
 

 

 

 

 

 גרירה בחטאות דין 

, וחזר וקצר וטחן (אחת)והתחייב חטאת אמר רבא: קצר וטחן כגרוגרת, בשגגת שבת וזדון מלאכות  )ע' ב'(
 )ואח"כ( ,על כל מלאכה, ולא נודע לו בינתיים שחטא( נפרדת)שבזה מתחייב חטאת זדון שבת ושגגת מלאכות כגרוגרת, ב

)שכפרתן חטאת של שגגת שבת וזדון מלאכות  )או על זו או על זו, וכל שכן על שתיהן( נודע לו על קצירה וטחינה

)שניה גוררת קצירה  )הראשונה(ת, קצירה , וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה של זדון שבת ושגגת מלאכואחת(

  .(1)שניה, ונתכפרו כולן בחטאת אחתגוררת טחינה  )ראשונה(, וטחינה להתכפר עמה(

 )שניה(, קצירה 2של זדון שבת ושגגת מלאכות )השניה(על קצירה  )תחילה(אבל נודע לו  )המשך דברי רבא:()ע"א א'( 
שכנגדה  )שניה( . וטחינה(3)טחינה הראשונה של שגגת שבתינה שעמה וטח )ראשונה, שנעשו בהעלם אחד(גוררת קצירה 

 . )בלא כפרה. וצריכה חטאת נוספת. ואין אומרים גרירה לגרירה(במקומה עומדת 

)שם מלאכה אחת. כלומר, אמרינן גרירה . שם טחינה אחת היא )שניה(נמי גוררת טחינה  )ראשונה(אביי אמר: טחינה 

 .לגרירה(

, אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, ונודע לו על אחת איתמרוהא  ?!)כל עיקר(ליה לרבא גרירה  ומי אית )ומקשה(
)שהרי אמר רבא: הביא קרבן על ראשון, ראשון ושני מתכפרין  -בהעלמו של שני  )שלישי(מהן, וחזר ואכל כזית 

ישי ושני מתכפרין, ראשון . הביא קרבן על השלישי, של)שאינו נגרר עם השני(, שלישי אינו מתכפר בהעלמו היה(
. אביי אמר: )ולא מטעם גרירה אלא שכולם בהעלם של זה היו(אינו מתכפר. הביא קרבן על האמצעי, נתכפרו כולן 

 . )מטעם גרירה(הביא קרבן על אחד מהן נתכפרו כולן  אפילו

 .4בתר דשמעה מאביי סברה )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

 ,שנודע לו והפריש קרבן, רשב"םבשם  תוספותכתבו : בת וזדון מלאכותנודע לו על קצירה וטחינה של שגגת ש
  ,אבל אם לא נודע לו עד אחר הכפרה .וקודם שנתכפר חזר ונודע לו על הקצירה וטחינה של שגגת מלאכות

                                                

דקיי"ל אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, אינו חייב אלא אחת. וזה שעשה שתי קצירות בהעלם אחד, שלא נודע לו בין קצירה לקצירה  . 1
שחטא, ואע"פ שהעלמה של שניה חלוק קצת משל ראשונה, סוף סוף העלם אחד הוא, דלא נודע לו חטאו בינתיים, וידיעות חטא 

ל הקצירה וטחינה ראשונה, אתרווייהו קיימא, ונתכפרו עם הקצירה כל קצירות שעליו שנעשו הוא דמחלקת. הלכך חטאת זו שבאה ע
 בהעלם אחד, ועם הטחינה נתכפרו כל הטחינות שעליו כשעשאן בהעלם אחד. רש"י. 

  ובקרבן שמפריש על קצירה זו לא שייכא טחינה שעמה, שהרי על כל אחת מתחייב אילו היה נודע לו משתיהן. רש"י.  . 2

היינו משום גרירה. דאף על גב דעיקר קרבן לאו משום קצירה דבהדה אתא, הואיל ואיכפר ליה בהדי קצירה  -עם קצירה ראשונה  . 3
 גררה לטחינה שעמה בהדה, שהרי שתיהן היו תלויות בקרבן אחד, ואין כפרה לזו בלא זו. רש"י.  -בתרייתא 

ושגגת מלאכות וזדון מלאכות ושגגת שבת אינם חלוקים לחטאות, וזה מתכפר בקרבנו ועכ"פ רואים שהן לרבא והן לאביי זדון שבת  . 4
גרוגרת  חציגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקצר או טחן  חצישל זה, ואינם כשתי העלמות. ומכאן, שאם קצר או טחן 

