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דףטזע"א

מוקמינן הכי ,אלא או דגרסינן "נדות" ומיירי בה' נשים ,ומאן דגריס "נדה"

א(רש"י ד"ה ה' מיני קדרה ,כגון כרישין ובצלים וכו' .אמנם תוס' ד"ה בה'

אייריבדאיכאימיםטהוריםבינתים.וכתבדישלומר,דכונתרש"ידודאיר'

מיני קדרה ,לא פירשו כן ,וביאר הערוך לנר ,דמיאנו בפירוש רש"י ,משום

אליעזר לטעמיה אזיל ,דאפילו נדה אחת חייב .ור' עקיבא לאחש להשיבו,

דבהאי גונא לא חשיב ה' תמחויין ,כיון דהשינוי לא הוי אלא במה שאוכל

משוםדאכתיאיכאלמילףמב'נדותאומימיםחלוקים.ומשוםהכיהשיבלו

עמהם.ומאידךגיסארש"ילאפירשכמותם,משוםדלאמשמעליהדשייך

דאףמנדותוימיםחלוקיםליכאלמילף.אמנםהתוס'לקמן)עמודב(בד"ה

לקרותצלישנצלהבשפודואסכלהמיניקדרה.

אמררבהכתבו,דר'אליעזרהשיבלר'עקיבאלדברירביעקיבא.

ב(רש"יד"הה'מיניטעמים,צליומבושלכבוששלוקוכו'.אמנםבתוס'ד"ה

ט(רש"יד"הוהנדהמוזהרתעליו,דכתיבונכרתושניהםמקרבעמם.הקשה

בה' מיני קדרה החליפו שלוק בטיגון .וביאר הערוך לנר ,דרש"י שפירש כן

התוס'יו"ט)פ"גמ"י(,דהאהאיקראקאיאעונש,ועדייןאזהרהלאשמענו.

לעיןה'טעמים,מצילמימרדשלוקומבושלחשיביב'מיניטעמים,אבלתוס'

לכךכתב,כדפירשרש"יבפירושהתורה)ויקראיח,ו(,עלקראד"לאתקרבו

דפירשוכןגביה'מיניקדרה,שלוקומבושלחדמיןקדרההוא,אלאדשלוק

לגלות ערוה" ,להזהיר הנקבה כזכר .והערוך לנר כתב ,דמכל מקום ,ניחא

נתבשליותר.הלכךכתבו,טיגוןבמקוםשלוק.

לרש"י לאתויי האי קרא דעונש ,כיון דהכא איירי לענין חילוק חטאות,

ג(מתני' ,ומה נדה .הקשה בחידושי הגרע"א ,איך ילפינן שבת מנדה ,הא

וחטאת תלוי בעונש כרת ,דכל שחייבין על זדונו כרת חייבין על שגגתו

איכאלמיפרךדנדהשאנישכןנהנה.ונשארבצריךעיון.ותירץהערוךלנר,

חטאת.

דדווקא ר' שמעון הוא דסבירא ליה האי פירכא ,דהא אמר לעיל )טו(:

י(רש"יד"האיקבעי,בתוה"ד,הניתרתישבתותכשניגופיעבירותכאילו

במתניתין,דלאכךשאלור'עקיבא,ומסקינןדקשיאליהדאיכאלמיפרךמה

קצרוזרעבהעלםאחתוחייבעלכלאחת.וכןכתבוהתוס'לקמן)עמודב(

לאוכל שכן נהנה ,אבל תנא קמא דאמר דבעא מיניה גבי שוחט בחוץ ,לא

בד"הותניאאחריתי,דכיוןדשבתותכגופיןדמיין,הוהליהכעושהב'חצאי

חשיב האי פירכא ד"שכן נהנה" ,ויש לומר ,דתנא דמתניתין סבירא ליה

מלאכות שאינן דומות זו לזו בהעלם אחת .וברבינו גרשום ביאר ,דהויין

כוותיה.והעולתשלמהתירץ,דבשבתנמיישלומרדהוציאדברמאכלבפיו

כחילוקגופיןשלנדה,כמוהבאעלנדותהרבהשחייבעלכלנדהונדה.וכן

ובלעו ,כדאמרינן לעיל )יד ,(.ובליעתו היא הנחתו ,והרי נהנה ממלאכת

ביאר הרש"ש .וכתב העולת שלמה ,דרש"י נמנע לפרש כן ,משום דאם כן,

שבת].ולכאורהאינודומה.דההנאהאינהמעצםמעשההאיסור,ולאבעינן

בסמוךדאמרינן"אודלמאבשגגתמלאכותפשיטאדכגופיןדמייןוכימיבעי

להלהחשיבאיסור[.

ליה בשגגת שבת" ,נימא דליהוי נמי כגופין המחולקין ,אלא על כרחך

ד(מתני' ,ומה נדה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה .ביאר רבינו

דבשבתותלאאמרינןהכי,אלאבבעליחיים,ולאמיבעיליהאלאדיהיוגופי

גרשום,דחדאמילתאקאמר,דהיינושאיןבהעניניןהרבהשלאבותמלאכה

השבתותכשתיגופימלאכותשאינןדומות.ופשיטמנדה,דכיהיכידבאעל

לחייבוחטאותהרבה.

ה' נדות ,אמרינן דגופין מחלקין כשתי העלמות ,גופי השבתות נמי יועילו

ה(מתני' ,שבת שיש בה תוצאות הרבה ומיתות הרבה .הקשה הערוך לנר,

לכלהפחותליחשבכשתימלאכותשאינןדומות.

דהא הכא איירינן בשוגג ,ואמאי נקט "ומיתות הרבה" .עוד ,דאין זה דבר

יא(גמ' ,תרתי בעא מיניה .כתב הערוך לנר ,דלא אמר "חיסורי מחסרא"

והיפוכו,דהאלעניןנדהנקט"וחטאותהרבה",אםכן,לעניןשבתנמיבעי

כדאמרינן בכל מקום שמוסיף על דברי המשנה ,משום דאף להך דמשנינן

למינקט דיש בה "חטאות הרבה" .אמנם הגירסא במשניות ,בתרוייהו

קאי לישנא דמתניתין כדקתני ,והכי קמבעיא ליה ר' עקיבא במעין מלאכה

"וחטאותהרבה".וכןהגיההרש"ש.וכןהגיההשיטהמקובצת)אותט(.

אחתבשבתותהרבה,איחייבשתיים,אומשוםדהווכגופין,אומשוםימים

ו(מתני',ישבהןלאחרזמןוכו' .הקשההמהרש"ם,דהוהליהלמימרהבא

שבינתיים,למרכדאיתליהולמרכדאיתליה,ועודמספקאליהלר'עקיבא,

עלהחרשתיוכיח,דהאלאיהיהגםלאחרזמן.

האם מכל מקום חייב שתיים ,משום דתולדות הרבה כאבות דמיין אפילו

ז(מתני',אמרליהבאעלהבהמהיוכיח.הקשההשיטהמקובצת )אותיב(,

תולדות מעין מלאכה אחת] .אמנם רש"י אמתניתין ד"ה מלאכות הרבה

לרב חסדא דאמר לקמן )עמוד ב( ,דמיבעיא ליה לר' עקיבא בשגגת שבת

כתב ,מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת ,תולדות הרבה של אב אחד

וזדון מלאכות אי ימים שבינתים הוי ידיעה לחלק ,אי לאו .היאך מוכיח

בשבתות הרבה .אותן שעשה בשבת זו עשה בשבתות אחריני .ומשמע

מבהמה,דמאיימיםשבנתיםשייך,דבשלמאגבינדהשייךכדמפרשלקמן

מדבריו דהא דקתני "מעין מלאכה אחת" קאי רק אהך ספיקא דולדי

)יז.(.ותירץ,דהאדהשיבלוכןלדבריודר'אליעזרעצמוהשיב,דמחייבעל

מלאכות ,ולא אשבתות הרבה ,ודלא כמו שביאר הערוך לנר) .נ.ו) .[(.ועיין

כלביאהוביאה,והכיקאמרהבאעלבהמהיוכיחדחייבלדידי.

לקמןאותכ(.

ח(רש"יד"הנדהאיןבה,וחייבעלכלביאהוביאהבהעלםאחתכדאמרר'

יב(רש"יד"התרתיבעא,ואףעלגבדמנדהלאבעילמיפשטליהאלאחדא

אליעזר לעיל בגמ' בא עליה וכו' .הקשה השפת אמת ,הא לקמן )יז (.לא

דהאבנדהליכאתולדות.הקשההערוךלנר,אמאיליכאלמיפשטנמימנדה
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דחייבאתולדותדאבאחד,אכלחדאוחדא,דהאלפימהשפירשרש"ילעיל

מסיפא ,הא איכא למידק נמי ממציעתא דקתני גבי זדון שבת ושגגת

בד"ההבא,דר'אליעזרלשיטתו,דמחייבלעילבאותוגוףאכלביאהוביאה

מלאכות,דלאכר'אליעזר,מהאדלאקתנידחייבעלכלאבמלאכהשלכל

בהעלם אחד ,נימא דאם על אותו מעשה חייב על כל אחת ,כל שכן

שבת ושבת .וכעין זה הקשו המנחם שלמה )סימן רה( והנר תמיד ,עיין שם

אתולדותהרבה.

מה שתירצו .ויש ליישב ,דאיכא למימר דר' עקיבא שאל ממנו לענין שגגת

יג(גמ' ,שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים וכו' או

שבתוזדוןמלאכות,ואההקפשיטליהדימיםשבינתייםהוייןידיעהלחלק,

דלמא זדון שבת ושגגת מלאכות פשיטא ליה דכגופין דמיין וכו' .הקשה

אבלגביזדוןמלאכותושגגתשבתדלאשאלממנו,איכאלמימרדר'אליעזר

המאירי,אמאילאאמרנמיאיפכא,דזדוןשבתושגגתמלאכותפשיטאליה

נמיסברדאינוחייבעלכלאחתואחת,וכמודכתברש"יבד"הולאקביל,

דלאוכגופיןדמיין,ושגגתשבתמיבעיליה.והחקנתןכתב,דהואהדיןדהוה

דלאביי דקאמר דלא שאל ממנו גבי הא ,אפילו ר' אליעזר לא מחייב אלא

מצי למיבעי צד שלישי ,דהיינו דפשיטא ליה דשגגת מלאכות לאו כגופין,

חדא,ומשוםהכיאיןלהוכיחאלאמדינאדסיפאדבהאודאיפליג).נ.ו.[(.

ומספקא ליה בשגגת שבת אי ימים שבינתים הוו ידיעה לחלק .דהא הכי

יט(רש"י ד"ה ולא קביל מיניה ,מדתניא וכו' בין אביי ורבה איכא פלוגתא

אוקמהאביילקמן)עמודב(.

אליבאדר'אליעזרבזדוןשבתושגגתמלאכותדלרבהמחייבליהר'אליעזר

יד(גמ',שם.כתבבמשמרותכהונה,דהאדלאמספקאליהנמידלמאבעא

תרתי ולאביי אפילו ר' אליעזר לא מחייב אלא חדא .הקשה הערוך לנר,

מיניהתרתידהיינוביןשגגתשבתוביןשגגתמלאכות,משום דהדברתלוי

מינאליהלרש"יהא,כיוןדר'עקיבאלאאיירי בה.ותירץ,דכיוןדביןלרבה

אי תני נדה או נדות כדאיתא בסוף הסוגיא לקמן )יז ,(.ואם כן ,על כרחך

בין לאביי ,פשיטא טפי לחייב שתים בזדון מלאכה ושגגת שבת ,מבשגגת

חדאהואדבעאמיניה.

מלאכהוזדוןשבת,וכיוןדאליבאדאביילאשאלר'עקיבאמר'אליעזררק

טו(רש"יד"הושבתותהיכא,בתוה"ד,ימיםשבינתייםהוייןידיעהדדמיכמי

לענין ימים שבינתים ,אמאי לאפשט לו מכח קל וחומר מזדון שבת ושגגת

שנודע לו בנתיים דשבת הוי .ובשבת )סז (:כתב רש"י בד"ה חייב ,דאמרינן

מלאכות,אלאעלכרחךדלר'אליעזראינוחייבאלאאחת.

ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק שאי אפשר שלא שמע בינתיים שאותו

כ(גמ',ר'חסדאאמרזדוןשבתושגגתמלאכותאפילור'עקיבאסביראליה

היום הויא שבת ,אלא שלא נזכר לו במלאכות שנעשו בו ,ושגגה קמייתא

דכגופין דמיין .הרמב"ם )פ"ז משגגות ה"ח( פסק כר' חסדא ,דחייב על כל

משום שבת הוא דהואי ,והא אתיידע ליה ביני ביני .והקשו התוס' )שם(

מלאכה ומלאכה בין בזדון שבת ושגגת מלאכות ובין בשגגת שבת וזדון

בד"הכללגדול,מהאדפרכההגמ'לקמן)יז,(.לרבחסדאדאמרשגגתשבת

מלאכות .וכתב ,דהיינו דוקא כשעשה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת

וזדון מלאכות הוא דבעא מיניה ,אי ימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק או

בשבתות הרבה ,אבל אם עשה מלאכה אחת כגון זריעה ,בשבתות הרבה,

לא.נדהמאיימיםשבינתייםאיכא,ומשנישבאעליהוטבלהוראתהוחזר

לא אמרינן שבתות כגופין ולא ימים שבינתים מחלקין .ובלחם משנה )שם(

ובא עליה ,ואפילו איחרה כמה שנים ולא טבלה חשיב הכל העלם אחד,

הקשה ,דלכאורה כולה סוגיא מוכח דאפילו עשה אותה מלאכה ממש,

דהיינודדוקאכשטבלה,הווימיההיתרשבנתייםכמישידעאףעלפישלא

אמרינן דכגופין הויין .והערוך לנר )לקמן יז (.כתב ,דמקור דברי הרמב"ם,

ידע .ופירשו ,דגבי שבת אף שלא שמע ,ימי ההיתר שבינתים הויין ידיעה

מהאדקתניבמתניתין,דשאלובעושהמלאכותהרבהבשבתותהרבהמעין

לחלק ,משום גזירת הכתוב היא שתהא שמירה לכל שבת .והפני יהושע

מלאכה אחת ,דהיינו דאף בספיקא ד"שבתות הרבה" מבעיא ליה דוקא

)שם(כתב,דאףלרש"יילפינןמקרא,וסבראדידיעתשבתלחודאלאמהניא,

בגונאשעושהכמהתולדותשלמלאכהאחת.וחזינןדמיבעיאליהר'עקיבא

כיון דאין כאן ידיעת חטא ,ומה שהיא מועלת ,היינו להעמיד דרשא דקרא

במעיןמלאכהאחתבשבתותהרבה,איחייבשתיים,אומשוםדהווכגופין

בשגגתשבתולאבשגגתמלאכות.

אומשוםדימיםשבינתים,למרכדאיתליהולמרכדאיתליה,ועודמספקא



ליה,אםמכלמקוםחייבשתייםמשוםדתולדותהרבהכאבותדמיין,אפילו

דףטזע"ב

תולדותדמעיןמלאכהאחת).ועייןלעילאותיא(.

טז(רש"י ד"ה השוכח עיקר ,דהיינו העלם זה וזה בידו .הקשה הערוך לנר,

כא(גמ' ,וכי בעי מיניה שגגת שבת וזדון מלאכות וכו' דימים שבינתיים אי

הא"העלםזהוזהבידו"מיבעיאלןבשבת)ע.(:ופירשרש"י)שם(בד"המהו,

הוייןידיעהלחלק.הקשההשיטהמקובצת)אותה(,מההראיהשמביאר'

דלא פשטינן מהשוכח עיקר שבת ,משום דחדא שגגה היא ,וכי מיבעיא לן

אליעזרמבאעלהבהמה,האליכאימיםשבינתים,דהיינוימיהיתר.וכתב

ביודעעיקרשבת,אבלמלאכותהללואינויודעשאסורות,ועודנעלם ממנו

המהרש"ם,דאוליישלומר,דסברכר'יהודהדסומאפטורממצות,ולשיטת

שהיוםשבת,דאיכאלמיתלישגגהאכלמלאכהומלאכההואילויודעעיקר

כמה פוסקים פטור נמי מלא תעשה ,ואם כן ,משכחת לה בבא על בהמה

שבת ,ואיכא למיתלי אהעלם שבת ,וחדא שגגה היא .ובתוס' )שם( בד"ה

ונסתמאוחזרונתפקחוחזרובאעלבהמהדאיכאימיםשבינתים.ועייןלקמן

העלםזהוזהכתבו,דבהעלםזהוזהבידו,אינושכוחכלכך,דכימדכרוליה

)יז(.אותח.

