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4.2.3 

23a (לימא כתנאי) � 24b (בלאו) 

Note: the default punishment for any לאו is מכות. There are several exceptions, including לאו שבכללות.  

Therefore, if a verse is applied to numerous cases, there are no מכות  for violation of the verse.  

  כד, ז ויקרא :ֹתאְכל�ה� �א ְו�ֹכל ְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכה    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ֵיָעֶ�הֵיָעֶ�הֵיָעֶ�הֵיָעֶ�ה ְטֵרָפה ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב )1

  ל, כב שמות: ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ  %ַ'ְ#ִלכ� ַלֶ+ֶלב ֹתאֵכל� �א ְטֵרָפה ַ*ָ)ֶדה �ָבָ�ר ִלי ִ'ְהי�% ֹקֶד# ְו$ְנֵ#י )2

  כג, ו ויקרא: ִ'ָ)ֵר4ִ'ָ)ֵר4ִ'ָ)ֵר4ִ'ָ)ֵר4    ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#    ֵת�ֵכלֵת�ֵכלֵת�ֵכלֵת�ֵכל    �א�א�א�א ַ*3ֶֹד# ְלַכ2ֵר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ִמ1ָָמ0 י�ָבא ֲאֶ#ר ַחָ.את ְוָכל )3

  טז, י ויקרא :ֵלאֹמר ַה7ֹוָתִר: %$ֲהרֹ  ְ*ֵני ִאיָתָמר ְוַעל ֶאְלָעָזר ַעל ַו9ְִקֹצ4 ֹ�ָר4 ְוִה7ֵה ֹמֶ#ה 1ַָר# 1ָֹר# ַהַחָ.את ְ�ִעיר ְוֵאת )4

  לד, כט שמות :ה�א ֹקֶד# ִ+י ֵי�ֵכלֵי�ֵכלֵי�ֵכלֵי�ֵכל    �א�א�א�א    ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#    ַה7ֹוָתרַה7ֹוָתרַה7ֹוָתרַה7ֹוָתר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָ�ַרְפ'ָ ְוָ�ַרְפ'ָ ְוָ�ַרְפ'ָ ְוָ�ַרְפ'ָ  ַהֹ*ֶקר ַעד ַהֶ>ֶח: �ִמ% ַהִ=>�ִאי: ִמְ*ַ�ר ִיָ�ֵתר ְוִא: )5

  יט, ז ויקרא :ָ*ָ�ר ֹיאַכל ָטהֹור ָ+ל ָ�רְוַה*ָ  ִיָ)ֵר4ִיָ)ֵר4ִיָ)ֵר4ִיָ)ֵר4    ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#ָ*ֵא#    ֵי�ֵכלֵי�ֵכלֵי�ֵכלֵי�ֵכל    �א�א�א�א ָטֵמא ְ*ָכל ִיַ?ע ֲאֶ#ר ְוַהָ*ָ�ר )6

  יד, כו דברי: :ִצִ�יָתִני ֲאֶ#ר ְ+ֹכל ָעִ�יִתי ֱא�ָהי ה' ְ*קֹול ָ#ַמְעִ'י ְלֵמת ִמֶ=7� ָנַתִ'י ְו�א ְ*ָטֵמאְ*ָטֵמאְ*ָטֵמאְ*ָטֵמא    ִמֶ=7�ִמֶ=7�ִמֶ=7�ִמֶ=7�    ִבַעְרִ'יִבַעְרִ'יִבַעְרִ'יִבַעְרִ'י    ְו�אְו�אְו�אְו�א ִמֶ=7� ְבֹאִני �ַכְלִ'י �א )7

�ְבֹכֹרת ְוִיְצָהֶרD ְוִתיֹרְ#D 1ְָגְנD ַמְעַ�ר יDיDיDיDִ*ְ#ָערֶ ִ*ְ#ָערֶ ִ*ְ#ָערֶ ִ*ְ#ָערֶ     ֶלֱאֹכלֶלֱאֹכלֶלֱאֹכלֶלֱאֹכל    ת�ַכלת�ַכלת�ַכלת�ַכל    �א�א�א�א )8 Dָקְר*ְ Dְוָכל ְוֹצאֶנ D1ֹר ֲאֶ#ר ְנָדֶרי'ִ Dַמת ְוִנְדֹבֶתי��ְתר Dיז, יב דברי: :ָיֶד  

