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? בשבת ס� לו מטילי
 בפיו החושש דאמר, חרש ב
 מתיא כרבי �  כמא
: יוחנ
 לרבי אבא בר חייא רב ליה אמר
  . באחרת ולא, בזו: אומר שאני: ליה אמר
  

  .מותר – לדעת חכמי�: יוחנ�' שיטת ר
  
  
  

  
  

 מחצר אותו מאכילי
 � שוטה כלב שנשכו מי, חמור בשר אותו מאכילי
 � ירקו
 שאחזו מי: ליה מסייע לימא
 בה� אי
 באילו: אומרי� וחכמי�. חרש ב
 מתיא רבי דברי, בשבת ס� לו מטילי
 � בפיו והחושש, שלו כבד

  . לסרונכי ד� מקיזי
 למעוטי, לא �? ס� למעוטי לאו מאי � מאי למעוטי באלו. רפואה משו�
  

  ?מאי לאו למעוטי ס�
  

  .למעוטי מקיזי
 ד� לסרונכי, לא   
  חכמי�  מתיא' ר    חכמי�  מתיא' ר  

  אסור  מותר  בשר חמור למי שאחזו ירקו�  אסור  מותר  בשר חמור למי שאחזו ירקו�

  אסור  מותר  חצר כבד למי שנשכו כלב שוטה  אסור  מותר  חצר כבד למי שנשכו כלב שוטה

  אסור  מותר  חושש בפיוהטלת ס� בשבת ל  מותר  מותר  הטלת ס� בשבת לחושש בפיו

  מותר  מותר  הקזת ד� לסרונכי בשבת                 
  
  

  
  
  

 מקיזי
: חרש ב
 מתיא רבי משו� ששמע יוסי ברבי ישמעאל רבי אמר דברי� שלשה: דתניא, מסתברא נמי הכי
. בשבת ס� לו מטילי
 בפיו והחושש, שלו כבד מחצר אותו מאכילי
 שוטה כלב שנשכו ומי, בשבת לסרונכי ד�

? דרישא ולמעוטי, בתרייתא אתרתי לאו � מאי למעוטי באילו. רפואה משו� בה
 אי
 באילו: אומרי� וחכמי�
 . דסיפא ולמעוטי, קמייתא אתרתי, לא �

  
, לאו אתרתי בתרייתא –באילו למעוטי מאי 

  ?ולמעוטי דרישא
  

  .ולמעוטי דסיפא, אתרתי קמייתא, לא   

  חכמי�  מתיא' ר    חכמי�  מתיא' ר  

  אסור  מותר  הקזת ד� לסרונכי בשבת  מותר  מותר  הקזת ד� לסרונכי בשבת

  אסור  מותר  חצר כבד למי שנשכו כלב שוטה  אסור  מותר  חצר כבד למי שנשכו כלב שוטה

  מותר  מותר  הטלת ס� בשבת לחושש בפיו  אסור  מותר  הטלת ס� בשבת לחושש בפיו
  

  
  
  
  

 �  שוטה כלב שנשכו ומי, נפשה שתשוב עד אותה מאכילי
 � שהריחה עוברה: שמואל בר רבה דתני, שמע תא

 משו� שאמר יוסי ברבי אלעזר רבי דברי, בשבת ס� לו מטילי
 � בפיו והחושש, שלו כבד מחצר אותו מאכילי

 איכא מי עוברה! פשיטא � אעוברה אילימא? אהייא בזו. באחרת ולא בזו: אומרי� וחכמי�. חרש ב
 מתיא רבי

  . מינה שמע, אס� � לאו אלא? דלא רדאמ למא
  

  .שמע מינה, אלא לאו אס�? עוברה מי איכא למא
 דאמר דלא! פשיטא –אילימא אעוברה ? בזו אהייא
  

  חכמי�  מתיא' ר  

  מותר  מותר  להאכיל עוברה שהריחה

  אסור  מותר  חצר כבד למי שנשכו כלב שוטה

  מותר  מותר  הטלת ס� בשבת לחושש בפיו
 


