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30.8.12 
116b (משנה ו) 117b (סיום הפרק) 

 

  י, ד ויקרא :ָהֹעָלה ִמְזַּבח ַעל ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיָרם ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ִמּׁשֹור יּוַרם ַּכֲאֶׁשר .1
  טז, ג ויקרא :ה'לַ  ֵחֶלב ָּכל ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִאֶּׁשה ֶלֶחם ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיָרם .2
  כג, ז ויקרא :ֹתאֵכלּו א ָוֵעז ְוֶכֶׂשב ׁשֹור ֵחֶלב ָּכל ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .3
  ט, ג ויקרא :ַהֶּקֶרב ַעל ֲאֶׁשר ַהֵחֶלב ָּכל ְוֵאת ַהֶּקֶרב ֶאת ַהְמַכֶּסה ַהֵחֶלב ְוֶאת ְיִסיֶרָּנה ֶהָעֶצה ְלֻעַּמת ְתִמיָמה ָהַאְלָיה ֶחְלּבוֹ  ה'לַ  ִאֶּׁשה ַהְּׁשָלִמים ִמֶּזַבח ְוִהְקִריב .4
  יא, יז ויקרא :ְיַכֵּפר ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם ִּכי ַנְפֹׁשֵתיֶכם ַעל ְלַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָלֶכם ְנַתִּתיו ַוֲאִני ִהוא ַּבָּדם ַהָּבָׂשר ֶנֶפׁש ִּכי .5
  ג, ו ויקרא :ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל ְוָׂשמוֹ  ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָהֹעָלה ֶאת ָהֵאׁש ֹּתאַכל ֲאֶׁשר ַהֶּדֶׁשן ֶאת ְוֵהִרים ְּבָׂשרוֹ  ַעל ִיְלַּבׁש ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמּדוֹ  ַהֹּכֵהן ְוָלַבׁש .6
  כג, טז ויקרא :ָׁשם ְוִהִּניָחם ַהֹּקֶדׁש ֶאל ְּבֹבאוֹ  ָלַבׁש ֲאֶׁשר ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ּוָפַׁשט מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ַאֲהֹרן ּוָבא .7
  ו, כא דברים :ַבָּנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרִבים ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוֹכל .8

 
I משנה ו: contrasting the prohibitions of דם and ֵחלב 

a חלב: carries מעילה and פגול, נותר וטמא attach to it 
i source (for מעילה attaching to חלב): ר' ינאי: v. 1; re פר כהן משיח, is compared to אימורי שור שלמים 

1 which ends up: teaching us about אימורי שלמים; 
(a) just as: פר כהן משיח is subject to מעילה (none is eaten); so אימורי שלמים (including חלבים) are subject to מעילה 

2 reaction (ר' חנינא): what is deficient about רבי’s teaching, using v. 2 to teach that אימורי קדק"ל are subject to מעילה 
3 defense: that alone wouldn’t teach about non-חלבים that are אימורים 

(a) and: the comparison in v. 1 wouldn’t include the fat of the tail, (doesn’t exist in שור) we need כל חלב 
ii tangential challenge (ר' מרי לר' זביד): if אליה is considered “חלב”; it should be forbidden from consumption 

1 answer (ר' זביד): v. 3 indicates that חלב is only forbidden if it is common to all 3 בהמות טהורות 
2 answer (ר' אשי): the tail is called חלבו האליה (v. 4) not unmodified חלב 

(a) challenge: if so, מעילה should not attach 
(b) rather: we reject ר' אשי and prefer ר' זביד’s answer 

iii source: for מעילה not attaching to דם 
 ”meaning “it is yours ,לכם – v. 5 :עולא 1
 מעילה and not for כפרה meaning it is given for ,לכפר – v. 5 :דבי ר' ישמעאל 2
  (מעילה no) כפרה means that it always had the status it achieved after ;הוא – v. 5 :ר' יוחנן 3

(a) challenge: the inverse could be inferred; it always had the status of before כפרה (מעילה attaches) 
(b) block: there is nothing which, once having completed its task, still has מעילה attached 

(i) challenge: תרומת הדשן, per v. 6, still has מעילה attached even after being placed near the מזבח 
(ii) defense: תרוה"ד and בגדי כהונה (v. 7) are שני כתובין הבאין כאחד  can’t be a model 

1. challenge: that answer only works for רבנן, who interpret והניחם שם as requiring גניזה 
a. but: for ר' דוסא, who understands והניחם שם as only disallowing use for another יוה"כ, there 

are no שני כתובין and we should infer from תרוה"ד 
(iii) rather: תרוה"ד and עגלה ערופה are שני כתובים הבאים כאחד 

1. challenge: ר' יהודה maintains that שני כתובים הבאים כאחד can be a model – how can we answer 
2. answer: there is an exclusionary phrase in each –  

a. ושמו :תרוה"ד – this and no other 
b. העגלה :עגלה ערופה 

(c) note: the need for 3 verses excluding דם (above) 
(i) נותר: excludes דם from נותר 
(ii) מעילה: excludes דם from מעילה (as above) 
(iii) טומאה: excludes דם from טומאה; i.e. if someone who was טמא ate דם קדשים 

1. however: there is no need to exclude דם from פיגול 
a. reason: פיגול only applies to something which has a מתיר (for people or the מזבח)  
b. and: פיגול is, itself, the מתיר 

b דם: applies to fowl and mammals, whether permitted or not; חלב only applies to בהמה טהורה 
  


