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מסכת יומא
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5.4.3
41b ('  )משנה ב42b ()ולא זר

 ג- ב, במדבר יט:אֹת לְפָ נָיו
ָ  לַ&ַ חֲ נֶה וְ ָ(חַ ט$אֹת אֶ ל ִמח
ָ אֹת אֶ ל אֶ לְעָ זָר הַ ֹהֵ  וְ הו ִֹציא
ָ ֶ נְת
ַ ...זֹאת ח ַת הַ ו ָֹרה
 ה, במדבר יט:0ֹר1ִ
ְ ִ ְר ָ( י2  ָמ עַ ל4ָ  ָר וְ אֶ ת1ָ ְ3 ָ ָרה לְעֵ ינָיו אֶ ת ע ָֹר וְ אֶ ת2 ַ אֶ ת ה0 ַר1ָ ְו
 ט, במדבר יט:ָ את ִהוא: ַה ח4ִנ
ָ לְמ ְ(מֶ ֶרת לְ מֵ י
ִ  ָראֵ ל1ְִ ְ נֵי י3 ַעֲדת
ַ ְ ָמקוֹ ָטהוֹר וְ הָ י ְָתה ל3  לַ&ַ חֲ נֶה$ִמח

I.

II.

ִַיח8ָ ָרה וְ ִה2 ַ ִאי( ָטהוֹר אֵ ת אֵ פֶ ר ה0 ַס7 ְו

(1
(2
(3

'משנה ב: 2nd וידוי
a. Scarlet strips: placed on head of ( שעיר המשתחלfaced towards exit) and on neck of ')מקו שחיטה( שעיר לה
b. Return to פר: 2nd ( וידויincluding all  – )כהניresponse of the assemblage
Deciphered reports
a. Report #1: ר' יצחק: ( שעיר המשתלח =~ פרה אדומהone strip requires a שיעור, the other doesn’t)
i. 0רב יוס: since the strip of the  שעירis divided into 2, needs שיעור
ii. Challenge ()רמי בר חמא: strip of  פרהrequires weight (to fall into fire)
1. Defense ()רבא: “weight” is subject to dispute:
a. רבי: hyssop and cedar tied together b/c they are together in text
b. ראב"ש: tied together to create weight so they’ll fall into the fire
i. Challenge()אביי:  פרהrequires division –hyssop/cedar bound with שירי לשו
1. Implication: there are a few pieces
ii. Defense: read "( "זנב לשוi.e. end of strip)
2. Tangent:  – רבcedar, hyssop and strip that were enflamed are valid
a. Challenge: if the strip becomes enflamed, replace it
b. Answer: if it is enflamed from the outside (shooting fire), invalid
i. If: if it got close to the flame, valid
b. Report #2: ר' דימי בש ר"י: 3 strips –  מצורע, שעיר המשתלח, ;פרה10 זוז, 8 זוז, 2 זוז
i. Solution ()רבי בש ר"י:  פרהis 10 ( ;ר' יוחנsome hold 2 )זוז
1. שעיר: 8 (רב ירמיה מדיפתי: the dispute is here – some hold 2)
2. מצורע: 2
c. Report #3 ()ר' יצחק: 2 שחיטות בזר: ( פרו )של כה"ג,( – פרה )אדומה1 valid, 1 invalid
i. רב ושמואל: have this dispute; (as do later  אמוראיre: )פרה אדומה
ii. Conclusion:  רבholds that  פרהis invalid:
1. ר' זירא: רב( ;שחיטת פרה בזר פסולי: reason – states “”חוקה, " – "אלעזרv. 1)
a. Challenge:  פר כה"גalso states  אהר,חוקה
b. Answer:  שחיטהis not an  פרה( עבודהisn’t )קדשי מזבח
i. Challenge: should be ( – ק"וif פרה, not קדשי מזבח, requires )…כה
ii. Answer: similar to observing  – נגעיnot an עבודה, yet requires כה
iii. ’שמואלs reasoning: states  חוקה,אהר
1. Challenge: also states  חוקה, אלעזרre: פרה
2. Answer: read “he (another) slaughters before ‘him’ ( ”)אלעזרv1
a. רב: teaches that  אלעזרshouldn’t defocus ()היסח הדעת
b. שמואל: inferred from v. 2
c. רב: both are needed ( שחיטהis the onset;  שריפהvalidates the ashes)
i. Excludes: (from req. of focus) throwing strip etc. into fire
iv. ברייתא: supporting  רב- excludes woman from אלעזר ולא אשה( שחיטה::)אלעזר ולא זר
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