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:יטפרקבויקראכתוב

זרע)כ( שכבת אשה את ישכב כי נחרפתוהיאואיש שפחה

לא תהיה בקרת לה נתן לא חפשה או נפדתה לא והפדה לאיש

חפשה לא כי :יומתו

ל)כא( אשמו את אשם'הוהביא איל מועד אהל פתח :אל

לפני)כב( האשם באיל הכהן עליו אשר'הוכפר חטאתו על
חטא אשר מחטאתו לו ונסלח :חטא

ש עם שהשוכב בזה מיוחד הוא חרופה שפחה נענשח"דין אינו

איש,מיתהב אשת לאיסור הרגיל אשםהבו,מובמקו.העונש קרבן מביא .על

יזניח זה השאלותמאמר כשהחשובותאת מוגדרת מי העבירה1,ח"של 2,אופי

כאלה פרטים בהשלכות,ועוד אליוויתמקד המתלווה הקרבן ואופי .העבירה

לש בקשר שעולה אחד צירוף"ענין של הדין הוא חטאותח .וחילוק

בכריתות שתמלמד).ט(הגמרא לושמי כמהנודע אחת שפחה עם ששכב

אחד אשם רק להביא חייב כמה3.פעמים עם שהשוכב ללמד ממשיכה הגמרא
קרב להביא חייב חרופות ושפןשפחות שפחה כל :חהעל

חמשעלהבא:יוחנן'מרטירנאהחנינארבימיניהבעא

,ואחתאחתכלעלחייב?מהו,אחתבהעלםחרופותשפחות

כש1 מוגדרת מי ר,ח"בענין בין מחלוקת ור'שייך יא(ישמעאל'יהודה הקשור.)כריתות
חרופה שפחה קידושי בגיטין,לשאלת .).מג(המופיע

קטגור2 משתי לאחת תפול שהעבירה עריות',א:יותאפשר ניאוף,איסורי של מקרה כל .כמו
דרך,גזילה',ב מבעלה"גזילת"המתרחש .השפחה
הבאות3 מהאפשרויות אחת את לשלול כדי זה את ללמד צריכה העלמה.1:הגמרא היתה אם

הביאה מעשי אח,בין קרבנות,כ"וידיעה כמה לכאורה.חייב ההואיןאבל זוכי,א"זה אפשרות
בל בשוגגהיא עבירות בין מחלקות רק כלל בדרך שהעלמות הנקודה לאור סבירה ולא,תי

ש כמו במזיד עליהן שחייבים אמינאה,לחילופין.2.ח"עבירות לחשובהוה היה שאפשר היא
ש מעשה"שהבועל לכל מלקות חייבת והיא אחריה שנגרר בגלל בעילה כל על קרבן חייב ח

להלן,ביאה .וראה
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.ואחתאחתכלעלחייב:ליהאמר?אחתאלאחייבאינואו

