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4.2.2 

22a (מתיב) � 23a (וצריכי) 

  לג, לב בראשית :ַהָ ֶ�ה ְ)ִגיד ַיֲעֹקב ֶיֶר# ְ)ַכ" ָנַגע ִ�י ַהֶ&ה ַה$ֹו% ַעד ַהָ$ֵר# ַ�" ַעל ֲאֶ�ר ַהָ ֶ�הַהָ ֶ�הַהָ ֶ�הַהָ ֶ�ה    ִ�ידִ�ידִ�ידִ�יד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאל    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ֹיאְכל�ֹיאְכל�ֹיאְכל�ֹיאְכל�    �א�א�א�א ֵ�� ַעל )1

  יב, יז ויקרא: %0ָ ֹיאַכל �א ְ)תֹוְכֶכ% ַהָ�ר ְוַהֵ�ר %0ָ%0ָ%0ָ%0ָ    ֹתאַכלֹתאַכלֹתאַכלֹתאַכל    �א�א�א�א ִמֶ�% ֶנֶפ� ָ�ל ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני .ַמְרִ-י ֵ�� ַעל )2

  כד8כג, יב דברי% :7ָ�ִַי7ָ�ַ%ִי7ָ�ַ%ִי7ָ�ַ%ִי%    ִ-ְ�6ְֶכ �ִ-ְ�6ְֶכ �ִ-ְ�6ְֶכ �ִ-ְ�6ְֶכ �    ָה.ֶר5ָה.ֶר5ָה.ֶר5ָה.ֶר5    ַעלַעלַעלַעל ֹ-אְכֶל � �א :ַהָ)ָ�רַהָ)ָ�רַהָ)ָ�רַהָ)ָ�ר    ִע%ִע%ִע%ִע%    ַהֶ ֶפ�ַהֶ ֶפ�ַהֶ ֶפ�ַהֶ ֶפ�    ֹתאַכלֹתאַכלֹתאַכלֹתאַכל    ְו�אְו�אְו�אְו�א ַהָ ֶפ� ה�א ַה%0ָ ִ�י ַה%0ָ ֲאֹכל ְלִבְלִ-י ֲחַזק ַרק )3

ֶכ% ָיק�מ� ְנִסיָכ%ְנִסיָכ%ְנִסיָכ%ְנִסיָכ%    ֵיי�ֵיי�ֵיי�ֵיי�    ִיְ�-�ִיְ�-�ִיְ�-�ִיְ�-� ֹיאֵכל� ְזָבֵחימוֹ  ֵחֶלב ֲאֶ�ר )4   לח, לב דברי% :ִסְתָרה ֲעֵליֶכ% ְיִהי ְוַיְעְזר;

  יד, יט ויקרא :ה' ֲאִני 7ֱֵא�ֶהי< ְוָיֵראתָ  ִמְכֹ�לִמְכֹ�לִמְכֹ�לִמְכֹ�ל    ִתֵ-�ִתֵ-�ִתֵ-�ִתֵ-�    �א�א�א�א    ִעֵ�רִעֵ�רִעֵ�רִעֵ�ר    ְוִלְפֵניְוִלְפֵניְוִלְפֵניְוִלְפֵני ֵחֵר� ְתַקֵ=ל �א )5

  כח, כא שמות :ָנִקיָנִקיָנִקיָנִקי    ַהCֹורַהCֹורַהCֹורַהCֹור    �ַבַעל�ַבַעל�ַבַעל�ַבַעל   ְ)ָ�רוֹ ְ)ָ�רוֹ ְ)ָ�רוֹ ְ)ָ�רוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    יֵ.ֵכליֵ.ֵכליֵ.ֵכליֵ.ֵכל    ְו�אְו�אְו�אְו�א ַהCֹור ִיDֵָקל ָסקֹול ָוֵמת ִאCָה ֶאת אוֹ  ִאי� ֶאת �ֹור ִיַ�ח ְוִכי )6

  כ, י דברי% :ִ-Cֵָבעַ  �ִבְ�מוֹ  ִתְדָ)ק �בוֹ  ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  ִ-יָרא ֱא�ֶהי<ֱא�ֶהי<ֱא�ֶהי<ֱא�ֶהי<    ה'ה'ה'ה'    ֶאתֶאתֶאתֶאת )7

  כג, יט ויקרא :יֵ.ֵכליֵ.ֵכליֵ.ֵכליֵ.ֵכל    �א�א�א�א ֲעֵרִלי% ָלֶכ%ָלֶכ%ָלֶכ%ָלֶכ% ִיְהֶיה ָ�ִני% ָ��� 6ְִריוֹ  ֶאת ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ     ַוֲעַרְלֶ-%ַוֲעַרְלֶ-%ַוֲעַרְלֶ-%ַוֲעַרְלֶ-% ַמֲאָכל ֵע5 ָ�ל �ְנַטְעֶ-%�ְנַטְעֶ-%�ְנַטְעֶ-%�ְנַטְעֶ-% ָה.ֶר5 ֶאל ָתֹבא� ְוִכי )8

  י, כב ויקרא :ֹקֶד� ֹיאַכל �א ְוָ�ִכיר ֹ�ֵה� -ֹוַ�ב ֹקֶד� ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    �א�א�א�א ָזר ְוָכל )9

  כז, יח במדבר :ַהָ$ֶקב ִמ� ְוַכְמֵל.ה ַהֹ�ֶר� ִמ� 0ָ�ַָג� ְ-ר�ַמְתֶכ%ְ-ר�ַמְתֶכ%ְ-ר�ַמְתֶכ%ְ-ר�ַמְתֶכ% ָלֶכ% ְוֶנְחַ�ב )10