מדכר,אבלשכחעיקרשבתהיינוכעיןתינוקשנשבהלביןהנכרים.

כב(תוס' ד"ה רב חסדא אמר ,דהא אותיב ר"ע על הקל וחומר וכו' .כתב

יז(רש"י ד"ה חייב על כל שבת ושבת ,בתוה"ד ,אבל כגופין דמיין ליכא

הערוך לנר ,דבדברי אביי נמי בעינן למימר הכי ,דהא לא פליגי אלא בהא

למימר דנימא דמשום הכי חייב וכו' .כתב המים קדושים ,דדברי רש"י

דאבייסברדלר'עקיבאזדוןשבתושגגתמלאכותהוייןכגופין.אלאדניחא

תמוהים ,דבכולי שמעתין משמע ,דבשגגת שבת לא שייך גופין מחולקין,

לתוס'למינקטר'חסדאכיוןדאיהוקאמרהאוקימתאלפיהאמת,ואביירק

דאיךשייךלומרדהויכעושהשניעבירות,דהאאיקצרוטחןבשגגתשבת

הקשהלרבה.

נמילאמחייבאלאחדא,משוםדהויהנהשהיאאחת.והעולתשלמהכתב,

כג(בא"ד ,שם .הקשה הערוך לנר ,הא שפיר נפשט האיבעיא מבהמה,

דודאיאיןכוונתרש"ידהויכגופימלאכותשאינןדומות,דהאלעיל)עמוד

וכדפירש רש"י לעיל )עמוד א( בד"ה בהמה ,דהכי קאמר" ,הבהמה כשבת"

א(פירשבד"האודלמא,דהעושהב'אבותבשגגתשבתנמילאמחייבאלא

דהיינוכזהכןזה.ותירץ,דלאניחאלתוס'בכך,דבשלמאמנדהוקטנהפשיט

חדא,דהוי"הנהשהיאאחת",אלאכונתודשבתותכגופיןמוחלקיןדמיין.

שפיר כדמוקמינן לקמן )יז ,(.דאיירי בטבלה בינתיים דדמי לימים בינתיים,

יח(]גמ' ,מני הא אילימא ר"א אימא סיפא וכו' ואי ר"א חייב על כל ולדי

אבל בבהמה דליכא למימר הכי ,ליכא למיפשט ,אלא על כרחך דמאי

מלאכות כמלאכות .כתב רבינו חננאל בבבא קמא )ב ,(.דהיינו הא דתנן

דקאמרר'עקיבאבהמהכשבת,היינודמיבעיאליהבהאכהא,הלכךכתבו

במתניתיןדלעיל)עמודא(,דאמרר'עקיבאשאלתיאתר'אליעזרהעושה

התוס'דמהשקיבלר'עקיבאאינומכחקלוחומראלאמסברא.

מלאכותהרבהמעיןמלאכהאחתמהו,ופשטליהדחייבעלכלאחתואחת,

כד(תוס'ד"האמררבחסדא,מהךלבדלאהיינומייתינןוכו'דאיכאלמימר

וכדמסקינן בגמ' ,דהוי מספקא ליה נמי אי ולדי מלאכות כמלאכות דמיין.

דמיירי בשגגת שבת וכו' דדלמא ידיעה כההיא מחלקת .הקשה השיטה

ולכאורה צריך עיון ,דהא בתרתי דמספקא לר' עקיבא ,השיב ר' אליעזר

מקובצת )אות כב( ,דהשתא נמי דמייתי אידך ברייתא היאך מוכח דכגופין

דחייב על כל אחת ואחת ,ואם כן ,אמאי בעי להוכיח דלא כר' אליעזר

דמיין,דלעולםאימאלךדשבתותכגוףאחד,והאדתניא"חייב",מייריבזדון
ב
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שבת ושגגת מלאכות משום דהוי גוף אחד ,והא דקתני "ומודה דפטור"

בהאדפליגעםר'יוסי,דהיינולעניןרשויות,ולאאיירילעניןהעלמות.

מיתוקמא שפיר בשגגת שבת וזדון מלאכות ,דימים שבינתים מחלקין ,אף

ח(גמ' ,אמר רבא כגון שבא עליה וטבלה וראתה וחזר וכו' דטבילות הויין

דסבירא ליה לר' גמליאל דאין ידיעה לחצי שיעור ,מכל מקום ,ידיעה כי

כימים שבינתים .הקשה הרש"ש ,דבשלמא נדה ,אבל בהמה מאי ימים

ההיא מחלקת .ותירץ ,דממה נפשך מוכח דשבתות כגופין דמיין ,דאף אי

שבינתיםאיכא.ותירץ,דהאדלאפריךאלאמנדה,משוםדמסתמאטובלת

נימא דהברייתא דקתני פטור איירא בשגגת שבת ,והברייתא דקתני חייב

בתחילת לילה שאחר יום שביעי לראייתה כנדה ,ואם כן ,לא משכחת ליה

אייראבזדוןשבתושגגתמלאכות,וחייבמשוםדכגוףאחדדמי,מכלמקום

ששהימיםשלמיםבינתייםכמוביןשבתלשבת,ומשניכגוןשטבלהוראתה

הא חכמים דפליגי עליה וסברי דפטור נמי הוו בדעת ר' עקיבא וכדמוכח

וחזר ובא עליה ,דבכי האי גונא משכחת ליה דימים שבין ביאה לביאה

לקמן)יז.(.והעולתשלמהתירץ,דהאר'אליעזראיתליהלקמן)יז(.דכתב

ששה,אבלבבהמה,מעיקראנמיפשיטאדמשכחתלהימיםהרבהביןביאה

אותאחתבשבתזווכו'דחייב,ועלכרחךמייריבשגגתשבתוזדוןמלאכות,

לביאה .וכתב ,דאמנם לפי התוס' בשבת )סז (:בד"ה כלל גדול )הובא לעיל

דהאבשגגתמלאכותסביראליהדכגופיןדמיין,ואםכן,אינימאדהברייתא

בדףטז.אותטו(דכתבו,דבעינןדוקאימיהיתרבינתיים,צריךעיוןבבהמה

דמחייב ר' גמליאל איירא בשגגת מלאכות ,תהא סברת ר' אליעזר הפוכה

מאיימיםשבינתיםאיכא.והקרבןאהרן)פר'ויקרא(תירץ,דכיוןדהוקשוכל

מר'גמליאל,דר'גמליאלסברשבתותלאוכגופיןדמיין,וימיםשבינתיםהוי

העריותכולןזהלזה,סביראליהלר'אליעזרדילפינןבהמהמנדה.והמראה

ידיעהלחלק,ור'אליעזרסבראיפכא.

כהןתירץ,דהאלר'אליעזראףבלאימיםשבינתיםובלאגופיןמחולקיןנמי
מחייבאכלחדאוחדא,כדתניאלעיל)טו,(.באעליהוחזרובאעליהוכו',
אלאדהשיבהכללפידבריר'עקיבא,וכמושכתבוהתוס'לעיל)טז(:בד"ה

דףיזע"א
א(גמ' והא דתניא חייב וכו' דאין ידיעה לחצי שיעור .הקשה השפת אמת,

אמררבה,ובבהמהעלכרחךאיאפשרלפרש,אלאשהשיבר'אליעזרלפי

דמכלמקום,מדועיתחייבחטאת,האבמזידכהאיגוונאודאיליכאלאכרת

דבריו.ועייןשםאותכא.

ולאמלקות,כיוןדבכלשבתלאעשהמלאכהכשיעור.

ט(תוס' ד"ה אמר לו ,והוא הדין דמצי למימר נדה יוכיח שהרי ר' אליעזר

ב(גמ' ,אמר לך רבא רבן גמליאל סבירא ליה כר' אליעזר דאמר שבתות

מחייבעלכלאחתואחתוכו'.הקשההחקנתן,היאךיכוללומרנדהיוכיח,

כגופין.הקשהבחידושיהגרז"ס,לפימהשכתברש"ילעיל)טז(:בד"הולא

הא עליה הוא דן .לכך כתב ,דבמקום "נדה" יש לגרוס "ערוה" יוכיח.

קביל,דביןאבייורבהאיכאפלוגתאאליבאדר'אליעזרבזדוןשבתושגגת

והרש"שכתב,דצריךלגרוס,דהוהמצילמימרדנדהחייבשהריוכו'.

מלאכות וכו' ,ולאביי אפילו ר' אליעזר לא מחייב אלא חדא .אםכן ,היאך
משנינןהכאדרבןגמליאלסברכר'אליעזרדאמרשבתותכגופיןדמיין].ויש

פרקספקאכלחלב

ליישב,דאבייודאימציסברכר'חסדאדהוהפשיטאלר'עקיבאדזדוןשבת



ושגגת מלאכות ,הוו שבתות כגופין ,וכדמוכח מהברייתא דמייתיר' חסדא,

י(רש"יד"הואפילו אכל,כגוןשסבורשומןהואוכו'.כתבהרש"ש,דמשמע

והא דאמר אביי דר' עקיבא הוה פשיטא ליה דלאו כגופין ,לא לקושטא

מדבריו,דאתילאפוקיהיכאדידעשהואחלבוסבורשאיןבוכשיעור,ואחר

דמילתא אמרה ,אלא דיחוי למאי דדייק רבה דר' עקיבא סבר לאו כגופין,

כך נודע שהוא ספקאם יש בו כשיעור ,דחשיב אינו שב מידיעתו .והקשה,

ואמר ליה אביי ,דילמא איפכא דבהא הוי פשיטא ליה .ואפשר דלכך כיוון

דלא מיבעיא לר' יוחנן דאמר בשבת )סט ,(.דהזיד בלאו ושגג בכרת דחייב,

המנחםשלמה)סימןרווסימןרי()נ.ו.[(.

אלאאפילולרישלקישדבעיעדשישגוגבלאווכרת,מכלמקוםמודהבהזיד

ג(גמ' ,והא מדקתני מודה וכו' מכלל דפליג אאחרנייתא וכו' היינו דפליגי

בעשה דחייב ,ואם כן ,כל שכן בחצי שיעור דאפילו עשה אין בו אלא רק

בשגגתשבתוזדוןמלאכות.כתבהערוךלנר,דלאבעי למימרדקאיארישא

איסוראבעלמא.

דפליגיבב'העלמות,דהיינודאףדפליגבב'העלמות,מודהבב'שבתות.דיש

יא(בא"ד ,ואחר כך נודע לו שהוא חלב אבל ספק יש בו כזית וכו' .הקשה

לומר ,דמסתברא ליה דהך "ומודה" על כרחך קאי נמי אב' שבתות דהוי

הערוךלנר,אמאיהוצרךלפרשכן,האאפילולאנודעלושודאיחלבאכל,

"ומודה"דומיאדפלוגתא.והקשה,האלמאידמסקינןדקאיאב'רשויות,או

אלאשהואבספקספיקא,שמאחלבשמאשומן,ואםתאמרחלב,שמאלא

למאידסלקאדעתיןדקאיאאורג,נמילאהויבב'שבתות,ואםכן,היהיכול

היהבוכשיעור,מכלמקוםמביאאשםתלוי,כמושכתבוהתוס'לקמן)עמוד

לומרנמידארישאקאי.

ב(בד"המדסיפא.ותירץ,דרש"יפליגאתוס'וסבר,דבספקספיקאאינומביא

ד(רש"י ד"ה ר"א מחייב ,דאי בזדון שבת ושגגת מלאכות הא כולי עלמא

אשםתלוי.וכןפסקהרמב"ם)פ"חמשגגותה"ב(.

מודו דלר' אליעזר שבתות כגופין דמיין ופטור .כתב המים קדושים ,דאין

יב(תוס'ד"הספקאכל,בסוה"ד,האלאשבמידיעתו.העירהערוךלנר,הא

דבריומדוקדקין,דהאלאבייאףלר'אליעזרלאוכגופיםמחולקיםדמי,אלא

בלאו הכי הוא מזיד .והביא ,דהתוס' ביבמות )לה (:בד"ה החולץ כתבו,

דרש"ינקיטכוליעלמאדהיינורבהור'חסדא).ועייןלעילאותב(.

דפטור מזיד מקרבן ,משום דאין שב מידיעתו .אמנם ברש"י לקמן )עמוד ב(

ה(גמ',ואלאבאחתעלהאריגחיובימחייבדתנןוכו'.הקשההרש"ש,לימא

ד"האכלאחדמהןכתב,דהווימזיד.

דהאי תנא סבר כר' יוסי לקמן )יט ,(:דמתני אליביה דר' אליעזר האורג
שלשהחוטיןבתחילהושנים עלהאריגחייב.וכמושפירשרש"י)שם(בד"ה

דףיזע"ב

ושנים,דכלהשיעורהואזה.

יג(מתני',שומןוחלבוכו'אשתוואחותועמובביתוכו'שבתויוםחול.כתב

ו(רש"י ד"ה אלא באחת על האריג ,דמעיקרא הוי בהאי בגד אריג שיעור

הערוךלנר,דאילאהוהתניאלאשומןוחלב,הוהאמינאדהתםחייב,כיון

הרבהוכו'.כתבהרש"שבשבת)צא,(:דמשמעמדברירש"ידאףלר'אליעזר

דשייכיכלהנךטעמידמייתיבסמוך,אמאיבעינןחתיכהמב'חתיכות.אבל

לא מיחייב אלא דוקא על אריג שיש בו שיעור הרבה .וכתב ,דצריך עיון,

באשתוואחותו,הוהאמינאדלאשייכיהנךטעמי,דהאבשעהשבאעליה

דאםכן,מאימקשהלקמן)יט,(:אר'יוסימהאדר'אליעזר.

לא היה לפניו אלא אחת ,וגם אי אפשר לברר ,דעל כרחך איירידהנבעלת

ז(תוס' ד"ה רבן גמליאל כתנא קמא ,וקשה דמאי קאמר כתנא קמא דלר'

לא ידעה אי בא עליה ,דאי לאו הכי ,אין כאן ספק ,ולא איקבע איסורא,

גמליאל העלמות אינן מחלקות וכו' והא תנא קמא קאמר בשתי העלמות

דבשעהשנולדהספקלאהיתהאלאאשהאחת.וקאמשמעלןדבהאנמי

פטור .ובשיטה מקובצת )אות לג( תירץ ,דהיינו דמדמה ב' העלמות דר'

מביא אשם תלוי ,דאפילו אינן לפניו ,אלא נמצאות בבית חשיב ב' מצוות,

גמליאללשתירשויותדתנאקמא,דתנאקמאסבר,דרשויותאינןמחלקות,

וחשיב נמי איקבע איסורא .ואפשר נמי לברר ,דאולי תזכור לבסוף ,ואכתי

וכמו כן סבירא ליה לר' גמליאל גבי העלמות .והערוך לנר תירץ ,דהא

הוה אמינא דבשבת ויום חול לא שייכי הני טעמי ,קא משמע לן דשייכי,

דקאמרכתנאקמא,היינולעניןמאידפליגאדר'יוסידהיינובהעלםאחדוב'

וכמושפירשוהתוס'ד"המדסיפא.

רשויות,דכיוןדקאמרדר'אליעזרכר'יוסי,אםכן,רבןגמליאלכתנאקמא

יד(רש"יד"האכלאחדמהן,בתוה"ד,אבלאםבשעתאכילההיתהלוספק
ג
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והזידואכלהמספקמזידהואופטור.הרש"ש,נסתפקלדברירש"י,איבגונא

תניחתיכהאחתלאהוהאמרינןדבכללאחדשתיים,אלאהוהאמינאדיש

שנודעלואחרכךשהואודאיחלב,אםחייבחטאת,דישלומר,דאףדלא

אם למסורת ,ודוקא "אמצות" חייב ולא "אמצוות" ,ומשום הכי נקט משום

פרישמספק,אבלמודאיהיהפורש,וחשיב"שבמידיעתו".ובשיטהמקובצת

טעמא דלקמן ,דהיינו דלהנך שיטות יש יותר סברא לחייב בב' חתיכות

בכתובות )כב (:הביא בשם תלמידי רבינו יונה ,דגם בעבר על ספק איסור

מחתיכהאחת.

במזיד,חייבאשםתלוי].והיינודלאכרש"יותוס'בסוגיין[.

כב(רש"י ד"ה איכא בינייהו ,כזית ומחצה כגון ב' חתיכות בזו כזית ובזו

טו(גמ' ,חתיכה אחת וכו' ספק של חלב וכו' .כתב העולת שלמה ,דמשמע

כחצי זית וכו' .אמנם  הרש"ש כתב ,דמדברי הגמ' משמע שהיתה חתיכה

דוקאבודאישאכל,אלאדמספקאלןאיחלבאישומן,אבלבמסופקאיאכל

אחת בשיעור כזית ומחצה שהיא ספק חלב ,ואכל ממנה כזית ונשאר חצי

אילאאכלאינוחייב,דמסתמאאיןלנולומרשעשהמעשה.

