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מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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מסכת כריתות פרק ד' – " ָס ֵפק ָאכַ ל ֵח ֶלב"
 .1יז ,א – יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

יז,ב

ָס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב,
ָס ֵפק לֹא ָא ַכל:
וַ ֲא ִפילּ ּו ָא ַכל ָ -ס ֵפק יֵ ׁש בּ וֹ ַ ּכ ׁ ּ ִשיעוּר,
וְ ָס ֵפק ^ ֵאין בּ וֹ .
ׁשו ָּּמן וְ ֵח ֶלב ְל ָפנָ יו ,וְ ָא ַכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל.
ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ֲאחוֹ תוֹ ִע ּמוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ָש ַגג ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ָש ַגג.
שה.
אכה ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ָע ָ ׂ
ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם חוֹ ל וְ ָע ָ ׂ
שה ְמ ָל ָ
ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם ָא ַכל ֵח ֶלב וְ ֵח ֶלב ְ ּב ֶה ְע ֵלם ַא ַחת ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַח ָּטאת ַא ַחת,
ֵ ּכן ַעל 'לֹא הוֹ ַדע' ׁ ֶש ָ ּל ֶהן ֵ -אינוֹ ֵמ ִביא ֶא ָ ּלא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֶא ָחד.
יעה ִ ּבינְ ַּתיִ ם
ִאם ָהיְ ָתה יְ ִד ָ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ֵמ ִביא ַח ָּטאת ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת,
ָ ּכ ְך ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם ָא ַכלֵ :ח ֶלב,
וְ ָדם,
ו ִּפ ּיגוּל,
וְ נוֹ ָתר ְ ּב ֶה ְע ֵלם ַא ַחת ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָ ּכ ְך ַעל "לֹא הוֹ ַדע" ׁ ֶש ָ ּל ֶהן ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְּית ַמר:
ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת ׁ ָשנִינ ּוָ :ספֵ ק ׁ ֶשל ֵחלֶ ב,
ָספֵ ק ׁ ֶשל שו ָּּמן.
ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב ָא ַמר:
ֲח ִתיכָ ה ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ֲח ִתיכוֹ ת ׁ ָשנִינ ּו.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמיפְ לְ גֵ י?
ַרב ַא ּ ִסי ָסבַ ר :י ֵׁש ֵאם לַ ָּמסוֹ ֶרת " ִמ ְצוַ ת") 136ויקרא ה ,יז( ְּכ ִתיב.
וְ ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב ָא ַמר :י ֵׁש ֵאם לַ ִּמ ְק ָרא " ִמ ְצווֹ ת" ָק ֵרינַן.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב הוּנָא לְ ַרב ַא ִּסי וְ ָא ְמ ֵרי לַ הּ ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב לְ ַרב ַא ִּסי:
" ֵח ֶלב וְ שו ָּּמן ְל ָפנָ יו וְ ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן".

ישא נ ִַּמי ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת!
ַמאי לָ או ִמדְּ ֵסיפָ א ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ֵר ׁ ָ
ֲא ַמר לְ ה ּו ַרב :לָ א ֵּתיזְל ּוּ ָ 137ב ַתר ִא ּ ְיפכָ א,
דְּ יָכוֹ ל לְ ׁ ַש ּנ ּויֵי לְ כ ּוֵ :ס ָיפא ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת,
ישא ּ ַ -ב ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת.
ֵר ׁ ָ
ִאי ָהכִ י,
ּ
י ֵׁש לוֹ ַמרֲ :ח ִתיכָ ה ַא ַחת – ִמ ַחיַיב,
ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת  -צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!

שא ֲעוֹ נ ֹו
שינָ ה וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
ש ָתה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת יְ ה ֹוָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
 136וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְ ׂ
 137מסורת הש"ס ,שיטה מקובצת.

רש"י
מתי'
ספק אכל חלב .מפרש בגמרא מר
אמר חתיכה אחת ומר אמר שתי
חתיכות:
ואפילו אכל .כגון שסבור שומן
הוא ואח''כ ודע לו שהוא אכל
חלב אבל ספק יש בו כזית ספק
אין בו:
אכל אחד מהן .וכסבור שומן
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:
שגג באחת מהן .כסבור זו היא
אשתו ואחר כך סתפק איזו
היתה מביא אשם תלוי ואם ודע
לו שאחותו היתה מביא חטאת:
כך על לא הודע שלהן .כגון אכל
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:
ואם היתה ידיעה ביתים.
ידיעת ספק:
כשם שהוא מביא חטאת על כל
אחת .אם היתה ידיעה ודאי
ביתים:
כך .בידיעת ספק מביא שי
אשמות תלויין:
גמ'
חתיכה אחת שיו .אכל חתיכה
אחת כסבור שומן הוא ואחר כך
ודע לו שספק הוא הייו הא
דקתי מתי' ספק אכל חלב וכו':
חתיכה משתי חתיכות .כדמפרש
בסיפא חלב ושומן לפיו כו' אבל
חתיכה אחת פטור:
מצות כתיב .בויקרא גבי אשם
תלוי ועשתה אחת מכל מצות ה'
אשר לא תעשיה ולא ידע ואשם
ושא עוו והביא את אשמו וגו':
מצוות קרין .דמשמע אחת
מתוך שתים:
ב' חתיכות מיבעיא .דבשלמא
חתיכה אחת איכא לפלוגי משום
טעמא דלקמן דאי אפשר לברר
איסורו או דלא איקבע איסורו
אבל שתי חתיכות ליכא למימר
הכי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
'זוֹ וְ ֵאין צָ ִר ְיך לְ ֵמ ַימר זוֹ '.
ישא נ ִַּמי ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת,
וּלְ ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב דַּ ֲא ַמר ִמדְּ ֵסיפָ אּ ִ :ב ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ֵ -ר ׁ ָ
ִמ ְיתנָא ַּת ְר ֵּתי לָ ָּמה לִ י?
ּ ָפרו ׁ ֵּשי ָקא ְמפָ ֵר ׁש,
ָספֵ ק ָאכַ ל ֵחלֶ בָ ,ספֵ ק ל ֹא ָאכַ ל ֵמבִ יא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ֵּכיצַ ד?
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָה ֵחלֶ ב וְ שו ָּּמן לְ פָ נָיו.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָהי ּו לְ פָ נָיו ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ תַ :א ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ֵחלֶ ב.
ּ
ָאכַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ָאכַ ל – ַחיָיב.
ֲח ִתיכָ ה ַא ַחתָ :ספֵ ק ׁ ֶשל ֵחלֶ ב,
ָספֵ ק ׁ ֶשל שו ָּּמן,
וַ ֲאכָ לָ ּה – ּ ָפטוּר.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב?
שה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת ה' ּ ִ ...ב ׁ ְשגָ גָ ה") 138ויקרא ד ,כב( ַ -עד ׁ ֶש ּי ׁ ְִשגּוֹ ג ִ ּב ׁ ְש ַּתיִם,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ָ ׂ
" ִמ ְצוַ ת" ְּכ ִתיב,
" ִמ ְצווֹ ת" ָק ֵרינַן.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ָ ּביֵי:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
כּ וֹ י ַ -ח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!

ֲא ַמר לוֹ :
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ָסבַ ר :י ֵׁש ֵאם לַ ָּמסוֹ ֶרת – " ִמ ְצוַ ת" ְּכ ִתיב.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
אשוֹ ן,
" ָס ֵפק ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ָעה ָל ִר ׁ
אוֹ ֶ ּבן ׁ ִש ְב ָעה ָל ַא ֲחרוֹ ן – יוֹ ִציא,
וְ ַה ָּו ָלד ָ ּכ ׁ ֵשר,
וְ ַח ָ ּייב ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!

ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר הִ יא.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
"נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶשלּ וֹ – ְט ֵמ ִאין,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן
ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ֶא ְתיוֹ ם – ְט ֵמ ִאין,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְ -ט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק,
ו ְּפטו ִּרין ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן".

