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כד.
בשלמא לריש לקיש, משום הכי קא פטר רבי שמעון¿◊

ֹ דתניא, רבי שמעון:▀¿◊כד. כל שהוא למכות, ולא אמרו כזית אלא לקרבן

אלא לרבי יוחנן, מאי טעמא דרבי שמעון דפטר?¿◊כד.

מידי הוא טעמא אלא משום איסור כולל, רבי שמעון לטעמיה דלית ליה איסור כולל!◊כד.

האוכל נבילה ביוה"כ ־ פטור.דתניא, רבי שמעון:▀!כד.

¿◊כד.
בשלמא לריש לקיש, משכחת לה בלאו והןֹ אלא לר' יוחנן, בשלמא לאו משכחת לה, אלא הן היכי 

משכחת לה?

אלא כדרבא!כד.

שבועה שלא אוכל, ואכל עפר ־ פטור.דאמר רבא:▀!◊כד.

▀◊כד.
רב מרי, אף אנן נמי 

תנינא:
קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום, ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים ־ הרי אשתו אסורה לוִ 

הכי השתא, התם כיון דמעיקרא אכל והדר אשתבע ליה ־ חשובי אחשביה, אלא הכא מי אחשביה.¿◊כד.

כד:
רבא:▀◊

מאי טעמא דמאן דאית ליה איסור כולל? מידי דהוה אאיסור מוסיף, ומאן דפטר ־ דלית ליה, כי אמר 

איסור מוסיף ־ בחדא חתיכה, בשתי חתיכות לא אמרי'.

ואמר רבא:▀◊כד:
למאן דאית ליה איסור כולל, אמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים 

וענבים ־ מיגו דחייל אענבים חייל נמי אתאנים.

פשיטאִ ¿כד:

מהו דתימא: איסור הבא מאליו אמרינן, איסור הבא מעצמו לא אמרינן, קמ"ל.!◊כד:

▀¿◊כד:
מתיב רבא בריה דרבה: 

[רבנן]

יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד, ואלו הן: טמא שאכל חלב והוא נותר מן 

המוקדשין ביוה"כ

אף אם היתה שבת והוציאו ־ חייברבי מאיר:▀¿כד:

ֹ אמרו לו:▀¿כד: אינו מן השם

¿◊כד:
ואם איתא, משכחת לה חמש, כגון שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב, מיגו דחייל אתמרים חיילא 

נמי אחלבִ 

כי קתני ־ איסור הבא מאליו, איסור הבא מעצמו לא קתני.!◊כד:

והרי הקדשִ ¿◊כד:

בבכור דקדושתו מרחם!כד:

איבעית אימא: כי קתני ־ מידי דלית ליה שאלה, שבועה דאית ליה שאלה לא קתני.!◊כד:

הרי הקדשִ ¿◊כד:

הא אוקמינן בבכור.!כד:

איבעית ־ אימא: כי קתני ־ קרבן קבוע, קרבן עולה ויורד לא קתני.!◊כד:

הרי טמא שאכל את הקדש, דקרבן עולה ויורד הואִ ¿◊כד:

בנשיא, ורבי אליעזר היא!כד:

נשיא מביא שעיר.דאמר:[רבי אליעזר]!▀◊כד:

כי קתני ־ מידי דחיילא כשיעור - שבועה, דחיילא אפחות מכשיעור לא קתני.רב אשי:!◊כד:

הרי הקדשִ ¿◊כד:
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הא בעינן שוה פרוטה.!כד:

!◊כד:
רב אשי מאויריא אמר ר' 

זירא:
כי קתני ־ זדונו כרת, זדונו לאו לא קתני.

והרי אשם דזדונו לאו, וקתניִ ¿◊כד:
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