
           
 
 
 
 
                 

                            

 

                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

       !!!!!!!!!!!!    שליטשליטשליטשליט    בן אביבהגלעד גלעד גלעד גלעד     לזכות הצלתו של החיל החטוף!!! !!! !!! !!! 
  

        """"תתתת""""מדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פ""""י י י י """"ל על על על ע""""יויויויוהיומי היומי היומי היומי עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף 
        

        כא כבכא כבכא כבכא כבף ף ף ף דדדד    � � � �     שבועות שבועות שבועות שבועות מסכת מסכת מסכת מסכת     
        

היינו אכלתי ולא " שבועת שקרשבועת שקרשבועת שקרשבועת שקר" ,,,,חחחח""""רבין אמר בשם רבי ירמיה בשם רבי אבהו בשם ריורבין אמר בשם רבי ירמיה בשם רבי אבהו בשם ריורבין אמר בשם רבי ירמיה בשם רבי אבהו בשם ריורבין אמר בשם רבי ירמיה בשם רבי אבהו בשם ריו
 והאזהרהוהאזהרהוהאזהרהוהאזהרה, אוכל ולא אוכל" שבועת שואשבועת שואשבועת שואשבועת שוא". "לא תשבעו בשמי לשקר"אכלתי והאזהרה מ

דבר זה  פפפפ""""אמר ראמר ראמר ראמר ר. הידוע לאדםהנשבע לשנות את " שבועת שוא" וגדרוגדרוגדרוגדר, "לא יחל דברו"מ
שאמר רב אידי בר אבין שאמר רב אידי בר אבין שאמר רב אידי בר אבין שאמר רב אידי בר אבין , נלמד מתוך משמעות אלאאלאאלאאלאח "לא שמעו במפורש מדבריו של ריו

כל , רבי יהודה בשם רבי יוסי הגלילישאמר , חחחח""""בשם רב עמרם בשם רב יצחק בשם ריובשם רב עמרם בשם רב יצחק בשם ריובשם רב עמרם בשם רב יצחק בשם ריובשם רב עמרם בשם רב יצחק בשם ריו
, אם עובר בלא מעשה אין בו מלקותאם עובר בלא מעשה אין בו מלקותאם עובר בלא מעשה אין בו מלקותאם עובר בלא מעשה אין בו מלקות. לאו שבתורה שעובר עליו במעשה יש בו מלקות

אמר אמר אמר אמר . על אף שאין בהם מעשה יש בהם מלקות, "מקלל בשם" "מימר" "ענשב"למעט 
אין " אלקיך לשוא כי לא ינקה' לא תשא את שם ד" י המקור לשבועהי המקור לשבועהי המקור לשבועהי המקור לשבועה""""ח בשם רשבח בשם רשבח בשם רשבח בשם רשב""""ריוריוריוריו
. י מלקות"ד של מטה מנקים את העוון ע"בי אלאאלאאלאאלא, ד של שמיים מנקים אותו מהעוון"בי

כי "אם היה כתוב , ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ .אולי כוונת הפסוק שאין נקיון כלל פ את אבייפ את אבייפ את אבייפ את אביי""""שאל רשאל רשאל רשאל ר
ד של "כ מבואר שבי"א" 'וכו' כי לא ינקה ד"אבל נאמר , באמת לא היה כפרה" לא ינקה

נאמר בפסוקים פעמים המילה , חחחח""""ביאר ריוביאר ריוביאר ריוביאר ריו, המקור לשבועת שקרהמקור לשבועת שקרהמקור לשבועת שקרהמקור לשבועת שקר. מטה כן מכפרים
  . ת שקרנדרש לגבי שבוע, ואם לא נצרך למקומו" לשוא"

הרי יש בזה , ואכל" לא אוכל"שנשבע ש, הבאבשבועה לאם מדובר  ,ותמה רבי אבהוותמה רבי אבהוותמה רבי אבהוותמה רבי אבהו
, ולמעשה לא אכל" אוכל"נשבע ש בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח, ז דרשה מיוחדת כנזכר"מעשה ולא נצרך ע

אין בו מלקות שמודים בזה  )עבר היום ולא אכל, שבועה שאוכל ככר זה היום(והרי בדבר זה 
ום שזה מש חחחח""""ולריוולריוולריוולריומשום שמוגדר התראת ספק  לללל""""לרלרלרלרבטעם הדבר  ונחלקוונחלקוונחלקוונחלקול "ח ור"ריו

ח באופן שנשבע "צריך להעמיד את דברי ריו אלא אמר רבי אבהואלא אמר רבי אבהואלא אמר רבי אבהואלא אמר רבי אבהו. לאו שאין בו מעשה
שהרי התורה ריבתה שבועת שקר שיש  ואמר רבאואמר רבאואמר רבאואמר רבא, שאכל או נשבע שלא אכל, לשעבר