וְ ָתנֵי עֲ לַ ּה:
שינָ ה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה וְ ָא ׁ ֵשם
שה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹת יְ הֹוָ ה ֱאל ָֹהיו ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
שיא יֶ ֱח ָטא וְ ָע ָ ׂ
ֲ 138א ׁ ֶשר נָ ִ ׂ

רש"י
כוי .ספק בהמה ספק חיה:
אשם תלוי .אף על גב דליכא
חתיכה אחת משתי חתיכות אם
אכל חלבו בשוגג כסבור חיה
הוא:
ספק בן תשעה כו' .היבמה
שתייבמה בתוך שלשה חדשים:
וחייבים באשם תלוי .שמא בן
הראשון הוא ומצא שבא על
אשת אח שיש לה בים שהוא
בכרת והא אשה דומיא דחתיכה
אחת היא:
מצא על שלו .במסכת דה
בפרק כל היד )דף יד (.דרך בות
ישראל משמשות בשי עדים שי
סדיים לקח אחד לו ואחד לה
מצא על שלו ודאי בשעת
תשמיש היה ובועל דה בשוגג
הוה וחייבים שתי חטאות:
אתיום .לשון יווי הוא כלומר
לאחר תשמיש:
לאחר זמן .התם מפרש שיעורא:
וחייבין באשם תלוי .ואמאי הא
ליכא שתי מצוות:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ

"139וְ ַח ָ ּי ִיבים ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֱאלִ יעֶ זֶר הִ יא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ַרב:
ָהי ּו לְ פָ נָיו ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ תַ :א ַחת ׁ ֶשל ֵחלֶ ב,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
וְ ָאכַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶה ֵמ ֶהן ָאכַ ל – ַח ּיָיב.
ֲח ִתיכָ הָ :ספֵ ק ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
ָספֵ ק ׁ ֶשל ֵחלֶ ב,
וַ ֲאכָ לָ ּה – ּ ָפטוּר.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמאי ַט ְע ָמא ְד ַרב?
ָק ָסבַ רְ ׁ :ש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ֶ -אפְ ׁ ָשר לְ בָ ֵרר ִא ּיסוּרוֹ .
ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת ִ -אי ֶאפְ ׁ ָשר לְ בָ ֵרר ִא ּיסוּרוֹ .
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַט ְע ָמא דְּ ָרבָ א ,לְ ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי זֵ ָירא?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ַּכ ַּזיִת ו ֶּמ ֱחצָ ה:
לְ ָרבָ א  -לֵ ָּיכא ' ִמצְ ווֹ ת' ,וּפָ טוּר.
לְ ַר ִ ּבי זֵ ָירא ֶ -אפְ ׁ ָשר לְ בָ ֵרר ִא ּיסוּרוֹ .
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
כּ וֹ י ַ -ח ָ ּי ִיבין ַעל ֶח ְלבּ וֹ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!

ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ָסבַ ר :לָ א ָ ּב ֵעינַן לְ בָ ֵרר ִא ּיסוּרוֹ .
יח,א ֵא ִית ֵיב ּיה:
אשוֹ ן,
" ָס ֵפק ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ָעה ָל ִר ׁ
אוֹ ֶ ּבן ׁ ִש ְב ָעה ָל ַא ֲחרוֹ ן,
יוֹ ִציא,
וְ ַה ָּו ָלד ָ ּכ ׁ ֵשר,
וְ ַח ָ ּייב ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
ּ
"נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ֶא ְתיוֹ ם ְט ֵמ ִאין וְ ַח ָי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק ו ְּפטו ִּרין ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן".
וְ ָתנֵי ֲעלַ ּה" :וְ ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר ַרב:
ָהי ּו לְ ָפנָיו ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ תַ :א ַחת ׁ ֶשל ֵחלֶ ב,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
 139הגהו הב"ח .גירסת וילאַ :ח ּיָיב ִמ ׁ ּשוּם

77

רש"י
אפשר לברר איסורו .דאשם
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
חתיכה אחת ואכלה אי אפשר
לבררה:
מאי איכא בין רבא .דאמר לעיל
טעמיה דרב משום יש אם
למקרא:
לר' זירא .דמפרש טעמיה דרב
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:
לרבא ליכא מצוות .ליכא ב'
זיתים ופחות מכזית כמאן
דליתיה:
לר' זירא אפשר לברר האיסור.
בחצי זית זה השאר:
כוי חייבים כו' .והא אי אפשר
לברר איסורו:

78

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָאכַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ָאכַ ל – ַח ּיָיב.
ֲח ִתיכָ הָ :ס ֵפק ׁ ֶשל ֵחלֶ בָ ,ס ֵפק ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
וַ ֲאכָ לָ ּה – ּ ָפטוּר.
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב?
ָק ָס ַברְ ׁ :ש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ִ -א ְ ּיק ַבע ִא ּיסו ָּרא.
ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת  -לָ א ָק ְב ָעה ִא ּיסו ָּרא.
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין " ִא ְ ּיק ַבע ִא ּיסו ָּרא" לְ " ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָב ֵרר ִא ּיסו ֵּר ּיה"?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָהי ּו לְ ָפנָיו ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשל ֵחלֶ ב וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
אשוֹ נָה,
ו ָּבא נָכְ ִרי וְ ָאכַ ל ֶאת ָה ִר ׁ
ּ
ו ָּבא ִי ְׂש ָר ֵאל וְ ָאכַ ל ֶאת ַה ׁ ּ ְש ִניָה.
לְ ָר ָבא  -לֵ ָּיכא " ִמצְ ווֹ ת" ְ ּב ִעידָּ נָא דַּ ֲאכַ ל ִי ְׂש ָר ֵאל.
לְ ַר ִ ּבי זֵ ָירא ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָב ֵרר ִא ּיסו ֵּר ּיה.
לְ ַרב נ ְַח ָמן ִ -א ְ ּיק ַבע ִא ּיסו ָּרא.
ֵא ִית ֵיב ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
כּ וֹ י ַח ָ ּי ִיבין ַעל ֶח ְלבּ וֹ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לָ א ָ ּב ֵעי ְק ִביעו ָּתא לְ ִא ּיסו ָּרא.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
אשוֹ ן אוֹ ֶ ּבן ׁ ִש ְב ָעה ָל ַא ֲחרוֹ ן
" ָס ֵפק ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ָעה ָל ִר ׁ
יוֹ ִציא וְ ַה ָּו ָלד ָ ּכ ׁ ֵשר וְ ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
"נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶשלּ וֹ ְט ֵמ ִאין וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ֶא ְתיוֹ ם ְט ֵמ ִאין וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְט ֵמ ִאים ִמ ָּס ֵפק ו ְּפטו ִּרין ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן".
וְ ָתנֵי ֲעלַ ּה" :וְ ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
לְ ָב ַתר דִּ נ ְַפק,
ֲא ַמרַ :מאי ַט ְע ָמא לָ א ֲא ַמ ִרי לֵ ּיה?
דְּ ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא ,דְּ לָ א ָ ּב ֵעי ְק ִביעו ָּתא לְ ִא ּיסו ָּרא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַ ּבחוּץ,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב.
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
וְ ַא ַּמאי לֵ ָימא לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ׁ ִש ּ ַיטת ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָקאי.

רש"י
לרבי זירא אי אפשר לברר
איסוריה .דהא שתיהן אכלות:
לרב חמן איקבע איסורא.
מעיקרא וחייב:
ר''מ מחייב .משום שחוטי חוץ
אף על גב דאיכא למימר שמא
לא אכל חלב ואשם זה חולין
הוא דלא בעי קביעות לאיסור:
וחכמים פוטרין .דלא איקבע
איסורא דשמא חולין הוא:
ואמאי .אצטער דלא אמר לו ר'
מאיר היא הוה ליה למימר
אשמעתיה דר' אליעזר היא:
בשיטת ר' אליעזר אמרה .משום
הכי מחייב דלא בעי קביעות
איסור והאי דלא הוה אמר ליה
ר' אליעזר היא לא איכפת ליה
משום דממילא הוה מצי ידע:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .2יח ,א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןָ 140א ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר ַרב:
ֲח ִתיכָ ה ָס ֵפק ׁ ֶשל ֵחלֶ ב ָס ֵפק ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן וַ ֲאכָ לָ ּה,
ָ ּבאנ ּו לְ ַמ ְחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וַ ֲחכָ ִמים.
לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רַ ,מאי ִא ְיריָא ִּכי ֲאכָ לָ ּה? ֲא ִפילּ ּו לָ א ֲאכָ לָ ּה נ ִַּמי!
דְּ ָה ְּת ַנן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִמ ְתנַ דֵּ ב ָא ָדם ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ְ ּב ָכל יוֹ ם" )כריתות כה!(.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ָב ָבא ֶ ּבן בּ ו ָּטא.
דִּ ְתנַן:
" ֶא ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵבית ָס ֵפק" )כריתות כה.(.