זית שעל ידו אפשר לברר ,ובגוונא דכתב רש"י ,שהיו ב' חתיכות ,יש לומר

טז(שתיחתיכותצריכאלמימרלאזואףזווכו'.הקשההרד"ל,דהוהמצי

דלכוליעלמאחייב].ולכאורהישלבאר,דעתרש"י,עלפימהשכתבהרבינו

לשנויי,דאילאהוהתניסיפא,הוהאמינאדרישאמייריבב'חתיכות,להכי

יונהברכות)א:מדפיהרי"ף(,דטעמאדהחמירההתורהעלספקיותרמודאי,

קתניסיפאבב'חתיכות,לגלוייארישאדאייריבחתיכהאחת.

דעלהודאימביאחטאתבתדנקאועלהספקאשםבןשתיכסף,משוםדעל

יז(תוס' ד"ה מדסיפא בשתי ,וההיא נמי אפילו אכל וכו' ובשתיהן כשיעור

הוודאי משים האדם החטא על לבו ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה

דהאאמרינןלקמןאיכאבינייהוכזיתומחצהדלמאןדאמראיקבעאיסורא

שלמה ,אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה שאכלתי אולי

ליכא.כתבהשפתאמת,דיותרנראהלהגיהדלמאןדאמרמצוותליכא.וכן

היתהמותרת,ולאישיתאללבולשוב.ולפיזה,הכאנמידוקאבב'חתיכות

כתבהרש"ש.

יש לחייבו בקרבן ,כיון דיש לו צד שאכל ההיתר ,ולכך אינו ממהר לשוב,

יח(בא"ד,וההיאנמיאפילואכלוכו'ובשתיהןכשיעורוגבישבתויוםחול

ומשום הכי חייב קרבן ,דמתוך כך ישוב ,אבל בחתיכה אחת דאין לו במה

נמימצינולמשכחשתיחתיכותוכו'וגםאיקבעאיסוראשעשהמלאכהבבין

לתלותההיתר,כיוןדישלוסרךאיסורהריהואממהרלשובבתשובה,ולכך

השמשות קרוב למוצאי שבת דאיקבע איסורא כל היום וכו' .וכתב הלחם

לאשייךלחייבוקרבן[)ועייןלקמןיח:אותכח(.

דיששםאיסורולאידענואםהואכשיעוראילאו,מיקרינקבעאיסורא,ולא

דףיחע"א

משנה )פ"ח משגגות ה"ב( ,דמדברי הרמב"ם )שם( לא משמע כן ,אלא כיון
בעינן שיהיה בשתיהן כשיעור .ובההיא דשבת וחול נמי משמע לרמב"ם

א(תוס'ד"האיתיביהאביי,כלהנךפירכימצילמיפרךלעיללחייאבררב.

דאיירי שעשה מלאכה בין השמשות של ערב שבת ,ומיקרי איקבע איסורו,

ובשיטהמקובצתלעיל)יז:אותכא(,כתב,דאיתביהלחייאבררב.

כיוןשהואבכניסתהשבת.

ב(גמ' ,איתיביה ספק בן תשעה לראשון וכו' .בירושלמי )יבמות פ"ד ה"ב(

יט(בא"ד,ואשמעינןדאפילובספקספיקאמייתיאשםתלוי.הקשההרד"ל

תירץ,דבהאיגוונאחשיבאפשרלברר,כיוןשיכוללערותולפרושובזהקונה

)לעילעמודא(,כיוןדספקספיקאשריבכלאיסורדאורייתא,היאךיתחייב

היבמה ,וחייב בעריות ,ואם כן ,כשגמר ביאתו חשיב שתי חתיכות שאכל

אשם תלוי ,ובפרט לדברי האומרים דספק ספיקא הוי כודאי ,ולדברי שו"ת

אחד ואחר כך נאבד השני ,דחייב ,כיון דבזמן האיסור היה אפשר לברר

הרשב"א)ח"אסימןתא(,דאפילובמקוםחזקתאיסור,ספקספיקאעדיף.אם

איסורו.ובכתרישועהביאר,דהבבליסבר,דבאופןשנתכויןלגמורביאתו,לא

כן ,אפילו איתחזק ואיקבע איסורא ,יש להתיר בספק ספיקא) .ועיין באות

חשיבאהעראהביאהבפניעצמה.

הבאה( .אמנם השער המלך )פ"ט מטומאת מת הי"ב ד"ה הנה( כתב ,דהא

ג(גמ',קסברשתיחתיכותאיקבעאיסורא.כתבבשו"תהרשב"א )סימןרעב

דלא סמכינן הכא להתיר משום ספק ספיקא ,כיון דאיקבע איסורא ,וכהאי

רעג( ,דהכא איירי נמי בב' חתיכות אחת גדולה ואחת קטנה ,ולא אמרינן

גוונא לא מהני ספק ספיקא .והמנחת חינוך )מצוה קכח( כתב הטעם ,דכיון

בזהביטולברוב,דנימאדהגדולההיתר,והקטנהבטילהברוב.

דהתורה חייבה מספק ,היינו דעשתה התורה הספק כודאי ,ולכך חייב בכל

ד(]גמ' ,כגון שהיו לפניו שתי חתיכות וכו' ובא עובד כוכבים ואכל את

גוונא .עוד כתב ,דאפילו נסתפק אם עבר על החטא קודם יום הכיפורים

הראשונה ובא ישראל ואכל ואכל את השניה .עיין לעיל )יז (:אות כב.

וכיפרלויוםהכיפורים,אושמאעבראחריוםהכיפורים,נמיחייבלהביא

לכאורה יש לדקדק ,מהא דקתני שהיו לפניו ,דדוקא בהאי גונא מחייב,

מספק .והעולת שלמה כתב ,דשאני הכא דהספק ספיקא לאחר שאכל,

משום שיודע שהיה כאן גם היתר ותולה בהיתר ,ואינו ממהר לשוב ,ולכך

דמספקאליהאםאכלכזיתאופחות,אבלקודםשאכלאינואלאספקאחד,

מחייבינןליהקרבן,אלאדבעינןנמיאיקבעאיסורא[.

דאינו יודע איזה חלב ואיזה שומן ,וכיון דמעיקרא אסור לו לאכול כזית מן

ה(גמ',ובאעובדכוכביםואכלאתהראשונהוכו'.הקשההערוךלנר,אמאי

התורה ,השתא נמי שכבר אכל ,אף דאיכא ספק ספיקא ,מייתי אשם תלוי

לאנקטההגמ'לגוונאשאכלישראלאתהראשונהדחייבלכוליעלמא,ועל

שמאאכלכזית,דהאדמייתיאשםתלויהואמפני דהתורהחסהעליולהגן

השניהפטורלר'זיראכיוןדאיאפשרלברר.ותירץ,דאפשרדבכיהאיגוונא

מןהייסורין,ואףבספקספיקאחסהעליושמאאכלאיסור.

אף לר' זירא חייב השני ,דיכול הראשון להעיד שטעם שומן ולחייב את

כ(בא"ד ,בספק שבת ספק חול מיירי בבין השמשות וכו' .הקשה השפת

השני.

אמת,למאןדאמרדבעינן"מצוות",אמאיקרילביןהשמשות"מצוות",הא

ו(]גמ' ,ר' אליעזר סבר לא בעינן קביעותא לאיסורא .לכאורה צריך עיון,

כיוןדהספקעלשעהזואםהיאיוםאולילהליכאב'חתיכות.לכךפירש,

דלעיל)יז(:רבאגופיהנמימשניהכי,דר'אליעזרסברישאםלמסורתקרינן,

כיוןדכליוםקבועזהאחרזה,והואעשהמלאכהביוםואינויודעאיעשה

ואםכן,אמאילאסלקאאדעתיהדהכאנמימצינןלשנויידר'אליעזרסבר

בערב שבת או בשבת ,הוי שפיר אחד מב' חתיכות ,וכן בחלב ושומן כהאי

דלא בעינן קביעותא לאיסורא .ויש ליישב ,דרבא סבר ,דבשלמא גבי אם

גוונאאפילובזהאחרזה,כגוןשאחדהביאלביתחתיכתחלב,ואחדהביא

למקרא ,ישלומר דר' אליעזר פליג וסבר דיש אם למסורת ,אבלהכא דהוי

אחר כך חתיכת שומן ,והוא אכל אחד מהן ,ואינו יודע אי אכל מחתיכה

מילתאדתליאבסבראלאסלקאאדעתיהדאיכאלשנוייהכי).נ.ו.[(.

ראשונהאוהשניה,כיוןדהספקבחתיכות,שפירחשיב"מצוות".

ז(גמ' ,הא מני ר' מאיר היא וכו' .הקשו בחידושי הגרע"א והמים קדושים,

כא(רש"י ד"ה ב' חתיכות מבעיא ,דבשלמא חתיכה אחת איכא לפלוגי

דמאי ספק שייך כאן ,הא אשם תלוי קרבן גמור הוא ,שהתורה חייבתו על

משוםטעםדלקמןדאיאפשרלברראיסורואודלאאיקבעאיסורא.הקשה

הספק ,ואמאי לא יתחייב חטאת אם שחטו בחוץ .וכתב ,דאמנם כן דעת

הערוך לנר ,הא הכא קיימינן אליבא דמאן דמפרש פלוגתייהו ביש אם

הראב"ד )פי"ח ממעשה הקרבנות ה"י( שהביא כן מתוספתא בזבחים )פי"ב

למקרא או למסורת ,ואם כן ,אמאי הוצרך רש"י למימר משום הנך טעמי

ה"ד(.ותירץ,דהגמ'סברהדכיוןשאםיודעלולאחרמיכןשלאחטא,האשם

דלקמן ,לימא דאי תני ב' חתיכות איכא למיטעי דחתיכה אחת לא ,משום

יצאלחולין,וכדקתניבמתניתיןלקמן)כה,(.נמצאדהשתאדהויספקשמא

דיש אם למקרא "ומצוות" קרינן .ותירץ ,דאי לאו משום סברא דלקמן ,הוי

יודעלולאחרמיכןשלאחטא,ועלכןאינוחייבאלאאשםתלוי,דרבימאיר

מצילמימרדלמאישסבראלחייבבחתיכהאחתיותרמב'חתיכות,ואיהוה

לא בעי חתיכה מב' חתיכות ,וחכמים פוטרים לגמרי ,דבהא דנפקא לחולין
ד
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נמי סבירא להו כר' מאיר ,וכדכתבו התוס' בד"ה וחכמים ,ומאידך סבירא

יש אם למקרא ,ובעינן אחד מב' חתיכות) .וכמו דכתב השיטה מקובצת(,

להו דבעי חתיכה מב' חתיכות .וכן כתבו השפת אמת והקרני ראם) ,ועיין

ומאןדמחייב,פליגוסביראליה,דלאבעיב'חתיכות).נ.ו.[(.וכתבבחידושי

באותהבאה(.

הגרז"ס ,דכוונתרש"ידהאדלאבעיב'חתיכותהיינובשעתאכילה,משום

ח(גמ' ,שם ,עיין באות הקודמת ,ואמנם הרמב"ם )פי"ח ממעשה הקרבנות

דכבר איקבע איסורא ,אמנם הביא מרש"י בשבועות )יט (:ד"ה אכל ספק,

ה"י( כתב ,אשם תלוי שהקריבו בחוץ פטור ,וכתב הכסף משנה דאשתמיט

דרבימחייבאפילובחתיכהאחת.

לראב"ד סוגיא דהכא ,והוסיף ,דהרמב"ם לא חש לדברי התוספתא דאתיא

טז(גמ',הראשונהבמזידוהשניהבשוגגפטורורבימחייב.הקשההערוךלנר

כרבי מאיר .ותמה השפת אמת דרבי מאיר מחייב אשם תלוי והתוספתא

)לעיליז,(:דלפימהשכתבהשיטהמקובצתבשםתלמידירבינויונה),הובא

מחייבת חטאת .וביאר .דהכא איתא השוחט אשם בחוץ ובהאי גונא ליכא

לעיל דף יז :אות  יד( ,דאפילו אכל במזיד ספק איסור ,מביא אשם תלוי,

חטאת,דכשנודעהוילמפרעחולין.אמנםבתוספתאאיתאשהקריבו בחוץ

לתנא קמא נמי לחייב אראשונה שאכל במזיד ,ולרבי יתחייב שתים על

דהיינו לאחר שחיטה וזריקה ,ומבואר לקמן דבנודע אחר זריקה ,לא פקע

שתיהן.ועייןבעולתשלמהשהאריךלתרץ.

שוםקדושהמיניהכיוןדכיפרספיקווהלךלו,ואםכןפשיטאדחייבחטאת,

יז(גמ',שתיהןבשוגגשניהןחייבין.ביארבהגהותהיעב"ץ,דאיירישאכלום

אמנם לפי זה תמוה לשון הרמב"ם שכתב שהקריבו בחוץ ,דמשמע אפילו

שני בני אדם בשוגג ,דאם אכל אחד שתיהן בשוגג ,מביא חטאת אחת.

אחרזריקה.ובעלכרחיןבעינןלמימרדאףדנקטוהקריבו כוונתודגםשחטו

ובקרית ספר )להמבי"ט( הוסיף בגמ' ,דאכלום שניים בשוגג ,דהיינו שני בני

וגםהקריבובחוץ.ועייןבדבריועוד.ועייןבאותהבאה.

אדם,אבלאחדשאכלשתיהןבשגגה,חייבחטאת.

ט(תוס'ד"הוחכמיםפוטרין,לאוהיינוחכמיםדפליגיעליהדרבימאירוכו'.

יח(רש"י ד"ה ואת השניה במזיד ,שהיה יודע שספק הוא חייב אשם תלוי

עיין באות הקודמת דברי הרמב"ם )פי"ח ממעשה הקרבנות ה"י( והקשה

אקמייתאדבשוגגהואיוכו'.הקשההמצפהאיתן,מהאדכתבוהתוס'לעיל

הלחםמשנה,הא)בפ"דמפסוליהמוקדשיןהי"ט(פסקכרבנןדפליגיאדרבי

)יז(.בד"הספקאכל,דלאמחייבאשםתלויאלאאםכןבשעהשאכלהיה

מאיר ,דסבר דיפלו דמיו לנדבה .ותירץ ,דצריך לומר ,דהרמב"ם לא סבר

סבורשהואשומן,אבלאיידעשהואספקחלב,לאמייתיקרבן,דלאושב

כתוס' ,אלא ,דאפילו רבנן דאמרי לקמן )כג (:דגמר ומקדיש ,הכא מודו

מידיעתו הוא ,אם כן ,אמאי חייב אשם תלוי כשאכל הראשונה בשוגג

דפטורהמקריבבחוץ,דאףשהקדישו,מכלמקום,כיוןדאםלאהיהלוספק

והשניה במזיד ,הא לאו שב מידיעתו נמי אאכילתו הראשונה ,כיון שאכל

חטא,לאהיהמקדישו,לאהויהקדשגמור.

אחרכךהשניהבמזיד.וכןהקשה,אסיפאדברייתא,דקתני,אכלהראשונה

י(בא"ד,שם.כתבהשפתאמת,דישלהסתפק,בגוונאדשחטהבחוץלאחר

במזיד ושניה בשוגג רבי מחייב ,דנהי דלא בעי רבי חתיכה משתי חתיכות,

שכבר נודע ,דיש לומר ,דרק לחומרא אמרו חכמים דתרעה ,ואם כן כוונת

מכלמקוםלאושבמידיעתומשאכלהראשונהבמזיד.ודוחקלומר,דאיירי

התוס'דדוקאאישחטהקודםשנודע,לחכמיםחייבחטאת,אודאףלאחר

שעשהתשובהאחראכילתהמזיד.לכךפירש,דמזידדנקטהכא,אינואלא

שנודעחייבחטאת.

באיסור לאו שבו ולא באיסור כרת שבו ,ורבי לשיטתו דסבר ,דלא מחייב

יא(]גמ' ,אמר רבה בר אבוה אמר רב וכו' .אמנם מרש"י ד"ה אמר רבא,

קרבן על השוגג ,אלא אם כן שגג גם באיסור לאו שבו ,ומכל מקום ,חשיב

נראההגירסארבא.וכתבבהגהותהב"ח)אותב( וכןבשיטהמקובצת)אות

"שב מידיעתו" ,להתחייב על אותה ששגג בה לגמרי ,כיון דאם היה יודע

יא( ,דהגירסא אמר רב נחמן .אמנם מסוף דברי רש"י בד"ה אמר רב אשי,

שחייבכרתהיהשב.