רפים קצירה וקצירה לכשיעור ויתחייב. כן בזדון שבת ושגגת מלאכות, ולא נודע לו בינתיים על חטאו, נחשב העלם אחד, ומצט
 מבואר בגמרא. וכן הלכה. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ב
 ע"א| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 5.דלכ"ע כפרה מחלקת ,אין נגררין וצריכין שתי חטאות

אבל אם לא הפריש קרבן וחזר  ;וקא הפריש קרבןודו, רשב"םבשם  תוספות: כתבו עוד אם עדיין לא הפריש קרבן
אם ירצה יפריש חטאת  :דבו תליא מילתא .יביא איזה שירצה ,ונודע לו על קצירה וטחינה של שגגת מלאכות

קרבנות על הקצירה וטחינה של  שניאו אם ירצה יפריש  ;ונגררין של שגגת מלאכות עמה ,אחת על שגגת שבת
 . 6שגגת שבתויגררו עמהן של  ,שגגת מלאכות

ה"כרבא, שאין אומרים גרירה לגרירה, ולכן  הרמב"ם: פסק אם אומרים גרירה לגרירה ִצירָּ ה ַעל קְּ ִחל ָּ  ִאם נֹוַדע לֹו ת ְּ
את  )שניה( ִריב ַחט ָּ ִהקְּ אכֹות, וְּ לָּ ַגת מְּ גְּ ִ ש  ת וְּ ב ָּ ַ דֹון ש  זְּ ל ִ ֶׁ עַ  -ש  יהָּ וְּ לֶׁ ֹוַדע לֹו עָּ נ  ֶׁ ה ש  ִצירָּ ר לֹו ַעל זֹו ַהק ְּ ֵּ פ  כ ַ ה ִנתְּ ִצירָּ ל ַהק ְּ

ה ו טְּ  ִצירָּ ה קְּ רָּ רְּ ִנגְּ ה ַאַחת, וְּ אכָּ לָּ מְּ ן כ ִ יהֶׁ ת ֵּ ְּ ש   ֶׁ י ש  נֵּ ְּ אכֹות, ִמפ  לָּ דֹון מְּ זְּ ת ו  ב ָּ ַ ַגת ש  גְּ ִ ש  ל ְּ ֶׁ ה ש  ִחינָּ ַהט ְּ ה, וְּ ִצירָּ ה ִעם ַהק ְּ ִחינָּ
ה ִחינָּ ר ַהט ְּ אֵּ ָּ ִתש   ִביא )השניה( וְּ יָּ , וְּ יהָּ לֶׁ ַדע לֹו עָּ ו ָּ י ִ ֶׁ ת, ַעד ש  ב ָּ ַ דֹון ש  זְּ ל ִ ֶׁ ה. ש  ִני ָּ ְּ את ש   7"ַחט ָּ

פסק כדברי רבא לפני שחזר בו, שאם אכל שני  הרמב"ם: אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, ועוד אחד בהעלם שני
זיתי חלב בהעלם אחד, ונודע לו על אחד מהם, וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני, רק אם הביא חטאת על 

 .8וצ"בהאמצעי, מתכפרים גם ראשון ושלישי בהעלמו של אמצעי. 

 אכל שני זיתי חלק בהעלם אחד

 רבי יוחנן -, אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, ונודע לו על הראשון, וחזר ונודע לו על השני איתמר )ע"א ב'(
ִביא" הֵּ אתֹו וְּ . וריש לקיש אמר: פטור, חטא מביא חטאת לחוד( כל)משמע על  9אמר: חייב שתיים. "ַעל ַחט ָּ

ַלח לֹו" ִנסְּ אתֹו וְּ ַחט ָּ  . חטאתו, ונסלח לו כולו( מקצת)אפילו לא הביא אלא על  10"מֵּ

 . (11)של ראשוןלאחר כפרה  )שאם נודע לו על השני(ומודה ריש לקיש 

ַלח לוֹ נמי הכתיב " רבי יוחנןול )ומקשה( ִנסְּ אתֹו וְּ ַחט ָּ  ! )משמע חטאת אחת מכפרת על הכל(" מֵּ

, וחזר ואכל כחצי זית אחר )בלבד(לו על כזית כגון שאכל כזית ומחצה, ונודע  הכא במאי עסקינן? )ומתרץ(
 . מהו דתימא )חצי זית שנותר מתוך הזית ומחצה(שני  )חצי(בהעלמו של  )שמשלים כעת את חצי הזית הקודם לזית שלם(

                                                

