ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.2.3
23a (  )לימא כתנאי24b ()בלאו
Note: the default punishment for any  לאוis מכות. There are several exceptions, including לאו שבכללות.
Therefore, if a verse is applied to numerous cases, there are no  מכותfor violation of the verse.
 כד, ויקרא ז:תאכְ לה
ֹ וְ חֵ לֶב נְ בֵ לָה וְ חֵ לֶב ְט ֵרפָ ה יֵעָ ֶה לְ כָל ְמלָאכָה וְ כֹל א
 ל, שמות כב: אֹת ֹו%לִ כ#ְ 'ַ לֶב+ֶ תאכֵל ַל
ֹ  לִ י בָ ָר *ַ ָ(דֶ ה ְט ֵרפָ ה א% ִ' ְהי# ֶי קֹ ד#ֵ ְנ$ ְו
 כג, ויקרא ו:4( ֵר
ָ 'ִ # ֵ א תֵ כֵל *ָ א# ֶֹ ד3 ַ* ֵ ר2ַ אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד לְ כ0 ָמ1ָ ר יבָ א ִמ#ֶ ֲָ את א. ַוְ כָל ח
 טז, ויקרא י: לֵאמֹ ר:ֹת ִר
ָ ו7 ַ ה%הֲ ֹר$ יתמָ ר *ְ נֵי
ָ  עַ ל אֶ לְ עָ זָר וְ עַ ל ִא4ֹ ְִקצ9 ַ ו4ֵה  ָֹר7ה וְ ִה#ֶ ֹ מ# ַר1ָ #ֹר1ָ ָ את. ַוְ אֵ ת ְ ִעיר הַ ח
 לד, שמות כט: הא# ִֶ י קֹ ד+  א יֵכֵל# ֵֹתר *ָ א
ָ ו7 ַ עַ ד הַ * ֶֹקר וְ ָ ַרפְ ָ' אֶ ת ה: ֶ הַ <ֶח%מ
ִ : יִָ תֵ ר ִמ*ְ ַר הַ ִ=< ִאי:וְ ִא
 יט, ויקרא ז:ָל טָ הוֹר ֹיאכַל *ָ ָר+  וְ הַ *ָ ָר4ִ( ֵר
ָ  י# ֵר ִי?ַע *ְ כָל טָ מֵ א א יֵכֵל *ָ א#ֶ ֲוְ הַ *ָ ָר א
 יד, כו: דברי:יתנִי
ָ ִר ִצ#ֶ ְֲ כֹל א+ יתי
ִ ִ ָמַ ְע ִ'י *ְ קוֹל ה' אֱ הָ י ע#ָ  לְ מֵ ת7 ֶ= *ְ טָ מֵ א וְ א נ ַָת ִ'י ִמ7 ֶ= וְ א בִ עַ ְר ִ'י ִמ7 ֶ=א כַלְ ִ'י בְ אֹ נִי ִמ
 יז, יב: דברי:D ֶתרמַ ת יָד
ְ Dֹר וְ נִ ְדבֹ ֶתי1'ִ ר#ֶ ֲ אD וְ כָל נְ ָד ֶריDֶ וְ ֹצאנD בְ ֹכרֹת *ְ ָק ְרD וְ י ְִצהָ ֶרD#ְֹ  וְ ִתירD ְגָנ1ְ  מַ ְע ַרDעָ ֶרי#ְ ִ* א תכַל לֶאֱ כֹל
 כ, ויקרא ז: ָ הַ ִהוא מֵ עַ =ֶ יה# ֶֶפ7 ַר ַלה' וְ ט ְמת ֹו עָ לָיו וְ נִ כְ ְר ָתה ה#ֶ ֲ א:ל ִָמיGְ ֶַבַ ח הFר 'ֹאכַל *ָ ָר ִמ#ֶ ֲ א# ֶֶפ7 ַוְ ה

I. Attempt to align  חזקיהv. ר' אבהו:: ר' עקיבאv.  ברייתא( ר' יוסי הגליליin :)תורת כהני
a. ריה"ג: v. 1 comes to permit any benefit – even mundane
b. ר"ע: v. 1 comes to allow use of  טמאeven if sanctified
i. Assumption: ריה"ג:: – ר' אבהוall  הנאהis forbidden, verse comes to permit
1. And: ר"ע:: הנאה – חזקיהis assumed to be permitted; verse comes to allow use of טומאה
ii. Rejection: all agree with ר' אבהו:  ריה"גholds that  היתר הנאהfrom  נבילהonly includes meat
1. גיד הנשה: is either prohibited or included via  ק"וfrom חלב
2. ר"ע: holds that  היתר הנאהfrom  נבילהincludes all – even חלב
II. Conclusion: they disagree about the source for  איסור הנאהof J( חמ% )לרבנand שור הנסקל
a. However: since they both agree to the  – חזקיה( איסור הנאהfrom  ר' אבהו ;לא יאכלinfers from )נבילה
i. Dispute: is only about  שנשחטו בעזרה% חזקיה ;חוליreads  לא יאכלto exclude others (from )איסור הנאה
1. And: ( אותוv. 2) as excluding  שנשחטו בעזרה%חולי
2. ר' אבהו: the  איסורis not ( דאורייתאlike  )ר' מאירand  שנשחטו בעזרה% חוליare  בהנאה מד"ס:אסורי
III. Alternate approaches
a. Student: before  ר' שמואל בר נחמניquoting ריב"ל
i. Rejects: other sources (ר' אבהו, נבלה, )טרפה
ii. Infers from: ( חטאות פנימותv. 3)
1. Inference: it already states 4 לא תאכל ;באש תשרis extended to other :איסורי
2. Since: other  מאכלות אסורותhave 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 קדשיthat were  נפסלare burnt בקדש
b. %’ר' שמואל בר נחמני( ר' יונתs teacher): as reported by anonymous student to רשב"נ
i. infers: from :( בשר המילואיv. 5) – following same pattern as above
ii. Challenge ()רשב"נ:  לא יאכלprovides separate  לאוof eating any )ר"א( פסול בקדש
c. אביי: supports first verse;  איסור אכילהinferred from איסור אכילה ר' אלעזר
i. Note: doesn’t extend  שריפהto other  איסורי הנאהdue to “”הנותר
ii. Challenge ()ר"פ:  לא תאכלneeded here to establish independent, actionable לאו
d. ר"פ: inferred from ( בשר קדש שנטמאv. 6)
i. איסור אכילה: inferred from ( מעשר שניv. 7) via ק"ו
1. Challenge: % הדי% מ% מזהירי%אי
a) Answer: inferred from ( היקשdoesn’t obligate  שריפהfor all איסורי הנאה: ")"הנותר
2. Challenge ()רבינא לר' אשי: why not interpret  לאוas adding % לאויto eating בשר קדש שנפסל
a) Answer: we only add % לאויif we can’t interpret otherwise
e. Addendum:  לא יאכלin v. 6 extends to wood and frankincense; end of verse extends to %אימורי
i.
Challenge: % אימוריalso inferred from v. 9
ii.
Answer: 1 is for  טומאת בשרand the other for 4טומאת הגו
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