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  .כריתות ד� יט
ואינו ידוע איזה מה� טמא , שני שבילי� שאחד מה� היה בו קבר וההול� בו נטמא והשני טהור

  ?הא� חייב חטאת, והל� בה� באופני� דלהל� ונכנס למקדש, ואיזה טהור
  

והל# , ונטהר, הל# בראשו! ונכנס: סיפא
  בשני ונכנס

כ בשני "הל# בראשו! ואח: רישא
  ונכנס

  

  לתנא קמא  יב חטאתחי  1חייב חטאת

  חייב חטאת: ש"ק אליבא דר"לת  2פטור
  3פטור: ש"ש ב! יהודה אליבא דר"לר

  שמעו!' לר

  
  ?ל בעני� ידיעת ספק אי חשובה כידיעה"ל אדר"יוחנ� ודר' יוחנ� אדר' דר' מה הקושיא של הגמ

  

    ידיעת ספק לעני! לחלק לחטאות  ידיעת ספק להחשב כידיעה לחייב חטאת
  4יוחנ!' לר  לא מחלקת  חשובה כידיעה

  5לריש לקיש  מחלקת  ישמעאל' אינה חשובה כידיעה רק לר

  
ואכל אחד מה� , חתיכות חלב ונותר' היו לפניו ב: כגו�, ולא יודע איזה עבירה עבר, שגג בעבירה

  ?מה הדי�, ובא על אחת מה� בשגגה, היו אשתו נדה ואחותו. בשגגה
  

    לעני! חטאת  לעני! אש� תלוי
  אליעזר' לר  יבחי  חייב 

  חייב: ש"לר
  פטור: יהודה' לר

  יהושע' לר  פטור

  
                                                           

ספק לנו א� הוא טמא עכשיו  ד, הא לא היתה  ידיעה של טומאה, למה חייב ' והו קשה לגמ 1
לרבנ! כ א !  ' יוחנ!  תיר+ דאפי'  ור. י שמעאל דלא בעי ידי עה בתחילה' ל דהא מני ר"ותיר+ ר. כשנכנס

  .עשו ידיעת ספק כידיע ת וד אי
,   ועל  כל כנ יסה י ש לומר ש ביל ז ה הו א הט הור,  דה א נט הר ב י נתי�,דשני ט ומאות נינ הו  , והט ע� 2

  .את מקדש וקדשיו  בעינ!  ידיעה בת חילה ובסו � והע ל� בינתי�ובטו מ, ואי! י דיעה  ודאי ת שנטמא
מ  " מ, והג� שיש לו טומאה ודאית, ג שכשהל# בשני שכח שהל# בראשו!"בכה', ומוקי לה בגמ 3

 הוא  יודע   ,דמילא א� היה   זכור  בשעת הל יכה  בשני  שהל# בר אשו!  ,  ידיעה וד אית  לא ה יתה  כא!
ק  "דת, ובז ה נח לקו. ו!  אי! ל ו ידי עה ו דאיתאול� א� שכח א ת הליכתו  בראש,  שנטמא ב ודאי

וכיו!  שיש כא!  ,  מקצת ידיעה כידי עה דמיא,ל דכיו!  שהיה לו מקצת ידי עה "ש ס"אליבא דר
ל שמקצת ידיעה לאו כיד יעה  "ש ס"ש ב!  יהוד ה אליבא  דר"ואי לו ר. טומאה וד אית מביא קרב !

  .ובעי נ! ידי עה בתחילה, דמיא
ונעל� ממנו  "גבי טומאה עשו ידי עת ספק כידיעה משו� דכתיב דרק  ל, ד לא קשיא' ותיר צה ה גמ 4

כ  "משא.  דכיו!  שיוד ע מקצת אינו ח שוב נ על�, ידי עה ד אית  בה נ מי ס פק חייב ק רא  ," והוא  טמא
 . עד שידע וידיע ת ספק אינ ה ידי עה," או הוד ע אליו חט אתו"בכל התור ה כת וב 

מ "מ, חשובה ידיע ה לח לק לחטאותל אליבא דרבי  לעיל שידי עת ספק "ל ס"והג � שקשה דלר  5
והג � שודאי  , י שמעאל לא מצ רי#  י דיעה'  ישמ עאל ולא כ רבי  כ די ל אשמועינ!  דר'  אוקמה הכ א כר

דצ רי# י דיעה   ) הלכה למשה מסיני,(מ אולי גמיר  לה מגמרא "שלא מצרי# ידי עה מדאור ייתא מ
  .ל שלא"ל ר"קמ, בתחי לה
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  .כריתות ד� יט  
  ?מה הדי�, שבת ויו� הכפורי� ועשה מלאכה באחד מה�

  

    בעשה בבי! השמשות שביניה�  כ"בעשה תו# היו� ואינו יודע א� בשבת או ביוה
  לתנא קמא  יהושע' א ור"מחלוקת ר  יהושע' א ור"מחלוקת ר

  יוסי' לר  1פטור  יהושע' א ור"מחלוקת ר

  
  ?יהושע באופני� דלהל� או לא' א ור"הא� נחלקו ר

  

ענבי� ותאני� : שמות' משו� ב
  2לפניו ולקט מאחד מה�

אילנות תאני� ' ב: משו� ש� אחד
  לפניו ולקט מאחד מה�

  

  ש שזורי"ש ור"לר  3חייב  חייב

  5יהודה' לר  4פטור  חייב

  
  :כריתות ד� יט

  ].יהושע' ה אפילו ר"י בד"לשיטת רש[? מה דינו, דלהל�המתעסק בשבת באופני� 

  

 תלוש להגביהנתכוו! 
  זה וחת# מחובר אחר

 תלוש לחתו#נתכוו! 
  זה וחת# מחובר אחר

נתכוו! לחתו# מחובר 
  זה וחת# מחובר אחר

  

  6לרב נחמ! אמר שמואל  פטור  פטור  פטור

  לאביי  חייב  חייב  7פטור

  לרבא  חייב  8פטור  פטור

                                                           
ונמצא שלא עשה ,  כ"ומ קצתה ביו ה, בשב תמשו� שאפשר לנו לו מר שעשה מקצת המ לאכה עשה  1

א שהמוסי� חוט אחד על הארי ג  "ל לר"דהג� דס) 'בעמוד ב(' ומבואר בגמ. [בא� אחד מה! כשיעור
א דבעי נ!  "יוסי  סוב ר אליבא  דר'  ל דר"י, חוט  אחד  ביו�  השני חיי ב' כ א� עשה אפי"וא,  חייב

 ].חו טי!' דוקא ב
 .  'ספק אכל חלב ספק שומ! וכו,  ספק קצר ספק טח!כגו!  , ה שאר הא ופני� שנזכרו במ שנה"וה 2
ול א אי כפת , דהי י נו שי ודע  שבלקיטת תאני � חט א, דיו ד ע במ ה חט א וג � יוד ע איזו מל אכה  עשה 3

 .  א� מזה או מזה,לי מה שאינו יו דע מאיזה איל! בדיו ק לקט 
ושחורות , �דה רי נק ט ענבי� ו תאני, י הודה '  לקמ! מ בואר  כיצ ד די!  זה נ כנס  בדבר י ר' ובגמ  4

  . וזה שני  מיני �, ולבנו ת
דא� נאמ ר שמתעס ק  , והקשתה ה משנה עליו. יה ושע' יה ודה  מדוע  פטר באופ! זה  ר' אכ!   תמה  ר 5

והיינ ו מתעסק , ותי רצה  פרט למתעסק, "בהאשר חטא "באופ! זה חיי ב מה  נמעט מקרא ד
  .  בהית רא שנתכוו ! לחתו#  התלוש וחת# את המחובר

אבל  א�  , וצר י# שי תכוו!  למלאכה  זו עצמה ש עשה אותה, רה  תורה ל דמל אכת  מחשבת א ס"ס 6
  .עשה מלאכה א חרת  ממה שנתכוו! פ טור

, וכ! צ רי#  שלא יתכוו ! לשו� חתיכה ,  ל לאביי שצ רי#  שלא יהיה  מכוו!  למלאכה  דאיסורא"ס 7
וחת# ,   שהו א מלאכת  היתר  וג�  לא נתכוו!  לחתיכה,ג  שנתכוו! ל הגבי ה את  התלוש "ולכ#  רק ב כה

  .  זהו  המתעסק הפטור,המחוב ר את 
שה תכוו!  למלאכת חתי כה   ' ואפי,  חשוב מתעסק,  ל שא� לא נת כוו!   למלאכה ד איסורא"ס 8

  .מ כיו! שנ תכוו!  להיתר ולא לאיסור  חשוב מתעסק לפוטרו"מ, ונעשתה מחשבתו
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  :כריתות ד� יט  
  ].ה אבל"ותוד, ה לשו�"תוד. 'לשיטת תוס[? מה דינו, המתעסק בשבת באופני� דלהל�

  