לכאורהנראהדגרסרבא ,דהריכתב,דדוקאבעינןכדקרינן "מצוות",והיינו
טעמאדרבאדאמרלעיל)יז,(:דהאבעינןב'חתיכות,משוםדקרינן"מצוות".

דףיחע"ב

ויש לדחות ,דמה שכתב רש"י האי טעמא דרבא לא הוי אלא לדוגמא

יט(גמ',ר'אליעזרהיאדאמרמתנדבאדםאשםתלוי.הקשההיעב"ץ,איר'

בעלמא[.

אליעזר היא מאימן הדין ושלאמן הדין ,הא אליביה אף הראשון שלא מן

יב(רש"יד"האמררבא,דהאר'אליעזרמחייבכיוןדאמרדמתנדבאדםוכו'

הדין ,דלית ליה חובה לגמרי ,ואי מדין נדבה ,שני נמי מן הדין הוא .עוד

וליכא למימר חולין לעזרה מייתי הכא ודאי מחייב הואיל ובא לידי ספק.

הקשה ,היכא מצינו דלר' אליעזר בעי לאתנויי ,הא לשיטתו כל דין אשם

כתב השפת אמת ,דלפי זה מבוארת קושית הגמ' "לר' אליעזר אפילו לא

תלוינדבההוא.והקשהעליוהכתרישועה,האמדבריתוס'לעיל)עמודא(

אכלהנמי",דכיוןדסברדיכולאדםלהביאאשםתלויבנדבה,אםכן,אפילו

בד"הבאנומשמע,דאףלר'אליעזרישאשםתלוישבאחובה.

אי נימא דפטור מן הדין ,ד"מצוות" כתיב ,מכל מקום כיון שיכול להביא

כ(גמ' ,אכל כזית חלב לפני יום הכיפורים וכו' הא בהעלם אחת אכלינון.

אשם בנדבה ,צריך להביא ,כדילהגין על עצמו מןהייסורים ,דאכתי איכא

הקשה העולת שלמה ,מהא דכתב רש"י בשבת )קה (.בד"ה אחת שחרית,

ספק.

אהא דקתני התם במתניתין ,דהכותב שתי אותיות אחת שחריתואחת בין

יג(תוס' ד"ה באנו למחלוקת ,בתוה"ד ,ומשני ר' אליעזר אליבא דבן בוטא

הערביים דחכמים פוטרים ,דכיון דיש לו שהות בינתיים לידע ,חשיב כשני

ובמוצאייוםהכיפורים.כתבהמיםקדושים,דהיינודהכאאייריבמוצאייום

העלמות,אםכן,אףאילאהויאידיעהלחלקהחטאות,מכלמקום,לחייב

הכיפורים,ומשוםהכיאילאאכילאינורשאילהביא,וכיאכילמצימתנדב.

שתיים,דשהייהחשיבאכידיעה.

וכתב,דדבריהםאינםכפירושרש"י.

כא(גמ' ,שם .כתב המנחם שלמה ,דמצי לשנויי ,דשאני יום הכיפורים,

יד(בא"ד,ואףעלגבדאשכחנאדר'אליעזרוכו'ישאםלמסורתוכו'אםכן

דמכפראפילואיןלוספקידיעה,וכדילפינןלקמן)כה"(:חטאשאיןמכירבו

לישניאכלהחובהדמצותוכו'מכלמקוםעלכרחךאתיהכאמהאיטעמא

אלא המקום ,יום הכיפורים מכפר" ,ואם כן ,אפילו נימא דיום הכיפורים

וכו'.עייןבחקנתן,שביארדבריהםבטובטעם.

חשיב כאילו הקריב אשם ,מכל מקום ,גבי חטאת לא חשיב אפילו כספק

טו(רש"יד"הורבימחייב,דלאבעיב'חתיכות.וברבינוגרשוםכתב,דקסבר

ידיעה ,וכן הוה מצי לשנויי גבי הא דאמר כזית חלב שחרית וכו' .ותירץ,

איקבעאיסורא].ובכךניחאמהשהקשוהתוס'בנדה )טו(.ד"הדלא,אדעת

דלא ניחא ליה לשנויי הכי ,משום דאכתי תיקשי הברייתא שכללא כל

רבי .ועיין בכתר ישועה שהביא מהמלוא הרועים )ערך סד"א אות יב( דרבי

שחלוקיןוכו',דהאהכאאיכאשתיאשמותוליכאאלאחטאתאחת,וכמו

נמי בעי ב' חתיכות אלא דסבר דסגי במאי דאיקבע מתחילה[ .ובשיטה

שכתבוהתוס'בד"האלאמעתה).ועייןבאותהבאה(.

מקובצת)אותח(כתב,דלרבנחמןדאמרדבעינןב'חתיכותמשוםדאיקבע

כב(תוס' ד"ה אלא מעתה ,דהשתא איכא שתי אשמות וכו' ואכילת חלב

איסורא ,צריך לומר ,דמאן דפטר סבר יש אם למקרא ,ואינו מביא היכא

דלאחר יום הכיפורים הכיא עליו אשם וכו' שמע מינה דהאי כללא כל

דליכאשתיחתיכות).ועייןבאותזשביארפלוגתתםלפיכלהג'אוקימתות

שחלוקין ליתא .כתב הערוך לנר ,דרש"י לא פירש כן ,דכתב בד"ה אלא

בגמ'(] .ולכאורה נראה דרש"י נמנע מלפרש כרבינו גרשום ,דאם כן ,מאי

מעתה,והוהליהכידיעתספק,ולאאיירישאחריוםהכיפוריםהקריבאשם.

טעמא דמאן דפטר ,הא איקבע איסורא ,אלא על כרחך דפטר משום דסבר

ותוס' לא פירשו כן ,משום דמנא ליה דיום הכיפורים הוה כידיעת ספק.
ה
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וכתבדישלבארשיטתרש"י ,דכיוןדבנודעלוספיקומביאאשםתלוי,ויום

יונהבברכות)א:מדפיהרי"ף(דהאדהחמירובספקמודאי,דעלהודאימביא

הכיפוריםקאיבמקוםאשםתלוי,אפילובלאנודעלוספיקו,עלכרחךדיום

חטאת בת דנקא ועל הספק אשם ששוויו שתי כסף ,משום ,שעל הוודאי

הכיפורים קאי במקום ידיעת ספק ,ומשוםצ הכי אמר ,דאי סלקא דעתך

משיםהאדםהחטאעללבוודואגומתחרטעליווחוזרבתשובהשלמה,אבל

דידיעתספקמחלקתלחטאות,הכאנמייביאב'חטאות.

עלהספקעושהאומראותהחתיכהשאכלתיאוליהיתהמותרת,ולאישית

כג(גמ' ,אילו אכל כזית חלב שחרית .הקשו הרש"ש שבועות )יג ,(:והעולת

אללבולשוב.והכאנמי,כיוןדיוםהכיפוריםאינומכפראלאעםתשובה,

שלמה,לפימהשכתבוהתוס'בשבועות)יג(:ד"הדעבר,בשםהישמפרשים,

עלשיעורשלםודאייעשהתשובה,אבלעלחצישיעורמתרץשלאחטא.

דיום הכיפורים אינו מכפר אלא עד שתחשך ,הא לא מכפר ליה כלל יום

)ועייןלעיליז:אותכב(.ובתקנתעזרא)מעילהיח(:תירץבשםרביישראל

הכיפורים בינתיים .ותירץ ,דפריך משעיר המשתלח דמכפר בינתיים .עוד

מסלנט ,דכוחו של יום הכיפורים לכפר על מה שעבר ,אבל אינו מועיל על

תירץ ,דפריך מכזית האחרון דאכל סמוך לשקיעת החמה ,דבזמן אכילתו

העתיד .ובאוכל חצי שיעור ,אי נימא דיום הכיפורים מכפר עליו ,מהני על

מכפר על הכזית הראשון ,והוה כידיעת ספק בינתיים .עוד תירץ ,דהא

להבא ,דהרי בלא כפרת יום הכיפורים היה מן הראוי לצרפו לחצי שיעור

דאמרינן דיום הכיפורים אינו מכפר עד שתחשך ,היינו דכשיעבור עליו יום

שיאכללאחריוםהכיפורים.

הכיפורים מכפר למפרע משעה שחטא ,והחילוק בין שעיר המשתלח ליום

כט(גמ',שם .בספרביתיצחק)סימןעוסימןצו(כתב,דאתיאכמאןדאמר

הכיפורים ,דשעיר המשתלח מכפר עליו מיד בשילוחו ,ואף אם מת לאחר

חצי שיעור מדרבנן .והכתר ישועה ביאר ,לפי מה שכתב הנתיבות המשפט

מיכן,ויוםהכיפוריםאינומכפראלאכשיעבורעליויוםהכיפורים,ואםמת

)סימן רלד סעיף ג( ,דשוגג דרבנן אין צריך כפרה ,ולהכי לא שייך כפרה.

קודם שתחשך אינו מכפר .והכתר ישועה כתב ,דיש לחלק ,דהתם איירי

והערוךלנרכתב,דלאשייךכפרהאלאכשישחטא,וכיוןדבחצישיעוראין

לעניןמזידדצריךכפרהגמורה,ואההאמרינןדדוקאסוףהיוםמכפר,אבל

חטאלחיובקרבן,לאחשיבנמיחטאלהתכפרעליוביוםהכיפורים.

הכא איירי לענין הא דיום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי  ,ואשם תלוי

ל(גמ' ,אלא לריש לקיש חטאת באשם מיבעיא ליה קשיא .הקשה הערוך

גופיהאינומכפרכפרהגמורה,אלאלהגןמןהייסורין,וישלומר,דכלרגע

לנר ,אמאי לא הקשה כן לעיל לר' זירא .ועוד ,אמאי סליק בקשיא ולא

שליוםהכיפוריםמכפר.

בתיובתא .ותירץ ,דלכאורה יש ליתן טעם אמאי תלי אשם בחטאת ,דהא

כד(גמ' ,מתיב רב אידי בר אבין אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב וכו'.

מקראלאידעינןדספקידיעהמחלקת,אלאמדכתיבגביחטאתדעולהויורד

הקשוהערוךלנרוהשפתאמת,אמאילאמשנינןדאייריבמבעטבכפרתיום

"ונעלם ממנו והוא טמא" ,דמהא יליף ר' יוחנן לקמן )יט ,(.דספק ידיעה

הכיפורים,דאיןיוםהכיפוריםמכפרכדאיתאלעיל)ז.(.

כידיעה,וילפינןשארחטאותבמהמצינומחטאתדעולהויורד,ואשםתלוי

כה(רש"יד"הרבנן,ר'יוסיור'אליעזר.הקשההשפתאמת,האאינהודרשי

ילפינןמחטאת,דהאהנךדפליגיאדר'יוחנן,לאסברילחלקביןספקידיעה

מקראד"עלשגגתואשרשגג"דאפילועלשגגותהרבהאינוחייבאלאאחת,

דקרבן עולה ויורד לשאר חטאות ,והא דמקשה הגמ' לריש לקיש ,משום

דהיינו,דלעניןאשםתלוילאמהניחילוקידיעות,אבלמכלמקום,ישלומר

דהוה אמינא דלא סבר לדרשא דר' יוחנן ,דהא לא מוקים כרבי אלא כר'

דשפיר סברי דידיעת ספק מחלקת לחטאות .וכתב ,דאפשר לפרש דהיינו

ישמעאל ,ואחר דמשנינן דודאי סבר להאי דרשא ,אלא דבעי לאוקמי כר'

רבנןדעלמא,דהאלקמן)יט(.מייתיפלוגתאדתנאיאיידיעתספקמחלקת,

ישמעאלולאשמועינןדלאבעיידיעהבתחילה,אםכן,אתישפירהאדתלי

דהאאמרר'יוחנןכאןשנהרביידיעותספקמחלקת,דמשמעדפליגיבהכי.

אשםתלויבחטאת,דהאודאיאיתליההאידרשאדר'יוחנן.ולר'זיראלא

וכתב ,דאכן יפה כיוון רש"י ,דמשמעות הגמ' ,דכל הטעם דידיעת ספק

מקשינן,דודאיישלומרדסברלהאידרשאדר'יוחנן.

מחלקת לחטאות ,כיון דידיעת ספק מחייבת אשם ,ומחלקת לאשמות,

לא(גמ' ,שני שבילין וכו' .כתבו התוס' בשבועות )יט (.בד"ה הלך בראשון,

ממילאמחלקתנמילחטאת.והרש"שכתב,דמתוס'בשבועות)יט(:ד"הכאן

דאיברשותהיחידאיירי,בחדנמיחייב,דספקטומאהברשותהיחידספיקו
טמא,אבלהכאאייריברשותהרבים,דמוקמינאבחזקתטהרה.

שנה ,משמע ,דסברי דר' יוסי ור' אליעזר נמי מודים דמחלקת לחטאות.
דהיינו דמפרשים ,דהא דאמרינן הכא כי אמר ר' זירא לרבי ,היינו רבי
ומחלוקתו,ורבנןהיינורבנןאחרינידפליגי.ותמהעלהברכתהזבח,דמקשה

דףיטע"א

נמי קושיית התוס' בשבועות ,דהיינו דסבר דלא פליגי לגבי ספק ידיעות

א(גמ' ,תנא קמא סבר מקצת ידיעה כידיעה דמיא .פירש רש"י בשבועות

דמחלקלחטאות,והריראהפירושרש"יבסוגיין.

)יט (:ד"ה תנא קמא ,דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לכולהו

כו(גמ',איתיביהרבאאכלהיוםאכללמחרוכו'ואמאיהאכיפרעליהיום

דתיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק ,מכל מקום ,עדיפא היא מהנך

הכיפורים.הקשההמצפהאיתן,אמאילאמשניכדלעיל,כיקאמרר'זירא

ידיעתספקדהזהושנה,דהתםידעליהלכולהמילתאואפילוהכיהוהספק,

לרבי ,והך ברייתא אתיא כרבנן .ועוד ,אמאי לא משני דהך ברייתא אתיא

אבלהכאאיהוהידעלהלכולהמילתאהוהליהידיעהודאית,הילכךלאו

כמאןדאמרלעיל)יז,(.דאיןידיעהלחצישיעור,ולדידיהאיןיוםהכיפורים

ידיעתספקהיא,אלאמקצתידיעהודאית.והשפתאמתביאר,דמשוםדידע

מפסיק ,דאף אי נימא דידיעת ספק מחלק לחטאות לחייב שתיים ,ויום

מקודם משביל אחד ואחר כך מהשני ,נמצא דהוי ליה ידיעת וודאי ,אלא

הכיפורים הוה כידיעת ספק ,מכל מקום ,אין מחלק בחצי שיעור ,דאפילו

שהיתהלסירוגיןדהויאמקצתידיעה,ועלידיב'המקצתהויאידיעתודאי.

ידיעהגמורהאינהמחלקת.ותירץ,דכיוןדדרישלהמקראד"תמעולמעל"

ב(גמ',ר'יוחנןאמראפילותימארבנןכאןעשוספקידיעהכידיעה.הקשה

משמע דאתי ככולי עלמא .והמקור חיים תירץ ,דהא דאמרינן אין ידיעה

האור שמח )פי"א משגגות ה"ו( ,כיון דאיירי הכא ברשות הרבים ,וכמו

לחצי שיעור ,היינו לענין שאם אכל ונודע לו ולא נתכפר ,ואחר כך שכח

שכתבו התוס' בשבועות )יט) ,(.הובא לעיל דף יח אות לא( ,ולכך הותר לו

מידיעה קמייתא ואכל עוד חצי זית בהעלמו של ראשון ,שפיר שייך לומר

ליכנספעםראשונה,אםכן,כיוןשכברהזהוטבלמותרלוליכנספעםשניה,

דידיעה דחצי שיעור לא חשיבא לחלק ,אבל היכא דנתכפר בנתיים] ,היינו

דהאספקטומאהברשותהרביםטהור.ומכחקושיתוהכריחדאייריברשות

להא דסלקא דעתין דיש כפרה לחצי שיעור[ ,ודאי מחלקות ,דכיון דנתכפר

היחיד.

כברעלהראשוןאיןלשניעםמהלהצטרף.

