחהעק לנמול וכגון למעלה י
 דהשוה ואע״ש נכרי ע״י ההיהר ינינו דניאי p מפרש םכנה ט שאי! מולה מלוקח יעל
 ליה אשוי לא דמיה יומיא מוהר מיאל ידי על שטח יאפי׳ יפשמע פלשים כל לחיה אוהו
 יש ור״מ ודוחק. ומהמזק והולך נמושש לאפוין למיה ימיא יוי,א נכרי דע׳י לומר אלא

רי הימה  אחי אני נסננח אט׳ הותרה לא נישיאל גמורה מלאכה אנל נמ״ש ליה נונ
 שרא יהודה אמיינ!ינ :) כ׳יס (דן מעמידי! אי! פרק ונע״ז הוחר נינראל ישטח ימשמע
 שויייג• מ״ט נשנה לטמלה מומי שמידה עק ודרש שמואל נפק וכו׳ נשנה עינא למכחל
ויוצא המורד כאדם לצאה כרוצה שמרדה עי! ופייש׳יי .ע״כ חלו ילינא נאונחנא יעינא

מייטוניות הגהות
 פ'נ K :ע־כ ,יעי*ה אנניי וווסיים סננה ני זנאי; חלה הנזגוגא איר וי־מ ו«*ב ממני!

̂ינהא י־תז אעינזי די־ם : y« ,ג«בהא נזנניי ע-נא ד

 טן עיניו [!] בוחל וכן .באלו וכיוצא לרשות מרשות
 צריכים היו ואם .םכנה שם שאין אע״פ בשבת הנכרי

 .ישראל אכילו אותן עושין טלאכה בהן שאין לדברים
 את ומחזירץ אנקלי וטעלין בשבת אזנים מעלץ לפיכך
א :מותד בזה ביוצא ובל השבר  "כשטרעת היולדת י

 השבת. את עליה ומחללין נפשות בסכנת היא הרי לילד
 הטטד את והותכים למקום ממקום חבטה לה קודאין

 שהיא בשעה לנד צריבה היתה ואם .אותו וקושרין
 היתה ואפילו . הנר את לה מדליקין בחבליה צועקת

 פי על ואף בנר עליה מתיישבת שדעתה מפני סומא
 מביאין בו וכיוצא לשמן היתהצדיבד! ואם .דואד! שאינה

 כגון הבאה בשעת משנין לשנות שאפשר וכל לה.
 מביאד! אפשר אי ואם בשערה תלוי כלי חברתה לה שתביא

ב כדדכה:  ומזלות כוכבים העובדת את יטילדין אין י
 שם שאין יאע״פ לאיבר׳ חוששין ואין בשכר ואפי׳ בשבח
טצווין שאנו מפני תושב גר בת את טילדין אבל חילול.

להחיותו
:סח מיק «נ׳ג ננגו מייז! «וי ב :פה מיק «ז'ג פל פי«! פיי א

 ניה יפיח נשטה עליו לחלל מוחי אם יי^״ש ידי) נסתפק אני סכנח נו שפק נהולי
 נסכנה פלג) מעשה ניה דפיה שטת לא נל6 לנכרי פמירה 6אל הסירו לג) דשמא מעפה
 צריכים היו ואם נכרי ע״י צרכיו כל לו עושי! סטה ט שאי! חולה כהנ הימנ״ם אכל אנר.

 ומעלים אזנים מעלים לפיכן ישראל ע״י אפילו אוחם עושי! מלאכה נהם שאי! לדנרים
 מיניי יראה עכיל. נוה כיוא וכל נשנה אני,לי
 לקולא היא״ש של ספר,ו פשע שינינו הפור
 שאק צרכים ישראל ע״י לעשות התיר שהיי
 משום אסורה רפואה שכל אע״פ מלאכה נהם

: שטה
בא אי  שיי דינינו למימי מצי היני למידק ו

 P שאם ישראל ע״י הנעשה שנוח
 נשנה הנכרי מ! עיניו שטחל כחג היאך
 הוה הישראל ס! ואפילו הנכרי p איייא ומאי
 אלא מיהכי לא יכומל כיו! למישיי ליה

ר המצניע(שנח נס״ש ניאיחא מייט! .צ״ה) י
י׳ נחנאי כני וז״ל כחנ וליה נ י  שכל ינינו נ
 שהוא טו! סכנה נו שאי! נמול׳ מוהר שטח
 לנכרי יאמירה שטת ט! הטן כל כולל חולי
אני אכל הראל ע״י הנעשה שמה ני!  אהד נ
 אפילו ליסדאג הומר לא סננה ט שאין טו!

מ! אלא לכחול המירו שלא וזהו גמור שנוח
 שמה משום אלא נטחל שאי! אע״ע הנכרי

 אפילו הוהרה לא כישראל גמורה מלאכה אכל
.עכ׳ל נפשות כסכנה אלא אחד אגר גסכנה
טו ומהון  יהא זה ספק שנתיישנ נראה ינ
שאי! אע״פ ישראל ע״י הנעשה שטח דשייק

 דלא והא הנון כל הכולל נמול׳ הייט ס»ה ט
 נו שיש אע״ס מנכרי אלא למנהל שרינן
 הנון כל הטנל מולי דאינו משום אני סכנה

 הנון כל טללים מלאים הם שנר והחזית ואנקלי אזנים דהעלאח לואר צטן זה ולפי
ו ואי! ישראל ע״י לעשוח מחירים היו לא כ“שאל יי נ  יכינו מ׳ש שהיי אצל• כרויים י

 לדניים צטכים היו ואם מ״ש ונם מישראל לא אנל דמשמע הנכרי מ! עיניו שממל
 ניישא דיןחני סכנה נו שאי! איזולה ישראל ידי על אפילו אוח! עושי! מלאכה נהם שאק
 הולה דננלל נ״ל ולפיכן הגון כל הטלל לחולי אני סננה ני! מילוי, נלשוגו נרמז ולא קאי
 אני סמח מ שיש נק טלל שאינו ני! כגון כל כולל שהוא מולי ני! הזי סננה נו שאי!

 ט שיש נשטה ה*מ מיהו ישראל ע״י הנעשה שטח התירו לא טונא ננל נו שאי! ני!
 שום לעשוח או ננוחנ שהוא ספני אסור שהוא ממל פט! לה נסמן שהוא מלאכה עיקר

 שהוא סל^ה עיקר לו שאי! שנוח אנל סמנק שמיקח משום למיסר דאינא נסם רפואה
 ילסהויר ואנקלי אונים להעלוח התירו זה ומסעם ישראל ע״י אפילו סוסי עליה נסמן
 משום נהו למגזר ליכא ונם למלאכה דומים שאיק מפני נאסרו לא אלו שדנרים השני

 לדנריס צריכים הי! ואם כא! שכתג וזהו נסמני! נעשים הצלו דניים שאק סמנים שחיי,ח
 הננוד על טס לנטה ומוהר נהג ונפכ״א ישראל ע״י אות! עושי! מלאכה נהם פאי!

 עושי! אי! נהם וכיוצא אלו שכל אנקלי ולהעלות מלי ני! ניד ני! אזנים ולהעלות נשנה
 של ספיין נפשסה לא ומעהה . ענ״ל מה! צער לו ויש לשחיקה לחוש נדי נסמנק אומם

 והר״ןדניש להיא׳ש דפשיישא ימאי אלא עוד למומדאולא אלא לקולא ינינו מדני׳ היא״ש
 כדומה דני שהוא כל ינינו לדעה ישראל ידי על הנעשה שטת הומר אני סכנת ט

 היתר ולא ישראל ע״י אסור סמני! שחיי,ח משום ניה למגזר דאיכא מידי או למלאכה
:סמני! ע׳י נעשה ואיני למלאכה מה1ד שאינו דני אלא ישראל ידי על

א  לה שהניא מק הנאה נשעח סשנק לשנוס שאפשר .וכל וט׳ נשמיעחלילד היולדת י
 הימה אם קל׳ח:) (שנה מפני! פרק נרייחא .נשערה תלוי כלי חנרחה

 ואם נשערה מניאה ניד סיפר, אי! ואם נידה ש^ לה סניאה מנימה לשמ! ציינה הימה
 רנה כמישה משום ליה וחיפוק נשערה יניאה ועמיא ננלי סניאה נשערה סיפק אי!
א נשער סחיפה אי! הרוייהו יוסןדאמרי ורנ  נזניאה נשער סחיפה יש מירא אכילו אמי י׳
ן נכלי לה  כראשה הכלי טרנח שערה ירך ופירש״י .משלינן לשטיי יאפשר נמה שערה די

ע ופשק נשערה ר ז׳ל שהוא מפני שניעמו ונראה .נשער סחיפה דאי! נפ*פ יני  א“די מנ
 חט כפיו נשער סחיפה הוה אי יאפי׳ לומר אצא אחא יוסף ורג אינה לאפלוגי לאו

 סחיפה דאי! דאע*ג משום נשערה התלוי כלי לה שהניא ונחנינינוכא! נשערה. מניאה
 מ^י שינד ע״י הצצאה לעשות מפנ וא"נ נליע היה ונמייש אינא מיהא אימרא נשער

: אחי אישי עליו סלהוסין אמר אישי
חיה

משנה
 מלו דעינא דשורייני דטו! הוא וט* דעינא שויייני נגסיא דקאסי דמאי ומטאי .ע"נ

 אח סליו למלל למעלה רניט החיי פעמא ומהאי נ«וח סננה ליה הוה דלינא נאוננחא
 שטה אחי אני דנסננת ה״ה כיכרי ואם ישראל ע״י גמורה מלאכה עליו ולעשוס השנה
 האי נלאו וט׳ דשויייני פעדא האי משום לטמלה יסוהי כגמרא קאמי אמאי הסירו
 כמ״ש שנוח מעי! אח ולנחול שהר לצאת רוצה יעק אנר סכנת יאיכא ניק נמי פעמא
 דומיא הינים ישוח דין ואחויי השמק היינו לנומלה רזוהי דהן וי״ל .ביג נה' ינינו

ע נדניי ליהיר, ויש וטי. ואחויי משמי, דהוא נגמיא דפירש לעיל דאמי לטמלה דשי.י  יני
ש אונלא לשן אונלא המילה ני! וט׳ נעיניו וההושש כשני.נ לעיל מילק לא אין  נ

ר דהא להין דש מעמידי! אי! נפרק שם ננמיא שחילק מ! עיניו נוחל וכן הנא יי^מ
: עינא ופשחי אונלא סון היינו הננרי

חיה
עוז טנד^

^ עד מעלי! אפינן נ) (ון מעמידי! י.י! יע׳ מניה ׳0 .מי  מנגק פדן . כדינה עי הייאוה :נ'
ן י :כ׳ו) (זן. מערידק אין פ׳ .יפנה עי מילדיו עי! :קנ׳ו:) ,
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uפ"ב שבוז הלכות זמנים. משנה כסף Taa םשגה

 אח אחוחניס אחי יט׳ הילד את ימרסי!ין וט׳ שיחת להייח הדם סשיתחיל חיח T ע
 יופי רני «טי אח קושרים מניח■) (שנח פשגץ פרק נמשיה .סטיו

;נר•• הלנה סדי הרי״ף ינתנ חוחנים אף *מר
 נחילה יאפי׳ רניני דני׳ לפיש סטי שהיה היה נחג .יט' לחיה מחיה עושי! יד

ינחש וט׳ קאמר סננה ט יש1 י
טשיתחיל חיה יג :השבת את עליה מחלליו ואין להחיותו י״׳י פנפג »א

U ^^״ו״ל^רכיי d יטיס שלשה עד שתלד ואחר שתלד עד שותת להיות הדם יאעיש
 בין .צרכיה כל לה ועושין השבת את עליה טחללין ימדני׳ אימר ואיי . סניה לו ש«שין הדני
ל משפיי יש־י  ומשלשה .צריכה איני שאסרה בין אני צריכה שאמרה יני <*'״ פאץ מ
את עליה טחללין אין צריכה איני אמרה אם שבעה עד נ״לי ר"ט''ימ״ריMיט^1

 צריכה אמרה אם לומר צריך ואין שתקה ואם .השבת ; «״׳: הינ סטר שהיה ינסי
 שלשים ועד ומשבעה .השבת את עליה שטחללין אני ביקי

 על אלא מלאכה לה עושין אץ אני צריכה אמרה ואפילו סכנה בו שאין כחולה היא הרי יום
 הרבה לחיה קשה שהצנה מפני החמה בימות ואפילו לחיה מדורה עושץ T :נכרים ידי

 עושץ ונצטנן דם הקיז .בה להתחמם לחולה מדורה עושין אין אבל .הקרים בטקוטות
 את שחותכין אחר שנולד כיום בשבת הולד אח וטרחיצין .תמוז בתקופת אפילו מדורה לו

 לו היא שסכנה מפני אותו וסלפפין אותו ומולחין בשבת. שהוחמו בחמין אפילו טיבורו
 השלישי וביום המילה ולאהר הטילה לפני אותו מרחיצים וכן .אלו כל לו יעשו לא אם

ו :הסכנה מפני בשבת שהוחמו בחמין למילה  מביאץ ומתה המשבר על "שישבה האשה ט
 ימצא שמא הולד את ומוציאין כריסה את וקורעין הרבים רשות דרך אפילו כשבת סכין

ז :ח' חזקתו שאין לזה ואפילו השבת את דוחה נפשות שספק חי  נפש פיקוח’ מפקחץ ט
 .משובח זה הרי תפש להציל והמקדים .דין מבית רשות ליטול צריך ואין בשבת

הראנ״ד השגת פור® לים שנפל תינוק ראה כיצד
 ורכש דרנה פלינחש מיל׳ מך i't הרפניד פתנ פשור. הדנים טד •שמט ציי שהוא ואע״ם וםעלד\ מצודה
 פע'נ נרנא פסק והיא מטשיו נחי דל יאמר לקולא ורנא .נמגחוח נינהו תינוק שטבע’ *שמע .עמו הדגים

:טנ׳ל דרנה לצניה הוא דחלמיד ף,1ןף,;ןן להעלותן מצודה ופרש כים
שמע לא אפילו פטור ותינוק דנים והעלה דנים להעלות נתכוין . מכלום פטור בלבד דגים

שטבע
/ שנש שים! שור « •• M לאוץ i'ce שס שור ג : 6פ ששי! ש«'נ שם שוו נ :פם לאוין «

 •nib אניי מחלוקח p קניס) דף (שנח מפנץ ®■ק נגמרא .וט׳ דם פשיחמיל חית יג
ג נריה י*ה המשני פל שנ0ש פספה יות שוחח שהדם משפה אמר ימשש די  ו

 v*0 שלא אט*פ פיקר וק .להקל נפשוח נספק ו*סק הרץיס השיפור שהוא רנינו ושטר
ר : נהלטח נן  ,׳נ<ר\דפ שם מפורשים אלו זמנים .וט׳ ימים שלפה סד שחלד ואח

אפי׳ שלשה דנל אחא רב ונחג נהלמח וממאי
 דההיא מחללץ !רינה לא אומרים ויופאיס היא

 מדורה לה וטנדיק הוא נייותא לאו נייוחא
 למיס דפנדיק צרט ונל ממק לה ומחסין
 שלא ואמר טליו נחלק ז׳ל והימנ׳ן . טנדיק
 ונקי מכמה פס כשאק אלא אלו דנרים נאמרו
 ואומדים שם יש אנל לכל ידופים המיה וציני

 פושוס איק שנחול והינה ממללץ אק ציינה לא
נ יום ננל וממין סיורה ;דנייו ט'

T שם מימרא .וט׳ לחיה סדורה עושץ 
ז ישי׳  שנפה חוך ו6 שלשה חון י

נסמוןיהנאי: ולמשה ציינה איני אמרם נשלא
. נה להחממם למולה סיורה פושיו אין אכל

א י טמי  לחיה מדורה טושין שמואל אמר אי׳
 נימוח לא למולה אין לחיה מינה סטר נשנח

׳ אמר אחמר לא החפה נימוס אק הנשמים י
י מ״א ם הקיז שמואל אמר אנין נ  פושין ונצסנן י