 140שיטה מקובצת

רש"י
אמר רבא כו' .אף על גב דאמרי
לעיל פטור דבעין שתי חתיכות
לאו דברי הכל אמרי דהא ר'
אליעזר מחייב כיון דאמר
דמתדב אדם כו' וליכא למימר
חולין לעזרה מייתי הכא ודאי
מיחייב הואיל ובא לידי ספק:
מתדב אדם כו' .טעמיה דר'
אליעזר בגמרא מפרש בפרק
בתרא )לקמן כה:(.
אמר רב אשי .האי דבעין מקצת
איסורא לרבי אליעזר אליבא
דבבא בן בוטא קאמר דאמר
בפרק בתרא )שם( שהיה מביא
אשם תלוי בכל יום חוץ ממוצאי
יום הכיפורים אמר המעון הזה
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
עליהן יום הכיפורים פטורין
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3יח ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָהי ּו ְל ָפנָ יו ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ תַ :א ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ֵח ֶלב.
אשוֹ נָ ה,
ש ָר ֵאל  -וְ ָא ַכל ֶאת ָה ִר ׁ
ָ ּבא יִ ְ ׂ
ּ
ּ
ָ ּבא נָ ְכ ִרי  -וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָיה – ַח ָייב.
וְ ֵכן ֶ ּכ ֶלב.
וְ ֵכן עוֹ ֵרב.
אשוֹ נָ ה,
ָ ּבא נָ ְכ ִרי  -וְ ָא ַכל ֶאת ָה ִר ׁ
ש ָר ֵאל  -וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה – ּ ָפטוּר.
ָ ּבא יִ ְ ׂ
וְ ַר ִ ּבי ְמ ַח ֵ ּייב.
אשוֹ נָ ה – ְ ּב ׁשוֹ ֵגג,
ָא ַכל ֶאת ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ּ ְ -ב ֵמזִ יד – ַח ָ ּייב.
אשוֹ נָ ה – ְ ּב ֵמזִ יד,
ָה ִר ׁ
ּ
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ּ ְ -ב ׁשוֹ ֵגג – ָפטוּר.
וְ ַר ִ ּבי ְמ ַח ֵ ּייב.
יהן ּ ְ -ב ֵמזִ יד ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּכלוּם.
ָא ַכל ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן ַח ָ ּי ִיבין.
יהן ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ְ ׁ -שנֵ ֶ
ׁ ְש ֵּת ֶ
ַה ׁ ּ ֵשנִ י לֹא ִמן ַהדִּ ין,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר ּ ָפטוּר ָ -ק ַב ְע ָּת ֶאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַח ָּטאת".
ו ַּמ ּנ ּו?
ִאי ַר ִ ּבי ִ -מן ַהדִּ ין ,ו ִּמן ַהדִּ ין הוּא
ְיתי חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה?!
ִאי ַר ָ ּבנָן ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א נ ְ ִּק ַבע ִר ׁ
ֵימא לֵ ּיה לַ ׁ ּ ֵשנִי ַאי ֵ
אשוֹ ן ְ ּב ַח ּ ָטאת נ ָ
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
יח,ב ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא,
דְּ ָא ַמרִ :מ ְתנַדֵּ ב ָא ָדם ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ְ ּבכָ ל יוֹ ם.
אשוֹ ן ׁשו ָּּמן ,הוּא ֲאכַ ל ֵחלֶ ב -לֶ ֱיהוֵ י ַּכ ּ ָפ ָרה.
ְיתי ָא ׁ ָשם ָּתלוּי וְ ַא ְתנֵיִ :אי ֲאכַ ל ִר ׁ
ִהילְ ָּכ ְךָ :א ְמ ִרינַן לֵ ּיה ַאי ֵ
וְ ִאי לָ א  -לֶ ֱיהוֵ י נ ְָד ָבה.

רש"י
וכן אם אכל כלב .את השייה או
עורב חייב ישראל הואיל ובשעה
שאכל הוה חתיכה משתי
חתיכות:
פטור .דליכא ב' חתיכות:
ורבי מחייב .דלא בעי ב'
חתיכות:
ואת השיה במזיד .שהיה יודע
שספק הוא:
חייב .אשם תלוי אקמייתא
דבשוגג הואי ומשתי חתיכות
הואי:
פטור .דבשעת שוגג לא הוו שתי
חתיכות:
ר' אליעזר היא .הילכך ליכא
למימר חולין לעזרה יהו:
ואתי .אי ראשון שומן אכל ודאי
השי חלב ואי אכל ודאי חלב
מספקא ליהוי ליה כפרה להגין
עליו עד שיודע לו ויביא חטאת
ואי לא ליהוי דבה:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .4יח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָא ַכלְ :ס ֵפק ֵח ֶלב ,וְ נוֹ ַדע לוֹ .
ְס ֵפק ֵח ֶלב וְ נוֹ ַדע לוֹ .
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵמר ֲאנִ יּ ְ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַח ָּטאת ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת,
ָ ּכ ְך ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ֵמ ִביא ֶא ָ ּלא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֶא ָחד.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :על ׁ ִשגְ גָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשגָ ג") 141ויקרא ה ,יח( ֲ -א ִפילּ ּו ַעל ׁ ְש ָגגוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה,
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ֶא ָחת".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ָּכאן ׁ ָשנָה ַר ִ ּבי יְ ִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת.
ָר ָבא ָא ַמר:
ֵאין י ְִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת.
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָּתנֵיְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם ָהיְ ָתה לוֹ י ְִד ָיעה וַ דַּ אי ֵ -מ ִביא ַח ּ ָטאת ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת,
ָּכ ְך ִאם ָהיְ ָתה לוֹ י ְִד ַיעת ָס ֵפק ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
וְ ַא ְּת לָ א ִּת ְס ְ ּב ָרא" :דִּ ִידיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת"?!
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :יְ ִדיעוֹ ת ָס ֵפק ֵ -אין ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת ,וְ ַח ּ ָטאת ַא ַחת ֵמ ִביא,
ַא ַּמאיֵ :מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ָ ּכל ׁ ֶש ֲחלו ִּקין ְ ּב ַח ָּטאוֹ ת ֲחלו ִּקין ַ ּב ֲא ׁ ָשמוֹ ת"!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ַ ּבר ָחנָ ן לְ ַא ָ ּביֵי:
וּלְ ִד ָיד ְך ,דַּ ֲא ַמ ְר ְּת :י ְִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהָ ,אכַ ל ַּכ ַ ּזיִת ֵחלֶ ב לִ ְפנֵי יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים וְ כַ ַ ּז ִית ֵחלֶ ב ַא ַחר יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים
וְ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים ִ ּב ְמקוֹ ם ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ָקאי,
ָהכִ י נ ִַּמי ,דְּ ֵמ ִביא ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת?! ָהא ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ַא ַחת ַאכְ לִ ינוּן!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ּ
ּ
ו ַּמאן לֵ ָימא לָ ן דְּ יוֹ ם ַה ִּכיפו ִּרים ְמכַ ֵפר ַעל דְּ לָ א ִמ ְתי ְַדע לֵ ּיה?
דִּ ילְ ָמא וְ הוּא דְּ ִמ ְתיְ ַדע לֵ ּיה!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
"הוֹ ַדע וְ לֹא הוֹ ַדע" )שבועות בְּ (.תנַן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ַ ּבר ָחנָ ן לְ ַא ָ ּביֵי:
ָמה ִאילּ ּו ָאכַ לַּ :כ ַ ּזיִת ֵחלֶ ב ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים,
וְ כַ ַ ּזיִת ֵחלֶ ב ְ ּב ִמ ְנ ָחה ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים,
ָהכִ י נ ִַּמי דְּ ִמ ַיח ַ ּייב ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ו ַּמאן לֵ ָימא לָ ן דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים ָּכל ׁ ַש ְע ָּתא ְמכַ ּ ֵפר?
דִּ ילְ ָמא כּ ו ֵּּל ּיה יוֹ ָמא ֵמאו ְּר ָּתא!
 141וְ ֵה ִביא ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך לְ ָא ׁ ָשם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֹהֵ ן ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשגָ ג וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו

רש"י
וודע לו .שספק הוא:
כשם .שאם יודע לו באחרוה
שכולן ודאי חלב היו ודאי ליהוי
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:
כאן שה רבי .כדפרישית :אלא
מעתה אכל כזית חלב קודם יום
הכיפורים וכזית חלב לאחר יום
הכיפורים .ושיהם בהעלם
אחת:
במקום אשם תלוי .כדקתי בפ'
בתרא )לקמן כה (.חייבי אשמות
תלויים שעבר עליהן יום
הכיפורים א' והוה ליה כידיעת
ספק:
דילמא .הא דאמרין יום
הכיפורים מכפר והוא דמתיידע
ליה שספק חלב אכל:
הודע ולא הודע תן .בפ''ק
דשבועות )דף יב (:מפרש בגמרא
בין שודע לו ספקו בין שלא ודע
לו ספקו קודם יום הכיפורים
יוה''כ מכפר אלמא אף על גב
דלא מתיידע ליה לגמרי מכפר:
תרדא .שוטה לשון אחר עצל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה:142
ַּת ְניָא:
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָ ּבא ְליָ דוֹ ְס ֵפק ֲע ֵב ָירה ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּריםֲ ,א ִפילּ ּו ִעם ֲח ֵש ָיכה – ּ ָפטוּר,
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ְמ ַכ ּ ֵפר" )כריתות כה.(.
ֵמ ִתיב ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָא ִבין:
ּ
" ָא ַכל וְ ׁ ָש ָתה ְ ּב ֶה ְע ֵלם ַא ַחת ֵ -אינוֹ ַח ָייב ֶא ָ ּלא ַח ָּטאת ַא ַחת" )יומא פא.(.
וְ ָהא ֵ ּבין ֲאכִ ילָ ה לִ ׁ ְש ִת ּיָיה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ לָ א ֲהוָ ה ׁ ָשהוּת ַ ּב ּיוֹ ם דְּ ִמ ְת ְי ַידע לֵ ּיה,
וְ כִ ּ ֶפר לֵ ּיה,
דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים ִ ּב ְמקוֹ ם ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ָקאי.
וְ ָק ָּתנֵיֵ " :אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַח ָּטאת ַא ַחת".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך" :י ְִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְ -מ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת"
לִ ַיח ּיַיב ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת!
זֵירא לְ ַר ִ ּבי,
ָא ְמ ֵריִּ :כי ֲא ַמר ַר ִ ּבי ָ
ָהא ַ -ר ָ ּבנָן ִהיא.

