
 

  גיומא מ
  אמר עולא: כל הפרשה כולה, משמע מוציא מיד משמע, ומשמע ממילא: 

או משמע מוציא מיד   הדרשה  הפסוק
  משמע ממילא

ונתתם אתה אל 
 אלעזר הכהן

    אותה לאלעזר ולא לדורות לאלעזר
  לדורות בכהן הדיוט  לדורות בכהן גדול

    שלא יוציא אחרת עמה והוציא אתה 

    שלא ישחוט אחרת עמה ושחט אתה

לא יסיח ש -לרב  לפניו
  דעתו ממנה

שיהא זר  -לשמואל 
  שוחט ואלעזר רואה

  

ולקח אלעזר 
הכהן מדמה 

 באצבעו

וי מיעוט אחר ה -לרב 
ואין מיעוט  מיעוט

אחר מיעוט אלא 
לרבות, דאפילו כהן 

  הדיוט

אהדוריה ל -לשמואל 
  לאלעזר

מוציא – ושמואל  לרב
  משמע מיד

ן עץ ולקח הכה
ארז ואזוב ושני 

 תולעת

איצטריך,  -לרב 
סלקא דעתך אמינא: 
כיון דלאו גופה דפרה 

ן, לא ליבעי כה -נינהו 
  קא משמע לן

אפילו ד -לשמואל 
  בכהן הדיוט

 –לרב 
ממילא 

  משמע

–לשמואל 
מוציא מיד 

  משמע

    בכיהונו וכבס בגדיו הכהן

וטמא הכהן עד 
 הערב

  , לדורותכהן בכיהונו
הניחא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט : קושי

דול, גמאן דאמר לדורות בכהן שפיר, אלא ל -
  כיהונו מיבעיא? ב -השתא כהן גדול בעינן 

אין, מילתא דאתיא בקל וחומר טרח : תירוץ
  וכתב לה קרא

  

ואסף איש טהור 
את אפר הפרה 

 והניח

  הזר,  להכשיר את - איש
  את האשה,  להכשיר - טהור
עת להניח, יצאו חרש מי שיש בו ד - והניח

  שוטה וקטן, שאין בהן דעת להניח.

  

ולקחו לטמא 
מעפר שרפת 

 החטאת

הנך לתנא קמא, 
 -דפסלי לך באסיפה 

פסלי לך בקידוש, והנך 
 -דאכשרי לך באסיפה 

   אכשרי לך בקידוש
קטן פסול, אשה 

  כשרה

קטן כשר , לר' יהודה
   – אשה פסולה

אם כן לימא קרא 
 ולקחואי ולקח מ

דאפילו קטן דפסלי 
  לך התם, הכא כשר. 

ונתן אשה מנא ליה? 
  ולא ונתנה

  

ולקח אזוב וטבל 
 במים איש טהור

  לרבנן: 
 ולא אשה,  איש

 להכשיר את -טהור 
  הקטן

קטן כשר, אשה 
  פסולה

   לר' יהודה,
 ולא קטן,  איש

להכשיר את  טהור
 האשה.

קטן פסול, אשה 
  כשרה

  מוציא מיד משמע

והזה הטהר על 
 הטמא

מד על טבול יום טמא, לימכלל שהוא  - טהר
  שכשר בפרה

  

  
   



 

 במדבר פרק יט
  (יז) ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי:

  קידוש מים
  רבי יהודה  תנא קמא  

  כשר   פסול   קטן
  פסולה   כשרה   אשה

ולקחו לטמא מעפר שרפת דכתיב   הטעם
פסלי  -, הנך דפסלי לך באסיפה החטאת

 -לך בקידוש, והנך דאכשרי לך באסיפה 
  אכשרי לך בקידוש

 ולקחואי אם כן לימא קרא ולקח מ
דאפילו קטן דפסלי לך התם, הכא 

  כשר. 
  ולא ונתנה.ונתן אשה מנא ליה? 