שפחהאין:ל"א?אחתבשפחההעלמותמחמששנאמאי

דגביומנלן.מוחלקיןגופיןשפחות'ה,מוחלקיןגופיןאחת

:עריותגביאמרתלאו,ליהאמר?מוחלקיןגופיןחהשפ

:כתיבנמישפחהגבי?ואשהאשהכלעללחלק-ואשה

,שפחהוהיאזרעשכבתאשהאתישכבאשר)ט"יויקרא(

.ושפחהשפחהכלעללחלק

ש לגבי במיוחד זה דין ללמוד צריכים למה שואלים בדרך.ח"תוספות

מ גופין של שהכלל פוסקים אנו תקףכלל חפצים,וחלקין עם שנעשו שעבירות

נפרדיםנבדלים קרבן חיובי הזה,מולידים הכלל את לומדת אפילו והגמרא

הסוגיא כן,למה!באותו הרגיל,אם הכלל את יש כבר אם לימוד צריכים :אנו

ושפחה שפחה כל על לחלק שפחה בעינא-והיא דהכא תימה

אע אות"לחלק פרק והתם מוחלקין דגופין בנוג ואת חולין(ו

שחטה:)פב גבי דחייב דפשיטא משמע אחד ביום תשחטו לא

אע"ואח מוחלקין דגופין משום בניה שחט וכן"כ קרא דליכא ג

לו אמרו בפרק יז(לקמן דמיין.)דף גופין כי שבתות .דאמרי

השאלה את משאירים .ע"בצתוספות

שונים מאיסורים שבנפרד לטעון מבעי,אפשר הנובע שחיוב ח"לת

קשור למעשהאינו ששלהעבירהישירות עם נפרדאלא,ח"ביאה דין שמיהוא

ש עם כח"ששוכב חרופה'מוגדר שפחה הקרבןזווחלות,'בועל את לא.מחייבת

עצמה יוצא,המעמדאלא,העבירה פועל אתהוא,המעשהשלשהוא שמייצר

הקרבן הקרבת כך.חיוב מניחים קושיתניתן,אם את החיוב.התוספותלתרץ

כמה אשלהביא רקאינוםקרבנות שייך זה שכלל בגלל מוחלקין לגופין קשור

העבירה מעשה הוא והעונש האיסור אשהשונהשהוא,כשמקור אם.בכל אך

מ כתוצאה נקרב חרופהמעמדוהקרבן שפחה ש,כבועל אםיוצא כמהאפילו

שלומתלוותנשים העבירה והיהמעמדאותו,למעשי רקחייבהקיים להביא

אחד .קרבן

סבירה הגמרא הנחת ש:עכשיו כמה בעל אם שאף חושבים ,ח"היינו

רק שהוא בועל חלות בעצמו אחת"יצר אחד,ח קרבן רק להביא חייב אבל.ולכן

היא מה ברור לא הגמראעדיין הכתובמסקנת גזירת את שמביאים מאחר

קרבנות חמשה להביא חייב שהבועל בהןקיימ.הקובעת דרכים שתי ניתןות

המסקנה את :למשוך
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ההוהסברה.א לפי מהגדרת,אמינאהשהצענו נובע האשם שחיוב