 תוספות )ע' ב', ד"ה נודע(.  –מקורות  . 5

אלמא אף על גב דנודע לו  ,אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על אחד מהן כו' הביא קרבן על הראשון כו' ,כדאמר רבא בסמוך . 6
אלא אם ירצה יביא  ,פריש קרבן עליו אינו גורר האמצעי עמו כדי להתחייב קרבן על השלישיהואיל ועדיין לא ה, להיעל הראשון תח

 . תוספות. ןקרבן על האמצעי ויתכפרו כול

 רמב"ם )הל' שגגות ז,י(. –מקורות  . 7

)הל'  מב"ם עצמושכן לפי הגמרא חזר בו רבא והודה לאביי שבכל מקרה, מביא קרבן אחד על כל שלוש האכילות שאכל, וכן פסק הר . 8
 רמב"ם )הל' שגגות ו,יא(. –מקורות  ה., דאמרינן גריר(שגגות ז,י

א".  . 9 טָּ ר חָּ ֶׁ אתֹו ֲאש  ה ַעל ַחט ָּ בָּ קֵּ ה נְּ ִמימָּ ים ת ְּ ִעיַרת ִעז ִ נֹו ש ְּ ב ָּ רְּ ִביא קָּ הֵּ  ויקרא ד,כח: "וְּ

ַלח לֹו".  . 10 ִנסְּ אתֹו וְּ ַחט ָּ ן מֵּ ֹהֵּ יו ַהכ  לָּ ר עָּ ֶׁ ִכפ   ויקרא ד,כו: "וְּ

 ן.יא חטאת נפרדת על שני, אף שהיה בהעלם אחד עם הראשושמב . 11

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ב
 ע"א| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 . 12ליצטרפו, קמ"ל

חטא )ונחלקו בידיעה בעלמא על הקודם הפרשה פליגי  )על אכילה שנייה(אמר ליה רבינא לרב אשי: דאיתידע ליה 

)ובהפרשות נחלקו, אבל ידיעות . או דילמא דאיתידע ליה לאחר הפרשה פליגי אם מחלקת שגגות לחיוב חטאות נפרדות(

 .(13)בין בידיעות בין בהפרשות. או דילמא בין בזו ובין בזו מחלוקת אינן מחלקות(

 אמר ליה: מסתברא בין בזו ובין בזו מחלוקת. ושקיל וטרי, ולא איפשיטא.

 שוניםשיטות הרא

)הל' שגגות ו,ט( שהידיעות  הרמב"ם: פסק אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון ואח"כ על השני
ַזר מחלקות השגגות. וכרבי יוחנן, לפיכך " חָּ ֹון וְּ ִראש  נֹוַדע לֹו ַעל הָּ ד, וְּ חָּ ם אֶׁ לֵּ עְּ ב ב ֶׁ לֶׁ ִית חֵּ ַכז ַ ב וְּ לֶׁ ִית חֵּ ז ַ ל כ ַ אֹוכֵּ הָּ

נִ  ֵּ נֹוַדע לֹו ַעל ַהש   ל ִאם  -י וְּ ן. ֲאבָּ ב ָּ רְּ ִריש  ַהק ָּ ֲעַדִין לֹא ִהפְּ ֶׁ י ש  ִ ַאף ַעל פ  קֹות, וְּ ַחל ְּ ִדיעֹות מְּ ַהי ְּ ֶׁ אֹות, ש  י ַחט ָּ ת ֵּ ְּ ִביא ש  מֵּ
ד  חָּ אֶׁ ן כ ְּ יהֶׁ נֵּ ְּ את ַאַחת. -נֹוַדע לֹו ַעל ש  ִביא ַחט ָּ ִעילֹות.: "הרמב"ם" והוסיף מֵּ ב ְּ ין ב ַ הו א ַהד ִ ֶׁ ה ִלי ש  אֶׁ רָּ ן יֵּ כֵּ ן צ"ב, שכו "וְּ

 .14ידיעות אינן מחלקותש הרמב"םפסק לעיל בסוגיא 

נֹוַדע לֹו ַעל כרבי יוחנן, " הרמב"ם: פסק אכל כזית ומחצה, וחזר ואכל חצי זית ד וְּ חָּ ם אֶׁ לֵּ עְּ הֶׁ ה ב ְּ ֱחצָּ ִית ו מֶׁ ז ַ ַכל כ ַ אָּ
ַכל  אָּ ַזר וְּ חָּ ִית, וְּ ז ַ ִני כ ַ ֵּ ש   ל ַ ֶׁ מֹו ש  לֵּ עְּ הֶׁ ֹון,  -ֲחִצי ַזִית ב ְּ ִראש  ף לָּ רֵּ טָּ ַאֲחרֹון ִמצְּ ין ֲחִצי ַזִית הָּ אֵּ ֶׁ את ַאַחת, ש  א ַחט ָּ ל ָּ ב אֶׁ ינֹו ַחי ָּ אֵּ

