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  ?באופני� דלהל� כמה חטאות יביא, בעל חמש בעילות בשפחה חרופה בשוגג
  

  כשהפריש קרב� אחר הביאה  כשנודע לו האיסור בי� כל ביאה וביאה  
  ד אש� ודאי "למ

  לא בעי ידיעה בתחילה
  2חייב על כל אחת ואחת  1ע אינו חייב אלא אחת"לכו

  ד אש� ודאי "למ
  בעי ידיעה בתחילה

  חטאות' חייב ה: חנ�יו' לר
  3 חייב חטאת אחת:לריש לקיש

  חייב על כל אחת ואחת

  
  :שבת ד� עב

  ].י"לשיטת רש [?מה דינו, המתעסק בשבת באופני� דלהל�
  

 תלוש להגביהנתכוו�   
  זה וחת! מחובר אחר

 תלוש לחתו!נתכוו� 
  זה וחת! מחובר אחר

 מחוברנתכוו� לחתו! 
  זה וחת! מחובר אחר

  חייב  בחיי  4פטור  לאביי
  6חייב  5פטור  פטור  לרבא

                                                           
היינו דוקא גבי חטאת דבלא ידיעה לא מתחייב חטאת , ותיוחנ� דידיעות מחלק' ל לר"דהג	 דבעלמא ס 1

 אי� הידיעות � אול	 לגבי אש	 להאי מא� דאמר שיכול להתחייב חטאת לכפרה ג	 בלא ידיעה , לכפרה
כ אי� נאמר " וא,דהג	 שכא� בשפחה חרופה אי� אש	 תלוי) ה בעל"בד(' וביארו התוס. חשובות לחלק

גור	 מ לא חשובה הידיעה " מ.שו	 ידיעה אינו יכול להביא כלו	בלא הא , שיכול הוא להביא ולהתנות
מ לא "מ, ד דאינו יכול להתנות בשלמי	"וג	 למ. יכול להביא אש	 ולהתנות בשלמי	 כיו� ש�לכפרה 

  .דהרי בדיעבד א	 הביא בתנאי שלמי	 מהני, חשובה הידיעה גור	 לכפרה
ע חייב חטאת על כל אחד "ובזה לכו, קאמינא דבמעשה דלאחר הפרשה לא :הכי אמר עולא לרב המנונא 2

ד דבעינ� ידיעה "ל שדוקא למ"וס, שרב דימי פליג עליה דעולא בזה, )ה כי"בד(' אכ� דייקו תוס. ואחד
הפרשתו חשובה הפרשה אחר  �אול	 למא� דלא בעי ידיעה בתחילה , ע"חייב אליבא דכו �באש	 בתחילה 

.) ד# ו(ומצינו כסברא זו בזבחי	 . על לאו שאחר ההפרשהומכפר ג	 , )ג	 כשהפריש קוד	 (כל המעשי	
ומה ,  שרב דימי לא פליג על עולא,ל"ס' א בתוס"אכ� הרשב.  שמכפרת על עשה דלאחר הפרשה,גבי עולה

ל שג	 "ל ס"הוא משו	 שרוצה לחדש שר, ד דאש	 ודאי בעי ידיעה בתחילה"שנקט דוקא אליבא דמ
  . אלא רק במעשה דלאחר הפרשה� שפחה חרופה ד זה אי� הידיעות מחלקות ב"אליבא דמ

 ,ל דא	 נודע לו בי� אכילה לאכילה חייב שתי	"שהג	 שלגבי חלב מודה ר, )ה בעל"בד(' וביארו התוס 3
ורק בידיעות היה חילוק , העברות בהעל	 אחד' ג שעשה לב"מיירי בכה:) לעיל ד# עא(ל "וכל מה דפליג ר

מ הכא גבי שפחה חרופה אי� הידיעות שקוד	 העבירה "מ. ניהכ על הש"שקוד	 נודע לו על אחת ואח �
 �וכששכח שוב , כיו� שנודע לו הרי הוא כבר לא שוגג �בשוגג תלה רחמנא שבחלב דדוקא ד, חשובות לחלק

ולכ� אי� הידיעה , א	 היה מזיד מביא את אותו קרב�' כ בשפחה חרופה אפי"משא, הוא שגגה חדשה
  .חשובה לחלק

ולכ� רק , וכ� צרי� שלא יתכוו� לשו	 חתיכה, ל לאביי שצרי� שלא יהיה מכוו� למלאכה דאיסורא"ס 4
, וחת� את המחובר, )וג	 לא נתכוו� לחתיכה( שהוא מלאכת היתר �ג שנתכוו� להגביה את התלוש "בכה

  . זהו המתעסק הפטור
שהתכוו� למלאכת חתיכה ' ואפי, מתעסקסגי בזה להכלל בדי� , ל שא	 לא נתכוו� למלאכה דאיסורא"ס 5

  .מ כיו� שנתכוו� להיתר ולא לאיסור חשוב מתעסק לפוטרו"מ, ונעשתה מחשבתו
, י שהעמיד את הסוגיא בהתכוו� לדבר אחד ועשה את הפעולה בדבר אחר"ת משיטת רש"כ� דייק ר 6