.הגמרא טנ׳ל חסוז נחקופת אפילו סדורה לו
 לא ים דהקח שמואל יא״ח׳ יהא רנינו וסונר

 לא החמה נימח שאמרו מה לדחוח אלא נא
ם נהקיז היא הי• שהמיה ספני  שפטה דודא׳ י

 אנל הרנה לה קשה נהKי נן ומממח הרנה ים
 ויפח , קאי נדקא׳ לא לחוצה שאסרו מה

 לחולה יאפילו לדחוס זה שהניא ז׳ל הרמנ׳ן
ם מהקיז ניט ילא טושין המסה נימוח  ונצשק י

 ונהשנוח .ז׳ל פירשיי וכן נהלטח סנואי ונן
 חניא פיח (יומא הנפורים יום ונפיק א׳א

 להשקוחו נין נשנח למולה חמק יחמין נהדיא
 סננה ט שיש ינמולה ואפשר וט׳ להנחחו• נק

ניס שדניי שסוני נראה וסינייו ,טנ׳ל היא  י
יההיא נאפשר ודחק סננה ט שאין נחולה הס

 מונרח ונודאי .הוא סננה ט שיש יה*נ יפרק
 אס יומה וספקו נר״חא יההיא וסיפא שם הוא

ר הפנס  הננה נה שיש (מולה] מדורה לטנק ל׳ דנל מדורה לה ששק ל׳ נל דלמיה ז׳ל הר״א מדנר׳ יראה ונן סננה נו שיש מולה נדק הפרק נראש למטלה ינינו נחנה וננ
ס, ואפשי סננה נצנה אין סרנה נחילי יש אפי׳ רניש לדטח וחולה למפלה שנחנח׳ וכיו שנעה חיך יומא יחיה לפרש סנור ואניה״ס׳ [היא] י י נ ג  אמריסא סלחא חנוק לו וניחתמק נ

ר נמניעח שאין ואפים מתללין !רניו דלנל משמפ הא סכנה נו שיש הוא שאם לפי דעתי מפני דעח׳ מנפל אני אנל מדורה לעשיית יזמה יאק נ ם הקיו :הטה לו שעושין י  ונצשק י
ר מימרא .ט׳1 ואפילו השלישי וניוס החילה ולאחר וט׳ המילה לפני אותו סרחי!׳[ וכן :קניס) ספנין(שנה סרק סוף מיריא .וט׳ שנולי ניום נשנח הולד את מרוחיצין :זנרחיה ננ

רי נהלנוח וחנואר }(קל״ד מילה פרק ננפרא הלכה פסק .הסכנה מפני נשנת שסחמו נמסק עי■ אלא חמין לו מחממין שאין נ׳ל א׳א ונהשטח .האמרוניס הסכימו וכן .זיל ינינו נדנ
רי ן מ ז  לקודם לההם לנכרי לומר שאפי' מוסיף ואני .פנ׳יל למולו להנרוחו מחין לו מוזסמין אץ חולה ול״ש נריא שנא לא נפסחים נרפינן ונהדיא השלישי ויום המילה פאנזי י

 ושם מילה מהלנוח פיקישני נניאור זיל רניע יעח וכן החילה הדחה אלא גמורה נמלאכה נכרי עי׳ ואפי׳ השכח אח דוהין אינן המילה שמכשירי לפי זיל נתט ונן ששין אין ססילה
 נכי' עיי ואפי׳ מחין לו להמם לותר ההלטת ונונת טנחו אין וכאן ,לי היא סננה מילה Tםלא לפי חהמחין החמק ונשפט מלו ואם המילה קוים חמק צו מממסין ואין נ0כ

י או מאליו נכי׳ שחממן עין נשנח שהוחמו נחסין להרחיצו אלא המילה נ^יס י או לו ואחר ישראל ענ  אוחו מרחיצק אלו ננל סננה ט שיש לחי הוחיו או נפצתו הוא וממתן ישראל ענ
י לנייא אפי׳ מוחרק אלו שנל •5 נ  וסיס מילה מהלנוח שני נפרק כן מנואר ינינו ודפח .זיל נהט ונן נזרחם העמידו לא ח!וה ונמקום חרחצאוח נזיח משום אלא נהם יאק חורה י

 ואמר שלישי יום אלא הוזכר לא ננמרא ונאתח סחמסין אין שני שניוס רנינו מדנרי ונראה .לו היא שסכנה מפני לכחחלה מחסמין השלישי ניים וכן החמין נשפט אם ניום ט מילה לאחר
נ דעת ונ'נ ז״ל הרשנ״א יטח וזה נקשינהו לרנוחא שלישי ויום שני יום שנן דכל קצחם דעח אנל זיל מפיפים קצח דעח וכן ניום ט שריל מילה :זיל רמנין הי

ו שה מ א ; מעיינק הכל פרק סוף זי) (דף נערנק מימרא .ונו׳ רה״ר דרך אפי׳ נשנח הנין מניאק ומחה המשני על שישנה ח
ז  מצודה ופרש נים תיטק שענע שסע :סיד) דיומא(דף נחרא פרק ני״הא .ונו׳ לים שנפל תינוק ראה ניצי .וט׳ דין מניח רשות ליפול צריו ואין נשנח נפש טקוח ^^יןBb ט

. פעור נננד דנים והעלה להעלותו ^ י] פיד): נמנמוח(דף פשוס זהי וט׳ . והעלה הואיל שפנע שמע לא אפי׳ שפוי ודנים תינוק והעצה דנים להעלוח נתנו וט׳

משנה לחם
פירוש

א .וט׳ שוחח להיות הים סשיסמיל חיה יג  זמן נל אחרינן קנ׳ח:) ספנין(דן• פרק עמי
 הקנר סחיחח סאימחי עמרח ואסרו ונו׳ אני ציינה אמרה נק פתוח שהקנר

 ומייהוש .ימים שלשה אני׳ אמר הקני פתיחת מתי עד וט׳ ויורי פותח שהים פשעה וט׳
 נ׳ יניע נתנ ואיך הדס ׳ציאח התחלת משעת היינו דקאסי ימים דשלשה משפע הצפק
 יאפשר הים יציאת משעת לומר אפשר דאי נן לו יצא דרנינו לומר ויש .שתלד אמי ימים

 שינפי אין כן ואם ניאה איסורי נהלכוח שנתנ כמו ימים שני וטחס הדס דאסיל
י דנ יע ®רש צנן נ  ימים נ׳ שתלד [יאחר שוחת להיות הדס שהתחיל משעה שמא ינ

«י ל] צ׳ נ משחיה אמי רנא עסרא שם נ י  יקשה . שלשים לה ואמי׳ שנעה יהודה י
רי  •*ל פלשים דאתי נמאן פסק לא אחא׳ להקל נפשית דסננת יפסק דניק ינינו גינ

 קיימי ננהרדע׳ וטלט פליג׳ לא לה ואתרי וינא נאניי החום׳ ונס׳ש פלינ׳ ילא ליה יסנירא
 השנת אח עליה ממללין אני ציינה אסיה שנעה ונו׳ שלשה חיה נהריע• אמד שם סוד
 דסשסע קשה רניפ נירהח היא נן ואס השנת אח עליה מחללין אין אר ציינה אמרה לא

נחג זיל והוא לא שחקה אנלאס אני ציינה היא שתאמר נעיק כשנעה השנת את דלחלל

עוז מנדל

 יכחנ נפהקיו יא׳ש עייסת היא דנייסחו לומר ונראה אני צריכה כאומרת הוי ישתקה
 עליה חמללין אין אני צריכה אין אמרה שנעה ושלשים שנעה שלשה חיה אמרי דנהרדעי

ה נדוחק ל״שנ שאפשר היות ואס ינינו נירהח היא וכן וט׳ נ ד לפי נירסתנו ^ נ  ד
י' י נ ניס ניעת כן לפרש יאי' |’א י :ז׳ל י

וw נתנ וט׳. מילה לאחר אוחו ירחיצק וכן יד  אלא מסין לו סחעמין שאין ל' נראה אנ'
י׳ עיי  משסע וכן שימס לו לומר כלומר מוחי נכי׳ דעי׳ זה סלשק משמע ונו׳ ננ

 נר.נ מילה סהל׳ שני ינפיק וקשה ונו׳ לנכרי לומר שאפי׳ מוסיף ואני שנחנ המניי ה׳ פהנין
 שם* ע״ן זה הפך והוא שיחס, שיאמרו ולא עצמו לצוין נכי׳ יסממסן נהשנה זיל היאנ׳ד שם

ז ,)״, *.0 ננליוי נתינ נוצאיז׳ (• ע ט פ  נלנד דנים והעלה וכו׳ ניס תינוק שפנע ש
ננמיא נתנאי לא זה .וט' מכלום פעור . . .

 מצודה פרש דהוא דניון דנפשיה מסנרא אמרו רניט אנל
י קא מלוה להעלותו ך מה דנים שהעלה יאפי׳ עני  ננ

: מכלום ופטור
ננעל

 ו׳ל כאן וקאמי נכי׳ «'׳ שמתנוסין
 וא־כ נ׳ל ולא מנכרי. שטחמו נוים עי׳

 פינפ׳ מנכרי שכואמו נמים יורוזיצין
טו ליש נסשנט פראג׳ו שרעש כיון ו

im לכ’0ו ר׳א פרן .לו כיא פו מואיצין ונן :אפה 5נמ ופ׳ קכ׳ס) משנין(ון ש׳ . אלש «ו 
r (דן tp: ן ומפכש ןמא מ׳ .חי חוןיזי מו הטעה ) (ו ן י רנ  שיוצאיז והאכש מתני׳ גמרא ז') מ

ן ויומא נשוא מון .ממו מד סשקוזק :נישיג  :רמאל’ ר* שרן .שמור הדנים מד שפע ■ ש׳ו) (ו
נ :ש׳ד) דעננזש(ון ת  .מכיל ודנה לנכי שוא ושלמיו אמ'נ וכו׳ מיל׳ שנן ז׳ל שואנ׳ו נ

אנו פ אומו ן  :״מ כלא ׳:ממאל ו׳ וש׳ ןי״ישא גכוומשין ושנחוש אשוון וכלפון שסן נרכש ו׳ל ו'
ק כיוצא נשצסודא כואכנש! דינא נמיקר לישנ׳ שרוו״ט שליג• ולא נש»מ קמא ו^ישנא ונשצ .נ

 דניסיס ששכיל, שפוניאלממן לשניך אכין והריני אשנה נש׳ ששמשקש• לוניל ליאיו׳ גהשונש ז׳ל ר'מ
 לאיסרש וננוא אוליק משככשו נשו משו רומי כננ׳ נחושי. שראשונה נמצאש אשי לוג ונינא א׳ל ששש

 נים שינון נפנמ כממ דאשמו ורנא דוני. שיינו לאו איל אולמן יומשיו נשר וילנזא או מינוין קא
 אמר רנש ש״נ אמר רנא שינון והמלה דנים להמלוש ח״נ וניס ושמלה ונים להמלוש מצורה ופרס
 ואמר• ואיכא לא שממ לא אנל אשיפק צמי ומשיש אמרי' דפמט כיון אלא ונש פניו קא לא ומ'נ פמיר
ושמלה ונים להמלוש שצווה ופרש כיש שימן שמנמ פצומ לא ואשמר וונא דונה פלונש״הו היינו לאו
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pnt &9הפל א » p«<0 p 6 «>פא גלגו ת  isb »<m.ל» nptinri 
 >ל>9 <ו9 03אגל אפי וגהסגוס .ורגא 9זלנ >ש«פאל דגי ארק דש pmm שס <שא
 ואיל הוא דרגה האך סארי* וגירסס .ע״נ דמה לנדה הוא דסלמיו M ו«׳

 ולא סורא זהוא השוס הרגא דהלהה V• ו׳ל ל*א900לנ*ל אפילו הקוס והגל .לקולא
אלא המ בהקוס גהלודד הלגה אץ אהדו

תינוק נסל יז 'סטגי הדגים עם תינוק והעלה ד\איל שטבע ״*י® ?י® ?לי® ״?יי י״®? י*"ליוי
 טדרגה בה טתקן שהוא יאע״ם וטעלהי הוליא עוקר לבור
הדלת שובר תינוק בםני דלת נגעל ...................

 גשנמלקו אגל לרבה רנא א׳ל גנה' ש«ני גנץ
 דהלנה להיהד איגא דסלהא הולקין גשו׳ שדהה

 ארק נשוף ויל הלשגיא דהה הה גגהראה,
:«לץ

ן  ניייסא .וגל׳ חוליא מוקד לסי היהק גאל י
:ס׳זז) (דף ניומא •וודג ארק

 ונגה׳ נריהא נאוסה שה .וגו' דלה גנעל
r io דליקה נסלח :לנולהו צייגוהא 

 :שה גדיהא גאוהה .וגוי הושש אזס שה דש
גי. הקולה ובל  גדיהא: נאוהה ו
 (ש/) שה השנה וגוי.. הליו שנאלה »0 יה

 הפק דאא׳* א׳ה) מה׳(יף והסאי
 שה יש ואס לאו אה ארס יש הפק מץ סאקא
 ואס והולוה גוגגיס הוגד סאק ישראל ספק
 ומינו אאללץ. מה סאק >0 ספק ישראל הוא
 גסהוו שמגיר הפי וה להוניי השש לא ו'ל

̂ל ואהל ומולוה גונגיס הוגד׳ השהה ואפי'  ׳ש
 ההגאי הי הנאוהו שהגיר הסה וגן הסקהץ.
 :הה אס סי הוא אס למס ידוה שאץ

vrana ומהדא גהשנה שס וגו׳. הי: 
ם  ומפמו אייזש וגוי. הופהו פד בדמו י

(איה) שס היא וגדיהא גגלל י
גו׳. ברקווהגאו גה*ק: ופסק  שסמיייהא: ו

תח ב גו׳. »ש מלי חי  שס דו*׳ מימרא ו
 והולוה טגגיס אוגרי השפה (ה׳׳ה)

 וגהג וט׳ הפקהץ סלד גאוהה ישראל ואמר
 אהיה להלי ה הסלר מק אמד אירש יגיה
 וה שהא הליו הפקהץ הלר הה4 הליו ופשלה
 טגגיס הוגד והנשאריס הישראל הוא ססיש
 וגפה אמרה להלר « מהלר גלס נהקרו והולוה

 אסיה להלי ונגנס מהס אסד פירש הקירק
 האקסץ אץ הוא הי ידוה ואץ הליו ונפלה
קגוה ישראל גאן אץ גלן שנעקרו שגיץ פלה
 ישראל היזג היה אס לאיץ סרוג ק פפייש גמיקה ס״ז ההלגיס גשק סק הפורש וגל

 הלה הפקהיס ההלי הלה ונפלה אסרה לסלי מהס אהד ו»רש גלן שנעקרו אהיה
 ההס והקשו סרוג אסר נפש גאיקוס הלגו לא שמואל אהד שס ומהרא .דגיה הגיל
וגל קגוה דאיל אדפא ישראל ואהד ומולוה גוגטס גפגד השהה דאגא אי דה׳ סיג׳

קגוה

 01׳ to נההא . וגל׳ מיפה גאני דלה נגעל יז
 אה?נ מסיא אסרו %ד:) (ין הגפוייס

 הוגייו צא המלוקת ונשאר נשיאי למימני הגוץ דקא
 נמושהונייום סופיים לא אץ יגיה הל וחימס גונה.

 P השה אס דודא׳ סגור ו*ל דהוא ונראה .מ«רא
 סוגיי לא הסלוקוה נשאר p וההד אמי גגונס
 דקא אהינ ממרא שאמי והה ההשה גונה מהיא
 לם־ מטין דאיס ויל הוא מהרש ונו׳ לנדהני הגוץ
 די היה סהיפק אה להושא דהרי למלאנה 0הלי להשוה דדההו הוגיסץ דמהשיו אלא ההש

 לקי דקיס פליס גהץ הדגה נאולוליס ספסס אה לסגל ^׳ן ולאסיה הפהס גשגייה
 לומרגהסההשה לאש״ך נדליא והוקי מגודס גפודש אגל מוהר p פי הל הודההדאף .

