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 "ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב" –ד' פרק  כריתותמסכת 
        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, א יז, א יז, א יז, א  .1

   ַמְתִניִתין
   ,ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב

   :ָסֵפק לֹא ָאַכל
יעּור   -ַוֲאִפיּלּו ָאַכל  ִ ׁשּ    ,ָסֵפק ֵיׁש ּבֹו ּכַ

         .ֵאין ּבוֹ ̂̂̂^    ְוָסֵפק            יז,ב
        

ן ְוֵחֶלב ְלָפָניו    .ְוָאַכל ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ,ׁשּוּמָ
ַגג ֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשָ ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ַגג ּבְ ִית ׁשָ ּבַ ּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ּבַ    .ִאׁשְ

ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵא  ה ְמָלאָכה ּבְ ת ְויֹום חֹול ְוָעׂשָ ּבָ הׁשַ ֵאיזֹו ֵמֶהן ָעׂשָ    .ינֹו יֹוֵדַע ּבְ
לּוי ם תָּ    .ֵמִביא ָאׁשָ

  
ֶהְעֵלם ַאַחת  ִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוֵחֶלב ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ את ַאַחת -ּכְ א ַחטָּ יב ֶאּלָ    ,ֵאינֹו ַחּיָ

ן ַעל  ֶהן  'לֹא הֹוַדע'ּכֵ ּלָ לּוי ֶאָחד -ׁשֶ ם תָּ א ָאׁשָ    .ֵאינֹו ֵמִביא ֶאּלָ
ִים  יְנתַּ   ִאם ָהְיָתה ְיִדיָעה ּבִ

ל ַאַחת ְוַאַחת את ַעל ּכָ הּוא ֵמִביא ַחטָּ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ל ַאַחת ְוַאַחת לּוי ַעל ּכָ ם תָּ ְך ֵמִביא ָאׁשָ   .ּכָ

   
ִאם ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ֵחֶלב  :ָאַכל ּכְ

   ,ְוָדם
   ,ּוִפיּגּול
ֶהְעֵלם ַאַחת  ְונֹוָתר ל ַאַחת ְוַאַחת -ּבְ יב ַעל ּכָ    .ַחּיָ

ְך ַעל  ֶהן  "לֹא הֹוַדע"ּכָ ּלָ ל ַאַחת ְוַאַחת -ׁשֶ לּוי ַעל ּכָ ם תָּ         ....ֵמִביא ָאׁשָ
        

ָמָרא             ּגְ

ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ             ::::ִאיּתְ
י             ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב ַאּסִ

ִנינוּ  ִנינוּ ֲחִתיָכה ַאַחת ׁשָ ִנינוּ ֲחִתיָכה ַאַחת ׁשָ ִנינוּ ֲחִתיָכה ַאַחת ׁשָ ל ֵחֶלב            ::::ֲחִתיָכה ַאַחת ׁשָ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ             ,,,,ָסֵפק ׁשֶ
ן ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ             ....ָסֵפק ׁשֶ

ר ַרב יא ּבַ             ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ִחּיָ
ִנינוּ  ֵתי ֲחִתיכֹות ׁשָ ְ ִנינוּ ֲחִתיָכה ִמׁשּ ֵתי ֲחִתיכֹות ׁשָ ְ ִנינוּ ֲחִתיָכה ִמׁשּ ֵתי ֲחִתיכֹות ׁשָ ְ ִנינוּ ֲחִתיָכה ִמׁשּ ֵתי ֲחִתיכֹות ׁשָ ְ             ....ֲחִתיָכה ִמׁשּ

        
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגיּבְ ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגיּבְ ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגיּבְ             ????ּבְ

        
י ָסַבר י ָסַברַרב ַאּסִ י ָסַברַרב ַאּסִ י ָסַברַרב ַאּסִ סֹוֶרת     ::::ַרב ַאּסִ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ ִתיב    (ויקרא ה, יז)(ויקרא ה, יז)(ויקרא ה, יז)(ויקרא ה, יז)    136"ִמְצַות"ֵיׁש ֵאם ַלּמָ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ             ....ּכְ

ר ַרב ָאַמר יא ּבַ ר ַרב ָאַמרְוִחּיָ יא ּבַ ר ַרב ָאַמרְוִחּיָ יא ּבַ ר ַרב ָאַמרְוִחּיָ יא ּבַ ְקָרא     ::::ְוִחּיָ ְקָרא ֵיׁש ֵאם ַלּמִ ְקָרא ֵיׁש ֵאם ַלּמִ ְקָרא ֵיׁש ֵאם ַלּמִ             ....ָקֵריַנןָקֵריַנןָקֵריַנןָקֵריַנן    "ִמְצוֹות"ֵיׁש ֵאם ַלּמִ
        

ילְ לְ לְ לְ     ַרב הּוָנאֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה  ר ַרבְוָאְמֵרי ַלּה ְוָאְמֵרי ַלּה ְוָאְמֵרי ַלּה ְוָאְמֵרי ַלּה     ַרב ַאּסִ יא ּבַ ילְ לְ לְ לְ     ִחּיָ             ::::ַרב ַאּסִ
ן ְלָפָניו ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן"    ".ֵחֶלב ְושּוּמָ

י ֲחִתיכֹות ּתֵ י ׁשְ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹות ֵריׁשָ ּתֵ ֵסיָפא ׁשְ י ֲחִתיכֹותַמאי ָלאו ִמּדְ ּתֵ י ׁשְ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹות ֵריׁשָ ּתֵ ֵסיָפא ׁשְ י ֲחִתיכֹותַמאי ָלאו ִמּדְ ּתֵ י ׁשְ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹות ֵריׁשָ ּתֵ ֵסיָפא ׁשְ י ֲחִתיכֹותַמאי ָלאו ִמּדְ ּתֵ י ׁשְ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹות ֵריׁשָ ּתֵ ֵסיָפא ׁשְ             !!!!ַמאי ָלאו ִמּדְ
        

יְזלוּ     ::::ַרבֲאַמר ְלהּו ֲאַמר ְלהּו ֲאַמר ְלהּו ֲאַמר ְלהּו  יְזלוּ ָלא ּתֵ יְזלוּ ָלא ּתֵ יְזלוּ ָלא ּתֵ ָכא    137ָלא ּתֵ ַתר ִאיּפְ ָכאּבָ ַתר ִאיּפְ ָכאּבָ ַתר ִאיּפְ ָכאּבָ ַתר ִאיּפְ             ,,,,ּבָ
ּנּוֵיי ְלכוּ  ָיכֹול ְלׁשַ ּנּוֵיי ְלכוּ ּדְ ָיכֹול ְלׁשַ ּנּוֵיי ְלכוּ ּדְ ָיכֹול ְלׁשַ ּנּוֵיי ְלכוּ ּדְ ָיכֹול ְלׁשַ י ֲחִתיכֹות    ----ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא             ::::ּדְ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹותּבִ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹותּבִ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹותּבִ ּתֵ ׁשְ             ,,,,ּבִ

א  א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ ֲחִתיָכה ַאַחת    ----ֵריׁשָ ֲחִתיָכה ַאַחתּבַ ֲחִתיָכה ַאַחתּבַ ֲחִתיָכה ַאַחתּבַ             ....ּבַ
        

            ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי
יב    ––––ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת         ::::ֵיׁש לֹוַמרֵיׁש לֹוַמרֵיׁש לֹוַמרֵיׁש לֹוַמר יבִמַחּיַ יבִמַחּיַ יבִמַחּיַ             ,,,,ִמַחּיַ

י ֲחִתיכֹות  ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ             ?!?!?!?!ְצִריָכא ְלֵמיַמרְצִריָכא ְלֵמיַמרְצִריָכא ְלֵמיַמרְצִריָכא ְלֵמיַמר    ----ׁשְ
        

                                                        
ם  136 יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ל ִמְצֹות ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ א ֲעֹונוֹ ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ   ְוָנׂשָ
  מסורת הש"ס, שיטה מקובצת. 137

 רש"י
  מתי' 

. מפרש בגמרא מר ספק אכל חלב
אמר חתיכה אחת ומר אמר שתי 

   חתיכות:
. כגון שסבור שומן ואפילו אכל

הוא ואח''כ ודע לו שהוא אכל 
חלב אבל ספק יש בו כזית ספק 

  אין בו:
. וכסבור שומן אכל אחד מהן

הוא ואחר כך ודע שהאחד היה 
חלב וזה לא ידע איזו אכל מביא 
אשם תלוי אבל אם בשעת 
אכילה היתה לו ספק והזיד 
   ואכלה מספק מזיד הוא ופטור:

. כסבור זו היא מהןשגג באחת 
אשתו ואחר כך סתפק איזו 
היתה מביא אשם תלוי ואם ודע 
   לו שאחותו היתה מביא חטאת:

. כגון אכל כך על לא הודע שלהן
שתי חתיכות כסבור שומן הן 
ואחר כך ודע שהן ספק איו 
מביא אלא אשם תלוי אחד 
הואיל ולא ודע בין אכילה 

   לאכילה שספק חלב אכל:
. דיעה ביתיםואם היתה י

   ידיעת ספק:
כשם שהוא מביא חטאת על כל 

. אם היתה ידיעה ודאי אחת
   ביתים:

. בידיעת ספק מביא שי כך
   אשמות תלויין:

  
  גמ' 

. אכל חתיכה חתיכה אחת שיו
אחת כסבור שומן הוא ואחר כך 
ודע לו שספק הוא הייו הא 
   דקתי מתי' ספק אכל חלב וכו':

. כדמפרש חתיכה משתי חתיכות
בסיפא חלב ושומן לפיו כו' אבל 

   חתיכה אחת פטור:
. בויקרא גבי אשם מצות כתיב

תלוי ועשתה אחת מכל מצות ה' 
אשר לא תעשיה ולא ידע ואשם 
   ושא עוו והביא את אשמו וגו':

. דמשמע אחת מצוות קרין
   מתוך שתים:

. דבשלמא ב' חתיכות מיבעיא
חתיכה אחת איכא לפלוגי משום 

מא דלקמן דאי אפשר לברר טע
איסורו או דלא איקבע איסורו 
אבל שתי חתיכות ליכא למימר 

  הכי:



76                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

            '.'.'.'.זֹו ְוֵאין ָצִריְך ְלֵמיַמר זוֹ זֹו ְוֵאין ָצִריְך ְלֵמיַמר זוֹ זֹו ְוֵאין ָצִריְך ְלֵמיַמר זוֹ זֹו ְוֵאין ָצִריְך ְלֵמיַמר זוֹ ''''
        

ֵסיָפא ֲאַמר ִמּדְ ר ַרב ּדַ יא ּבַ ֵסיָפאּוְלִחּיָ ֲאַמר ִמּדְ ר ַרב ּדַ יא ּבַ ֵסיָפאּוְלִחּיָ ֲאַמר ִמּדְ ר ַרב ּדַ יא ּבַ ֵסיָפאּוְלִחּיָ ֲאַמר ִמּדְ ר ַרב ּדַ יא ּבַ י ֲחִתיכֹות     ::::ּוְלִחּיָ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹות ּבִ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹות ּבִ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹות ּבִ ּתֵ ׁשְ י ֲחִתיכֹות    ----ּבִ ּתֵ ׁשְ י ּבִ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹותֵריׁשָ ּתֵ ׁשְ י ּבִ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹותֵריׁשָ ּתֵ ׁשְ י ּבִ א ַנּמִ י ֲחִתיכֹותֵריׁשָ ּתֵ ׁשְ י ּבִ א ַנּמִ             ,,,,ֵריׁשָ
ה ִלי י ָלּמָ ְרּתֵ ה ִליִמיְתָנא ּתַ י ָלּמָ ְרּתֵ ה ִליִמיְתָנא ּתַ י ָלּמָ ְרּתֵ ה ִליִמיְתָנא ּתַ י ָלּמָ ְרּתֵ             ????ִמיְתָנא ּתַ

        
י ָקא ְמָפֵרׁש  רּוׁשֵ י ָקא ְמָפֵרׁש ּפָ רּוׁשֵ י ָקא ְמָפֵרׁש ּפָ רּוׁשֵ י ָקא ְמָפֵרׁש ּפָ רּוׁשֵ             ,,,,ּפָ

לּוי    ,,,,ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלבָסֵפק ָאַכל ֵחֶלבָסֵפק ָאַכל ֵחֶלבָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב ם ּתָ לּויָסֵפק לֹא ָאַכל ֵמִביא ָאׁשָ ם ּתָ לּויָסֵפק לֹא ָאַכל ֵמִביא ָאׁשָ ם ּתָ לּויָסֵפק לֹא ָאַכל ֵמִביא ָאׁשָ ם ּתָ             ....ָסֵפק לֹא ָאַכל ֵמִביא ָאׁשָ
יַצד יַצדּכֵ יַצדּכֵ יַצדּכֵ             ????ּכֵ

