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 "[לכל היאע"ב "יב -]יא ע"ב "רבי מאיר" שיעור טעות האדם

' )נלמד מהפס ו בביעורייב  חו  אה"יר לב"ב עוברה השישית ף השעמסו  ו'דאמ .ץמת חאכילזמן  ףסו ב נו תנ במשנחלקו התנאים 

ִביתו  ֹון ָהִראׁש ַבּיֹום  ַאְך" ֹאר ַתׁשְׁ הקדים  וגזרו חכמים ל, ין לרבי מאיר"(סוק. ה ע"א. ראה רש"י ד  ע"א ד"ה "ב" חילקה את הפךה "אהמיל", ושְׁ
  שש יש ח ,רחקהלא ההאלמ)מן הז  יה אתחשבו בצורה שגוייו  השמש מיקוםטעו ב יא שמת ישהשי חמץ מתחילת השעה  שרוףול

 .(עד תחילתה םבמקו, שישית(  סוף )לטעותם היא שעה השביעיתערו חמץ בסוף השיב נמצאו , הבשע םויאת המו ידיקיטעו וש

 :שיתסוף השעה השי  עד  הרביעית )זמנית( השעה תחילת , החל מעל פי שעות היוםבי"ד ניסן  דיני חמץלהלן סיכום 

 
 

 

דרין במחלוקת  הגמרא מביאה דיון ממסכת סנהחמץ,  בסוף זמן אכילת  הטעותבהסבר טווח  התנאים דעת את בררל יכד
 תםדו וע ,תטעו ה תאלים מקב בי"דם דותבע ת זהזה א ישים מכחדים עהת ש"שיעור טעות האדם", ולמרו ים עד כמה תנא

  ל להק בריהםנעמיד אוקימתא בד -ביי א וען: א.י"ד טדויות, בן העיב"הפער"  ברתלהס .אשם!(ה נהרגדות עה)ועל סמך תקפה 
  ם בריהדב אתקימוא נעמיד דיני נפשותבמפני שזו עדות  -רבא . ב. ןהם התכוונו לאותו זמשניו  ,לא דייקו בדבריהםש

 .  זמן בדיוק( אותו אמרו)אליבא דעדים הם   מששה ע"פה עשכת הבהער םבגלל טעות נובע פער ה, אלא לחומרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סבירה נחשבת כטעות ת האדם" טעו  ורכמה "שיעתנאים  : מחלוקתאביי 
כחישה  מש טעותו ך זמכיותר , כווניםמ אמיתיים אך אינם רי שני העדיםודב

 : השנייה  עדותה  תא
"שתים" התכוון   ד ש, והמעישלובשעה מעשה אירע )ה עהאינו טו : אדם י מאיררב

 לתה(.ה, והמעיד "שלוש "התכוון לתחי לסופ
 
 

 

 
לוש" ד "שעיוחצי, המבארבע  )המעשה אירע החצי שע: אדם טועה עד ודהיה רבי 

 .תחלתה(ן להוהמעיד "חמש" התכוו התכוון לסופה,

נאים  זו שני התא בגירס ) ר טעות האדם"ו"שיעים כמה תנא : מחלוקתא"ד אביי 

 : ד השני טעה(עוה ראויהעיד כד עד אח ,העדים נוסף לאומנדא בדעת שני בסוברים 
ד  מעיוה , לוש()ותחילת ש יםשת בסוףע המעשה איר) במשהו  : אדם טועהרבי מאיר

 . הו )= תחילת שתיים((ן לתחילתה וטעה במשתכווה " ד "שלוש, והמעידייק"שתים" 
 

 

 

 
ש"  "שלו  , המעידבסוף שלושרע אי ה)המעש ו עה ומשהש אדם טועה עד : הודהרבי י 

של ארבע +  התכוון להתחלהטעה בשעה ומשהו יד "חמש" עופה, והמתכוון לסהדייק ו
 ( ה שלישיתשע = סוף "משהו"