 נהוקר או לדנים נהנוץ אס הפגווס נפויש שהגיח מהמה הוגהה כאן דאץ הוגיהיס
 גהס *ין דלא גונה ממרא גהס הוסרו לא p ומפני דרנא להקן נמגוץ אה סליא

:וגו׳ 00P הפגל שהוא מינו שגהג ווהו דהגא גמהשה הוגסה
.נשנה הדליקה מפד (הדליקה) ומפסיקץ הגגץ שס מהרא .וגו׳ דליקה גסלח

 דליקה יסיי וסיש .אסיה ר60ל דאפי ופייצו לי למס ומפפיקץ מננץ והקשו
אץ* מיס הל נדמה דש היג. קפדס או 0«לי והס אסיה (יפ0ג ונפשוה » גמלי

אהו הננניד סיג גהג הגאוסנססהוס׳. ולא הדנשפהו בדקן ים ^ו מ מי  ספפק
p קל0 נפשוה דהאס השוס ופההו גייא פסק מהיא דדן פססא דלפי!:

 לודלוו׳לנדאההןסגפוב הגנר שאלו ׳.w נההונדסגגיסוה^ה סצדקש חיתח 3
 אפקסץ מהגה הל 9(00 גוגגיסוהולופדדסגה והוגד גפשגיגהידודשראל

 ונינדס לא ומולוה נוגגיס הוגד גיוגה אגל
 ההא קגלה p ט גוה גדל mvn פמהה לא

K אץ וגמהא נג»גוה דאסרינן owo 
 סגגיס הוגד דגה אפילו הדג אסר נפש

 שקנלהס וה דגר הל אד הפה והשיג הפקסץ.
ס והלא גהולס ספק הפקס גאוהו יש וגי  מד

 זסנל שמואל מיי 09 שע שס 09 גדדס
 אגל ספקסץ סגט׳וסולוה הוגד ההיד דג שאט׳

*אדנר< אפ )i סגטס הוגד פ׳ דאהי פמגיק 
 הפקסץ הגי גידהסגאוהה והולוהוישראלאסד

 טלס גשטרשו ולשקימנא הפקסץ אץ אסרה נסגר
 »יש אס ולטק׳ קטה שס נשאר לא שהד
 דשדש דל מפקסץ אץ אסרה למצר ההש אסד

ד שדגה הנדר שטרש לוה והיה P10 הרוגא  «ג
 סלק מ גס הליו הפקסץ שאץ טגטסוהולוה

 9(00 שהיא מטר שדק ש גדוקא שמואל הל
 ישראל גה שנהגא שסיפק שאמרנו 9(00 הל

טיי* ולא ליספו ולא להטוהו שוה ואמי
 שפהה לא דרג טמא ואט׳ גלל נפש גפיקס

 שפירש 91 הל הפיקס שהוא וה גדנר ססלוקה לו
 מפד ולא והולוה טגטס הוגד שדנה מטר
אט׳ מיס הליו שנשלק נאמר גשמואל דק שלא

 ואסר וה מל גטדש סולק ר*> 19 הט טמא
 גאוהס ישראל ואגוד והולוה סגגיס הוגד גהשהה

 והנס הפקסץ אץ אסרה נסגר הפקסץ הצר
 הוש גסקס הרוג אסר נפש ^קוה הלן

,פל׳ל נרי• הלנה ויי׳ ששמואל מזה וסדני
דד*> שלהא ט אפו הרסיס הליו והשיג

טק ולא אדספואל  יוהיג נס׳ אהוד לסו י
 דפרוש הא טלט דפיוש הא ליק ופיקק

 אסים לנוצר טלהו דפדש דטנא מקצמ״הו
 אסר טלטס 090 אהד הל שס הטלה ונפלה
דהו• (י0מ דשדש דטון מפקסץ ואץ הרוג

 קטה גאן ואץ קניהופ״ט ט»קר גה קניה׳
 וספק דט מסצה הל גהסצה דדמא טט ט

ר לא אגסי אסרה (ר0ל הקגטיט פדש ואי רוגא נסר אוליק אלא לסקל נפשוה ^ 
נ וטיס להקל נסטה וספק מריש הפלנא דפדש והט ופלגא פלנא והיל קגיהונדט ^ 

 הקצה״ט נדפדש שמואל אסר דני הדה הרוג אסר נפש נטקוס טלטם אץ שמואל
וט׳ ונסלוה טגגיס הוגר• דג אס טפק 9ג מצא הר והאפר הליה הזאקשיק

ואסיקנא
סשנה לחם

 כלופי ישרן שפא שמשפץ שניש ונראה ממיא. שאמרו פסו אסרס נואר אפי׳ הזטי לא אלא יסדו טסג סיס
 גפ(ד אשר האדם ישקף שמא טששץ אסרה נסצר אפילו אלא המש v נסצר שטס אט׳

:הגגץ אפיה טטלה pק אסיהדטא
 גגץ ספקא ספק דאט׳ יא0« והטאי היה גהג .וט׳ הטלה הלה שנפלה סי יח

 דאי ספקטהשס שס טא ספק הגהיא לא אפרו גגהרא וט׳ אדס טש ספק
v הגהיא דניי נראץ ונאפה .וט׳ ט ספק אט׳ אלא דמפקהץ טא סי ♦סיס M 

ל וה פסק סגטא לא והיק טא הצמו גפני וספק ספק שגל  אלא טא ט טטה דט ^
 יראי לומר הגדה ט היה נדנרי טסה •ש וא׳ג ספקסץ סס ספק ט פפק אפי'
 מנשיא פאן אץ דאליג p לומר שהוגרה לומר ונראה הלהא. גסדא טו הפיק׳ סלה

» גספק ה׳ טטה דאי הוא טטהא גיה איה שס אט ספק שס טא דנ«ק דאה/
 גסגא סטק• הלה דהס לומר טהרה היג טאשס דהיג אסריה• טטהא ספקההאיגא

 הפפק p הה ספק ט ספק דטא השהה ה• הצאוט שנהג הוגירסהט• רניה1 הלהא
: רגיס מגר• טוגר ישראל ספק טגגיס!נסלוה טגד ספק האפר

 הספקוה דהל הראשונה הסלוקה הל וקט וט׳. ונסלוה טגגיס טגד• 9ג שיש הצר חיתח ב
 P אגל^! לל נדנריו סוגרה 91 שט| אס ספקא גן גיג טגא האהורוה

:טפיא האפודס סספקוה רנינו גזגי• טוגדס שטו הפני
געקת

, , עקירתו בשעת
 שראויין יעצים בטץ אותה מפצל שהוא ואע״ם ומוציאו

 שם ויש דליקה נשלח .דמות התינוק יבעת שמא למלאכה
 האש P להצילו אותת טכבץ ישרף שמא שחוששץ אדם

 וכל כיבוי. בשעת ומתניה דרך כובש שהוא ואע״ם
 רשות ליטול צריך ואילו משובח זה הרי להציל הקודם
ח •* סכנה בו שיש דבר בבל דין מבית  עליו סי"שנפלה י

א ספק טפולת ץ שם אינו ספק שם ת ח  מצאוהו עליו. ^
 עליו ספקחין שיבריא אפשר ואי שנתרוצץ פי על אף ת

 הוטסו עד בדקו יט שעוז: אותה לחיי אות ומוציאין
 בדקו מת. שכבר שם אות מניחץ נשמח בו מצאו ולא

ת בבר יאמרו לא טתים עליונים ומצאו  אלא חחתנים מ
 העליון שיסוח בטפולח שאפשר הכל על טפקחין

 :ת התחתון ויתה
 חצר •וזיתה כ

 עובדי בה שיש
 ומזלות כוכבים

 אפילו וישראלים
 ואלף אחר ישראל
 טפקחץ מפולת עליהם ונפלה ומזלות בובבים עובדי

 אחרת לחצר מוע אחד פירש .ישראל מפני הבל על
שפירש זה שמא עליו מפקחים חצר אותה עליו ונפלח

תר׳
00M) :שס

Yasnn דשגת
 y! היאג^ נהג .וט׳ נעקד פד מצר •טסה

 גל6 ל6ישר שס שמסוק מפני מפמסץ נגן •יה
 090 אמד וטרש המשה ט ארגהה 090 פירט
 טהוק שלא הפקסץ אין סלע ונפלה אסרה להצר

ישראל,הגיל: שס

 H נראשוננ
טו נפנופו לנמנס סצא מ׳ ננעוש  ו

א׳נ  גטו• יפט לטף נ׳ס ירו לא ו
גגג  דסוא מטודפא אלא טטף ואני ו

 «4זמ וטון טא Omeo נרנ״ט
s גטנוש 'n נקדק טטף ואני סוג 

 ׳נראשונס 0אטוו>9טא פשרה ווו
סשונשס).

עוז סנדל
דג מיס ר( טפקיווגיס והפלס וניס לנפליה ו ר פט עי א ס מ ג רטי אוו א ג רוו רפט ח א ס  מ
«> re n ג אפי «א p שנל ה1ווא9 וטמן ,נגפוא פנ׳ל פספנט גפו ול טי i ט«פ שנפלא 
p פפ0 נץ וניס אא סן לסן p א «א טפו שפפ לא א וט א מי א טס•. וקי׳ל וונ  וטא ט

m ץ קעא ג(<טא ןפ(טיא p ולא שפע ללא השפע ווגא פטלטס ד n סטלטא 
א ליא דקא ^ דרגא א טנ  לא וחוקא נאג ואף שנגס ואד פשוש לפולא ואפר רניא ^ו

 גנא וגיא נשוא גלישנא א»ןנן פלטוא ל>0יג לנדא לא ואפו נפרא להנא משוא 1א»נ
ט לנאד לישא אליג׳ ולא ט  נא . קפא שנא4ו פדוקא לאטק• נשוא לטנא אפא אלא דנא נ

Pin וגימא שאש איטר לפרץ ואפוא לא אאלאא שטקר לט גסאא גאן שנאג ו׳ל ר׳ע 
ג ח ^ ו o טצאו נקא סקוא ילאו לפפן פולטו אוד פל שננוח ^ rt » שפי לטע איו ה׳ל 

 פו מפיא נמי סרפא אשפנא אואשונא נפצאח פו וט׳ גטשא יאטו שטנא אחח צטר ש( «טח
 P אוניא פא טהק ואפלה גשננא טא p דניא לאנלוח פשוא א«רש pi מספאח אפור וא ארי

א; שפנע ששמח סנט טפא שלא אא׳ש מהשאש ספוד » ארי אטנוק ופלא ט»ל שפא שלא p ט

p טונ שדא פאי לצוד אלא i נ 00 טוצא נל  גט אאלגא טקד שא וטרד טאר טא .לשמו פ'
אלו גא שגהגפ> ג סי :פלח אטנ לא ̂ו

 פלח ונפלא פד npN פו סצי iwn לו): (וף וחפא גחרא פרק .אפפטן » טנוק נפר
 פפוטס e< רל אואנ׳ו גווג ומפא: גחרא וטק ויו) (י» וגחוסח קפא פרק .מפקסץ

:לטס לג ישראל שא טטק שלא וגי׳
ר  טשראל גטד אגטג p נואש פקמוח ונארגא ופניה גשור לל לומל האח• פפה שאלו עו

 מפלוס סנטה טגו• נוג אטלו גלח) אשאלא לטן (טין ׳01 גא ורץ וסליפ גטפ0 האגו•
oiA פל חפה א4גפ ואצור אספר ופר■ mM וא^מגשטטח חאקטן w ip יטפפא: פפה 

בה שו מ אל פפא אי נוול טאא ת  טא הקא קלשט •ש וט p קנלא לא אש וגי שקנלחש וח ו
ט רג ט לנר אט׳ שא אא גמדא אוגריא ארי גפולא אשק ד אא שק חפא ו ג  ו

ל שמואל ) אונו לשץאחטגא) גגיח ט׳ ג חסק אל אלנא חסנן ורט ששפואל •וופ י  וטקו :ל
פקטא: גאנגא וודא ואגג דופא גחרא ופרק ואטסח קפא ל טף אאלסח אלו
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uמשנה מגידפ״ב שבת הלכות זמנים.טשגה כסף

 דת'ו■^ מס לס!ר מג״הו חד וסדמ דני)5 לא יהיר!ז דמי רהלה על כמחלה קטע דהא קאמר מקלחייהי נדהריש דשמיאל וש״ח מ'1 איתמר איישא גשמיאל תיחמר ני ואסיקנא
ח:עה ׳”ר !האייר הקט1 הרו: אהר <הש נשיקוח הלט דלא קמ״ל שריש מרונא דשריש כל דאמר רונא נתר אזלילן ולא מושלך חי!וק נה מלא דמת<׳ עםיקינן מקלת״הו נופרוש החס

-11----------------. ------ — נשסירשו’’לר דאוקימנא דידיה נסשונה דקאמר למאי P תמיהא ותו . P איגו געש ולפייןח . - . . . . . "
 דנל 1מעקתי אין אמרח נחלר מהם אחד עירש אס ולעינך קטע שס נשאר לא שהיי טלם

 דניון קסנר אי קסנר מאי פייש מרינא יפי״ש
 הד דפריש עד ל׳ל קטע ליכא טלהו דפרוש
 אמד על מטלת נפלה אפי' שלישית לתלי חנייה!

 דליפא דפיון מפקחין אין נמי שניה נחלי סהם
 לקניעייהו דהדיי קסני ואי רונא נתר קנוע!יל

 דקאסר והא נמי מהם אמד אפי׳ פניה נמלי
 נוכניס עונדי שיונה מעיי שפייש לזה וה״ה עלה

 פיוש החם דמי מי עניו מפקחין שאין ומזלות
 פנמימך והשימה! .עפ׳ל פטע ולינא סלה!

י שעואל פליני דלא נמיחע כן י'  לדעת ונ״ל .ו
 ישמואל איחמי ני, אלא נספריו שנפונ הל־נ

 שמואל אמי כי לעולם פלומי איתמי איישא
נ אמי נפש נפיקוח הולנין אק ו  יאפי׳ פלומי י

א  פרוש ל״ש מפקחין ומזלות טכניס עונדי חנ
 איטיין דנשאי דאע״ג מקלתייהו פיוש לי׳ש טלהו

 טלהו דפיוש הינא מנויות תשע נטן שנחויה
 פירשה טלן עקירת ונעת ננלה מוני והאמד

 .מפקתין יונא נחי אזלינן ונפל מהן אמת
 איישא דשמואל איתמי כי דאמייק והייט
נ אם אתנוי ו י י  עונד ומילות טפניס עוני

ם  את עליו ולפקח שמואל אפי ומזלות טנני
 טכנים נעונד ליה משנינן דלא p איט «ל

 שיונה ואע״א הגל את עליו ומפקחין ומזלות
ם עונדי י ומזלות טנני י׳ נמנה עליה פליג ו
ם נטניי  פירש עקייחן ונעת אמרח למלר והלט זו מתלר טלהו ופרוש ומזלות טנני

 ואמריגן קנוע שם נשאי שלא לפי מפקחין דאין מפולת עליו ונפלה אמית לח;ר מהם אמי
 דאי חנויות ש׳ טין שנהייה אימוייס שאר כדין נפש פיקוס שיין פייש מיונא פייש ני

 ישמיאל איתמר פי אלא דקאמי והיינו רופא נתר דאזלינן קטע שם נמצא ולא, טלהו פרוש
 פל הנינות לא פי לך אראה והנה .אלא פתונ שם נמצא הסדויןיקיס פפייט נמקצת ונס

 למה קטע ליפא פולהו יפרוש פיון קפני אי קסני מאי עליו הקשית אתה כי דנריו
 מפקחים אין נמי שניה נתצי מטלת נפלה אפי׳ שלישית למצר מנייהו מי יפריש עי לי

י קסני ואי ו הי  שלישית לחצי חימינייהו יפריש מפרש הרפ פי משנת כי לקניעייהווט׳ י
ע פי היא ולא י  שפירשו פלומי שניה חצי אס פי נספרו שלישית חצי הזכיר לא הרג ינ
י המשעה נל י נ  מציות לתשע אמית נתצי טמייס שהיו אחי וישראל ונוזלות טפנים ט
 עליו ונפלה שניה מצר היינו אמרח לחצי מהם אמי פירש טלן עקירתן ונעת לעשר או

עפ׳ל ,סייש מרונא פייש פי יאמיינן מפקחין דאין שם מטלת

 נעקרו כא :ומזלות כוכבים עובדי והנשארים ישראל היה
 אחד פירש עקירתם ובעת אחרת לחצר לילך זו מחצר כולן
 ידוע ואין מפולת עליו ונפלת אחרת לחצר ונכנס מהן

 כאן אין כולם שנעקרו שכיון .עליו מפקחין אין הוא מי
 בחזקת הוא הרי מהלכין כשהן מהן הפורש וכל ישראל
 אע״פ ישראל הרוב היה אם לפיכך .הרוב מן שפירש
 עליו ונפלה אחרת להצר מהם אחד ופירש כולם שנעקרו
ב : מפקחץ מפולת  השגתהיאב״ר ״המיילד ב

 שבת יום הוא מתי ידע ולא "כמדבר
 ומקדש ששה שטעדו מיום מונה

 היום ברכות בו ומכרך [ח] שביעי
 יום ובכל שבת. כמוצאי ומבדיל

 מותר בו ומבדיל מקדש שהוא זה ביום ואפילו ויום
 ואסור ימות. שלא כדי בלבד פרנסתו כדי לעשות לו
שבת ספק ויום יום [ס] שכל פרנסתו על יותר לעשות לו

הוא
h סי צאוין םמ'נ סימן:פ^ נווי •

 כתב יזם ניצותו עי *ר^הצך
 יתר קתי יזם סי׳ הרוצפ״ר

 ניתר יום פותו פניעיית על
:עפ״ל ,מלפפת נפל

 M ויפקתין קין אחרת ניצד מפקהין מצר נאותה ישראל ואחד ומזלות פופניס עוניי
טי .מקצת״הו יפיוש הא פלהו יפרוש הא קשיא  נפתנ לפיו זה אפל פגמרא שם ו

 כלהו יפרוש לפרש רפיט שדעת ונ׳ל .נהלטח
 מהם אחי נפנס ייהלפין נעוין פיישרן ונפת
 היא מו מפקהין אין נפה״ג אמרח לחצר
 מקצחייהו יפרוש הא הקפיעות שנשל לשי דר׳י