. אף בשקר יש בו חיוב על שעבר, ושבועת שוא עניינה לשעבר, בה דמיון לשבועת שוא
  .שבועת שקרשלשעבר מוגדר  מבואר בדעת רבי אבהומבואר בדעת רבי אבהומבואר בדעת רבי אבהומבואר בדעת רבי אבהו

, שמבואר שהנשבע שלא אוכל ככר זו משנה להלןמ שאל רבי ירמיה את רבי אבהושאל רבי ירמיה את רבי אבהושאל רבי ירמיה את רבי אבהושאל רבי ירמיה את רבי אבהו
כ עבר על שבועותיו "ואח, והוסיף שוב שבועה שלא אוכלנה, והוסיף שבועה שלא אוכלנה

 .ובשוגג קרבן עולה ויורד, שבועת ביטוי שחייבים במזיד מלקות    אאאאהיהיהיהי    וזווזווזווזו. חייב אחד, ואכל
. שאינו לוקה, משמע למעט לשעבר אכלתי ולא אכלתי """"ו היאו היאו היאו היאזזזז""""מבואר בברייתא מבואר בברייתא מבואר בברייתא מבואר בברייתא ואם 

מיעטה הברייתא מחיוב קרבן אבל מלקות יש כדברי רבי ישמעאל שקרבן , ביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהו
שאל עוד רבי ירמיה מהברייתא של אותה . ולשעבר לא ממועט ממלקות, שייך רק להבא

זיד מלקות ובשוגג ועל זה חייבים במ, משנה שבועת שוא זה לשנות את הידוע לאדם
ע שמחייב אף "זה דעת ר, ביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהו. שבאו למעט אכלתי ולא אכלתי ומבוארומבוארומבוארומבואר, פטור

 ותמה רבי ירמיהותמה רבי ירמיהותמה רבי ירמיהותמה רבי ירמיה .מקרבן ומה שאמרו שדווקא בשבועת שוא יש פטור של שוגג, לשעבר
כל המשנה זה , למסקנא ביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהוביאר רבי אבהו, ע"שתחילת המשנה רבי ישמעאל והסוף ר

אלא מיעטו אוכל ולא אוכל , עטו אכלתי ולא אכלתי מקרבןוברישא לא מי עעעע""""שיטת רשיטת רשיטת רשיטת ר
  . והסברא נותנת שכאשר עוסק בשבועה להבא ממעט שבועה להבא, ממלקות

, ששיעור האכילה כדי להתחייב בשבועה הוא בכל שהוא עעעע""""דעת רדעת רדעת רדעת ר התבאר במשנההתבאר במשנההתבאר במשנההתבאר במשנה
ש שבכל "שאמר ר, שמחייב בכל שהוא שששש""""כשיטת רכשיטת רכשיטת רכשיטת רע "סבר רהאם בכל התורה  הסתפקוהסתפקוהסתפקוהסתפקו

כ "וא. ורק לגבי קרבן אמרו חיוב בשיעור של כזית, התורה חיוב מלקות הוא בכל שהוא
שלמרות שיש צד לחייבו על כל , ע כאן לחדש את דעת רבנן"מה שאמרו את שיטת ר

מקום סובר ע בכל "שר אואואואו. ז פטרו עד שיהיה בכזית"שהוא מחמת לשונו בשבועה בכ
  . ורק בשבועה סבר בכל שהוא כיון שאמר בלשונו שלא אוכל, כדעת רבנן

, ע היכן מצאנו שיש חיוב אכילה על פחות מכזית"מהמשנה שאמרו לר ניסו להביא ראיהניסו להביא ראיהניסו להביא ראיהניסו להביא ראיה
אמר להם , ''''דוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמ. ע שסובר בכל התורה שחייבים על כל שהוא"ולא אמר להם ר

אמר לרבנן שיודו לו בשבועה מחמת  אבל, ש"לדעתו בכל התורה סבר כר, לשיטתם
ע נזיר ששרה "שאמר ר, ש בכל התורה"ע כר"שלא סבר ר ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. שביאר דבריו
יש צירוף , החלק שיש בו יין הוא פחות מכזית אבלאבלאבלאבל, כ יש בפת כזית"בסה, חלק מפת ביין

ש מדוע צריך "בכל מקום כר ואם סברואם סברואם סברואם סבר. בהלכות נזיר והיתר מצטרף לאיסור לשיעור
  . ש"לא סבר כר בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח. ע להלכה של צירוף בהלכות נזירלהגי

. חייב לדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנן, אדם שנשבע שלא יאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים, ועוד ראיהועוד ראיהועוד ראיהועוד ראיה
את שיטת רבנן  חחחח""""וביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריו. פטור כיון שמושבע ועומד מהר סיני שששש""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר

ולדעת ולדעת ולדעת ולדעת . ביחד עם האסור שחייב למרות שהוא מושבע ועומד כיון שכלל דברים המותרים
באופן שפירש בשבועתו  לרבנןלרבנןלרבנןלרבנןולכן בנשבע חייב , משובע ועומד מהר סיני רק בכזית, לללל""""רררר

