עבודה זרה כז

עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי ורופא עובד כוכבים
סתירה
פתרון 1
דחיית פתרון 1

ר' מאיר
ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי
ועובד כוכבים לא ימול ישראל ,מפני
שחשודין על שפיכות דמים ,דברי
רבי מאיר
איפוך ,ימול כותי ולא עובד כוכבים

רבי יהודה
ימול כותי ואל ימול עובד כוכבים

עובד כוכבים ולא כותי.
והתניא ,ר' יהודה אומר :מנין למילה
בעובד כוכבים שהיא פסולה? שנא' :ואתה
את בריתי תשמור!

פתרון 2

רופא מומחה
דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן :אם
היה מומחה לרבים  -מותר

קושי

והתניא :ישראל מל את הכותי ,וכותי לא
ימול ישראל ,מפני שמל לשם הר גרזים,
דברי רבי יהודה; אמר לו רבי יוסי :וכי
היכן מצינו מילה מן התורה לשמה? אלא
מל והולך עד שתצא נשמתו!

דקא קשיא דרבי יהודה אדר' יהודה!
ההיא דרבי יהודה הנשיא היא; דתניא,

חזרה לפתרון 1
אלא ,לעולם איפוך

רבי יהודה הנשיא אומר :מנין למילה
בעובד כוכבים שהיא פסולה? ת"ל :ואתה
את בריתי תשמור.

ר' יהודה

ר' יוסי

ישראל מל את הכותי ,וכותי לא ימול
ישראל ,מפני שמל לשם הר גרזים,

וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה?
אלא מל והולך עד שתצא נשמתו!

המקור
תגובה של כל אחד ואידך נמי הכתיב :המול ימול!
לדעת חבירו
דברה תורה כלשון בני אדם
לה' המול

המול ימול

ואידך הכתיב :לה' המול! ההוא בפסח
כתיב.

מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה?
דרו בר פפא משמיה דרב

רבי יוחנן

ואתה את בריתי תשמור

המול ימול

איכא

איכא בינייהו ערבי ליכא
מהול וגבנוני מהול
ולמאן דאמר המול ימול איכא? והתנן :קונם שאני נהנה מן הערלים  -מותר
דחייה
בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים; אלמא ,אף על גב דמהילי כמאן
דלא מהילי דמו!
ליכא
איכא
איכא בינייהו
ישראל שמתו
אחיו מחמת מילה
ולא מלוהו
ולמ"ד המול ימול ליכא? והתנן :קונם שאני נהנה ממולים  -אסור בערלי
דחייה
ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים; אלמא ,אף על גב דלא מהילי כמאן
דמהילי דמו!
איכא ,דאשה כמאן דמהילא דמיא
ליכא דאשה לאו בת מילה היא
איכא בינייהו:
אשה