 שפירש מקצת ואותו נמקומן האמרים ונשארו
 פלס יופ המקצר שיהיה נין אררת להצר נפנס

.ישמואל היא m עליו מפקרין מהם ארי או
 מנויות פחשע זה דהרי ששיעא אפתי וא״ת

 נפלה נשי מופרת ואחת שרועה נשר מוכרות
 לקח רהן זה מאי יודע ואינו מהן מאמת ולקח
 יהחם לומר לי יש ק:וע. מיין אסור ספקו
 פרישתו נעת פאן אפל נקכוע הספק אירע
 פופניס עוני אס ישראל היה אס ספקו

 אירע ולא פיפר לנו צריך היה לא ומזלות
 וה״ז אתרת נחצר מפולח עליו שנפלה עי הספק
 אמר הלו וננמצא תטיוה נפי שאמרו למה דומה
 שמואל והודיעט לפקס שלא היה היין ותן הרונ

 לדעת נ׳ל זה הרונ אמר הולנין ואין שייפקרין
 ואחי כלהו יפיוש נהפך שפירש מי ויש .רניט
 משקחין אחרת למצר נכנס מהלכן פעח מפלן
 מן פירש ציל ואין ננאן ישראל שהוחזק מפני

' פטן מקצתן פירט .ישמיאל היא וזו התצר י
 אין אתית לתצי מאלו אחד ופירש ה' או

. היא וזו ישראל נאלו הומזק שלא חפקמיס י ׳ י י
 היחה רנינו שנוצח ז׳ל הריינ׳׳ן ופחנ נהשנות הראנ׳ד יעח ופן ז״ל הרמנע דעת וזה

 ונו׳ הכי ‘פריא אמי ומי עלה דהוינן ישמעחא יפיניא כשמואל פכק שלא אלא פך לכיש
 פייש׳׳י ופן הרופ אחר נפש נפקות הולפין אלא כשמואל ילא ללייוד הטניא לפרש והאריך

 פירוש וכני כשמואל פסק ז״ל והרמנ׳׳ן אחרת לרצי יפרוש צריכא לא ונירסרס ז׳ל
 כיכרי מצאתי פן ואסר פחנחי שנ׳ל ומה כשמואל לפסוק ההלכית יעת שנן ואמר שפתנתי

 נירסת לפי הוא והפרת לדעתו להספים וזכיתי ללפות נאירושו ל“ז הלוי אהרן ר׳ להרנ
 נתשופה מצאתי ופן הוא פאי־ ויפר לרעלה פמ׳׳ש מנ״הו חי יפריש צ”ל שאמרו ההלכות
ר׳ אהא פלס יפרוש הא מפרש שהוא לרנינו  יפליג שפי.נ אלא פפהנחי ופתו יותנן י

ר פעלייא אדשמואל : א״נ מהל׳ פס״ו שאפטנ פמו פוהיה ילא ריי יסנ
ב ר ד.םהלך כ  זיל הרמנ״ן ונמיושי )כ׳ט (שנח צדול פלל פיק מימרא .ופו׳ נידנ

 כאותו אפילו לחתום תו; לילך לו שמוהר ז׳ל הצרסתיס רפותיט פירשו
שאיט פיון דאורייתא סתומין למיד ואפילו מדנייהס שתרומין לפי מקיש שהוא יום

איטר ן נתב כא  מאן ליפא יהא כשמואל ספק לא אמאי חימא ופי וט׳ טלם צפקרו הימי
 הרונ היה אס לפיפך נסרון מיש תמיה ועוד פוחיה סיל וריי עליה יפליג

ר וזה לא מסצה על ממצה הא משמע וט׳ ישראל נ ג אשי׳ נעי ונצר' מצילין מחצה על ניתצת חדאי שא״א י ח נמחצה וכיש ימחללין פשיעא קטע שם יש אס ומזלות פופטס עוניי נ
ר ,עכ׳יל מחצה על נ :ינסישנ ה״ה ומי

 עוכרי
לחם

רן כא י׳ סונא קשה .ט׳ טלם נעס דנ  האסופי פמנ ניאה מאיסורי פיו דנע' רניצו נ
נ שיהיו נין ומזלות טפניס עוניי פה שיש נעיר שנמצא “ ו  טפניס נטפי׳ י

נ או ומזלות ו  שהינו מי מפסק נע צריפה אשה קידש יוחסין לענין ספק זה הרי ישראל י
נ עליו נהרג פיט  קפוע יאמייק פשוק מושלן תינוק מצא גני ליה דאית ישסע . ע'

 פופפים עופו׳ נרונ אמאי יא'פ תימה יפי וזה ה״ה שם שאמי וכמו סמלה על כסמצה
 ופן פן ופמושפסנ מחצהמשקחיןפימשמעטמ.רא על מחצה דווקא עליו ספקמין אין ומזלות

׳ ועסק כששאל ולא נהג י רזנ יוחק נ י ינ י  קנוע ואמאי מפקהין אין ומזלות טפניס שנ
ה זו קושיא להם הוקשה פ״ו) (יף יפשטח קמא נפרק ופטסטח מא י׳  אזלא יילמא נ

 נניח גמצא ולא הואיל קטע תשיג לא נעיר מושלן חיטק צפי וכן שם וחייט נצנייט איט
נ נה׳ שם שפחנ נהשגוח ז״ל הראנ׳ד יעיז וכ״ג י רוב היו יאס א'  ומזלות טפנים שני

 הרב הרשמת מעליו וגסחלק פינחנט קבוע ציה משמע ילא וטעמו להפשיר אט סרוג
י שאיט לרניט אפל שם עליו שנפרעם המגיד  תיטק ימצא יהא וע׳ק .פונא קשת פן שנ
 נולה! לפרוש אי פקצחייהז לפרוש או טלהו לפרוש יפיט לדעת ליה פופיק לפאי מושלן•

 ספיןחין שמואל דקאסר האי הא אדיייה טייייה לשמואל פ״ד.) (יף ניומא הקשו מה
«א לא טלהו ופירשו הינא אנל לעיל גמרא פישני מקצתייהו יפרוש היס) מא  הוי ו

ניט פתב איך פן אם מקצתייהו שיוש הוי ואי טלהו פירשו  יוחנן רפי שמולק נתשופה י
 מקצרייהו פרוש הוי והנא טלהו ופירשו היפא אלא איירי לא יוחק רני הא שמואל פל

 פסף פעל הרב ופת״ש איתמר איישא ושמואל איתמר כי אלא נגתרא טרם דרניט ואע׳ג
 לירא משקרא דקארר ממאי אהדדי ירולק למימר ל״ל קשה עצמה לגמרא מ"מ משנה
י  ולא מעיקרא ניקארר מקצתייהו פרוש הוי והנא טלס יפ«ש הינא אסר יוחגן דינ

ן וס״מ טלהו פירשו סי והנא לומר נ׳ל זו לקושיא שהו הציגי. י  ושמואל שסיר גמרא פי
חנ קאי ישראל ארוג כגל אח עליו לפקח דקאסר נ י  אין מחצת על ינסמצה משמע יש׳י נ
 מחצה על ממצה ומטעם קטע דהוי מקצחייהו כפרוש מי ממצת על מחצת ואסאי מפקמין

ניט מימ .ימפקמין פטאל דקאמר ממ6 מפצה נםן> נעל הרג הניאה נתשזנה נחנ י

עוז סנדל
ב :ס׳ט) גדול(דן פלל פוי, .פונפחו פו הסוזאן ת ש פראנ׳ו נ  שניעיופ פל יפני אמו יוס יח

:פפ׳ל ,פלאפס נפל ניפי יוס אופו
:ויל ר׳פ של צפירזש פייש יפה A.1 !*ני

משנה
שמואל קאי עלה וע"פ ממצה על אמחצה קאי לא לימט אפל להחיוחו רפ יקאייר יהא

וליל . פיפתיננא ליופחא קושיא הירא טלהו פרוש הוי ואי הצל את עליו לפי־ןח יקאמר
 פחנ כן ומאני פיפריפנא נמדא מיפריך מקצהייהו נפרוש הוי יויאי ולומר הפל לרר;
 יאע״ג סינר איחמי ארישא א'א הצמיא ופשחיר; פיאה איטיי פה' קטע יהו׳ ונינו
 הצר צקט אמאי יא״פ ייישקהין יוחנן לי' פיל לא הא פי ציוע נקטע מ׳׳ח קפוע דהוי
י רוב פה שהיו אחת עיר לימא  מהם א׳ על מפילה ונפל ישראל ומיעוט ומזלוח מכניס שני

 אלא קאמי ולהכי מפקרין אין הא ני ניוע ינקנוע משמע הפי קאמר מילא מפקתין
ר  דיש חדי! אלא. דיק נסטרים נוסי׳ ט׳ו) יפחוטח(ק> ונש״ק מעיר,רא יקאמר מתאי יהי
 קטע הוי ילא המניד הרפ כחפ מקצתייס יפרוש הינא יהא לקטע קטע נין לסלק
 ית'מ אע׳׳ג והקלו שמואל קאמר נפש נפיקוח ויוקא מצא לשל יומה הוי אלא צמוד
 חיקיק שאם זה חירק והפן לקטע קטע נין לחלק ייש משמע קטע נפש נפייךח פעי

י  יפרוש היפא ולשמואל יפיון זה על לי י,שיא מ’ומ .לזה יפיון נראה נתשונה רטט דני
האמת דלפי יוחק ילרני נימא פ’א יוקא כפיקוח אלא קטע נעלאא הוי לא מקצחייהו

מה" ס׳ו נסרק שפהנ מה לו ומנין נעלסא נ״ש נפש פיר,וח צגי י,נוע ליה משיג לא
• זצ׳ע ניאה איסורי

ך כ  מפקתין אין מחצה על ומחצה מכאן ימשסע קשה . ונו׳ ישראל רונ היה אס לפי
 היין ונלאו ופו׳ לפיכך יפיצו שפתנ זה ללשון קטר דאין וע״י, , הגל אח עליו

 ליין עסק ואין יקטע פעמא נעינן ולא רופא נחר אזלינן ישראל ורופא היפא הקודם
רי יסירוש להר; אפשר מיהו . הנזכר עם זה  יפשנעקרו ואמרנו ומארי הוא יטנו ונ

 אלא הנל אר עליו שינקרו ננער,רו מציאות שום לפך אין קטע ישראל מהם ארי והיה
 רשש ולא מממצה פרור אלא למשט׳ אחא ולא מחצה על מחצה כשהוא וה״ה רוג הוא אס

 אע*פ לשון קצת קשה ומ'מ . ניאה איסורי מהל׳ גויו כפרק מיש על שסמך פאן לפאר
 היכא אפי׳ אלא ונו׳ נעי,רו ילא הינא מינעי לא משסע אעיס ולשון מנינו שנחנ שנעקרו
מחצת יה״ משום מפקחין דאין פפי לומר ראוי היה נעקרו ילא יהיפא וט׳ ונעקרו

שכדי
סייטוניות הגהות

י נחייא וואא הונא פוב [ת]  וותוחנ דהא ששה ומונח אחד יום משמר אי»נא דאסר רג נ
 יגיע ניא אעואם חני אאו דאי משמי שיזוא ניוס דק שייזנח סח נא איאך ינוא ןט] 13<'

;םר׳י נן .אחא• ינוא שמשסד ניום אפיי נסי אי . איישוג
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16 חטשנוז בסף ג פ״ב שבת הלכות .זמנים טשני׳ מגיי

 עשר חמשה או ליציאתו שמיני שד\א ידע ואם . הוא
 מלאכה לעשות מותר זה הרי המנץ בזה וכיוצא ליציאתו

בשבת. בשיירא יצא שלא ודאי הדבר שהרי היום באותו

 «ומ סתם צין רן מגורא מנר מלא אעיא .י«* 1ר55 ת1ד״ל נוננים עובדי כנ
:להיןל נפמות לנמק משוס יבי«

 נונניסומזלוס שנדי (ילףמפג• שהוא ני! דה״ק (יאה הגרדףונו׳. ׳(דר ואפילו כד
:להצילו (זצוה להיט אמייו שתוף יסיד מפי <יוף שהוא נע ינים

>1(ל לשנס נפ״י, וט'. פ״יוי! על צרין כה
י •״ס) של עיימס על ציה א׳[ ח׳

נו׳. וההאלגים וצועקע  ופסי, שם משלה ו
.ט׳1 הדני על צועיןין ואין ;נח׳ק

נת״י,: ונ*נ:) ע”• (דף כם
רין כה י'. עיירות על צ א ונ  פיק ני״יו

 אע*פ ומ״ש .יש:) (דף דשנת
נפפיי: מפורש הישות, מלמתת שהיא

I ציז אין
 קודם ימים מג׳ שוות ומילות נוננים שנדי
 היה ונן מפפייןין שן התתילו ואס השנת
 ונייושלש נשנת. אפי' רדתה עד שמי שמאי

ם שנד של עיי על מקיפין אין שם  טנני
 הדא לשנת הודם ישם ש׳ פתות ומילות
 סונה נמלתמת אנל הישות נמלססת דתיסי

 אלא ידחו (ננשה שלא מציע שנן נשנת אפי'
 ונתינ ימים ששת תעשה נה דנתינ נשנת
 ידחה עד ונתינ וט' ת«ט השניע׳ וניום
;ירושלמי דמ״ק נפ*נ גש ואיתא נשנש אפילו

לפינו

שנני אמרו שלא ויהו החמירו לא סקילה איסור  הימים ששאר לומר ואין נתתופין. ליה ד
 פ״נ נירה pנא וימות שנתות יחלל נמדני יעמוד לעולם שא״נ לתמיס הון סלן איגו
 שזו הוא ופשוע .ונו׳ אמד יום טמש א*א ונהשטת .שם מימרא וט' יידע היה ואם

:לינתנ (׳תן וצא הלשון נינת
בדי כג .וט׳ על שצרו ומי;ית נינגיס עו

 מימרא לספי. כפסונה ונעיר
 (דף שהוציאוהו ס׳ פ׳ נעיוזנין היא ונר״הא

ם : מ׳ה^ בני ט׳. ו  את וכשיצילו שם: ו
ט׳. אתיהס :מ׳ה) (מ׳ד ונמיא ישגה שם ו

^י ספינה וכן כר ט׳. נים המפו : בלבד פרנשה כדי עושה זה מיום חוץ הימים ושאר ״'*״<* י
 ישראל עיירות על יישצרו ומזלות כוכבים עובדי מ
 השבת את עליהן מחללץ אין ממון עסקי על באו אם

אפי׳ לספר הסמוכה ובעיר .מלחמה עמהן עושין ואין
 זיין בכלי עליהן יוצאין וקש תבן עסקי על אלא באו לא

 על באו אם מקום ובכל . השבת את עליהן וטחללין
יוצאין סתם שצרו או מלחמה שערכו או נפשות עסקי .