ש כבועל להתמקד,ח"החוטא העבירהבמקום נכוןאיננ,במעשה זה.ו ,במקום

בש הקרבן הבאת חיוב את שקובע מביא"מה ולכן עצמו העבירה מעשה הוא ח

קרבנות .חמשה

סוברידייןע.ב כדלעילאנו היסודית כהבנה ש,ם עונש הוא"שבסיס ח

ש בועל כמה.ח"השם להביא הבועל חייב זה שבמקרה מלמדת התורה אבל

הכתוב,קרבנות 4.כגזירת

ש,כך בועל בדין הבנות שתי נותרות הגמרא שהמחייב–ח"במסקנת או

העבירה מעשה השם,הוא שהוא ששלאו .ח"בועל

להסב בטויים כמה לראות שאפשר בועל ולא"ר בגברא כחלות ח

עבירה במעשה כלל.כחיוב עבירהמחייביםבדרך של במקרה רק קרבנות

עבר,בשוגג אם אף חייב הבועל עודזה5.במזידופה אםנעשה מוזר יותר

עצמה השפחה בדין רק,מסתכלים במזיד)מלקות(תנשנעשהיא עברה .אם

שלה,בנוסף העונש בין שלולבי–מלקות–החילוק עוד–קרבן–ן סימןהוא

ש של ש"שהדין ובועל חריג"ח הוא כך.ח כל למקרה מתייחס שהדין העובדה

בת–מוגדר חצי שפחה חצי עבריכשהיא לעבד הנשואה י-6חורין תרמעניק

וקרבנות איסורים של הרגילה הצורה אחרי עוקב לא זה שדין להנחה .אומץ

שההסבר ו"וההשלאפשר שלהא יכולמסקנה עלהגמרא אור להקרין

מקביל ו"ברמבדיון ג(ד"ראבם ביאה ):יד:אסורי

ז שפחה שבתורהביאת אסורות ביאות מכל משונה והבא...ו

אחד אשם מביא בשגגה בין בזדון בין הרבה ביאות ,עליה

מזידה היתה אם וביאה ביאה כל על מלקות חייבת היא ,אבל

חייבי .לאויןכשאר

הראב אחדמב:ד"השגת אשם הראב.יא ז"כתב גרסינן"ד ל

חייב אחד בהעלם אפילו הרבה שפחות על בא שאם בכריתות

עכ מוחלקים דגופים משום הרבה .ל"אשמות

שהתוצ4 קרבנותאפשר כמה שחייב ליולדת דומה תהיה אחד,אה מעמד לה קרבן(שיש והבאת
למקדש לבא מתירה קרבנות)אחד כמה חייבת .אך

.).ט(כריתות5

ר6 לשיטת נכון בכריתות'זה בהערה).יא(יהודה .1וראה
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פה"הרמב למאינום שבמתייחס שפחותי כמה על הראב,א כן"אולם ד

זה לדין מוחלקין,פונה גופין של הכלל סמך על קרבנות כמה שמביאים .ומסביר

שגגותם"הרמב שפחותאכן)ה:ט(בהלכות כמה הבועל של הדין את :מביא

על אחדהבא אשם אלא חייב אינו הרבה ביאות ...השפחה

שפחות על הבא אבל אחת בשפחה אמורים דברים במה

ושפחה שפחה כל על אשם חייב אחת בהעלם אפילו .הרבה

הראב הסבר"הרמב,ד"לעומת בלי הדין את מביא הסייחסות,ם ובלי

מוחלקין שהוא,לגופין להניח כגזוסביר הדין את הכתובירואה תקריאכמו,רת

ש מסקנת.לעילנוהצעהגמרא קריאת על חולקים שהם ד"הראב–הגמראאפשר

העבירה מעשה הוא הקרבן שמחייב קרבנות,סובר כמה גוף,וחייב לכל אחד

עבר השאתו ת"הרמבלעומתו;סוריאעל הוא הקרבן שחיוב סובר חלותם וצאת

ה על העבירהובשחל אחרי שלולכן,על מוחלקיםהכלל ךשייאינוגופין

שלהבועלו,בהסבר הכתוב גזירת מטעם קרבנות כמה שפחה"מביא ."והיא

מחלוקת להסביר יכולה גם זאת ביןנקודה ד"ראבוהם"רמבהנוספת

חרופה שפחה לדין ג(ם"הרמב.בקשר ביאה :כותב)יז:איסורי

והואלוקההיא,חרופהשפחהעלשבאאחדויוםשניםתשעבן

.דעתבןויהיהשיגדילעדמביאשאינוליויראה,קרבןמביא

שפחהעלשבאאחדויוםשניםתשעבן:ד"הראבהשגת

שנינושהרישיבוששזהאניאומרא"א.לוקההיאחרופה

ואם,הקטןש"וכפטורנמיגדול,קטןואחדגדולאחדבשפחה

מהיכאמ"מבאישהאשהלאאבלבאשהנתלההאישיאמר

.הואטעותאודאיהאהאשהידיעלהקטןאתלחייבתיתי

שקטן"רמבה קובע ט(ם ש)ביאהשביאתו'בן על מביא"הבא גדולה ח

ש זו"ראבה7.ח"אשם שיטה נגד קשות יוצא סיבה,ד כל ואין פטור שקטן וטוען

ק הרבמ.רבןלחייבו את להסביר בד,ם"קשה קטןכי כלל עלרך חייב אינו

קרבן,עבירה שיביא ?חטאולעולמה

סובר"הרמב7 המיוחד(ם לי"בביטויו דעת")יראה בר הוא אם נכון רק זה אפשר.שלכאורה
שלרמב העבירה"להסביר את כשעבר מיד קרבן להביא הקטן את לחייב אמינא הוא היתה ,ם

ע קרבן בהבאת בעיות בגלל ככה לפסוק לא לבסוף קטן"והחליט צריך,י שהוא פסק ולכן
זמן לאחר קרבן .להביא
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מפורסמת,ח"הגר ברמב8,בשיטה לשיטתום"השתמש כמקור זה