 3 שתים   עד א:  שלוש   : בעד  

 א בדברי העד לקולאמנדאו לאאומנדא בדברי העד לקו

 דברי העדים: 

 ד: י"מסקנת הב

 ש ובשעה שלשם רצח נאה

 5 שלוש עד א:   חמש:  בעד   4.5

  אומנדא
  בעד

  נדאאומ
  בעד

 דברי העדים: 

 "ד: מסקנת הבי 

4 

עור יש
   טעות

ור שיע
   טעות

 ארבע וחצי הנאשם רצח בשעה 

3 

 3 א: שתים   דע שלוש :  ב  עד

 א בעד ומנדא

 ם: עדי דברי ה

 מסקנת הבי"ד: 

 ם שעה שתי  בסוףצח רהנאשם 

יעור ש בעד  אומנדא אומנדא בעד 
   טעות

 5 ש שלו עד א:   חמש:  בעד  

  אומנדא
  דבע

  אומנדא
  בעד

 דברי העדים: 

 מסקנת הבי"ד: 

4 

  ותשיעור טע
 ומשהו שעה

 שלוש  בסוף שעהרצח  הנאשם

3 

פת  יחובת שר
 חמץ מדאו' 

אסור ו) יפת חמץבת שרכו"ע חול

 (מתו, מגזירת חכמיםהבהנאה בבאף 

 ניטלו שתי החלות בביהמ"ק

 ()סימן לשרוף

 7        6           5         4   

 מץלת ח כיוף זמן א:  סאיררבי מ
)לא אוכלים ולא  ן: תולירבי יהודה

 . (ה לבהמתואבהנ , ומותררפיםשו
 אכילת תרומה מן ז: סוף לן גמליארב

 כילת חמץ סוף זמן א : ודהרבי יה
 : סוף זמן אכילת חמץ אלירבן גמל

ניטלה חלה אחת  
מהסטיו בבית  

בי רת )לשיט המקדש

 לות(סימן לת, יהודה

 

יר י ֵמאִּ ים כׇּל   : אֹוֵמר ַרבִּ אֹוְכלִּ
י  ַלת ֵׁשׁשָחֵמׁש ְוׂשֹוְרפִּ ְתחִּ אפילו ) ן בִּ

שרוף יש לשישית ה השרק בסוף השע
גזרו חכמים להקדים  את החמץ 

י  .מחשש לטעות( לתחילת השעה ַרבִּ
ין כׇּל ַאְרַבע   : אֹוֵמר ְיהּוָדה אֹוְכלִּ

ין כׇּל ָחֵמׁש כל ולא  לא או) ְותֹולִּ
 (באכילה בהמהלשמותר וון שורף, כי

ַלת ֵׁשׁש ְתחִּ ין בִּ  .  ְוׂשֹוְרפִּ
י ְיהּוָדהְועֹוד ָא   ְׁשֵתי ַחלֹות  : ַמר ַרבִּ

ל תֹוָדה ְפסּולֹות מּוָנחֹות  )חמץ(   ׁשֶׁ

יְצְטָבא)בערב פסח(  וד עמ) ַעל ַגב ָהאִּ

ּמּוָנחֹות כׇּל   ,(שישבו עליו כׇּל ְזַמן ׁשֶׁ
ין  יְטָלה  ,ָהָעם אֹוְכלִּ ידי שליח  )בנִּ

ין ְוֹלא  בי"ד(  ין ֹלא אֹוְכלִּ ַאַחת תֹולִּ
ילּו   ,ין ׂשֹוְרפִּ  ְתחִּ ן הִּ יְטלּו ְׁשֵתיהֶׁ נִּ

ין   .כׇּל ָהָעם ׂשֹוְרפִּ
יֵאל ין  : אֹוֵמר ַרָבן ַגְמלִּ ֱאָכלִּ ין נֶׁ חּולִּ

)כל  ּוְתרּוָמה כׇּל ָחֵמׁש ,כׇּל ַאְרַבע

מדאו'  כילה באת התרומה עוד לא נאסר

  ,ה בידיים(הפסידאסור לוכלה ויש לא
ַלת ֵׁשׁש ְתחִּ ין בִּ  . ְוׂשֹוְרפִּ

 משנתנו

[  על הרוצחלהעיד  לבי"דבאו עדים ]

