
  המחמר אחר בהמתו בשבתחיוב . ב"קנד ע-ב"קנג ע

שונה בשני מאפיינים ) הולכת חמור(מלאכת מחמר . ועל זדונן כרת, גגתן חייב חטאתשב בתשת ומלאכט "לדין 

אלא , שאינו עושה בידיים מלאכה, הראשון: ולכן נחלקו מחלוקת משולשת בדינה, ממלאכת שבת רגילה

  .מהואין זה בשיתוף עי, ה את המלאכההבהמה עושה מעצמש, השני. מדבר בעלמא לחמורו שיילך

דין ) רב זביד' רמי בר חמא בגי(לשיטה השנייה  ,דין מחמר כשאר מלאכות) רבא' רמי בר חמא בגי(לשיטה הראשונה 

דין ) רבא' רבי יוחנן בגי(ולשיטה השלישית  ,)בשוגג פטור לכן( הקולא הראשונה פ"מחמר שונה משאר מלאכות ע

  .פ שתי הקולות לעיל"ע, שהינן לחיוב מחמר הפוך לפטור משאר מלאכות

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אחר ) מנהיג חמור טעון במשאות( המחמר
, חייב חטאת -בשוגג , בהמתו בשבת

  .חייב סקילה - במזיד 

רמי בר 

   חמא

  רבא' גי
רמי בר חמא למד זאת מהפסוק : רבא

 ָכל ַתֲעֶׂשה א"הכתוב בעשרת הדיברות 
 )י,שמות כ( "ְּבֶהְמֶּת ְוָכל ...ַאָּתה ְמָלאָכה

מה , השוותה התורה את דינך לבהמתך
ובמזיד המחלל שבת בשוגג חטאת 

י בהמתו "בת עאף המחלל ש, סקילה
  .גג חטאת ובמזיד סקילהבשו

 ָלֶכם ִיְהֶיה ַאַחת ּתֹוָרה"התורה אמרה בדין עבודה זרה . 1 :רבא
‰∆N…Ú»Ï ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה.. ָרָמה ְּבָיד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶפׁש .ִּבְׁשָגָגה 
 ונלמד לכל התורה כולה, )ל-כט,במדבר טו( "ַעָּמּה ִמֶּקֶרב, ַהִהוא

והמחמר לא , מתחייב בשגגתו קורבןבידיו שרק העושה ממש 
  .מנהיג בהמתו בדיבורואלא רק , עושה בידיו דבר

שאין חייבים על מהדיוק מהמשנה בסנהדרין  ניתן ללמוד. 2
המלאכה שאין חייבין עליה בזדונה  היא היאש מפני, מחמר

  ?חטאת הכרת ובשגגת

והמשנה , המחמר דינו כשאר מלאכות: תירוץ לקושיה השנייה
לשיטת רבי יוסי או , תע בתחום שב"שיטת רמדייקת ל

 בדבר )אם עשה ,נסקל( השבת את המחלל  .)איסור סקילה וקרבן אין לשיטתםאך ', שזו מלאכה מדאו( במבעיר
משנה   .חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין

סנהדרין סו 

) 'מדאו( שבת חילולישנו : מדייקתהגמרא   א"ע

שלא חייבין על שגגתו חטאת וזדונו 
  .סקילה

 ואלפים מגרש אמה אלף... עקיבא' ר דרש ביום בו"
 איסור תחום שבתע "לר. "השבת תחום אמה
חייבו לע מודה שלדינא אין "ל גם ראב', מדאו

  .)קרבן בשוגג, ילה במזידקס(כשאר מלאכות שבת 

ז כ סוטה

  ב"ע

הסיבה שבנוסף (וסי י רבי דברי יצאת ללאו הבערה

... ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר"ט מלאכות "המלמד על ללפסוק 
ישנו פסוק נוסף  )ב- א,שמת לה" (יּוָמת ְמָלאָכה בוֹ  ָהֹעֶׂשה ָּכל

 "ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל ֵאׁש ְתַבֲערּו א"במלאכת מבעיר 
 ואך עונש', ם מדאוללמד שאיסור הבערה אומנ) ג,שמות לה(
   .)שאר הלאווים שבתורהכ מלקותב

שבת ע 

  א"ע

אחר ) מנהיג חמור טעון במשאות( המחמר
 חייב חטאתאינו  - בשוגג , בשבת בהמה

כפי שלמדנו בדין , מפני שלא עשה מעשה בידיים(

שהקשנו כפי ( חייב סקילה -במזיד , )ס"ע

  .")ְּבֶהְמֶּת ַאָּתה"מהתורה  ובלחי

רמי בר 

   חמא

  רב זביד' גי

שישנה : בסנהדרין של הגמראמהדיוק  ניתן ללמוד :רבא
לא חייבים וממילא  ,חטאת תהגגבש שלא חייבין עליה מלאכה

רמי בר  םוא .שישנו קשר בין החיובים -ה סקיל זידהעל מ
  ?כיצד חייב במזיד סקילה -חטאת מחמא פטר בשוגג 