ולצאת לבוא שיכולין ישראל כל על ומצוה השבת. את עליהן [י] ומחללץ זיין בכלי עלידן ס ™י" ^
להן ואסור בשבת. ומזלות כוכבים העוברי מיד ולהצילם שבמצור לאחיהם ולעזור ש;., «?יי\«הסין גרי,
 למקומם שלהן זיין בבלי לחזור להן מותר אחיהן את וכשיצילו .שבת למוצאי להתמהמד. ז׳'צ: ישי׳ צ׳ צי-נה', מעין משפת קפן עי
ד לביא: לעתיד לדבשילן שלא כדי בשבת כתיתה י.חתהנציםזט׳ מיגמי ומניתק ב  שהקיפה עיר או בים המנזורפת ספינה וכן כ

הנרדף יחיד ואפלו להצילן. שיכול דבר בכל להצילן בשבת לצאת מצוד. נהר או כרקום ^ עצ׳ פתח’ נשמים ימיט
.להצילו טצוה להרט אחריו רודף שוצא דוב או נחש מפני או ומזלות כוכבים העובדי מפני :ע״נ ידף ייתן שיהת הנגדים

. קיציי וטניחין ט׳ ^ וזועקים .מותר להצילו זיין כלי לתקן ואפילו בשבת מלאכות כמה בעשיית ואפילו ישייין ניייתא. נאותה י  על
^’^פ ?'י בשבת: הדבר על זועקין ולא מתחננים ואין .אותם לעזור עליהן ומתריעין בשבת ומתחעים ונ

ה צת,ן פשתן וט׳'יאי:'ן'שצ ציייה צ«־ וטתני! עמהן ועושין . לשבת קודם ימים שלשה ומזלות כוכבים העובדי עיירות על צרין כ
.הרשות מלחמת שהיא ואלפ אותה שכובשין עד בשבת ואפילו ויום יום בכל מלחמה ינפ׳ יננ״ה. נעשנה נ״ז יט׳. השמי

■ ■ ■ * ׳ .1 ................. ״
 נניני נמיס פות יפיה האש גני פעצ עקודה

 ואופן צצטע ציורה צפר ופי׳ ׳•מ:). ננס׳(שם
 אותה ומתפן מסאז פשתן שצ אמדת פשתן פצ

 :ו״צ רש"< צשק ,צהחצנן נתפר נקייה
ה נמשנה .וט׳ מצויות ופורשים  :וננ׳
רת וטוענק טי. הנד נית ני\  שם משנה ו

דני• עצ שהקשה ס׳ ויש ,•*ת) (דף
ס !W ממפיק נק חצק צא למס יני

צמחוסיק

 כבש ולא טצוה. במלחמת לומר צריך *ואין כשבת ואפילו רדתה עד למדו השמועה טפי
;בשבת אלא יריחו ■הושע

שלישי פרס
ר1מ א  נאסר שלא בשבת. מאליה עמרת שהיא אע״פ שבת בערב מלאכה *להתחיל ת

 מעצמה המלאכה כשתעשה אבל יום. של בעצמו אלא מלאכה לעשות עלינו
א] כיצד ב :מאליי בשבת שנעשה במה ליהנות לנו מותר בשבת .  ערב לננה מים פותקץ [

ק דגלים תחת מונמר ומניחין .כולו היום כל והולכת מתמלאת והיא חשיכה עם שבת  .כולה השבת בל והולכין טתנמרץ ו
שוכולה השבת כל והולכין ומתרפאין המכה גבי על ואספלנית העץ גב על קילור ומניחים  והן חשיכה עם וסמנין דיו p.ו

p w ופורשים כולה. השבת והולכיןכל משתנין והם לתנור פשתן של ואונין ליורה צמר ונותנין כולה. השבת כל והולכין 
עם הנת ובענולי הבד בית בקורות ומוענין כולה. השבת כל והולכין ניצודין חשיכהוהן עם ולדגים ולעופות לחיה מצודות

חשיבה
m שס משין פמ׳ג רנג »«( טי נ :שס לאזין פס/ שגע פימן טי:

משנה לחם
:יניפ הזציאי ענאן1ת1נפש עסקי נעל סהמא נפשה ושירן לא סהמא

תנ נשופר הוי לא תרועה הך .וס׳ אותם לעני עציהם וטחריעין כד פ נינ ני  י
פ׳נ : נפה אלא הוי צא תרועה והאי תעפות מה׳ נ

ם עומי  הקודמת החצוקה נערך הוא אע*פ דקאמי דהאי שי׳ל אצא קטע מוי וסוצות טנני
 דניונ נסקרו אפי׳ אצא ספקהץ ומזצות טנניס מנדי ניונ דאפי׳ נעקרו דצא היכא ל׳ס «צוסר
 טצהו יפרוש הא יהייצו נה.א׳ וממרא מפקתין ישיאצ ני;נ ספקמיס טנניםוגסצותאין עונד•

ט׳  נשאר וצא משם נם ויצאו אסרס צחצר כוצס [יפרוש צפיש ונראה התוסמת נתנו י
 נשאר וצא מוצר סן נצם דיצאו נדנריהם דאם צהמוי. ויש וט'] אסד [אצא] (עד) נהם
 נוונא האי נני נגסיא אוקפה אמאיצא קטע איקר• צא כן ופתד ארוי אלא עוד נהם
 הינ ולשק . וציע הטע הוי לא ונהני אמד אצא נשאר וצא נלם דיצאו ראשון מוצר

 פסק לא דיניפ דנסנ דל הרסנ׳ן שלדעת וצ׳ל מסאי הכל זה נפנק שכתנ המגיד
נ0 שחילק חילוק הא• ציה סנירא דצא נשמואל ץ rהפנ י  לסצי מהם אחי דטרש הן נ
 דפייש וה ח ליט« לו •צא סאץ איכ זה תיצוק ז׳ל ס׳ל דאי חנויות דס׳ להא אחרת

 דאמי •וחנן דיני נטלתיה ומסיש כשמואל יצא יפסק ו״צ לדעתו צסצראמרת מהם אמד
 לחצי לילן■ סלם ונעקרו טצהו נדפיס אפי׳ מפקתץ ישראל ואמי ומוצוס טכנים נפני• פ׳

 דלא מפקמץ חצר נאותה אנל ספקתץ אץ או אסרה לחצר מהם אחי הלן• ואם אמית
ס חה משום נשטאל  לסצר מהם אסד פירש דץ אף ו׳ל הוא נמ׳ש הסוניא סכח טני
 ונמיצוקהרנ לנמצא מ לימות צו היה וה דץ ציניס צו מאץ וא"נ כאן הווני לא ארויש
ע דכחנ שפיר אחי וה חילוק כצל להרמנ׳ן ט שוה איפ דפכ׳פ אצא המגיד ץ יני  ני

w קטע כל דין :
פ הוציאו מאץ קשה .ונו׳ פסם שצרו או « עסקי על אייוקא דמקא דקיל ף"ל . יני

ת עסרץ על סיפא אימא עצאין סתמא אגל •וצאץ] [אץ ממון אנל אץ ^ו

סיימוגיות וזנהוח
i r n [>) רדיפ ענו » m סדווםת עגל דד יוסר ט׳ טם [הפזור * :פזפוסר פפהפ טמנו n 

I נטנס] עמילו ססהילץ

ה3[א] לו ״ ספק נ I גדולה.ע־נ נהג*ה אלפס,ועיין י

ץ כה א  סשסיליןונדקאמרנירוש^י עצתו כשנת אפי' ישם כלומר , מצוה נמצסמת צ׳ל ו
 וזקא מפה נמלסמס מיפ נשנח עיירות על צרין שכחנ מצטס מהל׳ וכפיו

^ שאמר ומה  אפי' רדתה פד דקאמר אסאי קא׳ ישות נץ מצוה נסלממת נין דמ״ו נ
אייי׳ נשכת  שאמר מה על וסמן• קודם ימים נ׳ נעיק דנישות לעוצם אנל נישות אט׳ י
m נצפין■ וצא שם מיש עם כאן שאפר מה והנח״שנ ועם כאן. i• שם •ש דנדס tfto 

: נעלכימ הנדול הרב שם
ץ ב ענ ת וטו  משוץ מתח׳ על אמרו דע) ישנת(דף פיק .ונו׳ הנד ניש נקי

 דאתי מידי מל תנא סאן וט׳ נוצהו שנא מאי ואצושפועניסוט׳ אלו
׳ וט׳ ממילא רי לחטה הש .וט׳ והטסר השוס דחק היא ישמעאל י  נעה המגיד הרנ נדנ
י׳ שנתנ ר׳ יוסי ו  וט' ינסמוסיץ למימרא לאו ישממאל כי׳ מסד׳ קאמי ט ספנא נ
י׳ •וט די׳ לומר איעמץ סיפק דהיני ׳ דקאמר ימאי חפנאסיל נ  אפי׳ הוא ישמעאל י

 נמחוסיץ ממילא דאתי נטדי דסנר תנא אשכח והינא נידים ומוסר דיכה נמסוסרץ
ם אט׳ מא דהנא יינה מחוסו״ן הן■ דהא דמי שפיר דינה  נעינן ואק נשמו מותי נייי

 מ׳ספנא יוסי ר* דמחרן דמ* סימא וכי נ*ש כיני• מותי דסנייעמילא תנא לאשטט
 דמהפשץ נמשמע. אץוה אפי׳נידיפנשנח. הנד ניס שפועפן מסט׳ יקאמי דמאי הוא
מותי הנד ניס דהפענח לופי הדפס על עולה וה דאץ ועוד אייי• שנח נערג טלה

נשמו
עוז מנדל

 פל ומדיה :ניה) שפומאוט(זף ט פרון טטטן נמפמו .נשנא אא פו שצרו «וולופ טגדש עונו׳
 נשנש פו סונה ונן טשטצואוהז: פ׳ לנא. לפטו פד אטנס איו ונשיצילו וס׳ ישראל נל

 ;ייפ) שנפ(וף1 קפא פ׳ .נפרק סוף פד urn(פל פרין ׳*פ): אלו(דף ninio פרקפדר
׳•מ): •יו דשנא(יף פיון .ישנה כל פו לפפודל פותר יג6
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(ג) שנינו ביומא (פ"ד ב') אמר ר' מתיא בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק  1 
נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת. לאתויי מאי לאתויי ספק שבת אחרת. היכי דמי כגון דאמדוהו  2 

עד לאורתא כי היכי דלא נחיל עליה תרי שבי  לתמניא יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ליעכביה 3 
קמ"ל. תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרים נמתין לו עד  4 
שיבריא אלא מחמין לו מיד, פירוש אם אמרו בקיאים שצריך חמין להשקאה וצריך נמי חמין אחרים  5 

רים נמתין לו שמא יבריא בהשקאה לבד ולא נחלל להבראה שירחצו אותו בהם לאחר השתיה אין אומ 6 
שבת שתי פעמים, אלא מקדימים ועושין הכל כדי שלא תתאחר ההבראה שהזריז בפיקוח נפש הרי זה  7 

 8 משובח וספקו דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו בלבד אלא אפי' ספק שבת אחרת. 

לי ישראל, נ"א ואין אומרים יעשו ואין עושין דברים הללו לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים אלא ע"י גדו 9 
דברים הללו ע"י גוים וע"י קטנים אלא אפי' בגדולי ישראל. והכי נמי בירושלמי אפי' בגדולים אפי'  10 
בישראל, ואין אומרים לעשות דברים הללו לא ע"י נשים ולא ע"י כותים מפני שמצטרפין לדעת אחרת.  11 

יעשו דברים הללו ע"פ נשים וע"פ כותיים נ"א אבל מצטרפין לדעת אחרת, ובתוספתא אין אומרים  12 
אלא מצטרפין דעת אחרת עמהן. איכא דמפרשי שאם אמרו נשים וכותים צריך, אין עושין לו, אבל  13 
מצטרפין עם ישראל בקי שאמר צריך והולכין אחר דעות. וזה כענין שאמרו בר"ה (כ"ד א') עדותן  14 

ין נשים, דאשה בקיאה ודאי מחללין שבת בטלה ומצטרפין לעדות אחרת. וזה הפירוש אינו נכון לענ 15 
על פיה כדתנן (שבת קכ"ח ב') וקורין לה חכמה ממקום למקום, ות"ר אם היתה צריכה לנר חברתה  16 
מדלקת לה את הנר, ואם היתה צריכה שמן חברתה מביאה לה שמן. ועוד מדלא קתני אין מחללין ע"פ  17 

 18 קיאות דידהו תליא. נשים וע"פ כותים וקתני אין אומרים לעשות, ש"מ לאו בב

והכי פירושו אין עושין דברים הללו כלל ע"י גוים וקטנים שמא יאמרו הרואים בקושי עושין פקוח  19 
נפש ואין מתירין אותו לכתחלה ע"י המחוייבין במצות, ויבא הדבר לידי פשיעה בחולה, ואף על פי  20 

סכנה אלא עושין ע"י ישראל שחולה שאין בו סכנה אומר לגוי ועושה, כאן אין עושין על ידם מפני ה 21 
גדולים, אבל ע"י נשים וכותיים אם נזדמן הדבר עושים שהרי מחוייבים בשבת והוחזקו בה. אבל אין  22 
אנו מיחדים להם מלאכה זו לומר יתעסק פלוני בפקוח זה שמא יבואו להרהר ולומר אינם רוצין לחלל  23 

אין להם משום ולפני עור לא תתן  את השבת ואין משגיחין עלינו ומכשילין אותנו. לפי שהכותיים 24 
מכשול כדאמרינן בשחיטת חולין (ד' א') חותך ראשו של אחד מהן ונותן לו. וכן הנשים מתוך שדעתן  25 
קלה עליהן טועות בכך. וזהו מפני שמצטרפין לדעת אחרת כלומר למינות ולטעות. ולשאר הנוסחאות  26 

ו מזומנים לעשות לא נחלל שבת שלא אין אומרים לעשות ע"י גוים וקטנים שלא תאמר הואיל ואל 27 
לצורך אלא אפילו ישראל גדולים עושים ואם רצו הם עושין עמהם, וסיפא בנשים וכותיים אין עושין  28 
הן כלל, אבל מצטרפין דעת ישראל עמהן לומר שאין מוסרין להם לבדם העסק והפקוח הזה ליעשות  29 

ל ומוסרין הדבר לישראל והכותי מתעסק על ידם שמא יתעצלו או יפשעו בו, אבל מצטרפין עמהן ישרא 30 
על ידי הישראל בפקוח הנפש, דכיון דישראל עוסק בו אף הוא מזדרז על ידו. וזה הלשון הגון יותר  31 

 32 בנוסחאות הללו. 

ת"ר מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד. כיצד ראה תינוק  33 
ז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואף על גב דקא שנפל לים פורש מצודה ומעלהו והזרי 34 

צייד כוורי, ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז ה"ז משובח, ואינו צריך ליטול רשות  35 
מב"ד ואף על גב דקא מתקן דרגא לחול. ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי  36 

רשות מב"ד ואף על גב דקא מתבר לה שיפי. מכבין ומפסיקין מפני  זה משובח ואינו צריך ליטול 37 
הדליקה והזריז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואף על גב דקא ממכיך מכוכי. ירושלמי  38 

 39 תני הזריז ה"ז משובח והנשאל מגונה והשואל ה"ז שופך דמים. 

קיאים מאכילין אותו ע"פ עצמו עד (יומא פ"ג א') חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאים. אם אין שם ב 40 
שיאמר דיי. א"ר ינאי חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך מאכילין אותו ע"פ עצמו מ"ט לב יודע  41 
מרת נפשו. רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך מאכילין אותו ע"פ רופא מ"ט תונבא הוא דנקיט  42 

י' איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיה שמעינן, לי'. ומסקנא רב אשי אמר כל היכא דאמר צריך אני אפ 43 
מ"ט לב יודע מרת נפשו, וסוגיא דשמעתא רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא.  44 
חולה ורופא אומרים אין צריך ורופא אחר אומר צריך אין מאכילין אותו שאין דבריו של אחד במקום  45 

מאה כלם אומרים אינו צריך ויש שנים שאומרים צריך שנים כלום. חולה ורופאים שנים ושלשה ואפי'  46 
מאכילין אותו על פיהם דספק נפשות להקל ואין הולכין בו אחר רוב דעות. חולה אומר צריך אפילו  47 

 48 מאה בקיאין אומרים אינו צריך מאכילין אותו ע"פ עצמו. הדין הוא מסקנא דשמעתא וסוגיא. 

ן נמי כתוב בשאלתות. ואף על גב דגמרא בהדיא היא דכי וחזינן מאן דפסק דבתר רוב דעות אזלינן. וכ 49 
אזלינן בתר רוב דעות באומדנא ה"מ לממונא אבל הכא ספק נפשות להקל, משמע דס"ל להני רבואתא  50 
דההיא אוקימתא ליתא, דמשום הא דמקשינן ע"פ בקיאים תרי פשיטא תרי ותרי נינהו וספק נפשות  51 

ואמר דכל היכא דאמר חולה צריך אני אפילו מאה אמרי להקל איתוקים הכי, ומכיון דאתא רב אשי  52 
לא צריך לדידיה שמעינן, קמה לה מתניאתא כדמעיקרא, דאיכא אחריני בהדי חולה ואמרי לא צריך  53 
ומאכילין אותו ע"פ בקיאים תרי, ס"ד אמינא כשם כשהחולה אומר צריך אני שומעין לו אפי' כנגד  54 

ישמע לו דהכא והכא לב יודע מרת נפשו קמ"ל להקל מאה בקיאים, כך כשהוא אומר איני צריך ל 55 
אמרינן אבל להחמיר כחד בקי בעלמא הוא ולא כתרי. הילכך היכא דאיכא אחרינא בהדיה ותרי דאמרי  56 
צריך, לדידהו שמעינן הא לחד לא שמעינן, ולא אמרינן חולה תונבא נקיט ליה אלא חד מנינן ליה תרי  57 

 58 לא מנינן לי'. 

' ב') לענין דיני נפשות דאית בהו אומדני כגון שיש בו כדי להמית, על ציפר ובודאי אשכחן (ב"ק צ 59 
נפשו הכהו או על שוקו הכהו, ואפ"ה בתר רובא אזלינן בהו, דבתר רובא אזלינן בכל מילי דסנהדרין.  60 
והא מלתא מסייע להך סברא דאמרן, אלא מכל מקום כיון דבגמרא אתמר דגבי אומדנא דחולה לא  61 

א לא דחינן סוגיא מפורשת ותפסינן סברא בעלמא. וסנהדרין איכא למימר שאני התם אזלינן בתר רוב 62 
דכולהו דיינין נינהו אבל הכא כיון דאיכא תרי דאמרי צריך ואינך לא צריכי לן לאומדנא כלל כמאן  63 
דליתנהו דמי. וסנהדרין נמי בהטיה לחיוב לאו בתר כל רובא אזלינן אלא ע"פ שנים (סנהדרין ל"ב  64 

מא דינא אחרינא הוא בסנהדרין אבל בספק נפשות לאו בתר רובא אזלינן באומדנות, והכי א'), אל 65 
 66 פסקי רבואתא ובעלי הלכות. 