ג(גמ' כאן עשו ספק ידיעה כידיעה .כתבו התוס' בשבועות )יט (:ד"ה עשו

כז(גמ' ,כי מכפר יום הכיפורים על איסורא על ממונא לא מכפר .ביאר

ספק ,דלא דמי לנגע בכעדשה דריש פירקא )דשבועות( דלא ידע אי כזית

המרחשת)ח"אסימןג(,עלפימאידאיתאבבבאקמא)קיא,(.דהביאאשמו

מטמאאיבכעדשהמטמא,דהתםמסופקאישייכאכללטומאהבמהשנגע,

עד שלא הביא מעילתו ,לא יצא ,דהיינו דתשלום הממון מעכב הקרבן,

אבל הכא פשיטא ליה דאיכא טומאה ,הלכך הויא ידיעה טפי .והקשה

ומשוםהכייוםהכיפוריםשהואבמקוםקרבןנמילאמכפר.

המהרש"א)שם(,דמאיפריךלר'יוחנןמשנישביליןלספקחלב,האגביחלב

כח(גמ' ,על פלגא דשיעורא לא מכפר .כתב המשנה למלך )פ"ג משגגות

נמי מסופק אי חלב אי שומן ,ולא פשיטא ליה דאיכא איסורא ,ודמי לנגע

ה"ט(,דהואדברפלאבעיניו.וביארהעינישמואל,עלפימהשכתבהרבינו

בכעדשה,דבהאאמרינןדלאעשוספקידיעהכידיעה.ותירץהמצפהאיתן
ו
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למתעסק כתבו ,דצריכי ל"מלאכת מחשבת" ול"אשר חטא בה" ,דמתעסק

)שם(,דלרביעלכרחךגביחלבהיהמעיקראודאיאיסור,דהאבעינןאיקבע
איסורא.

דפטר הכתוב מ"בה" היינו כדאמרינן לקמן )עמוד ב( ,דלרבא משכחת כגון

ד(גמ',אדר'יוחנןלאקשיאכאןעשואבלבכלהתורהכולהלא.בירושלמי

שנתכויןלחתוךאתהתלושוחתךאתהמחובר,דהיינוונמצאשהואמחובר,

בשבועות )פ"בה"א( ביאר ,דישלחלק בין ידיעה שקודם החטא,דבהא סגי

דנעשית מחשבתו ,דאי מחובר אחר ,אפילו היכא דנתכוין למחובר ,פטור,

בספקידיעה,לביןידיעהאחרונהלעניןקרבן,דבעינןידיעההמחייבתקרבן.

וכלכהאיגונאהוימלאכתמחשבת,ולאמיפטראלאמ"בה".אבלמתעסק

ה(גמ',אלאלרישלקישקשיאאדמוקיםלהוכו'.ובירושלמיבשבועות)פ"ב

דרב נחמן אמר שמואל ,דפטר משום "מלאכת מחשבת" ,היינו במתכוין

ה"א( איתא לחלק ,דדוקא היכא דשייך אשם תלוי מהני ידיעת ספק ,דכיון

לחתוךמחוברזהוחתךמחובראחר,דלאנעשיתמחשבתו,ולאמייתילקמן

דקובע לאשם תלוי ,מהני לחלק גם לחטאת ,מה שאין כן בטומאת מקדש

להא דאמר רב נחמן אמר שמואל ,אלא משום חלבים ועריות דלא מתוקם

וקדשיודליכאאשםתלוי,לאמהניידיעתספק.וכןהקשההשפתאמת.

ביהקרא.

ו(מתני',אמרר'יוסילאנחלקווכו'שאניאומרמקצתעשההיוםוכו'.כתב

יג(בא"ד ,ור' יהושע דדריש אשר חטא בה עד שיודע לך במה חטא איהו

הרש"ש ,דמשמע דתנא קמא סבר ,דאף בהא נחלקו ור' אליעזר מחייב.

דרישכרבנחמןמלאכתמחשבתאסרהתורה.הקשההתוס'יו"ט)פ"דמ"ב(,

וביאר,דמצינולעיל)יז,(.דר'אליעזרמחייבבכתבאותאחתבשבתזוואות

האאמרינןבסיפאדמתניתיןאליבאדר'יהושעד"בה"פרטלמתעסק.ותירץ

אחתבשבתזו,וסברתנאקמא,דהואהדיןנמיבשבתויוםהכיפורים.

הערוך לנר) ,לפי גירסת רש"י דר' יהודה אמר תמיהני( ,דהברייתא דמייתי

ז(מתני',אםכןלמהנאמראשרחטאבה.הקשההשפתאמת,דמשמעדלא

אליבאדתנאקמאדמתניתין,דעלכרחךליתליהלר'יהודהדקאמראםכן

פליגיאתנאקמא דאמרדפליגיר'אליעזרור'יהושעהיכאדאינויודעאיזו

למה נאמר "אשר חטא בה" ,דהא לתנא קמא אתי "בה" להורות שצריך

מלאכה עשה ,ואם כן ,לכולי עלמא הוצרך "בה" למעט כשאינו יודע איזה

לידע במה חטא ,ועל כרחך צריך לומר דר' יהושע יליף מתעסק ממלאכת

מלאכהעשה.לכךכתב,דלהניתנאיגםבאינויודעאיזומלאכהעשהפליגי,

מחשבת.וכןתירץהמנחםשלמה.

ומקשהשפיראדר'אליעזרדחייבבכלגווני,דאםכן,מדוענאמר"אשרחטא
בה".

דףיטע"ב

ח(רש"יעלדברשהואמשםאחד,כגוןשתיאילנותשלמיןאחדלפניוולא

יד(גמ' ,מתעסק דמאי אי דחלבים ועריות חייב שכן נהנה .הקשה הערוך

ידעאםמזהליקטאומזה.ור"עמברטנורא)פ"דמ"ג(פירש,כגוןשתינשים

לנר,מאיקושיא,דלמאאתילמעוטימתעסקדשארחייביכריתותדלאשייך

נדותעמובביתושגגבאחתמהן.והקשהעליובתוס'הגרע"א)שם(,דבהאי

בהו "שכן נהנה" ,כגון מעלה בחוץ חלב קדשים וסבור שהוא שומן ,דלא

גונא אף בנדה וטהורה עמו ונתכוין לטהורה ובא על הנדה ,דהוי מתעסק

שייךלפטורמשום"מלאכתמחשבת",ולאלחייבמשום"נהנה",ולהכיאתי

ממש,דנתכויןלדברהמותר,נמיחייב,וכדאמרינןלקמן)עמודב(,המתעסק

קראד"אשרחטאבה",וכןלעניןמפטםקטורתוסברסמניםאחריםהן,או

בחלביםועריותחייבשכןנהנה.ותמהעליוהרש"ש,האר"עמברטנוראלא

נכנס למקדש וסבור לבית אחר .ונשאר בצריך עיון .ועיין מה שכתב הפני

פירשדבריהםלעניןמתעסק,אלאלעניןידיעהאחרהחטאבמהחטא,ובזה

יהושעבשבת)עב(:וכןבאחיעזר)ח"גסימןנג(שהאריך.

אין חילוק בין שבת לחלבים ועריות .אלא שהיה לו להקשות על ר"ע

טו(גמ' ,המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה .ביאר באתוון דאורייתא

מברטנורא,בהאדלאפירשדבריהםגםלעניןמתעסק,דהאמוכחלקמן)כ(.

)כלל כד( ,דיסוד הפטור דמתעסק היינו משום דכל שלא נעשה מדעתו

דאף בהא איירי ,וכדכתבו התוס' לקמן )כ (.בד"ה היינו .וכמו דפירש רש"י

וכוונתו,הריזהנחשבכאילונעשהממילאואיןכאןמעשההאדם,ומשום

בד"העלדבר,וכןבנתכויןלזוועשהאתזווכו'.

הכי פטור .והך טעמא שייכא בשאר עבירות ,אבל בחלבים ועריות שנהנה,

ט(רש"י ד"ה על מה נחלקו ,בתוה"ד ,דבה דכתיב וכו' בין אידיעה בין

היינודעיקרהאיסורהואההנאה,אםכןאףדהוימתעסקולאחשיבכאילו

אחטאתוכו'לר'יהושעעדשיתכווןלחטואבה.הקשההרש"ש,דהארש"י

עשההביאהאוהאכילה,מכלמקום,הוהליההנאהשהואהאיסור.והקשה

לקמן בד"ה מיבעי ליה פירש ,דלר' יהושע מתעסק פטור מטעם מלאכת

הקהילותיעקב)שבתסימןלג(,אםכן,היאךחייבחטאת,האלעניןחטאת

מחשבתואפילובמיןאחד.וכתב,דכברהרגישבכךהתוס'יו"ט.לכךביאר,

בעינן מעשה ,דמהאי טעמא ליכא קרבן בפסח ומילה ,לפי שאינו עושה

דרש"ילשיטתודפירשלקמן)עמודב(בד"האפילור'יהושעמחייב,דאביי

מעשה.לכךביאר,דאףדכלמתעסקלאחשיבמעשהדגברא,היכאדנהנה

ורבא פליגי אדשמואל ,וסברי ,דדוקא מתכוין להיתר מיקרי מתעסק ופטור,

חשיב שפיר מעשה ,דכיון שההנאה הוא האיסור ,הוי כעושה מעשה

ולא מדרשא ד"מלאכת מחשבת" ,דאם כן ,אפילו במתכוין לאיסור ליפטרו

דרחמנא אחשביה להנאה מעשה .ועוד ביאר ,דמתעסק נמי חשיב מעשה,

כדשמואל,אלאפטרימדרשאד"בה".ולדידהור'יהושעתרתימינימתעסק

והא דפטור ,משום דחסר הכוונה ,והתורה לא חייבה עבור מעשה בלא

ממעט,א .מתכויןלהיתראפילובמיןאחד,ב .במתכויןלאיסורבשנימינין,

כוונה ,והיכא דנהנה חשיב הרגשת ההנאה בגופו ככונה ,דכונה הוא

ור' אליעזר לא דריש "בה" אלא למעוטי נתכוין להיתר בלבד) .ועיין לקמן

השתתפות הנפש במעשה הגוף ,וגם הרגשת הנאה שהיא בנפש החיונית

אותיג(.

נחשבת ככוונה] .אמנם עיין ברש"י ראש השנה )כח (.ד"ה מהו דתימא

י(רש"יד"הפרטלמתעסק,בהיתראוכו'.הקשההרש"ש,האלמאידמסקינן

שהשווה ענין חיוב החטאת ,לקיום מצות עשה ,ולכאורה ביאור הדברים

לקמן )כ ,(.איכא למימר אף במתעסק באיסור .ותירץ ,דהא דנקט רש"י

דכיוןשנהנההריאינומתעסקוחשיבעושהמעשה[.

מתעסקבהתירא,אומשוםשרצהליישבדרשאד"בה"אףלר'אליעזר.או

טז(רש"יד"המתעסקבעריות,כגוןנתכויןלבאעלאשתונדהוסבורטהורה

משוםדדרכובכלמקוםלפרשמתניתיןכמשמעהבפשוט,והיינודר'יהודה

היא וכו' .הקשה השיטה מקובצת )אות יט( ,דמלשון רש"י משמע ,דנתכוין

אייריבנתכויןלזוועשהאתזו.ולמסקנאמצינןלאוקמימיעוטאד"בה"לר'

לחתיכה עצמה של חלב וסבור שהוא שומן ,ואהה כתב רש"י לעיל שהוא

יהושעאףבנתכויןלזוועשהאתזובב'מינים.

שוגג.אלאשהיהלולומראשתוטהורהואחותועמובביתומתכויןלבאעל

יא(גמ' ,פרט למתעסק .ביאר בחידושי הגרע"א ,דהא דממעטינן מ"אשר

אשתוונשמטהאשתוולאידעובאעלאחותובמקומה,אינמיאשתונדה

חטאבה"פרטלמתעסק,לאומשוםדחשיבדלאנעשיתהעבירהכלל,אלא

ואחותועמובביתונתכויןלבאעלאשתונדהובאעלאחותו,והיינודומיא

דמיקריעבירהבשוגג,ושוגגכהאיגונאממעטינןדפטורמקרבן.אמנםהיכא

דמתעסקדחלבדפירשרש"ילעיל.וכןביארהרש"ש.

דממעטינן מטעם דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,היינו דהיכא דאינה

יז(גמ' ,אמרי ליה הגביה בין השמשות מהו .הקשה הערוך לנר ,הא לעיל

מלאכתמחשבת,אינובכללמלאכהולאנעשתהעבירה.

)יד,(.בעילהוכיחלרפרםדאיןעירובוהוצאהליוםהכיפורים,ודחי,ואמאי

יב(רש"י ד"ה מיבעי ליה ,בתוה"ד ,ואי קשיא וכו' לא צריך דממלאכת

לאהוכיחמהכאאיפכא,דישעירובוהוצאהליוםהכיפורים,דאיאיןעירוב

מחשבתדמייתירבנחמןמצילמילףנראהלידר'אליעזרליתליהדרבנחמן

והוצאה ליום הכיפורים ,מאי ממה נפשך איכא שיתחייב לר' אליעזר ,הא

וכו' .ובתוס' בסנהדרין )סב (:בד"ה להגביה וכן  בשבועות )יט (.ד"ה פרט

שמאהוציאוביוםהכיפורים,ואיןחייבכלום.וכןהקשההשאגתאריה)דיני
ז
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יום הכיפורים סימן ע( .ותירץ הערוך לנר ,דודאי הגמ' דבעי לאשכוחי

דוכתא,אלאדגבישבתפטורחוץמחבורה,והכינמימתעסקדבכולידוכתא

מלאכה ששייך ברגע אחד נקט הוצאה ,לפי המסקנא דיש עירוב והוצאה

חייב,אבלגבישבתפטור,אםכן,בחבורהיהיהחייבכמומקלקל,מהשאין

ליום הכיפורים .ומכל מקום אין ראיה ,משום דאי אין עירוב והוצאה ליום

כןבשאינומתכויןדפטורבכולדוכתא.

הכיפורים ,יש לומר דהשיבו לר' יוסי ממלאכה אחרת ששייך גם כן ברגע

כד(גמ' ,דר' אליעזר סבר הרי נעשתה כוונתו ורבי יהושע סבר הרי לא

אחד ,דהיינו שתלש או כיבה את הנר ,דבברייתא לא מפורש דהשיבו

נעשתה כוונתו ומחשבתו .ביאר הערוך לנר ,דהכוונה היא קודם המעשה,

מהוצאה,אלאדהש"סמפרשכןלפיהענין,ולכךישלומרדמפרשכןדוקא

והמחשבהבשעתהמעשה,והשתאלפירושרש"י דרביאליעזרדדרש"אשר

לפיהמסקנא.

חטא בה" לפטור מתעסק ,לית ליה דרשה ד"מלאכת מחשבת" ודוקא רבי

יח(רש"י ד"ה הגביה חפץ בין השמשות ,שבין שבת ליום הכיפורים כדי

יהושעאיתליהאותהדרשה.הלכךלרביאליעזרממעטינןאםלאנעשתה

להוציאו.וברבינוגרשוםפירש,ואיכאדאמרימכהבקורנסעלהסדןדהיינו

הכוונהשכווןלחטוא,ופטור.אבלמחשבהבשעתמעשהלאבעי,אבלרבי

בפטיש,ואההקאמרר'יוסישההגבהההיתההיוםוההכאהעלהסדןהיתה

יהושע בעי שתהיה מחשבתו אף בשעת מלאכה על המלאכה ,ואם עשה

למחרת .וכתב השיטה מקובצת )אות ה( ,דרבנן דפרכי סברי ,דאזלינן בתר

המלאכהבלאמחשבהפטור.

ההכאה,דהגבההאינהחלקמהמלאכההיא.



יט(גמ' ,איתיביה רבא לרב נחמן והרי תינוקות וכו' ועד כאן לא פטר ר'

דףכע"א

יהושע .תמה השפת אמת ,אמאי מקשה אדר' יהושע ,תיקשי נמי אדר'

א(גמ',איכאבינייהודרבייהודהסברמתעסקחייב.הקשההערוךלנר,הא

אליעזרדמחייבגביתינוקות,דאיהוגופיממעטמתעסקמ"אשרחטאבה".

בלאו הכי ,מוכח מהא דמותבינן לעיל )יט ,(:דר' אליעזר ור' יהושע סברי

וכתב ,דלפי מה שפירש רש"י בד"ה אפילו לר' יהושע ,דלאביי ורבא לא

דמתעסק חייב ,מדמחייבי בתינוקות ,דלשיטתו לא שייך לשנויי כדלעיל

קשיא ,דאינהו מיירי דוקא בנתכוין להיתר ,דרק לשון "מלאכת מחשבת"

הואיל ומקלקל בחבורה חייב וכו' ,דהא איהו סבירא ליה בשבת )קו,(.

