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דף נ"ג ע"א

א  .העושה לחבירו היזק שאינו ניכר  ,כגון ש מטמא טהרותיו  ,או מדמע תרומה בחולין של ו  ,או
ש מנסך את יינו לעבודה זרה  .בשוגג פטור ובמזיד חייב  .י " א שמן התורה חשוב היזק וחייב
בכל אופן  ,וחכמים פטרוהו בשוגג  ,כדי שיודיענו  .אבל במזיד אין חשש שלא יודיענו  ,שהרי
נ תכוין להזיקו  .וי " א שמן התורה אינו חשוב היזק ו פטור בכל אופן  ,וחכמים חייבוהו ב מזיד ,
כדי שלא יהא כל אחד מטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני .
ב  .י " א שהמנסך פטור גם במזיד  ,לפי שחייב מיתה ו ' קם ליה בדרב ה מיניה '  .ולא אמרו שחייב
לשלם במזיד רק על המערב יין נסך ביינו של חבירו  .וי " א שגם המנסך חייב לשלם  ,כי משעה
שהגביה כבר קנה  ,וחיוב מיתה לא בא עד שעת ניסוך .
ג  .העושה מלאכה במי חטאת של פרה אדומה  ,או בפרה עצמה  ,נפסלים  .ול ענין תשלומין :
לסובר ש היזק שאינו ניכר לא חשוב היזק  ,פטור מדיני אדם  ,וחייב בדיני שמים ) פורענות
שמשלמין לרשעים (  .ולסובר שהוא חשוב היזק  ,אם ע שה מלאכה בגופן בידים  ,כגון ששקל
משקלות ב מים ) שנתן בשר במים (  ,חייב בדיני אד ם  .אבל אם לא היה אלא גרמא  ,כגון
ש הכניס פרה לרבקה על מנת שתינק ותדוש  ,או ש שקל משקלות כנגד מי חטאת  ,והסיח
דעתו משמירתם  ,שלא נפסל רק על ידי מחשבתו  ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים .
ד  .אם שקל משקלות כנגד מי ח טאת ולא הסיח דעתו משמירתם  ,כשרים .
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דף נ"ג ע"ב

א  .גזל מטבע ונפסל  ,תרומה ונטמאת  ,חמץ ועבר עליו הפסח  ,אומר לו הרי שלך לפניך .
ומכאן למדנו ש היזק שאינו ניכר לא חשוב הי ז ק .
ב  .ל רבי מאיר חייב המטמא והמדמע והמנסך גם בשוגג  ,לפי שעבר על איסור דרבנן ) כי היזק
שאינו ניכר לא חשוב היזק (  ,קנסו שוגג אטו מזיד  ,שדברי סופרים צריכים חיזוק  .וגם על
ה מנסך ) שעבר על איסור תורה ( החמירו  ,משום חומר ע " ז  .ולרבי יהודה לא קנסו שוגג אטו
מזיד באיסור דרבנן  ,וגם על מנסך לא גזרו ש בני אדם בדלים מעבודה זרה .
ג  .המבשל בשבת  -א ( לרבי מאיר  :בשוגג יאכל גם הוא עצמו ואפילו בשבת  ,במזיד לא
יאכל  .ו לא קנסו שוגג אטו מזיד באיסור ת ורה  .ב ( לרבי יהודה  :בשוגג יאכל הוא עצמו
למוצאי שבת  ,אבל בשבת לא יאכל  ,שגזרו שוגג אטו מזיד באיסור תורה  .ו במזיד לא יאכל
עולמית  .ג ( ל ר בי יוחנן הסנדלר  :בשוגג יֵ אָ כֵ ל למוצאי שבת לאחרים  ,אבל לא לו  .במזיד לא
יֵ אָ כֵ ל עולמית  ,לא לו ולא לאחרים .
ד  .וכן הנוטע בשבת  -לרבי מאיר  :בשוגג יקיים  ,במזיד יעקר  .ו לרבי יהודה  :בין בשוגג בין
במזיד יעקר .
ה  .הנוטע בשביעית  -לרבי מאיר  :בין בשוגג בין במזיד יעקר  ,שיתוודע שנטע בשביעית
ש מונין שני ערלה ורב עי משנת הנטיעה  ,אבל בשבת לא גזרו ש אין מונין משבתות  .וגם משום
ש נחשדו ישראל על שביעית ולא על שבת  .ולרבי יהודה  :בשוגג יקיים במזיד יעקר  ,ולא גזרו
כמו בשבת  ,כי השביעית היתה חמורה על אנשי מקומו .
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