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  .פא ד� יומא
  ?כ"הא� אכילה ושתיה מצטרפת לשיעור לחייב ביוה

  
  אליבא דרבנ�  1יהושע' אליבא דר  

  מצטרפי�  אי  מצטרפי�  וריש לקיש, לרב חסדא
  2אי  מצטרפי�  אי  מצטרפי�  יוחנ�' ור, לרב נחמ�

  
  ].ה השמר"תוד[? הא� הכוונה למצות עשה או למצות לא תעשה" השמר"כשהתורה כותבת 

  
  כשכתוב גבי מצות עשה  וב גבי מצות לא תעשהכשכת  

   עשה$ דעשה "השמר"   לא תעשה$ דלא תעשה "השמר"  לריש לקיש
   לא תעשה$ דעשה "השמר"   לא תעשה$ דלא תעשה "השמר"  יוחנ�' לר

  
  ?כ פטור מעונש ואזהרה"מהיכ� אנחנו יודעי� שהעושה מלאכה או מבטל עינוי בתוספת יוה

  
  נש כרתעומ פטור  אזהרהמ פטור  

  ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲע&%  לעושה מלאכה
  )כח:ויקרא כג (ְ&ֶעֶצ� ַה$#� ַהֶ!ה 

  ְוָכל ַה6ֶֶפ5 ֲא5ֶר 4ֲַעֶ&ה 2ָל ְמָלאָכה 
  )ל:ש� ( ְוַהֲאַבְד4ִי ֶאת ַה6ֶֶפ5ְ&ֶעֶצ� ַה$#� ַהֶ!ה

  ה2ִי ָכל ַה6ֶֶפ5 ֲא5ֶר לֹא ְתע6ֶ9  3מקל וחומר  למבטל עינוי
  )כט:ש� ( ְוִנְכְרָתהְ&ֶעֶצ� ַה$#� ַהֶ!ה

  
  ?כ"מהיכ� אנחנו יודעי� אזהרה ועונש לעושה מלאכה ומבטל עינוי ביוה

  
   כרתעונש  ת לאואזהר  

   ְ:ֶעֶצ�לֹא ַתֲע)'ְוָכל ְמָלאָכה   עושה מלאכהל
  )כח:ויקרא כג ( ַה=>� ַהֶ;ה

  ... הְוָכל ַה6ֶֶפ5 ֲא5ֶר 4ֲַעֶ&ה 2ָל ְמָלאָכ
  )ל:ש� (ְוַהֲאַבְד4ִי ֶאת ַה6ֶֶפ5 ַהִהוא

  ...2ִי ָכל ַה6ֶֶפ5 ֲא5ֶר לֹא ְתע6ֶ9ה  4מגזירה שוה  מבטל עינויל
  )כט:ש� ( ְוִנְכְרָתה

                                                           
שבשניה� הנוגע בה� טמא , דהיינו שזמ� טומאת שני הדברי� שוה(ל שכל שטומאתו שוה "יהושע ס' ר 1

דהיינו ששני הדברי� שיעור הטומאה שלה� (וכ� שיעורו שוה , )עד הערב או בשניה� טמא שבעת ימי�
אול� דברי� , אז מצטרפי� שני חצאי שיעור לשיעור לטמא) 'טמא בכזית או בכעדשה וכוכגו� ל, שוה

ורבנ� חולקי� וסוברי� שכ� מצטרפי� לטמא . שאינ� שוי� או בזמנ� או בשיעור� אינ� מצטרפי�
 .כהשיעור הגדול שבה�

וכל שלא " יתובי דעתא"מ כא� בעינ� "מ, דברי� שאינ� שוי� מצטרפי�' ל לרבנ� בעלמא דאפי"דא  שס 2
א� אכל חצי שיעור אכילה ' יתבא דעתיה אפיילא מ, או לא שותה כשיעור שתיה, אוכל כשיעור אכילה

 .ושתה חצי שיעור שתיה ביחד
כ "בכל אופ� גזה, תות וימי� טובי�דהנה מצאנו שא  במלאכה החמורה שהיא נוהגת לאיסור ג� בשב 3

ו עינוי הקל שאינו נוהג בשבתות וימי� טובי� שלא יהיה מוזהר "ק, כ"שלא מוזהר עליה בתוספת יוה
 .כ"עליו בתוספת יוה

אי� אנחנו יכולי� " 0ִי ָכל ַהֶ(ֶפ, ֲאֶ,ר לֹא ְתע*ֶ(ה ְ)ֶעֶצ� ַה&%� ַהֶ#ה) "כט:ויקרא כג( דכתיב בקרא אהנה מה 4
ולכ� .  או שאר דברי עינוי"לא תשתה" או "לא תאכל"כיו� שלא כתוב בפירוש , ללמוד אזהרה לעינוי
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  :יומא ד� פא
  ?כ הא� חייב כרת"השותה חומ, ביוה

  
  , )רביעית(השותה הרבה חומ,   )מלא לוגמיו(השותה מעט חומ,   

  או מזגו במי�
  חייב כרת  1ומשנתנו, בילר

  חייב כרת   אול� אסור לכתחילה$פטור מכרת   לרבנ�
  

                                                                                                                                                                                                   
דכא  " עצ�" "עצ�"ש היא מתיבות "ופירש רבינא שהגז, לומדי� זאת מגזירה שוהלמסקנא 

 לֹא ַתֲע&% ְוָכל ְמָלאָכה) "כח:ש�(וגבי מלאכה כתוב , " ַה=>� ַהֶ;הְ&ֶעֶצ�לֹא ְתע6ֶ9ה "נוי כתוב יבע
מזה שכתוב ד, ישמעאל לומד' רו. וכמו שהזהיר גבי מלאכה כ? מוזהר גבי עינוי"  ַה=>� ַהֶ;הְ&ֶעֶצ�
על דבר אשר ענה את אשת ) "כד:דברי� כב(ולגבי אונס נערה מאורסה כתוב " עינוי"כ לשו  "ביוה
ורב אחא בר . כ הזהיר"כ לא ענש אא"כ? כא  ביוה, כ הזהיר"מה גבי אונס לא ענש אא, "רעהו

ולגבי שבת בראשית נמי כתיב " 5ַַ:ת 5ַָ:ת> ) "לב:ויקרא כג(כ "יעקב למד מדכתיב כא  ביוה
ורב . כ"כ? ביוה, כ הזהיר"יש לנו לומר שכמו שבשבת לא ענש אא" 5ַַ:ת 5ַָ:ת> ) "טו:שמות לא(

מ שדינו "ש" 5ְ4ְִ:ת% 5ַַ:4ְֶכ�") לב:ויקרא כג(כ עצמו נקרא שבת דכתיב ביה "פפא למד מזה שיוה
 כשבת

,  הא חומA חייב$" שתה ציר או מורייס פטור"דאמרה , שמשנתנו אליבא דרבי' כ  דייקה הגמ 1
 .דחומA משיב את הנפש לשיטת רבי


