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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 דאורייתא prohibition. 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 

 

  כג פסוק לא פרק במדבר :ַבָּמִים ַּתֲעִבירּו ָּבֵאׁש ָיֹבא �א ֲאֶׁשר ְוֹכל ִיְתַחָּטא ִנָּדה ְּבֵמי ַא� ְוָטֵהר ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ָיֹבא ֲאֶׁשר ָּדָבר ָּכל .1

  כ פסוק ו פרק ויקרא :ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ְּתַכֵּבס ָעֶליהָ  ִיֶּזה ֲאֶׁשר ַהֶּבֶגד ַעל ִמָּדָמּה ִיֶּזה ַוֲאֶׁשר ִיְקָּדׁש ִּבְבָׂשָרּה ִיַּגע ֲאֶׁשר ֹּכל .2

  ד פסוק ו פרק במדבר :ֹיאֵכל �א ָזג ְוַעד ֵמַחְרַצִּנים ַהַּיִין ִמֶּגֶפן ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ִמֹּכל ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֹּכל .3

  יא פסוק כא פרק ויקרא :ִיַּטָּמא �א ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו ָיֹבא �א ֵמת ַנְפֹׁשת ָּכל ְוַעל .4

  ג פסוק ו פרק במדבר :ֹיאֵכל �א ִויֵבִׁשים ַלִחים ַוֲעָנִבים ִיְׁשֶּתה �א ֲעָנִבים ִמְׁשַרת ְוָכל ִיְׁשֶּתה �א ֵׁשָכר ְוֹחֶמץ ַיִין ֹחֶמץ ַיִּזיר ְוֵׁשָכר ִמַּיִין .5

  ג פסוק ל פרק במדבר :ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו ַהֹּיֵצא ְּכָכל ְּדָברוֹ  ַיֵחל �א ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאָּסר ֶלְאֹסר ְׁשֻבָעה ִהָּׁשַבע אוֹ  ה'לַ  ֶנֶדר ִיֹּדר ִּכי ִאיׁש .6

 

I Continuation of assessment of ר"ע's opinion re: משרת 

a question: since ר"ע uses משרת for היתר מצטרף לאיסור, what is his source for טעם כעיקר? 

i Suggestion #1: בשר בחלב – it's only taste and nonetheless אסור 

1 Response: בב"ח is a חידוש and cannot be used as a model 

(a) Explanation: (not that each is independently permitted – that's true for כלאים as well) if you soak meat in 

milk all day, permitted; but cooking it prohibits 

ii Suggestion #2: גיעולי נכרים (obligation to expunge taste out of vessels taken from מדינים as per v. 1)  

1 Response: גיעולי נכרים is a חידוש – in that נטל"פ is prohibited here (see note #1)  

(a) Defense: prohibition only extends to a בן יומו 

(b) Back: even a בן יומו has some פגם – nonetheless, prohibited 

b Question: why doesn't ר"ע extend המל"א to all laws, as רבנן do with טכ"ע?  

i Answer: נזיר and חטאת (v. 2) are שני כתובים (see note #2)  

ii רבנן: they would both be needed, since we can't infer from קדשים and נזיר has a stringency (even seeds אסורים)  

iii ר"ע: could infer from נזיר, as we learn other איסורים from נזיר  

iv summary:   

  (no application) היתר מצטרף לאיסור is used for חטאת ,טכ"ע is used for משרת :רבנן 1

  (גיעולי נכרים from – טכ"ע) cannot be applied – שני כתובין but due to היתר מצטרף לאיסור both are used for :ר"ע 2

3 note: v. 3 teaches that איסורי נזיר combine – no need, if היתר מצטרף לאיסור 

(a) answer: איסורי נזיר combine even if eaten one after the other, המל"א – only if eaten together 

(b) Note: ר"ש, who doesn't accept צירוף, uses that verse to teach need for complete הפלאה  

II ר"א's statement about המל"א – parallel to ר' יוחנן's 

a המל"א doesn't apply to liquids except in (משרת) איסורי נזיר (rule doesn't apply to solids even in איסורי נזיר) 

b ר"א: there are ten "רביעיות" –  mnemonic – 5 white, 5 red 

i red:  

 for liability – נזיר 1

 רביעית cups require 4 – עושה פסח 2

 הוראת איסור והיתר he is now forbidden from ,רביעית having drunk a – שהורו 3

  חייב מיתה is רביעית having drunk a מקדש who enteris כהן a – במקדש 4

  (v. 4) מטמא באהל from two corpses is רביעית דם a – שמתו 5

ii white: 

  (לחמי תודה or חביתי כ"ג either) חלה of oil for רביעית need – חלת  1

 רקיקי נזיר of oil for רביעית need – נזיר 2

  (purification ceremony with birds) מצורע of water for רביעית need – מצורע 3

מאט liquids that are – שנפסלו 4  render the body פסול after having ingested a רביעית 

 (הוצאה for חייב to be) for liquids שעור default – שבת 5

iii challenge: רביעית of water for נט"י (רבנן of ר' יוסי)? ר' יהודה's opinion re  סוטהמי   ?מי רגלים s opinion re diluting'ר' זכאי ?

1 Answer:  ר"א wasn’t including disputed rulings 

iv Challenge: what about מקוה for small כלים (can be as small as a רביעית if it covers the כלי)  

1 Answer: רבנן reversed that ruling and require מ' סאה for any sort of טבילה 
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III Analysis of remainder of משנה –  

a ר"ע rules that the שעור for יין is also כזית, as "wet and dry grapes" are juxtaposed (v. 5) 

b reason the תורה lists all the איסורים separately is to establish separate חיובים – this applies לכל התורה כולה 

i if he eats חייב – זג twice (once for מכל אשר ייעשה מגפן היין)  - etc.  

 לאו שבכללות since it is a בל יחל for מלקות no – רבא 1

2 Challenge: ר"פ quotes ר"א:  counts possible חיובים and reaches 5 – should be 6 for מכל אשר ייעשה… 

3 Answer: ר"פ – ruling only said "לוקה" and he added numbers from his own reasoning  


