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  .עד�  שבת
  ? שבמשנתנומה החילוק במשנה בי� הבבא השניה לבבא השלישית

  
   חייב אחת�) הבבא השניה(רישא   

  שגגת שבת וזדו� מלאכות 
   חייב על המלאכות�) הבבא השלישית(סיפא 

  שגגת מלאכות וזדו� שבת
  2כיו" שמידיעת מלאכות הוא פורש  1כיו" שמידיעת שבת הוא פורש  לרב ספרא
  מלאכותה היתה על וכיו" שהשגגה של  שבתהכיו" שהשגגה שלו היתה על   3לרב נחמ�

  
  ?"מאחת מהנה"יוסי מקרא '  לדרשת רחנינא' יוסי בר' כיצד פירש ר

  
  "מ"הדרשה מתוספת ה  הדרשה מהתיבה בעצמה  

  5מקצת המלאכה  4אחת שהוא הנה '" אחת"  מאחת 
  7על תולדותג� ב יחי  6הנה שהיא אחת '" הנה"  מהנה

  

                                                           
, ע לו שחטא שנוד'א הידיעה יה, שהקובע כמה חטאות הוא מביא,  הואסוד חילוק רב ספראי 1

ל שרק אחר שיש לו ידיעה שחטא רק אז חל "ר, דחטאת בעי ידיעה.) בד� ע(דהרי מבואר לקמ" 
ברישא שמיירי בשגגת הנה  ו.ולכ, יש לנו להתבונ" מה גר� לו לידע מחטאתו, עליו חיוב חטאת
הרי , דהיינו שיודע שמלאכות אלו אסורות בשבת רק אינו יודע שהיו� שבת, ותשבת וזדו" מלאכ

, אלא עד שיאמרו לו שהיו� שבת,  אי" זה גור� לו לחזור בו'א� יאמרו לו שמלאכה זו אסורה 
 .ולכ" חייב רק אחת, והרי שהידיעה שמחייבת אותו חטאת היא ידיעת השבת

דהרי ,  לא היה פורש'רי שא� יאמרו לו שהיו� שבת ה, כיו" שמיירי בזדו" שבת ושגגת מלאכות 2
 הוא כשאומרי� לו שמלאכה זו היא מלאכה ,ומה שגור� לו ידיעה שחטא, יודע שהיו� שבת

ולכ, צרי, להביא ,  הידיעה שמחייבת אותו חטאת היא ידיעת המלאכות,וכיו" שכ", אסורה
  .חטאות כפי מספר המלאכות שעשה

הלא , דמדוע אתה קורא לידיעה רק מה שאומרי� לו, ל" ספרא הנהקשה רב נחמ" על תירו- רב 3
י צירו� שניה� נודע "רק עו 'דברי� ממה שאמרו לו עכשיו וממה שידע קוד� '  מבתהידיעה מורכב

שהודיעו לו שהיו� שבת מצטרפת לזה ,  ג� בשגגת שבת וזדו" מלאכות,וכיו" שכ", לו שחטא
כ למה נחייב אותו רק "וא,  נודע לו שחטא ורק אז 'אלו אסורות הידיעה שהיתה לו שמלאכות 

וכ" להיפ, .  ויש לחייב אותו מחמת שנודע לו עתה ג� על המלאכות שעשה אות� באיסור'אחת 
א חייב והשגגה המחמת  ד'שהכל תלוי במה שגג , ולכ" מפרש רב נחמ". בזדו" שבת ושגגת מלאכות

בת שובסיפא שגג במלאכות והזיד ב, ייב אחת ולכ" ח'וברישא שגג בשבת והזיד במלאכות , קרב"ב
  ]. פירוש אחרד"בכל סוגיא זו בתורי' וע. [וחייב על כל אחת ואחת '
וזה באופ" , דאזלינ" בתר המלאכות שעשה, דהיינו שמחלל שבת אחת וחייב עליה חטאות הרבה 4

 ).שיודע שהיו� שבת ולא יודע שמלאכות אלו אסורות בשבת (,של זדו" שבת ושגגת מלאכות
 שהיא מלאכה שמתקיימת ,"ש�"וכתב " שמעו""שנתכוו" לכתוב , כגו" שכתב ש� משמעו" 5

  .וחייב עליה, במקו� אחר
וזה , דאזלינ" בתר השבת שחילל, דהיינו שעושה מלאכות הרבה ואינו חייב אלא חטאת אחת 6

שלא ידע שהיו� שבת אבל יודע שמלאכות אלו אסורות (מלאכות באופ" של שגגת שבת וזדו" 
 ).בשבת

 .דמהנה ללמדנו שחייב ג� על תולדות' לכ" כתב מ, שלא תאמר שחייב רק על אבות 7
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  :ת ד� עשב
  ?1כמה חטאות חייב, והודיעוהו כדלהל�, )העל	 שבת ומלאכות" (העל	 זה וזה בידו"