ואיכא מאן דאמר מדקתני ע"פ בקיאין ש"מ יחיד מומחה ומוחזק בבקיאות, ורופאים שאינן חכמים  67 
ך אחר רוב חכמה אלא ומומחין כל כך, שהולכים אחר בקיאות. ואינו נראה שלא שמענו בסנהדרין שנל 68 

אחר רוב מנין. ובודאי אשכחן לענין הנשאל לחכמים כדאמרינן (ע"ז ז' א') היו שנים אחד מטמא ואחד  69 
מטהר אחד מתיר ואחד אוסר אם היה אחד מהן גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו, הלכך במנין שוה  70 

ן, התם דיינין הם וכולם ברופאים הולכין אחר חכמה ובקיאות, ואף על גב דליתא הכי בדין סנהדרי 71 
צריכים לאותו הדין, ומדינא לא היה ראוי להיות דין עד שיסכימו כל הצריכין לדעת אחת אלא דרחמנא  72 
אמר אחרי רבים להטות. אבל הכא שומעין לחכם, והשני אינו ראוי להיות נשאל בפני מי שגדול ממנו  73 

יודעים במלאכה זו אין דבריו של בחכמה ובטל הוא, מיהו אחד במקום שנים כיון שכולן רופאים ו 74 
יחיד במקום שנים, מ"מ במופלג מהם בחכמה חוששין לדבריו להחמיר אפילו במקום רבים, אבל  75 
להקל כדין היחיד, דאשכחן לענין מחלוקת בית שמאי ובית הלל דאתמר (יבמות י"ד א') כי אזלינן  76 

כך חוששין לרוב חכמה ובקיאות בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו אבל הכא בית שמאי מחדדי טפי היל 77 
 78 להחמיר, ומאי חומרא דהכא לנהוג בספק נפשות להקל ולהתעסק בחולה כל צרכו. 
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(ג) שנינו ביומא (פ"ד ב') אמר ר' מתיא בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק  1 
נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת. לאתויי מאי לאתויי ספק שבת אחרת. היכי דמי כגון דאמדוהו  2 

עד לאורתא כי היכי דלא נחיל עליה תרי שבי  לתמניא יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ליעכביה 3 
קמ"ל. תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרים נמתין לו עד  4 
שיבריא אלא מחמין לו מיד, פירוש אם אמרו בקיאים שצריך חמין להשקאה וצריך נמי חמין אחרים  5 

רים נמתין לו שמא יבריא בהשקאה לבד ולא נחלל להבראה שירחצו אותו בהם לאחר השתיה אין אומ 6 
שבת שתי פעמים, אלא מקדימים ועושין הכל כדי שלא תתאחר ההבראה שהזריז בפיקוח נפש הרי זה  7 

 8 משובח וספקו דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו בלבד אלא אפי' ספק שבת אחרת. 

לי ישראל, נ"א ואין אומרים יעשו ואין עושין דברים הללו לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים אלא ע"י גדו 9 
דברים הללו ע"י גוים וע"י קטנים אלא אפי' בגדולי ישראל. והכי נמי בירושלמי אפי' בגדולים אפי'  10 
בישראל, ואין אומרים לעשות דברים הללו לא ע"י נשים ולא ע"י כותים מפני שמצטרפין לדעת אחרת.  11 

יעשו דברים הללו ע"פ נשים וע"פ כותיים נ"א אבל מצטרפין לדעת אחרת, ובתוספתא אין אומרים  12 
אלא מצטרפין דעת אחרת עמהן. איכא דמפרשי שאם אמרו נשים וכותים צריך, אין עושין לו, אבל  13 
מצטרפין עם ישראל בקי שאמר צריך והולכין אחר דעות. וזה כענין שאמרו בר"ה (כ"ד א') עדותן  14 

ין נשים, דאשה בקיאה ודאי מחללין שבת בטלה ומצטרפין לעדות אחרת. וזה הפירוש אינו נכון לענ 15 
על פיה כדתנן (שבת קכ"ח ב') וקורין לה חכמה ממקום למקום, ות"ר אם היתה צריכה לנר חברתה  16 
מדלקת לה את הנר, ואם היתה צריכה שמן חברתה מביאה לה שמן. ועוד מדלא קתני אין מחללין ע"פ  17 

 18 קיאות דידהו תליא. נשים וע"פ כותים וקתני אין אומרים לעשות, ש"מ לאו בב

והכי פירושו אין עושין דברים הללו כלל ע"י גוים וקטנים שמא יאמרו הרואים בקושי עושין פקוח  19 
נפש ואין מתירין אותו לכתחלה ע"י המחוייבין במצות, ויבא הדבר לידי פשיעה בחולה, ואף על פי  20 

סכנה אלא עושין ע"י ישראל שחולה שאין בו סכנה אומר לגוי ועושה, כאן אין עושין על ידם מפני ה 21 
גדולים, אבל ע"י נשים וכותיים אם נזדמן הדבר עושים שהרי מחוייבים בשבת והוחזקו בה. אבל אין  22 
אנו מיחדים להם מלאכה זו לומר יתעסק פלוני בפקוח זה שמא יבואו להרהר ולומר אינם רוצין לחלל  23 

אין להם משום ולפני עור לא תתן  את השבת ואין משגיחין עלינו ומכשילין אותנו. לפי שהכותיים 24 
מכשול כדאמרינן בשחיטת חולין (ד' א') חותך ראשו של אחד מהן ונותן לו. וכן הנשים מתוך שדעתן  25 
קלה עליהן טועות בכך. וזהו מפני שמצטרפין לדעת אחרת כלומר למינות ולטעות. ולשאר הנוסחאות  26 

ו מזומנים לעשות לא נחלל שבת שלא אין אומרים לעשות ע"י גוים וקטנים שלא תאמר הואיל ואל 27 
לצורך אלא אפילו ישראל גדולים עושים ואם רצו הם עושין עמהם, וסיפא בנשים וכותיים אין עושין  28 
הן כלל, אבל מצטרפין דעת ישראל עמהן לומר שאין מוסרין להם לבדם העסק והפקוח הזה ליעשות  29 

ל ומוסרין הדבר לישראל והכותי מתעסק על ידם שמא יתעצלו או יפשעו בו, אבל מצטרפין עמהן ישרא 30 
על ידי הישראל בפקוח הנפש, דכיון דישראל עוסק בו אף הוא מזדרז על ידו. וזה הלשון הגון יותר  31 

 32 בנוסחאות הללו. 

ת"ר מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד. כיצד ראה תינוק  33 
ז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואף על גב דקא שנפל לים פורש מצודה ומעלהו והזרי 34 

צייד כוורי, ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז ה"ז משובח, ואינו צריך ליטול רשות  35 
מב"ד ואף על גב דקא מתקן דרגא לחול. ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי  36 

רשות מב"ד ואף על גב דקא מתבר לה שיפי. מכבין ומפסיקין מפני  זה משובח ואינו צריך ליטול 37 
הדליקה והזריז ה"ז משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואף על גב דקא ממכיך מכוכי. ירושלמי  38 

 39 תני הזריז ה"ז משובח והנשאל מגונה והשואל ה"ז שופך דמים. 

קיאים מאכילין אותו ע"פ עצמו עד (יומא פ"ג א') חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאים. אם אין שם ב 40 
שיאמר דיי. א"ר ינאי חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך מאכילין אותו ע"פ עצמו מ"ט לב יודע  41 
מרת נפשו. רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך מאכילין אותו ע"פ רופא מ"ט תונבא הוא דנקיט  42 

י' איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיה שמעינן, לי'. ומסקנא רב אשי אמר כל היכא דאמר צריך אני אפ 43 
מ"ט לב יודע מרת נפשו, וסוגיא דשמעתא רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא.  44 
חולה ורופא אומרים אין צריך ורופא אחר אומר צריך אין מאכילין אותו שאין דבריו של אחד במקום  45 

מאה כלם אומרים אינו צריך ויש שנים שאומרים צריך שנים כלום. חולה ורופאים שנים ושלשה ואפי'  46 
מאכילין אותו על פיהם דספק נפשות להקל ואין הולכין בו אחר רוב דעות. חולה אומר צריך אפילו  47 

 48 מאה בקיאין אומרים אינו צריך מאכילין אותו ע"פ עצמו. הדין הוא מסקנא דשמעתא וסוגיא. 

ן נמי כתוב בשאלתות. ואף על גב דגמרא בהדיא היא דכי וחזינן מאן דפסק דבתר רוב דעות אזלינן. וכ 49 
אזלינן בתר רוב דעות באומדנא ה"מ לממונא אבל הכא ספק נפשות להקל, משמע דס"ל להני רבואתא  50 
דההיא אוקימתא ליתא, דמשום הא דמקשינן ע"פ בקיאים תרי פשיטא תרי ותרי נינהו וספק נפשות  51 

ואמר דכל היכא דאמר חולה צריך אני אפילו מאה אמרי להקל איתוקים הכי, ומכיון דאתא רב אשי  52 
לא צריך לדידיה שמעינן, קמה לה מתניאתא כדמעיקרא, דאיכא אחריני בהדי חולה ואמרי לא צריך  53 
ומאכילין אותו ע"פ בקיאים תרי, ס"ד אמינא כשם כשהחולה אומר צריך אני שומעין לו אפי' כנגד  54 

ישמע לו דהכא והכא לב יודע מרת נפשו קמ"ל להקל מאה בקיאים, כך כשהוא אומר איני צריך ל 55 
אמרינן אבל להחמיר כחד בקי בעלמא הוא ולא כתרי. הילכך היכא דאיכא אחרינא בהדיה ותרי דאמרי  56 
צריך, לדידהו שמעינן הא לחד לא שמעינן, ולא אמרינן חולה תונבא נקיט ליה אלא חד מנינן ליה תרי  57 

 58 לא מנינן לי'. 

' ב') לענין דיני נפשות דאית בהו אומדני כגון שיש בו כדי להמית, על ציפר ובודאי אשכחן (ב"ק צ 59 
נפשו הכהו או על שוקו הכהו, ואפ"ה בתר רובא אזלינן בהו, דבתר רובא אזלינן בכל מילי דסנהדרין.  60 
והא מלתא מסייע להך סברא דאמרן, אלא מכל מקום כיון דבגמרא אתמר דגבי אומדנא דחולה לא  61 

א לא דחינן סוגיא מפורשת ותפסינן סברא בעלמא. וסנהדרין איכא למימר שאני התם אזלינן בתר רוב 62 
דכולהו דיינין נינהו אבל הכא כיון דאיכא תרי דאמרי צריך ואינך לא צריכי לן לאומדנא כלל כמאן  63 
דליתנהו דמי. וסנהדרין נמי בהטיה לחיוב לאו בתר כל רובא אזלינן אלא ע"פ שנים (סנהדרין ל"ב  64 

מא דינא אחרינא הוא בסנהדרין אבל בספק נפשות לאו בתר רובא אזלינן באומדנות, והכי א'), אל 65 
 66 פסקי רבואתא ובעלי הלכות. 

ואיכא מאן דאמר מדקתני ע"פ בקיאין ש"מ יחיד מומחה ומוחזק בבקיאות, ורופאים שאינן חכמים  67 
ך אחר רוב חכמה אלא ומומחין כל כך, שהולכים אחר בקיאות. ואינו נראה שלא שמענו בסנהדרין שנל 68 

אחר רוב מנין. ובודאי אשכחן לענין הנשאל לחכמים כדאמרינן (ע"ז ז' א') היו שנים אחד מטמא ואחד  69 
מטהר אחד מתיר ואחד אוסר אם היה אחד מהן גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו, הלכך במנין שוה  70 

ן, התם דיינין הם וכולם ברופאים הולכין אחר חכמה ובקיאות, ואף על גב דליתא הכי בדין סנהדרי 71 
צריכים לאותו הדין, ומדינא לא היה ראוי להיות דין עד שיסכימו כל הצריכין לדעת אחת אלא דרחמנא  72 
אמר אחרי רבים להטות. אבל הכא שומעין לחכם, והשני אינו ראוי להיות נשאל בפני מי שגדול ממנו  73 

יודעים במלאכה זו אין דבריו של בחכמה ובטל הוא, מיהו אחד במקום שנים כיון שכולן רופאים ו 74 
יחיד במקום שנים, מ"מ במופלג מהם בחכמה חוששין לדבריו להחמיר אפילו במקום רבים, אבל  75 
להקל כדין היחיד, דאשכחן לענין מחלוקת בית שמאי ובית הלל דאתמר (יבמות י"ד א') כי אזלינן  76 

כך חוששין לרוב חכמה ובקיאות בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו אבל הכא בית שמאי מחדדי טפי היל 77 
 78 להחמיר, ומאי חומרא דהכא לנהוג בספק נפשות להקל ולהתעסק בחולה כל צרכו. 
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ירושלמי חולה אומר יכולני לצום ורופא אומר איני יודע ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר נעשה ספק נפשות  79 
שום דשכיח ביה וספק נפשות להקל ודוחה את השבת. ומסתברא הני מילי בחולה אומר יכולני מ 80 

תונבא בחולה, אבל רופא אומר יכול וחולה אומר איני יודע שומעין לרופא, דאיני יודע דחולה לאו  81 
כלום הוא דאיהו מנא ידע, רובן של חולים אינן יודעין ואינם בקיאין בחולי שלהן, הילכך לזה שומעין  82 

 83 שאמר יודע אני. 

ים טמאים עד שיאורו עיניו. תנו רבנן מי שאחזו (פ"ג א') מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפי' דבר 84 
בולמוס מאכילין אותו הקל הקל. טבל ונבלה מאכילין אותו נבלה. נבלה ושביעית מאכילין אותו  85 
שביעית. תרומה וטבל מאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה. בן תימא אומר תרומה ולא טבל.  86 

גי כי פליגי בדלא אפשר ליה בחולין מר סבר טבל אמר רבה בדאפשר בחולין דכולי עלמא לא פלי 87 
חמור אבל תרומה חזיא לכהן. ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר דמתקן ליה. ונשאל הרב רבי  88 
אברהם בר דוד ז"ל נבלה ומעשה שבת, וזהו לשון השאלה, אם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט  89 

אחת ונאכילנו הנבלה שאין בה אלא איסור לאו ולא לו תרנגולת, למה לא נאמר לו לגוי שינחור לו  90 
נשחוט ונדחה שבת שהוא איסור סקילה, והשיב שזה החולה איזה איסור עומד לפניו ומעכבו, ודאי  91 
איסור שבת לא איסור נבלה, תדע שאילו לא היה שבת מי היינו מבקשים לו נבלה, לא כי אלא שחוטה,  92 

א ששב היתר גמור, לא איסור אחר, ולפיכך מתירין לו וכיון שכן האיסור העומד לפניו המעכבו הו 93 
 94 איסור שבת ולא איסור נבלה. 

בפרק רבי ישמעאל במנחות (ס"ד א') אמר רבא חולה שאמדוהו בגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אדם  95 
והביאו לו עשר גרוגרות בבת אחת כולן פטורין ואפי' בזה אחר זה ואפי' הבריא בראשונה. בעי רבא  96 

הו בשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות בשני עוקצין ושלש בעוקץ אחד מהו מהי מייתינן, חולה שאמדו 97 
מתרתי מייתינן דחזיין ליה או דלמא משלש מייתינן דממעט בבצירה. ופשטינן דמשלש מייתינן  98 

 99 דממעט בבצירה. 

ר (ד) (יומא פ"ב א') עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה. תנו רבנן עוברה שהריחה בש 100 
קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב אם נתישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב  101 
עצמו אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח  102 

ה, נפש חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים. ומסתברא דהני מילי עוברה שאין לנו אומד בישוב דעת 103 
פעמים מתיישב בטעם הרוטב ופעמים ברוטב ופעמים שצריכה לשומן עצמו, אבל חולה שמאכילין  104 
אותו על פי בקיאים מאכילין אותו בתחלתו דבר הצריך לו וכדי הצריך לו כמו שאמרו רופאים ואין  105 

אכול מדקדקים עליו להאכילו הקל הקל. וגרסינן בכריתות בפרק אמרו לו (י"ג א') התירו לה לעוברה ל 106 
פחות מכשיעור מפני הסכנה ואקשינן מפני הסכנה אפי' טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו  107 
לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשעור ואפי' טובא מפני הסכנה, כלומר שאפילו צריכה לכשעור  108 

ראה מאכילין אותה פחות פחות כדי שלא יצטרף כזית בכדי אכילת פרס, וכן פסק בעל ההלכות. ונ 109 
שאף בחולה עושין כן כדי להקל עליו מאיסורי כרת ומכות לאיסור בלחוד. ואם תשאל אם כן למה  110 
אמרו מאכילין אותו הקל הקל טבל ותרומה מאכילין אותו תרומה והלא בשניהם אין בהם אלא איסור  111 

יותר  בעלמא, אפילו הכי כיון דבשיעורן חמורין זה מזה לעונשין, אף בפחות מכשיעור חומרו של זה 112 
 113 מחומרו של זה, אי נמי התם בשאמדוהו לכשעור והוא צריך לו בכדי צירוף. 