יכול עבירהמעשלבצעשקטן עבירת,ה על נענש אינו זו.ואך רואיםמהלכה

עבירה מעשה לקטן חייב,שיש הוא כך קרבןומשום ד"הראב.ליגדישלכלהביא

לחלו זהיכול על עבירהוולסב,ק מעשה אין שלקטן הרמב,ר עם להסכים ם"או

ביצע עבירהשאכן קטנותו,מעשה בגין בעתיד מעונש פטור עדיין .אבל

הרמב,אולם את להסביר אחר"ניתן באופן שעולה"ע,ם נקודה פ

הראב של עליו"בהשגתו הרמב.ד שיטת את התקפתו שוללד"הראב,ם"במשך

חייהאפשרות ששהקטן משום באשה"ב נתלה שולל,כלומר,"האיש הוא

חייבה שקטן מלקותקרבןהצעה חייבת שהאשה זמן שכל חייבהבועל,משום

גדולקרבן הוא אם בין קטן הוא אם הר"מו.בין הציע"ר רוזנצוויג דברי"ע9מ פ

אתר על משנה אימץם"שהרמב,המגיד הבועל,זוסברהדוקא שחיוב והבין

ש אשם השח"להביא של חיובה אחר ש,ח"נגרר שבעל קטן אפילו ח"ולפיכך

אשם להקריב מסבירהזוצעתוה10.חייב מקריםגם שלבהםאחריםכמה חיובו

הש אשםח"בועל השפחהתלוילהביא של בחיובה זוו,תלוי אפילותלייה

רגיליםכלליםתשובר אשםכמה.הלכתיים בהבאת להתחייב הדרישות ח"שמן

המיו– ביאהחדהצורך בעו,לגמר תהיה שהשפחה הצורך,לההצורך גם ואולי

כדרכה שיםראמ–לביאה אם"שהבועל רק חייב להח לגרום ראויה ביאתו

לזה.להתעבר ש,מעבר אשם להביא מתחייב רק ,מסוייםמאדבמקרהח"הבועל

שהיאכשבעל וחציהציחמי ההשפחה חורין מדינים.עברילעבדמקודשתבת

החיוב מוקד היא שהשפחה משמע י,אלו שולכן ש"הרמביתכן סבור גורלם

תלוי מצוות,החיובבהבועל לגיל הגיעה שהיא כמה להתחייבהוא,וכל יכול

ק,קרבן .נותוטלמרות

ה ההסברים משני לה,לואחוץ הרמבביןאפשר אחרת"את בדרך ,ם

הרמבמשתלבש דעות עם והראב"ת של"ם דינו לגבי שפחותשבמיד .הרבהעל

בהלד"ראבה שקטן'משיג קרבןאינושגגות להביא מאחורילכאורהו,מחוייב

השיטה קיים יכולשקטןהשגתו עבירהבצעלאינו להשיב"הרמב.מעשה יכול ם

העבירה שמעשה שאינולו בועל עונש של הוא;ח"המחייב הגדרתהמחייב

הגר8 בכתבי זה את מצאתי מסורת,ח"לא והיא בשמו מצוטטת השיטה השמועה"אך ".מפי

תשסבשי9 בשנת שבת מסכת על .ה"עוריו
ש10 של ייחודי דין על מבוסס שההסבר קטן,ח"כיון כללי גר,ולא נופלת"הוכחת .ח
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שכהבועל לחול,ח"בועל יכולה זו קטןוחלות על אחרת(אפילו חלות כל .)כמו

