
 

 

 

 

 

 הופחר חהשפת בקוחלמ ותידיע

 ג,וגבש) בעל חמש בעילות בשפחה חרופה ,ידיעה בתחילהאמר עולא: למאן דאמר אשם ודאי לא בעיא  '(א ב)ע"

 . 1אינו חייב אלא אחת ,(תואח כל אחת לו ביןע נודו

עול, עד שאב (ויבהקרמל) המתינו לי ואמר ,בעל וחזר ובעל, והפריש קרבןאלא מעתה,  מתקיף לה רב המנונא:
 !?הכי נמי דאינו חייב אלא אחת

 .וכו'הפרשה לא קאמינא. אמר ליה: מעשה דלאחר הפרשה קאמרת! מעשה דלאחר 

 כי אתא רבין אמר: הכל מודים בשפחה חרופה, והכל מודים בשפחה חרופה, ומחלוקת בשפחה חרופה. 

והכל מודים בשפחה , כדעולא. (העה בתחילידי בעידלא  למאן) אינו חייב אלא אחתד ,הכל מודים בשפחה חרופה
למאן  ,ומחלוקת בשפחה חרופה. (כגון בביאה שלאחר הפרשה) דחייב על כל אחת ואחת, כרב המנונא, חרופה

 מחלוקת דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. לה, יאמר אשם ודאי בעי ידיעה בתחד

 הראשוניםשיטות 

כ פסק "אעפו .2שאשם בעי ידיעה בתחילה ם"הרמבדעת  :בין ביאה לביאה בשפחה חרופה האם מחלקתידיעה 
 ב."וצ. 3ידיעות שבין ביאה לביאה בשפחה חרופה, אינן מחלקותש

 גדרי שגגה לחיוב חטאת 

)כגון נפל סכין לערוגת ירק, והתכוון להגביהו, וחתך , נתכוין להגביה את התלוש, וחתך את המחובר איתמר )ע"ב ב'(

ּה", ודורשים פרט למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה. ושוגג נקרא רק  4)שכתוב בחטאת, פטור ירק( ר ָחָטא ּבָ ֶׁ  כשהתכוון"ֲאש 

 . למעשה, אלא שסבר שהוא מותר(

  – חתך את המחוברלחתוך את התלוש, ו )התכוין(

 . )ולכן נחשב מתעסק(דאיסורא  )=חיתוך(דהא לא נתכוון לחתיכה  ;רבא אמר: פטור (1)

  .)ופטור רק כשלא התכוון למעשה חיתוך כלל(דהא קמיכוין לחתיכה בעלמא  ;)חטאת, שנחשב שוגג(אביי אמר: חייב  (2)

                                                

כהבאת כפרה המחלקת לעושה מזיד, וצריך להביא על כל  ,חשיב הוא לחלק לאשמות ,מאן דבעי ידיעה בתחלה באשם ודאילאבל  . 1
שמביא חטאת על כל אחת ואחת,  בהעלם אחד ונודע לו בשתי ידיעותאחת ואחת, אליבא דר' יוחנן דאמר לעיל באוכל שני זיתי חלב 

 .בין ידיעה לידיעה דחשיבא ליה חילוק ידיעה כאילו הביא קרבן

אי " . 2 ם ַוּדַ ָ ב ָאש  ֻחּיָ ל ַהּמְּ נוֹ  -ּכָ ַדע לֹו, וְּ ּוָ ּיִ ֶׁ ם ש  ִריבֹו קֹדֶׁ מֹו. ֲאָבל ִאם ִהקְּ ָ ִריב ֲאש  ךְּ ַיקְּ ַאַחר ּכָ ה וְּ ִחּלָ אֹו ּתְּ טְּ ַדע לֹו חֶׁ ּוָ ּיִ ֶׁ ִריב ַדע לֹו ָצִריךְּ ש  ִהקְּ ֶׁ  -ַאַחר ש 
ה לֹו.  .(הל' שגגות ט,י)ם "רמב "ֵאינֹו עֹולֶׁ

ה " . 3 ּבֵ יאֹות ַהרְּ ָחה ּבִ פְּ ִ ּ א ַעל ַהש  ָגגָ  -ַהּבָ ְּ ש  יָה ּבִ א ָעלֶׁ ּבָ ֶׁ ָזדֹון, אֹו ש  ה ּבְּ ּבֵ יאֹות ַהרְּ ָחה ּבִ פְּ ִ ּ א ַעל ַהש  יַצד? ַהּבָ ָחד. ּכֵ ם אֶׁ ָ א ָאש  ּלָ ב אֶׁ ְונֹוַדע ה ֵאינֹו ַחּיָ
ָגָגה  לוֹ  ְּ ש  יָה ּבִ ָחַזר ּוָבא ָעלֶׁ ָעִמיםְונֹוַדע לוֹ וְּ ֵלמֹות  , ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְּ עְּ ֵמָאה הֶׁ ּה  -ּבְּ ּבָ ֶׁ דֹונֹות ש  ר לֹו ַעל ַהּכֹל, ַעל ַהּזְּ ּפֵ ּכַ ָחד, ּוִמתְּ ם אֶׁ ָ ִריב ָאש  ַמקְּ