אפילו בסתם שהרי לדעתו בשבועה חייב אפילו על  עעעע""""ולרולרולרולר. לא לאכול אפילו פחות מכזית
אפילו על כל שהוא הוא מושבע  שששש""""שהרי לדעת רשהרי לדעת רשהרי לדעת רשהרי לדעת ר, ש"ע לא סבר כר"מבואר שר. כל שהוא

  . מהר סיניועומד 
והרי ' שאלה הגמשאלה הגמשאלה הגמשאלה הגמ. היכן מצאנו שיש חיוב על אכילה בפחות מכזית עעעע""""רבנן שאלו את ררבנן שאלו את ררבנן שאלו את ררבנן שאלו את ר

 וביארווביארווביארווביארו. עוד שאלו מאוכל הקדש. שונה" בריה"ביארו שדין , נמלה מתחייב באכילתה
ממפרש בשבועתו שיתחייב לא לאכול  עוד שאלועוד שאלועוד שאלועוד שאלו. שמתחייב רק באופן שאכל שוה פרוטה

ע הכוונה לדברים "שמה ששאלו את ר וביארווביארווביארווביארו. דומה לדין בריהשמפרש  וביארווביארווביארווביארו. כל שהוא
אם יש בו חיוב בכזית או כיון שלא מוגדר  הסתפק רבאהסתפק רבאהסתפק רבאהסתפק רבאשהרי עפר " אכילה"שהם בכלל 

אין זה דבר שהוא בר ולא הוכיח מהמשנה מדברי רבנן כיון ש, אכילה מתחייב בכל שהוא
  . שנדר דומה בדינו לבריה וביארווביארווביארווביארו, מנדר עוד שאלועוד שאלועוד שאלועוד שאלו. אכילה
' שואלת הגמ. והרי חיוב שבועה הוא מיוחד שיש בו חיוב קרבן על דיבור ע לרבנןע לרבנןע לרבנןע לרבנן""""ענה רענה רענה רענה ר

 ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ', ברכת ד, שהרי מצאנו בעוד כמה דברים שיש בהם חיוב קרבן על דיבור
מנזיר שמביא קרבן על מה  עוד שאלועוד שאלועוד שאלועוד שאלו. על מדבר ואוסר ע אמרע אמרע אמרע אמר""""ורורורור, שהוא מדבר וחוטא

 ושאלוושאלוושאלוושאלו. וזה מביא קרבן להתירו ביין, על קרבן לכפרתו ע דיבר"שר, וביארווביארווביארווביארו. שאסר בדיבור
שיתחייב קרבן אם נהנה  בנדריםבנדריםבנדריםבנדרים. שאסר על כולם ולא רק על עצמו וביארווביארווביארווביארו, מהקדש
  . ע אין מעילה בקונמות"שסבר ר ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ, בשוגג

 פירשפירשפירשפירשאבל אם . בסתםבסתםבסתםבסתםזה , ע ורבנן לגבי חיוב כל שהוא בשבועה"מחלוקת ר אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבא
נחלקו שנשבע שלא  עוד אמר רבאעוד אמר רבאעוד אמר רבאעוד אמר רבא. ע חייב שהרי זה כבריה"לכו שלא יאכל כל שהוא

שלא נחשב  ווווההההחחחחיייידדדדוווושששש, חייב בכל שהוא ללללדדדדבבבברררריייי    ההההככככלללל, אבל אם נשבע שלא אטעום, אוכל

 midrashiya@eagleintl.com    ::::ההההעעעעררררוווותתתת    ווווההההאאאאררררוווותתתת,,,,    תתתתררררווווממממוווותתתת,,,,    ללללההההננננצצצצחחחחתתתת    ייייקקקקייייררררךךךך,,,,    לללל""""דדדדוווואאאאללללממממננננוווויייי    בבבב

 

        סיכום הדףסיכום הדףסיכום הדףסיכום הדף
        

        ....מעילה בקונמותמעילה בקונמותמעילה בקונמותמעילה בקונמות. . . . חצי שיעורחצי שיעורחצי שיעורחצי שיעור. . . . שבועת שואשבועת שואשבועת שואשבועת שוא. . . . שבועת שקרשבועת שקרשבועת שקרשבועת שקר    ::::נושא היוםנושא היוםנושא היוםנושא היום        
 

  עיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדף

        ....רע לאדם ורע לעולםרע לאדם ורע לעולםרע לאדם ורע לעולםרע לאדם ורע לעולם    ––––השקר השקר השקר השקר 
וכבר דנו בעבר לגבי . נחלקו במקורות לשבועת שקר ושבועת שוא' כמבואר בגמ

. ושלא לתועלתשקר בין אדם לחברו לתועלת , ד"ד ומחוץ לבי"ענייני שקר בבי
א בערך "אבל נעלה את דברי החזו. ואפשר שנדון עוד בנושא בהמשך המסכת
  .העליון של הזהירות היתירה במוצא הפה

