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  .מב ד� יומא
  ?משקל�היה דלהל� מה זהורית לשונות 

  
  של מצורע  של שעיר המשתלח  1של פרה  

  זוז'  ב!שקל   זוז'  ח!שני סלעי�   משקל עשרה זוז  יונת�' לרבי� בש� ר
   עשרה זוז:חד אמר  יוחנ�' לר

  2 שקל:וחד אמר
!!!!!  !!!!!  

   עשרה זוז:חד אמר  !!!!!  ירמיה מדיפתי' לר
   שקל:וחד אמר

!!!!!  
  

  ?ומני�, הא� שחיטת פרה אדומה ופרו של אהר� כשרה בזר
  

  פרו של אהר�  פרה אדומה  
  4שחיטה לאו עבודה היא  3אלעזר וחוקהדכתיב  !פסולה   לרב

   דכתיב אהר. וחוקה!פסול   5"ְוָ-ַחט אָֹת* ְלָפָניו"דכתיב  ! כשרה  לשמואל
  

  :יומא ד� מב
  ?ומני�, או לא, באשה כבאישעבודות דלהל� הא� כשרות בלילה כביו� ו

  
  לגבי איש ואשה  יו� ולילהלגבי   ? מה הדי�      ?מני�          

  "ביו� השלישי"  פסולה  הזאת מימיה
   ביו� ולא בלילה! 

  וטבל במי� איש "
   ולא אשה!" טהור

  , שריפתה, קבלת הד�, שחיטה
  השלכת ע� ארז אזוב ושני תולעת

   !" תורת"דכתיב   פסולה
  לכל עבודתהתורה אחת 

  בכולהו כתיב 
  או אלעזר או כה.

  , אסיפת אפרה
  וקידוש, מילוי מי�

   !" וזאת"דכתיב   כשרה
  1ואל תוסי�, דוקא

  לא כתיב בה� 
  אלעזר או כה.

                                                           
שרב יוס� נקט שלשו� :) ד� מא(דכבר נתבאר לעיל , שמעו� ב� אלעזר דיש לפרה שיעור' והיינו אליבא דר 1

 .והיינו כשיטת רבי וכפי שתיר� רבא, של פרה אי� לה כלל שיעור
ואחד שני סלעי� ואחד אחד עשרה זוז  !לשונות ' יוחנ� בריש הסוגיא אמר ששמע ג' רב דימי בש� ר 2

שמעו� ב� חלפתא ורבנ� חד אמר משקל ' יוחנ� שפליגי בלשו� של פרה ר' ושוב אמר ר, ואי� לו לפרש, שקל
 .עשרה זו ואחד אמר משקל שקל

ב  וכיו� דכתי!"  ְוָ-ַחט אָֹת* ְלָפָניו'וגו,ְנַתֶ+� אָֹת* ֶאל ֶאְלָעָזר ַה%ֵֹה� ) "ג:במדבר יט(כתיב במעשה הפרה  3
ַ/ת ַה+.ָרה) "ב:ש�(וכתיב בפרה , מ דבעינ� כה�" ש"אלעזר"  .לעיכובא" חוקה" !" זֹאת ח0
מ דבעינ� " וש!" ְוִהְקִריב 4ֲהרֹ� ֶאת 3ַר ַהַח2ָאת ֲאֶ-ר ל.) "ו:ויקרא טז(כ בפרו של אהר� "א� דכתיב ג', פי 4

ַ/ת ע.ָל�" )לד:ש�(וכתיב ביה , כה� .  קאי על השחיטה שאינה עבודהלאבכל אופ� , "ְוָהְיָתה 6ֹאת ָלֶכ� ְלח0
י מפרש בכל מקו� משו� שאינה כשרה "דרש) ה שחיטה"בד(' הביאו תוס, והטע� ששחיטה אינה עבודה[

]. ועוד דלא בעינ� שיהיה השוחט בפני�, משו� שנוהגת ג� בחולי�, וה� פירשו. והקשו על זה, בזר
דכיו� שפרה היא קדשי בדק , ותירצה, כ ג� גבי פרה נימא דשחיטה לאו עבודה היא"א', תה הגמוהקש
 .מ שכול� צריכות כה�"וא� אחת מה� צריכה כה� ש,  שוות בה�לווכ,  לא שיי: בה חילוק עבודות!הבית 

 .זר שוחט ואלעזר רואה' אפיודייקינ� שיהיה  5
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  :יומא ד� מב
  ?ומני�, 2מי עושה את הפרה לדורות

  
  ?ומני�  ?מי עושה  

  ג" להצרי0 כה!כ "מיוה" קהוח" "קהוח"גמר   כה. גדול  איכא דאמרי
  מ כל כה. כשר" ש!מזה שלא פירשה התורה   כה. הדיוט  ואיכא דאמרי

  
  ?מני�, לא היתה הפרה רוצה לצאת אי� מוציאי� אחרת עמה

  
  ?הא� מוציאי� חמורה  אי� מוציאי� ג� לא אדומה  אי� מוציאי� לא שחורה  

  4אפשר להוציא  3שלא יאמרו שתי� שחטו  שלא יאמרו שחורה שחטו  ש"ק ר"לת
  שלא יוציא שו� אחרת עמה, לבדה" תהאו"  לרבי

  

                                                                                                                                                                                                   
שאנו , ותירצה. את אלו" וזאת"ולמעט מ, ת אלוא" תורת"לרבות מ" מה ראית"' והקשתה הגמ 1

ולכ0 ,  דבהזאה מצינו לפסול להדיא בלילה!לומדי� דוקא את העבודות שה� דומיא דהזאה 
אבל עבודות , כ שיהיו פסולות בלילה" לומדי� ג!דוקא עבודות שדומות להזאה שפסולות באשה 

ה שכשרות "ה, )ר או כה.ומשו� שלא כתוב בה� אלעז(שאינ. דומות להזאה דכשרות באשה 
 .בלילה דלא לומדי� אות� מהזאה

שדי. ', פי" (משמע מוציא מיד משמע"מה� עולא על כל פסוקי פרה אדומה שיש בסוגיי. אמר  2
כ "בפסוק אח, סג.הנשמע מפסוק אחד כגו. שבעבודה פלונית האמורה בפסוק זה צרי0 דוקא 

).  שאי. צרי0 בזו העבודה אחרת סג.ומשמע ממנו, משמעות להוציא ממנובעבודה אחרת יש 
וממילא משמעות� נכונה , שיש דיני� שהשמיע אותנו הפסוק באיזה עבודה', פי" (ומשמע ממילא"

7ְנַת�6ֶ אָֹת* ֶאל ) "ג:במדבר יט(והפסוק הראשו. שנדרש הוא ). ג� בעבודות הנזכרות בפסוק הבא
  .ולא לדורות לאלעזר)  סג.שהוא( לאלעזר "אותה" ודרשינ. !" ֶאְלָעָזר ַה9ֵֹה.

כ ג� "וא, משו� שכל מלאכה הנעשית עמה פוסלת אותה) א:  טעמי�'מב, ואסור לשחוט שתי� 3
  . שלא ישחוט אחרת עמה!" ושחט אותה"דדרשינ. ) ב. מלאכה של פרה אחת פוסלת אותה

 "אותה"ומפרש שדוקא שחורה או אדומה אחרת יש למעט מהפסוק , דהוא דריש טעמיה דקרא 4
 .ולכ. אינו ממעט לחמורה,  אותה לבדה!