רש"י
אכל ושתה בהעלם אחת .ביום
הכיפורים:
איו חייב אלא אחת .דשתיה
בכלל אכילה:
דמתיידע ליה .כלומר אי שיעור
דהוי אפשר לאודועי וכיון
דאיכא שהות דיום הכיפורים
בתיים כדי ידיעה קם ליה ההוא
שיעור במקום ספק ידיעה באשם
תלוי:
רבן היא .ר' יוסי ור' אליעזר:
אכל היום .משל הקדש שוה חצי
פרוטה:
הה .במידי דלאו בר אכילה:
ומכאן עד ג' שים .ובהעלם
אחד:
הא כפר עליו יוה''כ .שביתים
על חצי שיעור קמא ואי ידיעות
ספק מחלקות הא הוה יוה''כ
כידיעת ספק ואמאי מצטרפין:

וְ ָהא ִמדְּ ֵס ָיפא ַר ִ ּבי ִהיא,
ּ
דְּ ָק ָּתנֵיָ ׁ " :ש ָתה ִציר אוֹ מו ְּריָ יס ָפטוּר" )יומא פא.(.
ָהא חוֹ ֶמץ – ַח ּיָיב.
ו ַּמ ּנִי? ַר ִ ּבי ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
"חוֹ ֶמץ ֵאין ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר אוֹ ֵמר ֲאנִ י חוֹ ֶמץ ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש".
ישא  -נ ִַּמי ַר ִ ּבי!
ו ִּמדְּ ֵס ָיפאַ :ר ִ ּביֵ ,ר ׁ ָ
ָא ְמ ֵריֵ :ס ָיפא – ַר ִ ּבי,
ישא – ַר ָ ּבנָן.
ֵר ׁ ָ
ֵא ִית ֵיב ּיה ָר ָבא:
" ָא ַכל ַה ּיוֹ ם ָא ַכל ְל ָמ ָחר,
נֶ ֱהנָ ה ַה ּיוֹ ם נֶ ֱהנָ ה ְל ָמ ָחר,
ָא ַכל ַה ּיוֹ ם נֶ ֱהנָ ה ְל ָמ ָחר,
נֶ ֱהנָ ה ַה ּיוֹ ם ָא ַכל ְל ָמ ָחר,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ָ ּכאן וְ ַעד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים,
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵהן ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה?
יבה".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר) :ויקרא ה ,טו( " ִּת ְמעוֹ ל ַמ ַעל"ִ 143ר ָ ּ
וְ ַא ַּמאי ָהא ִּכ ּ ֶיפר ֲעלֵ ּיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים!
ָא ְמ ֵריִּ :כי ְמכַ ּ ֵפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַעל ִא ּיסו ָּרא,
ַעל ָממוֹ נָא  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר!
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי ְמכַ ּ ֵפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַעל כּ ו ֵּּל ּיה ׁ ִשיעו ָּרא,
ַעל ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ ׁ ִשיעו ָּרא  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר!

 142שיטה מקובצת ,דפוס וציה .גירסת וילא)ַ :ר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ַּת ְרדָּ א(
ָ
הוה וְ הֵ ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ יה ֹוָ ה ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכך ֶּכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ָא ׁ ָשם
 143נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי יְ ָ ֹ

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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וְ כֵ ן ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּ
ָּכאן ׁ ָשנָה ַר ִ ּבי' :י ְִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת'.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאין י ְִדיעוֹ ת ָס ֵפק ְמ ַח ְּלקוֹ ת לְ ַח ּ ָטאוֹ ת
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָּתנֵיְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם ָהיְ ָתה לוֹ י ְִד ָיעה וַ דַּ אי ֵ -מ ִביא ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת,
ָּכ ְך ִאם ָהיְ ָתה לוֹ י ְִד ַיעת ָס ֵפק ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןַ :היְינ ּו דְּ ָקא ָּתלֵ י לְ ָא ׁ ָשם ְ ּב ַח ּ ָטאת,
ֶא ָּלא לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁישַ :ח ּ ָטאת ְ ּב ָא ׁ ָשם ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה?!
ַק ׁ ְשיָא.
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
וְ ָר ֵמי דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַאדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
דְּ ַת ְניָא:
" ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ִב ִיליןֶ :א ָחד ָט ֵמא,
וְ ֶא ָחד ָטהוֹ ר.
אשוֹ ן ,וְ לֹא נִ ְכנַ ס,
וְ ָה ַל ְך ָ ּב ִר ׁ
ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,וְ נִ ְכנַ ס – ַח ָ ּייב.
אשוֹ ן ,וְ נִ ְכנַ סָ ּ - 144פטוּר.
ָה ַל ְך ָ ּב ִר ׁ
ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,וְ נִ ְכנַ ס – ַח ָ ּייב.
אשוֹ ן ,וְ נִ ְכנַ ס ,וְ ִה ָּזה וְ ׁ ָשנָ ה וְ ָט ַבל,
ָה ַל ְך ָ ּב ִר ׁ
וְ ָה ַל ְך ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,וְ נִ ְכנַ ס – ַח ָ ּייב.
יט,א ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר ָ ּבזוֹ .
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה ּפוֹ ֵטר ְ ּבכו ָ ּּלן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן".

ְיתא?!
וַ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ַק ַּמי ָ
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ
אשוֹ ן.
אשוֹ ן וּבִ ׁ ְש ַעת ִהילּ וּכוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשנִי ׁ ָשכַ ח ׁ ֶש ָהלַ ך ָ ּב ִר ׁ
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהלַ ְך ָ ּב ִר ׁ
וּבְ ָהא ּ ְפלִ יגֵ י:
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָסבַ רִ :מ ְקצַ ת י ְִד ָיעה ִּ -כ ִיד ָיעה דָּ ְמיָא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ רִ :מ ְקצַ ת י ְִד ָיעה  -לָ או ִּכ ִידיעָ ה דָּ ְמיָא.

רש"י
הייו דתלי לאשם בחטאת.
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
ולכשיודע לו באחרוה יביא
חטאת על כל אחת ואחת דהא
עיקר ידיעת ספק באשם כתיבא:
אחד טמא ואחד טהור .ואין ידוע
איזה טמא ואיזה טהור:
ולא כס .למקדש:
בשי וכס .למקדש:
חייב .על ביאת מקדש דממה
פשך איכא ידיעה ודאית וטמא
הוא שהרי הלך בשתיהן:
בשי וכס .ובכיסתו בשי
עלמה ממו טומאה דכיסה
ראשוה חייב:
רבי שמעון פוטר בזו .דשי
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:
ואפילו בקמייתא .בתרתי
קמייתא בתמיה והא איכא
ידיעה ודאית בכיסה אחריתי:
שכח שהלך בראשון .ואף על גב
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
דממה פשך איכא טומאה ידיעה
ודאית שהלך בשיהם אף על פי
ששכח שהלך בראשון אפילו הכי
מקצת ידיעה כידיעה והוה ליה
ידיעה בתחלה אבל בבתרייתא
ליכא ידיעה ודאית:
ור' שמעון בן יהודה סבר .אף על
גב דטומאת ידיעה ודאית היא
כיון דליכא אלא מקצת ידיעה
כמאן דליתיה דמיא:

אשוֹ ן וְ נִ ְכנַ ס( .רשי ועוד גרסו ,וגם לאלו שלא גרסו סוברים שזה מיותר ולא שזה משובש.
)פטוּר ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י וְ נִ ְכנַ ס ַח ָ ּייב ָהלַ ְך ָ ּב ִר ׁ
 144בוילאָּ :
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 .6יט ,א
ָא ַמר ָמר:

אשוֹ ן ,וְ נִ ְכנַ ס ,וְ ִהי ָּזה ,וְ ָט ַבל ,וְ ָה ַל ְך ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,וְ נִ ְכנַ ס ַ -ח ָ ּייב".
" ָה ַל ְך ָ ּב ִר ׁ

ַא ַּמאי " ַח ָ ּייב"? ָהא לָ א ָהוֵ י לֵ ּיה י ְִד ָיעה!
ֲא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ִהיא,
דְּ לָ א ָ ּב ֵעי י ְִדיעָ ה ַ ּב ְּת ִח ָּלה.

