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ד.
זו היא דחייבין על זדונה מכות, אבל אוכל ולא אכל ־ לא לקי.!◊

מכדי האי סתמא והאי סתמא, מאי חזי דעביד כי האי סתמא? לעביד כי האי סתמאִ ¿◊ד.

!◊ד.
ולטעמיך, רבי גופיה היכי סתם לן הכא הכי והכא הכיִ - אלא, מעיקרא סבר: לאו שאין בו מעשה לוקין 

עליו וסתמה, והדר סבר: אין לוקין עליו וסתמה, ומשנה לא זזה ממקומה.

במאי אוקימתא? כר' ישמעאל ולמלקות, מראות נגעים מאי מלקות איכא?¿◊ד.

בקוצץ בהרתֹו וכרבי אבין א"ר אילעא!ד.

כל מקום שנאמר השמר פן ואל ־ אינו אלא לא תעשה.דא"ר אבין א"ר אילעא:▀!◊ד.

¿◊ד.
יציאות שבת מאי מלקות איכא? לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד הוא, וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד 

־ אין לוקין עליוִ 

משום הכי קא מוקמינא כר' ישמעאל!◊ד.

לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד ־ לוקין עליו.דאמר:[רבי ישמעאל]▀!◊ד.

הא לאו הכי ־ קיימא כר"ע? קשיא ידיעותִ ¿◊ד.

לאו אמרת: רבי ישמעאל היא ולמלקות? ר"ע נמי ולמלקות.!◊ד.

אי הכי, ידיעות ־ התראות מיבעי ליהִ ¿ד.

הא לא קשיא, תני: ידיעות דהתראות.!◊ד.

ִ ¿◊ד. אי הכי, שתים שהן ארבע ־ תרתי הוא דהויין

ותו, את שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בינתים ־ העלמה למלקות מאי עבידתיה?¿◊ד.

 ותו, הרי זה בעולה ויורדִ ¿◊ד.

רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי, בידיעות ־ נסיב לה כרבי ישמעאל, בשבועות ־ נסיב לה כר"ע.אלא אמר רב יוסף:!◊ד.

אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנארב אשי:Оד.

ֹ ואמר לי:[רב כהנא]▀◊ד. לא תימא: רבי נסיב לה אליבא דתנאי וליה לא ס"ל, אלא רבי טעמיה דנפשיה מפרש

דתניא:[רבי עקיבא]▀▀◊ד.
מנין שאינו חייב אלא על שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בינתים? ת"ל: (ויקרא ה') ונעלם 

 ֹ ונעלם שני פעמים, דברי ר"ע

ד:
רבי:▀▀◊

אינו צריך, הרי הוא אומר ונעלם ־ מכלל דידע, והוא ידע ־ הרי כאן שתי ידיעות, אם כן מה ת"ל 

(ויקרא ה') ונעלם ונעלם? לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדש.

אשכחן בידיעות דאית ליה טעמיה דנפשיה, שבועות דלית ליה טעמיה דנפשיה מנלן?¿◊ד:

ֹ !◊ד: סברא הוא, ר"ע מאי טעמא קא מחייב לשעבר? דדריש ריבויי ומיעוטי, רבי נמי דריש ריבויי ומיעוטי

בכל פודין בכור אדם חוץ מן השטרותדתניא, רבי:♦▀!◊ד:

בכל פודין בכור אדם חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות.רבנן:♦▀!◊ד:

[רבי]▀!ד:

מאי טעמא דרבי? דריש ריבויי ומיעוטי: (במדבר י"ח) ופדויו מבן חדש ־ ריבה, (במדבר י"ח) בערכך 

כסף חמשת שקלים ־ מיעט, תפדה ־ חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה ־ ריבה הכל, מאי ריבה? כל מילי, 

ומאי מיעט? מיעט שטרות.

[רבנן]▀!ד:

ורבנן דרשי כללי ופרטי: ופדויו מבן חדש ־ כלל, בערכך כסף חמשת שקלים ־ פרט, תפדה ־ חזר וכלל, 

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר 

המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות ־ שאינן מטלטלין, יצאו עבדים, שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות ־ 

אע"פ שמטלטלין אין גופן ממון.

רבי דריש ריבויי ומיעוטי? והא רבי כללי ופרטי דרישִ רבינא לאמימר:¿◊ד:
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ֹ ]▀¿♦◊ד: דתניא:[ר' יוסי בר' יהודה
(דברים ט"ו) מרצע־ אין לי אלא מרצע, מנין לרבות הסול והסירה, המחט והמקדח והמכתב? ת"ל: 

 ֹ (דברים ט"ו) ולקח, כל דבר שנלקח ביד, דברי ר' יוסי בר' יהודה

ֹ רבי:▀¿♦◊ד: מרצע ־ מה מרצע מיוחד של מתכת, אף כל של מתכת

ואמרינן: במאי קא מיפלגי? רבי דריש כללי ופרטי, ורבי יוסי בר' יהודה דריש ריבויי ומיעוטיִ ¿◊ד:
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