משמעאפילונתכויןלאיסור,ישלומר,דבתינוקותכיוןדנתכויןלמלאכההוי

דמקלקל בחבורה פטור ,וכמו שכתבו התוס' בפסחים )עג (.בד"ה לדברי

בכלל מתכוין לאיסור ,אף על גב דבמילה המלאכה מותרת ,מכל מקום,

האומר .ותירץ הכתר ישועה ,דיש לומר ,דמתניתין דתינוקות איירי בטעה

היכאדנתכויןלמלאכהלאהויבכללמתעסקלר'אליעזרדממעטמ"בה".

בתינוקאחדשסבורשנולדבשבת,דבהאיגונאלאחשיבמתעסק,והאדלא

כ(גמ' ,הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב .הקשה השיטה

אוקמה הגמ' לעיל )יט (:בהכי ,משום דעדיפא ליה לאוקמיה בכל גווני,

מקובצת )אות ט( ,דלרבא גופיה נמי תיקשי ,דהא הכא הוי כנתכוין לחתוך

ואליבאדמאןדאמרמקלקלבחבורהחייב).ועייןלעיליט:אותכב(.

אתהתלושועלהבידומחובר,דלאנתכויןלאיסור.ועוד,הארבנחמןאמר

ב(גמ',לאמתעסקפטור.הקשההנרתמיד,אמאילאקאיבסברתהמקשן,

שמואל פטר משום "מלאכת מחשבת" ,דהתם איירי בתרי גופין דהיינו

דמתעסק איכא בינייהו ,אלא דר' יהודה סבירא ליה ,דהוי מין אחד ,ובמין

שנתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר ,אבל הכא גבי תינוקות לא

אחד נמי פליגי ,ולר' יהושע פטור ,וסבירא ליה לשמואל כוותיה .ותירץ,

שייך למיפטריה מהאי טעמא ,דהא נתכוין לאותו גוף ,והוי כמו נתכוין

דניחאליהלאוקמילשמואלככוליעלמא,דאףר'אליעזרמודהדפטורבמין

לחתוך התלוש ועלה בידו שהוא מחובר ,וחד גופא ,וכן הקשה בחידושי

אחד,ואייריבאבדמלקטמלבו.

הגרע"א ,ותירץ השיטה מקובצת ,דעל רבא גופיה לא קשיא ,משום דגבי

ג(תוס'ד"האלאלאו,בתוה"ד,והדרןקושייןלדוכתיה.הקשההערוךלנר,

תינוקות נמי חשיב נתכוין לאיסור ,דהחובל בשבת חייב ,אלא שהותר גבי

היאךפריךלשמואלמר'יהודהדמחייבבמיןאחד,האלר'שמעוןור'שמעון

מילה ,ואם כן ,לא שייך טעמא ד"בה" פרט למתעסק .אמנם לשמואל פריך

שזוריפטוראפילובמיןאחדבלאאבדמלקטמלבו,ודלמאשמואלכוותייהו

שפיר ,דליפטר מטעם "מלאכת מחשבת" ,ואף דהכא הוי חד גופא ,מכל

סביראליה.

מקום,כיהיכידגבי"מלאכתמחשבת"לאמפליגביןאיסורלהיתר,אףגבי

ד(גמ',ר'יהודהסברלאשנאבשםאחדולאשנאבשנישמותפליגי.כתב

"בה"דאייריבחדגופאנמילאמפליג.ועייןבאותהבאה.

השיטה מקובצת )אות ג( דקשה קצת ,דהא מעיקרא הוי פשיטא דשחורות

כא(גמ',שם.עייןבאותקודמת ,ובקובץשעוריםכתובות )ו.אותיט( ביאר

ולבנותהוושנישמות,והשתאמשמעדמיןאחדהם.ועודהקשה,כיוןדר'

דברי השיטה מקובצת ,דפטורא דמתעסק אינו משום דסבור שהוא היתר,

יהודה אתי לאשמועינן דפליגי אף בשם אחד ,אמאי נקט במילתיה תאנים

דאם כן בסבור בשבת שהוא חול ודאי מתכוין להיתר ומכל מקום חייב

וענבים ,דבהא מודה נמי ר' שמעון ,ולא היה לו להזכיר אלא שחורות

חטאת ,אלא שסבור לעשות מעשה אחר ,כגון סבור תלוש ונמצא מחובר,

ולבנות.ועייןבדבריודכתבכפי'אשכנז.

שלאהיתהכונתולתלושמהמחובראלאלחתיכתתלושדהווימעשהאחר,

ה(גמ' ,רבא אמר ליקדם איכא בינייהו .כתב הרש"ש ,דמשמע דמוקי

אבל בשניתינוקות עשה אתהמעשה שנתכוין לו,אלא דסברשהוא היתר

דבריהם גופייהו בליקדם ,והיינו דלא כדברי שמואל עצמו דמוקי לה לעיל

ונמצאאסור.אלאדכתב,דלפיזהאינומדוקדקלשוןהשיטהמקובצת"ואין

)יט,(:באבדמלקטמלבו.

זההיתרגמור",דאפילוהיההיתרגמורלאמיקרימתעסקכמובסבורשהוא

ו(גמ' ,ונתכוין לכבות את זו וכיבה את זו וכו' פטור .פירש רש"י בד"ה

יוםחול.אמנםהגרע"א כתב,דדוחקלחלקדהךדתינוקותהויכמומתכוין

והדליק ,דפטור משום מתעסק וכו' .ובשיטה מקובצת )אות ז( הביא ,דאית

לאיסור שהוא מתכוין למלאכה גמורה לעשות חבורה ,עיין שם .ועיין עוד

ספריםדגרסי"חייב"וניחאטפי,דמייתיהךסייעתאלדברירבא,דהאדקתני

מה שהאריך באור שמח )פ"א משבת ה"ח ד"ה והנה בכריתות( .ובקהילות

נתכוין לכבות את זו ,היינו נתכוין לכבות את זו תחילה ואחר כך זו ועשה

יעקב )סימן יב( דביאר גדר החילוק בין מתעסק לבין שוגג ,ולפי זה יישב

להיפך,חייבואפילובשתינשימות,כיוןדהכלמלאכהאחתועניןאחד,אבל

קושיתהגרע"א.

שתי מלאכות ,כגון להדליק תחילה ואחר כך לכבות ,ועשה להיפך ,אי הוי

כב(גמ' ,ותנן מי שהיו לו שני תינוקות וכו' ר' אליעזר מחייב ור' יהושע

בשתינשימותפטור,דכיוןדהווב'מלאכות,לאקרינןביה"אשרחטאבה"

פוטר.כתב המראהכהן,דלכאורהצריךלגרוסותניא,דהאבמשנהשלפנינו

לר' יהושע .וברמב"ם )פ"א משבת ה"י( נמי פסק דחייב ,ועיין בלחם משנה

)בשבת קלז ,(.קתני דאם מל של אחר השבת בשבת לכולי עלמא חייב,

)שם(שביארדבריו.והחקנתןביאר,דהא דאמררבאליקדםאיכאבינייהו,

ופליגיבמלשלערבשבתבשבת.וכתב,דאוליישלומר,דרבאדמקשהלרב

לא אתי לשנויי מתניתין אליבא דשמואל ,אלא אליביה דסבירא ליה דהא

נחמןסברכרביהודהדהתםדמתניפטור,דהיינודגרסכןבמתניתין.

דמתעסק פטור ,היינו דוקא מתעסק להתירא ,דהיינו דר' שמעון ור' שמעון

כג(גמ' ,שם .הקשה השיטה מקובצת )אות י( ,דבכתובות )ה (:משמע ,דלר'

שזורי לא נחלקו בשם אחדדנתכוין לאיסור אלא בשנישמות ,אבל מקדים

שמעון אינו מכוין בחבורה פטור ,אף דסבר דמקלקל בחבורה חייב ,ואמאי

המאוחרלכוליעלמאחייב,ור'יהודהסבר,דפליגיאפילובמקדיםהמאוחר

לאאמרהואילכדאמרינןהכא.ותירץ,דישלחלק,ביןמתעסקלאינומכוין,

בב'מינים,אבלבמיןאחדונתכויןלאיסוראלכוליעלמאחייב,ואההמייתי

דהכא היינו טעמא משום דמתעסק ומקלקל שוין ,דהא מקלקל חייב בכל

רבא סייעתא דבמתעסק באיסורא במין אחד חייב ,ובשני מינים פטור,
ח

ë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð æè
דאיתאבברייתאדנתכויןלכבותאתזהחייב,דהוימתעסקבמיןאחד,אבל

יד(בא"ד ,ולרבנן אינו חייב משום הבערה דמקלקל בהבערה פטור .הקשה

נתכויןלהדליקואחרכךלכבותבשתינשימות,פטור,דהוימתעסקבאיסורא

הערוךלנר,לפיזהמידחקולפרשדטעמאדרבנן,דסברידמקלקלבהבערה

בשנימינים.

פטור,דלמאלעולםנמיסביראלהו,דחייב,ומכלמקוםפטריבמבעירמשום

ז(גמ' ,בנשימה אחת חייב וכו' דאקדומי לא מקדים אחורי נמי לא מאחר.

דסברי ד"מלאכה שאינה צריכהלגופה" פטור .ותירץ ,דניחא ליה לאוקמיה

כתברש"ילקמן)עמודב'(בד"הלהקדים,דהיכאדהדליקוכיבהבבתאחת

תנא קמא אליבא דהלכתא ,דסבירא להו בכולי כר' יהודה ,דמקלקל

לתנא קמא דחייש למוקדם ומאוחר ,תרתי ליכא לחיוביה דשמא כבה

בהבערהפטור,ומלאכהשאינהצריכהלגופהחייב,וכןפסקהרמב"ם)פ"א

תחילה ,ולמפטריה בולא כלום נמי לא דנהי דאקדומי וכו' .משמע מדבריו,

משבתה"ז(.

דהךסבראדנהידאקדומיהוכו'לאמהניאלאלחיוביהחדא.וביארהעולת

טו(גמ',דתנאקמאסברלהכר'יוסי.כתבהערוךלנר,דלאהוהמצילמימר

שלמה )שם( ,דלא מיפטר אלא משום כיבוי ולא משום הדלקה ,דבהדלקה

דר'יוסיהיא,דהאלר'יוסיאפילומשוםמכבהאינוחייב,דהאאמרבשבת

לאנעשהשינוי).ועייןלקמןבאותטז(.

)לא,(.דכלמכבהבשבתפטור,חוץמהמכבהאתהפתילהמפנישהואעושה

ח(רש"י ד"ה לא אתעביד מחשבתיה ,דאיכא למימר כבה ואחר כךהדליק.

פחם.

כתבהעולתשלמה,דלפיזה,יתפרשלשוןהגמ'הכי,מהודתימאבנשימה

טז(רש"י ד"ה להקדים ,בתוה"ד ,תנא קמא חייש למוקדם ומאוחר הילכך

אחת נמי יש לומר כבה ואחר כך הדליק ,קא משמע לן ,דבנשימה אחת

לתרתיליכאלחיוביהדשמאכבהתחילהולמפטריהבולאכלוםנמילאוכו'

אמרינןדהדליקוכבהבבתאחת.

הילכך מחייב חדא .הקשה הרש"ש וכבר הקדימו השיטה מקובצת )אות י(,

ט(גמ' ,כגון שנתכוין לכבות העליונות כדי להבעיר את התחתונות .הקשה

ממהנפשך,איחשיבבבתאחתשיתחייבשתיים,ואילאחשיבבבתאחת,

המנחם שלמה ,אמאי לא אמר בפשיטות ,לכבות העליונות ולהבעיר

יפטרלגמרי.ותירץ,דתנאקמאסבר,דאחדמשנידבריולאודוקא,אואינו

התחתונות ,דתנא קמא סבר ,דאף דמתכוין להבעיר ,פטור ,משום דמקלקל

מקפידלהקדיםהמוקדם,אואינומקפידלאחרהמאוחר,ומתחייבחדאאו

בהבערהפטור,ור'אליעזרברביצדוקסבר,דחייב.ותירץ,דהאדמוקיבהאי

בשביל אותושאינו מקפיד בהקדמה או באיחור ,ובאחרת שרוצה בהקדמה

גונא ,משום דבעי לאשמועינן אגב אורחא דקיימא לן ד"מלאכה שאינה

אובאיחורונמצאשנעשיתבבתאחתעםהאחרתשלאבהקדמהאושלא

צריכהלגופה"חייביןעליה.וכמושכתבוהתוס'לקמן)עמודב'(בד"הכגון

באיחור,מיפטר.והעולתשלמהתירץ,דכשנתכויןלהדליקואחרכךלכבות,

שנתכוין.

והדליק וכיבה בבת אחת ,לא נעשה השינוי אלא בכיבוי ,דנתכוין לכבות

י(רש"י ד"ה מאי טעמא ,הא לא איכוין לחדא ולגביה מתעסק הוא .ביאר

אחרהדלקה,וכיבהעתה,ולאמחייבאכיבוי,אבלבהדלקהלאנעשהשום

הערוך לנר ,דהחילוק ביןדבר שאינו מתכוין למתעסק ,דאינו מתכוין ,היינו

שינוי ,דלא קדמה פעולה אחרת להדלקה ,דבחתייה הדליק וכיבה בבת

שמתכוין למלאכה שעשה ,אבל לא לכוונת המלאכה ,כגון גורר אדם מטה

אחת ,וחייב אהדלקה .וכתב ,דהא דכתב רש"י "שמא כבה תחילה" היינו

ובלבד שלא יכוין לעשות חריץ ,דיודע שעושה גרירה ואפשר שיבא לידי

בבת אחת עם ההדלקה .וברבינו גרשום פירש להיפך מרש"י ,דאיירי כגון

חריץ ,אבל לא מתכוין שיהיה חריץ ,ובהא פליגי ר' יהודה ור' שמעון.

שנתכוין להקדים לכבות וכיבה והבעיר בבת אחת ,דתנא קמא סבר ,כיון

ומתעסק,היינושבשעהשעוסקבמלאכהאינויודעכללשעושהמלאכהזו,

דלא איתעבדא מחשבתיה דלא כיבה תחילה פטור ,מן הכבוי וחייב על

כגוןנתכויןלהדליקזהוכיבהאתזה,דלאידעכללשעושהמלאכתכיבוי,

ההבערה .ור' אליעזר בר' צדוק סבר ,דחייב שתיים ,דנהי נמי דלא מקדים

ובהאלכוליעלמאפטור.ולפיזה,האדכתברש"ידמתעסקהוא,היינודלא

לכיבויאחורינמילאמאחר.

מתכויןלהבעיר,דלאהעלהעלליבוכללשיעשהמלאכתהבערה.

יז(תוס' ד"ה סבירא ליה ,בתוה"ד ,ויש לומר דהכא הוי טעמא דמלאכה

יא(בא"ד,שם.הקשההערוךלנר,דלפימהשפירשרש"ידהמקשןסבר,דאי

שאינהצריכהלגופהור'יהודהור'שמעוןלטעמייהו.הרמב"ם)פ"זמשגגות

לאמכויןלהבעירהיינומתעסק,אמאידחיקר'יוחנןלאוקמיהבנפח,ופליגי

הי"ב(פסק,דהחותהגחליםבשבתאםנתכויןלכבותולהבעירחייבשתיים,

במקלקל בהבערה ,הא לעיל )יט ,(:אמרינן דמאן דסבירא ליה מקלקל

אבלאםהובערומאליהן,אינוחייבאלאאחת.והקשהבחידושירבינוחיים

בחבורה חייב ,סבירא ליה נמי דמתעסק בחבורה חייב ,ואם כן ,הוא הדין

הלוי)פ"ימשבתהי"ז(,כיוןדהרמב"םפסק,דמלאכהשאינהצריכהלגופה

מאן דסבירא ליה ,מקלקל בהבערה חייב,סבירא ליה נמי מתעסק בהבערה

חייב ,על כרחך דמפרש הסוגיא כפשטה ,דתליא בפלוגתא דדבר שאינו

חייב ,ואף דלא איירי בנפח ,ואף דההבערה לא הויא קלקול .ותירץ הכתר

מתכוין .ואם כן ,הדרא קושית התוס' לדוכתא ,דהא אף מאן דאסר היינו

ישועה,דהאדאמרינןדמתעסקבחבורהחייבלמאןדאמרדמקלקלבחבורה

מדרבנן ,והכא משמע דהוי דאורייתא מדמחייב שתי חטאות ,ועיין באות

חייב ,היינו דוקא היכא דבשאר איסורים חייב ובשבת פטור משום דאינה

הבאה.