, א מאריך וכאן קצרנו מחמת חסרון המקום"החזו � יג, אמונה ובטחון ד(כתב החזון איש 
 ובמדת המתוקנה האמת במדת הדיבור לקבוע וראוי )הבאנו רק שורש דבריו בקצרה

 והפסדיה מאד מצוי וקלקולה מאד בזה החמירו ל"חז כי, המקולקלה השקר
 אינו השקר וגנות, יקרא שקר בשם המדובר מאמתת הדיבור שינוי והנה. עצומים
 את ברמותו לו המקווה ריוח בשביל בשקרו שמשתמש שבו המרמה בשביל
 מה של דברים בסיפור, אונאה של לגורם משמש שאינו השינוי אף אלא, רעהו
 בהני, )ב ,כג( מ"ב שאמרו וכמו, הוא השקר עון ובכלל, יכונה שקר בשם, בכך
 משום רק הדבר הותר הנה', כו במסכתא במיליהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת
 אבל, האמת מן הוהנלוז השינוי כאן ונבחר הגנות מן בו יש האמת הגדת שכאן

 שום בשקרו גורם ואינו בכך מה של דברים שהן אף בהן כיוצא אחרים בדברים
   .הוא שקר בכלל לחברו הטעה
 היא תועבה משנה, בשקרו בחברו פוגע שאינו הקל השקר הוא שנאוי ואם

, שולל רעהו את להוליך כדי כזביו שכונן מרמה דבר לשונם שחוט שחץ המרמה
 דעת לגנוב אסור )א ,צד( חולין' בגמ ואמרו, דעת גנבת הזאת לחלי ל"חז וקראו

  .הרבה בפרטים' בגמ שם והאריכו ם"עכו של דעתו אפילו הבריות
, מתמידות כשהן משחתותם רבו מה, לשעתן משחתות מדות הן מגונות אם

 ותבניתו הפרצוף ומראה, וקיים יציב שרטוט הנפש בצורת משרטטת ההתמדה
  .בעליה של והרעים הטובים המעשים התמדת אחריו משאיר

 המתמיד אך, חטא בו ויש, אדם צורת צורתו לשעתו שקר שדיבר אדם בן
 וחותמו אמת שיסודו מוסר יקח ואיך, נעדרת ואישיותו, שקרן צורתו בשקריו
  .יחוש ולא אנוש חלי מרמה בתעתועי יתעתע במוסרו גם אך, אמת

        ....וחשיבות בשיעור איסור ומצווהוחשיבות בשיעור איסור ומצווהוחשיבות בשיעור איסור ומצווהוחשיבות בשיעור איסור ומצווה" " " " חצי שיעורחצי שיעורחצי שיעורחצי שיעור""""
כל שהוא או ע האם באיסור שבועה חייב על "במשנה כאמור נחלקו רבנן ור

דעת רבי ש בכל מקום בתורה ש"ע סבר כר"האם ר' ודנו בגמ. דווקא בכזית

  . טעימה בלשון בני אדם אכילה
נחלקו רק בשבועה אבל בנדר היות ולא מזכיר לשון של אכילה כוונתו לאסור  פפפפ""""אמר ראמר ראמר ראמר ר

ככרות שאסר בנדר מצטרפות ' ב, לדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנןאר שמבו שאלו מברייתאשאלו מברייתאשאלו מברייתאשאלו מברייתא. בכל שהוא
. נדר הרי זה כשבועה שין מצטרף, ממממ""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר .שבועות לא מצטרפות' ב, לשיעור כזית
לבאר שאסר נדר בלשון  ניסוניסוניסוניסו. למה יש נידון של צירוף הרי חייב בכל שהוא פפפפ""""ואם כדברי רואם כדברי רואם כדברי רואם כדברי ר

. שיש בה שיעורכ מדוע באמת יש צירוף הרי אסר רק אכילה והכוונה "שא ודחוודחוודחוודחו, אכילה
, ביאר רב פנחסביאר רב פנחסביאר רב פנחסביאר רב פנחס. כ מדוע בשבועה אין צירוף"ושאלו א. אמר אכילה משתיהן קונם אלאאלאאלאאלא

מ מדוע אין "מדברי ר וקשהוקשהוקשהוקשה. אין בהם צירוף לכזית, מתחייב על כל ככר קרבןהיות ולגבי שבועה 
  . ולא סבר כרב פנחס, מ לאידך גיסא ששבועות ונדרים מצטרפים"אמר ר אלאאלאאלאאלא. צירוף בנדרים

 ובברייתאובברייתאובברייתאובברייתא, פ שבנדרים חייב בכל שהוא הכוונה לגבי מלקות"מה שאמר ר ת רבינאת רבינאת רבינאת רבינאלדעלדעלדעלדע
 מבוארמבוארמבוארמבואר. בצירוף נדרים מדובר לגבי קרבן מעילה שאמרו רבנן שיש צירוף של שוה פרוטה