ְמ�תוֹ  ה'לַ  ֲאֶ#ר ַהGְָלִמי: ִמFֶַבח ָ*ָ�ר ֹ'אַכל ֲאֶ#ר ְוַה7ֶֶפ# )9 �  כ, ז ויקרא :ֵמַעֶ=יהָ  ַהִהוא ַה7ֶֶפ# הְוִנְכְרתָ  ָעָליו ְוט

 

I. Attempt to align חזקיה v. ר' עקיבא::ר' אבהו v. ר' יוסי הגלילי (ברייתא in :תורת כהני)  

a. ריה"ג: v. 1 comes to permit any benefit – even mundane 

b. ר"ע: v. 1 comes to allow use of טמא even if sanctified 

i. Assumption: "גריה  is forbidden, verse comes to permit הנאה all – ר' אבהו::

1. And: הנאה – חזקיה::ר"ע is assumed to be permitted; verse comes to allow use of טומאה 

ii. Rejection: all agree with ריה"ג :ר' אבהו holds that היתר הנאה from נבילה only includes meat 

 חלב from ק"ו is either prohibited or included via :גיד הנשה .1

נבילה  from היתר הנאה holds that :ר"ע .2  includes all – even חלב 

II. Conclusion: they disagree about the source for איסור הנאה of J(לרבנ%) חמ and שור הנסקל 

a. However: since they both agree to the חזקיה) איסור הנאה – from כללא יא   (נבילה infers from ר' אבהו ;

i. Dispute: is only about חזקיה ;חולי% שנשחטו בעזרה reads לא יאכל to exclude others (from איסור הנאה) 

1. And: אותו (v. 2) as excluding חולי% שנשחטו בעזרה 

 אסורי: בהנאה מד"ס are חולי% שנשחטו בעזרה and (ר' מאיר like) דאורייתא is not איסור the :ר' אבהו .2

III. Alternate approaches  

a. Student: before ר' שמואל בר נחמני quoting ל"ריב  

i. Rejects: other sources (טרפה ,נבלה ,ר' אבהו) 

ii. Infers from: חטאות פנימות (v. 3)  

1. Inference: it already states 4לא תאכל ;באש תשר is extended to other :איסורי 

2. Since: other מאכלות אסורות have their own verse that prohibits eating, must be for איסורי הנאה 

3. However: doesn’t extent to obligate burning all איסורי הנאה 

4. Challenge (ר' שמואל בר נחמני): that verse teaches that all :קדשי קדשי that were נפסל are burnt בקדש 

b. 'יונת% ר נ"רשב as reported by anonymous student to :(s teacher’ר' שמואל בר נחמני)   

i. infers: from יבשר המילוא:  (v. 5) – following same pattern as above 

ii. Challenge ( נ"רשב שפסול בקד of eating any לאו provides separate לא יאכל :(  ( א"ר ) 

c. אביי: supports first verse; איסור אכילה inferred from איסור אכילה� ר' אלעזר 

i. Note: doesn’t extend שריפה to other הנאה איסורי  due to “הנותר” 

ii. Challenge ( פ"ר  לאו needed here to establish independent, actionable לא תאכל :(

d. פ"ר : inferred from שנטמא בשר קדש  (v. 6) 

i. אכילהיסור א : inferred from מעשר שני (v. 7) via ו"ק  

1. Challenge: %אי% מזהירי% מ% הדי 

a) Answer: inferred from היקש (doesn’t obligate יפהרש  for all תרוהנ" :איסורי הנאה" ) 

2. Challenge (רבינא לר' אשי): why not interpret לאו as adding %לאוי to eating בשר קדש שנפסל 

a) Answer: we only add %לאוי if we can’t interpret otherwise 

e. Addendum:  אכלילא  in v. 6 extends to wood and frankincense; end of verse extends to %אימורי 

i. Challenge: ימורי%א  also inferred from v. 9 

ii. Answer: 1 is for טומאת בשר and the other for 4טומאת הגו  
   