אין חייבין  -חטאת ין על שגגתו באין חיי: "המשנה לא שנתה
 -  אלא אמרה אם בשוגג ישנו חטאת, "על מזידו סקילה

) חטאת(אם יש א  :המשנה לימדה אותנו( בהכרח במזידו יהיה סקילה

   .)אין ב -אין א אם  :אבל לא הפוך, )סקילה(יש ב 
 חטאתחייב : שגגתהבאבל , כן ישנה מלאכה שזדונה כרתל

  .)מחמר( חטאתחייב אין או , )שאר מלאכות(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  רבא' גירבי יוחנן   רב זביד' גירמי בר חמא   רבא' גירמי בר חמא   

 -מזיד . פטור -שוגג   .סקילה -מזיד . חטאת -שוגג   דין
  .סקילה

  .פטור -מזיד . פטור -שוגג 

 - "ְּבֶהְמֶּת ַאָּתה"
 איסור מלאכה

   בבהמה

 במזידו ג חטאתבשוג לכן חייב
, דין בהמתו כדין אדם :סקילה

אף , מה אדם חטאת וסקילה
  .בהמתו חטאת וסקילה

 :סקילה לכן חייב במזיד
 דין בהמתו כדין אדם 

  .)אבל רק לדין מזיד ,ל"כנ(

הפסוק הינו אזהרה  -" אין לוקין עליו"ד "למ
  .ואינו מופנה לאזהרת מלקות, ד"למיתת בי

דין אדם שעשה מלאכה  -" לוקין עליו"ד "למ
למעט בהמה שהלכה (בהמתו כדין אדם עם 

  )ה לאו גמור ללקות עליוזשאין ב, בעצמה
 "ִּבְׁשָגָגה ָלֹעֶׂשה"

רק קורבן חייב 
  העושה בידיים

הרי מחמר מדבר : קושיית רבא
ולא עושה  ,לבהמה בעלמא

  .תירוץ אין ?יםידמלאכה בי

אינו ש, לכן פטור בשוגג
אלא , עושה מלאכה

  .בעלמא דיבור

אלא , אינו עושה מלאכהש, לכן פטור בשוגג
  .בעלמא דיבור

יש מלאכה שאין 
בשגגתה חטאת 

  בזדונה כרתאין ו

הכוונה  :קושיית רבאלתירוץ 
, ע"לתחום שבת לשיטת ר

 לאיסור הבערה לשיטת רבי יוסי
דין שאר כשדינו  מחמרדין , לעומת(

  )בהכל מלאכות לחיוב

ויש מלאכה שאין 
בזדונה בשגגתה חטאת ו

אין הכרח ( כמחמר, כרת

ודין . בדין שוגג לדין מזיד
 מחמר שונה משאר מלאכות

  .)בדין שוגג לפטור

כל שאין חייבים עליו כי , לכן פטור במזיד
אין חייבים עליו במזיד  - ג חטאת בשוג

מחמר  ודין .למזיד גגיש הכרח בין דין שו( סקילה

של  מהכללהדיוק כנס תחת נו, הפוך משאר מלאכות
 למעט, שאר מלאכות חייבין בהכל :המלאכותשאר 

  .)פטור מהכלשמחמר 

  

, חייבבחטאת אינו  .)מכל חיוב( כלוםפטור מ, המחמר אחרי בהמתו בשבת
מפני שאין בשגגתו  ובמזיד אינו חייב. )ז"כמוכח מע( מפני שלא עשה בידיים

  . )אין חייבים בזדונו סקילה -אם בשגגתו אין חטאת : הדריןבסנ מדיוק הגמרא( חטאת
בשאר ( ד על עונש סקילה"נועד לאזהרת בי "ְּבֶהְמֶּת ַאָּתה"כיוון שהלאו ומ

מפני ( ד למלקות"אזהרת ביל בנוסף גם אין הוא יכול לשמש, )איסורי שבת

ף חייב אמתהמחמר אינו וממילא , )י"רש. "שעיקר אזהרתו למקום שיש בו מיתה"
  .")אין לוקין עליו -שניתן לאזהרת מיתת בית דין כל לאו (" מלקות
לוקין  -ד "לאו שניתן לאזהרת מיתת בי") ב"מכות יג ערבי ישמעאל ב( ד"ואף למ

מה הבכך שהבגמור לאו  זהכי אין , המחמר לא לוקהגם יסבור ש, "עליו
רק בעונש ים שחייב נלמד "ְּבֶהְמֶּת ַאָּתה" מהפסוק .עושה מלאכתה לבד

 כשהיא עושה לבדהמתחייב אבל לא , כשעושה יחד עם הבהמה מלאכה

 ...ְמָלאָכה ָכל"הייתה כותבת  היא עצמה רוצה ללמדנו איסור בבהמההייתה שאם התורה (
וכן , איסור מלאכת עצמו" ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה א"ל "קמ. "ַאָּתה"בלא  ,"ְּבֶהְמֶּת ְוָכל

  .)איסור מלאכה עימו -" ְּבֶהְמֶּת" המשך הפסוק

   רבי יוחנן

אחיו (רבא ' גי

רב מרי בר של 

אביו , רחל

מרי  של היהודי

  )בר רחל