, מברייתא ושאלוושאלוושאלוושאלו )שהרי מדובר לגבי חיוב קרבן מעילה(שסברו רבנן שיש מעילה בקונמות 
אם אמר ככר זו עלי . יש מעילה ויש פדיון, חברוואכל הוא או  הקדיש ככר, ממממ""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר
אין מעילה בקונמות ואף אם , ולדעת רבנןולדעת רבנןולדעת רבנןולדעת רבנן. הוא מעל חברו לא מעל ולכן אין פדיון, הקדש

והרי  ''''שואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמ. מ ברבנן"שצריך להפוך את שיטת ר, ''''נוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמ. הוא אכל לא מעל
, לגבי חיוב מעילהמ שקונמות לא מצטרפים לשוה פרוטה "בברייתא לעיל מבואר שסבר ר

שלשיטתו אין מעילה בקונמות , מ אמר לשיטתם"ר, ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. אבל יש בהם מעילה
סברו כרב פנחס  ורבנןורבנןורבנןורבנן. אבל שרבנן יודו שבצירף לא יהיה יתחייב כיון שקונם כשבועה, כלל

  . בנדרים לא סברו כרב פנחס שהרי אינם חלוקים אבלאבלאבלאבל. בשבועות שהם חלוקים לגבי חיוב קרבן
אכל עפר פטור כיון ששבועתו מתייחסת  ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה, אם נשבע שלא אוכל רבארבארבארבאאמר אמר אמר אמר 
. מתחייב בכל שהוא או בכזית בכמהבכמהבכמהבכמה, אם נשבע שלא לאכול עפר והסתפק רבאוהסתפק רבאוהסתפק רבאוהסתפק רבא. לאוכל
האם כוונתו על כזית כיון שנאכל , בנשבע שלא לאכול חרצן ענבים הסתפק עודהסתפק עודהסתפק עודהסתפק עוד. תיקו

נזיר , הסתפק רב אשיהסתפק רב אשיהסתפק רב אשיהסתפק רב אשי. תיקו. שהואשלא נאכל בפני עצמו כוונתו לאסור כל  אואואואו, בתערובת
היות ובלא השבועה כבר אסור לו כזית מהתורה מחמת , שנשבע שלא יאכל חרצן

, הביאו ראיההביאו ראיההביאו ראיההביאו ראיה. היות ואמר לשון אכילה נשבע על כזית אואואואו, כ נשבע על היתר"א, נזירותו
 שששש""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר. לדעת רבנן חייב, אדם שנשבע שלא יאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים

את שיטת רבנן שחייב  חחחח""""וביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריווביארו רב ושמואל וריו. ן שמושבע ועומד מהר סיניפטור כיו
 ,,,,לללל""""ולדעת רולדעת רולדעת רולדעת ר. למרות שהוא מושבע ועומד כיון שכלל דברים המותרים ביחד עם האסור

ולכן בנשבע חייב לרבנן באופן שפירש בשבועתו לא , משובע ועומד מהר סיני רק בכזית
ם שהרי לדעתו בשבועה חייב אפילו על כל אפילו בסת עעעע""""ולרולרולרולר. לאכול אפילו פחות מכזית

ואם לא היה מפרש דעתו היה על , איסור נבילה הוא כמו חרצן לגבי נזיר, מעתהמעתהמעתהמעתה. שהוא
את ספיקו של  ואין לפשוטואין לפשוטואין לפשוטואין לפשוט. מבואר שאף נזיר שנשבע על חרצן כוונתו רק על כזית, כזית

הנאכל ורק עפר אינו בר אכילה ונבילה היא דבר  שהרישהרישהרישהרי, רבא ואין להשוות עפר לנבילה
  .איסור תורה מונע ממנו את האכילה



          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
     

' א ועוד בראשונים הוכיחו מהתוספתא שמתחייב אפי"א ובריטב"ואילו ברשב
  . כ נראה דלא שנא באמצע הספר"באות אחת שמשלים את השם וא

ם כאמור שהחיוב הוא "י והרמב"הוכיח מדברי רש )ב, שבת עה(ובראש יוסף 
שם בסעיף ו )ב"סקכ' שמ' סי(ב כתב לנו כללים בהלכות כותב "והמ. רק בסוף

י עצמו שהחיוב הוא לאו דווקא באות אחרונה "כתב להוכיח אף מדברי רש' ד
  . באמצע הספר כאשר משלים את הספר חייב' אלא אפי

ב "אמנם אף לדעות שאין חייב על משלים אות אחת בתוך הספר אולם המ
. נקט שיש איסור בכתיבת אות אחת מצד חצי שיעור אסור מהתורה )שם(