ן ְלָפָניו ָהָיה ֵחֶלב ְושּוּמָ גֹון ׁשֶ ן ְלָפָניוּכְ ָהָיה ֵחֶלב ְושּוּמָ גֹון ׁשֶ ן ְלָפָניוּכְ ָהָיה ֵחֶלב ְושּוּמָ גֹון ׁשֶ ן ְלָפָניוּכְ ָהָיה ֵחֶלב ְושּוּמָ גֹון ׁשֶ         ....ּכְ
        
            

            ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
י ֲחִתיכֹות        ווווָהיּו ְלָפָניָהיּו ְלָפָניָהיּו ְלָפָניָהיּו ְלָפָני ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ ן        ::::ׁשְ ל ׁשּוּמָ ןַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ             ,,,,ַאַחת ׁשֶ

ל ֵחֶלב ל ֵחֶלבְוַאַחת ׁשֶ ל ֵחֶלבְוַאַחת ׁשֶ ל ֵחֶלבְוַאַחת ׁשֶ             ....ְוַאַחת ׁשֶ
יב    ––––ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל     ,,,,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהןָאַכל ַאַחת ֵמֶהןָאַכל ַאַחת ֵמֶהןָאַכל ַאַחת ֵמֶהן יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ             ....ַחּיָ

ל ֵחֶלב    ::::ֲחִתיָכה ַאַחתֲחִתיָכה ַאַחתֲחִתיָכה ַאַחתֲחִתיָכה ַאַחת ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ             ,,,,ָסֵפק ׁשֶ
ן ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל שּוּמָ             ,,,,ָסֵפק ׁשֶ

טּור    ––––ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה  טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ             ....ּפָ
        

            ::::ָרָבאֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 
ַרבַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ַרבַטְעָמא ּדְ ַרבַטְעָמא ּדְ ַרבַטְעָמא ּדְ             ????ַטְעָמא ּדְ

ָאַמר ְקָרא ָאַמר ְקָראּדְ ָאַמר ְקָראּדְ ָאַמר ְקָראּדְ ל ִמְצֹות ה'"    ::::ּדְ ה ַאַחת ִמּכָ ָגָגה ... ְוָעׂשָ ׁשְ ִים    ----    (ויקרא ד, כב)(ויקרא ד, כב)(ויקרא ד, כב)(ויקרא ד, כב)    138"ּבִ ּתַ ׁשְ ּגֹוג ּבִ ׁשְ ּיִ ִיםַעד ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּגֹוג ּבִ ׁשְ ּיִ ִיםַעד ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּגֹוג ּבִ ׁשְ ּיִ ִיםַעד ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּגֹוג ּבִ ׁשְ ּיִ             ,,,,ַעד ׁשֶ
ִתיב    "ִמְצַות" ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ             ,,,,ּכְ
            ....ָקֵריַנןָקֵריַנןָקֵריַנןָקֵריַנן    "ִמְצוֹות"
        

ֵייֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה              ::::ַאּבָ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִבין ָעָליו  -ּכֹוי  לּויַחּיָ ם תָּ         !!!!"ָאׁשָ
        

        : : : : ֲאַמר לוֹ ֲאַמר לוֹ ֲאַמר לוֹ ֲאַמר לוֹ 
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ סֹוֶרת     ::::ַרּבִ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ סֹוֶרת ֵיׁש ֵאם ַלּמָ ִתיב    "ִמְצַות"    ––––ֵיׁש ֵאם ַלּמָ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ             ....ּכְ

        
            ::::ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 

ָעה ָלִראׁשֹון" ׁשְ ן תִּ    ,ָסֵפק ּבֶ
ְבָעה ָלַאֲחרֹון  ן ׁשִ    ,יֹוִציא   –אֹו ּבֶ

ר ׁשֵ ָלד ּכָ    ,ְוַהּוָ
לּוי ם תָּ ָאׁשָ יב ּבְ         !!!!"ְוַחּיָ

        
י יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ             ????ָהא ַמּנִ

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ             ....ַרּבִ
        
        

            ::::ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 
ּלֹו "    ,ְטֵמִאין   –ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

ן  ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ   ְוַחּיָ
ּה ֶאְתיֹום  ּלָ    ,ְטֵמִאין  –ַעל ׁשֶ

ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    .ְוַחּיָ
ּה ְלַאַחר ְזַמן  ּלָ ֵפק -ִנְמָצא ַעל ׁשֶ    ,ְטֵמִאין ִמסָּ

ן ְרּבָ             ...."ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ
            ::::ְוָתֵני ֲעַלּה ְוָתֵני ֲעַלּה ְוָתֵני ֲעַלּה ְוָתֵני ֲעַלּה 

                                                        
ם 138 ָגָגה ְוָאׁשֵ ׁשְ יָנה ּבִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ל ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ֲאׁשֶ ה ַאַחת ִמּכָ יא ֶיֱחָטא ְוָעׂשָ ר ָנׂשִ   ֲאׁשֶ

 רש"י
   . ספק בהמה ספק חיה:כוי

. אף על גב דליכא אשם תלוי
חתיכה אחת משתי חתיכות אם 
אכל חלבו בשוגג כסבור חיה 

   הוא:
. היבמה ספק בן תשעה כו'

   שתייבמה בתוך שלשה חדשים:
. שמא בן וחייבים באשם תלוי

הראשון הוא ומצא שבא על 
אשת אח שיש לה בים שהוא 
בכרת והא אשה דומיא דחתיכה 

   אחת היא:
. במסכת דה מצא על שלו

בפרק כל היד (דף יד.) דרך בות 
ישראל משמשות בשי עדים שי 
סדיים לקח אחד לו ואחד לה 

ודאי בשעת מצא על שלו 
תשמיש היה ובועל דה בשוגג 

   הוה וחייבים שתי חטאות:
. לשון יווי הוא כלומר אתיום

   לאחר תשמיש:
   . התם מפרש שיעורא:לאחר זמן

. ואמאי הא וחייבין באשם תלוי
  ליכא שתי מצוות:



  ""ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב –מסכת כריתות פרק ד' 
77

יִבים ּבְ "139 לּויְוַחּיָ ם תָּ         !!!!"ָאׁשָ
        

י יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיא    ????ָהא ַמּנִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיאַרּבִ         ....ַרּבִ
        
            

יאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ִחּיָ             ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ
י ֲחִתיכֹות        ָהיּו ְלָפָניוָהיּו ְלָפָניוָהיּו ְלָפָניוָהיּו ְלָפָניו ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹותׁשְ ּתֵ ל ֵחֶלב        ::::ׁשְ ל ֵחֶלבַאַחת ׁשֶ ל ֵחֶלבַאַחת ׁשֶ ל ֵחֶלבַאַחת ׁשֶ             ,,,,ַאַחת ׁשֶ

ן ל ׁשּוּמָ ןְוַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןְוַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןְוַאַחת ׁשֶ ל ׁשּוּמָ             ,,,,ְוַאַחת ׁשֶ
יב    ––––ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל     ,,,,ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהןְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהןְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהןְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ             ....ַחּיָ

ן    ::::ֲחִתיָכהֲחִתיָכהֲחִתיָכהֲחִתיָכה ל ׁשּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל ׁשּוּמָ ןָסֵפק ׁשֶ ל ׁשּוּמָ             ,,,,ָסֵפק ׁשֶ
ל ֵחֶלב ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ ל ֵחֶלבָסֵפק ׁשֶ             ,,,,ָסֵפק ׁשֶ

טּור    ––––ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה ַוֲאָכָלּה  טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ             ....ּפָ
        

י ֵזיָראֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר              ::::ַרּבִ
            ????ַמאי ַטְעָמא ְדַרבַמאי ַטְעָמא ְדַרבַמאי ַטְעָמא ְדַרבַמאי ַטְעָמא ְדַרב

י ֲחִתיכֹות             ::::ָקָסַברָקָסַברָקָסַברָקָסַבר ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ י ֲחִתיכֹות ׁשְ ּתֵ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ     ----ׁשְ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ             ....ֶאְפׁשָ
ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ     ----ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת ֲחִתיָכה ַאַחת  ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ִאי ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ִאי ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ִאי ֶאְפׁשָ             ....ִאי ֶאְפׁשָ

        
ָרָבא ין ַטְעָמא ּדְ א ּבֵ ָרָבאַמאי ִאיּכָ ין ַטְעָמא ּדְ א ּבֵ ָרָבאַמאי ִאיּכָ ין ַטְעָמא ּדְ א ּבֵ ָרָבאַמאי ִאיּכָ ין ַטְעָמא ּדְ א ּבֵ י ֵזיָרא    ,,,,ַמאי ִאיּכָ ַרּבִ י ֵזיָראְלַטְעָמא ּדְ ַרּבִ י ֵזיָראְלַטְעָמא ּדְ ַרּבִ י ֵזיָראְלַטְעָמא ּדְ ַרּבִ             ????ְלַטְעָמא ּדְ

        
יַנְייהוּ  א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיּכָ א ּבֵ             ::::ִאיּכָ
ִית ּוֶמֱחָצה זַּ ִית ּוֶמֱחָצהּכַ זַּ ִית ּוֶמֱחָצהּכַ זַּ ִית ּוֶמֱחָצהּכַ זַּ             ::::ּכַ

א     ----ְלָרָבא ְלָרָבא ְלָרָבא ְלָרָבא  א ֵליּכָ א ֵליּכָ א ֵליּכָ             ....ּוָפטּורּוָפטּורּוָפטּורּוָפטּור    ',',',',ִמְצוֹותִמְצוֹותִמְצוֹותִמְצוֹות''''ֵליּכָ
י ֵזיָרא  י ֵזיָרא ְלַרּבִ י ֵזיָרא ְלַרּבִ י ֵזיָרא ְלַרּבִ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ     ----ְלַרּבִ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ֶאְפׁשָ         ....ֶאְפׁשָ

            
י ִיְרְמָיהֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה  י ֵזיָראלְ לְ לְ לְ     ַרּבִ             ::::ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוי -ּכֹוי  ם תָּ יִבין ַעל ֶחְלּבֹו ָאׁשָ         !!!!"ַחּיָ

        
            ::::ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה 

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ָסַברַרּבִ ֵעיַנן ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ     ::::ַרּבִ ֵעיַנן ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ָלא ּבָ ֵעיַנן ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ָלא ּבָ ֵעיַנן ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ָלא ּבָ         ....ָלא ּבָ
  

   :ֵאיִתיֵביּה    יח,א
ָעה ָלִראׁשֹון" ׁשְ ן תִּ    ,ָסֵפק ּבֶ

ְבָעה ָלַאֲחרֹון ן ׁשִ    ,אֹו ּבֶ
   ,יֹוִציא

ר ׁשֵ ָלד ּכָ    ,ְוַהּוָ
לּוי ם תָּ ָאׁשָ יב ּבְ    !"ְוַחּיָ

  
י י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ?ָהא ַמּנִ    .ַרּבִ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ן " ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ ּה ֶאְתיֹום ְטֵמִאין ְוַחּיָ ּלָ   ִנְמָצא ַעל ׁשֶ
ן ְרּבָ ֵפק ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ ּה ְלַאַחר ְזַמן ְטֵמִאין ִמסָּ ּלָ   ."ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

לּוי" :ְוָתֵני ֲעַלּה  ם תָּ ָאׁשָ יִבין ּבְ    !"ְוַחּיָ
  

י י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ?ָהא ַמּנִ   .ַרּבִ
   

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַנְחָמןַרב ָאַמר  ה ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרּבָ

י ֲחִתיכֹות  ָהיּו ְלָפָניו ּתֵ ל ֵחֶלב  :ׁשְ    ,ַאַחת ׁשֶ
ן ל ׁשּוּמָ    ,ְוַאַחת ׁשֶ

                                                        
ּוםהגהו הב"ח. גירסת וילא:  139 יב ִמׁשּ  ַחּיָ

 רש"י
. דאשם אפשר לברר איסורו

תלוי איו בא אלא להגין מן 
הייסורין עד שיודע לו ויביא 
חטאת כדמפרש בפרק בתרא 
(לקמן כה.) הילכך שתי חתיכות 
[ואכל אחת] ושארה האחת 
אפשר שיבוא לאחר זמן בקי 
שיכיר אם זו הותרת שומן ודאי 
חלב אכל ויביא חטאת אבל 

אחת ואכלה אי אפשר חתיכה 
   לבררה:

. דאמר לעיל מאי איכא בין רבא
טעמיה דרב משום יש אם 

   למקרא:
. דמפרש טעמיה דרב לר' זירא

   לברר איסורו:
. ה''ג איכא ביייהו כזית ומחצה

כגון ב' חתיכות בזו כזית ובזו 
כחצי זית ואכל את של כזית ואין 

   ידוע אם הוא חלב או שומן:
ליכא ב' . לרבא ליכא מצוות

זיתים ופחות מכזית כמאן 
   דליתיה:

. לר' זירא אפשר לברר האיסור
   בחצי זית זה השאר:

. והא אי אפשר כוי חייבים כו'
  לברר איסורו:
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יב –ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל  ,ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן   .ַחּיָ
ל ֵחֶלב  :ֲחִתיָכה ן ,ָסֵפק ׁשֶ ל ׁשּוּמָ    ,ָסֵפק ׁשֶ

טּור –ַוֲאָכָלּה     .ּפָ
  

   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
ַרב    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

י ֲחִתיכֹות    :ָקָסַבר ּתֵ ַבע ִאיּסּוָרא -ׁשְ   .ִאיּקְ
   .ָלא ָקְבָעה ִאיּסּוָרא -ֲחִתיָכה ַאַחת 

  
ין  א ּבֵ ַבע ִאיּסּוָרא"ַמאי ִאיכָּ ר ְלָבֵרר ִאיּסּוֵריּה "ְל  "ִאיּקְ ִאי ֶאְפׁשָ    "?ׁשֶ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

גֹון י ֲחִתיכֹות ַאַחת ׁשֶ  :כְּ ּתֵ ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ןׁשֶ ל ׁשּוּמָ    ,ל ֵחֶלב ְוַאַחת ׁשֶ
   ,ְוָאַכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ָנְכִרי

ה ִנּיָ ְ ָרֵאל ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ    .ּוָבא ִיׂשְ
א  -ְלָרָבא  ָרֵאל "ִמְצוֹות"ֵליכָּ ֲאַכל ִיׂשְ ָנא ּדַ ִעיּדָ    .ּבְ

י ֵזיָרא  ר ְלָבֵרר ִאיּסּוֵריּה  -ְלַרּבִ    .ִאי ֶאְפׁשָ
ַבע ִאיּסּוָרא -ְלַרב ַנְחָמן     .ִאיּקְ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוי ם תָּ יִבין ַעל ֶחְלּבֹו ָאׁשָ   !"ּכֹוי ַחּיָ

  
ֵעי ְקִביעּוָתא ְלִאיּסּוָרא י ֱאִליֶעֶזר ָלא ּבָ   .ַרּבִ

   
   :ֵאיִתיֵביּה 

ְבָעה ָלַאֲחרֹון " ן ׁשִ ָעה ָלִראׁשֹון אֹו ּבֶ ׁשְ ן תִּ   ָסֵפק ּבֶ
לּוי ם תָּ ָאׁשָ יִבין ּבְ ר ְוַחּיָ ׁשֵ ָלד ּכָ   !"יֹוִציא ְוַהּוָ

  
י י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ?ָהא ַמּנִ    .ַרּבִ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ן " ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ ּלֹו ְטֵמִאין ְוַחּיָ   ִנְמָצא ַעל ׁשֶ
ן  ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ ּה ֶאְתיֹום ְטֵמִאין ְוַחּיָ ּלָ   ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

ן ְרּבָ ֵפק ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ ּה ְלַאַחר ְזַמן ְטֵמִאים ִמסָּ ּלָ   ."ִנְמָצא ַעל ׁשֶ
לּוי" :ְוָתֵני ֲעַלּה  ם תָּ ָאׁשָ יִבין ּבְ   !"ְוַחּיָ

  
יק ּתִ   .ִאיׁשְ

   
ְנַפק    ,ְלָבַתר ּדִ

   ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמִרי ֵליּה  :ֲאַמר
י ָהא ַמּנִ י ֵמִאיר ִהיא ?ּדְ ֵעי ְקִביעּוָתא ְלִאיּסּוָרא ,ַרּבִ ָלא ּבָ    .ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

חּוץ" לּוי ּבַ ם תָּ ֹוֵחט ָאׁשָ    ,ַהׁשּ
י ֵמִאיר יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ

   ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ אי ֵליָמא ֵליּה ּדְ    !ִהיא ְוַאּמַ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר ָקאי ת ַרּבִ יּטַ ׁשִ י ֵמִאיר ּבְ ַרּבִ    .ּדְ

 רש"י
לרבי זירא אי אפשר לברר 

   . דהא שתיהן אכלות:איסוריה
. לרב חמן איקבע איסורא

   מעיקרא וחייב:
. משום שחוטי חוץ ר''מ מחייב

דאיכא למימר שמא  אף על גב
לא אכל חלב ואשם זה חולין 

   הוא דלא בעי קביעות לאיסור:
. דלא איקבע וחכמים פוטרין

   איסורא דשמא חולין הוא:
. אצטער דלא אמר לו ר' ואמאי

מאיר היא הוה ליה למימר 
   אשמעתיה דר' אליעזר היא:

. משום בשיטת ר' אליעזר אמרה
הכי מחייב דלא בעי קביעות 

דלא הוה אמר ליה  איסור והאי
ר' אליעזר היא לא איכפת ליה 

   משום דממילא הוה מצי ידע:
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        יח, איח, איח, איח, א .2
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  140ַרב ַנְחָמן ַמרָא  ה ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרּבָ

ן ַוֲאָכָלּה  ל ׁשּוּמָ ל ֵחֶלב ָסֵפק ׁשֶ    ,ֲחִתיָכה ָסֵפק ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר ַוֲחָכִמים אנּו ְלַמְחלֹוֶקת ַרּבִ   .ּבָ

   
י ֱאִליֶעֶזר י ֲאָכָלּה  ,ְלַרּבִ י ?ַמאי ִאיְרָיא כִּ    !ֲאִפיּלּו ָלא ֲאָכָלּה ַנּמִ

נַ  ָהּתְ    :ןּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכל יֹום לּוי ּבְ ם תָּ ב ָאָדם ָאׁשָ   !(כריתות כה.) "ִמְתַנּדֵ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ן ּבּוָטא ָבָבא ּבֶ א ּדְ יּבָ י ֱאִליֶעֶזר ַאּלִ   .ַרּבִ

   
ְתַנן    :ּדִ

ֵנס ְלֵבית ָסֵפק" ּכָ תִּ ן ַעד ׁשֶ א אֹוְמִרים לֹו ַהְמתֵּ   .(כריתות כה.) "ֶאּלָ

                                                        
  שיטה מקובצת 140

 רש"י
. אף על גב דאמרי אמר רבא כו'

לעיל פטור דבעין שתי חתיכות 
לאו דברי הכל אמרי דהא ר' 
אליעזר מחייב כיון דאמר 
דמתדב אדם כו' וליכא למימר 

לעזרה מייתי הכא ודאי חולין 
  מיחייב הואיל ובא לידי ספק:

. טעמיה דר' מתדב אדם כו'
אליעזר בגמרא מפרש בפרק 

   בתרא (לקמן כה.):
. האי דבעין מקצת אמר רב אשי

איסורא לרבי אליעזר אליבא 
דבבא בן בוטא קאמר דאמר 
בפרק בתרא (שם) שהיה מביא 
אשם תלוי בכל יום חוץ ממוצאי 

אמר המעון הזה יום הכיפורים 
אילו מיחים אותי הייתי מביא 
אלא אומרים לי (כו') המתן עד 
שתיכס לבית הספק כלומר 
המתן עד למחר שיש מקצת ספק 
שמא חטאת היום אבל מוצאי 
יום הכיפורים אין לחוש בכך 
דהא כיפר עליו יום הכיפורים על 
ספקו כדאמרין בפרק בתרא 
(שם) חייבי אשמות תלויין שעבר 

ן יום הכיפורים פטורין עליה
ואליבא דהאי בעין מקצת ספק 
כגון חתיכה אחת אפילו לר' 
אליעזר אבל רבן דפליגי אדר' 
אליעזר בפרק בתרא (שם) 
דאמרי אין מביאין אשם תלוי 
אלא על דבר שזדוו כרת ואי 
מייתי הוי מכיס חולין לעזרה 
הכא מי פטרי דדוקא בעין 

  כדקרין מצוות:
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        בבבב----יח, איח, איח, איח, א .3
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
י ֲחִתיכֹות  ָהיּו ְלָפָניו" תֵּ ן   :ׁשְ ל ׁשּוּמָ    ,ַאַחת ׁשֶ

ל ֵחֶלב    .ְוַאַחת ׁשֶ
ָרֵאל  א ִיׂשְ    ,ְוָאַכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה -ּבָ

א ָנְכִרי ה  - ּבָ ִנּיָ ְ יב –ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ    .ַחּיָ
ֶלב    .ְוֵכן ּכֶ

   .ְוֵכן עֹוֵרב
א ָנְכִרי    ,ְוָאַכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה - ּבָ

א יִ  ָרֵאל ּבָ ה  -ׂשְ ִנּיָ ְ טּור –ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ    .ּפָ
יוְ  יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
  

ׁשֹוֵגג –ָאַכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה     ,ּבְ
ה  ִנּיָ ְ ֵמִזיד  -ְוַהׁשּ יב –ּבְ    .ַחּיָ

ֵמִזיד –ָהִראׁשֹוָנה     ,ּבְ
ה  ִנּיָ ְ ׁשֹוֵגג  -ְוַהׁשּ טּור –ּבְ    .ּפָ

יוְ  יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
  

יֶהן  תֵּ ֵמִזיד  -ָאַכל ׁשְ לּום -ּבְ טּור ִמּכְ    .ּפָ
ׁשֹוֵגג  יֶהן ּבְ תֵּ יִבין -ׁשְ ֵניֶהן ַחּיָ    .ׁשְ

ין ִני לֹא ִמן ַהּדִ ֵ    ,ַהׁשּ
טּור  ה אֹוֵמר ּפָ ִאם ַאתָּ א ׁשֶ את -ֶאּלָ ַחטָּ    ."ָקַבְעתָּ ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּבְ

  
   ?ּוַמּנוּ 

י  ין -ִאי ַרּבִ ין הּוא  ,ִמן ַהּדִ   ּוִמן ַהּדִ
ָנן  ין ָלֲעָזָרה -ִאי ַרּבָ ִני ַאְייֵתי חּוּלִ ֵ את ֵניָמא ֵליּה ַלׁשּ ַחּטָ ַבע ִראׁשֹון ּבְ ָלא ִנּקְ ּום ּדְ    ?!ִמׁשּ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא   יח,ב    ,ַרּבִ
ָאַמר ָכל יֹום :ּדְ לּוי ּבְ ם ּתָ ב ָאָדם ָאׁשָ    .ִמְתַנּדֵ
ךְ  לּוי ְוַאְתֵני :ִהיְלכָּ ם ּתָ ן  : ָאְמִריַנן ֵליּה ַאְייֵתי ָאׁשָ ָרה-הּוא ֲאַכל ֵחֶלב , ִאי ֲאַכל ִראׁשֹון ׁשּוּמָ ּפָ    .ֶליֱהֵוי כַּ

   .ֶליֱהֵוי ְנָדָבה -ְוִאי ָלא 
  
  

 רש"י
. את השייה או וכן אם אכל כלב

עורב חייב ישראל הואיל ובשעה 
שאכל הוה חתיכה משתי 

   חתיכות:
   . דליכא ב' חתיכות:פטור

. דלא בעי ב' ורבי מחייב
   חתיכות:

. שהיה יודע ואת השיה במזיד
   שספק הוא:

. אשם תלוי אקמייתא חייב
חתיכות דבשוגג הואי ומשתי 

   הואי:
. דבשעת שוגג לא הוו שתי פטור

  חתיכות:
. הילכך ליכא ר' אליעזר היא

   למימר חולין לעזרה יהו:
. אי ראשון שומן אכל ודאי ואתי

השי חלב ואי אכל ודאי חלב 
מספקא ליהוי ליה כפרה להגין 
עליו עד שיודע לו ויביא חטאת 

  ואי לא ליהוי דבה:
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב .4
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
   .ְונֹוַדע לוֹ  ,ְסֵפק ֵחֶלב  :ָאַכל"

   .ְסֵפק ֵחֶלב ְונֹוַדע לוֹ 
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ַאַחת ְוַאַחת :אֹוֵמר ֲאִני את ַעל ּכָ ִביא ַחטָּ ּמֵ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ל ַאַחת ְוַאַחת לּוי ַעל ּכָ ם תָּ ְך ֵמִביא ָאׁשָ    .ּכָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ,ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרוְ     ,ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ

לּוי ֶאָחד ם תָּ א ָאׁשָ    .ֵאין ֵמִביא ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ָגגַעל " :ׁשֶ ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ה   - (ויקרא ה, יח) 141"ׁשִ ָגגֹות ַהְרּבֵ    ,ֲאִפיּלּו ַעל ׁשְ

א ֶאָחת יב ֶאּלָ   ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
אֹות קֹות ְלַחּטָ י ְיִדיעֹות ָסֵפק ְמַחּלְ ָנה ַרּבִ אן ׁשָ    .כָּ

  
   :ָאַמר ָרָבא

אֹות קֹות ְלַחּטָ    .ֵאין ְיִדיעֹות ָסֵפק ְמַחּלְ
  
ֵניֶא  א ָהִכי ָקּתָ אי  :ּלָ ִאם ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ַוּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ַאַחת ְוַאַחת -כְּ את ַעל כָּ    ,ֵמִביא ַחּטָ