ו� באותה אבל בהתכו, ומשמע שדוקא א	 נתכוו� לחתיכת תלוש ועלתה לו חתיכת מחובר בזה פטר רבא
ד# (ת מסוגיא דכריתות "והקשה על זה ר. ע" חייב לכו,חתיכה וחשב שהיא תלושה ונמצא שהיא מחוברת

  .דפטרה:) יט
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  :שבת ד� עב
  ]. נתכוו�ה"תוד[ ?'תוסהלשיטת  מה דינו, המתעסק בשבת באופני� דלהל�

  

נתכוו� לחתו! מחובר   
  1זה וחת! מחובר אחר

 תלוש להגביהנתכוו� 
  ונמצא שחת! מחובר

 תלוש לחתו!נתכוו� 
  ונמצא שחת! מחובר 

  חייב  פטור  פטור  לאביי
  פטור  פטור  פטור  לרבא

  
  ?כיצד, משבת) חלב( וחומר בשאר מצוות ,)ז"ע(חומר בשבת משאר מצוות 

  
  שתי מלאכות בהעל� אחדב  

  )ז"חומר בשבת מע(
  במתעסק

  ) משבתבחלבחומר (
   פטור&להגביה התלוש וחת) מחובר    חייב שתי�&קצירה וטחינה   בדי� שבת
   /בעבודה זרה

  )חלב(בשאר מצות 
  2חייב &סבור שהוא שומ+ ואכלו  :לרבא   אחת חייב &זיבח וקיטר , ז"בע

   4 חייב&ואכלו סבור שהוא רוק  :3לאביי
  

  ?לאנדרטא של מל! מה די� המשתחווה
  

  באומר מותר  מאהבה ויראה  מרצונו  
   חייב:לאביי  חייב  בקבלה עליו באלהות

  5 פטור:לרבא
  חייב

  פטור  דוובשביל כב
  

                                                           
 ,ע"שניה	 של איסור הוי מתעסק לכו' אפי, ל שבאופ� שנתכוו� לדבר אחד ועלה בידו דבר אחר"ס' תוס 1

בא היא בנתכוו� לאותה חתיכה וה	 מפרשי	 שמחלוקת אביי ור. ולא נחלקו בזה האמוראי	 דלהל�
שג	 לא יתכוו� , ואביי מצרי�. אלא שנתכוו� למלאכת היתר ועלתה בידו מלאכת איסור, שפעל בה

  .תלושהתכוו� להגביה את ה  אלא �  שנעשתה לבסו#ת חתיכהלמלאכ
המתעסק בחלבי	 ועריות "משו	 הכלל ד, ודוקא לגבי חלב הוא חייב הג	 שלא מתכוו� לאכילת איסור 2

כגו� נתכוו� לחתו� את התלוש ,  שנתכוו� לחתיכת איסור�אול	 לגבי שבת כהאי גוונא , " שכ� נהנה�חייב 
  . ולא כאביי שאמר שחייב,ג פטור"וזו ראיה לרבא לשיטתו שג	 בכה, פטור, וחת� את המחובר

וחומר , ז"י עדהוא יכול להעמיד את הסוגיא רישא וסיפא לגב, לכאורה לאביי לא צרי� להגיע לתירו$ זה 3
דהרי לא מתכוו� לבו ( דזה הוא שוגג בלא מתכוו� �ז א	 עשה מאהבה ויראה חייב " דבע,ז משבת"דע

אכ� . כגו� נתכוו� להגביה את התלוש וחת� את המחובר פטור, ואילו בשבת בשוגג בלא מתכוו�, )לאלהות
  . בזה ג	 בשבת חייב� דכיו� שמיירי שעושה מאהבה ומיראה, דזה אינו) ה הניחא"בד(' כתבו בתוס

ג הוא פטור "אול	 בשבת בכה, הג	 דרוק לאו מידי דאכילה הוא � ל"ודוקא לגבי חלב הוא חייב וכנ 4
. אלא רצה להגביה את התלוש והגביה את המחובר, וכגו� שלא נתכוו� בכלל לחתיכה, משו	 מתעסק

ג יהיה חייב "הא  ג	 בשבת בכהד, בזה לא מיירי,  דהוא מידי דאכילה�אמנ	 א	 היה סבור שהוא שומ� 
 ).שלא נתכוו� לחתיכת איסור' אפי, א	 נתכוו� לחתיכה בעול	(
ג "ל לרבא שבכה"מ ס"מ, עברות חמורות הדי� שיהרג ועל יעבור' הג	 שבגד, )ה רבא"בד(' ביארו התוסו 5

 ובעושה ,הא די� זה דוקא באונס מיתה', א בתוס" והקשה הרשב.ד"א	 לא מסר את עצמו פטור ממיתת ב
אי� בזה די� , דכיו� שמפרש שעושה מאהבה ומיראה, ויש מפרשי	 שתירצו. מאהבה אי� כא� אונס מיתה

  .ז זאת מאהבה ויראה"ג שהכל עובדי	 לע"ובכה, בסת	' נ אפי"וא, של יהרג ואל יעבור


