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 ט, ויקרא ג:הַ ֶקּ ֶרב

הַ חֵ לֶב אֲ ֶשׁר עַ ל

 ג, ויקרא ו: ַהַ ִמּזְ בֵּ ח

I

 י, ויקרא ד:עלָה
ֹ ָיוּרם ִמשּׁוֹר זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים וְ ִה ְק ִט ָירם הַ כֹּהֵ ן עַ ל ִמזְ בַּ ח ה
ַ  כַּאֲ ֶשׁר.1
 טז, ויקרא ג:'יח ִ יחֹ ַח כָּל חֵ לֶב ַלה
ַ  וְ ִה ְק ִט ָירם הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה לֶחֶ ם ִא ֶשּׁה לְ ֵר.2
 כג, ויקרא ז:ֶשׂב וָ עֵ ז א תֹאכֵלוּ
ֶ  ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר כָּל חֵ לֶב שׁוֹר וְ כ.3
 וְ ִה ְק ִריב ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים ִא ֶשּׁה ַלה' חֶ לְבּ ֹו הָ אַלְ יָה ְת ִמימָ ה לְ עֻ ַמּת הֶ עָ צֶ ה י ְִס ֶירנָּה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ סֶּ ה אֶ ת הַ ֶקּ ֶרב וְ אֵ ת כָּל.4
 יא, ויקרא יז:ֹתיכֶם כִּ י הַ ָדּם הוּא בַּ נֶּפֶ שׁ ְיכַפֵּ ר
ֵ  כִּ י ֶפֶ שׁ הַ בָּ ָשׂר בַּ ָדּם ִהוא וַ אֲ ִ י ְַת ִתּיו ָלכֶם עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח לְ כַפֵּ ר עַ ל ְַפשׁ.5
וּמכְ ְ סֵ י בַ ד יִלְ בַּ שׁ עַ ל בְּ ָשׂר ֹו וְ הֵ ִרים אֶ ת הַ ֶדּ ֶשׁן אֲ ֶשׁר תֹּאכַל הָ אֵ שׁ אֶ ת הָ ֹעלָה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ ָשׂמ ֹו אֵ צֶ ל
ִ  וְ לָבַ שׁ הַ כֹּהֵ ן ִמדּ ֹו בַ ד.6
 כג, ויקרא טז:שׁם
ָ קֹּדשׁ וְ ִהנִּיחָ ם
ֶ ַ וּבָ א אַהֲ רֹן אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וּפָ ַשׁט אֶ ת בִּ גְדֵ י הַ בָּ ד אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ בְּ בֹ א ֹו אֶ ל ה.7
 ו, דברים כא: וְ כֹל זִ ְק ֵי הָ ִעיר הַ ִהוא הַ ְקּר ִֹבים אֶ ל הֶ ָחלָל י ְִרחֲ צוּ אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל הָ עֶ גְ לָה הָ עֲ רוּפָ ה בַ נָּחַ ל.8

מש ה ו: contrasting the prohibitions of  דםand חֵ לב
a
חלב: carries  מעילהand  ותר וטמא, פגולattach to it
i
source (for  מעילהattaching to )חלב: ר' י אי: 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 משיחis subject to ( מעילהnone is eaten); so ( אימורי שלמיםincluding  )חלביםare subject to מעילה
2
reaction ()ר' ח י א: what is deficient about ’רביs teaching, using v. 2 to teach that  אימורי קדק"לare subject to מעילה
3
defense: that alone wouldn’t teach about non- חלביםthat 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  אליהis considered “ ;”חלבit should be forbidden from consumption
1
answer ()ר' זביד: v. 3 indicates that  חלבis only forbidden if it is common to all 3 בהמות טהורות
2
answer ()ר' אשי: the tail is called ( חלבו האליהv. 4) not unmodified חלב
(a) challenge: if so,  מעילהshould not attach
(b) rather: we reject  ר' אשיand prefer ’ר' זבידs answer
iii source: for  מעילהnot attaching to דם
1
עולא: v. 5 – לכם, meaning “it is yours”
2
דבי ר' ישמעאל: v. 5 – לכפר, meaning it is given for  כפרהand not for מעילה
3
ר' יוח ן: v. 5 –  ;הואmeans that it always had the status it achieved after ( כפרהno )מעילה
(a) challenge: the inverse could be inferred; it always had the status of before  מעילה( כפרהattaches)
(b) block: there is nothing which, once having completed its task, still has  מעילהattached
(i) challenge: תרומת הדשן, per v. 6, still has  מעילהattached even after being placed near the מזבח
(ii) defense:  תרוה"דand ( בגדי כהו הv. 7) are  ש י כתובין הבאין כאחד can’t be a model
1. challenge: that answer only works for רב ן, who interpret  וה יחם שםas requiring ג יזה
a. but: for ר' דוסא, who understands  וה יחם שםas only disallowing use for another יוה"כ, there
are no  ש י כתוביןand we should infer from תרוה"ד
(iii) rather:  תרוה"דand  עגלה ערופהare ש י כתובים הבאים כאחד
1. challenge:  ר' יהודהmaintains that  ש י כתובים הבאים כאחדcan be a model – how can we answer
2. answer: there is an exclusionary phrase in each –
a. תרוה"ד:  – ושמוthis and no other
b. עגלה ערופה: העגלה
(c) note: the need for 3 verses excluding ( דםabove)
(i)  ותר: excludes  דםfrom ותר
(ii) מעילה: excludes  דםfrom ( מעילהas above)
(iii) טומאה: excludes  דםfrom  ;טומאהi.e. if someone who was  טמאate דם קדשים
1. however: there is no need to exclude  דםfrom פיגול
a. reason:  פיגולonly applies to something which has a ( מתירfor people or the )מזבח
b. and:  פיגולis, itself, the מתיר
b דם: applies to fowl and mammals, whether permitted or not;  חלבonly applies to בהמה טהורה
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