מלאכת מחשבת ,כגון נתכוין למחובר זה וחתך מחובר אחר ,אבל מתעסק

יח(תוס',שם.עייןבאותהקודמת,וביאר,דטעמא דאינו מתכוין גבי שבת אינו אסור אלא

דלא נתכוין לעשות מלאכה זו ,דנתמעט מ"אשר חטא בה" ,דדוגמתו גם

מדרבנן ,משום דבעינן "מלאכת מחשבת" וכשאינו מכוין לא הוי מלאכת מחשבת ,אבל הפלוגתא בכל

בשאראיסוריםפטור,גםבחובלומבעירפטור,אףדמקלקלחייב.

התורה כולה אי ב"אינו מתכוין" מותר או אסור ,היו מן התורה ,כמבואר בשבת )קלג (.לענין קציצת
בהרת .ודין "דבר שאינו מתכוין" בכל התורה ,ודין "מלאכת מחשבת" דשבת ,חלוקין ביסודם ,דדין "דבר

דףכע"ב

שאינו מתכוין" תלוי בכוונתו ורצונו ,דאף אם יודע שהדבר ייעשה ,האיסור והחיוב תלוי ברצונו ,כדמוכח

יב(תוס'ד"הכגון,ולאנופחאלארוצהלומראותושעושההפחמיןביער.

בפסחים )כה (:לענין הנאה הבאה לאדם בעל כרחו ,דאוקמה הגמ' בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון

כתב הערוך לנר ,דאינו כפירוש רש"י דלעיל )עמוד א'( בד"ה כדי להבעיר

בדבר שאינו מתכוין ,וחזינן דאף דההנאה תבא בודאי ,מכל מקום כל שאינו רוצה בה הוי בכלל "דבר

דפירש ,בנפח שהוא עצמו צריך לפחמין ,דהיינו למלאכתו .וביאר ,דתוס'

שאינו מתכוין" .מה שאין כן "דין מלאכת מחשבת" דאינו תלוי בכוונה ורצון ,כי אם בידיעתו שעושה את

פירשו כן ,משום דקשיא להו לישנא ד"כדי להבעיר התחתונות" ,דלרש"י

המלאכה ,דמלאכת מחשבת היינו לעשות את המלאכה בדעת ומחשבה ,וכדאיתא בסוגיין ,דהיינו טעמא

צריךלדחוקד"כדי"היינואףשמבעיראתהתחתונות.ולכךפירשו,דאיירי

דפטור מתעסק בשבת ,ואם כן היכא דאינו מכוין ,בגוונא דאינה מלאכת מחשבת ,היינו דלא נעשית

בעושה פחמין ,דהיינו ששורף עצים ביער שיהיו פחמין לנפח לעשות

המלאכה בדעתו ,ולא משום דבעינן שירצה בכך ,ונפקא מינה דהא דמודה ר' שמעון

מלאכתו,וכשישלוצבורשלגחלים,העליוניםשהםהגדולים,רוצהלכבות

בפסיק רישיה דווקא היכא דניחא ליה ,כדפסק הערוך וכמובא בתוס' ד"ה

שלאיבערו,ומהשנשארהםהפחמיןהדקיםשאינםראויןלנפחים,ועלכן

סבירא ליה .היינו לדינא ד"דבר שאינו מתכוין" דכל התורה כולה ,דאי לא

מכויןלבערםשיהיואפר.

ניחא ליה ,אף דיודע שהאיסור יעשה בבירור ,לא הוי מתכוין ,ומותר .אבל

יג(בא"ד ,וזהו קלקול דאינן ראויות לשום דבר .כתב הרש"ש ,דמה שכתבו

בדין "מלאכת מחשבת" דלא בעינן רצונו וכוונתו ,אלא שתיעשה דעתו

דאינו ראוי לשום דבר ,לאו דוקא ,דהא ראויין לכיבוס בגדים ,וכמו שכתב

ומחשבתו ,אין דינו תלוי בניחא ליה ,וסגי בהא דהוי פסיק רישיה .ואם כן,

רש"יבתמורה)לד(.בד"הכלהנשרפין)ב(.

דין"דברשאיןמתכוין"דבכלהתורהשייךנמיבשבת,ובפסיקרישיהדלא
ט
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מה שלא היה יכול לכלול במילת "אדם" דלשיטת רבי שמעון אינם קרויים

ניחא ליה ,ולמאן דאסר בעלמא ,הכא נמי אסור מדאורייתא ,כיון דהוי

"אדם".והערוךלנרכתב,דנקט"מהלכישתיים"מפניהעלילות.

מלאכתמחשבת.
יט(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,ובקהילות יעקב )סימן יג ד"ה ולאשר(
ביאר,דהאדאמרינןדמאןדאסרדברשאינומתכויןלאאסראלאמדרבנן,

דףכאע"א

היינודוקאבשארמלאכות,דבעינןמלאכתמחשבת,אבלגביחובלומבעיר

א(תוס'ד"האוציאדםביצים,וישבהןאיסורוהיתר.כתבהערוךלנר,דיש

דמקלקליןחייבין,ומשוםדלאבעינןמלאכתמחשבת,כדאמרינןלעיל)יט(:

להגיהדישבהםאיסורוהיתר.וביאר,דכוונתםלהקשות,דבטעםשלאיסור

דהנחלתינוקותהואילומקלקלבחבורהחייבמתעסקנמיחייב,הכינמידבר

והיתר לחוד סגי .והא דכתבו ודם ביצים וחגבים הוי מצי למעט שאין בהן

שאיןמתכויןחייבמדאורייתא.

טומאהחמורה,כוונתםלהקשות,דבטעםדטומאהחמורהלחודסגי.

כ(גמ' ,רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאליהם .ופירש רש"י

ב(גמ' ,נפש אשר תאכל כל דם חזר וכלל .הקשה העולת שלמה ,הא הוה

בד"ה רב אשי ,ולא להבעיר שלא היה יודע שסוף תחתונות להבעיר .כתב

כללופרטהמרוחקיןזהמזהדבתריפסוקיהוא.ולחדמאןדאמראיןדנין.

בשו"ת אבני נזר )אורח חיים סימן רנא( ,דמוכח מדברי רש"י ,דספק פסיק

ג(גמ',טומאתוושחיטתומנלןסבראמדלכלמיליוכו'.הקשההרש"ש,הא

רישא מותר ,אף דהוי פסיק רישא ,דהא הכא הווי פסיק רישא ומכל מקום

בעלמא אמרינן דג' כתובין הבאים כאחד לכולי עלמא אין מלמדין .ועיין

כיוןדלדידיההויספקשרי.

ברד"למהשכתבדישליישבבדוחק.

כא(רש"י ד"ה רב אשי ,ולא להבעיר שלא היה יודע שסוף תחתונות

ד(רש"י ד"ה לאתויי כוי ,וחיה לא איצטריך לרבות דחיה בכלל בהמה.

להבעיר.הקשההערוךלנר)לעילעמודא(,דלפימהשביארלעיל)עמודא'

וברבינוגרשוםכתב,דחיהלאאיצטריךלרבויי,דבהדיאכתיבבהאיסורדם,

עייןלעילאותי(,האלאחשיבדברשאיןמתכויןאלאמתעסק,דכוליעלמא

דכתיב"אישכייצודצידחיהוגו'",וכתיבבתריה",דםכלבשרלאתאכלו".

איתלהודפטור.

ה(גמ',דכוותהגביבהמהלאחרמיתהוכו'.הקשההעולתשלמה,אמאילא

כב(גמ' ,החותה גחלים בשבת להתחמם וכו' .הרמב"ם )פ"ז משגגות הי"ב(

משנידטומאהקלההוילאחרשחיטה,וטומאהחמורהבמתה,ומהשאיןכן

פסק ,דהחותה גחלים בשבת שהוא מכבה את העליונות ומדליק את

באדם .וליכא למימר דבבהמה טמאה ליכא שחיטה .ותירץ ,דמשמע ליה,

התחתונות אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים ,חתה גחלים להתחמם

דהאדקתנישישבהןטומאהקלהוחמורה,היינובאותהבהמהעצמה,והא

מהםוהובערומאליהןחייבשתיםמפנישמלאכהשאינהצריכהלגופהחייב

לאמשכחתלה.

עליה.והקשההכסףמשנה)שם(,איבסיפאמייריבגוונאדנתכווןמההוסיף

ו(גמ' ,וחלב בשווקים אין צריך לא מחשבה ולא הכשר .פירש רש"י בד"ה

ארישא .ועוד ,אמאי איצטריך למימר דחייב משום דמלאכה שאינה צריכה

אינן צריכין ,דבחלב שחוטה קמיירי שהרי הוכשר בדם שחיטה .וכן פירש

לגופה חייב עליה ,תיפוק ליה מפני שהוא מתכוין ,ואי אינו מתכוין ,אמאי

הר"ש בעוקצין )פ"ג מ"ג( ,אמנם הר"מ פירש )שם( ,דאיירי בחלב בהמה

חייב .וכתב ,דאפשר ,דמיירי בגוונא דאינו מכוין ,אלא מאחר שהוא יודע

טמאה,לפישהואמטמאכמובשרה,ואיןצריךהכשר.

שודאי יתבערו הוי כפסיק רישיה .והלחם משנה )שם( תירץ ,דודאי איירי

ז(רש"י ד"ה והחלב ,דהכשר דקודם מחשבה לאו הכשר הוא כדאמרינן

במתכוין,ואתילאשמועינןבהךבבא,דאףשאינהצריכהלגופה,חייב.דאי

בהעור והרוטב עולשין שליקטן לבהמה וכו' .כתב השפת אמת ,דאיכא

מבבא דרישא הוה אמינא ,דנתכוין חייב משום שצריך לשניהן .ועיין מה

לדחויי,דשאניהתם,דבשעתההכשרלאהיההדברברקבלתטומאה,כיון

שביארהערוךלנרבדבריו.

שליקטו לבהמה ,הלכך בעי הכשר לאחר שירד עליו תורת קבלת טומאה,
מה שאין כן הכא ,שהבהמה עצמה היתה בת קבלת טומאה והוכשרה
בשחיטה,מהניההכשרנמילגביהחלב,אףדעדייןצריךמחשבה.

פרקדםשחיטה

ח(גמ' ,כיון דאילו מצרף לכזית וכו' .הקשה העולת שלמה ,אמאי בעי
כג(רש"י ד"ה טומאה חמורה ,כשהיא נבלה מטמאה במשא .ביאר העולת

לטעמא דצירוף ,תיפוק ליה דמעיקרא כשהיה מחובר לנבלה היה מטמא

שלמה ,דאין כונתו דמה שמטמא במשא היא הטומאה חמורה ,דהא עוף

טומאהחמורה,דהכינמיאמרינןבחולין)קכח,(:החותךכזיתבשרמאברמן

אינומטמאבמשא,אלאבביתהבליעה.אלאכוונתו,דנבלתבהמהמטמאה

החי,ואחרכךחישבעליולאכילהטהור,אבלבחישבואחרכךחתכוטמא,

בגדים במשא,ועוףנמימטמאבגדים בביתהבליעה,אבלגבישרציםליכא

דקיבלהבשרטומאתאוכליןמהאברבעודומחובר,וכר'מאירדסביראליה

טומאת בגדים .והא דנקט רש"י משא ,לאפוקי מגע נבילה דליכא טומאת

דטומאת בית הסתרים מטמא ,ואוקמינן התם דאיירי שהוכשר ,ופריך למה

בגדים.

לי הכשר תיפוק ליה דהיה מטמא טומאה חמורה כשהבשר היה מחובר

כד(תוס' ד"ה דם עיקור ,אבל קשה וכו' .ביאר הרד"ל ,דקושייתם דוקא

באבר .ותירץ ,דלא מהני טומאה חמורה דמעיקרא ,אלא בגונא שכשהיה

לשיטת הבה"ג שהביאו התוס' בחולין )ט (.ד"ה כולהו תנינא ,אבל לפירוש

מטמא טומאה חמורה היה אוכל ,ומפני הטומאה חמורה שבו קיבל נמי

רש"י)שם(ד"השהיהדרסהלאקשיאמידי.עודכתב,דאףלשיטתהבה"ג

טומאה קלה להצטרף לפחות מכביצה ,ועל כן השתא נמי דליכא הטומאה

ישליישב,דאףדאינהטריפה,היינודאיבדרולהסמאחיה,כדאיתאבחולין

חמורה נשארה הטומאה הקלה ,אבל הכא דכשהיה מחובר לנבילה ,לא
חישבעליהולאהוהאוכל,ליכאטומאהקלה.

)נד(.גבימחובכולייתאוקטלי,אבלבלאוהכיהנשמהיוצאתבו.
כה(תוס' ד"ה דם הקזה ,והוא הדין דבדם שחיטה ונחירה ועיקור בעינן
שהנשמה יוצאה בו .ברמב"ם )פ"ו ממאכלות אסורות ה"ג( ,משמע דסבר,

דףכאע"ב

דבדם שחיטה לא בעינן דם שהנשמה יוצאה בו .וכתב הלחם משנה )שם(,

ט(גמ',הכאבמאיעסקינןכגוןשחיפהובבצקוכו'.פירשרש"יבחולין)פב(.

דהיינומשוםדסבר,דכיוןשהואממקוםשהנשמהיוצאת,שהואהסימנים

בד"הואמר,דמצטרףבהדיבצקומקבלהאיבצקטומאהאםיגעבטומאה,

דתליבהוחיותא,כלדםהיוצאהוידםהנפש.

ומטמאשאראוכלין.אמנםהתוס'בבבאקמא)עז(.בד"הפרההקשו,דהא

כו(תוס' ד"ה דם ביצים ,וקשיא דבגמ' קאמר אוציא דם ביצים שאין מין

אייריהכאשישכזיתמןהנבילה.ולכךכתבו,שטמאהבצקמןהנבילהעל

בשר.ותירץהשפתאמת,דבמתניתיןאיירילעניןכרת שחייביםדוקאב"דם

ידי צירופולכביצה,כמושמיטמאממקוםאחר,שהכזיתיכוללהיותמטמא

הנפש",ומהאנתמעטאףביציזכרשאינןדםהנפש,אךבברייתאדממעטינן

ומצטרף.

מלאומהאדכתיב"לעוףולבהמה",ממעטינןדוקאמידידאינובשר.

י(גמ',במשאמיהתמיטמאדהאטעוןליה.כתבהערוךלנר,דלפיזה,צריך

כז(גמ',שומעאניאפילודםמהלכישתיים.התוס'יו"ט)בביכוריםפ"במ"ז(

לומר,שלאחיפהכולובבצק,אלאאותוצדשנוגעבאוכלין,דאיחיפהוכולו

ביאראמתניתיןדהתם,דהאדנקטלישנאד"מהלכישתיים"ולאנקט"אדם",

עד שאי אפשר לו ליגע בנבילה שבתוכו ,גם במשא לא מטמא ,וכדאמרינן

משום דתני לישנא דפסיקא ,הכולל כל מיני אדם לכלהדעות ,כגון עכו"ם,

בחולין)קכה,(:דאתשלאבאלכללמגעלאבאלכללמשא.
י
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וריבוי,ולדידיהלאבעינןכעיןהפרטדוקא,אלאמרבהכלמיליולאמיעט

יא(גמ' ,לאפוקי מת וכו' דטומאה בוקעת ועולה .הקשה השיטה מקובצת
)אותג',וכןהקשההרש"ש( האאכתיאיכאנפקאמינהמןהצדדים.ותירץ,

אלא דבר אחד ,ואם כן ,ליכא למעוטי דם מהלכי שתיים ,דהא מרבינן כל

דהכאמטמאאפילובצדדים,כיוןשהבצקחשיבכיסוישלמת.והעירהשפת

מילי,ולאממעטינןמ"לעוףולבהמה"אלאהמסתברטפי,דהיינודםביצים

אמת,אםכן,לאבעילטעמאדטומאהבוקעתועולה.

ודגים וחגבים ,אבל דם מהלכי שתיים הוי מרבינן .ולהכי איצטריך תנא

יב(תוס' ד"ה רב חנניא ,לא ניחא ליה לאוקמי כדאוקמא רבי חייא דדוחק

דברייתאלמעוטידםמהלכישתייםמקראאחרינא.

לומרכיוןדמצרףליהלכזיתמשוםהכילאבעיהכשר.אמנםהרמב"ם)פ"ג

ד(גמ',לאשנואלאבלבעוףהואילואיןבוכזית.הקשההשפתאמת,מאי

מטומאת אוכלין ה"ו וה"ז( הביא גם סברת ר' חייא וגם סברת ר' חנניא.

קאמשמעלן,דמאישנאמכלאיסוריתורה.ותירץ,דאשמועינןדלעולםאין

וביארהכסףמשנה)שם(דסברדלאפליגי,והאדהקשוהתוס'דאילאפליגי

בדםלבשלעוףכזית.

