
  קנד-שבת דף קנג
  מצווה על שביתתואין  – נכרי

  

  )מצווה על שביתתו( אדםלאו  – חמור

  

  בו דעתאין  –שוטה 

  

   קטןלפי חכמים חרש ו          קטן  - אליעזר ' לפי ר

  קטן , פי בגדולחרש אתי לאיחלו(          )אינו בכלל מצוות(
  )יבוא לכלל דעת              

   חרש     

  )תרומתו תרומה לחומרא(יש לו דעת קלושה (

 בהמתו אחר המחמר: חמא בר רמי אמר הגירסה
 - במזיד, חטאת חייב - בשוגג, בשבת
  .סקילה חייב

: חמא בר רמי אמר
 בהמה אחר המחמר
 אינו - בשוגג, בשבת
 -  במזיד, חטאת חייב
  .סקילה חייב

 הוה רחל בר מרי דרב אחוה רבא
 משמיה שמעתיה להא לה מתני
: יוחנן רבי אמר, לפטור יוחנן דרבי

 פטור - בשבת בהמתו אחר המחמר
  . מכלום

לא קרא דאמר: רבא אמר -? טעמא מאי  המקור
 ובהמתך אתה מלאכה כל תעשה
 בשוגג -  הוא מה, דידיה דומיא בהמתו
 אף, סקילה חייב במזיד, חטאת חייב

 במזיד, חטאת חייב - בשוגג, נמי בהמתו
  .סקילה חייב -

 כל דהוקשה חטאת מחייב לא בשוגג  
 במזיד זרה לעבודה כולה התורה

 את המחלל: דתנן -  מיחייב לא נמי
 שגגתו על שחייבין בדבר השבת
 אין הא .סקילה זדונו ועל חטאת
 חייבין אין - חטאת שגגתו על חייבין

 לא נמי בלאו .סקילה זדונו על
 שניתן לאו ליה דהוה, מיחייב
 לאו וכל, דין בית מיתת לאזהרת
 אין - דין בית מיתת לאזהרת שניתן
  עליו לוקין

: חדא; בדבר תשובות שתי: רבא אמר   הקושי
 לכם יהיה אחת תורה )טו במדבר( דכתיב
 ביד תעשה אשר והנפש בשגגה לעשה
 לעבודה כולה התורה כל הוקשה רמה
 מעשה דעביד - זרה עבודה מה, זרה

 מעשה דעביד עד -  נמי הכא, בגופיה
 השבת את המחלל: תנן, ועוד. בגופיה
 זדונו ועל חטאת שגגתו על שחייבין בדבר
 חייבין דאין מידי דאיכא מכלל, סקילה

. סקילה זדונו על ולא חטאת שגגתו על
   ?דמחמר לאו, ניהו ומאי

 המחלל: רבא מתיב
 בדבר השבת את

 שגגתו על שחייבין
 על חייבין -  חטאת
 אין הא. סקילה זדונו
 שגגתו על חייבין
 חייבין אין -  חטאת

   -! סקילה זדונו על

  

, עקיבא דרבי ואליבא תחומין, לא  תירוץ
  יוסי דרבי אליבא והבערה

 הכי'? כו חייבין אין הא קתני מי
 שגגתו על שחייבין דבר: קאמר
, סקילה זדונו על חייבין -  חטאת
 שגגתו על חייבין שאין דבר ויש

 זדונו על וחייבין -  חטאת
  .מחמר -  ניהו ומאי, סקילה

  