תגובת תנא 
קמא לר' 

  יהודה

אי כתב רחמנא ולקח ונתן, הוה אמינא: 
עד דשקיל חד ויהיב חד, כתב רחמנא 

 -. ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו ולקחו
הוה אמינא: עד דשקלי תרי ויהבי תרי, 

, דאפילו ולקחו ונתןכתב רחמנא: 
  יהיב חדשקלי תרי ו

  

  
 הזאה

  רבי יהודה  תנא קמא  
  פסול   כשר  קטן

  כשרה  פסולה  אשה
 

בו  שאיןהכל כשרין להזות חוץ מטומטום, ואנדרוגינוס, ואשה. וקטן מיתיבי: : קושי על ר' יהודה
 ולא פליג רבי יהודה!  .אשה מסייעתו ומזה -דעת 

  פליג.  -אמר אביי: כיון דאמר מר משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא  :תירוץ
  

 במדבר פרק יט
 (א) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:

ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(ב) זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל 
 ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל:

 ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו: ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהןָתּה ֶאל (ג) ּוְנַתֶּתם אֹ 
 ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוִהָּזה ֶאל ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים: ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן(ד) ְוָלַקח 

 ֹעָרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשֹרף:(ה) ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת 
 ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת ְוִהְׁשִלי ֶאל ּתֹו ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה:ַהֹּכֵהן (ו) ְוָלַקח 

 ַעד ָהָעֶרב: ֹּכֵהןהַ ֵמא ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוטָ ַהֹּכֵהן (ז) ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו 
 (ח) ְוַהֹּׂשֵרף ֹאָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש ָטהֹור(ט) ְוָאַסף 
 ִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא:לְ 

ָכם (י) ְוִכֶּבס ָהֹאֵסף ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹו
 ְלֻחַּקת עֹוָלם:

  
  ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי:ְוָנַתן ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְָלְקחּו (יז) ו

ְוִהָּזה ַעל ָהֹאֶהל ְוַעל ָּכל ַהֵּכִלים ְוַעל ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם  ִאיׁש ָטהֹור(יח) ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים 
 ְוַעל ַהֹּנֵגַע ַּבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר:

  
אמר רבי אסי: כי הוו בה רבי יוחנן וריש לקיש בפרה, לא : לגבי פרשנות הפרשה עוד אמירה כעולא

תעלא מבי כרבא, אלא אמרי: משמע מוציא מיד משמע, ומשמע  מסקי מינה אלא כמאי דמסיק
  ממילא. 

כל השחיטות כשרות בזר, חוץ משל תני תנא קמיה דרבי יוחנן: : שחיטת הפרה בזרעה בעניין דעוד 
  פרה. 

  אמר ליה רבי יוחנן: פוק תני לברא! לא מצינו שחיטה בזר פסולה. : תגובת ר' יוחנן
אלא אפילו לרביה לא ציית. דאמר  -ורבי יוחנן, לא מיבעיא לתנא דלא ציית : עוד בדעת ר' יוחנן

פסולה. ואני אומר: כשירה. לא מצינו  -משום רבי שמעון בן יהוצדק: שחיטת פרה בזר  רבי יוחנן
 שחיטה שפסולה בזר. 



 

  . בא לו אצל פרו שניה
ובני ומאי שנא בוידוי שני דאמר  ובני אהרן עם קדושךמאי שנא בוידוי ראשון דלא אמר : שאלה

  ? אהרן עם קדושך
אל וטב יבא זכאי ויכפר על החייב. כך היא מדת הדין נותנת, מותנא דבי רבי ישמעאל: : תשובה

 יבא חייב ויכפר על החייב. 
  

שחטו וקבל במזרק את דמו, ונותנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא . משנה
  יקרוש. 

נטל מחתה ועלה לראש המזבח, ופנה גחלים אילך ואילך, וחותה מן המעוכלות הפנימיות, וירד והניחה 
  בעזרה. על הרובד הרביעי ש

 
  היום  בכל יום

  חותה בשל זהב ובה היה מכניס  היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב
  והיום חותה בשלשת קבין, ובה היה מכניס  חותה בשל ארבעת קבין ומערה לתוך שלשת קבין
רבי יוסי אומר: בכל יום חותה בשל סאה ומערה 

  בתוך שלשת קבין
  היה מכניס והיום חותה בשלשת קבין ובה

  קלה  היתה כבדה
  ארוכה  ידה קצרה
  אדום, דברי רבי מנחם  זהבה ירוק

  מוסיף מלא חפניו  מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערבים
  דקה מן הדקה  היתה דקה

  כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע  כבש ויורדין במערבו כהנים עולין במזרחו של
רבי יהודה אומר: לעולם כהן גדול עולה באמצע 

  ויורד באמצע
  מן הקיתון של זהב  כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור

רבי יהודה אומר: לעולם כהן גדול מקדש ידיו 
  ורגליו מן הקיתון של זהב.

  חמש  יו שם ארבע מערכותהרבי מאיר: 
  רבעא  שלשרבי יוסי אומר: 

  שלש  שתיםאומר:  רבי יהודה
  ! וכל אדם לא יהיה באהל מועדוהכתיב : קושי

 אמר רב יהודה: תני של היכל. : תירוץ