לפי ההגדרות של חצי שיעור שאם האיסור בחצי ' מקום לעיולדבריו יש 
שיעור מחמת שאפשר וישלים למלאכה שלמה כאן הרי היה חסר רק אות 

' נתיב יב(אולם ברבינו ירוחם . כ אין חשש שישלים בעוד אות"אחת ולא יותר וא
הרי יש כאן מלאכה גמורה " חשיבות"ואם מצד . נראה דהוי איסור דרבנן )ד"חי

   .)כל הנזכר בלא הנידון של מכה בפטיש(ב אות אחת של כות

        ....חצי שיעור שלא בדברי אכילהחצי שיעור שלא בדברי אכילהחצי שיעור שלא בדברי אכילהחצי שיעור שלא בדברי אכילה
האם חייב על כזית , מבואר שרבא הסתפק בדין נשבע שלא יאכל עפר' בגמ

  . מחמת לשון אכילה או אף על פחות מכזית כיון שאין זה דבר הראוי לאכילה
נאמר " חצי שיעור"שנחלקו הקדמונים אם יסוד , יש להוסיף בספקו של רבא

מעתה אם רק בדברים ששייך , רק בדברים ששייכים באכילה או בכל דבר
לצד שעפר זה לא , בהם אכילה הרי ניתן לומר לאידך גיסא בדברי רבא

ויש לפלפל . כ אסור בכל שהוא"כ לא אמרו בו חצי שיעור וא"אכילה א
   .באריכות

ומבואר לגבי איסור כותב בשבת , לעיל בנושא של חצי שיעור באריכות' ועי
  .ש"ועוד עיי. והוא איסור שאינו קשור לאכילה, שדנו בו לגבי חצי שיעור

כזית בצק בסדקי העריבה במקום אחד צריך , א אמרו, בפסחים מה' בגמ
עור ן הנידון בבצק שאין בו שי"אומר הראב. ואם לאו בטל במיעוטו. לבער

צ לבערו זה דווקא בכלי "כזית שאמרה המשנה שהוא מתבטל במיעוטו ואי
אולם אם מעוניין . שמשהה אותו לשימוש אחר הפסח ולא יעבור עליו בפסח

להשתמש בכלי בפסח אף בפחות מכזית חוששים שמא יתערב במה 
כתב שעם ישראל קדושים  )ה"ח' נתיב ה(ואף רבינו ירוחם . שמשתמש ויאסור

ו לגרר את כל החמץ אפילו שהוא בשיעור של כל שהוא ואפילו הם ונהג
  . נמצא בכתלי הבית

מ לחזק "שכאשר הבצק נמצא לא ע' בגמ' ם חלאוה ללשון ב"אומר המהר
מבאור " חייב לבער"אם אמרו . את הכלי אפילו פחות מכזית צריך לבער

  . שהוא חיוב גמור מהתורה כדין כל חמץ
הרי אמרו שזה פחות . ן כאן שיעור של איסורם חלאוה והרי אי"הוקשה למהר

למדו את דין , ם חלאוה"נוקט המהר. כ מדוע יש חיוב מהתורה"מכזית א
אומרים , שכמו לגבי איסורי אכילה. השבתת חמץ מדין איסור אכילת חמץ

חצי שיעור אסור מן "אנו את הכלל המבואר בתחילת פרק שמיני מיומא 
לומדים מאיסור אכילה שגם בו יש  ,ה כאן לגבי השבתת חמץ"ה" התורה

  . איסור בחצי שיעור שצריך לבערו מן התורה
ם חלאוה ששייך לומר על דברים שהם לא איסור "חידוש חידש לנו כאן המהר

שדבר זה אינו מוסכם על " חצי שיעור אסור מהתורה"אכילה את הדין של 
ל חצי אמר שהתורה חידשה את הדין ש )'סימן פו(ת חכם צבי "בשו. ע"כו

ובשאר איסורים אוסרים . שיעור אך ורק באיסור אכילה ולא בשאר איסורים
  . חצי שיעור רק מדרבנן

שהרי אם הלכה פשוטה היא של חצי שיעור , ויש מקום לעיין לאידך גיסא
כשם שיש , ם חלאוה להקשות קושיות"האסור מהתורה מה נזקק המהר

', ר בל יראה ובל ימצא וכואיסור באכילת חמץ של חצי שיעור כך הדין באיסו
יתכן , ם הקשה וחידש לימוד דין השבתת חמץ מאכילת חמץ"ז המהר"ובכ

ם חלאוה שיאמרו איסור לחצי "ומשמע שבכל מקום אחר לא סבר המהר
ורק כאן שמצא לימוד מיוחד לנושא יש , שיעור במקום שאינו בר אכילה

  . איסור בחצי שיעור
צק הנמצא בעריבה כתב שכל האיסור בעניין של ב )פא' סי(בשאגת אריה 

הוא היות ואם ימשיך עוד חצי שיעור יתברר למפרע שכל " חצי שיעור"ב
והבית מאיר . חצאי השיעורים' אולם כאן אין קשר בין ב. הדבר נעשה באיסור

