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א ֹו נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בְּ כָל ָדּבָ ר טָ מֵ א א ֹו בְ נִ בְ לַת חַ יָּה ְטמֵ אָה א ֹו בְּ נִ בְ לַת בְּ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה א ֹו בְּ נִ בְ לַת ֶשׁ ֶרץ ָטמֵ א וְ נֶעְ לַם ִממֶּ נּוּ וְ הוּא טָ מֵ א
ֵ ָאָדם לְ כֹל טֻ ְמאָת ֹו אֲ ֶשׁר ִי ְטמָ א בָּ הּ וְ נֶעְ לַם ִממֶּ נּוּ וְ הוּא יָדַ ע וְ א
ָ א ֹו כִ י ִיגַּע בְּ טֻ ְמאַת
 ג, ויקרא ה:שׁם
ֹ ַוּפְ דוּיָו ִמבֶּ ן ֹח ֶדשׁ ִתּפְ דֶּ ה ְבּעֶ ְרכְּ כֶּסֶ ף חֲ מֵ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים ְבּ ֶשׁ ֶקל ה
 טז, במדבר יח:קּ ֶדשׁ עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הוּא
ֶ ֲוְ ל ַָק ְח ָתּ אֶ ת הַ מַּ ְרצֵ עַ וְ נ ַָת ָתּה ְבאָ ְזנ ֹו וּבַ דֶּ לֶת וְ הָ יָה לְ עֶ בֶ ד ע ֹולָם וְ אַף לַאֲ ָמ ְת ַתּע
 יז, דברים טו:שׂה כֵּן
ֶ אֶ ת זֶה תֹּאכְ לוּ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר בַּ מָּ ִים כֹּל אֲ ֶשׁר ל ֹו ְסנַפִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק
 ט, ויקרא יא:שׂת בַּ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים וּבַ נְּ חָ לִ ים אֹ ָתם תֹּאכֵלוּ
ְ ישׁהּ וְ נ ְִס ְתּ ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמאָה וְ עֵ ד אֵ ין בָּ הּ וְ ִהוא א
ָ וְ ָשׁכַב ִאישׁ אֹ ָתהּ ִשׁכְ בַ ת ז ֶַרע וְ נֶעְ לַם מֵ עֵ ינֵי ִא
 יג, במדבר ה:נִתפָּ ָשׂה
ָ וְ נִ ָקּה הָ ִאישׁ מֵ עָ וֹן וְ הָ ִא ָשּׁה הַ ִהוא ִתּ
 לא, במדבר ה:שּׂא אֶ ת עֲ ֹונָהּ
 כא, איוב כח:וְ נֶעֶ לְ מָ ה מֵ עֵ ינֵי כָל חָ י וּמֵ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם נִ ְס ָתּ ָרה
 יג, איוב כח:א י ַָדע אֱ נוֹשׁ עֶ ְרכָּהּ וְ א ִתמָּ צֵ א ְבּאֶ ֶרץ הַ חַ יִּים
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reassessing identity of anonymous author of our משנה
a
on assumption (above) that author is  – ר' ישמעאלand  שבועות מכות, what  מכותare there for ?מראות נגעים
i
answer: cutting off בהרת, as per ’ר' אלעאs interpretation of )השמר בנגע צרעת( לאו=השמר
b however: what  מכותcould there be for  ?יציאות השבתit is a  – לאו שניתןלאזהרת מב"דno מכות
i
answer: that’s why we established  ר' ישמעאלas the author – he holds that לאו שניתן לאזהרת מב"ד לוקין עליו
1
question: if not, how could we have assigned it to  ?ר"עhis position on  ידיעות הטומאהis at odds with משנה
2
answer: just as we shifted to  מכותfor ר"י, we could do the same for ( ר"עre: )ידיעות הטומאה
(a) however: that implies a case of  – מזידhow can we assign  מזידto ?העלם טומאה
(b) and: the  משנהrules that in such a case, he must bring  – עולה ויורדno mention of מכות
c
rather: author is רבי, who accepts  ר"עre:  שבועותand ’ר' ישמעאלs position re: ידיעות הטומאה
i
ר' אשי: reported this to ר"כ, who explained that  רביhimself holds that  ידיעות הטומאהapply to all four
1
as per ברייתא: regarding vv. 1-2
(a) ר"ע: two mentions of  ונעלםset up parameters – awareness beforehand and afterwards
(b) רבי: awareness afterwards subsumed under  – והוא ידעsecond 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:  רביholds 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  רביalso accept the position of  ר"עre:  שבועותor is he just presenting  ר"עposition?
(a) answer: ’ר"עs position is premised on the use of ( רבוי ומיעוטcontra  רבי – )כלל ופרטalso uses it, as per:
(i) רבי:  בכור אדםmay be  נפדהwith anything except ( שטרv. 3 –  – רבוי ומעוט ורבויonly  שטרexcluded)
(ii) רבנן: use  כלל ופרטand exclude  שטרand עבדים/קרקע
(b) challenge ()רבינא:  רביuses  כלל ופרטin defining ( מרצעv. 4)
(i) contra:  ר' יוסי בר יהודהwho has broader interpretation of  מרצעby using כלל פרט
(ii) answer: usually,  רביemploys כלל ופרט
1. but: in our case, he uses  רבוי ומעוטas per תדבר"י, who rules that the same word (e.g. במים, v. 5)
cannot be used as “sandwich”  כללים  תפדהis used twice, he applies רבוי ומעוט
2. רבנן: apply different rule – when you find 2  כלליםnext to each other, “put”  פרטbetween them
(iii) observation: since  רביgenerally uses כלל ופרט,  שבועותis a difficult position for him
1. rather: re: שבועות, he presents ’ר'"עs position but doesn’t accept it himself
Analysis of next clause –  – יציאות השבת שתים שהן ארבעand why א: שבת אhas 24 inside and 24 outisde
a
answer: where  שבתis the main subject, we have  ;אבות ותלדותhere, it is not, so we have only אבות
i
challenge:  אבותare  – יציאותthere are only 2 of them ( רה"י  רה"רand the inverse)
b ר"פ: in שבת, we are taught  ;חיובים ופטוריםhere, only ( חיוביםfull carrying)
i
challenge: there are only 2  יציאותthat are  עני( לחיובbringing out,  בעה"בpushing out)
ii answer:  תנאrefers to “brining in” as  הוצאהas well
1
proof: wording in ב:( מוציא מרשות לרשות – שבת זimplies either direction)
2
additional proof: א: שבת אuses  יציאותyet the 1st example is )פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעה"ב( הכנסה
c
רבא: meaning of  שתיםis ( רשויותthat lead to 4 circumstances of liability)
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