  ד, ו במדבר :ֹיאֵכלֹיאֵכלֹיאֵכלֹיאֵכל    �א�א�א�א ָזג ְוַעד ֵמַחְרַצִ י% ַהַ$ִי� ִמֶ�ֶפ� ֵיָעֶ�ה ֲאֶ�ר ִמֹ�ל ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֹ�ל )11

  ה, ו במדבר :ֹרא�וֹ  ְ�ַער 6ֶַרע ַ�0ֵל ִיְהֶיה ָקֹד�ה' לַ  ַיִ&יר ֲאֶ�ר ַהָ$ִמ% ְמ�את ַעד ֹרא�וֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַ-ַער ִנְזרוֹ ִנְזרוֹ ִנְזרוֹ ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָ�ל )12

Iַת ֱא�ֵהיֶכ% ָקְרַ)� ֶאת ֲהִביֲאֶכ% ַעד ַהֶ&ה ַה$ֹו% ֶעֶצ% ַעד ֹתאְכל�ֹתאְכל�ֹתאְכל�ֹתאְכל�    �א�א�א�א ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶח% )13   יד, כג ויקרא: ֹמְ�ֹבֵתיֶכ% ְ)ֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכ% עֹוָל% ח;

  י, כג ויקרא :ַהֹ�ֵה� ֶאל ְקִציְרֶכ%ְקִציְרֶכ%ְקִציְרֶכ%ְקִציְרֶכ% ֵראִ�ית ֹעֶמר ֶאת ַוֲהֵבאֶת% ְקִציָרK ֶאת �ְקַצְרֶ-% ָלֶכ% ֹנֵת� ֲאִני ֲאֶ�ר ָה.ֶר5 ֶאל ָתֹבא� ִ�י ... )14

  מא, יא ויקרא :ֵי.ֵכלֵי.ֵכלֵי.ֵכלֵי.ֵכל    �א�א�א�א ה�א ֶ�ֶק5 ָה.ֶר5 ַעל ַהCֵֹר5 ַהCֶֶר5 ְוָכל )15

  , יאיא ויקרא :ְ-ַ�Iֵצ� ִנְבָלָת% ְוֶאת ֹתאֵכל� �א ִמְ)ָ�ָר% ָלֶכ%ָלֶכ%ָלֶכ%ָלֶכ%    ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי� ְוֶ�ֶק5 )16

I. Challenges to איסורי אכילה :ר' אבהו with no attendant איסור הנאה 

a. גיד הנשה (v1): permitted to give to non-Jew 

i. Answer: subsumed in allowance of נבלה 

ii. Exception: גידי� – ר"ש have no taste �not included in איסור נבילה (פטור� for גיד of בהמה טמאה) 

1. Therefore: ר"ש disallows getting הנאה from גיד הנשה 

b. %ד% קדשי (v2): may be sold for fertilizer 

i. Answer: v. 3 compares %ד to water; just as spilled water is permissible, so too spilled blood 

1. Note: libated water is called Mנס (v. 4) 

2. Question: how would חזקיה explain the need for v. 3?  

3. Answer: %ד% קדשי is not מכשיר לטומאה (since it isn’t spilled out like water) 

c. אבר מ� החי (v3): only prohibited to give due to לפני עוור (v. 5) הנאה� is permitted 

i. Answer: אבר מ� החי is equated to %ד (v. 3) 

1. Question: how does חזקיה justify that equation?  

2. Answer: equation teaches that only ד% הקזה (which takes out life-force) is אסור 

d. שור הנסקל (v6):  איסור הנאה derived from extra phrase – ובעל השור נקי  

i. Justification: לא יאכל only includes flesh, בעל השור נקי extends to pelt 

1. Note: other inferences from בעל השור נקי – exemption from דמי וולדות OR exempt from (1/2) כופר 

2. Some: infer איסור הנאה from בשרו אתאתאתאת  (using את is a dispute – story with שמעו� העמסוני and ר"ע [v.7]) 

e. ערלה (v8): איסור הנאה inferred from extra phrase וערלת% ערלתו 

i. Justification: phrase counters %לכ (which would allow for הנאה)  

 ”needed either to include or exclude “public plantings :לכ% .1

a) ונטעת% :ת"ק implies individual; %לכ extends to public 

b) ונטעת% :ר' יהודה implies public; %לכ is a מיעוט� רבוי אחר רבוי 

f. תרומה (v9): הנאה is permissible (e.g. for use in an עירוב)  

i. Answer: %תרומתכ (v. 10) grants it (חזקיה – that is the usual rhetoric) 

g. (יי�) נזיר (v. 11): may be used for עירוב 

i. Answer: וווונזר  (v. 12) it is his to benefit from  

h. חדש (v13): permitted to feed it to animals  

i. Answer: %קצירכ (v. 14) extends (and חזקיה interpets %קצירכ as that of  %ישראל ע ) 

i. %שרצי (v15): only allowed to sell if they fell into the net (b/c of והיו [v 16] leave them as is) 

i. Answer: %לכ (v. 16) extends חזקיה ;הנאה uses this as the source for the default of היתר הנאה 

j. 5חמ: extra verse needed to prohibit הנאה  

i. Answer: %לכ would have allowed הנאה 

1. Counter: Mל (Mלא יראה ל) defines parameters of prohibition (אי אתה רואה Mשל etc.)  

a) Response: it says Mל twice (a: 2 levels of relationship with non-Jewish owner – אחריות or none) 

b) response: it says Mל three times (a: 5חמ and שאור are both needed �extra "Mל") 