תמה עליו מדוע הרי מעתה התברר למפרע שיש לו  )א שם"במג' ועי. ז"סק' תמב(
  . ש"ועיי. יראהשיעור שלם שעוברים עליו בל 

על דברי החכם צבי שחידש שענין חצי שיעור מהתורה התחדש דווקא באיסור אכילה ולמד (
, ארצה לחדש שבשבת לגבי הוצאה פחות משיעור, "כל חלב"ממה ששורש האיסור נלמד מ

מערכת ח , כרך גוהביא השדי חמד . תולש שיער ועוד אין בו איסור מהתורה בחצי שיעור
וחלק מסוגיות שנזכרו כאן , רים מגדולי עולם שעמדו ותמהו על דבריואריכות דב, כלל

ח העלה לבאר את דברי החכם צבי "והשד. י בשבת לגבי אבות מלאכות"וברש. למעלה
ש באריכות דבריו בהביאו את מעמידי דברי "ועיי. ד כמבואר בדבריו"שדיבר רק לחד מ

שהעלה ראיה לדברי החכם ', י' ח סי"עוד בבית יצחק או' ועי. החכם צבי ואלו שסתרו משנתו
   .)צבי
   

ומה שנאמר שיעור , שמעון שבכל השיעורים יש איסור ומלקות באכילת כל שהוא
והכריעו . או שדווקא בשבועה סבר שהחיוב בכל שהוא .כזית זה לגבי חיוב קרבן

חצי ,ינו בעבר בשיטות של ונחזור על הדברים שצוי. שסבר כרבנן בכל התורה
  ". שיעור

 נתן ל"ז מאיר ורבינו"ל "ש וז"א בשם רבנו מאיר לבאר את דברי ר"כתב הריטב
 אבל שהוא בכל להתחייב איסור לחומר אחשביה במזיד דאכל כיון למלקות טעם
  .ל"עכ". לחשיבות כזית בעי שוגג אכילת על שהוא קרבן

ש וכפי הנראה מתייחס "למד בדעת ר )45' ו עמ"פרשת ואתחנן אות ב סק(בכלי חמדה 
שחצי שיעור אסור מהתורה כיון  )פו' סי(שיטת החכם צבי , א הנזכרת"לדעת הריטב

ודבר זה אסור שהחשיבות , היינו אם אוכלו יש כאן חשיבות, שמחשיבו האדם
כן אם מחשבת האדם היא ול, מגדירה את האיסור לאכילה בדומה לערך השיעור
ורבי שמעון הוסיף עוד נדבך , לאכול הרי שמהתורה אסור לאכול את החצי שיעור
ש "אמנם רבנן חולקים על ר, וסבר שמחשבה זו יכולה להועיל אף לגבי מלקות

וסוברים שמחשבת האדם להחשיב את הדבר לא יכולה להועיל לגבי מלקות אבל 
  . יש אחשביה" שם איסור"לגבי 

אדם שיש לו חצי כזית מצה , י חמדה רוצה להרוויח בהבנה זו יסוד שדנו בו גדולי האחרוניםהכל(
וכמו שאמרו חצי שיעור אסור מן , האם יש לומר שיאכל לכל הפחות מה שיש לו, בליל בסדר

כ מבואר שיש "א, ש יש מלקות על אכילת איסור בכל שהוא"וכמו שלר, התורה לגבי איסורים
או שיש לומר שאין לו לאכל מה , הוא וכדרך האיסור כל יהיה הדרך במצווהתוקף לאכילת כל ש

" אחשביה"ולפי יסודו ש, "בל תגרע"כיון שאין באכילה זו מאומה וביותר עוד יעבור על , שיש לו
כ המחשבה גורמת לו כביכול לשיעור אכילה ולא "א, ומחשבת האדם לאכילה יוצרת מעלה בדבר

, שהחיוב לפדות את בנו הבכור בחמשה סלעים, א ראיה מפדיון הבןומבי" בל תגרע"שייך לדון 
כ מבואר שאחשביה "א, ז יכול הכהן לומר לדידי שווה לי ולקבל סכום פחות ואין חסרון בפדיון"ובכ

ממילא מחשבתו יכולה להחשיב את החצי שיעור , יכול לתת תוקף הלכתי אף לגבי השיעור
י פערלא על "הגרי. ד, באריכות הענין ברכי יוסף תפב' יוע. ולא יעבור בבל תגרע, לאכילת מצה

  .)י אסאד קלז"מהר. שאגת אריה ק. ו, ג עשה ה"הרס
        ????""""חצי שיעורחצי שיעורחצי שיעורחצי שיעור""""מהו גדר האיסור במהו גדר האיסור במהו גדר האיסור במהו גדר האיסור ב