ָחד אֹוֵמר... ְׁשֵתי ָׁשעֹות : אֶׁ   )רצח בִּ

ָחד אֹוֵמר (נית של היוםהש עהבש   : ְואֶׁ
ת ֵעד – ְבָׁשֹלׁש ָׁשעֹות   ּוָתן ַקיֶׁימֶׁ

ָחד אֹוֵמר .)שאדם טועה בכך(   : אֶׁ
ָחד אֹוֵמר ְבָחֵמׁש ְבָׁשֹלׁש וְ    –אֶׁ

ן  רגים, כיווינם נהך א)א ֵעדּוָתן ְבֵטָלה

ְבֵרי  ,חשו ולא הוזמו(שהוכ י דִּ ַרבִּ
יר י ְיהּוָדה .ֵמאִּ ֵעדּוָתן   : אֹוֵמר ַרבִּ

ת ָחד אֹוֵמר .ַקיֶׁימֶׁ ָחד   : אֶׁ ְבָחֵמׁש ְואֶׁ
ַבע בְ  : אֹוֵמר  ,ֵעדּוָתן ְבֵטָלה –ׁשֶׁ

ַבע   ְזַרח ּוְבׁשֶׁ ְבָחֵמׁש ַחָּמה ְבמִּ ׁשֶׁ
 אינו טועה לכו"ע) ַחָּמה ְבַמֲעָרב

החל שפני . משעת הרצחבהשערת 
לכיוון   דו עושה צלי מחצות היום

 . (שונה

 סנהדרין 

 מ ע"א
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 לטעות. טווח השעות שניתן  בכל ם"מנו הייתרים "עי ם המזימים אומהעדי ש"באיזו שעה", כ  תאל דות בש ניתן להזים ע
ה  עד סוף שע אשונהמשעה ר תם"עימנו היי ד " י כים להעם צרי מי זי ים: העדים המי שעתב עה כמעטם טו אד  לרבי מאיר

 ה ת השעה הראשונאת לו שעה לפני )שא"א לת כן שטעהיית (אומדנא לחומראלאחר לאביי ) הראשון שהרצח היה בשעה השנייה דהעי) חמישית

י  ים לפנשעתי כן שטעהיית – לישיתהשה בשע הרצח היהששני והעיד ה. רי עים בכך( ושעתיים אחלילה, ואנשים לא טוום לי הבדל ביןשזהו 

 . (ואחרי

 

 

 
 

ה עד סוף  שונשעה רא שלוש שעות: העדים המזימים צריכים להעיד "עימנו הייתם" מ  טועה בכמע אדם ט דהלרבי יהו
שעה   סוף שונה עדה רא החל משע טעהייתכן ש  (א לאחר אומדנא לחומרלאביי ) יתישהשלבשעה  היהח שהרצ שון הראהעיד ) ת שעה שישי 

סוף   עד לטעות מן הדין היה צריך לתת לו)  אחרי  ושעהלפני  וש שעותלש כמעט טעהייתכן ש  שעה החמישית ב היהשהרצח העיד י שנשישית. ה
 (. (הצל משתנה ל מחצות היום כיוון שהח  ת,ת לשביעיהחמישי ועים בין השעהם לא טהשמינית, אך אנשי שעהה

עדים  ידים בדברי המעמבי"ד שטוען אחד ד מצאביי לא ייתכן ש רבא: 
  , ומצד שני טוען ששעה ומשהו עים(ושאינם ט די לטעון )כ לקולא  אמתי קי או

 . "שיעור טעות האדם"וא  הריו( )השיעור הגדול ביותר בדב
העדים:  ברי בד הפוכהתא אוקיימ להעמידצח ות לרו ף למצוא זכו עדי  הרי 