ה. ֹונָּ ה ִראש  מָּ לָּ ת ַהעְּ צָּ י נֹוַדע לֹו ַעל ִמקְּ ֲהרֵּ ֶׁ מֹו, ש  לֵּ עְּ הֶׁ הו א ב ְּ ֶׁ י ש  ִ  "ַאף ַעל פ 

 

                                                

שחצי הזית שייך עם הזית הראשון, והולך אחר ידיעה ראשונה, ונחשב כאילו נודע לו על כל הכזית ומחצה. שהרי אם היה מביא  . 12
ר בלא ידיעה. ומשום כך אבל כזית אינו מתכפ. קרבן, היה מתכפר החצי עם הזית בלא שום ידיעה, שכן פחות מכשיעור אינו חשוב

 כשלא נודע לו עמו, אלא זה אחר זה, ידיעות מחלקות. רש"י. 

, אי סבירא להו )ואין ידיעות מחלקות( והא דאביי ורבא דאמרי לעיל ונודע לו על אחת מהן וחזר ואכל כו' אלמא דחדא הוא דמיחייב . 13
סבירא להו דלאחר  ,אי נמי. אינהו דאמור כריש לקיש (,)ובידיעות אם מחלקות יוחנן וריש לקיש בקודם הפרשה ביפלוגתא דר

פירוש וראה לעיל, ל רש"י )ד"ה וחזר(. הפרשה פליגי, ואינהו דאמור קודם הפרשה נודע על השני, ודברי הכל אין חלוקין לחטאות.
 רשב"ם, מבואר דסבירא ליה לרבא כריש לקיש.

ַצר" )הל' שגגות ז,י(ומשום כך פסק  . 14 ק ָּ ֶׁ ַחן ִמי ש  טָּ ַצר וְּ קָּ ַזר וְּ חָּ את ַאַחת, וְּ א ַחט ָּ ל ָּ ב אֶׁ ינֹו ַחי ָּ אֵּ ֶׁ אכֹות, ש  לָּ דֹון מְּ ת ו זְּ ב ָּ ַ ַגת ש  גְּ ִ ש  ת ב ְּ רֶׁ רֹוגֶׁ ג ְּ ַחן כ ַ טָּ  וְּ
ה ִצירָּ נֹוַדע לֹו ַעל קְּ ה, וְּ אכָּ לָּ ה ו מְּ אכָּ לָּ ל מְּ ב ַעל כ ָּ הו א ַחי ָּ ֶׁ אכֹות, ש  לָּ ַגת מְּ גְּ ִ ש  ת וְּ ב ָּ ַ דֹון ש  זְּ ת ב ִ רֶׁ רֹוגֶׁ ג ְּ ֶׁ  כ ַ אכֹות ש  לָּ דֹון מְּ ת ו זְּ ב ָּ ַ ַגת ש  גְּ ִ ש  ה  -ל ְּ ִצירָּ קְּ

 ֶׁ אכֹות, ש  לָּ דֹון מְּ ת ו זְּ ב ָּ ַ ַגת ש  גְּ ִ ש  ן ב ְּ ת ָּ עְּ ב ַ ה ַארְּ ש ָּ ו  עָּ ִאל  ה, ו כְּ ִחינָּ ת טְּ רֶׁ ֹורֶׁ ה ג  ִחינָּ ה, ו טְּ ִצירָּ ת קְּ רֶׁ ֹורֶׁ ִריב ג  ִהקְּ ֶׁ ן ש  יוָּ כֵּ את ַאַחת; וְּ א ַחט ָּ ל ָּ ב אֶׁ ינֹו ַחי ָּ אֵּ
את זֹו  ֵּ  -ַחט ָּ פ  כ ַ ת.ִנתְּ רֶׁ את ַאחֶׁ ִביא ַחט ָּ הָּ ִריךְּ לְּ ינֹו צָּ ן אֵּ ם ַאַחר כ ֵּ עֵּ דָּ י ֵּ ֶׁ ש  ֹל, ו כְּ שהתבאר בסוגיא קודמת, ופסק כן ועוד צ"ב,  "ר לֹו ַעל ַהכ 
, שאם אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע על אחד מהם, וחזר ואכל אחר בהעלמו של שני, והביא (שגגות ו,יא)הל' הרמב"ם 

 ם. הרי שידיעות אינן מחלקות.ון ושני מתכפריראש -חטאת על הראשון 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ב
 ע"א| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 


