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  .עא �ד יבמות

  ?מה דורשי� התנאי� דלהל� מפסוקי� אלו

  

   'גוִאי� ִאי� ִמֶ�ַרע �ֲהרֹ� ו"   דתרומה�תושב ושכיר לא יאכל בו   
  "לֹא יֹאַכל

  ' לר
 עקיבא

 1 שאי� ערבי וגבעוני מהול אוכלי� בפסח:א"להו
 2 לגר שמל ולא טבל וקט� שנולד מהול:למסקנא

  לרבות את הערל כטמא 
   בתרומהשאינו אוכל

  ' לר
 אליעזר

  לרבות את הערל כטמא 
  שאינו אוכל בתרומה

  , לא דורש
  ברה תורה כלשו� בני אד�יד

  

  ?הא� מעכבת לדברי� דלהל�, מילה שלא בזמנה

  

 לעכב לאביו מלאכול פסח לסו! אותו בשמ� של תרומה  

  בעיא דלא איפשטא  לרבא, לרב חמא בר עוקבא

   לאיסור ונדחהרצה לפשוט  זירא ' לר

  פשטו דמותר  )ה הערל"בתוד. לעיל ע(ירושלמי 

  
  3אינו מעכב

  

  ?ושלא יכול לאכול פסח, מני� שמילת זכריו ועבדיו מעכבת שלא יכול לעשות פסח

  

  שעת אכילת הפסח  שעת עשיית הפסח  

  4"אז" "אז"ש "גז  " ִיְקַרב ַלֲע!ֹת�$זְוִה��ל ל� ָכל ָזָכר " זכריו

  5" יֹאַכל *�$ז (ַמְלָ)ה אֹת� 'וגוְוָכל ֶעֶבד ִאי% "  "אז" "אז"ש "גז עבדיו
  

                                                           

, ותירצו". כל ב� נכר לא יאכל בו"יש לאוסר� מחמת , דדל מהכא איסור מילה, והקשו הראשוני� 1
' אכ� ע. וגרע יותר מנכרי,  דהיינו יהודי מומר�דמפסוק זה ילפינ� למי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי� 

 .ריכו בזהבאחרוני� מה שהא

אליעזר ' ור. ללמד שאינ� אוכלי� בפסח" תושב ושכיר"ע שצרי� להטי� ממנו ד� ברית ואתא "ל לר"דס 2
ל שגר מעליא "דגבי גר שמל ולא טבל ס, אינו צרי� לדרשות אלו, שמפיק ליה ללמד שערל אסור בתרומה

וממילא ,  צרי� להטי� ממנו ד� בריתל שאי�"ולגבי קט� שנולד שהוא מהול ס, הוי ויכול לאכול בפסח
  .שאינו מעכב בפסח

וכיו� שקט� לאו בר מהילה , "ִה*�ל ל� ָכל ָזָכר ְו%ז ִיְקַרב ַלֲע�ֹת�) "מח:שמות יב(ודרש לה רבא מדכתיב  3
 .הוא לא שיי� שיעכב

ד לפני דא� מיירי שנול, ל שאי� ערילות שלא בזמנה מעכבת"ד דס"ל למ"היכי משכח' והוקשה לגמ 4
שחלצתו חמה שבעה ימי� ) א: כמה אופני�' ואמרה הגמ. שמונה ימי� כבר מהבוקר יש למול אותו

רב פפא אמר ) ב. והיתה שעה זו בי� עשיה לאכילה, ע משעה שנרפא"ימי� מעל' וצרי� להמתי� ז, קוד�
רבא אמר ) ג. )לחכותורק למחלת חו� צרי� שבעה ימי�  (ביני וביניונתרפא , כגו� דכאיב ליה עיניה לינוקא

רב כהנא בריה דרב ) ד. חבושי� בבית האסורי�) כ יעשו שליח למולו"דאל, והתינוק(כגו� שהיו אביו ואמו 
רב שרביא אמר כגו� שהוציא ראשו חו+ ) ה. נחמיה אמר כגו� טומטו� שנקרע ונמצא זכר ביני וביני

  . לפני שמונה ימי� ונולד רק עכשיולפרוזדור
  .עבד בי� שעת עשיית הפסח לשעת אכילתול שקנה "ומשכח 5


