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 מקורות חז"ל1.

הדעות ארבע .1 ל: במיוחד לב שימו השונים. ובמקרים השונות בדעות התמקדו לב, בתשומת התוספתא את                  למדו
השונים- והמושגים הקטגוריות .3 הדיון במוקד שנמצאים השונים התרחישים ששת .2 בהתחלה              במחלוקת
 "שוגג" "מזיד" "לו" "לאחרים", והאם הן משקפות הבדלים בגישה חברתית או משמעויות שונות של מהות השבת?

  
 *תוספתא שבת ב:טו-כא

 המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי ר' מאיר
  

 ר' יהודה או' בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא יאכל
  

 ר' יוחנן הסנדלר אומ' בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרי' ולא לו במזיד לא יאכל לא לו ולא לאחרים
  

 כלל אמ' ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה:
 דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ועשאו בשבת בין בשוגג בין במזיד אסור לו ולאחרים

 ודבר שאין חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ועשאו בשבת בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו
 במזיד לא לו ולא לאחרים

  
 השוחט בשבת בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא יאכל

  
 פירות שלקטן בשבת בשוגג יאכלו למוצאי שבת במזיד לא יאכלו

  
 התורם והמעשר בשבת בין בשוגג בין במזיד מעשרותיו מעשר

  
 המטביל כלים בשבת בין בשוגג בין במזיד עלו ידי טבילה

  
 הנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור

 מפני מה אמרו הנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור
 מפני שמונין לשביעיות ואין מונין לשבתות

 דבר אחר נחשדו ישראל על השביעיות ולא נחשדו על השבתות
 ר' יהודה אומ' חלוף הן דברים בשבת בין בשוגג בין במזיד יעקור בשביעית בשוגג יקיים במזיד יעקור

  
 *משנה תרומות ב:ג

יאכל לא מזיד יאכל שוגג בשבת והמבשל המעשר בהם ישתמש לא מזיד בהם ישתמש שוגג בשבת כלים                   המטביל
 הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד יעקור ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור:

  
 *תלמוד ירושלמי שבת פרק ג הלכה א

 שמואל כר' יוחנן הסנדלר רב כד הוה מורי בחבורתיה הוה אמר כרבי מאיר בציבורא הוה מורי כרבי יוחנן הסנדלר
 אמר רבי שמעון בר כרסנה כר' ישמעאל בי רבי יוסי דרש לון
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בין בשבת ועשאו חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין דבר כל אביו משום אמר יוסי רבי בי ישמעאל ר'                      דתני
שוגג בשבת ועשאו חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על חייבין שאינן דבר וכל לאחרים בין לו בין אסור מזיד בין                      שוגג

 יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו מזיד לא לו ולא לאחרים
  

 בעון קומי רבי יוחנן את מה אמ' אמר לון אני אין לי אלא משנה המעשר והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל
 שמע רב חסדא ומר הותרו השבתות

 רב חונה בשם רב ותני רבי חייא כן
 בראשנה היו אומרין השכיח תבשיל על גבי כירה וקדשה עליו את השבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל

 נחשדו להיות מניחין מזידין ואמ' שכיחין היינו ואסרו להן את השוכח
 והכא אמרו כן?!

 א"ר אילא נחשדו להיות מניחין ולא נחשדו להיות מבשלין וקנסו במניח ולא קנסו במבשל
  

"המזיד". לקטגוריית בהתייחס במיוחד בבבלי, מסוימת בצורה משתנים בתוספתא התנאים ארבעת של              עמדותיהם
 מי שמעוניינ\ת במיוחד במעבר הזה יכול\ה להרחיב לרש"י בכתובות ל"ד ע"א.

  
 *בבלי חולין יד.-טו:

 מתני'. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו - שחיטתו כשרה:
 גמ'. אמר רב הונא, דרש חייא בר רב משמיה דרב: אסורה באכילה ליומא, ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא.

 הי רבי יהודה?...
  