כן והראב"הרמבדעות,אם ביאהא'הלבןלשיטתמתאימותד"ם יד:גיסורי

ט ש"הראב,כלומר.ה:ושגגות אשם של שהמחייב סובר מעשה"ד הוא ח

שולכן,העבירה כמה כדין"הבועל ואחת אחת כל על חייב מוחלקיח ,ןגופין

שוקטן האשם"שבעל מחיוב ייפטר האשם"הרמב,לעומתו.ח שמחייב סובר ם

ה"בש הוא שכגדרתוח העבירה"בועל מעשה ולא מוצרכתולכ,ח גזירתך

קרבנות כמה לחייבו שהכתוב כמה קטןוח"כשבעל אפילו שלפיכך ח"הבועל

קרבן להביא .חייב

ב זה הסבר מקבלים אם,ם"רמבאם ברור לא שעדיין שבעל ח"קטן

לאביצע או עבירה שתיקי.מעשה הרמבותאפשריהבנותימות :ם"בשיטת

ביצע.א אמנם שהקטן עבירהייתכן הגר(מעשה אבל,)ח"כשיטת

כלל בדרך מחייבתהתורה קרבןקטןאינה עבירהלמרות,להקריב משום,שעבר

מצוות לגיל הגיע העבירעקבותב,אולם11.שלא שעברמעשה כ,ה בועלהוגדר

שמח"ש אשםייבוח שחי,להביא שמכיון אשם אלאאינוח"וב חלותעונש

עבירתותוצאשהיא בששייך,ת .קטןגם

שה,לחילופין.ב שאין"רמבייתכן סובר עבירהם מעשה כלללקטן

עבירה,ועיקר עשה שלא למרות קרבן חייב שןבגי,והקטן בועל 12.ח"היותו

ערוצי לפתח באפשר עיון כדי תוך אלו אשםם ויקרא(ן"רמבה.קרבן

שכות)טו:ה ליעודב הוא האשם מעמדוקרבן את כעברייןשלסלק ,החוטא

מכפרשםמציגוהוא אשם שקרבן הגישה עלהלעאת ולא אדם כבן עבריין

(תהנעששהעבירה אשם. חטאת,לעומת ולאקרבן העבירה על עלמכפרת

נ).האדם שני לו שיש לציין אתיחשוב להסביר שונים ומעמדהסרתסוחים

המביא מעל לשניהםו,אשםכחוטא אשםמהלמתאימים לגבי הכללי במקום.כו

:כותבהואאחד

הש"הגר11 על יא"ח בכריתות או.ס אותו להקריב לקטן אפשר אי אך חל הקרבן חיוב אם חוקר
לגדלות הגעתו אחרי מתחולל רק הקרבן חיוב .אם

לא12 מעניינת מאד זאת הרמבשיטה הנבוכים"ור במורה פ"ח(ם ד"מ'ג הקדמה"א הוא.)ה שם
חטאת במקום אשם מקבלות עבירות איזה ומסביר יש,מציין בו במקרה אשם שמביאים וטוען

להקל מעשה,סיבה שאין ש,או,או של כ,ח"במקרה קשורה לא מקרה"שהיא בכל לבעלה .כ
בש שגם להציע מע"אפשר בגלל הקרבן את מביאים לא לגבי,עבירההשהח פה שרואים כמו

