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25.1.3 

4a (במאי אוקימתא)  5b (רשויות שבת שתים) 

 

  ב, ה ויקרא :ְוָאֵׁשם ָטֵמא ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ָטֵמא ֶׁשֶרץ ְּבִנְבַלת אוֹ  ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ְּבִנְבַלת אוֹ  ְטֵמָאה ַחָּיה ְבִנְבַלת אוֹ  ָטֵמא ָּדָבר ְּבָכל ִּתַּגע ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש אוֹ  .1

  ג, ה ויקרא :ְוָאֵׁשם ָיַדע ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ָּבּה ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֻטְמָאתוֹ  ְלֹכל ָאָדם ְּבֻטְמַאת ִיַּגע ִכי אוֹ  .2

  טז, יח במדבר :הּוא ֵּגָרה ֶעְׂשִרים ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ְׁשָקִלים ֲחֵמֶׁשת ֶּכֶסף ְּבֶעְרְּכ� ִּתְפֶּדה ֹחֶדׁש ִמֶּבן ּוְפדּוָיו .3

  יז, טו דברים :ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲאָמְת� ְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְל� ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת ְבָאְזנוֹ  ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחּתָ  .4

  ט, יא ויקרא :ֹּתאֵכלּו ֹאָתם ּוַבְּנָחִלים ַּבַּיִּמים ַּבַּמִים ְוַקְׂשֶקֶׂשת ְסַנִּפיר לוֹ  ֲאֶׁשר ֹּכל ַּבָּמִים ֲאֶׁשר ִמֹּכל ֹּתאְכלּו ֶזה ֶאת .5

  יג, ה במדבר :ִנְתָּפָׂשה �א ְוִהוא ָּבּה ֵאין ְוֵעד ִנְטָמָאה ְוִהיא ְוִנְסְּתָרה ִאיָׁשּה ֵמֵעיֵני ְוֶנְעַלם ֶזַרע ִׁשְכַבת ֹאָתּה ִאיׁש ְוָׁשַכב .6

  לא, ה במדבר: ֲעֹוָנּה ֶאת ִּתָּׂשא ַהִהוא ְוָהִאָּׁשה ֵמָעֹון ָהִאיׁש ְוִנָּקה .7

  כא, כח איוב :ִנְסָּתָרה ַהָּׁשַמִים ּוֵמעֹוף ָחי ָכל ֵמֵעיֵני ְוֶנֶעְלָמה .8

  יג, כח איוב :ַהַחִּיים ְּבֶאֶרץ ִתָּמֵצא ְו�א ֶעְרָּכּה ֱאנֹוׁש ָיַדע �א .9

  
I reassessing identity of anonymous author of our משנה 

a on assumption (above) that author is ר' ישמעאל – and שבועות  מכות, what מכות are there for מראות נגעים? 

i answer: cutting off בהרת, as per ר' אלעא’s interpretation of (השמר בנגע צרעת) לאו=השמר  

b however: what מכות could there be for יציאות השבת? it is a לאו שניתןלאזהרת מב"ד – no מכות 

i answer: that’s why we established ר' ישמעאל as the author – he holds that  לאזהרת מב"ד לוקין עליולאו שניתן  

1 question: if not, how could we have assigned it to ר"ע? his position on ידיעות הטומאה is at odds with משנה 

2 answer: just as we shifted to מכות for ר"י, we could do the same for ר"ע (re: ידיעות הטומאה)  

(a) however: that implies a case of מזיד – how can we assign מזיד to העלם טומאה?  

(b) and: the משנה rules that in such a case, he must bring עולה ויורד – no mention of מכות 

c rather: author is רבי, who accepts ר"ע re: שבועות and ר' ישמעאל’s position re: ידיעות הטומאה 

i ר' אשי: reported this to ר"כ, who explained that רבי himself holds that ידיעות הטומאה apply to all four 

1 as per ברייתא: regarding vv. 1-2 

(a) ר"ע: two mentions of ונעלם set up parameters – awareness beforehand and afterwards 

(b) רבי: awareness afterwards subsumed under ידע והוא  – second mention extends to העלם מקדש וקדשים 

(i) explanation (רבא): since it says נעלמה, means he originally knew 

(ii) challenge (אביי): that meaning cannot be applied to v. 6, per v. 7; nor to v. 8, per v. 9 

1. rather (אביי): רבי holds that knowledge – at any point in life – is called knowledge 

a. challenge (ר"פ): if so, how is there ever a case of אין בה ידיעה בתחילה?  

b. answer: תינוק שנשבה לבין העכו"ם 

2 question: does רבי also accept the position of ר"ע re: שבועות or is he just presenting ר"ע position?  

(a) answer: ר"ע’s position is premised on the use of רבוי ומיעוט (contra כלל ופרט) – רבי also uses it, as per:  

(i) בכור אדם :רבי may be נפדה with anything except שטר (v. 3 – רבוי ומעוט ורבוי – only שטר excluded)  

(ii) רבנן: use כלל ופרט and exclude שטר and קרקע/עבדים  

(b) challenge (רבינא): רבי uses כלל ופרט in defining מרצע (v. 4) 

(i) contra: ר' יוסי בר יהודה who has broader interpretation of מרצע by using כלל פרט 

(ii) answer: usually, רבי employs כלל ופרט 

1. but: in our case, he uses רבוי ומעוט as per תדבר"י, who rules that the same word (e.g. במים, v. 5) 

cannot be used as “sandwich” כללים  תפדה is used twice, he applies רבוי ומעוט 

 between them פרט ”next to each other, “put כללים apply different rule – when you find 2 :רבנן .2

(iii) observation: since רבי generally uses שבועות ,כלל ופרט is a difficult position for him 

1. rather: re: שבועות, he presents ר'"ע’s position but doesn’t accept it himself 

II Analysis of next clause – יציאות השבת שתים שהן ארבע – and why שבת א:א has 24 inside and 24 outisde 

a answer: where שבת is the main subject, we have  אבות ותלדות; here, it is not, so we have only אבות 

i challenge: אבות are יציאות – there are only 2 of them (רה"י  רה"ר and the inverse)  

b ר"פ: in שבת, we are taught חיובים ופטורים; here, only חיובים (full carrying)  

i challenge: there are only 2 יציאות that are לחיוב (עני bringing out, בעה"ב pushing out)  

ii answer: תנא refers to “brining in” as הוצאה as well 

1 proof: wording in מוציא מרשות לרשות – שבת ז:ב (implies either direction) 

2 additional proof: שבת א:א uses יציאות yet the 1st example is (פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעה"ב) הכנסה 

c רבא: meaning of שתים is רשויות (that lead to 4 circumstances of liability) 

  

 