  ].ה חזינ�"תוד[
  

   ופרש� דמלאכה זו אסורה והודיעוה   ופרש�הודיעוהו דהיו! שבת   
  2 ואינו חייב אלא אחת'העל� שבת בידו   לרב נחמ�
  'וא'  וחייב על כל א'כות בידו העל� מלא  ' ואינו חייב אלא א'העל� שבת בידו   3לרב אשי
   ואינו חייב אלא אחת' העל� שבת בידו :י"לרש  4לרבינא

   איבעיא ולא איפשטא:'לתוס
  

וחזר וקצר וטח� כגרוגרת בזדו� שבת ושגגת , קצר וטח� כגרוגרת בשגגת שבת וזדו� מלאכות"
  ].ה ונודע"תוד[? מה הדי�, כ על השניה" ואח5ונודע לו על הראשונה, "מלאכות

  

  ?מה הדי�  
  6יעשה מה שירצה  ושוב נודע לו על שגגת מלאכות, נודע לו על שגגת שבת ולא הפריש

  7'מביא רק קרב" א  ושוב נודע לו על שגגת מלאכות, נודע לו על שגגת שבת והפריש ולא נתכפר
  חטאות' מביא ב  ושוב נודע לו על שגגת מלאכות, נודע לו על שגגת שבת והפריש ונתכפר

  

                                                           
הא שנינו במשנתנו דהשוכח עיקר שבת אינו , דלכאורה מה הנידו� בשאלה זו, )ה מהו"בד(י "הקשה רש 1

 וזהו השוכח עיקר שבת � לא שהיו� שבת ולא שמלאכות אלו אסורות והרי זה אינו יודע , חייב אלא אחת
אול� חלק מהמלאכות , שמיירי ששכח שהיו� שבת ושכח מקצת מלאכות, י"ומתר� רש. שחייב רק אחת

 ,ולכ  יש להסתפק מה היתה כא� השגגה, וכיו� שכ� אינו דומה לשוכח עיקר שבת, עדיי� זכורות אצלו
המש  הסוגיא משו� שב, ל תירו� זה"לא ס) ה העל�"בד(' אכ� תוס. מחמת השבת או מחמת המלאכות

',  תירצו התוסכ�ול. מ שמיירי שנעלמו ממנו כל המלאכות"ש, דנה במה היתה ידועה לו השבת' הגמ
עד שלא ילמדנו  �א� מזכיר לו מעט ' שאפי,  היינו כמו תינוק שנשבה לבי� הנוכרי��דהשוכח עיקר שבת 

ושפיר יש , לכ� אינו דומה לשוכח עיקר שבת,  כא� מיירי שבהזכרה מועטת מיד נזכר אכ�. לא יזכר,לגמרי
 .להסתפק בזה במה שגג

כיו� שעיקר המצוה כא� היא , ת שבת היא העיקרגדסברת רב נחמ� ששג, )ה אמר"בד(' וביארו התוס 2
היה חייב על כל  �הרי א� היה לו רק העל� מלאכות , דאי  יתכ� כ�, והקשה על זה רב אשי. משו� שבת
והרי העל� ,  בתמיה�כ נפטור אותו מהעל� המלאכות "עתה שנוס# לו עוד העל� שבת גו, אחת ואחת

 ).א"כ� פירש הריטב (,מלאכות עדיי� הוא בידו ומחייבו על כל אחת ואחת
3 �לכ  נפשוט , העלמות הוא זה שגר� לו לחטוא' דכיו� שיש לנו ספק איזה העל� מבי� ב, רב אשי מתר

דהא יתכ� שא� היו אומרי� לו , )ה חזינ�"בד(' והקשו התוס. פק זה לפי מה שהודיעו לו ומחמת זה פרשס
י דמיירי ששואלי� אותו ואומר מחמת מה "ולכ� מפרש ר. כ מה הוכחה יש כא�"וא, להיפ  ג� היה פורש

ובאמת , אשי כלו� על זה לא פשט רב � דעדיי� באופ� ששניה� שכוחות בשוה ', עוד כתבו התוס. היה פורש
  .רב אשי לא בא לפשוט אלא מקצת האיבעיא

 מה ,דג� כשאמרו לו ששבת היו�, דאי� הבדיקה של רב אשי נכונה, י פירש את קושית רבינא"רש 4
 �לשיטת' ותוס. וכ� להיפ , רש זה לא רק מחמת השבת אלא מחמת שהבי� שמלאכות אלו אסורותישפ

מה שאומר שזה שכוח אצלו יותר לכ� ,  ששניה� שכוחי� אצלודכיו� שמיירי, רבינאקושית פירשו את 
  .אינו מעלה ואינו מוריד, מהאחר

 .כדלהל�הדי� הוא , ש כשנודע לו על שניה�" וכ,על הטחינהרק על הקצירה ובי� נודע לו רק בי� נודע לו  5
אז יצטר  ו, לתא א� רוצה שהפרשת הקרב� תהיה על זדו� השבת ושגגת המלאכותידבו תליא מ', פי 6

 . ואז מספיק חטאת אחת,או שתהיה הפרשת הקרב� על שגגת שבת וזדו� מלאכות, חטאות' להביא ב
 .טחינהגוררת הדי� שקצירה גוררת קצירה וטחינה , כי� שהפריש על שגגת שבת, באופ� זה 7


