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  .סחד�  שבת
  , "לוש ליתא מחובר איתאתואילו שביעית ב, שבת איתא בי� בתלוש בי� במחובר"

  ].ה גדול"תוד[' י ולתוס"מה הביאור בזה לרש
  

  שביעית רק במחובר  שבת בי בתלוש בי במחובר  
  1איסור אכילה בפירותיה רק במחובר  איסור מלאכה בי! בתלוש בי! במחובר  י "לרש

  איסור מלאכותיה רק  במחובר  כה בי! בתלוש בי! במחובראיסור מלא  ' לתוס
  

  ?מה די דברי� דלהל לעני מעשר ולעני פאה
  

  לעני פאה  לעני מעשרות  לעני שביעית  
  פטור מפאה  פטור ממעשר  חייב בשביעית  מאכל בהמה

  חייב בפאה  חייב במעשר  חייב בשביעית   וגידולו מ האר�,ונשמר, 2מאכל אד�
  פטור פאה  4חייב במעשר  חייב בשביעית  3תאנה וירק

  
  ?כמה חטאות צרי� להביא באופני� דלהל

  
    לרב ושמואל

  למסקנא  א"להו
  יוחנ' לר

  ולריש לקיש
  פטור לגמרי  חטאת אחת  חטאת אחת  לא ידע שבת מעול�
  חטאת אחת  חטאת אחת על כל שבת ושבת  השוכח עיקר שבת
  חטאת אחת על כל שבת ושבת  ב מלאכהחייב חטאות כנגד כל א  היודע עיקר שבת
  חייב חטאות כנגד כל אב מלאכה  היודע שהוא שבת

  

                                                           
ברי� בשעה שקדשה שביעית יש בה� איסור קדושת שביעית לעני! ו רק בפירות שהיו מח',פי 1

דא� מיירי בשביעית על עני! איסור , על זה' והקשו התוס. אכילה כשכלה לבהמת' מהשדה
דשבת ושביעית שייכי� בי! במאכל ,  גדול עונשה של שבת ושביעית ממעשר:כ יאמר"א, אכילה

 .ר שי' רק במאכל אד�ומעש, אד� ובי! במאכל בהמה
, גידולו מ! האר,. למעוטי הפקר, נשמר. למעוטי ספיחי סטיס וקוצה, אוכל: 'וביארה הגמ 2

ולפיכ' יש בה� , ומלבד שומי� ובצלי� שה� ירק אבל ה� מתקיימי�. למעוטי כמהי! ופטריות
 .פאה

  .למעוטי ירק, "ומכניסו לקיו�. "למעוטי תאנה, "לקיטתו כאחד"דדרשינ!  3
' וביארו התוס. ת אינו נוהג מעשר אלא בדג! תירוש ויצהר"דמה, אכ! אי! חיוב� אלא מדרבנ! 4
כיו! שיש בזה הפסד ,  לא גזרו על פאה,דהג� שגזרו חכמי� שינהג בה� מעשר, )ה ואילו"בד(

לבדוק א� נת! העניי� שכל פע� יבואו , לעניי� א� יתקנו פאה לתאנה שאינה מתבשלת בזמ! אחד
ב "וא� ימתינו מתי יגמור בעה, וכ! ירק אינו שווה אלא מעט. ויפסידו את זמנ� בסת� / פאהכבר 

  . יפסידו יותר/לקיטתו 
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  :שבת ד� סח
  ? דלהל חייב חטאתבשגגותהא� 

  
 ידיעה ובלא היתה ל  

  מעול�
בלא היתה לו ידיעה 

  בשעת מעשה
בהיתה לו ידיעה 

  בשעת מעשה
  חייב  2חייב  פטור  1למונבז

  פטור  חייב  חייב  עקיבא' לר
  

                                                           
והנפש "וסמי' ליה , "תורה אחת יהיה לכ� לעושה בשגגה"מונבז מקיש שוגג למזיד בקרא ד 1

, יעהמה מזיד שהיתה לו ידיעה א� שוגג שהיתה לו יד, הוקש שוגג למזיד, "אשר תעשה ביד רמה
.  כיו! שלא היתה לו ידיעה מקוד� כלל ולא דמי למזיד,ל למונבז לפטור תינוק שנשבה"ולכ' ס

ולקמ! . [דהוא דומיא דמזיד, בא� ידע בשעת מעשה מאיסור הלאוחטאת ל לחייב "ומצד שני ס
שלא ידע שעל איסור זה ', פי, ומתרצת ששגג בקרב!, א� ידע מאיסור הלאו במה שגג', מקשה הגמ

  .]י� קרב!מביא
דהיינו ששכח בשעת מעשה , דודאי מחייב מונבז בשוגג הרגיל, )ה כל"בד(' פירשו התוס 2

ג דמשנתנו שהכיר ולבסו� שכח "ל כמונבז ומחייבי� בכה" סיוחנ! וריש לקיש' רדהרי , מהאיסור
 /דלא איתקש שוגג למזיד לאפוקי לשוגג ממשמעות שגגה , והסברא הוא. לפחות חטאת אחת

ועל  [.אלא רק בא ההיקש להוסי� ולחייב ג� ביודע בשעת מעשה מהלאו, ששכח לאיסורדהיינו 
  ].י"ש פנ"מ' ע', הקושיא האחרונה בתוס


