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  מוציא מיד

                                                           
ויש לדו� בפסוק שבא אחריו הא� הוא מוציא מידו או משמעותו , כל פסוק הוא יחידה בפני עצמה', פי 1

  .או לא וכ� בהמש�' מוציא מפסוק ג' כלומר הא� פסוק ד, כמוהו
, הוא כה�נחלקו רב ושמואל הא� שחיטה של פרה ראשונה היא דוקא באלעזר ש.) ד� מב(בסוגיא לעיל  2

' מה שהזכיר כא� בפסוק ד, ולדעת רב. בזר' דלרב דוקא בכה� ולשמואל אפי. או ג� זר כשר לשוחטה
 הוי מיעוט אחר 1 "  ַה0ֵֹה� ִמָ*ָמ( ְ/ֶאְצָ/ע, ְוִהָ.ה ֶאל נַֹכח ְ&ֵני אֶֹהל מ,ֵעד ִמָ*ָמ( ֶ)ַבע ְ&ָעִמי�ֶאְלָעָזרְוָלַקח "

 אלא , בשאר העבודות המוזכרות כא� בפסוק שה� קבלה והזאה את אלעזרמיעוט ובא לרבות דלא בעינ�
דהרי הוא דרש לעיל , אי� כא� מיעוט אחר מיעוט, אכ� לשמואל. להעשות ג� בכה� הדיוטה� יכולות 

צרי� לכתוב להדיא ' כ עתה בפסוק ד"וא,  דזר שוחט ואלעזר רואה1" ְוָ)ַחט אָֹת( ְלָפָניו"ד' מפסוק ג
 .כדי ללמדנו להצרי� כה� לאלו העבודות של קבלה והזאה', וגו" ֶאְלָעָזרְוָלַקח "
',  פסוק ג1דאילו בפסוק הקוד� לו , הנה פסוק זה מוציא מיד הפסוק הקוד� לו בי� לרב ובי� לשמואל 3

בא לומר שעבודות של קבלה והזאה כשרות ג� בשאר ' ובפסוק ד, לרב השחיטה כשרה דוקא באלעזר
בא לומר שעבודות של קבלה והזאה צריכות ' ובפסוק ד, השחיטה כשרה בזר'  בפסוק גולשמואל. כהני�

 .אלעזר דוקא דהיינו בסג�
דכא� ריבה הכתוב , שש� הצרכנו דוקא את אלעזר',  פסוק ד1 כלומר לא רק בסג� כמו שבפסוק הקוד�  4
 . הקוד�ז לשמואל פסוק זה מוציא מיד הפסוק"ולפ. לומר שכשרה ג� בכה� הדיוט" הכה�"
, כהונהבהו  דלא בעי , שאינ� גו� הפרה1 " ֵע3 ֶאֶרז ְוֵאז,ב 2ְ)ִני ת,ָלַעת"בשלא תאמר שכיו� שכא� מיירי  5

 .ל שג� ה� צריכי� כה�"קמ
 1'  דהיינו פסוק ד1 דכא� מצאנו שהדי� שנאמר בפסוק הקוד� ,"משמע ממילא"ולשיטתו זה מקרה ד 6

 .ג� בעבודות שבכא� צרי� כה�דהא ', סוק ו פ1נשאר ג� בפסוק הזה , שצרי� כה�
אלא משמע ממילא שכל מקו� , בי� לרב ובי� לשמואל אי� הפסוק הזה מוציא מיד הפסוק הקוד� 7

  .  דהיינו ע� בגדי כהונה1שצרי� כה� צרי� שיהיה בכיהונו 
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  :יומא ד� מג
  ?ובכמה היה משתמש להקטיר הקטורת, כמה כמות של גחלי. היה חותה מ� המזבח החיצו�

  
       בכל יו.   

  מכניס  חותה
  ביו. הכפורי.

   היה מכניס/במה שהיה חותה 
  קבי-' בשל ג   וקב מתפזר0קבי- ' בשל ג  קבי-' בשל ד  לרבנ�

  קבי- ' בשל ג  קבי- מתפזר'  וג0קבי- ' בשל ג  קבי-'  ו0בשל סאה   יוסי' לר
  

                                                           
לתת '  ולתוס,י"לרש(דהיינו לתת את המי� על אפר הפרה , יהודה במשנה מי כשר לקדש' נחלקו רבנ� ור 1

' ואילו ר, ו שאינ� כשרי�"ל שהכל כשרי� ג� זר וג� אשה ולמעט חש"רבנ� ס, )את האפר על המי�
יהודה בקט� יותר משאר ' והטע� שמכשיר ר[, יהודה סובר דקט� כשר אול� אשה ואנדרוגינוס פסולי�

דרבנ� דרשי ,  ונחלקו בפירוש הפסוק].משו� שקט� אתי לכלל דעת) ה מאי"בד(' כתבו התוס, ו"חש
. ו ולרבות אשה" חש ולמעט1היינו אלו שהכשרתי ל� לאסיפת האפר ה� אלו כשרי� לקדש " ולקחו"
 ).יהודה יתבאר בהערה הבאה' ודעת ר(
קט� שפסלתי ל� באסיפת האפר כא� ' מ שבא לרבות שאפי"ש, ולא כתב ולקח" ולקחו"דמזה שכתוב  2

 .הוא כשר
  .ואילו לקידוש קט� כשר, דלעיל גבי אסיפת האפר קט� פסול 3
 . ולא נתנה1" ונת�"ודריש  4
 בלשו� יחיד הייתי אומר שצרי� דוקא שיקח אד� אחד את האפר "ונת�" "ולקח"א� היה כתוב ', פי 5

וא� היה כתוב . ולא יכול אד� אחד בעצמו לקחת את האפר ולתת על המי�, והוא זה שיתנו על המי�
הייתי אומר שצרי� דוקא שיקחו שני� את האפר וה� בעצמ� יתנו ,  רבי�� שניה� בלשו"ונתנו" "ולקחו"

 .כ הקידוש כשר"א� לקחו שני� ונת� אחד ג'  ללמד שאפי"ונת�" "ולקח"לכ� אמר , אותו על המי�
ואילו כא� , דבפסוק הקוד� באו ללמד שאשה כשרה וקט� פסול, והיינו להיפ� מדרשת� בפסוק הקוד� 6

 .  כשרה� סוברי� שאשה פסולה וקט�
ואילו , ל שאשה פסולה וקט� כשר"דבפסוק הקוד� ס,  בפסוק הקוד�א להיפ� מהדרשוג� לשיטתו הוא 7

 .כא� בהזאה בא לומר שאשה כשרה וקט� פסול
 ועל כרח� שבאה לומר שמיירי באד� שנטהר ויצא מכלל טומאה ,ת לכאורהמיותר" הטהור"הנה תיבת  8

ובא לומר שאי� צרי� מעורבי שמש בפרה , ה טמא ועכשיו נטהרוהיינו טבול יו� שהי, שהיתה עליו קוד�
 .אלא ג� טבול יו� כשר