ְך ִאם ָהְיָתה לֹו ְיִדיַעת ָסֵפק  ל ַאַחת ְוַאַחת -כָּ לּוי ַעל כָּ ם ּתָ    .ֵמִביא ָאׁשָ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ָרא ְסּבְ יִדיעֹות " :ְוַאּתְ ָלא ּתִ אֹותּדִ קֹות ְלַחּטָ    "?!ָסֵפק ְמַחּלְ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ אֹות - ְיִדיעֹות ָסֵפק :ּדְ קֹות ְלַחּטָ את ַאַחת ֵמִביא ,ֵאין ְמַחּלְ    ,ְוַחּטָ
אי ל ַאַחת ְוַאַחת :ַאּמַ לּוי ַעל כָּ ם ּתָ    ?!ֵמִביא ָאׁשָ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
אוֹ " ַחטָּ ֲחלּוִקין ּבְ ל ׁשֶ ָבר ּכָ ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ מֹותּכְ ֲאׁשָ   !"ת ֲחלּוִקין ּבַ
  

ר ָחָנןֲאַמר ֵליּה  ֵייְל  ָרָבא ּבַ    :ַאּבָ
ֲאַמְרּתְ  ,ּוְלִדיָדךְ  אֹות :ּדַ קֹות ְלַחּטָ    ,ְיִדיעֹות ָסֵפק ְמַחּלְ

ה א ֵמַעּתָ יּפּוִרים  ,ֶאּלָ ִית ֵחֶלב ַאַחר יֹום ַהכִּ יּפּוִרים ְוַכּזַ ִית ֵחֶלב ִלְפֵני יֹום ַהכִּ ּזַ   ָאַכל כַּ
לּוי ָקאי ם ּתָ ְמקֹום ָאׁשָ יּפּוִרים ּבִ    ,ְויֹום ַהכִּ

י אֹות ,ָהִכי ַנּמִ י ַחּטָ ּתֵ ֵמִביא ׁשְ ֶהְעֵלם ַאַחת ַאְכִלינּון ?!ּדְ    !ָהא ּבְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ָלא ִמְתְיַדע ֵליּה  ר ַעל ּדְ יּפּוִרים ְמַכּפֵ יֹום ַהכִּ    ?ּוַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ

יְלָמא ְוהּוא  ִמְתְיַדע ֵליּה ּדִ    !ּדְ
  

   :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
ַנן (שבועות ב.) "הֹוַדע ְולֹא הֹוַדע"    .ּתְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

ר ָחָנןֲאַמר ֵליּה  ֵייְל  ָרָבא ּבַ    :ַאּבָ
יּפּוִרים  :ָמה ִאיּלּו ָאַכל יֹום ַהכִּ ֲחִרית ּבְ ִית ֵחֶלב ׁשַ ּזַ    ,כַּ

יֹום  ִמְנָחה ּבְ ִית ֵחֶלב ּבְ יּפּוִריםְוַכּזַ    ,ַהכִּ
אֹות י ַחּטָ ּתֵ יב ׁשְ ִמיַחּיַ י ּדְ    ?!ָהִכי ַנּמִ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ

ר א ְמַכּפֵ ְעּתָ ל ׁשַ יּפּוִרים כָּ יֹום ַהכִּ    ?ּוַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ
א יּה יֹוָמא ֵמאּוְרּתָ יְלָמא ּכּוּלֵ    !ּדִ

  
                                                        

ִמים ִמן ַהּצֹאן בְּ  141 ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵהִביא ַאִיל תָּ ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ׁשִ ם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכּפֶ ָך ְלָאׁשָ   ֶעְרּכְ

 רש"י
   . שספק הוא:וודע לו

. שאם יודע לו באחרוה כשם
ליהוי  שכולן ודאי חלב היו ודאי

מביא חטאת על כל אחת ואחת 
דידיעות ספק שביתים מחלקות 

   לחטאות דלא הוי העלם אחת:
. כך מביא אשם תלוי על כל אחת

כל זמן שלא ודע לו ידיעה 
   ודאית:

. כדפרישית: אלא כאן שה רבי
מעתה אכל כזית חלב קודם יום 
הכיפורים וכזית חלב לאחר יום 
הכיפורים. ושיהם בהעלם 

   אחת:
. כדקתי בפ' במקום אשם תלוי

בתרא (לקמן כה.) חייבי אשמות 
תלויים שעבר עליהן יום 
הכיפורים א' והוה ליה כידיעת 

   ספק:
. הא דאמרין יום דילמא

הכיפורים מכפר והוא דמתיידע 
   ליה שספק חלב אכל:

. בפ''ק הודע ולא הודע תן
דשבועות (דף יב:) מפרש בגמרא 

לא ודע בין שודע לו ספקו בין ש
לו ספקו קודם יום הכיפורים 
יוה''כ מכפר אלמא אף על גב 

  דלא מתיידע ליה לגמרי מכפר:
   . שוטה לשון אחר עצל:תרדא
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   :142ֲאַמר ֵליּה 
ְנָיא    :ּתַ

יּפּוִרים" יֹום ַהּכִ א ְלָידֹו ְסֵפק ֲעֵביָרה ּבְ ּבָ טּור –ֲאִפיּלּו ִעם ֲחֵשיָכה  ,ֲהֵרי ׁשֶ    ,ּפָ
ר ל ַהּיֹום ְמַכּפֵ ּכָ    .(כריתות כה.) "ׁשֶ

  
ר ָאִביןֵמִתיב     :ַרב ִאיִדי ּבַ

ֶהְעֵלם ַאַחת " ָתה ּבְ את ַאַחת -ָאַכל ְוׁשָ א ַחטָּ יב ֶאּלָ   .(יומא פא.) "ֵאינֹו ַחּיָ
ּיֹום  הּות ּבַ ָלא ֲהָוה ׁשָ ר ּדְ יה ִאי ֶאְפׁשָ ִתּיָ ין ֲאִכיָלה ִלׁשְ ִמְתְייַדע ֵליּה ְוָהא ּבֵ    ,ּדְ

ר ֵליּה     ,ְוִכּפֶ
לּוי ָקאי ם ּתָ ְמקֹום ָאׁשָ יּפּוִרים ּבִ יֹום ַהכִּ    .ּדְ

ֵני את ַאַחת" :ְוָקּתָ א ַחטָּ יב ֶאּלָ    ."ֵאינֹו ַחּיָ
ךְ  ְעּתָ אֹות -ְיִדיעֹות ָסֵפק " :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ קֹות ְלַחּטָ    "ְמַחּלְ

אֹות י ַחּטָ ּתֵ יב ׁשְ    !ִליַחּיַ
  

י :ָאְמֵרי י ֵזיָרא ְלַרּבִ י ֲאַמר ַרּבִ    ,כִּ
ָנן ִהיא -ָהא     .ַרּבָ

  
י ִהיא ֵסיָפא ַרּבִ    ,ְוָהא ִמּדְ

ֵני ָקּתָ טּור" :ּדְ ָתה ִציר אֹו מּוְרָייס ּפָ    .(יומא פא.) "ׁשָ
יב –ָהא חֹוֶמץ     .ַחּיָ

י י ִהיא ?ּוַמּנִ    .ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ֶפׁש ַרּבִ יב ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש  חֹוֶמץ ֵאין ֵמׁשִ יב ֶאת ַהּנֶ   ."אֹוֵמר אֹוֵמר ֲאִני חֹוֶמץ ֵמׁשִ
ֵסיָפא י :ּוִמּדְ א  ,ַרּבִ י -ֵריׁשָ י ַרּבִ    !ַנּמִ

  
י –ֵסיָפא    :ָאְמֵרי    ,ַרּבִ

א  ָנן –ֵריׁשָ    .ַרּבָ
  

   :ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
   ,ָאַכל ַהּיֹום ָאַכל ְלָמָחר"

   ,ֶנֱהָנה ַהּיֹום ֶנֱהָנה ְלָמָחר
   ,ֶנֱהָנה ְלָמָחרָאַכל ַהּיֹום 

   ,ֶנֱהָנה ַהּיֹום ָאַכל ְלָמָחר
ִנים לֹׁש ׁשָ אן ְוַעד ׁשָ    ,ַוֲאִפיּלּו ִמּכָ
ֵהן ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ְמעֹול ַמַעל" )טו, ויקרא ה( :תַּ ה 143"ּתִ    ."ִריּבָ
ּפּוִרים ר ֲעֵליּה יֹום ַהכִּ יּפֶ אי ָהא כִּ    !ְוַאּמַ

  
ּפּוִרים ַעל ִאיּסּוָרא :ָאְמֵרי ר יֹום ַהכִּ י ְמַכּפֵ    ,כִּ

ר -ַעל ָממֹוָנא     !ָלא ְמַכּפֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יעּוָרא יּה ׁשִ ּפּוִרים ַעל ּכּוּלֵ ר יֹום ַהכִּ י ְמַכּפֵ    ,כִּ

יעּוָרא  ׁשִ א ּדְ ְלּגָ ר -ַעל ּפַ   !ָלא ְמַכּפֵ
  
  

                                                        
א) שיטה מקובצת, דפוס וציה. גירסת וילא: 142 ְרּדָ ר ָחָנה תַּ ר ּבַ ה ּבַ   (ַרּבָ
י יְ  143 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ םֶנֶפׁש ּכִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ מֹו ַליהָֹוה ַאִיל תָּ ה ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ   הֹוָ

 רש"י
. ביום אכל ושתה בהעלם אחת

   הכיפורים:
. דשתיה איו חייב אלא אחת

   בכלל אכילה:
. כלומר אי שיעור דמתיידע ליה

דהוי אפשר לאודועי וכיון 
דאיכא שהות דיום הכיפורים 
בתיים כדי ידיעה קם ליה ההוא 
שיעור במקום ספק ידיעה באשם 

   תלוי:
   . ר' יוסי ור' אליעזר:רבן היא

. משל הקדש שוה חצי אכל היום
   פרוטה:

   י דלאו בר אכילה:. במידהה
. ובהעלם ומכאן עד ג' שים

   אחד:
. שביתים הא כפר עליו יוה''כ

על חצי שיעור קמא ואי ידיעות 
ספק מחלקות הא הוה יוה''כ 

  כידיעת ספק ואמאי מצטרפין:
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        יט, איט, איט, איט, א    ----יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .5
 .[]  
   

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוֵכן ָאַמר 
י ָנה ַרּבִ אן ׁשָ אֹות' :כָּ קֹות ְלַחּטָ   '.ְיִדיעֹות ָסֵפק ְמַחּלְ

   
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

אֹות  קֹות ְלַחּטָ   ֵאין ְיִדיעֹות ָסֵפק ְמַחּלְ
א ֵני ,ֶאּלָ אי    :ָהִכי ָקּתָ ִאם ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ַוּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ַאַחת -כְּ    ,ְוַאַחת ֵמִביא ַעל כָּ

ְך ִאם ָהְיָתה לֹו ְיִדיַעת ָסֵפק  ל ַאַחת ְוַאַחת -כָּ לּוי ַעל כָּ ם ּתָ    .ֵמִביא ָאׁשָ
  

י יֹוָחָנן ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ את :ּבִ ַחּטָ ם ּבְ ֵלי ְלָאׁשָ ָקא ּתָ    ,ַהְיינּו ּדְ
א ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ְעָיא ֵליּה  :ֶאּלָ ם ִמיּבַ ָאׁשָ את ּבְ   ?!ַחּטָ

   
ָיא    .ַקׁשְ

  
  

י יֹוָחָנן ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ    ,ְוָרֵמי ּדְ
ֵריׁש ָלִקיׁש  ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ    .ְוָרֵמי ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִביִלין" ֵני ׁשְ    ,ֶאָחד ָטֵמא  :ׁשְ
   .ְוֶאָחד ָטהֹור

ִראׁשֹון  ְוָהַלְך     ,ְולֹא ִנְכַנס ,ּבָ
ִני ֵ ׁשּ יב –ְוִנְכַנס  ,ּבַ    .ַחּיָ

  

ִראׁשֹון  ָהַלְך  טּור - 144ְוִנְכַנס ,ּבָ    .ּפָ
ִני ֵ ׁשּ יב –ְוִנְכַנס  ,ּבַ    .ַחּיָ

  

ִראׁשֹון  ָהַלךְ  ָנה ְוָטַבל ,ְוִנְכַנס ,ּבָ ה ְוׁשָ    ,ְוִהּזָ
ִני ֵ ׁשּ יב –ְוִנְכַנס  ,ְוָהַלְך ּבַ    .ַחּיָ

ְמעֹון        יט,א י ׁשִ זוֹ  ַרּבִ    .ּפֹוֵטר ּבָ

ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ּום ַרּבִ ן ִמׁשּ כּוּלָ             ...."ּפֹוֵטר ּבְ
        

ְייָתא ַקּמַ ְייָתאַוֲאִפיּלּו ּבְ ַקּמַ ְייָתאַוֲאִפיּלּו ּבְ ַקּמַ ְייָתאַוֲאִפיּלּו ּבְ ַקּמַ             ?!?!?!?!ַוֲאִפיּלּו ּבְ
        