.  משכוונתו סוף ח חמש"המעיד "ש, ו" כוונתו לתחילת שלו המעיד "שלוש
תחום  וחרגנו מלוש שעות, מעט שת הוא כת בין העדויושעוהשהפרש  ונמצא

 ?  ח ממוות, ובכך נציל את הרוצוהעדות מוכחשת  ור טעות האדם"ע"שי 

  , דותומרחיקים את זמן הע לחומרא יםות בדברי העדתוקיממידים אמע : רבא
 אדם". עות השיעור טמגדילים את " ני  ש מצד  
)המעשה אירע בתחילת שתיים, והמעיד   עט בשתי שעותמ כם טועה : אדמאיררבי 

טעותו  יין עדף שלוש, וון לסואם נעמיד שהתכאפילו ו , עיד "שלוש" טעהוהמדייק, "שתיים" 
 טעות האדם"(. בגדר "שיעור 

 
 
 
 
 
 
 

המעיד חילת שלוש, ובת עעשה אירמ)ה תעו ש כמעט בשלושה עם טו: אדודהי יהרב

שהתכוון לסוף חמש,  בדבריו לחומרא אפילו אם נעמיד ו ש" טעה, מעיד "חמדייק", וה שלוש""
   "(."שיעור טעות האדם  גדרעותו בן טעדיי

  ים ֹשְפטִּ הַ  ְרׁשּוְודָ " כתובש כיוון 
ֵנה בֵהיטֵ  ר ֵעד ְוהִּ קֶׁ . ..ָהֵעד ׁשֶׁ
יתֶׁ ַועֲ  ר וֹ ל םׂשִּ משמע  " ם ָזמ   ַכֲאׁשֶׁ
טענת  ]להזמה    יתנתנ  עדות שלאש

מקום  ם" בים אחרת "עימנו הייתכת עד
  הפשע[ש שהתרח תו זמן ור בא אח

ולכן הטוען   ות,דאינה ע
אין  –ע ני יודאי  ירות" ב"חק
לכת   א ניתן)של עדות  ריובדב

 .  (" םהייתו עימנ"ומר פשרות להמזימה א

שאלת  ונה בכת הראשיעידו ה: כך םאדם". אעות הט ורדותם עד "שיעעים בדים טועשהע עולהרבא שיטות אביי ו לפי 
ימנו  ת עפלוני  יבואו כת עדים זוממת ויטענו: באותה שעהלאחר מכן על שעה פלונית, ו "רע הרצח? ו שעה אי "באיז

  הינהא, עדות הראשונים ילממתר" להם לטעות! "מו כי מוזמת,  דותן לאשע שונההכת הרא להגנתם ויטענ –הייתם 
 ת! ובכלל עדאינה    -זו  כעדות  כל  והרי    ", מהתה יכול להזי אשאי  "עדות  

 3 עד א: שתים  שלוש :  בעד  

ד  אומנדא בע
 ומרא לח

 : רי העדיםדב

 ד: בי"המסקנת  

 שתים  שעה תבתחילח הנאשם רצ

דא בעד  אומנ
 א רלחומ

   טעותשיעור 
 ים כמעט שעתי

2 4 

 5 שלוש עד א:   שחמ:  בעד  

  בעד אומנדא
 א לחומר

  בעד אומנדא
 לחומרא 

 דברי העדים: 

 מסקנת הבי"ד: 

4 

 שיעור טעות  
 שעות  לושכמעט ש

 חילת שעה שלוש בתח רצהנאשם 

3 6 

 6 1 2 3 4 5 ם י שת:  עד א ש שלו  : בעד  

 שעה  עד  טעות שיעור  כמעט שעתיים ות עשיעור ט

 אומדנא ב  מדנא א או
 אומדנא א: 
 אומדנא ב: 

 שעתיים עט עות כמשיעור ט שיעור טעות כמעט שעתיים 

 6 1 2 3 4 5 שלוש :  עד א חמש:  בעד  

 שלוש שעות ות כמעט ר טעעושי

 

