
  גיטין נג
  

  ר' יוחנן  חזקיה  
  פטור - מזיד ואחד שוגג אחד תורה דבר  חייב - מזיד ואחד שוגג אחד  תורה דבר

  היזק שמיה לא  היזק שמיה  ניכר שאינו היזק
, חבירו של טהרותיו ומטמא הולך ואחד אחד כל יהא שלא? חייב במזיד  שיודיעו כדי? פטור בשוגג  :אמרו טעם ומה   .אני פטור ואומר

    !נמי במזיד אפילו, הכי אי  קושי
    ?ליה מודע לא אודועי, מכוין קא לאוזוקי השתא  תירוץ

  ! ליה מיבעי העולם תיקון מפני פטורין שוגגין האי, היזק שמיה ניכר שאינו היזק אמרת ואי; העולם תיקון מפני: עלה ותני ,חייבין - מזידים, במקדש שפגלו הכהנים: תנן  שיטת ר' יוחנןניסיון להוכיח 
  .העולם יקוןת מפני, פטורין - שוגגין הא; חייבין - מזידין: קאמר נמי הכי  דחייה

; מיםש בדיני וחייב אדם מדיני פטור - חטאת ובפרת חטאת במי מלאכה העושה  קושי על חזקיה   !לחייב נמי אדם בדיני, היזק שמיה ניכר שאינו היזק אמרת ואי
  דעתיה אסח דלא הא, דעתיה דאסח הא: קשיא ולא, בכנגדן ואידי אידי, אלא :2 תירוץ  ! לחייב נמי אדם בדיני, היזק שמיה ניכר שאינו היזק ואי, בהו עביד קא מעשה בגופן :על התירוץ קושי  בכנגדן הא, בגופן הא: 1 רוץתי  !כשרה - משקלות בהן ששקל חטאת מי: רבא והאמר: קושי  משקלות בהן ששקל - חטאת מי, ותדוש שתינק מנת על לרבקה שהכניסה - פרה  תירוץ

 שלך הרי לו ומרא, הפסח עליו ועבר - חמץ, ונטמאת - תרומה, ונפסל מטבע גזל  חזקיהקושי על שיטת עוד 
  !שלומי בעי מעליא ממונא, הוא גזלן האי, היזק שמיה ניכר שאינו היזק אמרת ואי; לפניך

  : כתנאי לימא  
  והמנסך, והמדמע, המטמא

  ר' יהודה  ר' מאיר  
  פטור  חייב  שוגג
  חייב  מזיד

  היזק שמיה לא  היזק שמיה ניכר שאינו היזק  שונה במחלוקתהבנה רא
  היזק שמיה לא ניכר שאינו היזק - עלמא דכולי  - יצחק בר נחמן רב אמר

  מזיד אטו שוגג קנסו לא  מזיד אטו שוגג בקנסו

  : דתניא; יהודה אדרבי יהודה דרבי ורמי, מאיר אדרבי מאיר דרבי ורמי  
  בשבת המבשל

  הסנדלר יוחנן' ר  ר' יהודה  ר' מאיר  
 שבת למוצאי יאכל  שיאכל למוצ"  יאכל  שוגג

  לו ולא לאחרים
 לא עולמית יאכל לא  לא יאכל עולמית  לא יאכל  מזיד

  לאחרים ולא לו
   ,קשיא לא מאיר אדרבי מ"דר  

  קניס לא בדאורייתא  קניס בדרבנן  בשבת המבשל  והמנסך, והמדמע, המטמא
  קשיא לא יהודה' אדר יהודה' דר  

  קניס בדאורייתא   בדרבנן - קניס לא כי  בשבת המבשל  והמנסך, והמדמע, המטמא
  