 >> ראה צורת הדף להמשך: "אמר רב אשי רבי יהודה דמבשל הוא...אבל שוחט דאין ראוי לכוס לא"
  

 בבבלי בבא קמא מופיע ניתוח מעמיק יותר של הדעות השונות בסוגיה, במיוחד זו של ר' יוחנן הסנדלר
  

 *תלמוד בבלי בבא קמא עא.
 ...מ"ט דר' יוחנן הסנדלר?

אסור קדש מה - לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם ל"א+ +שמות נשיאה: דבי אפיתחא חייא רבי                    כדדריש
 באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה.

 אי מה קדש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה! ת"ל: לכם, שלכם יהא.
 יכול אפילו בשוגג? ת"ל: +שמות ל"א+ מחלליה מות יומת, במזיד אמרתי לך ולא בשוגג.

  
 פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: מעשה שבת דאורייתא, וחד אמר: מעשה שבת דרבנן.

 מ"ד דאורייתא, כדאמרן; ומ"ד דרבנן, אמר קרא: קדש הוא, הוא קדש ואין מעשיו קדש.
  

 מה הבבלי נותן לנו כבסיס לעמדתו של ר' יהודה לגבי "שוגג"?
  

 תלמוד בבלי גיטין נג:
– במזיד פטור, - בשוגג אומר: יהודה רבי ר"מ; דברי חייב, - מזיד ואחד שוגג אחד והמנסך, והמדמע,                    המטמא,

 חייב...
לא סבר: ומר מזיד, אטו שוגג קנסו סבר: דמר מיפלגי, קא מזיד אטו שוגג בקנסו יצחק:...הכא בר נחמן רב                     אמר

 קנסו שוגג אטו מזיד.
לא - במזיד יאכל, - בשוגג בשבת, המבשל דתניא: יהודה; אדרבי יהודה דרבי ורמי מאיר, אדרבי מאיר דרבי                    ורמי
הסנדלר יוחנן ר' עולמית; יאכל לא - במזיד שבת, למוצאי יאכל - בשוגג אומר: יהודה ר' מאיר; רבי דברי                     יאכל,
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מאיר דרבי קשיא לאחרים; ולא לו לא עולמית יאכל לא - במזיד לו, ולא לאחרים שבת למוצאי יאכל - בשוגג                      אומר:
 אדרבי מאיר! קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה!

 דר"מ אדרבי מאיר לא קשיא, כי קניס - בדרבנן, בדאורייתא - לא קניס...
 דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא, כי לא קניס - בדרבנן, בדאורייתא - קניס.

  
 לפי איזו עמדה נקבעה ההלכה?2.

  א. ר' יוחנן הסנדלר
  *פסקי רי"ד בבא קמא עא.

וכיון לאחרים.. אסרי לא מדרבנן אפילו הא מאיר ור' יהודה כר' דאי להו, סבירא הסנדלר יוחנן כר' ורבינא אחא                     רב
לתלמידיה רב מורי כי אמי בר חנן רב אמר אמרינן שוחטין דבהכל ואע"ג כותיה. הילכתא יוחנן כר' להו סבירא                     דהני
הלכה עליה פליגי בתראי דהני כיון הארץ, עמי משום יהודה כר' דריש בפירקא דריש וכי מאיר, כר' להו                    מורה
לעולם באכילה אסורה הפת אותה בשבת פת אפה אם כגון משומד ישראל שעושה שבת מעשי כל והלכך                   כותיהו.

 מדרבנן דקימא לן כל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל...
  

