
 

 

 

 

                                
                                       

 מה בא למעט?  'בו יאכל לא ערל כל' '.בו'כל בן נכר לא יאכל  -נאמר בפסח  .1

 . ומרור במצה הוא אוכל אבל, אוכל אינו בו – ערלמומר פסול בפסח, ואינו פסול במעשר שני.  – בן נכר

 

 מה הטעם שהוצרכה התורה לכתוב ערל ובן נכר ולא לומדים אחד מהשני? .2

  .לשמים לבו איןדווקא הוא ש - לבד הו"א נכר בןמדווקא הוא שמאוס.  - מערל לבד הו"א

 

  '[?זר וכלבאיסור תרומה מ'איש איש' ולמעט אונן ]מ' ערל בותלרבי עקיבא מדוע עדיף לר .3

 ]עי' בדף הקודם[  .ערלות חומרותיה מרובים .א

  .באשה ואינו באיש שישנו דברב ' עוסקאיש איש' – רבא .ב

 

 '?ושכיר תושבהלומד 'ערל' מ'איש איש' מה לומד מ', עקיבא רביל .4

 . , אע"פ שאינם ערלים אסורים בפסחמהול וגבעוני מהול ערבי :שמעיא רב .א

 ]שאף הם קרויים ערלים[, כוכבים עובדי במולי ואסור]שאף הם קרויים מולין[  ישראל בערלי מותר - 'לערלים נהנה שאני קונם' ונדחה מנדרים:

 . ברית דם ממנו להטיף צריךוסובר ר"ע ש, מהול כשהוא שנולד וקטן, טבל ולא שמל גראלא לאסור  .ב

 . אדם בני כלשון תורה דברהמלמד כיון ש' לא איש איש', אליעזר' ר. ברית דם ממנו להטיף צריך איןלשיטתו שלא למד כך,  אליעזר' ור

 

 לפשוט? ה ר"זת. מנין רצמעכב בזמנה שלא ערלות , האםתרומה של בשמן לסוכוהאם מותר  ,כהן תינוק לפני שהגיע זמן המילה ,נסתפק רב חמא ב"ע .5

   ולגבי עבדיו נאמר האיסור על שעת אכילה ולמדו אחד לשני 'אז  ,במילת בנו הזכר שמעכבתו מלאכול הפסח נאמר האיסור על שעת עשיית הפסח

 משמע שמעכב קודם זמנו., לאכילה עשיה בין. ובבנו זכר כגון שנולד שיש לו עבד רק בשעת אכילה, כגון שקנהו בין האכילה לעשיהן פוהא ,והנה אז'

  ' כיון שאינו בר מילה, למה יעכב. לעשותו יקרב ואז ...זכר כל לו המול' – דחה רבא

 

 ובשעת אכילה יכול ]ואם לא מל מעכבו בפסח[? השחיטה,ל למול את בנו בשעת ולא יכבאלו אופנים אחרים העמידו האמוראים ש .6

לעת, ורק . ומדובר שנתרפא בז' ניסן לאחר חצות ונותנים לו פטור שבע יממות מעת לו חוםשהיה תינוק שלא היה אפשר למולו משום  – רבא .א

 אלא מקצת היום ככולו[  ,בריא אין צריך שמונה ימים מעת לעתתינוק ב. ]התחייב בשעת אכילה

 בוקר י"ד, ובאופן זה מלים אותו מיד כשיתרפא, ונתרפא בשעת האכילה. כאבו עיניו ב – רב פפא .ב

  ם, בין השחיטה לאכילה.האסורי ביתמ ואמו אביושיצאו כ – הרב .ג

  ן השחיטה לאכילה.בי זכר ונמצא נקרעו, טומטוםנולד  – נחמיה ר"ב כהנא רב .ד

 בז' ניסן ונחשב כילוד החייב במילה, אבל יצא גופו רק בין העשיה לאכילה.  לפרוזדור חוץ ראשו שהוציא כגון – שרביא רב .ה

 'זן' שמתקיים אף ללא מזון.שמדובר שאמו חולה  א.מ"מ יכול לחיות , פתוחטבור הה ונסתם הסתוםפיו  נפתח, העולם לאויר יצאכששואע"פ 

  שאז יכול לחיות ללא מזון. או שמדובר שצועק ובוכה .ב

 

  . מנין ההוכחה לכך?מי חטאתהזאת  קבלישראל טמא מת יכול ל ערל .7

וכיון שהיו ובאותו יום לא מלו משום חולשת הדרך שהרי במדבר לא מלו ונכנסו לארץ בי' ניסן , ערלים כשהן הזאה קבלוכשנכנסו לארץ בימי יהושע 

 בהכרח היתה בעודם ערלים.  טמאי מתים היו צריכים הזאה, כדי לעשות את הפסח והזאת שלישי

 . בטהרה פסחיהן ועשו וטבלו מלו: בהדיא כיון ששנינו בטומאה הבא פסחשהיה זה  ואין לומר

 

  ?מפסוק זה .. ושוב מל את בני ישראל שנית. מה למדוצורים חרבות לך עשה יהושע אל' ה אמר ההיא בעת .8

 , ולכן יהושע נצטווה בפריעה אף לאלו שכבר נמולו.מילה פריעתנצטווה אברהם אבינו ב לא'ושוב'  .א

  . המילה את מעכביןה ציציןיש  מילה סוףב אף, מעכבת עיקר הערלה מילה לתיתחכשם שב 'שנית' .ב
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