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  :עו ד� יומא
  ?מ"ומה נפ" תירוש"מה פירוש תיבת 

  
  ?מ"מה נפ  מה ביאורו  

  2ל"לפירושו של ר  1יי�  בלשו� תורה
  שהנודר מ� התירוש אסור במיני מתיקה   כגו� ענבי� מתוקי�!מיני מתיקה   בלשו� בני אד�

  
  ?כ" ושלכ� אסורות ה� ביוה�מני� שהמנעות מרחיצה וסיכה ה� בכלל עינוי 

  
  צהרחי  סיכה  

  4הוקשה רחיצה לסיכה  3"ְוס-ְ, לֹא ָסְכִ)י"דכתיב בדניאל   א"להו
�"דכתיב בדניאל   6"ְוס-ְ, לֹא ָסְכִ)י"דכתיב בדניאל   5למסקנאְ�  7" לֹא ָסְכִ)יְוס

  

                                                           
וכא� אי אפשר לפרש שהכוונה לענבי� כמו , "ְזנ7ת ְוַיִי� ְוִתיר-6 ִי5ַח ֵלב" )יא:הושע ד(דכתיב  1

 .כיו� שאי� אכילת ענבי� משכרת, האחרי�בפסוקי� 
 ַמְעַ>ר ְ;ָגְנָ, 'וגו' הְו9ַכְלָ) ִלְפֵני " )כג:דברי� יד(ל אמר מני� ששתיה בכלל אכילה שנאמר "ר 2

אכ� . [מ ששתיה בכלל אכילה"ש, והוציאו הכתוב בלשו� אכילה !ותירוש הוא יי� ', וגו" ִ)יר6ְָ,
� את היי� בתו, מאכל כגו� אניגרו�דיתכ� שנות, דחתה לימוד זה' הגמ.[ 

ד-ת לֹא 9ַכְלִ)י 7ָבָ>ר ָוַיִי� לֹא ָבא ֶאל ִ?י ) "ג:דניאל י(לשו� הפסוק בדינאל  3 Aלֹא ֶלֶח� ֲחמ �ְ�ְוס
 Fִי ִמ� ַהC-� ָהִרא6-� ֲא6ֶר ָנַתָ) ֶאת ִלEְָ, ,ַוCֹאֶמר ֵאַלי Dל ִ)יָרא ָדִנCֵאל" )יב:ש�(וכתיב , "ָסְכִ!י

 � . והרי שהדברי� שעשה ה� נקראי� עינוי!"  ִלְפֵני ֱאלֶֹהיָ, ִנ6ְְמע7 ְדָבֶריָ,%ְלִהְתַע#�תְלָהִבי
ת עינוי כ, וכמו שסיכה נקרא !" ַוָ)בֹא ַכIִַי� EְִקְרE- ְוַכHֶֶמ� Eְַעְצמ-ָתיו" )יח:תהלי� קט(דכתיב  4

 .רחיצה נקראת עינוי
ואי, אנחנו אומרי� שלומדי� רחיצה ,  סיכה מרחיצה!דהרי התנא למד להיפ, ' הוקשה לגמ 5

  . מסיכה
התנא לומד שמני� ד, מודי� על סיכהימדוע צרי, שני ל)  בעמוד הבא!ה מני� "בד(' הקשו התוס 6

דכמו שמי� בקרבו שה� שתיה  ,"Hֶֶמ� Eְַעְצמ-ָתיוַוָ)בֹא ַכIִַי� EְִקְרE- ְוַכ"שסיכה אסורה מקרא ד
,  סיכה של תענוגאשצרי, קרא דדניאל ללמד שלא נאסרה אל, ותירצו.  כ, סיכה אסורה!אסורי� 

דהרי לא , והדי� אינו כ�,  נאסור כל סיכה!  שאסורה ג� שלא של תענוג!דא� נלמד רק משתיה 
  .צי�ותירצו עוד תירו. נאסרה אלא סיכה של תענוג

ְולֹא "דא� היה מדובר רק בסיכה היה לו לומר , ומריבוי דקרא ילפינ� שמיירי ג� ברחיצה 7
 ."ָסְכִ)י