 יים עד שעת שיעור טעות 

 ומדנא ב א א  אומדנא
 א: א דנאומ

7 

 ב:  אאומדנ
 עות לוש שש כמעט  שיעור טעות

 

 שעה  ד ער טעות שיעו

ַהַּמכֶׁה ּוֵבין ָהֵעָדה ֵבין  ְוָשְפטו "
ת   וְִהִצילו ֹגֵאל ַהָדם...  ָהֵעָדה אֶׁ

יַ  יבּו ָהֹרֵצַח מִּ ד ֹגֵאל ַהָדם ְוֵהׁשִּ
ְקָלטֹו".   יר מִּ ל עִּ  ֹאתֹו ָהֵעָדה אֶׁ

להציל   מחפשבית המשפט 
 זכות לרוצח. ולמצוא  

במדבר 

 כה -ה,כד ל

ין אֹותֹו  עיד על )עד המָהיּו בֹוְדקִּ

ירֹות נפשות( ְׁשַבע ֲחקִּ ְבֵאיזֹו   : בִּ
שבעת מחזורי השמיטה )מ ָׁשבּועַ 

ׁש  ?ְבֵאיזֹו ָׁשָנה ?ביובל(   ?ְבֵאיזֶׁה ֹחדֶׁ
ׁש ְבֵאיזֹו   ?ְבֵאיזֶׁה יֹום ?ְבַכָּמה ַבֹחדֶׁ

ָמה ֵבין ... ?ְבֵאיזֶׁה ְמקֹום ?ָעהׁשָ 
ירֹות  יקֹותֲחקִּ ְבדִּ ירֹות " ?לִּ   "ֲחקִּ

ן  ָחד ֵמהֶׁ   ( השאלות בשבעת) ָאַמר אֶׁ
י יֹוֵדעַ   .ֵעדּוָתן ְבֵטיָלה – ֵאינִּ

יקֹותבְ " או לבוש   ?כלי הרצח ו)מה "דִּ

ים   ח?(הרוצ ם אֹוְמרִּ ילּו ְׁשֵניהֶׁ ֲאפִּ
ים ת  –  ֵאין ָאנּו יֹוְדעִּ  .ֵעדּוָתן ַקיֶׁימֶׁ

משנה 

 סנהדרין 

 מ ע"א

 גמרא

 סנהדרין 

 במ ע"
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, (בדברי אביי ורבא ת האפשרויותשע"פ שלו) של בני אדם טעותור הרבי מאיר ורבי יהודה בשיעה דעתם של לאחר שהוברר
חיק לאסור  הר רבי מאירו  ,עה השישיתסוף השהרי מדאו' צריך לשרוף ב .חמץ אכילתב  שקבעו הרחקה ל משווההגמרא 

 : רביעית ה ההשע ףו ד סעחיק יותר באיסור אכילה הררבי יהודה החמישית, ו עד סוף השעה  לאכול

 וץרי ת ץ מח  יעורבל  ק"מפנ אדם   בעדות 
ר: לא  בי מאי ר ביי א

 טועה
)שאין   שישיתשעה אכל עד סוף נ
האיסור   דא ען, אל ת רבנעם להרחקט

 ? מדאו'(

, כי  חמץ את זמן אכילתכמים הקדימו ביותר חאביי: 
ע"י  טב)שיודע שעתיד להיחקר היורה לזריזים מסשעדות לעומת 

  מוטל מץ איסור ח (ם אינו יודע את השעהלא יבוא להעיד א ו ד,בי"
 ן היטב את השעהם יודעים לכוושאינ אפילו ,העםל כעל 

 .יים(כמים את העם, האם שעה או שעתחיקו חמה הר"מ ור"י כ )ונחלקו ר
 
 
 

