
 

 

 

 

 

  המשך - ן הנכריםתינוק שנשבה לבי

)יודע כגון ששגג בקרבן  )ומבאר(? )כלומר, הואיל וצריך ידיעה, במה שגג( ואלא מונבז שגגה במאי)ומברר(  )ס"ט א'(

 . שחייבים על זדונו כרת, אבל אינו יודע שחייב על שגגתו חטאת(

 . )עד שישגוג בעבירה עצמה(לא שמה שגגה , שגגת קרבן )החולקים על מונבז בברייתא( ורבנן

 ורבנן, שגגה במאי?  )ומבררת הגמרא(

אמר:  . וריש לקיש(1)שאז הקרבן על שגגת הכרת הוא באאמר: כיון ששגג בכרת, אף על פי שהזיד בלאו  רבי יוחנן
 . )ששגגת כרת בלבד אינה שגגה(עד שישגוג בלאו וכרת 

יוחנן: שאם עשאן כולן בהעלם מנינא למה לי? ואמר רבי  ,לאכות ארבעים חסר אחת, והוינן בה: אבות מתנן
 . 2בזדון שבת ושגגת מלאכות ?(דמחייב) על כל אחת ואחת. היכי משכחת לה חייב ,אחד

משכחת לה  ,רת אף על פי שהזיד בלאוששגג בכ , דאמר כיון(דאמר שגגת כרת שמה שגגה) בשלמא לרבי יוחנן
דידע ליה לשבת  ,קיש, דאמר עד שישגוג בלאו ובכרתא לרבי שמעון בן לאל ;3כגון דידע לה לשבת בלאו

 במאי? 

 . 4, ואליבא דרבי עקיבא(דאינן בקרבן) דידעה בתחומין( ומתרץ)

, שאין חייבין עליה חומש 5בתרומה הסובר שאין צריך שישגוג בלאו( רבי יוחנן)אפילו אמר אביי: הכל מודים  )ס"ט ב'(
 . 6בלאו שבה )גם(עד שישגוג 

במקום קרבן  )של שגגת תרומה(עומדת, וחומש  )של שאר עבירות(במקום כרת  )שכתוב בתרומה(אמר: מיתה  רבא
 .שהזיד בלאו( חייב חומש על שגגת מיתה, אף רבי יוחנן)ולקאי  )של שגגת שאר עבירות(

 שיטות הראשונים

 )שגגות ב,ו( כרב ושמואל, הסוברים דכהכיר ולבסוף שכח דמי, ולכן  הרמב"ם: פסק תינוק שנשבה לבין הגויים

                                                

ָגָגה"  . 1 ְׁ ש  ה ב ִּ ָתה"  )במדבר טו,כט(רבי יוחנן סובר שמהסמיכות של "ָלעֹש ֶׂ רְׁ כְׁ נִּ ָיד ָרָמה...וְׁ ה ב ְׁ ֲעש ֶׂ ר ת ַ ֶׂ ש  ֲאש  פֶׂ ַהנ ֶׂ )במדבר טו,ל; שמשם ל"וְׁ
זו שגגה לחייב עליה  , דורשים חכמים גם שאפילו אם שגג בכרת בלבד, הרילמדו חכמים שחטאת באה על שגגת לאו שיש בו כרת(

 . )תוספות ד"ה כגון ששגג, ס"ט א'(. שהרי בפסוק זה לא נזכר איסור לא תעשה כלל, אלא כרת בלבד )רש"י(חטאת 

אסורות בשבת  דאי בזדון מלאכות ושגגת שבת, דיודע שהן .לאכות הללו אסורותדאינו יודע שהמ ,, ושגגת מלאכותדיודע שהוא שבת . 2
 כותיה, דאי לא ידעוזדון שבת לא הוי אלא אם כן יודע אחת מהל. תנן דאינו חייב אלא אחת לכל שבתהא  ,ל שכח שהיום שבתאב

 י."שר .אין כאן זדון שבת ,ק לו משאר ימים, וזה ששגג בכולןאין שבת חלו ,בחדא מינייהו

 י."שר .לאוין, או של כולן או של אחת מהןדיודע לה לשבת שהוזהר על ה; בכריתותבלאוין, ושגגת מלאכות  זדון שבת כחת להמש . 3

