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יומא פב) .המשנה הראשונה( עד פג) .המשנה(
שני עדי מול מאה עדי – התורה קבעה בצורה מוחלטת שכל קביעה של שני עדי היא קביעה מוחלטת שלא נית לערער עליה .הדר
היחידה להתמודד ע עדות של שני עדי היא עדות אחרת .כיוו שהמשקל שאנו נותני לעדות של שני עדי לא נובעת ממידת האמינות
שאנו מייחסי לה אלא מקביעה שרירותית לכ ג א שני עדי מתמודדי מול מאה עדי העדויות הינ שקולות.

קושיה:
למה המשנה אמרה
שנה או שנתיי?
תשובה:
שנה לבריא,
שנתיי לחולה

המשנה

ממתי מתעני תענית מלאה:
ילד בריא :שנתיי לפני שנכנס למצוות,
ילד חלוש :שנה לפני שנכנס למצוות,

ילדי ביו כיפור
מתעני רק בשנה ושנתיי שלפני
כניסת למצוות

)כדי להרגיל(

מתי מתעני חלק מהשעות
ר' יוחנ:
לא מתעני שעות,
ר"נ ור"ח:
ילד בריא :ארבע שני לפני שנכנס למצוות,
ילד חלוש :שלוש לפני שנכנס למצוות,

המשנה
בתחילה:
מנסי לתת לה להריח מהמאכל,

אישה מעוברת שהריחה מאכל ביו"כ:
מאכילי אותה עד שתירגע,
חולה ביו"כ:
מאכילי אותו על פי מומחי או על פי עצמו.

פיקוח נפש דוחה את כל האיסורי
שבתורה חו %מגילוי עריות ,שפיכות
דמי ,וע"ז.

א ההרחה לא עזרה:
לוחשי לה באוז שהיו יו כיפור,

המקור:
ע"ז :שנאמר 'בכל נפש'
שפיכות דמי :מסברא – דמ אינו
אדו יותר מדמו של חבר

א ג הלחישה לא עזרה:
נותני לה לאכול,

גילוי עריות :הוקשו לשפיכות דמי 
'להורגו נפש כ הדבר הזה'

כשהחולה אומר  שהוא צרי לאכול
תלוי מה אומרי המומחי:
כשאחד תומ בחולה )ג א מומחי רבי חולקי(:

מאכילי

כשרק אחד חולק על החולה:

מאכילי

כששני חולקי על החולה וא& אחד לא תומ בדעתו:

ר' ינאי :לא מאכילי,
מבר"א :מאכילי )'לב יודע מרת נפשו'(

כשהחולה אומר  שאינו צרי לאכול
תלוי מה אומרי המומחי:
כששני ומעלה חולקי על החולה:

מאכילי) ,אפילו א רבי חושבי שאינו צרי לאכול(

כשאחד חולק על החולה וא& אחד לא תומ בחולה:

מאכילי,

כשאחד חולק על החולה ואחד תומ )וסובר שאינו צרי( :לא מאכילי,
כשאי מומחה שחולק על החולה:
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

לא מאכילי,
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