רש"י
ר' ישמעאל כו' .בפרק שי
דשבועות )דף יד:(:
וקשיא דריש לקיש אדריש
לקיש .דאמאי לא אוקמה כרבי
ולימא ידיעת ספק כודאי:
ועלם והוא טמא .משמע אף על
גב דאיכא קצת העלמה בטומאה
חייב:
ועלם כו' .מדאפיק הי תרי
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:(.

ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנָן,
ש ּו ְספֵ ק י ְִד ָיעה ִּכ ִיד ָיעה.
ָּכאן ָ -ע ׂ
ְ
ש ּו ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ כָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתךָּ :כאן ָע ׂ
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
ַק ׁ ְשיָא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַאדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא "דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן"  -לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ש ּוֲ ,אבָ ל ְ ּבכָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לָ א.
ָּכאן – ָע ׂ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָהכָ א ַ ּג ֵ ּבי טו ְּמ ָאה ְּכ ִתיב" :וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ הוּא ָט ֵמא") 145ויקרא ה ,ב(
י ְִד ָיעה דְּ ִאית ַ ּב ּה נ ִַּמי ָספֵ ק ִח ּיֵיב ְק ָרא,
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ֲאבָ ל ְ ּבכָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּלה ְּכ ִתיב" :אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ד ,כג/כח(.
ִאי ִאית לֵ ּיה י ְִד ָיעה  -הוּא דְּ ִמ ַח ּיַיב.
ֶא ָּלא לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַק ׁ ְשיָא:
ַאדְּ מוֹ ִקים לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ,לוֹ ְק ַמ ּה ְּכ ַר ִ ּבי!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל 147לָ א ָ ּב ֵעי י ְִד ָיעה ַ ּב ְּת ִח ָּלה.
ִיתין ִהיא!
ָהא ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
"וְ נֶ ְעלַ ם  ...וְ נֶ ְעלַ ם") 148ויקרא ה ,ב-ג( ְ ׁ -ש ֵּתי ְפ ָע ִמיםְ ,ל ַח ֵ ּייבַ :על ֶה ְע ֵלם טו ְּמ ָאה,
וְ ַעל ֶה ְע ֵלם ִמ ְקדָּ ׁש" )שבועות יד!(:

ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
ִמ ְ ּק ָרא  -לֵ ית לֵ ּיה,
ִמ ְ ּג ָמ ָרא ִ -אית לֵ ּיה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 145אוֹ נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ ּגע ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְבלַ ת ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּבנִ בְ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּב ִנ ְבלַ ת ׁ ֶש ֶרץ ָט ֵמא וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ הוּא ָט ֵמא וְ ָא ׁ ֵשם
ש ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
 146אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
ימה ֵנְק ָבה ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא
אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא וְ הֵ ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
ש ִע ַירת ִע ִּזים ְּת ִמ ָ
 147רש"ש ,וסוגיה מקבילה .גירסת וילאִַ  :מּי
 148ב אוֹ נֶ פֶ ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ ּגע ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְב ִנ ְבלַ ת ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּבנִ בְ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּבנִ ְבלַ ת ׁ ֶש ֶרץ ָט ֵמא וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ הוּא ָט ֵמא וְ ָא ׁ ֵשם.
ג אוֹ כִ י יִ ַ ּגע ְ ּב ֻט ְמ ַאת ָא ָדם לְ כֹל ֻט ְמ ָאתוֹ ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא ָ ּב ּה וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ הוּא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .7יט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵח ֶלב וְ נוֹ ָתר ְל ָפנָ יו,
וְ ָא ַכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל.
ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ ה וַ ֲאחוֹ תוֹ ִע ּמוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת,
ׁ ָש ַגג ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן,
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ׁ ָש ַגג.
ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים,
אכה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
וְ ָע ָ ׂ
שה ְמ ָל ָ
שה .
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָע ָ ׂ
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת.
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אכה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ֶ ׁ -שהוּא ּ ָפטוּר,
ל
מ
ה
ש
ׂ
עוֹ
ה
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַעל ָ ֶ ְ ָ ָ
שה ְל ָמ ָחר.
שה ַה ּיוֹ ם ו ִּמ ְק ָצת ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרִ :מ ְק ָצת ָע ָ ׂ
ַעל ַמה ֶ ּנ ְח ְלק ּו?
אכה ְ ּבתוֹ ְך ַה ּיוֹ ם,
ַעל ָהעוֹ ֶ ׂ
שה ְמ ָל ָ
ּ
ּ
שה,
שה ִאם ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים ָע ָ ׂ
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִאם ַ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָע ָ ׂ
שה ,
אכה ָע ָ ׂ
אוֹ ַעל ָהעוֹ ֶ ׂ
שה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵעין ֵאיזוֹ ְמ ָל ָ
ּ
יעזֶ ר ְמ ַח ֵייב ַח ָּטאת,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ּפוֹ ְטרוֹ ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַאף ֵמ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי אוֹ ְמ ִרים:
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּייב,
ַעל ַמה ֶ ּנ ְח ְלק ּו?
ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת,
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֲא ִפילּ ּו נִ ְת ַ ּכ ֵּוון ִל ְלקוֹ טְּ :ת ֵאנִ ים וְ ִל ֵ ּ
יקט ֲענָ ִבים,
ֲענָ ִבים וְ ִל ֵ ּ
יקט ְּת ֵאנִ ים,
ׁ ְשחוֹ רוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ְל ָבנוֹ ת,
ְל ָבנוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ׁ ְשחוֹ רוֹ ת.
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
יהנִ י ִאם ּ ָפ ַטר ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ְּת ֵמ ַ
ִאם ֵ ּכן ָל ָּמה נֶ ֱא ַמרֲ " :א ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה") 149ויקרא ד ,כג(!
ּ ְפ ָרט ַל ִּמ ְת ַע ֵּסק.

ְ ּג ָמ ָרא
ַּתנְ יָ א:
יעזֶ ר:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
ַמה ַ ּנ ְפ ׁ ָש ְךִ :אי ֵח ֶלב ָא ַכל – ַח ָייב,
ִאי נוֹ ָתר ָא ַכל – ַח ָ ּייב.
ּ
ִאי ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ הּ ָ ,ב ַעל ַ -ח ָייב
ש ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
 149אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ

רש"י
מתי'
חלב וותר לפיו .וכסבור שיהן
שומן דהיתרא:
אשתו דה ואחותו עמו בבית.
בא על האחת כסבור זו אשתו
וכסבור שטהורה היא ומצא
שאשתו היתה דה ועוד ספק על
איזו מהן בא:
ור' יהושע פוטר .מפרש בגמרא
אשר חטא בה עד שיודע לו במה
חטא:
או שעשה .מלאכה בשבת ואיו
יודע איזו מלאכה עשה אם חרש
אם זרע:
אף מאשם תלוי .מפרש בגמ':
לא חלקו .ר' אליעזר דאמר לא
בעין שידע במה חטא ]ור' יהושע
דאמר בעין שידע במאי חטא[:
על דבר שהוא משם אחד .כגון
שתי אילות של מין אחד לפיו
ולא ידע אם מזה לקט אם מזה:
שהוא חייב .שהרי ידע במה
חטא איזו מלאכה עשה
שבלקיטת תאים חטא:
על מה חלקו על דבר שהוא
משום שי שמות .כגון ספק קצר
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:
א''ר יהודה כו' .בגמרא מפרש
מאי פלוגתיה דרבי יהודה
עלייהו:
ותמיה אי אם פטר בה .כלומר
על מה פטר בה רבי יהושע הלא
תכוון על דבר האסור:
א''כ .דמתעסק כי האי גווא
חייב למה אמר בה:
פרט למתעסק .בהיתרא כגון
לחתוך את התלוש וחתך את
המחובר אבל זה המתעסק
באיסור חייב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִאי ֲאחוֹ תוֹ ָ ּב ַעל – ַח ָ ּייב.
אכה – ַח ָ ּייב,
ִאי ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָע ָ ׂ
שה ְמ ָל ָ
אכה – ַח ָ ּייב.
ל
מ
ה
ש
ׂ
ע
ים
ּר
ו
ָ ָ ְ ָ ָ
ִאי ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפ ִ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ּ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה ַעד ׁ ֶש ִי ָּו ַדע לוֹ ַ ּב ֶּמה ָח ָטא".

וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ַהאי " ָ ּב ּה" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ּ ְפ ָרט לַ ִּמ ְת ַע ּ ֵסק.
" ִמ ְת ַע ּ ֵסק" – דְּ ַמאי?

ִאי דַּ ֲחלָ ִבים וַ ֲע ָריוֹ ת – ַח ּיָיב!
ׁ ֶש ֵּכן נ ֱֶהנָ ה.
ֶא ָּלאִ 150מ ְת ַע ּ ֵסק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ּ ָפטוּר!
דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלַ :ה ִּמ ְת ַע ּ ֵסק ַ ּב ֲחלָ ִבים וַ ֲע ָריוֹ ת – ַח ּיָיב,
ׁ ֶש ֵּכן נ ֱֶהנָ ה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְמלֶ אכֶ ת ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרה.
לְ ָר ָבאַ ,מ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּהְּ ,כגוֹ ןֶ ׁ :ש ּנ ְִת ַּכ ֵ ּוון לַ ְח ּתוֹ ְך ֶאת ַה ָּתלו ּׁש וְ ָח ַת ְך ֶאת ַה ְמחו ָ ּּבר.
לְ ַא ָ ּביֵיַ ,מ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּהְּ ,כגוֹ ן :דְּ נ ְִת ַּכ ֵ ּוון לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה ֶאת ַה ָּתלו ּׁש וְ ָח ַת ְך ֶאת ַה ְמחו ָ ּּבר.
דְּ ִא ְּית ַמר:
נ ְִת ַּכ ֵ ּוון לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה ֶאת ַה ָּתלו ּׁש וְ ָח ַת ְך ֶאת ַה ְמחו ָ ּּבר – ּ ָפטוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָהא לָ א ִא ַּיכ ֵ ּוון לְ ׁשוּם ֲח ִתיכָ ה.
לַ ְח ּתוֹ ְך ֶאת ַה ָּתלו ּׁש וְ ָח ַת ְך ֶאת ַה ְמחו ָ ּּבר:
ַא ָ ּביֵי ֲא ַמר:
ַח ּיָיב ,דְּ ָהא ִא ַּיכ ֵ ּוון לְ ׁשוּם ֲח ִתיכָ ה.
ָר ָבא ֲא ַמר:
ּ ָפטוּר ,דְּ ָהא לָ א ִא ַּיכ ֵ ּוון לַ ֲח ִתיכָ ה דְּ ִא ּיסו ָּרא.

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

רש"י
גמ'
מבעי ליה פרט למתעסק .כגון
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
דאמר בהדיא דמתעסק בשבת
פטור אבל לרבי יהושע דדריש
אשר חטא בה עד שיוודע לו במה
חטא איהו דריש כרב חמן
מלאכת מחשבת אסרה תורה:
מתעסק בחלבים .כגון חלב
ושומן לפיו וודע שזה חלב וזה
שומן ותכוון לאכול שומן והביט
למקום אחר והלכה ידו אל
החלב ואכלו אי מי חלב וחלב
לפיו וסבור שהוא שומן ותכוין
לאכול חתיכה זו ואכל את זו
ולא דמי לשוגג דשוגג הייו
שתכוין לחתיכה זו עצמה אבל
סבור שהוא שומן:
מתעסק בעריות .כגון תכוון
לבוא על אשתו דה וסבור
טהורה היא אחותו ואשתו לפיו
ושמטה אשתו ולא ידע ובאה
אחותו במקומה ולא דמי לשוגג
דשוגג כגון שתכוון לזו עצמה
וסבור שהיא אשתו:
אלא מתעסק בשבת .להכי אתא
קרא למיפטריה מתעסק בשבת
מפרש לקמיה:
מלאכת מחשבת .שחשב ותכוון
למלאכה זו עצמה:
משכחת לה .מתעסק בשבת כגון
שתכוון כו':
להגביה .פטור לדברי הכל דהאי
מתעסק הוי דלא תכוון לשום
חתיכה:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .8יט ,ב
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
אכה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ֶ ׁ -שהוּא ּ ָפטוּר,
ל
מ
ה
ש
ׂ
עוֹ
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַעל ָה ֶ ְ ָ ָ
שה ְל ָמ ָחר.
שה ַה ּיוֹ ם ו ִּמ ְק ָצת ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרִ :מ ְק ָצת ָע ָ ׂ
ַעל ַמה ֶ ּנ ְח ְלק ּו?
אכה ְ ּבתוֹ ְך ַה ּיוֹ ם,
ַעל ָהעוֹ ֶ ׂ
שה ְמ ָל ָ
ּ
ּ
שה,
שה ִאם ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים ָע ָ ׂ
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִאם ַ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָע ָ ׂ
שה ,
אכה ָע ָ ׂ
אוֹ ַעל ָהעוֹ ֶ ׂ
שה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵעין ֵאיזוֹ ְמ ָל ָ
ּ
יעזֶ ר ְמ ַח ֵייב ַח ָּטאת,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר".
ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ָל ֶהן ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
דִּ ְקדַּ ְק ֶּתם ַא ֲח ַרי".
ַמאי ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה דַּ ֲא ַמר לְ ה ּו" :דִּ ְקדַּ ְק ֶּתם ַא ֲח ַרי"?
ָהכִ י ֲא ַמר ּו לֵ ּיהִ :הגְ ִ ּב ַּיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת – ַמה ּו?
ֲא ַמר לְ ה ּו:
דִּ ְקדַּ ְק ֶּתם ַא ֲח ַרי.
ֵימא לְ ה ּו ִמ ְקצַ ת ַהגְ ָ ּב ָהה ָהיְ ָתה ֵמ ַה ּיוֹ ם ו ִּמ ְקצָ ָת ּה לְ ָמ ָחר!
וְ נ ָ
ָהכִ י נ ִַּמיָ ,ק ָא ַמר לְ ה ּו :דִּ ְקדַּ ְק ֶּתם ַא ֲח ַרי וְ לֹא ֶה ֱעלֵ ֶיתם ְ ּבי ְֶדכֶ ם ְּכלוּם.
וּלְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ְ ּג ַמר ְמלָ אכָ ה לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ּ ָפטוּר?!
ָהא ׁ ְש ַמ ְענָא לֵ ּיה דִּ ְמ ַח ּיֵיב!
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָהאוֹ ֵרג ׁ ְשל ׁ ָֹשה חו ִּטין ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ,וְ ֶא ָחד ַעל ָה ָא ִריג ַ -ח ָ ּייב" )שבת קה!(.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָהכִ י ַמ ְתנֵי:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָהאוֹ ֵרג ׁ ְשל ׁ ָֹשה חו ִּטין ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ו ׁ ְּשנַ יִ ם ַעל ָה ָא ִריג ַ -ח ָ ּייב".

רש"י
דקדקתם אחרי .כלומר צחתוי
וקפחתוי:
הגביה חפץ בין השמשות .שבין
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:
דקדקתם אחרי .וחשבתם
לצחי ולא הועלתם כלום
דאיכא למימר מי מקצת
הגבהה היום ומקצת הגבהה
למחר:
ולר' יוסי .הי מי דמקצתה
היום ומקצתה למחר )הוא( גמר
מלאכה הוא אמאי קאמר לדברי
הכל פטור והא שמעין ליה לרבי
אליעזר דמחייב:
ושים על האריג .כל השיעור
הוא זה ובתחלה הייו טעמא
דבעי שלשה משום דסתרי
דשים אין מתקיימין אבל הכא
איכא למימר חציו היום וחציו
למחר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ּפוֹ ְטרוֹ ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַאף ֵמ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי".
ַּת ְניָא:
ּ
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה פוֹ ְטרוֹ ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַאף ֵמ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ֶת ֱח ָטא  ...וְ ל ֹא יָ ַדע") 151ויקרא ה ,א/יז/כא( ּ ְפ ָרט ָלזֶ ה ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶש ָח ָטא.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן זֶ ה ּו ׁ ֶש ֵּמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
שה.
שה וְ ל ֹא יָ ַדע" )ויקרא ה ,יז(  -וְ זֶ ה לֹא יָ ַדע ַ ּב ֶּמה ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָע ָ ׂ
ֲא ָבל ָס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב ָס ֵפק לֹא ָא ַכל ֵ -צא ו ׁ ְּש ַאל ָע ָליו ִאם ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
ִאם ָלאו".
ַמאי ָהוֵ י ֲעלַ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָח ָטא וְ לֹא יָ ַדע ַ ּב ֶּמה ָח ָטא,
אוֹ ָס ֵפק ָח ָטאָ ,ס ֵפק לֹא ָח ָטא ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי".
ַמאן ׁ ְש ַמ ְענָא לֵ ּיה דְּ ָא ַמרָ " :ח ָטא וְ ֵאין יָ דו ַּע ְ ּב ַמאי ָח ָטא ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ָקא ָּתנֵיָ " :ס ֵפק ָח ָטא ָס ֵפק לֹא ָח ָטא ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
ְס ִב ָירא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ " :ס ֵפק ָח ָטא ָס ֵפק לֹא ָח ָטא ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי".