טועה דה: והי  בי ר
 עהחצי שב

)ור"י   ישית שי השעה האכל עד חצנ
 ? התיר במשנה רק עד סוף שעה רביעית(

"ד  א
 אביי

טועה ר: בי מאי ר
 ומשהב

מ  )ור" אכל עד סוף שעה שישיתנ
 ? ת(שי חמיעה וף שס עוד רק שנהר במיתה

 טועהה: הודי  בי ר
 ו שהומשעה  ב

ר"י  ו) מישית חהעה שה סוף דע  אכלנ
 ? עית(שעה רביסוף עד  רק במשנההתיר 

טועה  איר: בי מר באר
 יים שעתבכמעט  

תחילת השעה   רק עד אכלנ
ף )ור"מ התיר במשנה עד סו החמישית

 ? שעה חמישית(

זמן ביעורו סוף שעה )ש שעה השביעיתלת התחי ב חמץ נאסרה
  ב( ערן מיווע לכקיצי הרח קו ה אתרב)ע כשהחמה במערב שישית(

  ולכן  ,תיעי בשל  יתישמה חתחילת שע בין  ואדם לא טועה
 רב אדא בר אהבה: ) ץ בשעה החמישיתרו לו לאכול חמהתי 

שהשמש באמצע  ך יום ואילאסור מחצות ה כישית אסורה, השי השעה
 .(ביעיתבינה לבין הש יש מקום לטעותוהרקיע, 

 
 
 
 

טועה בי יהודה: ר
שלוש  בכמעט 

 שעות 

  שעה לת הי חד תאכל רק ענ
 שעה ףנה עד סומשב תירי ה)ור" תי הרביע
 ? רביעית(

  בין תחילתולא יטעה )כנ"ל(  בבמער המכשהח רסאץ נחמה
עה הודה אפילו בשת, ואסר רבי יביעי שעה חמישית לש

 : מחמת  שא"א להתבלבל בינה לבין שביעית(למרות ) תי החמיש
חכמים הרחיקו  לכך עד לכל העם, ואיסור חמץ נו -יי אב. 1

 ת.החמישי   שעהאת ה  ףר אלאסו
  וכל שי  י , כדםעצי וף עה לאסדם ש א לו נתנמים חכ - רבא. 2
 . בכא ע"א(במשנה  ודעת )ע"פ חמצו בשריפה  תא  ערבל
  ום מעונן בי עות בחישוב השחשש לטעות  - אבר. 3

טעות אפילו בשעה  ללחשוש ן , ואי שהשמש לא ניראת
 . שעת הארוחהם בה, שזו  רביעית, כי כולם בקיאי 

 
 
 
 
 
 

 

 עדיםויכחישו היטעו   -השעה  הימ דעתש לשמב יםצח וצופבר ופיםצשים יה הבינה שאנשיבמהלך הסוגגמרא הלמסקנה, 
 : אחד ירה בוהת ,טעות בעדות בשני אופניםאך היא הגבילה את ה, תםו דעה בז  תאזה 

 

 

 

 

 

 

 יעית לשעה שבשעה חמישית    בין  ללילה  ן יוםבי 

רע  שהרצח אילא ייתכן 
חמישית שהשמש  הבשעה 

, והצל  נוטה לכיוון מזרח
 למערב 

ה  בשעאירע   ויעיד שהרצח
וטה  השביעית שהשמש נ

 ח צל למזרמערב, והיוון לכ

 ערבמ מזרח 

רע בין  לא ייתכן שהרצח אי
עה  עלות השחר לש

 ן חשוךישעדי ראשונה  ה

ירע  רצח א שה ד ויעי
 אור ת הובשע

 שביעית לשעה  שישית    בין שעה

עה  שח אירע ב תכן שהרציי
שמש נוטה  החמישית שה 

 , והצל למערב לכיוון מזרח

 

ע בשעה  אירשהרצח ויעיד 
ם  מש ברושהשהשישית  

טה  הצל נו הרקיע, ואין 
 ן, אלא תחתיולכא   אולכאן 

 מזרח 

6 

 טועים 

5 

 ?םר טעות כמעט שעתיי יעוש

4 7 

 לא טועים 

6 

 ועים לא ט

 ם מים/ זמן לאסוף עצית חכחקהר

5 

 ?תלוש שעועט ששיעור טעות כמ

4 7 

 לא טועים 