דעת רבי יוחנן , ל בדין חצי שיעור"ח ור"בתחילת פרק שמיני ביומא נחלקו ריו
ת התורה שאסרה דבר מסויים לא רק אסרה א" חצי שיעור אסור מהתורה"ש

ל חולק וסובר "אמנם ר. השלב שבו יש עונש אלא יש אזהרה אף על כל שהוא
ל "ד כתב שאף ר"בתו' אמנם בהעמק שאלה בשאילתא קסז(. שחצי שיעור נאסר מדרבנן

כ יכול להיות שיסבור שהוא דבר תורה כיון "שאמר בכל התורה חצי שיעור אסור מדרבנן ביוה
" עינוי"אולם ב. אלא רבנן אסרו" חצי"תורה לא אסרה  כאן" אכילה"שבכל האיסור נאמר בהם דין 

כי הרי . כאן לא שייך לומר שבחצי לא אסרה" עינוי"כל שאכל אפילו משהו הוא כבר לא בכלל ה
  )ש"ועיי. צריך להיות במצב של מעונה ושאכל משהו הפקיע מעצמו את העינוי

רבוותא בכך דדנו  .לדעת רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מה הגדראלא יש מקום לעיין 
מהו  )ועוד' שסז' ב שסו"ש ב"וקוב', קובץ ביאורים בכורות אות ג', קובץ שמעות חולין אות מה(

האם הוא מצד שחזי לאיצטרופי והוא סיבת האיסור  ,יעורשצי יסוד האיסור בח
סימן וראיה לסוג איסור  שזהאו  )בדברי רבי יוחנן' כלשון הגמ(. מצד שיכול להצטרף

  . כיון שיש לו חשיבות עצמית ברגע שאוכלו בצורה זו, טרףשיכול להצ
מצד עצמו לא יכול להצטרף שהרי כ "חצי שיעור בסוף יוהדם שאכל מ בא"נפק

כ לא עבר איסור בחצי "א, כ ומותר לו לאכול"לכשיצרף כבר הזמן יהיה מוצאי יוה
כ בשעה "או שזה הגדרה באיסור וחשיבות א. שיעור שהרי לא היה ראוי להצטרף

  . ועיין". חצי שיעור"שאכל עבר איסור של 
ח "דעת הצל. כ יש לדון באדם שאכל חצי כזית חמץ לקראת מוצאי פסח"כמו

ובאבני  )'מצוה רמח(ח "המנ. שלא יהיה חייב כיון שלא ניתן לצרפו )ב, פסחים מד(
יעבור כיון שזה הגדרה באיסור ולא נוקטים ש )ת בסוף הספר"בשו' יד' סי(מילואים 

  . צריך שיהיה צירוף בפועל
חידש שמחמת שחצי שיעור אסור מהתורה מחמת  )פו' סי(ובאמת בחכם צבי 

כ כל זה באיסור שהאדם מחשיבו וכפי פעולת מעשיו נראה שכביכול "א, חשיבות
ק אולם דבר שלא יעשה שום מעשה ונצטרך לדון בו ר, הגביה את קרנו של האיסור

בל "ממילא לדעתו , לא יהיה בו חשיבות שהרי האדם לא החשיב, בעבר ממילא
כיון שאין כאן מושג של , לא יעבור על חצי שיעור אסור מהתורה" יראה ובל ימצא

  . הוא לא החשיב, נשאר לו פירור כל שהוא בביתו, שהרי לא עשה מאומה" אחשביה"
ל שעובר על בל יראה "וס, צבינראה שחלק על החכם  )ב, תמו(א "אמנם בדברי המג

הקל במקום הדחק  )מד, תסז(ב "ובמ, ובל ימצא בכל שהוא שהתורה החשיבתו
  . כדברי החכם צבי

בישל לפני סוף השבת מלבד הנידון אם יש דיני חצי שיעור בדברים שלא קשורים 
ח במוסך השבת לגבי כל "והמנ' ש בשבת עג"לאכילה יש להתבונן במחלוקת הרש

מה . שפועל והמלאכה נגמרת אחר זמן' נגמרת כמו בישול זורע וכדמלאכה שלא 
  .'ש וכו"הבישול יתבצע במוצ' לכאור. ש"לבישול דקה לפני מוציהיה באדם שהניח סיר 

פ שלמדנו "אע. כתב אות אחת והשלימה לספר חייב )ב, קד(בשבת ' אמרו בגמ
י "ג שע"לם בכהאו, הוא בשיעור של כותב שתי אותיות" כותב"שהחיוב של מלאכת 

  . על כתיבה של אות אחת' הכתיבה הוא משלים את הספר חייב הוא אפי
. ל"עכ. ספרים' אות אחרונה של אחת מכד )ה והשלימה לספר"ד(י מבואר "ברש

באמת דבר זה של הוספה לא בסוף הספר נראה שהוא מחלוקת בראשונים 
. וף הספר חייבי כאמור דווקא אות אחת בס"כפי הנזכר ברש. ובהמשך לפוסקים