ובהלכות גדולות נמי, אשה עוברה דידעינן דאי לא אכלה מתעקר ולדה, אף על גב דאמרינן ספק בן  114 
קיימא הוא ספק נפל, שפיר דמי למיתן לה. ורב יצחק בן גיאת אמר לאו בידיעה דידן תליא מילתא  115 

דידה ובדעתה תליא מילתא, דמשהריחה נותנין לה וכחולה דמיא. ומסתברא כבעל אלא בידיעה  116 
הלכות, שאם אמרה צריכה אני פשיטא דמאכילין אותה, אלא אפילו ראו אותה מתאוה לאותו הריח  117 
ופניה מוריקות מאכילין אותה דחוששין לעיקור. ודקאמר נמי משום סכנת ולד שמע מינה אפי' ליכא  118 

ן. והיינו דגרסינן בשלהי פרק קמא דערכין (ז' א') אמר רב נחמן אמר שמואל למיחש לדידה מחללי 119 
האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין סכין ומקרעין את כרסה ומוציאין את הולד פשיטא  120 
מאי עביד מחתך בבשר הוא אמר רבא לא נצרכה אלא להביא סכין דרך רשות הרבים, מאי קמ"ל  121 

ספק חי ספק מת ספק ישראל ספק נכרי מפקחין, מהו דתימא התם הוא דספיקא מחללינן שבתא תנינא  122 
דאית ליה חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קמ"ל. ואף על גב  123 
דתנן (אהלות פ"ז) האשה המקשה לילד מביאין סכין ומחתכין אותו אבר אבר יצא ראשו אין נוגעין  124 

דאלמא מעיקרא לית ביה משום הצלת נפשות, ותנן נמי (נדה מ"ד א')  בו שאין דוחין נפש מפני נפש, 125 
גבי תינוק בן יום אחד וההורגו חייב, ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא, וקרא נמי כתיב דמשלם דמי  126 
ולדות, אפילו הכי לענין שמירת מצות מחללין עליה, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור  127 

בהצלת עובר פחות מבן ארבעים יום שאין לו חיות כלל מחללין עליו כדעת שבתות הרבה. הלכך אפי'  128 
 129 בעל הלכות. 

ואיכא דסבירא ליה שאין מחללין משום נפלים, אלא עוברה שהריחה חששא דמיתה דידה היא, שכל  130 
המפלת בחזקת סכנה. וטעמא דיושבת על המשבר שמתה טעמא אחרינא הוא דכיון שמתה הרי הוא  131 

מו הוא ולאו בדידה תלי אלא חי הוא ודלת ננעלה בפניו, ליכא אלא דלא הוי ליה כילוד, לאו ירך א 132 
 133 חזקה דחיותא, וספק נפשות להקל. 

בפרק אף על פי (כתובות ס"א א') אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אפיתחא דבי כונגד מלכא חלף  134 
ה אנח ליה בפומיה וכו', ואזיל כונגד דמלכא חזיי' רב אשי למר זוטרא דחוור אנפיה שקל באצבעתי 135 

אמרי ליה רבנן מאי טעמא סמכת אניסא חזאי רוח צרעת דקא פרחא עילויה. שמעינן מינה מכי חוור  136 
אנפיה חיישינן לסכנתא. והתם אמר רב המנונא הכל משהין בפני שמש חוץ מבשר ויין. אמר רב אשי  137 

ו דיהיב לי מניה איסתכן. רב הוה קאימנא קמיה דרב כהנא ואייתי ליה גרגלידי דלפתא בחלא ואי לא 138 
פפא אמר אפי' מתמרתא דהנוניתא. כללא דמלתא כל דאית לי' ריחא ואית לי' קיוהא. ושמעינן מינה  139 
דהוא הדין לבריא שהריח וערערה נפשו מאכילין אותו על פי עצמו או ע"פ בקי המכיר בו. וכך כתב  140 

 141 הרמב"ם ז"ל. 

וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את בפרק מפנין (קכ"ח ב') ומילדין את האשה בשבת  142 
השבת, לאתויי מאי לאתויי הא דת"ר אם היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר ואם היתה  143 
צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן בידה ואם אינו ספק בידה מביאה לה בשערה ואם אינו ספק  144 

צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר בשערה מביאה לה בכלי דרך רשות הרבים. אמר מר אם היתה  145 
פשיטא. אמר רב אשי לא נצרכה אלא בסומאה מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור קמ"ל יתובי מיתבא  146 
דעתא סברה אי איכא מידי חזיין חבראתיי ועבדן לי, ש"מ דמשום יתובי דעתא דחולה בעלמא מחללינן  147 

ה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד שבתא במלתא דמסתכנא בה. אם היתה צריכה לשמן חברתה מביא 148 
מביאה לה בשערה. ותיפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשיער. רב  149 
אשי אמר אפי' תימא יש סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה כמה דאפשר לשנויי משנינן.  150 

מעבד לה למלאכה בשינוי שלא ושמעינן מינה דכל צרכי חולה אף על פי שיש בו סכנה היכא דאפשר ל 151 
יתחלל בה שבת משנין ואין מחללין. והוא שלא יתאחר צרכו של חולה בשינוי זה כלל. ותנן נמי גבי  152 
מילה (שבת קל"ג א') נותנין עליה אספלנית וכמון לא שחק מערב שבת לועס בשניו ונותן. לא טרף  153 

לה אבל כורך עליה סמרטוט, אם לא יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו. אין עושין לו חלוק לכתח 154 
התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא ואפי' מחצר אחרת. וש"מ אף על פי שסכנה היא לו אין מחללין  155 
את השבת לעבור על דברי תורה אלא עושין את המלאכה בשינוי בדבר שהוא משום שבות, ובלבד  156 

 157 שיעשה צרכו של חולה בזריזות. 
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ירושלמי חולה אומר יכולני לצום ורופא אומר איני יודע ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר נעשה ספק נפשות  79 
שום דשכיח ביה וספק נפשות להקל ודוחה את השבת. ומסתברא הני מילי בחולה אומר יכולני מ 80 

תונבא בחולה, אבל רופא אומר יכול וחולה אומר איני יודע שומעין לרופא, דאיני יודע דחולה לאו  81 
כלום הוא דאיהו מנא ידע, רובן של חולים אינן יודעין ואינם בקיאין בחולי שלהן, הילכך לזה שומעין  82 

 83 שאמר יודע אני. 

ים טמאים עד שיאורו עיניו. תנו רבנן מי שאחזו (פ"ג א') מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפי' דבר 84 
בולמוס מאכילין אותו הקל הקל. טבל ונבלה מאכילין אותו נבלה. נבלה ושביעית מאכילין אותו  85 
שביעית. תרומה וטבל מאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה. בן תימא אומר תרומה ולא טבל.  86 

גי כי פליגי בדלא אפשר ליה בחולין מר סבר טבל אמר רבה בדאפשר בחולין דכולי עלמא לא פלי 87 
חמור אבל תרומה חזיא לכהן. ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר דמתקן ליה. ונשאל הרב רבי  88 
אברהם בר דוד ז"ל נבלה ומעשה שבת, וזהו לשון השאלה, אם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט  89 

אחת ונאכילנו הנבלה שאין בה אלא איסור לאו ולא לו תרנגולת, למה לא נאמר לו לגוי שינחור לו  90 
נשחוט ונדחה שבת שהוא איסור סקילה, והשיב שזה החולה איזה איסור עומד לפניו ומעכבו, ודאי  91 
איסור שבת לא איסור נבלה, תדע שאילו לא היה שבת מי היינו מבקשים לו נבלה, לא כי אלא שחוטה,  92 

א ששב היתר גמור, לא איסור אחר, ולפיכך מתירין לו וכיון שכן האיסור העומד לפניו המעכבו הו 93 
 94 איסור שבת ולא איסור נבלה. 

בפרק רבי ישמעאל במנחות (ס"ד א') אמר רבא חולה שאמדוהו בגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אדם  95 
והביאו לו עשר גרוגרות בבת אחת כולן פטורין ואפי' בזה אחר זה ואפי' הבריא בראשונה. בעי רבא  96 

הו בשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות בשני עוקצין ושלש בעוקץ אחד מהו מהי מייתינן, חולה שאמדו 97 
מתרתי מייתינן דחזיין ליה או דלמא משלש מייתינן דממעט בבצירה. ופשטינן דמשלש מייתינן  98 

 99 דממעט בבצירה. 

ר (ד) (יומא פ"ב א') עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה. תנו רבנן עוברה שהריחה בש 100 
קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב אם נתישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב  101 
עצמו אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח  102 

ה, נפש חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים. ומסתברא דהני מילי עוברה שאין לנו אומד בישוב דעת 103 
פעמים מתיישב בטעם הרוטב ופעמים ברוטב ופעמים שצריכה לשומן עצמו, אבל חולה שמאכילין  104 
אותו על פי בקיאים מאכילין אותו בתחלתו דבר הצריך לו וכדי הצריך לו כמו שאמרו רופאים ואין  105 

אכול מדקדקים עליו להאכילו הקל הקל. וגרסינן בכריתות בפרק אמרו לו (י"ג א') התירו לה לעוברה ל 106 
פחות מכשיעור מפני הסכנה ואקשינן מפני הסכנה אפי' טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו  107 
לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשעור ואפי' טובא מפני הסכנה, כלומר שאפילו צריכה לכשעור  108 

ראה מאכילין אותה פחות פחות כדי שלא יצטרף כזית בכדי אכילת פרס, וכן פסק בעל ההלכות. ונ 109 
שאף בחולה עושין כן כדי להקל עליו מאיסורי כרת ומכות לאיסור בלחוד. ואם תשאל אם כן למה  110 
אמרו מאכילין אותו הקל הקל טבל ותרומה מאכילין אותו תרומה והלא בשניהם אין בהם אלא איסור  111 

יותר  בעלמא, אפילו הכי כיון דבשיעורן חמורין זה מזה לעונשין, אף בפחות מכשיעור חומרו של זה 112 
 113 מחומרו של זה, אי נמי התם בשאמדוהו לכשעור והוא צריך לו בכדי צירוף. 

ובהלכות גדולות נמי, אשה עוברה דידעינן דאי לא אכלה מתעקר ולדה, אף על גב דאמרינן ספק בן  114 
קיימא הוא ספק נפל, שפיר דמי למיתן לה. ורב יצחק בן גיאת אמר לאו בידיעה דידן תליא מילתא  115 

דידה ובדעתה תליא מילתא, דמשהריחה נותנין לה וכחולה דמיא. ומסתברא כבעל אלא בידיעה  116 
הלכות, שאם אמרה צריכה אני פשיטא דמאכילין אותה, אלא אפילו ראו אותה מתאוה לאותו הריח  117 
ופניה מוריקות מאכילין אותה דחוששין לעיקור. ודקאמר נמי משום סכנת ולד שמע מינה אפי' ליכא  118 

ן. והיינו דגרסינן בשלהי פרק קמא דערכין (ז' א') אמר רב נחמן אמר שמואל למיחש לדידה מחללי 119 
האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין סכין ומקרעין את כרסה ומוציאין את הולד פשיטא  120 
מאי עביד מחתך בבשר הוא אמר רבא לא נצרכה אלא להביא סכין דרך רשות הרבים, מאי קמ"ל  121 

ספק חי ספק מת ספק ישראל ספק נכרי מפקחין, מהו דתימא התם הוא דספיקא מחללינן שבתא תנינא  122 
דאית ליה חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קמ"ל. ואף על גב  123 
דתנן (אהלות פ"ז) האשה המקשה לילד מביאין סכין ומחתכין אותו אבר אבר יצא ראשו אין נוגעין  124 

דאלמא מעיקרא לית ביה משום הצלת נפשות, ותנן נמי (נדה מ"ד א')  בו שאין דוחין נפש מפני נפש, 125 
גבי תינוק בן יום אחד וההורגו חייב, ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא, וקרא נמי כתיב דמשלם דמי  126 
ולדות, אפילו הכי לענין שמירת מצות מחללין עליה, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור  127 

בהצלת עובר פחות מבן ארבעים יום שאין לו חיות כלל מחללין עליו כדעת שבתות הרבה. הלכך אפי'  128 
 129 בעל הלכות. 

ואיכא דסבירא ליה שאין מחללין משום נפלים, אלא עוברה שהריחה חששא דמיתה דידה היא, שכל  130 
המפלת בחזקת סכנה. וטעמא דיושבת על המשבר שמתה טעמא אחרינא הוא דכיון שמתה הרי הוא  131 

מו הוא ולאו בדידה תלי אלא חי הוא ודלת ננעלה בפניו, ליכא אלא דלא הוי ליה כילוד, לאו ירך א 132 
 133 חזקה דחיותא, וספק נפשות להקל. 

בפרק אף על פי (כתובות ס"א א') אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אפיתחא דבי כונגד מלכא חלף  134 
ה אנח ליה בפומיה וכו', ואזיל כונגד דמלכא חזיי' רב אשי למר זוטרא דחוור אנפיה שקל באצבעתי 135 

אמרי ליה רבנן מאי טעמא סמכת אניסא חזאי רוח צרעת דקא פרחא עילויה. שמעינן מינה מכי חוור  136 
אנפיה חיישינן לסכנתא. והתם אמר רב המנונא הכל משהין בפני שמש חוץ מבשר ויין. אמר רב אשי  137 

ו דיהיב לי מניה איסתכן. רב הוה קאימנא קמיה דרב כהנא ואייתי ליה גרגלידי דלפתא בחלא ואי לא 138 
פפא אמר אפי' מתמרתא דהנוניתא. כללא דמלתא כל דאית לי' ריחא ואית לי' קיוהא. ושמעינן מינה  139 
דהוא הדין לבריא שהריח וערערה נפשו מאכילין אותו על פי עצמו או ע"פ בקי המכיר בו. וכך כתב  140 

 141 הרמב"ם ז"ל. 

וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את בפרק מפנין (קכ"ח ב') ומילדין את האשה בשבת  142 
השבת, לאתויי מאי לאתויי הא דת"ר אם היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר ואם היתה  143 
צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן בידה ואם אינו ספק בידה מביאה לה בשערה ואם אינו ספק  144 

צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר בשערה מביאה לה בכלי דרך רשות הרבים. אמר מר אם היתה  145 
פשיטא. אמר רב אשי לא נצרכה אלא בסומאה מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור קמ"ל יתובי מיתבא  146 
דעתא סברה אי איכא מידי חזיין חבראתיי ועבדן לי, ש"מ דמשום יתובי דעתא דחולה בעלמא מחללינן  147 

ה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד שבתא במלתא דמסתכנא בה. אם היתה צריכה לשמן חברתה מביא 148 
מביאה לה בשערה. ותיפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשיער. רב  149 
אשי אמר אפי' תימא יש סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה כמה דאפשר לשנויי משנינן.  150 

מעבד לה למלאכה בשינוי שלא ושמעינן מינה דכל צרכי חולה אף על פי שיש בו סכנה היכא דאפשר ל 151 
יתחלל בה שבת משנין ואין מחללין. והוא שלא יתאחר צרכו של חולה בשינוי זה כלל. ותנן נמי גבי  152 
מילה (שבת קל"ג א') נותנין עליה אספלנית וכמון לא שחק מערב שבת לועס בשניו ונותן. לא טרף  153 

לה אבל כורך עליה סמרטוט, אם לא יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו. אין עושין לו חלוק לכתח 154 
התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא ואפי' מחצר אחרת. וש"מ אף על פי שסכנה היא לו אין מחללין  155 
את השבת לעבור על דברי תורה אלא עושין את המלאכה בשינוי בדבר שהוא משום שבות, ובלבד  156 

 157 שיעשה צרכו של חולה בזריזות. 
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ר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אני בין אמרה (שבת קכ"ט א') אמר רב יהודה אמ 158 
אין צריכה אני מחללין עליה את השבת. נסתם הקבר אמרה אין צריכה אני אין מחללין עליה את  159 
השבת. לא אמרה אין צריכה אני מחללין עליה את השבת. מאימתי פתיחת הקבר אמר אביי משעה  160 

שע אמר משעה שהדם שותת ויורד ואמרי לה משעה שתשב על המשבר רב הונא בריה דרב יהו 161 
שחברותיה נושאות אותה באגפיה. כתב רבינו הגדול ז"ל בהלכותיו דייקי רבואתא ואמרי מדלא אמר  162 
רב הונא עד שיתחיל הדם להיות שותת ש"מ קודם שתשב על המשבר קאמר וכאביי עבדינן ולא  163 

על המשבר. והדין מימרא דרבואתא קשיא מחללינן שבתא עד שיתחיל הדם להיות שותת ויורד ותשב  164 
עלה, חדא דרב הונא בריה דר"י היינו טעמא דלא אמר עד שיתחיל הדם להיות שותת משום דאיהו  165 
נמי אמאימתי פתיחת הקבר קאי, וסוגיא דלישנא הכי הוא וכדתניא בעלמא (ברכות ב' ב') מאימתי  166 

ברי ר' אליעזר ר' יהושע אומר מתחילין לקרות שמע בערבין משעה שקדש היום בערבי שבתות ד 167 
משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן וסימן לדבר צאת הכוכבים, שיעורא דר' אליעזר קדים וקאמר  168 
משעה, ובפסחים (ב' ב') מאימתי ארבעה עשר אסור בעשית מלאכה ר' אליעזר בן יעקב אומר משעת  169 

) לענין אבלות מאימתי כופין את האור רבי יהודה אומר משעת הנץ החמה, ותנו רבנן (מו"ק כ"ז א' 170 
המטות משיצא המת מפתח הבית דברי ר"א ר' יהושע אומר משיסתם הגולל. שעורא דר"א קדים  171 
וקאמר ר' יהושע משיסתם הגולל. וכן כיוצא בהן הרבה. ובר מן דין אמאי פסקי כאביי והא קיי"ל ספק  172 

למרימר מר זוטרא מתני לקולא נפשות להקל, ובההיא שמעתא גופיה אתמר בלישני אמר לי' רבינא  173 
ורב אשי מתני לחומרא הלכתא כמאן א"ל הלכתא כמר זוטרא דספק נפשות להקל. הילכך מסתברא  174 
דשיעורי לא תלו בהדדי, ואית בנשי דלא יתבא על משבר כלל שהולד ממהר לצאת, אלא משעה  175 

אינה יכולה  שישבה על המשבר או ששותת הדם ויורד או שחברותיה נושאות אותה באגפיה שהיא 176 
לילך הרי היא בחזקת מסוכנת ועושין לה. והרב ר' משה ז"ל כתב משעה שהדם שותת ויורד, סבור  177 

 178 הרב ז"ל לומר שהוא השיעור הקודם, ופוסק בספק נפשות להקל. 