 י."שר .תחומין דאורייתא נינהו (ז ב', ל' ב'"כ) דאמר במסכת סוטה . 4

ֹ )ויקרא כב,יד(זר שאכל תרומה בשוגג משלם חומש, שנאמר  . 5 ָנַתן ַלכ  יתֹו ָעָליו וְׁ ִּ ש  ָיַסף ֲחמִּ ָגָגה וְׁ ְׁ ש  ש  ב ִּ י יֹאַכל קֹדֶׂ יש  כ ִּ אִּ ". : "וְׁ ש  ֹדֶׂ ת ַהק  ֵהן אֶׂ
 אבל אם אכלה במזיד אין מוסיף חומש, וחייב מיתה בידי שמים.

 כאמור לעיל, רבי יוחנן נפקא ליה מסמיכות שגגה לכרת, ומיתה בידי שמים שאני.  . 6
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" ַ ש   ָלאָכה ב ַ ה מְׁ ָעש ָ ָתם, וְׁ לֹא ד ָ ָרֵאל וְׁ ש ְׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ֵהם יִּ ָגַדל וְׁ ים, וְׁ ֹויִּ ֵבין ַהג  ה לְׁ ב ָ ְׁ ש  נ ִּ ֶׂ ינֹוק ש  ת,ת ִּ ב ָוָדם  ב ָ ָאַכל ֵחלֶׂ וְׁ
ן  הֶׂ ַכי ֹוֵצא ב ָ ֶׂ  -וְׁ ש  ַדעכ ְׁ ו ָ ל  י ִּ ֵכן כ ָ ל ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה. וְׁ את ַעל כ ָ יא ַחט ָ ָהבִּ ב לְׁ , ַחי ָ ו  ל ֵאל  ה ַעל כ ָ ֻצו ֶׂ י ו מְׁ ֵאלִּ רְׁ ש ְׁ הו א יִּ ֶׂ לֹו ש 

ה זֶׂ י ֹוֵצא ב ָ  ."כ ַ

יא ן לאו שמה שגגה, ולכן ")הל' שגגות ב,ב(, כרבנן דמונבז, ששגגת קרב הרמב"ם: פסק שגגת קרבן הִּ ֶׂ ם ָיַדע ש  אִּ
ם ָלאו  ן אִּ ב ָ יָה ָקרְׁ ין ָעלֶׂ בִּ ם ַחי ָ לֹא ָיַדע אִּ ן, וְׁ ב ָ רְׁ ק ָ ַגג ב ַ ָ ש  ָכֵרת וְׁ ֲעֵברֹות  -ב ְׁ ָגָגה ב ַ ְׁ ן ֵאיָנה  ש  ב ָ ַגת ָקרְׁ גְׁ ִּ ש   ֶׂ יד, ש  ה ֵמזִּ ֲהֵרי זֶׂ

ֵרת ן כ ָ ין ֲעֵליהֶׂ בִּ ַחי ָ ֶׂ ו  ש   ."ֵאל 

)הל' שגגות ב,ב( כרבי יוחנן אליבא דרבנן, הסובר שגגת כרת בלבד שמה שגגה, ולכן  "םהרמבפסק : שגגת כרת
ֵרת " יָה כ ָ ין ָעלֶׂ בִּ ַחי ָ ֶׂ ה, ֲאָבל ֵאינֹו יֹוֵדַע ש  לֹא ַתֲעש ֶׂ יא ב ְׁ הִּ ֶׂ ָיַדע ש  את -ָעַבר ֲעֵבָרה, וְׁ יא ַחט ָ ָגָגה, ו ֵמבִּ ְׁ  ."ֲהֵרי זֹו ש 