ָגגֹות. ְּ ּ ַעל ַהש   .(ההל' שגגות ט,)ם "רמב "וְּ

ּה...".  . 4 ר ָחָטא ּבָ ֶׁ אתֹו ֲאש   ויקרא ד,כג: "אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ג
 בע"| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

  –וזרק ארבע  ,בת()שתי אמות ברשות הרבים בשנתכוון לזרוק שתיים  ,איתמר )ע"ג א'(

 . )והריהו מתעסק, שנתכוון למעשה היתר(דלא קמיכוין לזריקה דארבע  ;רבא אמר: פטור (1)

 . )למעשה זריקה(דהא קמיכוין לזריקה בעלמא  ;אביי אמר: חייב (2)

  –, ונמצאת רשות הרבים )וזרק בה חפץ ד' אמות(רשות היחיד  )שנמצא בתוך(כסבור 

 . )והריהו מתעסק(מיכוין לזריקה דאיסורא  דהא לא ;רבא אמר: פטור (1)

 . )התכוון למעשה זריקה, ונחשב שוגג(דהא קא מיכוין לזריקה בעלמא  ;אביי אמר: חייב (2)

 שיטות הראשונים

ת כרבא, וכתב )הל' שגגות ז,יא(: " הרמב"ם: פסק התכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר ּתֹךְּ אֶׁ ן ַלחְּ ּוֵ ּכַ תְּ ַהּמִ
לּוש  וְּ  ר ַהּתָ ֻחּבָ ת ַהּמְּ ה  -ָחַתךְּ אֶׁ ּזֶׁ ֶׁ את, ש  טּור ִמן ַהַחּטָ ּתֹו, ּפָ בְּ ַ ה ַמֲחש  לֹא ָעש ָ ן ַלֲחִתיָכה, הֹוִאיל וְּ ּוֵ ּכַ תְּ ּנִ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ

מֹו  ת, ּכְּ בֶׁ ֶׁ ת ַמֲחש  אכֶׁ לֶׁ א מְּ ּלָ ָרה ּתֹוָרה אֶׁ לֹא ָאסְּ ק, וְּ ַעּסֵ ִמתְּ ָעִמיםּכְּ ה ּפְּ ּמָ נּו ּכַ ַארְּ ּבֵ ֶׁ  "5.ש 

כשהתכוון לחתוך תלוש זה, וחתך מחובר אחר.  פוטר, רבא רש"ילפי : ובר, וחתך מחובר אחרהתכוין לחתוך מח
בשבת ש סובר ורבינו תם .6כדבריו ברמב"םוכן נראה  אבל לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר, חייב גם לרבא.

ן ללקוט תאנה זו וליקט כויולפי זה אפילו הת)משום שלא נעשתה מחשבתו ; , פטור לדברי הכלןאם לא עשה מה שהתכוי

מחובר, וחותך  שהואכשהתכוון לחתוך תלוש ונמצא  אינה מלאכת מחשבת. ומחלוקת אביי ורבא היאו .אחרת(
 .חפץ באותומה שהיה מתכוין, אלא שלא היה יודע שהוא מחובר. שפעל 

. ורק חייב, שכן נהנה ,ותהמתעסק בחלבים וערי ,שמואל בשם, (י"ט ב') בכריתות: מבואר המתעסק בחלבים ועריות
 )שגגות ב,ז(. הרמב"ם. וכן פסק מלאכת מחשבת אסרה תורהבשבת פטור, ד

 

                                                

 .ב,ז הל' שגגותט; -שבת א,חהל' .  5

ּתֹךְּ : ")הל' שגגות ז,יא(שכתב  . 6 ן ַלחְּ ּוֵ ּכַ תְּ ָחַתךְּ  ֶאתַהּמִ לּוש  וְּ ר ֶאתַהּתָ ֻחּבָ טּור ִמן ַהַחּטָ ... ַהּמְּ כי לרבינו תם הוה ליה למימר "ונמצא ", אתּפָ
 .שנחלקו בהבנת דבריו ם"מפרשי הרמבוראה לשון הרמב"ם משמע שלא טעה במציאות. ממחובר", ו

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ג
 בע"| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 


