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ביאורי מושגי
גבריאל המלא! – הגמרא מתארת את תיפקודו של גבריאל בתקופת החורב .הגמרא קובעת שהוא פעל בניגוד להנחיות שקיבל
כדי להקל על ע ישראל .תיאור זה בא להמחיש את המתח שקיי בעולמות העליוני בי האהבה שהשכינה חשה לע ישראל
לבי העובדה שבשל חטאי ע ישראל ניתנה למשחית רשות להשחית.
מתח זה מייצג את קיומ של מידות שונות שבה ה' מנהיג את העול ואת הסתירה שעולה מה לעיתי  .מתח זה מבוטא
בצורה מדהימה בקביעת הגמרא )ברכות ה( שה' מתפלל בכבוד ובעצמו .קביעה זו מבטאת את העובדה שיש מידה מסויימת שלפיה
ה' מעוניי בהצלת ע ישראל אול לפי מידה אחרת לא נית לעשות זאת.

המקור למספר העינויי
כתוב בתורה חמש פעמי עינוי )פע אחת בפרשיית המועדות של פנחס ,עפמיי
בפרשיית הכניסה אל הקודש שב'אחרי מות' ,ועוד פעמיי בפרשיית המועדות של 'אמור'( 
מכא שיש חמש עינויי .

המקור לאופי העינויי
מניי ששתיה נכללת באכילה
כתוב 'בבקר ובצאן וביין ובשכר ...ואכלת שם' – מכא ששתיית שכר נחשבת
אכילה )מנזיר לומדי ששכר הוא משקה משכר(

העובדה שאכילה נכללת כעינוי נלמדה כבר
בד הקוד .

מניי שמניעת סיכה )בשמ( היא עינוי
כתוב לגבי דניאל 'וסוך לא סכתי' –
והמלא! אחר כ! אמר לדניאל – ''אשר נתת את ליבך להתענות לפני א-לוהיך'
מניי שמניעת רחיצה )במי ( היא עינוי
אפשרות א' :הפסוק בדניאל חוזר על השורש ס.כ.ה .פעמיי  'וסוך לא סכתי' –
מכא אנו מרבי שדניאל ג לא ס! בשמ וג לא רח( במי
אפשרות ב' :כתוב לגבי הבריחה מאבשלו  'העם רעב ועיץ וצמא' –
ואחר כ! אמר שלמה לאביתר )שברח ע דוד( 'וכי התענת בכל אשר התענה אבי'

למדנו מהפסוק 'מי קרי על נפש עיפה' 
שעייפות היא העדר רחיצה

מניי שמניעת נעילת הסנדל היא עינוי
כתוב לגבי הבריחה מאבשלו  'והוא הולך יחף' –
ואחר כ! אמר שלמה לאביתר

)שברח ע דוד( 'וכי התענת בכל אשר התענה אבי'

למדנו מהפסוק 'מנעי רגל! מיח שיח היא
העדר מנעל.

מניי שמניעת תשמיש המיטה היא עינוי
לב השביע את יעקב אבינו 

'אם תענה את בנותי'

יי – ליי יש פוטנציאל של הרס )כשמגזימי בו( ,ופוטנציאל של בניה )כששותי אותו במידה(
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