
 

  יבמות ע 
  

  שמואל   רב  
הבא על ארוסתו  

  בבית חמיו 
  הולד שתוקי   הולד ממזר 

  
  לשון ראשון 

  אביי   רבא  
כל היכא דדיימא מיðיה, אף    ממזרהולד  – מילתיה דרב מסתברא   דדיימא מעלמא 

על גב דלא דיימא מעלמא  
    הולד ממזר 

מ"ט? דאמריðן: מדאפקרא  
אפקרא   -ðפשה לגבי ארוס 

  ðפשה לעלמא 

אבל לא דיימא  
  מעלמא 

  בתרא דידיה שדיðן ליה 

  תאכל   – ילדה    הוכחה
  היכי דמי?  

  אילימא דדיימא מעלמא, ילדה
 אמאי תאכל?  

   יה דיימא ולא דיימאðאלא לאו מי
מעלמא, ומה התם דלהאי איסורא  

בתרא דידיה שדיðן   -ולהאי איסורא 
כא דלהאי איסורא ולהאי  ליה, ה

  לא כל שכן.  -היתירא 

שהיו שðיהם חבושים  -ומתðי' 
  בבית האסורין 

  
  לשון שðי 

  אביי   רבא  
  והכי איתמר:   "ע לא פליגי דבתריה דידיה שדיðן ליה כ  בבא עליה 

  רב אמר: הולד ממזר, ושמואל אמר: הולד שתוקי  - ארוסה שעיברה 
דלא דיימא מיðיה  

  ודיימא מעלמא 
    ממזרהולד  – מילתיה דרב מסתברא 

אבל דיימא מðיה,  
ימא  אף על גב דדי 

  מעלמא 

  אמר רב הולד ממזר   בתריה דידיה שדיðן ליה 

  תאכל   – ילדה    הוכחה
  היכי דמי?  

  יה ולא דיימא מעלמא,  אילימאðמ
 צריכא למימר דתיכול?  

   מי מעלמא, ומהð אלא לאו דדיימא
התם דלהאי איסורא ולהאי  

בתריה דידיה שדיðן ליה,   -איסורא  
  רא הכא דלהאי איסורא ולהאי היתי

  לא כל שכן.  -

    בדלא דיימא כלל  -ומתðי' 

  
   יב פרק שמות

   :ּבֹו יֹאַכל לֹא ðֵָכר ֶּבן ָּכל ַהָּפַסח ֻחַּקת  זֹאת ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה ֶאל’ ה  ַוּיֹאֶמר) מג(
    :ּבֹו  יֹאַכל ָאז  ֹאתֹו ּוַמְלָּתה  ָּכֶסף ִמְקðַת ִאיׁש ֶעֶבד ְוָכל) מד(
 : ּבֹו  יֹאַכל לֹא  ְוָׂשִכיר ּתֹוָׁשב) מה(
  ָעֵרל ְוָכל ָהָאֶרץ  ְּכֶאְזַרח ְוָהָיה  ַלֲעֹׂשתֹו ִיְקַרב ְוָאז ָזָכר  ָכל לֹו ִהּמֹול’ ַלה  ֶפַסח  ְוָעָׂשה  ֵּגר ִאְּת ָיגּור   ְוִכי) מח(

  :ּבֹו יֹאַכל לֹא
  

 ויקרא פרק כב פסוק י 
  ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב ֹּכֵהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש: 

 



 

  ר' עקיבא   אליעזר   ר'  
  שאין  לערל   מðין

  ? בתרומה   אוכל
  הערל   לרבות,  איש איש  בפסח ובתרומה  תושב ושכירגזירה שוה 

    איכא, מופðה לאו מופðה לדרשה דאי  תושב ושכיר 
    משום עליו  חייבין שכן לפסח מה : למיפרך

  ! וטמא  וðותר פיגול
 איזה מהם מופðה?  

 !יא אי דתרומה, מצרך צריכיðדת :  
  ,  עולם   קðין  קðוי   זה  -   תושב
    שðים  קðין  קðוי   זה  -   שכיר

, ואðי אומר:  שכיר ואל יאמר  תושבויאמר 
קðוי קðין עולם איðו אוכל, קðוי קðין שðים  

  לא כל שכן!  
זה קðוי קðין   -  תושבכן, הייתי אומר:  אילו

שכיר שðים, אבל קðוי קðין עולם אוכל, בא  
, שאף על פי שקðוי קðין  תושבולימד על 

  עולם אין אוכל!  

  י, האיðדכתב   תושב ושכיראלא דפסח מופ
  תושברחמðא בפסח מאי ðיהו? אי ðימא 

ממש, משום דהוה ליה תושב ושכיר   שכירו
מא לן גבי  איפטר ליה מפסח? והא קיי 

אלמא לא קðי ליה   תרומה דלא אכיל,
(ולכן   , הכא ðמי לא קðי ליה רביהרביה

  ! ברור שלא מדובר על עבד כðעðי)
  ? הוא אחד מצד מופðה  ואכתי :קושי
  אלמד חד שדי, צריך לא דלגופיה כיון :ץתירו
  מופðה שוה גזירה ליה והוה, אמלמד חד ושדי
  צדדין  משðי

    מהול ערבי לאתויי: שמעיא רב אמר
  .  מהול וגבעוðי

  :תðן והא? ðיðהו מולין : והðידחייה
  בערלי  מותר   -  לערלים   ðהðה  שאðי   קוðם

,  כוכבים   עובדי   במולי  ואסור   ישראל
  במולי  מותר   -  למולין   ðהðה  שאðי   קוðם

  !  ישראל  בערלי  ואסור  כוכבים   עובדי
  שמל גר לאתויי , : אלאתשובה אחרת

  ,  מהול כשהוא שðולד וקטן ,  טבל ולא
  . ברית דם ממðו להטיף צריך: וקסבר

    אוðן תרומה אף, בו אסור אוðן  פסח  מה אי  אוðן -קושי מ
  ! בה  אסור

  ! האוðן  את לרבות: ואימא

  . אðיðות  ולא   לך   אמרתי  זרות , זר וכל :קרא   אמר , חðיðא  בר יוסי ר"א  תירוץ
  !ערלות  ולא : אימא  קושי

  איש  אישהא כתיב   ושכיר  תושבהא כתיב   תירוץ
  ? ראית ומה  קושי

  )  ד"העב ר"בדב ם"כרותי ם"מעשי( שכן, לרבויי  ל"הו ערלות, מסתברא  תירוץ

 מעשה  מחוסר 
 בגופו  ומעשה 
 ושðכרת  וע 
 וðי וישðהדבור   לפ 
 מעכבת ועבדיו  זכריו ומילת .  

    שכן, לרבויי ליה הוה אðיðות , אדרבה  קושי

 היðשעה  בכל ש 
 והגתðשים וðשים  באðו 
 עצמו את לתקן  בידו   ואין !  

  אðיðות) ðפישן (בערל יש יותר חומרות מאשר  הðך  תירוץ
    מצית לא ðמי  ðפישן הðך בלא: אמר רבא  עוד תירוץ

  דפסח  בגופיה דכתיב ערלות שבקיðן, אמרת
  ממעשר  גופיה  דפסח , מפסח אðיðות וילפיðן
  . גמריðן

    מצית לא ðמי  ðפישן הðך בלא: אמר רבא
    דבר איזהו , איש איש: קרא אמר, אמרת
    זה: אומר הוי? באשה ואיðו באיש שישðו
  ערלות 

  לרבות הערל שאסור בתרומה  אדם  בðי כלשון תורה  דברה  איש איש 
  