קרבן שחייב .קטן



חרופה שפחה בועל 629בענין

העושואשרגדולדברעלמורהאשםשםכי,בעיניוהנראה

בוואבדםֵמשלהיותיתחייב

אלו הרמבמ,בדבריו שה"עלה בחוטאן עליוחייב שמוטל מות ,משפט

יכולש רק הוא קרבי"עלהסיראותו כותב.נוהבאת הוא :בהמשך

]גדול[החטאכי,אשםהקרבןיקרא'הבקדשישהואעבורב

בואשםלהיותויתחייב

הוא אתפה החוטאמדגיש רוחנית,אשמת פגעו הרעים שמעשיו

ש"הרמב,כךב.בנשמתו מביא הגדרתן לכפרתתוי עלהגנ:אשםשונות ה

ו החוטאהחטאליבוןהחוטא .מנפש

כללי אלו,באופן ארעיונות אחת סותרות להסבירניתן.שניההתאינן

האשמה האדםשחלהשבגלל מיתה,על לו מ,מגיע הבעיותיתשאתתקןוהאשם

ש.יחדאלוה אשם לגבי השהדבריםשניביןלהפרידניתןח"אבל אשםאותם

לתקן מה,בא עולשאול נוצר הגדרת"בדיוק שוי את,ח"כבועל להבין ובכך

ש בועל שם החלות :ח"אופי

ממות.א כהוגןשכיוןמ:הגנה שלא עשה מיתה,הבועל מרחפתחיוב

ראשו ש.על למכיון אפשרות לאין ולחוטא חטאת העבירהסלקהביא ,את

ל איפשרה בוהתורה אחרתלהתכפר החינוך.דרך :מסבירספר

שאיןלפי,עליהשבאלמיכפרהקרבןמספיקזהומפני

שאילו,חוריןבתהיתהאםכמוגמוריםקידושיןקידושיה

בזואבל,עליהשבאלמיישמיתהחיובמקודשתחוריןבתב

ולפיכך,עדייןשבהשפחותחצימחמתגמוריןקידושיהאין

.בההנכשלאללכפרהקרבןמספיק

האשםששמבינה,הזאתהגישה הבועלהיאתכלית ,הצלת

ה מן אתהפסוקיםעולה שמציגים על"אשם כהקלה ח

בלבד,הבועל אשם רק להביא להתחייב,שחייב :התימבלי

חופשה" לא כי יומתו יט(,"לא שיומתוובמקום)כ:ויקרא

א" להתוהביא הדעזה).כא:יט("'אשמו לפי סביר מאד הגם

נשואה"שש היא דיןחידושהשו,ח הואוהזהשל שהעונש א

להיות שצריך ממה מיתה,פחות חיוב במקום אשם .שמביאים

שהמילה,ואכן שללעמצביע"וכפר"אפשר תשלום איזה

ממיתה הבועל את שמציל שהיתה.כופר סוברת זו גישה
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שהצענומהלךכמו(עבירה לעיל"ברמבהראשון ושאשם,)ם

הבועלבאח"ש נפש את 13.להציל

מעליו.ב החטא כהוגן:העברת שלא עשה שהבועל כתםיש,בגלל

נפשו על נפשו,בכך.רוחני את משיב האשם בכך,הבאת מתכפר סוברכך.והוא

:רנוהספו

אינוהחטאועיקר,המארסקדושיפשותשלאבזהנקלהחטא

אשםומקריב...שפחהחצילבעול'הקודשאתשחיללאלא

.קודשהחילולעל

חמורהאינהשהעבירהמסבירהוא כך חלול,כל שיש רק

ה מעשיו,'קודש העבירה14שתוצאת חומר בעייתיתולא ,היא

ל כדי האשם את הרוחניאתלנטרומביא עם.הנזק מתקשר זה

רש באמת"שש15י"שיטת נשואה להיות יכולה לא ושיש,ח

נענש שהבועל פה מיוחד ז.כלל "וכפר"המילה,ובגישה

הבועללליבוןמתייחס שבנשמתומכתמיםשל כמו,רוחניים

ביוה המזבח כפרת לגבי המילה לצד16.כ"שימוש מקביל זה

ברמב למצ,ן"השני עוזר ולובשהקרבן החוטא של אוהרוחני

מעונשוקאד אותו הרמב,מציל לשיטת פה"וקשור שאין ם

ש בועל שם אלא .ח"עבירה

האלו13 הצדדים בין פה לחלוטיןאינוהקשר את.מוכרח להציל הוא שהתכלית להבין אפשר
הבועל עבירה,נפש מעשה שאין את,אך לנקות היא הקרבן מטרת אבל עבירה מעשה שיש או
לענ,העבירה הנראה כתבתי"אבל .ד

הספור,לכאורה14 למעילהבדבריו חרופה שפחה בין משווה בקודש,נו משתמש הוא שבשניהם
חרופה( שפחה של קודש,במקרה חילול),זרע של .באופן

מג15 מיוחדת"ד.גיטין .ה

ל16 .י:שמות


