בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

ביאורי המושגי – בעמוד הבא

יומא עג) :תחילת הפרק( עד עד) :ש 7מהסו(
המשנה
רחיצת פני  ,נעילת
נעליי של יולדת:

 5איסורי יו"כ :אכילה ושתיה,
רחיצה,
סיכה,
נעילת סנדל,
תשמיש המיטה.

ר' אליעזר :מותרות,
חכמי  :אסורות.

תמרה גדולה )כותבת(

צירו אכילה:
כל המאכלי מצטרפי

שיעור שתיה:
מלא חלל פיו )מלא לוגמיו(

צירו שתיה:
כל המשקאות מצטרפי

שיעור אכילה:

מדוע כתוב אסור ולא כתוב חייב כרת:
א .המשנה מתייחסת לחצי שיעור )שלפי ר"י אסור מהתורה ולפי ר"ל אסור מדרבנ(
ב .המשנה מתייחסת לשאר האיסורי )חו& מאכילה ושתיה( שאי עליה איסור כרת.

קושיות על שיטת ר"ל

חצי שיעור

קושיה על ר"ל :הברייתא לומדת מפסוק שחצי שיעור אסור

ר' יוחנ :אסורה מהתורה,
ריש לקיש :מותרת מהתורה

)ואסורה מדרבנ(

תשובה :זוהי אסמכתא בעלמא – האיסור הוא רק מדרבנ!
הנחת יסוד :שבועה לא חלה על איסור דאורייתא או דרבנ
קושיה :א ר"ל אוסר חצי שיעור מדרבנ – כיצד חלה שבועה על חצי שיעור?

טעמו של ר' יוחנ:
יש משמעות ג ל  ½ מהכמות .שהרי היא
ראויה להצטר לעוד ½ כדי ליצור איסור

תשובה :שבועה אמנ לא חלה על איסור תורה ,אבל היא חלה על איסור דרבנ.

טעמו של ריש לקיש:
כתוב 'אכילה' – פחות מכשיעור אינו אכילה

קושיה :על שבועת העדות פטורי ג
פסולי העדות מהתורה וג פסולי דרבנ
תשובה :בפסולי עדות איננו מתחשבי
באיסור אלא ביכולת המעשית להעיד.

מניי שעינוי הוא איסור אכילה ושתיה
מקור א' :מקיש

'עינוי' ל'כל מלאכה לא תעשו'

נוסח  :1כש שמלאכה היא מניעה פסיבית כ ,עינוי הוא מניעה פסיבית )ולא התענות אקטיבית של ישיבה בשמש וכדו'(
נוסח  :2כש שמלאכה היא דבר שנאסר במקו אחר כ ,ג עינוי הוא פעולה שנאסרה במקו אחר )ומריבוי הפועל ע.נ.ה .בכמה מקומות
למדי על כל סוגי האכילה – אכילת איסור )פיגול ,נבילה וכו'(  ,אכילת היתר )חולי( ואכילת מצוה )תרומה((

מקור ב':

'והאבדתי את הנפש ההיא'

צרי ,עינוי שיש בו אבידת נפש
מקור ג' :מקיש 'עינוי' של יו"כ ל'עינוי' שנאמר במ –
כפי שהעינוי של המ היה באכילה כ ,ג העינוי של יו"כ )עינויי נוספי מוזכרי בתורה אול נכו להקיש עינוי בידי שמי לעינוי בידי שמי (
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בס"ד

בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

ביאורי המושגי
צו יו כיפור –הגמרא מקישה את את העינוי של הצו לאיסור מלאכה נית לדייק מכ ,שאופיו של הצו הוא לאו דווקא עינוי
וצער אלא סוג של שבתו והתנתקות מהעול  .ביו"כ אנו מתנתקי מהעול לכ איננו עושי מלאה ואיננו אכולי ומתענגי .
בדר ,זו אנו מתנתקי מהעול ומתנקי מחטאינו ועונתינו.
התנתקות זו אינה מדיניות של קבע אלא צור ,זמני ולכ יש חובה לאכול לפני יו"כ ,ולכ מיד מיו"כ אנו נשלחי לטבע )חג הסוכות(
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