ומות י,א( כרבא, שמיתה במקום כרת עומדת, ושגגת מיתה בידי )הל' תר הרמב"ם: פסק שגג במיתה בידי שמים
יהָ שמים נחשבת שגגה, ולכן " ָהר ָעלֶׂ הו א ֻמזְׁ ֶׂ ש  רו ָמה וְׁ יא ת ְׁ הִּ ֶׂ ו  ָיַדע ש  ל  ם  ,ֲאפִּ יָתה אִּ יָה מִּ ב ָעלֶׂ ם ַחי ָ ֲאָבל לֹא ָיַדע אִּ

ש   -ָלאו  חֹמֶׂ ן וְׁ רֶׂ ם קֶׂ ל ֵ ַ ש  ָגָגה, ו מְׁ ְׁ  "ֲהֵרי זֹו ש 

 ם ואינו יודע מתי שבת שכח את חשבון הימי

)כברייתו אמר רב הונא: היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, מונה ששה ימים, ומשמר יום אחד  )ס"ט ב'(

 .)כאדם הראשון, שנברא בערב שבת(. חייא בר רב אומר: משמר יום אחד ומונה שישה של עולם, שימי חול נמנו תחילה(

תיובתא  !בר ואינו יודע אימתי שבת, מונה ששה, ומשמר יום אחדהיה מהלך בדרך או במד תניא: )ומקשה(
 דחייא בר רב, תיובתא.

 . בר מההוא יומא ,ויום עושה לו כדי פרנסתובכל יום אמר רבא: 

 וההוא יומא לימות?  (ומקשה)

 אלא: כל יום ויום עושה לו פרנסתו, אפילו ההוא יומא.  (ומסיק)

 . )לזכרון בעלמא, שלא תשתכח שבת ממנו(בקידושא ואבדלתא  ?וההוא יומא במאי מינכר ליה

הימים מיציאתו, ומתוך כך יודע מתי היום השמיני ליציאתו,  פר)שזוכר מסא: אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו אמר רב

 . )שבשבת ודאי לא יצא(, עושה מלאכה כל היום כולו שהוא היום בשבוע בו יצא לדרך(

 שיטות הראשונים

שמונה שישה ימים ומשמר יום כרב הונא,  ם"ורמב ,ש"רא ,ף"ריפסקו  :מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבתהיה 
 .7ע"השופסק וכן אחד. 

 הכא דעל כרחין מיירי  ,רץתיו !?נה יום אחד בשבוע ימותכי מפני שיתעו ,א"טבריה שההק :וההוא יומא לימות

                                                

 .(הל' שבת ב,כב)ם "רמב. (סי' א)ש "רא .(לא א) ף"רי -ת מקורו. ח שמד,א"או . 7
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נמי אסור לעשות מלאכה, דכל  ימיםבשאר  לואפי ,כשיכול להתענות דאי ;כשאינו יכול לעמוד בלא אכילה
 כדי פרנסתו. ,ומפני פקוח נפש הוא שהתירו .אחד מהם ספק שבת הוא

, ולאו פרנסה מרווחת, אלא מצומצמת, כדי שיוכל לחיות בו באותו היום ן"הרכתב  :יום עושה כדי פרנסתובכל 
כ "דלא שרינן ליה לעשות מלאכה, אא מדבריו, משמעו הותר לו אלא מפני פיקוח נפש בלבד.שלא . 8בצמצום

כתב וכן . 9אם יש לו, אסור לעשות מלאכה עד שיכלה מה שיש לואבל הוא עני שאין לו ממה להתפרנס. 
 . 10ע"השופסק וכן . הכלבו

בההוא ואפילו . כן יעמוד לעולם במדברלא אם דשבשאר ימים יוצא חוץ לתחום,  ן"הרכתב  :חוץ לתחוםיציאה 
דוקא עד בההוא יומא, מכל מקום ד ,כתב המאיריו יומא נמי מותר לצאת חוץ לתחום, הואיל ותחומין דרבנן.

