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16.6.3
37a ( )א"ל רב אחא 39a ()כר' יוסי
Note1: generally, if forbidden food emit taste which is no longer helpful, there is no  דאורייתאprohibition. This is called )נטל"פ( נותן טעם לפגם
Note2: when 2 verses teach 1 lesson with no apparent need for both, the rule cannot be applied elsewhere – שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין

ֶ ֲכָּל דָּ בָ ר אֲ ֶשׁר ָיבֹא בָ אֵ שׁ ַתּעֲבִ ירוּ בָ אֵ שׁ וְ טָ הֵ ר אַ בְּ מֵ י ִנ ָדּה י ְִתחַ טָּ א וְ כֹל א
 במדבר פרק לא פסוק כג:שׁר א יָבֹא בָּ אֵ שׁ ַתּעֲ בִ ירוּ בַ מָּ יִם
ֶ ֲכֹּל אֲ שֶׁ ר ִיגַּע בִּ בְ ָשׂ ָרהּ י ְִק ָדּשׁ וַאֲ ֶשׁר ִיזֶּה ִמ ָדּמָ הּ עַ ל הַ בֶּ גֶד א
 ויקרא פרק ו פסוק כ:שׁר ִיזֶּה עָ לֶיהָ ְתּ ַכבֵּ ס בְּ מָ קוֹם ָקדֹשׁ
ֶ ָכֹּל יְמֵ י נִ זְ ר ֹו ִמכֹּל אֲ ֶשׁר יֵע
 במדבר פרק ו פסוק ד:שׂה ִמגֶּפֶ ן הַ ַיּיִן מֵ חַ ְרצַ נִּים וְ עַ ד זָג א יֹאכֵל
ִ וְ עַ ל כָּל נַפְ שֹׁת מֵ ת א יָבֹ א לְ אָבִ יו
 ויקרא פרק כא פסוק יא:וּלְאמּ ֹו א יִטַּ ָמּא
ִ ִמ ַיּיִן וְ ֵשׁכָר יַזִּ יר חֹמֶ ץ ַייִן וְ ֹחמֶ ץ ֵשׁכָ ר א י ְִשׁ ֶתּה וְ כָל ִמ ְשׁ ַרת עֲ נָבִ ים א י ְִשׁ ֶתּה וַ עֲ נָבִ ים ל
 במדבר פרק ו פסוק ג:ַחים וִ יבֵ ִשׁים א יֹאכֵל
ָ ִאישׁ כִּ י ִידֹּר נֶדֶ ר ַלה' א ֹו ִה
 במדבר פרק ל פסוק ג:שּׁבַ ע ְשׁבֻעָ ה ל ְֶאסֹר ִאסָּ ר עַ ל נ ְַפשׁ ֹו א יַחֵ ל ְדּבָ ר ֹו כְּ כָל הַ יֹּצֵ א ִמפִּ יו יַעֲ ֶשׂה
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Continuation of assessment of 'ר"עs opinion re: משרת
a
question: since  ר"עuses  משרתfor היתר מצטרף לאיסור, what is his source for ?טעם כעיקר
i
Suggestion #1:  – בשר בחלבit's only taste and nonetheless אסור
1
Response:  בב"חis a  חידושand cannot be used as a model
(a) Explanation: (not that each is independently permitted – that's true for  כלאיםas well) if you soak meat in
milk all day, permitted; but cooking it prohibits
ii Suggestion #2: ( גיעולי נכריםobligation to expunge taste out of vessels taken from  מדיניםas per v. 1)
1
Response:  גיעולי נכריםis a  – חידושin that  נטל"פis prohibited here (see note #1)
(a) Defense: prohibition only extends to a בן יומו
(b) Back: even a  בן יומוhas some  – פגםnonetheless, prohibited
b Question: why doesn't  ר"עextend  המל"אto all laws, as  רבנןdo with ?טכ"ע
i
Answer:  נזירand ( חטאתv. 2) are ( שני כתוביםsee note #2)
ii רבנן: they would both be needed, since we can't infer from  קדשיםand  נזירhas a stringency (even seeds )אסורים
iii ר"ע: could infer from נזיר, as we learn other  איסוריםfrom נזיר
iv summary:
1
רבנן:  משרתis used for טכ"ע,  חטאתis used for ( היתר מצטרף לאיסורno application)
2
ר"ע: both are used for  היתר מצטרף לאיסורbut due to  – שני כתוביןcannot be applied ( – טכ"עfrom )גיעולי נכרים
3
note: v. 3 teaches that  איסורי נזירcombine – no need, if היתר מצטרף לאיסור
(a) answer:  איסורי נזירcombine even if eaten one after the other,  – המל"אonly if eaten together
(b) Note: ר"ש, who doesn't accept צירוף, uses that verse to teach need for complete הפלאה
'ר"אs statement about  – המל"אparallel to 'ר' יוחנןs
a
 המל"אdoesn't apply to liquids except in ( )משרת( איסורי נזירrule doesn't apply to solids even in )איסורי נזיר
b ר"א: there are ten " – "רביעיותmnemonic – 5 white, 5 red
i
red:
1
 – נזירfor liability
2
 – עושה פסח4 cups require רביעית
3
 – שהורוhaving drunk a רביעית, he is now forbidden from הוראת איסור והיתר
4
 – במקדשa  כהןwho enteris  מקדשhaving drunk a  רביעיתis חייב מיתה
5
 – שמתוa  רביעית דםfrom two corpses is ( מטמא באהלv. 4)
ii white:
1
 – חלתneed  רביעיתof oil for ( חלהeither  חביתי כ"גor )לחמי תודה
2
 – נזירneed  רביעיתof oil for רקיקי נזיר
3
 – מצורעneed  רביעיתof water for ( מצורעpurification ceremony with birds)
4
 – שנפסלוliquids that are  טמאrender the body  פסולafter having ingested a רביעית
5
 – שבתdefault  שעורfor liquids (to be  חייבfor )הוצאה
iii challenge:  רביעיתof water for  רבנן( נט"יof 'ר' יהודה ?)ר' יוסיs opinion re 'ר' זכאי ?מי סוטהs opinion re diluting ?מי רגלים
1
Answer:  ר"אwasn’t including disputed rulings
iv Challenge: what about  מקוהfor small ( כליםcan be as small as a  רביעיתif it covers the )כלי
1
Answer:  רבנןreversed that ruling and require  מ' סאהfor any sort of טבילה
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III Analysis of remainder of – משנה
a
 ר"עrules that the  שעורfor  ייןis also כזית, as "wet and dry grapes" are juxtaposed (v. 5)
b reason the  תורהlists all the  איסוריםseparately is to establish separate  – חיוביםthis applies לכל התורה כולה
i
if he eats  חייב – זגtwice (once for  )מכל אשר ייעשה מגפן היין- etc.
1
 – רבאno  מלקותfor  בל יחלsince it is a לאו שבכללות
2
Challenge:  ר"פquotes ר"א: counts possible  חיוביםand reaches 5 – should be 6 for …מכל אשר ייעשה
3
Answer:  – ר"פruling only said " "לוקהand he added numbers from his own reasoning

www.dafyomiyicc.org

כח

© Yitzchak Etshalom 2015

