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' דיכול להביא בת אפי( ומה פרה שאי� השני� פוסלות בה , מו� פוסל בעגלה מקל וחומרשיהיה 'והקשתה הגמ 1
אליעזר בת שנה ולחכמי� בת ' לר(ות בה עגלה ששני� פוסל, פרה אדומהמו� פוסל בובכל אופ� ) בת שלש ויותר

גבי פרה אדומה שאני הת� דאמר קרא ד ,'ותירצה הגמ. העגלאינו די� שיהא מו� פוסל ב)  ולא יותר� שנתי� 
 .מו� פוסל ואי� מו� פוסל בעגלהדהיינו בפרה  בה "אשר אי� בה מו�) "ב:במדבר יט(

אכ� יש תנאי� שחולקי� ולומדי� . רופה פוסלי� ג� בהכמו שבעגלה ע, מעגלה" עול" "עול"ש "ולומדי� זאת בגז 2
 .מ בזה וכדלהל�"ויש נפ,  מכל מקו�� " ֲאֶ�ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה"זאת מקרא הנאמר בפרה 

אחר ' ואפי.  דהיינו שור וחמור יחדיו� דהיינו שעבד בה� בשבת או בכלאי� , עשה בה� עבודת איסור' ואפי 3
  ).ז פוסל"או ע, ורק א� נעשה בה� עבירה של ביאת איסור. (ה�כל זה לא פוסל ב, שהקדיש� עשה כ�

ֶעְגַלת ָ$ָקר ֲאֶ�ר לֹא ע&ַ$ד ָ$# ֲאֶ�ר לֹא ָמְ�ָכה ) "ג:דברי� כא(כי כ� מורה לשו� הפסוק הנאמר גבי עגלה ערופה  4
ֲאֶ�ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה ) "ב:במדבר יט(ואילו בפרה אדומה נאמר .  מבואר שבעינ� כדי לפסול שתמשו� דוקא� " ְ$עֹל

דאי� יתכ� שיהיה די� פרה אדומה יותר חמור מעגלה , אלא שקשה על זה. משמע שעליה בעלמא אוסרת" עֹל
" עול" "עול"ש ד"י גז"הרי איתא בברייתא שכל הלימוד שפרה אדומה נאסרת בשאר עבודות הוא רק ע, ערופה
הדי� שפרה אדומה אסורה בשאר עבודות מהפסוק את ר שלומד ח שרב סובר כתנא א,'ותירצה הגמ. מעגלה

דהיינו כל , )י ביאור הדרשא"ברש' ע( ומשמע מכל מקו� �" ֲאֶ�ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה"הנאמר בה בעצמה דהא כתיב בה 
 ללמד שעול פוסל בפרה בי� בשעת עבודה לצור� העבודה ובי� � " עֹל"ומה שכתוב . עבודה שלא תהיה פוסלת בה

 .כגו� שהיה עליו איזה משא והניחו עליה,  לצור� עבודהשהונח בסת� שלא

לכ� , מעגלה" עול" "עול"ש ד"י גז"דכיו� שכל לימוד פרה לאסור שאר עבודות אליבא דהאי תנא הוא רק ע 5
  .דהיינו כמו שעגלה רק אחר שתמשו� נפסלת כ� בפרה" ממקו� שבאת"אמרינ� 

 � " ְולֹא ִיָ+ֵרַע) "ד:דברי� כא(כי כתוב , סור לעבוד ש�מבאר רבא דמכא� ולהבא כולי עלמא לא חולקי� שא 6
 .דמשמע די� על העתיד שאסור לזרוע אותו

שתדרוש " אשר לא נעבד"דמי כתיב " ֲאֶ�ר לֹא ֵיָעֵבד $/) "ש�(יונת� דורש את לשו� הפסוק ' וביאור מחלוקת� דר 7
" ֲאֶ�ר"יאשיה עונה שתיבת ' ור. ע רק לשו� עתיד ומשמ� " לֹא ֵיָעֵבד"הלא כתוב , בלשו� עבר לאסור עבודה לעבר

לֹא "ומספר בתיבה זו מה המציאות של המקו� הזה ואומר שהיה ש� מציאות של , משמע שבא לדבר על העבר
  .בא לרבות לאסור ג� שאר עבודות בגופה של קרקע באותו מקו� שאסורות" ֲאֶ�ר"יונת� עונה ד' ור". (ֵיָעֵבד $/


