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שבת ד קב.
הזורק חפ בשגגה ושוב נזכר ,ונח החפ מכחו  ,מה הדי באופני דלהל?
1

לרב כהנא ולרבא בהו"א
לרבא במסקנא
לרב אשי דמיירי שחזר ושכח

בכה"ג שיצא מידו
3
חייב
4
פטור
5
חייב

בלכתא ומתנא
פטור
פטור
6
פטור

2

הזורק חפ ברה"ר ובב' אמות הראשונות היה שוגג ,ובב' אמות השניות היה מזיד,
ושוב שכח ושגג בב' אמות האחרונות ,מה הדי ומדוע?
לרבה
לרבא

אליבא דר"ג דאי ידיעה לחצי שיעור
7
פטור כיו& שגמר את השיעור במזיד
חייב דאי& ידיעתו חשובה כלו

שבת ד קב:

בשורה התחתונה
בשורה האמצעית
בשורה העליונה

אליבא דרבנ דיש ידיעה לחצי שיעור
פטור מפני ידיעתו לא הוי שוגג
חייב דאי& ידיעתו מועילה דלא יכול להחזיר

הבונה באופני דלהל הא חייב משו בונה?
המצדד את האב
חייב
פטור
חייב

הנות את הטיט
חייב
חייב
חייב

הניחה בלבד
פטור
פטור
חייב

 1אכ א לא נח מכחו אלא שקלטה אחר או קלטה כלב ,בכל עני פטור דהרי לא עשה הנחה.
 2פי' ,חתיכת ע הקשורה לחבל והחבל עדיי בידו ,שיכול היה להחזירו מעת שנזכר כל עוד שלא נח באר.
 3כ דייקה הגמ' בהו"א מלשו המשנה שאמרה "הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו  קלטה אחר קלטה
כלב או שנשרפה פטור" ,ומשמע שדוקא משו שקלטה אחר או כלב או נשרפה אז פטור ,אול א נח
חייב .ועל זה קשה מהסיפא ,שאמרה "כל חייבי חטאות אינ חייבי עד שתהא תחלת וסופ שגגה",
דמשמע שכל שנזכר אפי' שנח מכחו ג"כ פטור .ותיר רב כהנא ,שהסיפא מיירי בלכתא ומתנא ,אבל
בשאר דברי שאינו יכול להחזיר משיצאו מידו ,חייב ,ולא מועיל מה שנזכר .ודחתה הגמ' תירו זה
ותירצה עוד תירוצי ודחתה ,עד שהסיקה שאה"נ שג בדי זה פטור.
 4ותיר רבא למסקנא ,שהרישא תרתי קתני ,די אחד שא נזכר פטור )ואפי' נח( .ודי שני שא לא נח
לבסו" אפי' שנזכר ג"כ פטור.
 5פי' ,לעול הרישא באה לומר רק די אחד ומיירי באופ שחזר ושכח אחר שנזכר ולכ #דוקא א לא נח
פטור ,הא א נח חייב.
 6והטע ,דכיו שנזכר באמצע המלאכה ובידו להחזיר ,לא נקרא שוגג מתחילתו ועד סופו ופטור )בי
לרבה ובי לרבא דלהל ,דהכא מיירי דומיא דמעביר ,ומחלוקת היא דוקא בזורק שאי בידו להחזיר(.
 7משא"כ בכותב ב' אותיות שנודע לו אחר אות אחת וכשכתב את האות השניה שוב שכח ,שעשה את גמר
המלאכה בשוגג  אז חייב חטאת )משו דאי ידיעה לחצי שיעור( .אבל כא את גמר המלאכה עשה
במזיד.