 ספר העיטור שער שני - הלכות שחיטה דף כב עמוד א-ב
דהירושלמי הסנדלר...ומשמע כר"י ס"ל דשני דשנוייא משמע ור"י דר"מ טעמא פריש ולא דר"י טעמא דפריש                 והאי
אבל דרבנן. ומ"ס דאורייתא סבר דמר אלא ורבינא אחא רב ל"פ ע"כ שרירא רבינו וכ"כ הסנדלר. כר"י הלכה                    ס"ל
גרסינן הוה מרבוותא דמסתפינא לא ואי ז"ל הגאון רבינו וכ"פ הסנדלר כר"י הלכה הלכך דאסור ס"ל                  תרווייהו

 בגמרא דילן כי דריש בפירקא דריש כר"י הסנדלר…
  

 *חידושי הריטב"א כתובות לד עמוד א
ראיה להביא אין ומיהו שבת, מעשה דאסר הוא דאיהו פליגי הסנדלר יוחנן דר' דאליבא בהדיא מוכחא סוגיין                   כולה
כר' בפירקא ודריש כר"מ לתלמידיה מורה הוה דרב א') (ט"ו דחולין בפ"ק אמרינן דהא כמותו הלכה שיהא                   מכאן
להו, סבירא לא ולדידהו איפליגו יוחנן דרבי אליבא דהכא סוגיין משום ואי הלכה, לפסוק מרב גדול לנו ומי                    יהודה
אחא רב עלה דפליגי מאי נמי ואייתי דידיה, טעמא לפרושי איצטריכנא יוחנן כר' דלעיל לברייתא דאוקי                  ומשום
והאמת, הנכון זהו דפטרי דרבנן מ"ט דרבנן שבת מעשה דלמ"ד אוקמתא על למפרך דבעינן הא משום                  ורבינא

 ושלא כדברי רבינו האי גאון ז"ל שפסק כר' יוחנן הסנדלר...
  

 שכל טוב (בובר) שמות פרק טז
 וראיתי שפסק הגאון המבשל בשבת דלאו לחולה הלכה כר' יוחנן הסנדלר

  
 ב. ר' יהודה

  
שלח פרשת אחאי דרב קמ=שאילתות עמוד וארבעה עשרים פרק שבת הלכות - ז סימן גדולות הלכות                  *ספר

 שאילתא קכח
יהודה כרבי הלכה דריש בפירקא רב כדדריש א) טו (חולין אמי בר חנין רב דאמר לן, סבירא יהודה כרבי                     והלכתא

 דאמר בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית, הא לאחרים שפיר דמי.
 

 רמב"ם הלכות שבת ו:כג
מותר ישראל ושאר לעולם, מלאכה באותה ליהנות לו אסור בזדון ועשה עבר אם בשבת מלאכה שעשה                  ישראל
מעשיה ואין קדש היא היא קדש כי השבת את ושמרתם ל"א+ +שמות שנאמר מיד שבת למוצאי בה ליהנות                    להם
בשגגה בשל ואם עולמית, יאכל לא לו אבל לאחרים יאכל שבת למוצאי במזיד, בשבת שבשל ישראל כיצד                   קדש,

 למוצאי שבת יאכל בין הוא בין אחרים מיד וכן כל כיוצא בזה.
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 *חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף טו עמוד א
הכי דרב חדא עיקר, וכן יהודה, כר' שפסקו ז"ל גאון משבחא אחא ולרב הלכות לבעל ראיתי דשמעתא פסקא                    ולענין

 דריש בפרקא משום עמי הארץ, ואפי' אורויי נמי אית לן לאורויי השתא הכי דנפישי עמי הארץ
  

 *שו"ע או"ח שיח:א
לאחרים, גם ביום בו אסור ובשוגג, מיד; שבת למוצאי מותר ולאחרים לעולם לו אסור בשבת...במזיד,                 המבשל

 ולערב מותר גם לו מיד...
  

 ג. ר' מאיר
  *תוספות מסכת חולין דף טו עמוד א

 מורי להו כר"מ - משמע שכן הלכה...
  

