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כז.
!▀

דכי אתא רב דימי א"ר 

יוחנן:
אם היה מומחה לרבים ־ מותר.

וסבר רבי יהודה: כותי שפיר דמי?¿¿כז.

ֹ והתניא: [רבי יהודה]♦▀¿◊כז. ישראל מל את הכותי, וכותי לא ימול ישראל, מפני שמל לשם הר גרזים, דברי רבי יהודה

וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה? אלא מל והולך עד שתצא נשמתוִ אמר לו רבי יוסי:♦▀¿◊כז.

!◊כז.
אלא, לעולם איפוך כדאפכינן מעיקרא, ודקא קשיא דרבי יהודה אדר' יהודִה ההיא דרבי יהודה הנשיא 

 ֹ היא

מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה? ת"ל: ואתה את בריתי תשמור.דתניא, רבי יהודה הנשיא:▀!◊כז.

מאי טעמא דרבי יהודה? דכתיב: לה' המול.רב חסדא:▀◊כז.

ורבי יוסי?¿כז.

המול ימול.[רב יוסי]!◊כז.

ואידך הכתיב: לה' המולִ ¿כז.

ההוא בפסח כתיב.[רב יוסי]!◊כז.

ואידך נמי הכתיב: המול ימולִ ¿כז.

דברה תורה כלשון בני אדם.[רבי יהודה]!◊כז.

מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה?איתמר:^▀◊כז.

ֹ דרו בר פפא משמיה דרב:!▀◊כז. ואתה את בריתי תשמור

המול ימול.רבי יוחנן:!▀◊כז.

מאי בינייהו?¿כז.

ערבי מהול וגבנוני מהול איכא בינייהו, מאן דאמר המול ימול איכא, ומ"ד את בריתי תשמור ־ ליכא.!◊כז.

ולמאן דאמר המול ימול איכא?¿כז.

ֹ והתנן:▀¿◊כז. קונם שאני נהנה מן הערלים ־ מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים

אלמא, אף על גב דמהילי כמאן דלא מהילי דמוִ ¿כז.

!◊כז.
אלא איכא בינייהו: ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ולא מלוהו, למ"ד ואתה את בריתי תשמור ־ איכא, 

למאן דאמר המול ימול ־ ליכא.

ולמ"ד המול ימול ליכא?¿כז.

ֹ והתנן:▀¿◊כז. קונם שאני נהנה ממולים ־ אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים

אלמא, אע"ג דלא מהילי כמאן דמהילי דמוִ ¿כז.

!◊כז.
אלא איכא בינייהו: אשה, למ"ד ואתה את בריתי תשמור ־ ליכא, דאשה לאו בת מילה היא, ולמ"ד המול 

ימול ־ איכא, דאשה כמאן דמהילא דמיא.

ומי איכא למאן דאמר אשה לא? והכתיב: (שמות ד) ותקח צפורה צרִ ¿◊כז.

קרי ביה ותקח.!◊כז.

והכתיב: ותכרותִ ¿כז.

קרי ביה ותכרת, דאמרה לאיניש אחרינא ועבד.!◊כז.
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ואיבעית אימא: אתיא איהי ואתחלה, ואתא משה ואגמרה.!◊כז.

כז.
מ

מתרפאין מהן ריפוי ממון, אבל לא ריפוי נפשות.▀

ֹ [רבי מאיר]♦▀כז. ואין מסתפרין מהן בכל מקום, דברי רבי מאיר

ברה"ר מותר, אבל לא בינו לבינו.לחכמים:♦▀כז.

כז.
ג

מאי ריפוי ממון ומאי ריפוי נפשות?^◊

אילימא ריפוי ממון ־ בשכר, ריפוי נפשות ־ בחנם!◊כז.

ליתני: מתרפאין מהן בשכר אבל לא בחנםִ ¿◊כז.

אלא ריפוי ממון ־ דבר שאין בו סכנה, ריפוי נפשות ־ דבר שיש בו סכנה!◊כז.

אפילו ריבדא דכוסילתא לא מתסינן מינייהוִ והאמר רב יהודה:▀¿◊כז.

אלא ריפוי ממון ־ בהמתו, ריפוי נפשות ־ גופיה.!◊כז.

אפילו ריבדא דכוסילתא לא מתסינן מינייהו.והיינו דאמר רב יהודה:▀!כז.

▀◊כז.
רב חסדא אמר מר 

עוקבא:

אבל אם אמר לו סם פלוני יפה לו, סם פלוני רע לו ־ מותר, סבר: שיולי משאיל לו, כי היכי דמשאיל לו 

משאיל לאיניש אחרינא, ואתא ההוא גברא לאורועי נפשיה.

כז:
◊▀

רבא א"ר יוחנן, ואמרי 

לה אמר רב חסדא אמר 

ר' יוחנן:

ספק חי ספק מת ־ אין מתרפאין מהן, ודאי מת ־ מתרפאין מהן.

מת, האיכא חיי שעהִ ¿כז:

לחיי שעה לא חיישינן.!◊כז:

ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינן?¿כז:

!◊כז:
דכתיב: (מלכים ב' ז) אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, והאיכא חיי שעִה אלא לאו לחיי 

שעה לא חיישינן.

ֹ מיתיבי:▀¿◊כז: לא ישא ויתן אדם עם המינין, ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי שעה

[רבי ישמעאל]О▀◊כז:
מעשה בבן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו נחש, ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו, ולא 

הניחו ר' ישמעאל

О▀כז:
וא"ל: ר' ישמעאל אחי, הנח לו וארפא ממנו, ואני אביא מקרא מן התורה שהוא מותר, ולא הספיק 

לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו ומת

[רבי ישמעאל]О▀כז:
קרא עליו ר' ישמעאל: אשריך בן דמא, שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה, ולא עברת על דברי 

חביריך, שהיו אומרים: (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחשִ 

שאני מינות דמשכא, דאתי למימשך בתרייהו.!◊כז:

לא עברת על דברי חביריך, שהיו אומרים: ופורץ גדר ישכנו נחש.אמר מר:▀◊>כז:

איהו נמי חויא טרקיהִ ¿כז:

חויא דרבנן דלית ליה אסותא כלל.!◊כז:

ומאי ה"ל למימר?^◊כז:

(ויקרא יח) וחי בהם ־ ולא שימות בהם.!◊כז:

ור' ישמעאל?¿כז:

ֹ [רבי ישמעאל]!◊כז: הני מילי בצינעא, אבל בפרהסיא לא
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▀!כז:
דתניא, היה רבי ישמעאל 

אומר:

מנין שאם אומרים לו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל תהרג, שיעבוד ואל יהרג? ת"ל: וחי בהם ־ ולא 

שימות בהם, יכול אפילו בפרהסיא? ת"ל: (ויקרא כב) ולא תחללו את שם קדשי.

▀◊כז:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
כל מכה שמחללין עליה את השבת ־ אין מתרפאין מהן.

▀◊כז:
איכא דאמרי, אמר רבה 

בר בר חנה אמר ר"י:
כל מכה של חלל ־ אין מתרפאין מהן.
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