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13.1.3 

3b (טעמא דכתב)  4b (ופשתים לצמר) 

Note #1: one of the hermeneutic rules of inference is that of דבר שהיה בכלל – if a general rule covers numerous cases and one of these 

cases is mentioned independently, the consequences associated with that rule are then reflected back to all instances of the rule: 
 כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא

  יב-יא ,כב דברים: ָּבּה ְּתַכֶּסה ֲאֶׁשר ְּכסּוְת� ַּכְנפֹות ַאְרַּבע ַעל ָּל� ַּתֲעֶׂשה ְּגִדִלים     : ַיְחָּדו ּוִפְׁשִּתים ֶצֶמר ַׁשַעְטֵנז ִתְלַּבׁש �א .1

  ח ,קיא תהלים :ְוָיָׁשר ֶּבֱאֶמת ֲעׂשּוִים ְלעֹוָלם ָלַעד ְסמּוִכים .2

   ה -ד ,כה דברים...לו ֵאין ּוֵבן ֵמֶהם ַאַחד ּוֵמת ַיְחָּדו ַאִחים ֵיְׁשבּו ס ִּכי: ְּבִדיׁשוֹ  ׁשֹור ַתְחֹסם �א .3

   יח-יז ,כב שמות ס: יּוָמת מֹות ְּבֵהָמה ִעם ֹׁשֵכב ס ָּכל: ְתַחֶּיה �א ְמַכֵּׁשָפה .4

  כז ,כ ויקרא פ: ָּבם ְּדֵמיֶהם ֹאָתם ִיְרְּגמּו ָּבֶאֶבן יּוָמתּו מֹות ִיְּדֹעִני אוֹ  אֹוב ָבֶהם ִיְהֶיה ִּכי ִאָּׁשה אוֹ  ְוִאיׁש .5

 ָאִביו ֵאֶׁשת ֶאת ִאיׁש ִיַּקח �א   : ָיָמיו ָּכל ַׁשְּלָחּה יּוַכל �א ִעָּנּה ֲאֶׁשר ַּתַחת ְלִאָּׁשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ָּכֶסף ֲחִמִּׁשים ַהַּנֲערָ  ַלֲאִבי ִעָּמּה ַהֹּׁשֵכב ָהִאיׁש ְוָנַתן .6
   כג:א-כט:כב דברים: ָאִביו ְּכַנף ְיַגֶּלה ְו�א

  יט ,יט ויקרא: ָעֶלי� ַיֲעֶלה �א ַׁשַעְטֵנז ִּכְלַאִים ּוֶבֶגד ִּכְלָאִים ִתְזַרע �א ָׂשְד� ִּכְלַאִים ַתְרִּביעַ  �א ְּבֶהְמְּת� ִּתְׁשֹמרּו ֻחֹּקַתי ֶאת .7

 לח ,טו במדבר :ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו ְלֹדֹרָתם ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .8

  מז ,יג ויקרא :ִּפְׁשִּתים ְּבֶבֶגד אוֹ  ֶצֶמר ְּבֶבֶגד ָצָרַעת ֶנַגע בוֹ  ִיְהֶיה ִּכי ְוַהֶּבֶגד .9

  

I. Premise – מצוות עשה דוחה ל"ת – that necessitates inference from אחות אשתו to exempt ערוה from ייבום 

a. Source: v. 1 (juxtaposition of איסור כלאי בגדים with מצוות ציצית teaches that even if putting ציצית on 

garment will violate כלאי בגד, we fulfill the מצוה nonetheless) 

i. Notion: of juxtaposition – v. 2 

ii. Application: of juxtaposition in ס' דברים – v. 3 (not forcing a יבמה to marry an unsightly man) 

iii. Even ר' יהודה: who rejects juxtaposition in other חומשים – e.g. v. 4… 

 (see note #1) כל שהיה בכלל (מכשפים)  from rule of מכשפה of שריפה rather infers :ר' יהודה .1

a. אוב וידעוני: get שריפה  all מכשפים get שריפה 

2. Nonetheless: he utilizes it in ס' דברים (v. 6) to prove that אנוסת אביו etc. are אסור 

a. רבנן: first half of פסוק interrupts the סמיכות 

b. ר"י:  v. 6b is out of place (should be in ויקרא יח) or מופנה (2nd half) 

iv. ציתיצ/טנזשע : is also either “out of place” or מופנה 

םילידג .1 : is out of place: should be in ס' במדבר with פרשת ציצית (v. 8)  

נהפומ .2 : (meaning that it is superfluous)  

a. Suggestion: איסור שעטנז is extra (already in ויקרא – v. 7)  

i. Rejection: both needed  

1. Prohibit: העלאה/allow non-benefit העלאה e.g. מוכרי כסות)  

b. י"תדבר : all בגדים are assumed to be צמר ופשתים (as per v. 9) 

i. Therefore: צמר ופשתים in v. 1 is מופנה 

i. Challenge: needed to limit prohibition of wearing (more 

severe than העלאה) to צו"פ  

ii. Defense: text could have elided צו"פ, we would have inferred 

 (צו"פ only) from v. 7 שעטנז::שעטנז

iii. Challenge: why does תנא דבי ר"י need צו"פ?–  

1. In any case: in any case, ציצית should trump :שעטנז 

י"לתדבר .2 : all בגדים are צו"פ 

 (even linen) בגדים on all (wool) תכלת commands :תורה .3

iv. defense: perhaps follows רבא’s reconciliation of  

 צמר ופשתים .vs כנף same material as = :כנף .1

2. Reconciliation: צו"פ are sufficient for any בגד;  

a. All others: require string to be same type as בגד 

3. Although: תדבר"י rejects רבא, he still may accept the careful 

reading of מין כנף=כנף)  wool garments receive wool 

strings; linen receive linen strings (i.e. no שעטנז) 

4. Therefore: he requires “צו"פ” to allow wool strings on linen 

garment and vice-versa  
 

 

 