אמאי איצטריך ר' חנניא למימר דמטמא טומאת משא כשהבצק מחובר

ה(גמ' ,כי קתני אין חייבין עליו על דם דיליה כי קאמר רב דאתי ליה

לנבילה ,נימא דכיון דאם יסירו הבצק ,יטמא טומאה חמורה ,השתא נמי

מעלמא .והרי"ף בחולין )לט .מדפי הרי"ף( גרס איפכא ,דכי קאמר רב דם

מטמא .יש ליישב ,דאי נימא הכי יקשה ,אמאי לא מטמא הבצק עצמו

דגופיה,וקושייתהגמ',קאיאההיאדאתימעלמאדהיינודםאיברים,ופירש

טומאהחמורהמחמתהנבילה,ולכך אמרטעמאדקושטא,שמטמאבמשא

הר"ן)שם(,דדםדאתי מעלמאהיינודםהאיבריםשהיהבלועבהם,ופירש

טומאהחמורה.

לתוך הגוף ,דחשיב דם איברים דהוי בלא תעשה ,ורב איירי בדם המכונס

יג(רש"יד"האמרמר,דהאעוףנמילאמטמאבמשאואמרלעילדמטמא

בחללושלהלב,דחשיבכדםבעין,ואיאיכאביהכזית,חייבכרת.

טומאה חמורה .וכתב הערוך לנר ,דהא דקאמר דבמשא לא מטמא ,היינו

ו(תוס' ד"ה ודם חללים ,ומשמע לפי הסוגיא דשמעתתא דגבי אדם ובהמה

דלאמטמאשלאבנגיעה,לאפוקינבלתבהמהדמטמאבמשאאףדלאנגע,

איןדינןשווהדגביאדםדםשלאחריציאתנשמהמכשיר,ולגביבהמהדם

ולאפוקינבלתעוףדמטמאבגדיםבביתהבליעה,אףדלאנגע,כגוןשתחב

שאחריציאתנשמהאינומכשיר.אמנםהרמב"ם)פ"ימטומאתאוכליןה"ג(

לוחבירולתוךפיו,מהשאיןכןשרץ,דאינומטמאבביתהבליעה.

פסק ,דגם בבהמה דם המכשיר היינו דם השותת ולא דם הקילוח .ועיין

יד(גמ',אמרר'זיראהתרובומשוםשרץלוקהמשוםדםאינולוקה.כתב

בברכתהזבחשביארדבריו.

הקרןאורה)מעילה יז,(.בדעתהרמב"ם)פ"דמאבותהטומאהה"ז(,דדוקא

ז(תוס' ד"ה קיבל דמו ,בסוה"ד ,אם אכל בשתי העלמות .אמנם הרמב"ם

כשהדם מחובר לבשר מצטרף לכעדשה .דלא רק לענין טומאה ,אלא אף

)פ"ו משגגות ה"ג( ,פירש דאיירי בהעלם אחד .וביאר הלחם משנה )שם(

לגביאכילה,כשהדםבפניעצמואינוחייב.

דסבר,דבכוסשנינמיאיכאדםקילוח,ובשתיהעלמותחייבלר'יוחנן,והכא

טו(גמ',שלביןהשיניםמוצצוובולעוואינוחושש.פירשרש"יבכתובות)ס(.

איירי בהעלם אחד ,דלר' יוחנן כיון דדם קילוח לבד ,חשיב דם שהנשמה

בד"ה מוצצו ,דהא ליכא דחזי ליה .וכתב המשנה למלך )פ"ו ממאכלות

יוצאהבו,ובשניהכוסותמעורביםשניהדמים,אםכן,חשיבישניהכוסות

אסורותה"ב(,דאףדכלדברשאסרוחכמיםמפנימראיתהעיןאפילובחדרי

כמין אחד וחייב אחד ,ורישלקיש סבר ,דכיון דבכוסאחת יש גם דם פטור

חדרים אסור ,היינו דוקא באיסור תורה ,אבל באיסורין דרבנן לא .והקשה

שהואדםהמשחיר,ובכוסהשניהאיכארקדםחיוב,הוושנימינים,ומשום

הערוך לנר ,דמשמע מרש"י ,דאי איכא דחזי ליה ,איכא חששא ,ומה בכך

הכיחייבשתייםבהעלםאחד.

שיראה שבולע דם שמוצצו משיניו ,הא אמר רב ששת דבלא פירש אפילו

ח(מתני',ומודהר'עקיבאשאינומביאאתמעילתועדשיתודעלו.הקשה

איסור דרבנן ליכא ,ומיייתי סייעתא מהא דקתני דבין השינים מוצצו .אלא

הרש"ש ,אמאי לא ישלם מספיקא להקדש לכולי עלמא ,דמה גרע הקדש

על כרחך כוונת רש"י ,דאי איכא דחזי ליה כשדם בפיו ,יסבור ששתה דם

מצדקה,דאמרינןבנדרים)ז,(.דספיקאלחומרא.ותירץ,דהקדששאני,שהרי

בהמה,דלאידעשהוציאומשיניו,ואםכןהקושיהבמקומהעומדת,האמאן

פטרה תורה כל המזיקין את ההקדש ,ודוקא בנהנה בשוגג מן ההקדש,

דחזיליהסבורשעוברעלאיסורתורה,ואםכן,אסוראףבחדריחדרים.

חידשה התורה להביא אשם ומעילתו לכפרה ,ואין לך בו אלא חידושו,

טז(גמ' ,דאית ביה קשקשים ,כתב בחידושי הגרע"א ,דמלשון הגמ' משמע,

דהיינובודאיאבללאבספק.והעולתשלמהתירץ,דדוקאנדרוצדקהחשיב

דדוקאכשמעורבבדםקשקשיםהתירו,אבללכתחילהאסורליתןקשקשים

ספק איסור ,דעובר "בבל תאחר" מקרא ד"מוצא שפתיך תשמור" כדאיתא

בדם ,וכן מבואר בתוס' ד"ה דכוותה גבי ,דכתבו ,דבדם מהלכי שתיים לא

בראשהשנה)ו.(.מהשאיןכןבמעילהשאינואלאחיובתשלומיןכגוזלאת

שייךקשקשים.אמנםכתב,דמלשוןהרמ"א)סימןפגסעיףג(משמע,דשרי

חבירו,ובספקממוןאזלינןלקולא.

לכתחילהליתןקשקשים.

ט(מתני' ,ואם ספק מעלתי המעות נדבה .הרמב"ם בפירוש המשניות כתב,
דהא דאמרינן "ואם ספק וכו'" אין הכונה שמתנה כך ,אלא הם מדברי ר'
טרפון .אבל רש"י בשבת )עא (:בד"ה למ"ד אשם ,פירש דצריך להתנות כן.

דףכבע"א
א(גמ' ,יהא אוכלו עובר בלאו .הקשה הרד"ל ,הא אין מזהירין מן הדין.

וכתב הערוך לנר ,דיש להוכיח כפירושו ,מהא דאיתא במתניתין "והמעות

וכתב,דלדעתהמגידמשנה)פ"בממאכלותאסורותה"ד(,כיוןדאיכאעשה

נדבה" ,ופי' הגליון ,לקיץ המזבח ,דלדברי הרמב"ם קשה ,הא כשלא חטא

לאיסורא ,מזהירין בלאו מן הדין .והעולת שלמה כתב ,דאין כוונת הגמ',

נשארים המעות חולין ,ואם כן ,כשקונה קרבנות בדמים אלו מביא חולין

ללאוממשאלאאיסורדאורייתא.

לעזרה,אלאעלכרחךבעינןלמימר,דמתנהבפירוששאםישארספק,ילכו

ב(גמ' ,ודין הוא מה בהמה טמאה וכו' .הקשה הרד"ל ,דאיכא למיפרך מה

המעותלנדבה.

לבהמהשכןמטמאהטומאהקלהאפילובגוונאדלאמטמאטומאהחמורה

י(מתני' ,אמר ר' עקיבא נראין דבריו במעילה מועטת .כתבו התוס' בשבת

כגון דצירף ,וכדאמרינן לר' חייא לעיל )כא ,(.ובשלמא לרב חנניא נהי

)עא(:ד"המאן,דר'טרפוןלאועצהטובהקאמשמעלןשיביאאשםאחד

דמשכחת גוונא דבהמה מטמאה טומאה קלה ואדם לא מטמא ,מכל מקום

ויתנה ,אלא דסבר דאינו יוצא מידי עבירה בשני אשמות עד שיביא אשם

אינה פירכא ,דלאו משום קולא דאדם הוא ,אלא משום דמטמא טומאה

ומעילה ויתנה ,ולהכי אין חילוק בין מעילה מרובה למעילה מועטת .וכתב

חמורהדבוקעתועולה.

הערוך לנר ,דלדברי התוס' יש לפרש מחלוקת ר"ע ור"ט ,דר' טרפון פליג

ג(גמ' ,תלמוד לומר וזה לכם הטמא זה טמא ואין דם מהלכי שתיים טמא.

אדר"עבב'ענינים,א.דלאמהניאלאאםכןיביאבתחילהאשםומעילה.ב.

כתבוהתוס'בכתובות)ס(.בד"היכול,דהאיברייתאפליגאאברייתאדלעיל

דמהני תנאי ,ואהה קאמר ר' עקיבא דמודינא לך דמהני תנאי ,וכך יעשה

)כ ,(:דממעט דם מהלכי שתיים ,מדכתיב "לעוף ולבהמה" .וביאר המצפה

במעילהמועטת,ופליגנאעלך,דבמעילהמרובהאיןצריךלעשותכן.

וכלל ,דם מהלכי שניים וכן דם שרצים ודם בצים ודם דגים וחגבים,

דףכבע"ב

ובשבועות )כ (.אמרינן ,דאיכא מאן דדריש כל התורה כולה בריבוי ומיעוט

יא(גמ' ,מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת .הקשו התוס' בזבחים )מח(.

איתן ,דטעמא דפליג משום דמבואר בסוגיא דלעיל ,דממעטינן מכלל ופרט

יא
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דבחות יאיר )סימן ר"ג( הקשה עליו מרש"י דידן .ובספר יד מלאכי )כללי

בד"ה מה להלן ,דהיכי יליף מגזירה שווה "מצות מצות" ,הא חטאת חלב
גופהבהקישאילפא,כדאמרינןהוקשהכלהתורהלעבודתכוכבים.ותירץ,

התלמודכלליהאל"ףכללל(הביאשמסוגיתהגמ'דבבאבתרא)קכ(:מוכח,

דהאי גוונא לא חשיב "למד בהיקש" דאינו חוזר ומלמד בגזירה שווה ,כיון

דגםלעניןזהמזהוזהמזהאמרינןאיןגזירהשווהלמחצה ,ותתיישבגירסא

דאילאוהקישאהוהמוקמינאליהבכלדבר,ולאאתאהקישאאלאלמימר

דידן שמחק רש"י .ועיין בקדושת יו"ט )הלכות סנהדרין פרק ב הלכה י(,

דלאאייריאלאבדברשישבוכרת.

דתמה,מיגילהלהםדכונתרש"ידלאגריסאיןהיקשלמחצה,דדעתודלא

יב(גמ',ור'עקיבאסברכיילפינןמצותמצותוכו'.הקשההערו"ל,דלמאר'

כהמידות אהרן ,הא "היקש" לא הוי אלא בסמוכים ,אבל הכא הילפותא

עקיבאלאגמרגזירהשווהד"מצותמצות".ותירץ,דעלכרחךר'עקיבאנמי

מהוי"ויתירה,דמוסיףעלעניןראשוןוילמדעליוןמתחתון,ורבנןפליגיכו'

יליףלה,דאילאוהכי,מנאליהשאיןאשםתלויבאכלספקלאתעשהאו

ולאמקריהיקש,ומשוםהכיאמררש"י,דכאןלאשייךאיןהיקשלמחצה,

עשה,דבהנךליתאקרבןודאי,אלאעלכרחךדיליףמגזירהשוהד"מצות".

דלאוהיקשאהיאאלאיתורא,ולאגרסלה,והגמ'דקריליה"היקש"משום

יג(רש"יד"ה לאדכוליעלמאהקישאעדיף,שהריאיןמשיביןעלההיקש.

דדמילהיקש,והואלשוןמושאל.וכןפירשהחקנתןדברירש"י.

בגמ' הכא לא גרסינן ליה ,ובזבחים )מח (.גרסינן .וכתבו התוס' )שם( בד"ה

טז(גמ' ,אימא לא יהא ספיקו חמור מודאו וכו' כתב רחמנא ואם נפש וכו'.

דכולי עלמא ,דהא דקאמר דכולי עלמא היקש עדיף ,היינו לענין דטוב לנו

ביאר רבינו יונה בברכות )א .מדפי הרי"ף( ,דטעמא דמחמרינן בספק טפי

לעשותהגזירהשווהלמחצה,ממהשנבטלההיקשלגמרי.

מודאי,משוםשעלהוודאימשיםהאדםהחטאעללבוודואגומתחרטעליו

יד(גמ' ,ור' עקיבא סבר אין היקש למחצה .הקשה המצפה איתן ,הא

וחוזר בתשובה שלמה ,אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה

במנחות)פז,(.גביאיןדניןאפשרמשאיאפשר,מוכחדלר'עקיבאישהיקש

שאכלתיאוליהיתהמותרת,ולאישיתאללבולשוב,ולכךהחמירובויותר.

למחצה .ותירץ ,דהתם יש להשיב על ההיקש ,הלכך לא ילפינן לכל מילי,

יז(גמ',חטאתבתדנקא .כתברש"יבזבחים)מח(.בד"הדנקא,דלאודוקא

מה שאין כן הכא דאין להשיב ,ילפינן כל מילי אליבא דכולי עלמא .ודחה

נקטדנקא,אלאדמיםקליםבעלמאשלאניתןלהקצבה.והתוס')שם(בד"ה

בכך מה שכתב הנר תמיד ,דר"א בזבחים )דף י :ודף יא (.סבר יש היקש

וחטאת כתבו ,דכן מוכח מהא דאמרינן לקמן )כז (.גבי מפני מה לא נתנה

למחצה,דהאלאמקישאשםלחטאתלפסוללאלשמהאלאלעניןסמיכה,

תורהשיעורבמחוסריכפרה,ופריךאלאמעתהחטאתחלבתהאלהקצבה.

והריסביראליהלרבייוסיבסוףפרקחטאתהעוף,דאינהראיהדהתםאיכא

ובתוס' לעיל )י (:בד"ה מכלל כתבו ,דהא דקתני התם שאין לך דבר שקרב

להשיב,ולאדמילהכא.

בסלעאלאכבש,דמשמעדחטאתהויבסלע,לאהויאלאמצוהמןהמובחר.

טו(גמ' ,ורבי עקיבא סבר אין היקש למחצה .רש"י ד"ה ורבי עקיבא מחק

יח(מתני' ,דברי ר"ע רש"א שניהם מביאים אשם אחד .כתב השפת אמת,

דברים אלו ,וכתב הערוך לנר ,דלגרסתו ,לא גרסינן מ"ור"ע סבר אין היקש

דדברי רבי עקיבא נאמרו אף במעילה מועטת ,דלשון חתיכה לא משמע

למחצהוכו'עדור"עאשםבכסףשקלים".וכתב הערוךלנר ,דלאגרסלה,

מעילה מרובה ,ולכן נראה ,דרבי שמעון מדינא מחייב להביא אשם ודאי

משום דסבר דמאי דאמרינן אין היקש למחצה ,היינו לומר דדבר הנלמד

אחד,כיוןדסברדאשםתלויליכא,והריאחדמהםבודאיחטא,ורביעקיבא

מחבירו על ידי היקש צריך שילמוד כל הפרטים הנמצאים במלמד ולא

דאיתליהדמןהתורהאיכאאשםתלוי,אמרעיקרהדין,ובודאיאםרוצין

שילמוד פרט אחד בלבד ,ולא נאמר דאין היקש למחצה לומר שילמוד זה

להתנות ביניהם ולהביא אשם יכולין ,אבל אין מחויבים ,ונפקא מינה נמי

מזה וזה מזה .אבל הביא ,דבמידות אהרן )לבעל הקרבן אהרן בי"ג מדות(

במרובה,אבלאיןלומרדרביעקיבאסברכרבייוסידאיןמביאיןאשםביחד,
דהא אמר רבא לעיל מדברי שניהם נלמד דלא בעינן ידיעה] ,וטעמא דרבי

כתב בפשיטות ,דגם לענין למוד זה מזה וזה מזה ,נאמר הכלל דאין גזירה

יוסי

שווה ואין היקש למחצה ,ודלא כרש"י .וכן כתוב בהליכות עולם .והביא,

יב

משום

דבעי

ידיעה

בתחילה[.