עד מתי פתיחת הקבר, ואסיקנא נהרדעי אמרי חיה שלשה שבעה ושלשים. שלשה בין שאמרה צריכה  179 
ה אני מחללין עליה את השבת. שבעה אמרה צריכה אני מחללין אמרה אין אני בין שאמרה אין צריכ 180 

צריכה אני אין מחללין. וסתמא נמי כמי שאמרה צריכה אני ומחללין. שלשים אפי' אמרה צריכה אני  181 
אין מחללין עליה את השבת אלא עושין לה ע"י ארמית, כדרב עולא בריה דרב עילאי דאמר כל צרכי  182 

שבת. וכל היכא דאמרינן מחללין בין בשאמרה צריכה בין בשאמרה אינה חולה עושים ע"י גוי ב 183 
צריכה, בכגון דליכא חכמה ורופא הוא, אלא שהדברים שעושין לחיה בחול ידועים הן, לפיכך אף על  184 
פי שאמרה איני צריכה שיחללו עלי את השבת ויכולה אני להמתין עד הערב כיון שדבר זה עושין אותו  185 

צריכות לכך הרי היא בחזקת מסוכנת לשעתה לגבי מלאכה זו ומחללין עליה את  בחול לכל חיה וכולן 186 
השבת, ואין שומעין לה דילמא תונבא הוא דנקיט לה. אבל לאחר שלשה אינה בחזקת מסוכנת לשעתה  187 
אלא אם אמרה איני צריכה שומעין לה. שלשים אפי' אמרה צריכה אני כיון שאנו יודעים שאין לה  188 

אינה אומרת כן, הכל בקיאין דמשום לידה אין לה סכנה לחמין ולשאר צרכי היולדת חולי אחר ואף היא  189 
עד הערב שיעשו לה בחול. והכי פריש רב אחא בשאלתות ואלו אשה שילדה בשבת ואפי' חל שלישי  190 
שלה בשבת אף על גב דקאמרה בריאה אנא ולא צריכנא מדורה וחמין, ורופאין נמי אמרי לא צריכה  191 

כל שלשה ימים הראשונים ההוא בריותא לאו בריותא הוא ועבדינן לה מדורה,  אמור רבנן יולדת 192 
ומחמין לה חמין ומבשלין לה בשולא, וכל צרכין דעבדין לה לחיה עבדינן לה. ומיהו הא דקאמר גאון  193 
אפילו היא ורופאין נמי אמרי לא צריכה לא מסתברא כוותיה, שהרי יולדות הרבה שבחול אינן עושות  194 

 195 בכל יום.  מדורה וחמין

ובשאלתות נמי חיה כל שלשים אסורה להתענות ביום הכפורים, ולא דייק לן דהא שלשים באמרה  196 
צריכה אני תליא מלתא, ואנן נעילת הסנדל תנן, אכילה ושתיה דאיסור כרת לא תנן. ועוד מדאמר  197 

מע מינה שמואל לחיה שלשים והוינן בה למאי הילכתא ואמרינן לטבילה ולא מסיימינן בה לתענית ש 198 

לאו חיה היא לענין תענית. אלא מיהו שלשה ודאי אינה מתענה. שבעה אם אמרה איני צריכה מתענה  199 
 200 והולכת, ואם לאו מאכילין אותה. מכאן ואילך הרי היא ככל הנשים להתענות ביוה"כ. 

אמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת, סבור מינה לחיה אין לחולה לא, בימות  201 
ם אין בימות החמה לא. איתמר אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן עושין לו הגשמי 202 

מדורה אפי' בתקופת תמוז. וכל שכן חולה שצריך שעושים לו מדורה. אבל הרב ר' משה ז"ל כתב  203 
 204 עושין מדורה לחיה ואין עושין מדורה לחולה, ולא נתכוונו דבריו. 

מר שמואל האי פדעתא סכנתא היא ומחללים עליה את השבת. אמר (ה) בפרק אין מעמידין (כ"ח א') א 205 
רב ספרא האי עינבתא פרונקא דמלאכא דמיתותא היא. אמר רבא האי סימטא פרונקא דאישתא היא.  206 
אמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן מכה של חלל אינה צריכה אומד, וגב היד וגב הרגל נמי אין צריכין  207 

רבינא איקלע לבי רב אשי חזיה דדרסא ליה חמרא אגבא דכרעיה וצמית אומד, דאמרינן (שבת ק"ט א')  208 
ליה בחלא אמר ליה לא סבר ליה מר דאסור א"ל גב היד וגב הרגל שאני דאמר רב אדא בר מתנא אמר  209 
רב גב היד וגב הרגל הרי היא כמכה של חלל ומחללין עליה את השבת והאי אשתא צמירתא כמכה  210 

מהיכן מכה של חלל פי' רב אמי מן השפה ולפנים. והאי צפידנא נמי של חלל דמיא (ע"ז כ"ח א'). ו 211 
סכנתא היא ומחללין עליה את השבת כדתנן החושש בשניו מטילין לו סם בשבת. ר' יוחנן חש  212 
בצפידנא אזל לגבי דההיא מטרוניתא עבדא ליה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי כו' ואמרינן עלה  213 

גומרת בבני מעים. מאי סימניה רמי מידי בככיה ואתי דמא מבי שאני צפידנא הואיל ומתחלת בפה ו 214 
דרי, פי' מכה של חלל דאמרינן אינה צריכה אומד, לומר שאפי' אין שם בקיאין וחולה נמי אינו אומר  215 
כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול ממאכלים ורפואות שהן יפין לחולה, ומחללין שבת  216 

עים ומכירים (נ"א: ורגילין) באותו חולי שהוא ממתין ואין צריך חילול ואין נשאלים כלל. אבל כשיוד 217 
ודאי אסור לעשות לו. וכש"כ בחולה או רופא אומרין אינו צריך דאין מחללין לעולם אף על פי שהוא  218 
מכה של חלל, הא במכה שאינה של חלל נשאלים בבקי או בחולה ואין מחללין עליו עד שיאמר אחד  219 

 220 זה, או שיעשה אצל אחד מהן ספק נפשות. מהן צריך הוא לחלול
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ר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אני בין אמרה (שבת קכ"ט א') אמר רב יהודה אמ 158 
אין צריכה אני מחללין עליה את השבת. נסתם הקבר אמרה אין צריכה אני אין מחללין עליה את  159 
השבת. לא אמרה אין צריכה אני מחללין עליה את השבת. מאימתי פתיחת הקבר אמר אביי משעה  160 

שע אמר משעה שהדם שותת ויורד ואמרי לה משעה שתשב על המשבר רב הונא בריה דרב יהו 161 
שחברותיה נושאות אותה באגפיה. כתב רבינו הגדול ז"ל בהלכותיו דייקי רבואתא ואמרי מדלא אמר  162 
רב הונא עד שיתחיל הדם להיות שותת ש"מ קודם שתשב על המשבר קאמר וכאביי עבדינן ולא  163 

על המשבר. והדין מימרא דרבואתא קשיא מחללינן שבתא עד שיתחיל הדם להיות שותת ויורד ותשב  164 
עלה, חדא דרב הונא בריה דר"י היינו טעמא דלא אמר עד שיתחיל הדם להיות שותת משום דאיהו  165 
נמי אמאימתי פתיחת הקבר קאי, וסוגיא דלישנא הכי הוא וכדתניא בעלמא (ברכות ב' ב') מאימתי  166 

ברי ר' אליעזר ר' יהושע אומר מתחילין לקרות שמע בערבין משעה שקדש היום בערבי שבתות ד 167 
משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן וסימן לדבר צאת הכוכבים, שיעורא דר' אליעזר קדים וקאמר  168 
משעה, ובפסחים (ב' ב') מאימתי ארבעה עשר אסור בעשית מלאכה ר' אליעזר בן יעקב אומר משעת  169 

) לענין אבלות מאימתי כופין את האור רבי יהודה אומר משעת הנץ החמה, ותנו רבנן (מו"ק כ"ז א' 170 
המטות משיצא המת מפתח הבית דברי ר"א ר' יהושע אומר משיסתם הגולל. שעורא דר"א קדים  171 
וקאמר ר' יהושע משיסתם הגולל. וכן כיוצא בהן הרבה. ובר מן דין אמאי פסקי כאביי והא קיי"ל ספק  172 

למרימר מר זוטרא מתני לקולא נפשות להקל, ובההיא שמעתא גופיה אתמר בלישני אמר לי' רבינא  173 
ורב אשי מתני לחומרא הלכתא כמאן א"ל הלכתא כמר זוטרא דספק נפשות להקל. הילכך מסתברא  174 
דשיעורי לא תלו בהדדי, ואית בנשי דלא יתבא על משבר כלל שהולד ממהר לצאת, אלא משעה  175 

אינה יכולה  שישבה על המשבר או ששותת הדם ויורד או שחברותיה נושאות אותה באגפיה שהיא 176 
לילך הרי היא בחזקת מסוכנת ועושין לה. והרב ר' משה ז"ל כתב משעה שהדם שותת ויורד, סבור  177 

 178 הרב ז"ל לומר שהוא השיעור הקודם, ופוסק בספק נפשות להקל. 

עד מתי פתיחת הקבר, ואסיקנא נהרדעי אמרי חיה שלשה שבעה ושלשים. שלשה בין שאמרה צריכה  179 
ה אני מחללין עליה את השבת. שבעה אמרה צריכה אני מחללין אמרה אין אני בין שאמרה אין צריכ 180 

צריכה אני אין מחללין. וסתמא נמי כמי שאמרה צריכה אני ומחללין. שלשים אפי' אמרה צריכה אני  181 
אין מחללין עליה את השבת אלא עושין לה ע"י ארמית, כדרב עולא בריה דרב עילאי דאמר כל צרכי  182 

שבת. וכל היכא דאמרינן מחללין בין בשאמרה צריכה בין בשאמרה אינה חולה עושים ע"י גוי ב 183 
צריכה, בכגון דליכא חכמה ורופא הוא, אלא שהדברים שעושין לחיה בחול ידועים הן, לפיכך אף על  184 
פי שאמרה איני צריכה שיחללו עלי את השבת ויכולה אני להמתין עד הערב כיון שדבר זה עושין אותו  185 

צריכות לכך הרי היא בחזקת מסוכנת לשעתה לגבי מלאכה זו ומחללין עליה את  בחול לכל חיה וכולן 186 
השבת, ואין שומעין לה דילמא תונבא הוא דנקיט לה. אבל לאחר שלשה אינה בחזקת מסוכנת לשעתה  187 
אלא אם אמרה איני צריכה שומעין לה. שלשים אפי' אמרה צריכה אני כיון שאנו יודעים שאין לה  188 

אינה אומרת כן, הכל בקיאין דמשום לידה אין לה סכנה לחמין ולשאר צרכי היולדת חולי אחר ואף היא  189 
עד הערב שיעשו לה בחול. והכי פריש רב אחא בשאלתות ואלו אשה שילדה בשבת ואפי' חל שלישי  190 
שלה בשבת אף על גב דקאמרה בריאה אנא ולא צריכנא מדורה וחמין, ורופאין נמי אמרי לא צריכה  191 

כל שלשה ימים הראשונים ההוא בריותא לאו בריותא הוא ועבדינן לה מדורה,  אמור רבנן יולדת 192 
ומחמין לה חמין ומבשלין לה בשולא, וכל צרכין דעבדין לה לחיה עבדינן לה. ומיהו הא דקאמר גאון  193 
אפילו היא ורופאין נמי אמרי לא צריכה לא מסתברא כוותיה, שהרי יולדות הרבה שבחול אינן עושות  194 

 195 בכל יום.  מדורה וחמין

ובשאלתות נמי חיה כל שלשים אסורה להתענות ביום הכפורים, ולא דייק לן דהא שלשים באמרה  196 
צריכה אני תליא מלתא, ואנן נעילת הסנדל תנן, אכילה ושתיה דאיסור כרת לא תנן. ועוד מדאמר  197 

מע מינה שמואל לחיה שלשים והוינן בה למאי הילכתא ואמרינן לטבילה ולא מסיימינן בה לתענית ש 198 

לאו חיה היא לענין תענית. אלא מיהו שלשה ודאי אינה מתענה. שבעה אם אמרה איני צריכה מתענה  199 
 200 והולכת, ואם לאו מאכילין אותה. מכאן ואילך הרי היא ככל הנשים להתענות ביוה"כ. 

אמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת, סבור מינה לחיה אין לחולה לא, בימות  201 
ם אין בימות החמה לא. איתמר אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן עושין לו הגשמי 202 

מדורה אפי' בתקופת תמוז. וכל שכן חולה שצריך שעושים לו מדורה. אבל הרב ר' משה ז"ל כתב  203 
 204 עושין מדורה לחיה ואין עושין מדורה לחולה, ולא נתכוונו דבריו. 

מר שמואל האי פדעתא סכנתא היא ומחללים עליה את השבת. אמר (ה) בפרק אין מעמידין (כ"ח א') א 205 
רב ספרא האי עינבתא פרונקא דמלאכא דמיתותא היא. אמר רבא האי סימטא פרונקא דאישתא היא.  206 
אמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן מכה של חלל אינה צריכה אומד, וגב היד וגב הרגל נמי אין צריכין  207 

רבינא איקלע לבי רב אשי חזיה דדרסא ליה חמרא אגבא דכרעיה וצמית אומד, דאמרינן (שבת ק"ט א')  208 
ליה בחלא אמר ליה לא סבר ליה מר דאסור א"ל גב היד וגב הרגל שאני דאמר רב אדא בר מתנא אמר  209 
רב גב היד וגב הרגל הרי היא כמכה של חלל ומחללין עליה את השבת והאי אשתא צמירתא כמכה  210 

מהיכן מכה של חלל פי' רב אמי מן השפה ולפנים. והאי צפידנא נמי של חלל דמיא (ע"ז כ"ח א'). ו 211 
סכנתא היא ומחללין עליה את השבת כדתנן החושש בשניו מטילין לו סם בשבת. ר' יוחנן חש  212 
בצפידנא אזל לגבי דההיא מטרוניתא עבדא ליה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי כו' ואמרינן עלה  213 

גומרת בבני מעים. מאי סימניה רמי מידי בככיה ואתי דמא מבי שאני צפידנא הואיל ומתחלת בפה ו 214 
דרי, פי' מכה של חלל דאמרינן אינה צריכה אומד, לומר שאפי' אין שם בקיאין וחולה נמי אינו אומר  215 
כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול ממאכלים ורפואות שהן יפין לחולה, ומחללין שבת  216 

עים ומכירים (נ"א: ורגילין) באותו חולי שהוא ממתין ואין צריך חילול ואין נשאלים כלל. אבל כשיוד 217 
ודאי אסור לעשות לו. וכש"כ בחולה או רופא אומרין אינו צריך דאין מחללין לעולם אף על פי שהוא  218 
מכה של חלל, הא במכה שאינה של חלל נשאלים בבקי או בחולה ואין מחללין עליו עד שיאמר אחד  219 

 220 זה, או שיעשה אצל אחד מהן ספק נפשות. מהן צריך הוא לחלול
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