שא ֲעוֹ נוֹ
 151וְ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ ל ָאלָ ה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָר ָאה אוֹ יָ ָדע ִאם לוֹ א יַ ִ ּגיד וְ נָ ָ ׂ
שא ֲעוֹ נ ֹו
שינָ ה וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
ש ָתה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת יְ הֹוָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְ ׂ
שו ֶּמת יָ ד אוֹ ְבגָ זֵ ל אוֹ ָע ׁ ַשק ֶאת ֲע ִמית ֹו
יהוה וְ כִ ֵח ׁש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ ְ ּבפִ ָּקדוֹ ן אוֹ ִב ְת ׂ
נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא ו ָּמ ֲעלָ ה ַמ ַעל ַ ּב ָ ֹ

רש"י
כי תחטא ולא ידע ואשם .גבי
אשם תלוי כתיב:
מאי הוי עלה .דספק אכל ספק
לא אכל אליבא דר''ש:
חטא ואיו יודע במאי חטא .כגון
חלב וותר לפיו ולא ידע איזו
מהן אכל או ספק חטא או ספק
לא חטא כגון שומן וחלב לפיו:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .10יט ,ב – כ ,א
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּייב,
ַעל ַמה ֶ ּנ ְח ְלק ּו?
ּ
ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁשוּם ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת,
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע פוֹ ֵטר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֲא ִפילּ ּו נִ ְת ַ ּכ ֵּוון ִל ְלקוֹ טְּ :ת ֵאנִ ים וְ ִל ֵ ּ
יקט ֲענָ ִבים,
ֲענָ ִבים וְ ִל ֵ ּ
יקט ְּת ֵאנִ ים,
ׁ ְשחוֹ רוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ְל ָבנוֹ ת,
ְל ָבנוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ׁ ְשחוֹ רוֹ ת.
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע פוֹ ֵטר.

רש"י
תיוקות הייו מתעסק .שתכוון
למול את זה ומל את זה ושוגג
כגון שהיה מתכוין לזה עצמו
אבל סבור שולד בשבת:
בדבר דלאו מצוה .כגון תכוין
לתאה זו ולקט את זו:
מקלקל בחבורה חייב .דהכי
אמרין בבבא קמא בפרק המיח
את הכד )דף לד (:כל המקלקלין
פטורין חוץ מחובל ומבעיר:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
יהנִ י ִאם ּ ָפ ַטר ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ְּת ֵמ ַ
ִאם ֵ ּכן ָל ָּמה נֶ ֱא ַמרֲ " :א ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה"
ּ ְפ ָרט ַל ִּמ ְת ַע ֵּסק".
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ " :א ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה") 152ויקרא ד ,כג(!
ּ ְפ ָרט ַל ִּמ ְת ַע ֵּסק".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ְת ַע ּ ֵסק ַ ּב ֲחלָ ִבים וַ ֲע ָריוֹ ת – ַח ּיָיב,
ׁ ֶש ֵּכן נ ֱֶהנָ ה.
ִמ ְת ַע ּ ֵסק ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת – ּ ָפטוּר,
ְמלֶ אכֶ ת ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
וְ ָהא ִּתינוֹ קוֹ ת דְּ כִ י ִמ ְת ַע ּ ֵסק דָּ ֵמי,
ו ְּתנַן:
" ִמי ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנֵ י ִתינוֹ קוֹ ת ֶא ָחד ָלמוּל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ ֶא ָחד ָלמוּל ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת
וְ ׁ ָש ַכח ו ָּמל ֶאת ׁ ֶשל ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר.
ּ
ּ
שה ִמ ְצוָ ה – ָפטוּר.
ַעד ָ ּכאן ָלא ּ ָפ ַטר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ָ ּלא ִמ ׁשוּם דְּ ָק ָס ַברָ :ט ָעה ִ ּב ְד ַבר ִמ ְצוָ ה ,וְ לֹא ָע ָ ׂ
ֲא ָבל ִמ ְת ַע ֵּסק ְ ּב ָד ָבר ,דְּ ָלאו ִמ ְצוָ ה ֲ -א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ַח ֵ ּייב" )שבת קלז!(.
ָא ַמר לוֹ ַ :ה ּנַח לְ ִתינוֹ קוֹ ת,
ּ
הוֹ ִאיל ו ְּמ ַקלְ ֵקל ְ ּב ַחבּ ו ָּרה – ַחיָיב,
ִמ ְת ַע ּ ֵסק ְ ּב ַחבּ ו ָּרה – ַח ּיָיב.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב יְהו ָּדה לִ ׁ ְשמו ֵּאל:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ַל ֵ ּקטְּ :ת ֵאנִ ים וְ ִל ֵ ּ
יקט ֲענָ ִבים,
ֲענָ ִבים וְ ִל ֵ ּ
יקט ְּת ֵאנִ ים
ׁ ְשחוֹ רוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ְל ָבנוֹ ת,
ְל ָבנוֹ ת וְ ִל ֵ ּ
יקט ׁ ְשחוֹ רוֹ ת -
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב ַח ָּטאת.
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע פוֹ ֵטר".
וְ ָהא ָהכָ א ִ -מ ְת ַע ּ ֵסק הוּא,
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע נ ִַּמי לָ א ָקא ּ ָפ ַטר ֶא ָּלא ִמן ִמינָא לְ ִמינָא,
ש ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
 152אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ָבל ְ ּב ַחד ִמינָא ֲ -א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ַח ּיֵיב!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִיתין וְ ָתא ָ ּב ְת ַראי.
ׁ ִשי ְננָא! ׁ ְשבוֹ ק ַמ ְתנ ִ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָא ַבד ְמלַ ֵ ּקט ִמ ִּלבּ וֹ .
נ ְִת ַּכ ֵ ּוון לְ לַ ֵ ּקט ֲענ ִָבים ,וְ ׁ ָשכַ ח וְ ָסבוּר ְּת ֵאנִים ָ ּב ֵעינָא ,וְ ָהלְ כָ ה יָדוֹ ַעל ָה ֲענ ִָבים.
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברֲ :ה ֵרי נ ֶֶע ְׂש ָתה ַּכ ָ ּוונָתוֹ .
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַברֲ :ה ֵרי לֹא נ ֶֶע ְׂש ָתה ַּכ ָ ּוונָתוֹ ו ַּמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ .

כ,א

ֵמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּייב
]על ַמה ֶ ּנ ְח ְלקוּ[ ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת
ֶא ָ ּלא ַ
ּ
ּ
יעזֶ ר ְמ ַח ֵייב ַח ָּטאת וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע פוֹ ֵטר".
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ -מאי ָק ָא ַמר?
דִּ ְפלִ יגֵ י ְ ּבנִ ְת ַּכ ֵ ּוין :לְ לַ ֵ ּקט ֲענ ִָבים וְ לִ ֵ ּקט ְּת ֵאנִים,
ׁ ְשחוֹ רוֹ ת וְ לִ ֵ ּקט לְ ָבנוֹ ת,
ֲענ ִָבים ו ְּת ֵאנִים,
ׁ ְשחוֹ רוֹ ת וּלְ ָבנוֹ ת –
ַמאי נִיה ּו?
ׁ ְשנֵי ׁ ֵשמוֹ ת.
ַהיְינ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי!
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַמאי ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן?!
ֶא ָּלא לָ או ִמ ְת ַע ּ ֵסק ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברִ :מ ְת ַע ּ ֵסק ַח ּיָיב,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי ָס ְב ֵריִ :מ ְת ַע ּ ֵסק ּ ָפטוּר!
לָ א!
ִמ ְת ַע ּ ֵסק דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹלָ ּ :פטוּר.
וְ ָהכָ א ְ ּב ָהא ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשזו ִּרי ָס ַברָ ׁ :שכַ ח ְמלַ ֵ ּקט ִמ ִּלבּ וֹ ְ ּב ׁ ֵשם ֶא ָחד  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ַח ּיָיב.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יּ ִ ,ב ׁ ְשנֵי ׁ ֵשמוֹ ת:
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר :לָ א ׁ ְשנָא ְ ּב ׁ ֵשם ֶא ָחד,
וְ לָ א ׁ ְשנָא ִ ּב ׁ ְשנֵי ׁ ֵשמוֹ ת,
ּ ְפלִ יגֵ י.
ָר ָבא ֲא ַמר:
לִ ְ ּיק ַדם ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָהי ּו ְל ָפנָ יו ׁ ְש ֵּתי נֵ רוֹ ת דּ וֹ ְלקוֹ ת אוֹ ְ
יבה ֶאת זוֹ .
וְ נִ ְת ַ ּכ ֵּויןְ :ל ַכבּ וֹ ת ֶאת זוֹ וְ ִכ ָ ּ
ּ
ְל ַה ְד ִליק ֶאת זוֹ וְ ִה ְד ִליק ֶאת זוֹ – ָפטוּר.
יבה וְ ִה ְד ִליק,
ְל ַה ְד ִליק ו ְּל ַכבּ וֹ ת וְ ִכ ָ ּ
ימה ַא ַחת – ַח ָ ּייב,
ִ ּבנְ ׁ ִש ָ
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי נְ ׁ ִשימוֹ ת ָ ּ -פטוּר".
ּכבוּיוֹ ת,153