 *ביאור הגר"א אורח חיים סימן שיח סעיף א
הר"ן וכן הגאונים להלכה...ומ"ש עיקר התוס' דברי מאד...ומ"מ ברורה וראייתם כר"מ פסקו וסייעתם               ...התוס'
בני חשיבי דאנן וש"מ די"ט בפ"ק תוס' כתבו דכבר גבן...ליתא ע"ה דנפישי משום כר"י לפסוק יש דלהכי                   והרמב"ן

 תורה...וכן עיקר להלכה:
  

 *משנה ברורה סימן שיח:ז
מו"ש עד לאחרים בין לו בין אסור דבמזיד מאיר כר' דפסקו וסייעתם התוספות לשיטת בבאורו הסכים                  והגר"א

 ובשוגג מותר גם לו מיד. ובמקום הצורך יש לסמוך על זה בבשול בשוגג:
  

 האם כל חילול שבת זהה לבישול?3.
  א.  האם ישנן מלאכות שדינן חמור יותר מבישול?

  *ספר התרומה הלכות שבת סימן רמח
אסור בשוגג שוחט אבל מקודם. לכוס דחזי מבשל ודוקא לתלמידיה. רב מורי וכן יאכל בשוגג בשבת המבשל ...                  
כבש עשה או הנר הדליק כמו אכילה שאין בדבר בשוגג בשבת מלאכה ישראל עשה אם וכן שבת. באותו                    ליהנות

 אסור ליהנות בו באותו שבת דדמי לשוחט דאסור משום דמקודם לא היה ראוי כלל.
  

 *טור אורח חיים סימן שיח
 ויראה שאין חילוק בכל מעשה שבת

  
 שו"ע או"ח שיח:א

 המבשל בשבת, (או שעשה אחת משאר מלאכות)...
  

 שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ה
ליהנות אפשרות שום הי' לא שמקודם דבכה"ג ישראל של שבת במעשה מיוחד כלל סה"ת לבעל לו שיש                   ...נלענ"ד
מותר דבשוגג כר"מ להפוסקים דאף נראה בשוגג...ולפי"ז נעשה אם אפי' ישראל של שבת ממעשה ליהנות                 אסור

 אפי' בו ביום מ"מ בהדלקת נר יש לחוש לשיטה זו של בעל סה"ת שאוסר ליהנות מהנר וצ"ע...
  

 ב. האם ישנן מלאכות שדינן קל מבישול?
ויום בשבת הליכה של מותר (רדיוס לתחום מחוץ אל שהוצאה חקלאית תוצרת של מקרה לנו מתארת                  התוספתא
ישנן האסורה? ההעברה בגלל אסורה אינה התוצרת מדוע היא השאלה המותר. הרדיוס תוך אל הוחזרה אך                  טוב),

 שלוש גישות עיקריות
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 תוספתא שבת יז:טז

לא אחר למקום יאכלו למקומן חזרו או' נחמיה ר' יאכלו. לא במזיד יאכלו בשוגג וחזרו לתחום חוץ שיצאו                    פירות
 יאכלו. החזירן חרש שוטה וקטן בין למקומן בין למקום אחר יאכלו.

  
 *תלמוד בבלי עירובין מא:

 אמר רב פפא: פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו, אפילו במזיד - לא הפסידו את מקומן.
  

 1.איסור דרבנן
  *תוספות עירובין מא:

 לא הפסידו את מקומן...ולא דמי למבשל בשבת במזיד לא יאכל דהתם הוי איסור דאורייתא.
 ביאור הגר"א אורח חיים סימן שיח סעיף א

 היינו בדאורייתא אבל בדרבנן כר"מ וזהו אף לשיטת הש"ע
  

 2.מלאכות הפיכות
  *חידושי הרמב"ן מסכת עירובין דף מא עמוד ב

ד"א שהעבירן או לרה"ר מרה"י שהוציאן [שכיון] למיכל אסור התחום בתוך אפי' לתחום חוץ לי למה בשבת                   וא"ת
או תורה מדברי או בשבת הם אסורין שבת מעשה דודאי שאלה אינה זו לתחום, חוץ היוצא ככלי אסרן                    ברה"ר
והוציאן בביתו פירות לו שהיו מי אבל בהן, כיוצא וכן ומעשר מבשל כגון שבת במעשה יהנה שלא סופרים                    מדברי
כלל, שבת במעשה נהנה ואינו עמו היו בביתו והלא לידו באו שבת באיסורי וכי יאסרו למה לבית והחזירן                    לרה"ר

 אבל ודאי לאכלן ברה"ר כיון שבאיסור שבת באו לידו אסור...
  