 תלוש להגביהנתכוו! 
  ונמצא שחת# מחובר

 תלוש לחתו#נתכוו! 
  ונמצא שחת# מחובר 

נתכוו! לחתו# מחובר 
  1זה וחת# מחובר אחר

  

  לרב נחמ! אמר שמואל  פטור  פטור  פטור

  לאביי  פטור  חייב  פטור

  לרבא  פטור  פטור  פטור
  

א� עשה מלאכה , שנתכוו� למלאכה דאיסורא' המתעסק בשבת אפי, לרב נחמ� אמר שמואל
  ?מה הדי� באופני� דלהל�, אחרת פטור

  

    מתעסק בחבורה  מתעסק בחבורת מילה  מתעסק בשאר מלכות
  אליעזר' לר  חייב חטאת  3חייב חטאת  2חייב חטאת

  יהושע' לר  4חייב חטאת  פטור  פטור
  

והלכה , שנתכוו� ללקוט דבר אחד ושכח שנתכוו� אליו וחשב ללקוט דבר אחר,  מליבואבד מלקט
  ?5ידו ולקטה את הדבר שבאמת היה צרי�

  

    7בתרי מיני  )ה הכא"תוד (6במי! אחד
  אליעזר' לר  חייב חטאת  חייב חטאת

  יהושע' לר  פטור  חייב חטאת
  

                                                           
ע "לכושניה� של איסורא הוי מתעסק ' אפי, ל שבאופ� שנתכוו� לדבר אחד ועלה בידו דבר אחר"ס' תוס 1

וה� מפרשי� שמחלוקת אביי ורבא היא בנתכוו� לאותה חתיכה . ולא נחלקו בזה האמוראי� דלהל�
שג� לא יתכוו� , ואביי מצרי�. אלא שנתכוו� למלאכת היתר ועלתה בידו מלאכת איסור, שפעל  בה

�  .כהולא למלאכת חתי, דהיינו שא� לבסו� חת� צרי� שבתחילה יתכוו� לתלוש, למלאכה שנעשתה לבסו
א ודאי לא ילי� ממלאכת מחשבת לפטור "שמבואר שר, )ה מבעי ליה"ד', סו� עמוד א(י לעיל "ברש' ע 2

דאי� פטור מלאכת מחשבת (וכיו� שכ� א� נתכוו� למלאכת איסור ודאי חייב , "בה"אלא ילי� מ, מתעסק
  .ורק א� נתכוו� לדבר היתר ועלה בידו דבר איסור יש בזה מתעסק, )במתעסק

ואינו דומה למתעסק , אלא ששבת דחויה אצל מילה בזמנה,  הוא מתעסק בלחתו� דבר איסורס"דסו 3
,  רק שהותר במילה דזמנה"דכא� יש איסור , לדבר היתר כגו� לחתו� את התלוש שאי� איסור בכלל

  .דמל את של אחר השבת, וכשטעה נמצא שלא הותר
ג� מתעסק , נו שמקלקל בחבורה חייבדכיו� שמצי, ג שחייב"שג� שמואל מודה בכה' מבואר בגמ 4

יהושע שלא פטר אלא לגבי בא למול את של שבת ונמצא ' ולכ� באמת מדוייק מדברי ר. בחבורה חייב
אבל כשלא מתעסק ,  ומשו� שהוא מתעסק בדבר מצוה ולא עלתה בידו מצוה"שמל את של אחר השבת 

  . חייב"בדבר מצוה והתעסק בחבורה 
ולכ� לא קשה על שמואל ממה ,  אותה לבסו� ליקט"כיו� שלאותה שכיוו� , קובזה לא שיי� די� מתעס 5

 . יהושע שחייב' ל לר"שיש לדייק ממשנה זו שבחד מינא ס
והלכה ידו , ושכח והיה סבור שרוצה ללקט תאני� אחרי� שמצד אחר, כגו� שנתכוו� ללקט תאני� אלו 6

דכיו� שהוא מי� אחד הוי כנתקיימה , יביהושע מודה שחי'  בזה ג� ר"על התאני� הראשוני� שרצה 
  .בקשתו ומחשבתו

' א ור"בזה נחלקו ר, והלכה ידו על הענבי�, ושכח והיה סבור שרוצה תאני�, כגו� שנתכוו� ללקט ענבי� 7
יהושע מצרי� שג�  תתקיי� ' ור.  חייב"ל דכיו� שנתקיימה בקשתו "א ס"דר, יהושע אליבא דשמואל

 . ופטור"נתקיימה משחבתו וכא� לא , מחשבתו וג� בקשתו