ימה ַא ַחת – ַח ָ ּייב" – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
" ִ ּבנְ ׁ ִש ָ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לָ א ִא ְית ֲע ַבד ַמ ְח ׁ ַש ְב ֵּת ּיה ,דְּ ָהא לְ ַה ְדלִ יק ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָ ּב ֵעי ,וּלְ ַב ּסוֹ ף לְ כַ בּ וֹ ת,
וְ כִ י ֲע ַבד ַמ ֲע ֶׂשהִּ :כ ָ ּיבה ,ו ַּב ּסוֹ ף ִה ְדלִ יק הוּא.
וְ ֵא ָימאָ ּ :פטוּר,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ,נ ְִהי דְּ ַא ְקדּ ו ֵּמי לָ א ַמ ְקדִּ יםַ ,אחו ֵּרי נ ִַּמי לָ א ְמ ַא ַחר.
)ארוּכּ וֹ ת(
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רש"י
אבל בחד מיא אפילו רבי יהושע מחייב .ואת
אמרת מתעסק בשבת פטור דמשמע בסתם
ואפילו בחד מיא:
אפילו ר' יהושע מחייב .דלאו מתעסק הוא
שהרי ללקיטת תאים תכוין וליקט תאים אף
על גב דאביי ורבא לא פטרי במתעסק אלא
במתכוין להיתר כגון לחתוך את התלוש אבל
שמואל אפי' במתעסק באיסור פטר מדקט
הש''ס למילתיה מלאכת מחשבת אסרה תורה
משמע שיתכוין בו:
ותא בתראי .תריץ כוותי דמתעסק פטור והכא
לאו מתעסק הוא דאותה שתכוין אותה ליקט
ומאי טעמא פטר רבי יהושע כגון שאבד מלקט
מלבו מחשבה ראשוה של לקיטה אבדה מלבו
ושכחה כגון שתכוין ללקוט עבים ושכח
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:
מאי יהו ב' שמות .קא סלקא דעתך השתא
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:
אלא לאו מתעסק איכא ביייהו .דשמעיה רבי
יהודה לרבי שמעון שזורי דאוקי פלוגתא באבד
מלקט מלבו אבל במתעסק דברי הכל פטור
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:
אבד מלקט מלבו בשם אחד .שתכוין לתאה זו
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:
בשי שמות .שתכוין לתאים ושכח וכסבור
עבים בעיא והלכה ידו על התאים:
ורבי יהודה סבר אפילו בשם אחד פליגי.
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:
ליקדם איכא ביייהו .שתכוין ללקט זו תחלה
ואחר כך זו והלכה ידו על האחרוה ר' שמעון
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
ובשעת לקיטת כל אחת ואחת לא לזה הוא
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:
והא תיא .סייעתא דחיישין למוקדם ומאוחר:
להדליק זו .בשגגת שבת או בשגגת מלאכות:
והדליק זו פטור .דהייו מתעסק לא תכוין אלא
לאחת ולא עשאה ועשה את חברתה:
להדליק ולכבות .כשהיה ר דולק ור כבוי
ותכוין להדליק זה תחלה ואחר כך לכבות זה
וכבה זה ואחר כך הדליק זה:
אם בשימה אחת .שפח ומחמת הפיחה כבה
זה והדליקה חייב דליכא למימר הי מוקדם והי
מאוחר:
בשתי שימות פטור .דלא עשית כסדר:
לא אתעביד מחשבתיה .דאיכא למימר כבה
ואחר כך הדליק:

"ס ֵפק ָא ַכל ֵח ֶלב"
מסכת כריתות פרק ד' – ָ
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 .11כ ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַהחוֹ ֶתה ֶ ּג ָח ִלים ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ָּטאת.
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַח ָ ּייב ׁ ְש ַּתיִ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ַכ ֶ ּבה ֶאת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת,
ו ַּמ ְב ִעיר ֶאת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת".
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ִאי דְּ ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין לְ כַ בּ וֹ ת וּלְ ַה ְב ִעיר ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַמאן דְּ ָפ ַטר?
ֶא ָּלא דְּ לָ א ָקא ִמ ַּכ ֵ ּוין לְ ַה ְב ִעיר ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַמאן דִּ ְמ ַח ּיֵיב ַּת ְר ֵּתי?
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ּנ ְִת ַּכ ֵ ּוין לְ כַ בּ וֹ ת ָה ֶעלְ יוֹ נוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַה ְב ִעיר ֶאת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת:
דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָק ָס ַברְ :מ ַקלְ ֵקל ְ ּב ַה ְב ָע ָרה – ּ ָפטוּר.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי צָ דוֹ ק ָא ַמרַ :ח ּיָיב.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבנ ּ ַָפח ׁ ָשנ ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַעד ָּכאן לֹא נִ ְת ַ ּג ְּל ָתה ַט ְע ָמא ׁ ֶשל ֲהלָ כָ ה זוֹ .
ַא ּ ִמי ַ ּבר ָא ִבין וְ ַרב ֲחנַ נְ יָא ַ ּבר ָא ִבין דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:

כ,ב

ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ כַ בּ וֹ ת וּלְ ַהבְ ִעיר:
דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמאָ :סבַ ר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
דְּ ָא ַמרַ :ה ְב ָע ָרה לְ לָ או יָ צָ את.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי צָ דוֹ קָ :סבַ ר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי נָ ָתן,
דְּ ָא ַמרַ :ה ְב ָע ָרה לְ ַח ֵּלק יָ צָ את.
ָר ָבא ֲא ַמר:
לְ ַה ְקדִּ ים ִא ָּיכא ֵ ּבינַ יְ יה ּו.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ כַ בּ וֹ ת וְ הוּבְ ֲער ּו ֵמ ֵאילֵ ֶיהן:
וְ ַת ָ ּנא ַק ָּמאָ :סבַ ר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין – ּ ָפטוּר.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי צָ דוֹ קָ :סבַ ר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין – ַח ָ ּייב.

רש"י
החותה .הממלא כלים מצבור
הגחלים:
מכבה העליוות .שעכשיו עשות
תחתוות וכבו מחמת המשא של
עליוות ומבעיר התחתוות שהיו
כבויות מחמת המשא שהיה
עליהן וכשהן עכשיו עליוות
תבערות:
מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי.
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
לכיבוי של אלו על מת שיתבערו
אלו אף על פי שהוא מקלקלם
אצלו:
מקלקל בהבערה .כגון דפח הוא
כדאמר רבי יוחן בפח שו דלא
יחא ליה לפח להבעיר גחלים:
מקלקל בהבערה חייב .דקיי''ל
אף על גב דשאר מקלקלים
פטורין חובל ומבעיר חייבין:
אמי בר אבין כו' .כגון שתכוין
לכבויי ולהבערה ואפילו הכי
אהבערה פטור תא קמא סבר
לה כר' יוסי דאמר הבערה ללאו
יצאת וליכא קרבן:
להקדים איכא ביייהו .שתכוין
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
דאקדומי לא אקדמיה אחורי
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:

92

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12כ ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ַהחוֹ ֶתה ֶ ּג ָח ִלים ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתְ ,ל ִה ְת ַח ֵּמם ָ ּב ֶהם וְ הו ְּב ֲער ּו ֵמ ֵא ֵיל ֶיהן".
ָּתנֵ י ֲח ָדאַ " :ח ָ ּייב".
וְ ָתנֵ י ִא ָיד ְךָ ּ " :פטוּר".
ָהדְּ ַתנְ יָ אַ " :ח ָ ּייב" – ָק ָסבַ רְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ַ -ח ָ ּייב ָעלֶ ָיה.
ינָה ְצ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
וְ ָהא דְּ ָתנָ אָ ּ " :פטוּר" – ָק ָסבַ רְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵא ּ

הדרן עלך ספק אכל חלב

רש"י
שאיה צריכה לגופה .כגון זה
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:

