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  .נג �ד גיטי�

  ?מדוע, במשנה מבואר שהמטמא מדמע ומנס� במזיד חייב ובשוגג פטור

  

  בשוגג פטור  במזיד חייב  

פטרוהו חכמי� כדי שיודיעו  דהיזק שאינו ניכר שמיה היזק  לחזקיה
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 דהיזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק חייבוהו חכמי� שלא כל אחד יטמא לחברו  יוחנ� ' לר

   

  :גיטי� ד� נג

  ?ומה הדי� לאחרי�, מה הדי� התבשיל למבשל בעצמו, במזיד ואשל בשבת בשוגג המב

  

 במזיד בשוגג 
יאכל מאיר' לר

ש בכדי שיעשו"לא יאכל עד מוצ 2
3 

  'לר
  יהודה

ש בכדי שיעשו"לא יאכל עד מוצ
   לא יאכל עולמית: עצמוהמבשל 4

  ש" לא יאכלו עד מוצ:אחרי�
  בכדי שיעשו

 יוחנ�' לר
 הסנדלר

   לא יאכל עולמית: עצמוהמבשל
 ש בכדי שיעשו" לא יאכלו עד מוצ:אחרי�

  לעול��לא יאכל לא הוא ולא אחרי� 

  

  ?הנוטע בשבת או בשביעית מה הדי�

  

  בשביעת  בשבת   

  יעקר   יעקר:במזיד,  יקיי�:בשוגג  מאיר' לר

   יעקר:במזיד,  יקיי�:בשוגג  יעקר  יהודה' לר
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 שצרי� לשל� להודיעו שדימע או טימא או ניס� ושלא יכשל שלא ימנע המזיק בשוגג מחמת', פי 
שהרי כל , אי� חשש שלא יודיע, אכ� המזיק במזיד.  ולכ� פטרו את המזיק מלהודיעו�באיסור 

וכיו� שכוונתו היא להזיק ודאי ,  בהיזק כזה שאינו ניכר הוא רק כשמודיעו�תועלת היזקו 
  .ולכ� השאירו אותו על די� תורה שחייב לשל�,  ינזקשמודיעו כי בלא זה לא

2
מ שדוקא בעשה "ל לר"דס, ולא צרי� להמתי� לערב בכדי שיעשו, בו ביו�' הוא ואפי' ואפי',  פי

מ בינו "ואי� חילוק לר. אבל בשוגג לא, אז אמרינ� שיחכה לערב בכדי שיעשו, ישראל איסור במזיד
 מותר בו �שאפילו לו , לרבותא,  דהיינו למבשל בעצמו"יאכל"ונקט ברישא בלשו� , לבי� אחרי�

 . ביו�
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 �ונקט בסיפא בדידיה משו� רישא , ש בכדי שיעשו"ה שאחרי� צריכי� לחכות למוצ" וה
, יהודה בשוגג' מ במזיד היא סברת ר"ומבואר כא� שכסברת ר. ל"שברישא יש חידוש בדידיה וכנ

 ].יוחנ� הסנדלר בשוגג' ריהודה במזיד היא סברת ' כסברת ר, וכ� לקמ�[
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. כ צרי� להמתי� נמי בכדי שיעשהו"וא, ומטע� שלא יהנה מעבירה,  והיינו בי� הוא ובי� אחרי�
דקנס זה הוא רק לדידה שעשה העבירה , "שוגג אטו מזיד"ולא מטע� קנס של , כ זה הטע�"וע

' ור, )יהודה' סברת רל(כ היה אסור לו עולמית כמו במזיד "דא, וזה אי אפשר לומר, ולא לאחרי�
 ".בשוגג יאכל למוצאי שבת"יהודה אמר להדיא ש