            ::::ָרָבאֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ

ִראׁשֹון ָהַלְך ּבָ ַכח ׁשֶ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ַעת ִהיּלּוכֹו ּבַ ִראׁשֹון ּוִבׁשְ ָהַלְך ּבָ גֹון ׁשֶ ִראׁשֹוןּכְ ָהַלְך ּבָ ַכח ׁשֶ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ַעת ִהיּלּוכֹו ּבַ ִראׁשֹון ּוִבׁשְ ָהַלְך ּבָ גֹון ׁשֶ ִראׁשֹוןּכְ ָהַלְך ּבָ ַכח ׁשֶ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ַעת ִהיּלּוכֹו ּבַ ִראׁשֹון ּוִבׁשְ ָהַלְך ּבָ גֹון ׁשֶ ִראׁשֹוןּכְ ָהַלְך ּבָ ַכח ׁשֶ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ַעת ִהיּלּוכֹו ּבַ ִראׁשֹון ּוִבׁשְ ָהַלְך ּבָ גֹון ׁשֶ             ....ּכְ
ִליֵגי ִליֵגיּוְבָהא ּפְ ִליֵגיּוְבָהא ּפְ ִליֵגיּוְבָהא ּפְ             ::::ּוְבָהא ּפְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ א ָסַברּתַ א ַקּמָ ּנָ א ָסַברּתַ א ַקּמָ ּנָ א ָסַברּתַ א ַקּמָ ּנָ ְמָיא    ----ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה     ::::ּתַ יִדיָעה ּדָ ְמָיאּכִ יִדיָעה ּדָ ְמָיאּכִ יִדיָעה ּדָ ְמָיאּכִ יִדיָעה ּדָ             ....ּכִ
ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ְמעֹון ָסַברְוַרּבִ י ׁשִ ְמעֹון ָסַברְוַרּבִ י ׁשִ ְמעֹון ָסַברְוַרּבִ י ׁשִ ְמָיא    ----ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה ִמְקַצת ְיִדיָעה     ::::ְוַרּבִ יִדיָעה ּדָ ְמָיאָלאו ּכִ יִדיָעה ּדָ ְמָיאָלאו ּכִ יִדיָעה ּדָ ְמָיאָלאו ּכִ יִדיָעה ּדָ             ....ָלאו ּכִ
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 רש"י
. דתלי לאשם בחטאת הייו

דכשם שאם היתה ידיעה ודאית 
בתיים היתה מחלקת לחטאות 
דכתיב (ויקרא ה) או הודע אליו 
חטאתו כך ידיעת ספק מחלקת 
לאשמות ומביא אשם תלוי על 
כל אחת ואחת אלא לריש לקיש 
חטאת באשם איבעי ליה למיתלי 
כשם שידיעת ספק מחלקת 
לאשמות כך מחלקת לחטאות 

באחרוה יביא  ולכשיודע לו
חטאת על כל אחת ואחת דהא 
   עיקר ידיעת ספק באשם כתיבא:

. ואין ידוע אחד טמא ואחד טהור
   איזה טמא ואיזה טהור:

   . למקדש:ולא כס
   . למקדש:בשי וכס

. על ביאת מקדש דממה חייב
פשך איכא ידיעה ודאית וטמא 

   הוא שהרי הלך בשתיהן:
. ובכיסתו בשי בשי וכס

עלמה ממו טומאה דכיסה 
  ראשוה חייב:

. דשי רבי שמעון פוטר בזו
טומאות יהו אכל חדא וחדא 
כיסה איכא למימר שביל זה 
הוא הטהור והילכך ליכא ידיעה 
ודאית בתחלה ובטומאת מקדש 
בעין ידיעה בתחלה ובסוף 
והעלם בתים ות''ק דמחייב 

   מפרש טעמיה לקמן:
. בתרתי ואפילו בקמייתא

מייתא בתמיה והא איכא ק
   ידיעה ודאית בכיסה אחריתי:

. ואף על גב שכח שהלך בראשון
דטומאה ודאית היא מיהא ליכא 
אלא מקצת הידיעה דשכח את 
הראשון ובהא פליגי הי תרי 
תאי אליבא דר' שמעון ת''ק 
אליבא דר' שמעון לא פטרו אלא 
בבתרייתא דאילו בקמייתא כיון 

ידיעה דממה פשך איכא טומאה 
ודאית שהלך בשיהם אף על פי 
ששכח שהלך בראשון אפילו הכי 
מקצת ידיעה כידיעה והוה ליה 
ידיעה בתחלה אבל בבתרייתא 

   ליכא ידיעה ודאית:
. אף על ור' שמעון בן יהודה סבר

גב דטומאת ידיעה ודאית היא 
כיון דליכא אלא מקצת ידיעה 

  כמאן דליתיה דמיא:



84                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        יט, איט, איט, איט, א .6
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

ִראׁשֹוןָהַלְך " ה ,ְוִנְכַנס ,ּבָ ִני ,ְוָטַבל ,ְוִהיּזָ ֵ ׁשּ יב -ְוִנְכַנס  ,ְוָהַלְך ּבַ             ...."ַחּיָ
        

אי  אי ַאּמַ אי ַאּמַ אי ַאּמַ יב"ַאּמַ             !!!!ָהא ָלא ָהֵוי ֵליּה ְיִדיָעהָהא ָלא ָהֵוי ֵליּה ְיִדיָעהָהא ָלא ָהֵוי ֵליּה ְיִדיָעהָהא ָלא ָהֵוי ֵליּה ְיִדיָעה    ????"ַחּיָ
        

            ::::ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 
י יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ             ????ָהא ַמּנִ

ָמֵעאל ִהיא י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיאַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיאַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיאַרּבִ י ִיׁשְ             ,,,,ַרּבִ
ה ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ ָלא ּבָ הּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ ָלא ּבָ הּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ ָלא ּבָ הּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ ָלא ּבָ         ....ּדְ

            
י יֹוָחָנן             ::::ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר    ַרּבִ

ָנן יָמא ַרּבָ ָנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ ָנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ ָנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ             ,,,,ֲאִפיּלּו ּתֵ
אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ יִדיָעה    ----ּכָ יִדיָעהָעׂשּו ְסֵפק ְיִדיָעה ּכִ יִדיָעהָעׂשּו ְסֵפק ְיִדיָעה ּכִ יִדיָעהָעׂשּו ְסֵפק ְיִדיָעה ּכִ             ....ָעׂשּו ְסֵפק ְיִדיָעה ּכִ

ךְ  ְעּתָ ךְ ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ךְ ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ךְ ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ אן ָעׂשוּ     ::::ָסְלָקא ּדַ אן ָעׂשוּ ּכָ אן ָעׂשוּ ּכָ אן ָעׂשוּ ּכָ ּה     ,,,,ּכָ ין ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ְוהּוא ַהּדִ ין ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ְוהּוא ַהּדִ ין ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ְוהּוא ַהּדִ ין ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ             ....ְוהּוא ַהּדִ
        

י יֹוָחָנן ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ י יֹוָחָנןַקׁשְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ י יֹוָחָנןַקׁשְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ י יֹוָחָנןַקׁשְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ             ,,,,ַקׁשְ
ֵריׁש ָלִקיׁש  ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ ָיא ּדְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ ָיא ּדְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ ָיא ּדְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ ָיא ּדְ             ....ַקׁשְ

        
ָלָמא  ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ י יֹוָחָנן""""ּבִ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא    ----    """"ּדְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ ּה ָלא    ,,,,ָעׂשוּ ָעׂשוּ ָעׂשוּ ָעׂשוּ     ––––ּכָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ָלאֲאָבל ּבְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ָלאֲאָבל ּבְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ָלאֲאָבל ּבְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ             ....ֲאָבל ּבְ
            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

ִתיב י טּוְמָאה ּכְ ּבֵ ִתיבָהָכא ּגַ י טּוְמָאה ּכְ ּבֵ ִתיבָהָכא ּגַ י טּוְמָאה ּכְ ּבֵ ִתיבָהָכא ּגַ י טּוְמָאה ּכְ ּבֵ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא"    ::::ָהָכא ּגַ             (ויקרא ה, ב)(ויקרא ה, ב)(ויקרא ה, ב)(ויקרא ה, ב)    145"ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
י  ּה ַנּמִ ִאית ּבַ י ְיִדיָעה ּדְ ּה ַנּמִ ִאית ּבַ י ְיִדיָעה ּדְ ּה ַנּמִ ִאית ּבַ י ְיִדיָעה ּדְ ּה ַנּמִ ִאית ּבַ יב ְקָראְיִדיָעה ּדְ יב ְקָראָסֵפק ִחּיֵ יב ְקָראָסֵפק ִחּיֵ יב ְקָראָסֵפק ִחּיֵ         ,,,,ָסֵפק ִחּיֵ

ִתיב ה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִתיבֲאָבל ּבְ ה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִתיבֲאָבל ּבְ ה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִתיבֲאָבל ּבְ ה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ אתוֹ "    ::::ֲאָבל ּבְ                 ....(ויקרא ד, כג/כח)(ויקרא ד, כג/כח)(ויקרא ד, כג/כח)(ויקרא ד, כג/כח)    146"אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
יב    ----ִאי ִאית ֵליּה ְיִדיָעה ִאי ִאית ֵליּה ְיִדיָעה ִאי ִאית ֵליּה ְיִדיָעה ִאי ִאית ֵליּה ְיִדיָעה  ִמַחּיַ יבהּוא ּדְ ִמַחּיַ יבהּוא ּדְ ִמַחּיַ יבהּוא ּדְ ִמַחּיַ         ....הּוא ּדְ

            
ָיא א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ָיאֶאּלָ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ָיאֶאּלָ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ ָיאֶאּלָ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ             ::::ֶאּלָ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ַרּבִ מֹוִקים ַלּה ּכְ ָמֵעאלַאּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ מֹוִקים ַלּה ּכְ ָמֵעאלַאּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ מֹוִקים ַלּה ּכְ ָמֵעאלַאּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ מֹוִקים ַלּה ּכְ י    ,,,,ַאּדְ ַרּבִ ילֹוְקַמּה ּכְ ַרּבִ ילֹוְקַמּה ּכְ ַרּבִ ילֹוְקַמּה ּכְ ַרּבִ         !!!!לֹוְקַמּה ּכְ
            

ַמע ָלן ַמע ָלןָהא ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָהא ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָהא ָקא ַמׁשְ             ::::ָהא ָקא ַמׁשְ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ַרּבִ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ ה    147ּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ הָלא ּבָ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ הָלא ּבָ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ הָלא ּבָ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ             ....ָלא ּבָ

        
            !!!!ָהא ַמְתִניִתין ִהיאָהא ַמְתִניִתין ִהיאָהא ַמְתִניִתין ִהיאָהא ַמְתִניִתין ִהיא

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ָמֵעאל" י ִיׁשְ             :אֹוֵמר ַרּבִ
י ְפָעִמים -    ג)ג)ג)ג)----(ויקרא ה, ב(ויקרא ה, ב(ויקרא ה, ב(ויקרא ה, ב    148"ְוֶנְעַלם... ְוֶנְעַלם " תֵּ יב ,ׁשְ    ,ַעל ֶהְעֵלם טּוְמָאה  :ְלַחּיֵ

ׁש  ְוַעל ֶהְעֵלם         !!!!(שבועות יד:)(שבועות יד:)(שבועות יד:)(שבועות יד:)    "ִמְקּדָ
        

            ,,,,ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ             ::::ָסְלָקא ּדַ

ָרא  ָרא ִמּקְ ָרא ִמּקְ ָרא ִמּקְ             ,,,,ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה     ----ִמּקְ
ָמָרא  ָמָרא ִמּגְ ָמָרא ִמּגְ ָמָרא ִמּגְ             ,,,,ִאית ֵליּה ִאית ֵליּה ִאית ֵליּה ִאית ֵליּה     ----ִמּגְ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ         ....ָקא ַמׁשְ
  
        

                                                        
ִנְבַלת ׁשֶ  145 ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ   ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְר  146 ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ ִמיםאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ   ּבָ

ר ָחָטא אתֹו ֲאׁשֶ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ נֹו ׂשְ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
  ִַּמירש"ש, וסוגיה מקבילה. גירסת וילא:  147
ָבר ָטֵמא אוֹ  בבבב 148 ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ִנְבַלת ׁשֶ ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ   . ם ְבִנְבַלת ַחּיָ

ם גגגג ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ר ִיְטָמא ּבָ ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ   אֹו ִכי ִיּגַ

 רש"י
. בפרק שי ר' ישמעאל כו'

   דשבועות (דף יד:):
וקשיא דריש לקיש אדריש 

. דאמאי לא אוקמה כרבי לקיש
   כודאי: ולימא ידיעת ספק
. משמע אף על ועלם והוא טמא

גב דאיכא קצת העלמה בטומאה 
   חייב:

. מדאפיק הי תרי ועלם כו'
ועלם להך דרשא אלמא לית 
ליה ידיעה בתחלה דידיעת 
טומאה דבעי בתחלה ובסוף לא 
מפקא אלא מהך תרי ועלם 
  כדאמרן בפ''ק דשבועות (דף ד.):
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        יט, איט, איט, איט, א .7
            ַמְתִניִתין

   ,ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו
   ,ְוָאַכל ֶאָחד ֵמֶהן

   .ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל
  

ִית ּבַ ה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ּבַ ּתֹו ִנּדָ    ,ִאׁשְ
ַאַחת ֵמֶהן ַגג ּבְ    ,ׁשָ

ַגג ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשָ    .ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ
  

יּפּוִרים ת ְויֹום ַהּכִ ּבָ    ,ׁשַ
ה ְמָלאָכה  ָמׁשֹותְוָעׂשָ ְ ין ַהׁשּ    ,ּבֵ

ה ֵאיֶזה ֵמֶהן ָעׂשָ    .ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ
  

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    .ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבֵ טּור -לֹא ֶנְחְלקּו ַעל ָהעֹוׂשֶ הּוא ּפָ    ,ׁשֶ

ֲאִני אֹוֵמר ה ְלָמָחר ִמְקָצת :ׁשֶ ה ַהּיֹום ּוִמְקָצת ָעׂשָ    .ָעׂשָ
ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ

תֹוְך ַהּיֹום ה ְמָלאָכה ּבְ    ,ַעל ָהעֹוׂשֶ
ה ּפּוִרים ָעׂשָ יֹום ַהּכִ ה ִאם ּבְ ת ָעׂשָ ּבָ ַ ׁשּ    ,ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ּבַ

ה ה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעׂשָ    ,אֹו ַעל ָהעֹוׂשֶ
את י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ׁשֶ  יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ַע ּפֹוְטרֹו ָהָיה  י ְיהֹוׁשֻ לּוי ַרּבִ ם תָּ    .ַאף ֵמָאׁשָ

  
ְמעֹון י ׁשִ זּוִריוְ  ַרּבִ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ

ם ֶאָחד  ֵ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ יבלֹא ֶנְחְלקּו ַעל ּדָ הּוא ַחּיָ    ,ׁשֶ
ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ

מֹות ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ    ,ַעל ּדָ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ון ִלְלקֹוט ּוֵ ט ֲעָנִבים:ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ ֵאִנים ְוִליּקֵ    ,תְּ

ֵאִניםֲעָנִבים  ט תְּ    ,ְוִליּקֵ
ט ְלָבנֹות חֹורֹות ְוִליּקֵ    ,ׁשְ
חֹורֹות ט ׁשְ    .ְלָבנֹות ְוִליּקֵ

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ּה ַרּבִ ַטר ּבָ ֵמיַהִני ִאם ּפָ    ,תְּ

ה ֶנֱאַמר ן ָלּמָ ּה " :ִאם ּכֵ ר ָחָטא ּבָ    !(ויקרא ד, כג) 149"ֲאׁשֶ
ק ְתַעסֵּ ָרט ַלּמִ   .ּפְ

  
ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר "    :ַרּבִ

ךְ  ְפׁשָ יב –ִאי ֵחֶלב ָאַכל  :ַמה ּנַ    ,ַחּיָ
יב –ִאי נֹוָתר ָאַכל     .ַחּיָ
ה ּתֹו ִנּדָ ַעל  ,ִאי ִאׁשְ יב  -ּבָ   ַחּיָ

                                                        
ִמים אֹו הֹוַדע 149 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   ֵאָליו ַחּטָ

 רש"י
  מתי' 

. וכסבור שיהן חלב וותר לפיו
   שומן דהיתרא:

. אשתו דה ואחותו עמו בבית
האחת כסבור זו אשתו  בא על

וכסבור שטהורה היא ומצא 
שאשתו היתה דה ועוד ספק על 

   איזו מהן בא:
. מפרש בגמרא ור' יהושע פוטר

אשר חטא בה עד שיודע לו במה 
   חטא:

. מלאכה בשבת ואיו או שעשה
יודע איזו מלאכה עשה אם חרש 

   אם זרע:
   . מפרש בגמ':אף מאשם תלוי

ר לא . ר' אליעזר דאמלא חלקו
בעין שידע במה חטא [ור' יהושע 

   דאמר בעין שידע במאי חטא]:
. כגון על דבר שהוא משם אחד

שתי אילות של מין אחד לפיו 
   ולא ידע אם מזה לקט אם מזה:

. שהרי ידע במה שהוא חייב
חטא איזו מלאכה עשה 

   שבלקיטת תאים חטא:
על מה חלקו על דבר שהוא 

קצר . כגון ספק משום שי שמות
ספק טחן אי מי ספק תאים 
ספק עבים וכן בתכוין לזו 
ועשה את זו דבה דכתיב בקרא 
בין אידיעה בין אחטאת היא לר' 
יהושע עד שיתכוון לחטוא בה 
ולעת הידיעה ידע במה חטא 
ולרבי אליעזר כיון שתכוון 
לדבר שיש בו חטא ולעת ידיעה 

   ודע לו שחטא סגי:
רש . בגמרא מפא''ר יהודה כו'

מאי פלוגתיה דרבי יהודה 
   עלייהו:

. כלומר ותמיה אי אם פטר בה
על מה פטר בה רבי יהושע הלא 

   תכוון על דבר האסור:
. דמתעסק כי האי גווא א''כ

   חייב למה אמר בה:
. בהיתרא כגון פרט למתעסק

לחתוך את התלוש וחתך את 
המחובר אבל זה המתעסק 

   באיסור חייב:
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ַעל ִאי ֲא  יב –חֹותֹו ּבָ    .ַחּיָ
ה ְמָלאָכה  ת ָעׂשָ ּבָ ַ ׁשּ יב –ִאי ּבַ    ,ַחּיָ

ה ְמָלאָכה  ּפּוִרים ָעׂשָ יֹום ַהּכִ יב –ִאי ּבְ    .ַחּיָ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ה ָחָטא ּמֶ ַדע לֹו ּבַ ּוָ ּיִ ּה ַעד ׁשֶ ר ָחָטא ּבָ    ."ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֲאׁשֶ
  

י ֱאִליֶעֶזר    ,ְוַרּבִ
ּה "ַהאי    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּבָ

   
ק ְתַעּסֵ ָרט ַלּמִ ֵעי ֵליּה ּפְ   .ִמיּבָ

  
ק" ַמאי – "ִמְתַעּסֵ    ?ּדְ
ֲחָלִבים ַוֲעָריֹות ִא  יב  –י ּדַ    !ַחּיָ

ן ֶנֱהָנה כֵּ    .ׁשֶ
ת  150אלָּ ֶא  ּבָ ׁשַ ק ּבְ טּור    –ִמְתַעּסֵ    !ּפָ

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ ֲחָלִבים ַוֲעָריֹות  :ׁשְ ק ּבַ ְתַעּסֵ יב  –ַהּמִ    ,ַחּיָ
ן ֶנֱהָנה כֵּ    .ׁשֶ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרה    .ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ

  
ַחת ַלּה  ,ְלָרָבא כַּ גֹון ,ַמׁשְ ר :כְּ לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ ון ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהּתָ ּוֵ ְתכַּ ּנִ    .ׁשֶ

  
ֵיי ַחת ַלּה  ,ְלַאּבָ כַּ גֹון ,ַמׁשְ ר :כְּ לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ יהַּ ֶאת ַהּתָ ון ְלַהְגּבִ ּוֵ ִנְתכַּ    .ּדְ

  
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ר  לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ יהַּ ֶאת ַהּתָ ון ְלַהְגּבִ ּוֵ טּור –ִנְתכַּ    .ּפָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ון ְלׁשּום ֲחִתיָכה ּוֵ ָהא ָלא ִאיכַּ    .ּדְ
ר לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ    :ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהּתָ

ֵיי    :ֲאַמר ַאּבָ
יב ון ְלׁשּום ֲחִתיָכה ,ַחּיָ ּוֵ ָהא ִאיכַּ    .ּדְ
   :ֲאַמר ָרָבא

טּור ָהא ָלא ִאיכַּ  ,ּפָ ִאיּסּוָראּדְ ון ַלֲחִתיָכה ּדְ   .ּוֵ
  
   

        

                                                        
 ויש עוד כמה שיויים וגירסאות בפסקאות הללו. ְוִאי הגהות הב"ח ועוד. גירסת וילא: 150

 רש"י
  גמ' 

כגון . מבעי ליה פרט למתעסק
תכוון לזו ועשה אחרת ואי 
קשיא אם כן דר''א אית ליה דרב 
חמן האי בה דדריש ר' אליעזר 
פרט למתעסק לא צריך 
דממלאכת מחשבת דמייתי רב 
חמן מצי למילף ראה לי דר''א 
לית ליה דרב חמן דדריש 
מלאכת מחשבת אסרה תורה 
דלא משמע ליה ההיא דרשא ולא 
מייתי דרב חמן אלא משום 

אמר בהדיא דמתעסק בשבת ד
פטור אבל לרבי יהושע דדריש 
אשר חטא בה עד שיוודע לו במה 
חטא איהו דריש כרב חמן 

  מלאכת מחשבת אסרה תורה:
. כגון חלב מתעסק בחלבים

ושומן לפיו וודע שזה חלב וזה 
שומן ותכוון לאכול שומן והביט 
למקום אחר והלכה ידו אל 
החלב ואכלו אי מי חלב וחלב 

פיו וסבור שהוא שומן ותכוין ל
לאכול חתיכה זו ואכל את זו 
ולא דמי לשוגג דשוגג הייו 
שתכוין לחתיכה זו עצמה אבל 

   סבור שהוא שומן:
. כגון תכוון מתעסק בעריות

לבוא על אשתו דה וסבור 
טהורה היא אחותו ואשתו לפיו 
ושמטה אשתו ולא ידע ובאה 
אחותו במקומה ולא דמי לשוגג 

וגג כגון שתכוון לזו עצמה דש
   וסבור שהיא אשתו:
. להכי אתא אלא מתעסק בשבת

קרא למיפטריה מתעסק בשבת 
   מפרש לקמיה:

. שחשב ותכוון מלאכת מחשבת
   למלאכה זו עצמה:

. מתעסק בשבת כגון משכחת לה
   שתכוון כו':

. פטור לדברי הכל דהאי להגביה
מתעסק הוי דלא תכוון לשום 

  חתיכה:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .8
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָמׁשֹות  לֹא ֶנְחְלקוּ  ְ ין ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבֵ טּור -ַעל ָהעֹוׂשֶ הּוא ּפָ    ,ׁשֶ
ֲאִני אֹוֵמר ה ְלָמָחר :ׁשֶ ה ַהּיֹום ּוִמְקָצת ָעׂשָ    .ִמְקָצת ָעׂשָ

ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ
ה  תֹוְך ַהּיֹוםַעל ָהעֹוׂשֶ    ,ְמָלאָכה ּבְ

ה ּפּוִרים ָעׂשָ יֹום ַהּכִ ה ִאם ּבְ ת ָעׂשָ ּבָ ַ ׁשּ    ,ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ּבַ
ה ה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעׂשָ    ,אֹו ַעל ָהעֹוׂשֶ

י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   ."ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
י יֹוֵסיָאַמר ָלֶהן "    :ַרּבִ

ם ַאֲחַרי ְקתֶּ ְקּדַ    ."ּדִ
  

ֲאַמר ְלהוּ  ם ַאֲחַרי" :ַמאי ָאְמֵרי ֵליּה ּדַ ְקתֶּ ְקּדַ    ?"ּדִ
  

ָמׁשֹות  :ָהִכי ֲאַמרּו ֵליּה  ְ ין ַהׁשּ יהַּ ּבֵ    ?ַמהוּ  –ִהְגּבִ
  

   :ֲאַמר ְלהוּ 
ם ַאֲחַרי ְקּתֶ ְקּדַ    .ּדִ

  
ָהה     !ָהְיָתה ֵמַהּיֹום ּוִמְקָצָתּה ְלָמָחרְוֵניָמא ְלהּו ִמְקַצת ַהְגּבָ

  
י לּום :ָקָאַמר ְלהוּ  ,ָהִכי ַנּמִ ֶיְדֶכם כְּ ם ַאֲחַרי ְולֹא ֶהֱעֵליֶתם ּבְ ְקּתֶ ְקּדַ   .ּדִ

   
י יֹוֵסי    ,ּוְלַרּבִ

טּור י ֱאִליֶעֶזר ּפָ ַמר ְמָלאָכה ְלַרּבִ    ?!ּגְ
יב ְמַחּיֵ ַמְעָנא ֵליּה ּדִ    !ָהא ׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
י "    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ה ִחּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ לֹׁשָ יב -ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג  ,ָהאֹוֵרג ׁשְ   !(שבת קה.) "ַחּיָ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
י ֱאִליֶעֶזר ָהִכי ַמְתֵני ַרּבִ א ּדְ יּבָ י יֹוֵסי ַאּלִ    :ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַנִים ַעל ָהָאִריג  ה ּוׁשְ ִחּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ לֹׁשָ יב -ָהאֹוֵרג ׁשְ    ."ַחּיָ

  
  
  

 רש"י
. כלומר צחתוי דקדקתם אחרי

   וקפחתוי:
. שבין הגביה חפץ בין השמשות

שבת ליום הכיפורים כדי 
להוציאו דאהגבהה חייב מיד 
שיש הגבהה שהיא הוצאה כגון 
שהיא סמוך לרשות הרבים והוא 
עומד ברשות הרבים מהו היכי 
מצית למימר התם מקצתה 

   היום ומקצתה למחר:
. וחשבתם דקדקתם אחרי

לצחי ולא הועלתם כלום 
מר מי מקצת דאיכא למי

הגבהה היום ומקצת הגבהה 
   למחר:

. הי מי דמקצתה ולר' יוסי
היום ומקצתה למחר (הוא) גמר 
מלאכה הוא אמאי קאמר לדברי 
הכל פטור והא שמעין ליה לרבי 

   אליעזר דמחייב:
. כל השיעור ושים על האריג

הוא זה ובתחלה הייו טעמא 
דבעי שלשה משום דסתרי 

ן אבל הכא דשים אין מתקיימי
איכא למימר חציו היום וחציו 

  למחר:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .9
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ַע ּפֹוְטרֹו ָהָיה  י ְיהֹוׁשֻ לּוי ַרּבִ ם תָּ   ."ַאף ֵמָאׁשָ
   

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר " ַע ּפֹוְטרֹו ָהָיה  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ לּוי ַרּבִ ם תָּ    ,ַאף ֵמָאׁשָ

ֱאַמר ּנֶ י ֶתֱחָטא " :ׁשֶ ָחָטא (ויקרא ה, א/יז/כא) 151"ְולֹא ָיַדע... ּכִ ַדע ׁשֶ ּיָ ָרט ָלֶזה ׁשֶ    .ּפְ
ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ לּוי ַרּבִ ם תָּ ִביא ָאׁשָ ּמֵ    ,ֶזהּו ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה ְולֹא ָיַדע" :ׁשֶ ה - (ויקרא ה, יז) "ְוָעׂשָ ה ָעׂשָ ּמֶ    .ְוֶזה לֹא ָיַדע ּבַ

לּוי -ֲאָבל ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב ָסֵפק לֹא ָאַכל  ם תָּ ַאל ָעָליו ִאם ֵמִביא ָאׁשָ    ,ֵצא ּוׁשְ
   ."ִאם ָלאו

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה ָחָטא" ּמֶ    ,ָחָטא ְולֹא ָיַדע ּבַ
לּוי -ָסֵפק לֹא ָחָטא  ,אֹו ָסֵפק ָחָטא ם תָּ    ."ֵמִביא ָאׁשָ

ַמְעָנא ֵליּה  ָאַמרַמאן ׁשְ לּוי" :ּדְ ם תָּ ַמאי ָחָטא ֵמִביא ָאׁשָ    ?"ָחָטא ְוֵאין ָידּוַע ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ    .ַרּבִ

ֵני לּוי" :ְוָקא ּתָ ם תָּ    ."ָסֵפק ָחָטא ָסֵפק לֹא ָחָטא ֵמִביא ָאׁשָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ם " :ְסִביָרא ֵליּה ְלַרּבִ לּויָסֵפק ָחָטא ָסֵפק לֹא ָחָטא ֵמִביא ָאׁשָ    ."תָּ

  
  

                                                        
ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לוֹ  151 י ֶתֱחָטא ְוׁשָ א ֲעֹונוֹ ְוֶנֶפׁש ּכִ יד ְוָנׂשָ   א ַיּגִ

א ֲעֹונוֹ        ם ְוָנׂשָ יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ל ִמְצֹות ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ   ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ
דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת  ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ה ְוִכֵחׁש ּבַ יהֹוָ י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ ֶנֶפׁש ּכִ   ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ

 רש"י
. גבי כי תחטא ולא ידע ואשם

   אשם תלוי כתיב:
. דספק אכל ספק מאי הוי עלה

   לא אכל אליבא דר''ש:
. כגון חטא ואיו יודע במאי חטא

איזו חלב וותר לפיו ולא ידע 
מהן אכל או ספק חטא או ספק 

  לא חטא כגון שומן וחלב לפיו:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .10
ְמעוֹ " י ׁשִ זוִּריַרּבִ ְמעֹוןוְ  ן ׁשְ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ

יב הּוא ַחּיָ ם ֶאָחד ׁשֶ ֵ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ    ,לֹא ֶנְחְלקּו ַעל ּדָ
ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ

מֹות ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ    ,ַעל ּדָ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ון ִלְלקֹוט ּוֵ ט ֲעָנִבים:ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ ֵאִנים ְוִליּקֵ    ,תְּ
ֵאִנים ט תְּ    ,ֲעָנִבים ְוִליּקֵ

ט ְלָבנֹות חֹורֹות ְוִליּקֵ    ,ׁשְ
חֹורֹות ט ׁשְ    .ְלָבנֹות ְוִליּקֵ

את י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ  יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ּה ַרּבִ ַטר ּבָ ֵמיַהִני ִאם ּפָ    ,תְּ

ה ֶנֱאַמר ן ָלּמָ ּה " :ִאם ּכֵ ר ָחָטא ּבָ    "ֲאׁשֶ
קּפְ  ְתַעסֵּ    ."ָרט ַלּמִ
  

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ר ָחָטא " :ִאם ּכֵ ּה ֲאׁשֶ     !(ויקרא ד, כג) 152"ּבָ
ק ְתַעסֵּ ָרט ַלּמִ    ."ּפְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ׁשְ

ֲחָלִבים ַוֲעָריֹות  ק ּבַ יב  –ִמְתַעּסֵ    ,ַחּיָ
ן ֶנֱהָנה כֵּ    .ׁשֶ

ת  ּבָ ַ ׁשּ ק ּבַ טּור  –ִמְתַעּסֵ    ,ּפָ
ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרה    .ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

ֵמי ק ּדָ ִכי ִמְתַעּסֵ ינֹוקֹות ּדְ    ,ְוָהא ּתִ
   :ּוְתַנן

ת " ּבָ ַ ת ְוֶאָחד ָלמּול ַאַחר ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ ֵני ִתינֹוקֹות ֶאָחד ָלמּול ּבַ ָהיּו לֹו ׁשְ   ִמי ׁשֶ
ת ּבָ ַ ׁשּ ת ּבַ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ַכח ּוָמל ֶאת ׁשֶ    ,ְוׁשָ

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
י וְ  ַע ַרּבִ    .ּפֹוֵטר ְיהֹוׁשֻ

ַטר  אן ָלא ּפָ ַע ַעד ּכָ י ְיהֹוׁשֻ ָקָסַבר ַרּבִ ּום ּדְ א ִמׁשּ ְדַבר ִמְצָוה :ֶאּלָ ה ִמְצָוה  ,ָטָעה ּבִ טּור –ְולֹא ָעׂשָ    .ּפָ
ָדָבר ק ּבְ ָלאו ִמְצָוה  ,ֲאָבל ִמְתַעסֵּ ַע ֲאִפיּלּו  -ּדְ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ   !(שבת קלז.) "ְמַחּיֵ

  
ח ְלִתינֹוקֹות :ָאַמר לוֹ     ,ַהּנַ

ַחּבּוָרה  יב –הֹוִאיל ּוְמַקְלֵקל ּבְ    ,ַחּיָ
ַחּבּוָרה  ק ּבְ יב –ִמְתַעּסֵ   .ַחּיָ

   
מּוֵאללִ  ַרב ְיהּוָדהֵאיִתיֵביּה     :ׁשְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ט ין ְלַלּקֵ ּוֵ ט ֲעָנִבים   :ֲאִפיּלּו ִמְתּכַ ֵאִנים ְוִליּקֵ    ,תְּ

ֵאִנים  ט תְּ   ֲעָנִבים ְוִליּקֵ
ט ְלָבנֹות חֹורֹות ְוִליּקֵ    ,ׁשְ
חֹורֹות ט ׁשְ    - ְלָבנֹות ְוִליּקֵ

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    .ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    ."ּפֹוֵטר ַרּבִ

ק הּוא -ְוָהא ָהָכא     ,ִמְתַעּסֵ
א ִמן ִמיָנא  ַטר ֶאּלָ י ָלא ָקא ּפָ ַע ַנּמִ י ְיהֹוׁשֻ    ,ְלִמיָנאְוַרּבִ

                                                        
ִמים 152 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ

 רש"י
. שתכוון תיוקות הייו מתעסק

למול את זה ומל את זה ושוגג 
כגון שהיה מתכוין לזה עצמו 

   אבל סבור שולד בשבת:
. כגון תכוין בדבר דלאו מצוה

   לתאה זו ולקט את זו:
. דהכי מקלקל בחבורה חייב

אמרין בבבא קמא בפרק המיח 
(דף לד:) כל המקלקלין  את הכד

   פטורין חוץ מחובל ומבעיר:
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ַחד ִמיָנא  יב -ֲאָבל ּבְ ַע ְמַחּיֵ י ְיהֹוׁשֻ    !ֲאִפיּלּו ַרּבִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
יְנָנא ְתַראי !ׁשִ בֹוק ַמְתִניִתין ְוָתא ּבָ    .ׁשְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ּבוֹ  ט ִמּלִ ָאַבד ְמַלּקֵ גֹון ׁשֶ    .כְּ

ט ֲעָנִבים ון ְלַלּקֵ ּוֵ ֵעיָנא ,ִנְתכַּ ֵאִנים ּבָ ַכח ְוָסבּור ּתְ    .ְוָהְלָכה ָידֹו ַעל ָהֲעָנִבים ,ְוׁשָ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ וָנתוֹ  :ּדְ ּוָ ָתה כַּ    .ֲהֵרי ֶנֶעׂשְ

ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ ְבּתוֹ  :ְוַרּבִ וָנתֹו ּוַמֲחׁשַ ּוָ ָתה כַּ    .ֲהֵרי לֹא ֶנֶעׂשְ
 

ְעָיאֵמִתיב    כ,א    :ַרב אֹוׁשַ
ְמעֹון אֹוְמִרים " י ׁשִ זּוִרי ְוַרּבִ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ   ַרּבִ

יב  הּוא ַחּיָ ם ֶאָחד ׁשֶ ֵ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ   לֹא ֶנְחְלקּו ַעל ּדָ
הּוא ִמ  ָבר ׁשֶ ְחְלקּו] ַעל ּדָ א [ַעל ַמה ּנֶ מֹות ֶאּלָ ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ   ׁשּ

ַע ּפֹוֵטר י ְיהֹוׁשֻ את ְוַרּבִ יב ַחטָּ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵ ַרּבִ   ."ׁשֶ
י ְיהּוָדה     ?ַמאי ָקָאַמר -ְוַרּבִ

ין ּוֵ ִנְתכַּ ְפִליֵגי ּבְ ט  :ּדִ ֵאִנים  ְלַלּקֵ ט ּתְ    ,ֲעָנִבים ְוִלּקֵ
ט ְלָבנֹות חֹורֹות ְוִלּקֵ   ,ׁשְ

   ,ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים
חֹורֹות ּוְלָבנֹות     –ׁשְ

   ?ַמאי ִניהוּ 
מֹות ֵני ׁשֵ    .ׁשְ

זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ    !ַהְיינּו ַרּבִ
מּוִעיַנן י ְיהּוָדה ַמאי ֲאָתא ְלַאׁשְ    ?!ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ק ִאיכָּ א ָלאו ִמְתַעּסֵ    :ֶאּלָ
י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ יב :ּדְ ק ַחּיָ    ,ִמְתַעּסֵ

ְמעֹון י ׁשִ זּוִרי ָסְבֵרי ְוַרּבִ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ טּור :ְוַרּבִ ק ּפָ    !ִמְתַעּסֵ
  

   !ָלא
ְבֵרי ַהּכֹל ק ּדִ טּור :ִמְתַעּסֵ    .ּפָ

ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי    :ְוָהָכא ּבְ
זּוִרי ָסַבר ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ ם ֶאָחד  :ּדְ ׁשֵ ּבֹו ּבְ ט ִמּלִ ַכח ְמַלּקֵ י -ׁשָ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ    .בּדִ

ִליֵגי י ּפְ מֹות ,כִּ ֵני ׁשֵ ׁשְ    :ּבִ
י ְיהּוָדה ָסַבר ם ֶאָחד  :ַרּבִ ׁשֵ ָנא ּבְ    ,ָלא ׁשְ

מֹות ֵני ׁשֵ ׁשְ ָנא ּבִ    ,ְוָלא ׁשְ
ִליֵגי    .ּפְ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

יַנְייהוּ  א ּבֵ ַדם ִאיכָּ    .ִליּקְ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
בּויֹות" י ֵנרֹות ּדֹוְלקֹות אֹו ּכְ תֵּ   , 153ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ

ין ּוֵ ה ֶאת זוֹ    :ְוִנְתּכַ    .ְלַכּבֹות ֶאת זֹו ְוִכיּבָ
טּור –ְלַהְדִליק ֶאת זֹו ְוִהְדִליק ֶאת זֹו     .ּפָ

  

ה ְוִהְדִליק    ,ְלַהְדִליק ּוְלַכּבֹות ְוִכיּבָ
יָמה ַאַחת  ְנׁשִ יב –ּבִ    ,ַחּיָ
ימֹות  י ְנׁשִ תֵּ ׁשְ טּור -ּבִ    ."ּפָ

  
יָמה ַאַחת " ְנׁשִ יב –ּבִ יָטא – "ַחּיָ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא יּה  :ַמהּו ּדְ ְבּתֵ ֵעי ,ָלא ִאיְתֲעַבד ַמְחׁשַ ָרא ּבָ ָהא ְלַהְדִליק ֵמִעיּקָ    ,ּוְלַבּסֹוף ְלַכּבֹות ,ּדְ
ה ה :ְוִכי ֲעַבד ַמֲעׂשֶ יּבָ    .ּוַבּסֹוף ִהְדִליק הּוא ,כִּ

טּור :ְוֵאיָמא    ,ּפָ
ַמע ָלן ים ,ָקא ַמׁשְ ַאְקּדּוֵמי ָלא ַמְקּדִ י ָלא ְמַאַחר ,ְנִהי ּדְ    .ַאחּוֵרי ַנּמִ

                                                        
  (ֲארּוּכֹות) שיטה מקובצת ועוד וגם בהמשך. גירסת וילא: 153

 רש"י
. ואת אבל בחד מיא אפילו רבי יהושע מחייב

אמרת מתעסק בשבת פטור דמשמע בסתם 
   ואפילו בחד מיא:

. דלאו מתעסק הוא אפילו ר' יהושע מחייב
שהרי ללקיטת תאים תכוין וליקט תאים אף 
על גב דאביי ורבא לא פטרי במתעסק אלא 

אבל במתכוין להיתר כגון לחתוך את התלוש 
שמואל אפי' במתעסק באיסור פטר מדקט 
הש''ס למילתיה מלאכת מחשבת אסרה תורה 

   משמע שיתכוין בו:
. תריץ כוותי דמתעסק פטור והכא ותא בתראי

לאו מתעסק הוא דאותה שתכוין אותה ליקט 
ומאי טעמא פטר רבי יהושע כגון שאבד מלקט 
מלבו מחשבה ראשוה של לקיטה אבדה מלבו 

שתכוין ללקוט עבים ושכח  ושכחה כגון
וכסבור תאים בעיא והלכה ידו על העבים 
וליקטן בלא מתכוון הרי עשית בקשתו 
שלעבים היה צריך [אבל לא עשית מחשבתו] 
שבשעת לקיטה חשב על התאים ועכשיו מצא 
שלא עשית מחשבתו ואן תרוייהו בעין 

  בקשתו ומחשבתו:
ך השתא . קא סלקא דעתמאי יהו ב' שמות

שחורות ולבות מי כשי מיין דמו ואי ר' 
שמעון ור' שמעון שזורי מי כרבי יהודה מוקמי 
פלוגתייהו בתכוין ללקט את זה ולקט את זה 

   רבי יהודה מאי אתא לאשמועין:
. דשמעיה רבי אלא לאו מתעסק איכא ביייהו

יהודה לרבי שמעון שזורי דאוקי פלוגתא באבד 
תעסק דברי הכל פטור מלקט מלבו אבל במ

ואתא איהו למימר אפילו תכוין ללקט כו' הוי 
מתעסק הואיל ובאיסור תעסק פליגי ומחייב 
רבי אליעזר ואפילו רבי יהושע לא פטר אלא 
בשי שמות אבל בשם אחד חייב ותמה אי כו' 
אם כן למה אמר בה פרט למתעסק בהיתר או 
במתעסק באב מלאכה ועשה אב מלאכה 

   אחרת:
. שתכוין לתאה זו בד מלקט מלבו בשם אחדא

ושכח כסבור תאה אחרת הסמוכה לה בעיא 
והלכה ידו על הראשוה דברי הכל חייב הואיל 
ולכך תכוין תחלה ועוד כששכח מחשבתו לא 

   חשב אלא באותו מין עצמו:
. שתכוין לתאים ושכח וכסבור בשי שמות

   עבים בעיא והלכה ידו על התאים:
. יהודה סבר אפילו בשם אחד פליגי ורבי

וסבירא ליה דשחורות ולבות שם אחד הן 
הואיל והן מין אחד (תוספות) מה שאמר 
במתיתין תמיה אי אם פטר בה ר' יהושע במין 
   אחד שהרי תקיימה מחשבתו עד כאן תוספות:

. שתכוין ללקט זו תחלה ליקדם איכא ביייהו
ה ר' שמעון ואחר כך זו והלכה ידו על האחרו

ורבי שמעון שזורי סברי אם משם אחד דברי 
הכל חייב הואיל ושם אחד הן וסוף סוף 
תרווייהו עבד ולא איכפת לן במקדים המאוחר 
כי פליגי בשי שמות ר' אליעזר מחייב חטאת 
הואיל ולשיהן תכוין ושיהם עשה ולא איכפת 
לן במקדים המאוחר ורבי יהושע פוטר הואיל 

כל אחת ואחת לא לזה הוא  ובשעת לקיטת
מכוין הוה ליה כמתעסק ופטור ורבי יהודה סבר 
אפילו בשם אחד פליגי אבל תמהי למה פטר 
הואיל וסוף סוף לשיהן תכוין אבל במתעסק 
בעלמא שלא תכוין אלא לאחת ולא עשאה 

   ועשה את חברתה דכולי עלמא פטור:
   . סייעתא דחיישין למוקדם ומאוחר:והא תיא

   . בשגגת שבת או בשגגת מלאכות:להדליק זו
. דהייו מתעסק לא תכוין אלא והדליק זו פטור

   לאחת ולא עשאה ועשה את חברתה:
. כשהיה ר דולק ור כבוי להדליק ולכבות

ותכוין להדליק זה תחלה ואחר כך לכבות זה 
   וכבה זה ואחר כך הדליק זה:

. שפח ומחמת הפיחה כבה אם בשימה אחת
והדליקה חייב דליכא למימר הי מוקדם והי  זה

   מאוחר:
   . דלא עשית כסדר:בשתי שימות פטור

. דאיכא למימר כבה לא אתעביד מחשבתיה
  ואחר כך הדליק:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .11
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ת " ּבָ ַ ׁשּ ָחִלים ּבַ את -ַהחֹוֶתה ּגֶ יב ַחטָּ    .ַחּיָ

י  ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ י ָצדֹוקאֹוֵמר ִמׁשּ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ
ִים תַּ יב ׁשְ    ,ַחּיָ

ה ֶאת ָהֶעְליֹונֹות הּוא ְמַכּבֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְחּתֹונֹות    ."ּוַמְבִעיר ֶאת ַהתַּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

ין ְלַכּבֹות ּוְלַהְבִעיר  ּוֵ ָקא ִמיכַּ ָפַטרַמאי  -ִאי ּדְ ַמאן ּדְ    ?ַטְעָמא ּדְ
ין ְלַהְבִעיר  ּוֵ ָלא ָקא ִמכַּ א ּדְ י -ֶאּלָ ְרּתֵ יב ּתַ ְמַחּיֵ ַמאן ּדִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
י ֶאְלָעָזר י ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

גֹון ֵדי ְלַהְבִעיר ֶאת ַהּתַ  :כְּ ין ְלַכּבֹות ָהֶעְליֹונֹות כְּ ּוֵ ְתכַּ ּנִ    :ְחּתֹונֹותׁשֶ
א ָקָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ ַהְבָעָרה  :ּדְ טּור –ְמַקְלֵקל ּבְ    .ּפָ

י ָצדֹוק ָאַמר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ יב :ְוַרּבִ    .ַחּיָ
  

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר     :ַרּבִ
נוּ  ח ׁשָ ַנּפָ    .ּבְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ל ֲהָלָכה זוֹ  ָתה ַטְעָמא ׁשֶ ּלְ אן לֹא ִנְתּגַ   .ַעד כָּ
   

ר ָאִבין י ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּמִ ְרַווְייהוּ  ַרב ֲחַנְנָיא ּבַ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ין ְלַכּבֹות ּוְלַהְבִעיר  כ,ב ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ    :ּכְ

א א ַקּמָ ַתּנָ י יֹוֵסי   :ּדְ ַרּבִ    ,ָסַבר ַלּה ּכְ
ָאַמר    .ַהְבָעָרה ְלָלאו ָיָצאת :ּדְ

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ י ָנָתן   :ְוַרּבִ ַרּבִ    ,ָסַבר ַלּה ּכְ
ָאַמר ק ָיָצאת :ּדְ    .ַהְבָעָרה ְלַחּלֵ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

יַנְייהוּ  א ּבֵ ים ִאיּכָ    .ְלַהְקּדִ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ין ְלַכּבֹות ְוהּוְבֲערּו ֵמֵאיֵליֶהן ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ    :ּכְ

א א ַקּמָ ְמעֹון  :ְוַתּנָ י ׁשִ ַרּבִ    ,ָסַבר ַלּה ּכְ
ָאַמר ין  :ּדְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ טּור –ּדָ    .ּפָ

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ י ְיהּוָדה   :ְוַרּבִ ַרּבִ    ,ָסַבר ַלּה ּכְ
ָאַמר ין  :ּדְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ יב –ּדָ    .ַחּיָ

  
  
        

 רש"י
. הממלא כלים מצבור החותה

   הגחלים:
. שעכשיו עשות מכבה העליוות

תחתוות וכבו מחמת המשא של 
עליוות ומבעיר התחתוות שהיו 
כבויות מחמת המשא שהיה 
עליהן וכשהן עכשיו עליוות 

   תבערות:
. דמחייב תרתימאי טעמא דמאן 

הא לא איכוין לחדא ולגביה 
   מתעסק הוא:

. כדי להבעיר את התחתוות
כלומר להבערת התחתוות לא 
הוה צריך אלא לכבוי עליוות 
היתה עיקר כוותו שהיה פח 
וצריך לפחמין תכוין לכבות 
עליוות שהיו גסות ואף על פי 
שידע שיבערו התחתוות תכוין 

יתבערו לכיבוי של אלו על מת ש
אלו אף על פי שהוא מקלקלם 

   אצלו:
. כגון דפח הוא מקלקל בהבערה

כדאמר רבי יוחן בפח שו דלא 
   יחא ליה לפח להבעיר גחלים:

. דקיי''ל מקלקל בהבערה חייב
אף על גב דשאר מקלקלים 

   פטורין חובל ומבעיר חייבין:
. כגון שתכוין אמי בר אבין כו'

י לכבויי ולהבערה ואפילו הכ
אהבערה פטור תא קמא סבר 
לה כר' יוסי דאמר הבערה ללאו 

  יצאת וליכא קרבן:
. שתכוין להקדים איכא ביייהו

להדליק תחלה ואחר כך לכבות 
והדליק וכבה בחתייה אחת תא 
קמא חייש למוקדם ומאוחר 
הילכך לתרתי ליכא לחיוביה 
דשמא כבה תחילה ולמפטריה 
בולא כלום מי לא דהי 

א אקדמיה אחורי דאקדומי ל
מי לא אחר הילכך מחייב חדא 
ורבי אליעזר לא חייש למוקדם 

   ולמאוחר הילכך מחייב תרתי:
. רב אשי אמר שתכוין לכבות

ולא להבעיר שלא היה יודע 
   שסוף תחתוות להבעיר:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .12
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת" ּבָ ַ ׁשּ ָחִלים ּבַ ֶהם ְוהּוְבֲערּו ֵמֵאיֵליֶהן ,ַהחֹוֶתה ּגֶ ם ּבָ   ."ְלִהְתַחּמֵ
ֵני ֲחָדא יב" :ּתָ    ."ַחּיָ
טּור" :ךְ ְוָתֵני ִאיָד     ."ּפָ

  
ַתְנָיא יב" :ָהּדְ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָקָסַבר – "ַחּיָ יב ָעֶליָה  -ְמָלאָכה ׁשֶ    .ַחּיָ

ָתָנא טּור" :ְוָהא ּדְ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָקָסַבר – "ּפָ טּור ָעֶליָה  -ְמָלאָכה ׁשֶ   .ּפָ
  

        הדרן עלך ספק אכל חלבהדרן עלך ספק אכל חלבהדרן עלך ספק אכל חלבהדרן עלך ספק אכל חלב
        
        

 רש"י
. כגון זה שאיה צריכה לגופה

שאיו צריך להבעירן אלא 
להתחמם בחתייתן ומכל מקום 
יודע היה שיתבערו ועל מת כן 
עשה וה''ל מתכוון מיהו מלאכה 
שאיה צריכה לגופה הויא הך 

  הבערה:
  