 הרשב"א, עבודת הקודש, עירובי תחומין סעיף כד
 בשבת אפילו העבירן ישראל ארבע אמות ברשות הרבים או שהחזירן מרה"ר לרשות היחיד לא יאכלו.

  
 שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן לג

פעולת עשה ובשבת שבת מערב עוד לרה"ר כשהוציאן היא הרשב"א שכוונת ולומר להנדז מקום שיש מה חוץ                   אבל
להרמב"ן דיודה י"ל הקודם למצבן והחזירן וחזר בשבת שהוציאן היכא אבל לאכלן. שיוכל לביתו להחזירן                 האיסור
נאמר אם אפילו מזה חוץ בשבת, כבר שהיו כפי הקודם למצבן החזירן שהוא מעשיו אהנו שלא מכיון נאסרו                    שלא
נידוננו כעין בהיתר נעשה הקודם למצב שההחזרה ...היכא לומר יש מקום מכל הרמב"ן, על חולק                 שהרשב"א
נהנה כל כבר שליכא יודה הרשב"א גם דא כגון בכל היתר, של פעולה היא וכדומה, המאכל, אל הפסולת                    שהחזרת

 ממעשה שבת, וחוזר הדבר להיתרו.
  

 3.המלאכה אינה מחוללת שינוי משמעותי
  *רמב"ם הלכות שבת ו:כד

 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו, בשוגג יאכלו בשבת שהרי לא נעשה בגופן מעשה ולא נשתנו
  

 *חידושי הריטב"א עירובין מא:
במעשה אסרו שלא והכנסה, הוצאה או הרבים ברשות העברה איסור בו שנעשה מפני שבת מעשה מתסר                  ….ולא
דוכתא בכל דנקטינן והיינו מעשה, נקרא שזה בגופו תיקון שום שנעשה דהיינו מעשה בו שיש דבר אלא                   שבת

 מעשה שבת, וטעמא דמסתבר הוא.
  

 ערך השלחן או"ח שיט:ג, ר' יצחק טייב, תוניסיה, המאה הי"ח-י"ט
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מעשה הדבר בגוף דנעשה ודכוותיה בבישול אלא קנסו לשתותו...דלא דמותר לכאורה נ"ל יין או מים וסנן עבר                   אם
דבאיסור של"ט סי מותר...ועמ"ש הרבים לרשות מרה"י הוצאה כגון הדבר, בגוף מעשה נעשה לא אם אבל                  חדש,
תורה באיסור אבל ההוא במעשה נהנה ולא חדש מעשה הדבר בגוף נעשה דלא כה"ג כל במזיד אפילו שרי                    דרבנן

 לא סמכינן על ר' יונה והריטב"א ע"ש.
  

 חיי אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל ט סעיף יא
לעולם, לו אסור במזיד, אם כולם, וכן בשבת המבשל כגון מדאורייתא האסורות המלאכות מן מלאכה העושה                  כל
מיד מותר ולערב אדם, לכל ביום בו אסור מותר, אומר או ששכח או בשוגג ואם מיד. שבת למוצאי מותר                     ולאחרים
המוציא אבל בו. וכיוצא כמבשל שהיה מכמות שנשתנה הדבר, בגוף מעשה שנעשה בדבר לו...ודוקא                אפילו
אסור במזיד, ואם ביום. בו אפילו לו אפילו מותר בשוגג, אם שהיה מכמות הדבר נשתנה שלא לרשות                   מרשות
דרבנן, מלאכה עשה ואם מבשל. כמו תורה איסור בכל להחמיר יש מקום ומכל מיד. שבת מוצאי עד לאחרים                    אפילו

 נראה לי אם בשוגג, מותר אפילו לו ואפילו בו ביום. ואם במזיד, אסור אפילו לאחרים עד מוצאי שבת מיד.
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