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חולי ד יא.
לפי הסוגיא בע"ז )ד כג (:הא התנאי דלהל דורשי לגבי פרה אדומה "חטאת קרייה
רחמנא"? ]תוד"ה חטאת[.
לקושית התוס'
2
לתירו הראשו
3
לתירו השני
1

אליבא דרבנ
לא דורשי
דורשי
דורשי

אליבא דר' שמעו
לא דורשי
לא דורשי
דורשי

חולי ד יא:
עדי המעידי ברוצח ,וחקרו בחקירות כדלהל ,ואמרו שאינ יודעי ,או שעד אחד אמר כ"
והשני אחרת ,הא מתקבלת העדות ,או לא ונפטר הרוצח? ]תוד"ה ליחוש[.
לר"ע ור"ט ששואלי א יודעי שהסי לא
נקב במקו נקב
כששאלו א הרגו בסי או באריר
כששאלו א היו כליו שחורי או לבני

אמרו אי אנו יודעי
פטור הרוצח

הוכחשו העדי ביניה
פטור הרוצח

חייב הרוצח
חייב הרוצח

פטור הרוצח
חייב הרוצח

 1פי' ,בסוגיא ש רצו להביא ראיה ממה שפוסלי התנאי לפרה אדומה שנרבעה & שפרה היא
קדשי מזבח ,ודחתה הגמ' ,דשאני פרה ד"חטאת קרייה רחמנא" .אלא שהקשתה הגמ' על זה,
דא"כ אי +ר"ש מכשיר פרה ביוצא דופ ,-הרי בקרבנות יוצא דופ -פסול .ולכ +אמרה הגמ' ,ששאני
פרה הואיל ומו פוסל בה דבר ערוה פוסל בה ,הרי לנו שתירו" .חטאת קרייה רחמנא" לא קאי
למסקנא.
 2ודחו תוס' דעל כרחנו שלא חזרה הגמ' ממה שתירצה "חטאת קרייה רחמנא" ,דא נאמר
שחזרה בה ,א"כ רבנ -הסוברי שפסולה אפי' ביוצא דופ -ע"כ הוא מטע שפרה היא קדשי מזבח,
ולזה לא יתכ ,-דבכל מקו אמרינ -שפרה היא קדשי בדק הבית .ואלא ע"כ שטע רבנ -הוא משו
ד"חטאת קרייה רחמנא" ,ולכ +ג פסול בה דבר ערוה וטריפה ,ורק ר"ש שחולק וסובר שכשרה
ביוצא דופ -ולא דורש "חטאת קרייה רחמנא" הוא צרי +לתירו .שכיו -שמו פוסל בה דבר ערוה
פוסל בה.
 3עוד תירצו ,שבפסול התלוי בגו הפרה עצמה ,לכו"ע דרשינ" -חטאת קרייה רחמנא" ,ומזה ג
ילפינ -לכו"ע שטריפה פסולת בה .רק פסול של יוצא דופ -שאינו פסול בגופה ,לכ +פליג ביה ר"ש.

