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  ח' ת רבי עקיבא איגר סי"שו

  

  .על שאילתו מי שאינו יודע שזהו מלאכת איסור אם מחוייבים להפרישו

מלאכת ) פטור( לענין שבת 'אמר רבה היתה אבן מונחת בחיקו וכו) ב"ו ע"דף כ(בפרק כיצד הרגל 

ותמצית ' ה נתכוון וכו"ד] ב"דף ע[בשבת פרק כלל גדול ' וקשיא לי הא בתוס. מחשבת אסרה תורה

אלא , דבריהם דבנתכוין לחתוך תלוש היינו שהיה סבור דהוא תלוש והיה מחובר מקרי נעשה מחשבתו

אם סבר בהמה זו חולין וזהו בכל אסורים ד, דפטור מטעם אחר מקרא דאשר חטא בה פרט למתעסק

ג בעלמא "ואם נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר בכה, והיתה קדשים ושחטה בחוץ דפטור

אבל בשבת , דאם נתכוין לשחוט בהמת קדשים זו בחוץ ושחט בהמת קדשים אחר בחוץ חייב, חייב

א ידע מזה דחשב כ הכא דהיה האבן בחיקו ול" א-ש "פטור דלא נעשה מחשבתו שלא רצה לחתוך זה ע

בלא טעמא דמלאכת מחשבת פטור דלא גרע מקסבר שהוא תלוש ונמצא , דאינו עושה כלל מלאכה

צ לטעמא "מ הא ל"מ, כ לא נעשית מחשבתו דהא לא רצה כלל בנפילת האבן"ואף דבאמת ג. מחובר

  .דאפילו בעלמא פטור מטעם מתעסק, דמלאכת מחשבת
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לא דמתעסק לא נעשית העבירה כלל אלא , ה פרט למתעסקל דבר חדש דמה דממעטינן מאשר חטא ב"ונ

מ מקרי שגגת "דפטור מקרבן אבל מ' אשר חטא בה'ואך בשוגג כהאי ממעטינן מ, דמקרי עבירה בשוגג

אבל מה דממעטינן מטעם דמלאכת מחשבת אסרה תורה היכא דליכא מלאכת מחשבת אינו בכלל , איסור

  .מלאכה ולא נעשה העבירה כלל

אם . מ"מ לענין קלבדר"א כותב שיש נפ"רעק... (ה נקיט בסוגיין מטעם מלאכת מחשבת"ל דמש"כ י"א

לא חשיבא , אבל אם פטור משום מלאכת מחשבת. כיון שיש מעשה עבירה, מ"אמרינן קלבד, מתעסק

לא נעשה המלאכה ולא , עתה כיון דלא ידע מהאבן שבחיקו)... מ"ולא אמרינן קלבד, כלל מעשה עבירה

  .מיתות שוגגיןמקרי חייבי 

הקשה בלא ידע שחמץ בביתו אמאי נקטו ) ל"ת' בסי(וראיתי לידידי בעל חוות דעת בספרו מקור חיים 

ונדחק לחלק בין עבירה שיש , הא הוא מתעסק דלא ידע כלל דחמץ בביתו, הפוסקים דהוי שגגת עבירה

יבה התורה חטאת אלא דלא חי, כ עבירה"ד עיקר דמתעסק מקרי ג"ולענ. בה מעשה לאין בה מעשה

  .עליו

המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ופסקינן ) דף יט(, וחשבתי להביא ראיה ממה דאמרינן ברכות

ואמאי , ש כלאים ואחר רואהו צריך להגיד לו אפילו בשוק לפושטודאם הוא אינו יודע שי) ע"ה בש"וכ(

כ "אלא ע, הוי מתעסק וליכא איסור דאורייתא ומותר משום כבוד הבריות, י שבבגדו כלאים"הא כיון דא

דכלאים , אמנם יש לדחות. אלא דלא חייבה תורה קרבן עליו, כ איסור דאורייתא"דמתעסק הוי ג

  .ש"ל כמ"מ העיקר נ"אך מ, ו חלבים ועריות דמתעסק חייבדהאיסור הנאת חימום הוי כמ

מבואר במשנה שלא יצא : הסבר) [ ה שמא ישכח ויצא"א ד"דף י(ק דשבת "פ' ובזה מובן לי דברי תוס

בגמרא נחלקו אביי ורבא האם גוזרים גזירה לגזירה . החייט במחטו סמוך לחשיכה שמא ישכח ויצא

בא דאמר לא גזרי גזירה לגזירה אין לפרש שמא ישכח המחט אליבא דר: "'כתבו תוס. לענין הוצאה

הכיר בה ושכחה לענין שבת פטור :) דף כו(ק "ב דב"דאפילו יצא ליכא איסור דאורייתא כדאיתא בפ

מלאכת מחשבת אסרה תורה אלא שמא ישכח את המחט להצניעו עד שיהיה שבת ולבסוף כשיזכור את 

ריהם דלאביי דגזר גזירה לגזירה היה ניחא דמתעסק הוא מבואר מדב"]. המחט ישכח שהוא שבת ויצא

ל מתעסק הא לא ידע שעושה כן ולאיזה ענין יאסרו "ובפשוטו תמוה איך שייך דיאסרו חז, פ דרבנן"עכ

הא כיון דלא ידע כלל שעושה מלאכה זו דחשב שהוא תלוש לא ידע כלל שיש עליו , חכמים לעשות כן

  .איסור דרבנן

כ לפטרו מחטאת אבל "ג גזה"ובכה, וי ככל מילי עבירה אלא דמקרי שגגת עבירהל דמתעסק ה"ולפי הנ

ט נקטו בדבריהם "ומה[, מ בשבת כיון דלא ידע מהמחט לא מקרי מלאכת שבת"עבירה יש כאן אלא דמ

רק מטעם מלאכת מחשבת הוא , דמצד מתעסק היה מלאכה דאורייתא, מלאכת שבת ולא נקטו מתעסק

היינו דרבנן אמרו אף בלא מלאכת מחשבת ,  דלאביי היה ניחא דאסור מדרבנןובזה שפיר כתבו] דרבנן

כ גם זו דלא ידע מהמחט מצד מלאכת "וא, צ לגופה וכדומה"הוי מלאכה דרבנן לענין מלאכה שא

  .ודוק, וממילא אף דהוא מתעסק הוי שגגת מלאכה דרבנן, מחשבת הוי מלאכה דרבנן
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א וסובר שמתעסק איננו מעשה עבירהץ הוא מדייק כך "חולק על הגרע, מב' א סי"ח" מרחשת"ב

, אי אפשר להוכיח אלא רק שהמתעסק פטור מקרבן" אשר חטא בה"וביאר שאמנם מהדרשה , ם"מהרמב

" מרחשת"תירץ ה. ותמהו מנלן לשיטתו שמתעסק פטור, אבל רבי יהושע דורש את הפסוק באופן אחר

   .ש"עי. לכן פטור הוא מקרבן,  עבירהי לומד מסברא שכל המתעסק לא חשיב כלל מעשה"שר
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