 כתב שמותר לילך בו בכל יום.  11ע"שוהו .שלוש פרסאות

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שמד(

ת, מוֹ  א.  ב ָ ַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמַתי הו א ש  ר וְׁ ב ָ דְׁ ִּ מ  ו ש  ַההֹוֵלךְׁ ב ַ ד  קִּ י ב ְׁ יעִּ בִּ ְׁ ש  ַהש   ַקד ֵ ָחתֹו ו מְׁ כְׁ ִּ ֹו ש  ב  ל לִּ ַתן אֶׂ נ ָ ֶׂ י ֹום ש  ים מִּ ָעה ָימִּ בְׁ ִּ ה ש  נֶׂ
ש  לֹו וְׁ  י ֵ ֶׂ ה ַמה ש   לֶׂ כְׁ י ִּ ֶׂ ָלל ַעד ש  ָלאָכה כ ְׁ ֹות מְׁ ֵנס, ָאסו ר לֹו ַלֲעש  רְׁ ַ פ  תְׁ הִּ ה ל ְׁ ַ מ  ם ֵיש  לֹו מִּ אִּ ָלה. וְׁ ד ָ ַהבְׁ ָכל וְׁ ָלאָכה ב ְׁ ה מְׁ ָאז ַיֲעש ֶׂ

ֹו,יֹום ש  ב  ַקד ֵ ְׁ מ  ֶׂ י ֹום ש  ו  ב ַ ל  ָכל יֹום, , ֲאפִּ ֹו ב ְׁ ר ֵליֵלךְׁ ב  ת. ו ֻמת ָ מֶׂ צֶׂ ֻצמְׁ ָנָסתֹו מְׁ רְׁ ַ ֵדי פ  ֹו.  כ ְׁ ש  ב  ַקד ֵ ְׁ מ  ֶׂ י ֹום ש  ו  ב ַ ל   ֲאפִּ
ִּ  ב.  יש  י אֹו יֹום ֲחמִּ יעִּ בִּ ַהי ֹום יֹום רְׁ ֶׂ י ֹוֵדַע ש  ֶׂ גֹון ש  ֹו, כ ְׁ ָצא ב  י ָ ֶׂ ַין יֹום ש  נְׁ ה יֹום ָיָצא, ָהָיה יֹוֵדַע מִּ ֵאיזֶׂ יָאתֹו ֲאָבל ֵאינֹו יֹוֵדַע ב ְׁ יצִּ י לִּ

אי ַוד ַ בְׁ יתֹו, ד ִּ ב ֵ ה ָיָצא מִּ זֶׂ יֹום כ ָ ב ְׁ ֶׂ יָאתֹו ש  יצִּ י לִּ ינִּ מִּ ְׁ יֹום ש  ה ב ְׁ צֶׂ רְׁ י ִּ ֶׂ ל ַמה ש   ָלאָכה כ ָ ֹות מְׁ ר ַלֲעש  יֹום  ֻמת ָ ֵכן ב ְׁ ת; וְׁ ב ָ ַ ש  לֹא ָיָצא ב ְׁ
יֹום כ"ט עֹוָלם."ו, ו בְׁ ֵכן לְׁ  ב, וְׁ

 

                                                

כל דהו רק להשיב דהיינו  ,בכל יום ויום עושה כדי קיום הנפש, מיגירסת ירושל :שכתב (הל' ערב שבת סי' טו) ראה אור זרועאמנם  . 8
וכן בה' בשבת אם לא יאכל , אלא כדי להשיב הנפש רב שבתדמאחר שלא אכל ע ,ואתי שפיר הא דפריך ההוא יומא לימות. הנפש

א שמא ימות אין ליר שאכל אתמול כל צורכומאחר , י ספרים שלנו דגרסינן כדי פרנסתואבל לפ .כלום בשבת יש לירא שמא ימות
 אם יתענה.

 י."ב . 9

 . (סי' לא)כלבו  .(ף"ריב לא א) ף"רי -ת מקורו. ח שמד,א"או . 10

ה "ד)ל "יהבוראה גזירה.  ישאר במדבר, יחלל שבת וימות בארץ אפילו כמה פרסאות, שאם (ק ח"ס)ב "המשנוכתב א. ח שמד,"או . 11
 .(ה בקדושא"ף, ד"א ברילא )ן "ר –מקורות שדן לגבי הנחת תפילין. ( אפילו

 ת”בעזהשי
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