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סיבה ואשר ה, וכאילו אני רואה מן המפריעים העומדים על דרכם
, לעשות את העיקר לעיקר, העיקרית בסדר הלימוד שצריך זהירות יתירה

המשא ומתן שגור ' והוא העיון בבירור הכללים והפרטים בכל סוגיא שיהי
את ההלכות הודאות ואת , ואת המסקנה "לכאורה"לזכור את ה, ושנון

והעיקר הזה דורש עמל ומלחמה פנימית נגד , אלה שנותנים מקום לדיון
ולחזור על אתר כמה פעמים , ות בשינון כמה פעמים אף בלי חידושהעצל

אבל , ולדקדק בדברים שאין השכל נהנה מהם ואדרבה מכבידים עליו
העמל הזה הוא עמל התורה אשר כל סגולות לימוד התורה נאמר על 

ואמנם אחר העמל נפתח שער אורה חדש אשר השכל מתענג , עמלה
' ולעומת זה להאריך בגמ, ברת סבראויש ליזהר מלהאריך בהס, ללא קץ

  )ב, א"ח, אגרות חזון איש. (בעיון הפשט ובירור מסקנותיו
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  פתח דבר
מהווי� מעי� התנצלות , י� ושל החזו� איש'ח מוולוז"של ר, שני הקטעי� שהוצגו בראש הספר

התנצלות זו נובעת מכ� שספר זה שונה במידה ניכרת משאר ספרי הפירושי� או . של המחבר

בדיני� או , על פי רוב ספרי� אלו עוסקי� בתכני הסוגיות. חידושי� שנכתבי� על הגמרא

שקלא וטריא של לעומת זאת ענינו של ספר זה הוא ב. במושגי� שוני� המופיעי� בגמרא

מטרת הספר הינה להציג את השקלא וטריא באופ� . אי� חידושי� בספר: לא זו א� זו. הסוגיא

על ? מהי א� כ� ההצדקה לקיומו. שבדר� כלל לא מוכרי� בבתי המדרש, בכלי� צורניי�, חדש

� מלמד כי כל בירור נוס� של הדברי� הרי זה 'ח מוולוזי"ר: כ� באו שני קטעי הפתיחה

וכיוו� שלא באנו אלא להבהיר את מהל� הסוגיות למדנו מדבריו שא� , נת חידוש תורהבבחי

וא� יטע� הטוע� כי דקדוק הפשט ונתוח השקלא וטריא אינו . דברי� אלו בגדר חידוש ה�

כי , לש� כ� מלמד החזו� איש, מעלה ואינו מוריד לגופ� של הלכות ולעיקרו של הלימוד

  . לזכור את הלכאורה ואת המסקנה, ומת� שגור ושנו�דווקא העיקר הוא שיהיה המשא 

יוצא דופ� הוא התלמוד ביחס לתחומי לימוד אחרי� בצורתו ? כלפי מה הדברי� אמורי�

דומה כי לא נפריז א� נאמר כי תכונה זו מהווה את המשקל . השקלא וטריא –הדיאלקטית 

מכא� . י התורה האחרי�הרב ביותר ביצירת הייחודיות של הטקסט התלמודי על פני כל חלק

מה שמונע פעמי� רבות מאנשי� משכילי� ובעלי , נגזר ג� הקושי המיוחד בלימוד ספר זה

מה יש בה . להכנס לעובי הקורה של עיו� בתלמוד, שלא גדלו על ברכי למוד הגמרא, עני�

, למר כדאית ליה, באותה שקלא וטריא שגורמת לתלמוד להיות ספר כה מופלא וכה חתו�

  ? כדאית ליהולמר 

' רצוא ושוב'סוג של : הוא מצב קוגניטיבי דינמי) משא ומת�: בתרגו� חופשי(שקלא וטריא 

אחד אחרי , )קווית(ש� הנתוני� נלמדי� בצורה לינארית , בניגוד ללימוד הרגיל. חשיבתי

קושיא על , תירו%, קושיא, הרי שבשקלא וטריא יש התקדמות ונסיגה, אחד על גבי השני, השני

המוח הרגיל לאחס� את מה . ושוב ראיה נוספת וכ� הלאה, דחיית הראיה, ראיה; רו%התי

כיוו� , חייב להישאר כל הזמ� ע� כל החומרי� זמיני�, שכבר נלמד ולעבור לחומר גל� הבא

הלומד נדרש ! הכל פתוח –כל עוד לא נגמרה הסוגיא . שאי� לדעת מה סגור ומה עדיי� פתוח

דהיינו , )� בפתיחה למורה נבוכי�"לשו� הרמב(' יו זה על זההשב פרק'לחשוב באופ� של 

  . שוב ושוב את המהל� מראשו לסופו וההיפ�' חשב�'ל

שאינ� , דומה כי רצוא ושוב זה הוא הקושי המרכזי בהוראת הגמרא לתלמידי� צעירי�

�כל , מאיד�. נחשפי� לסוג זה של חשיבה א� במקצועות הקשי� ביותר במערכת החינו

בתלמוד יודע להתמודד ע� הטקסטי� הסבוכי� בצורה אוטומטית כמעט ללא שית� המורגל 

אמנ� במקרי� . 'לעצמו די� וחשבו� על המעברי� מהכא להת� ומהת� להכא ושוב להת� וכו

ע� . ולא לוקה בכשלי� לוגיי�, רבי� פעולת החשיבה האינסטנקטיבית מוכיחה את עצמה

מקצוע , ומקצוע גדול וחשוב, עות חשיבות רבהזאת יש להעלאתה של חשיבה זו לרמת המוד

. דהיינו לביקורת מודעת על אופ� החשיבה האינסטינקטיבי, נועד כל כולו למטרה זו, הלוגיקה

ולהדרי� , במקצוע הלוגיקה תפקידה של הביקורת הוא לחשו� כשלי חשיבה מחד, ואמנ�

�ינת כאמור בצורה שמאופי, בסוגיא התלמודית, א� בנדו� דיד�. לחשיבה נכונה מאיד

נרחיב מעט בהסבר הייחוד . תפקידה של הביקורת ייחודי א� הוא, הייחודית של שקלא וטריא

  ).ביקורת במשמעות של מודעות לתהליכי החשיבה(של ביקורת זו 

תכונה זו של רצוא ושוב מעבירה את הלומד מכיוו� חשיבה אחד לכיוו� הפו� שוב , כאמור

, יא נקשרת לזו שבאה אחריה על ידי קושיא או תירו% וכדומהכ� שכל יחידה של הסוג, ושוב



    

לאור זאת שאי� קו ליניארי המחבר את חלקי , א� הקשר הכולל בי� חלקי הסוגיא מתערפל

תפקידה של הביקורת א� כ� הוא .  כפי שמקובל במדע המודרני, הסוגיא כול� באותו כיוו�

ורק אז להציב את חלקי השקלא , ראשית כל לתאר את התמונה הכוללת של הסוגיא: כפול

, כ� שזרימתה הדינמית של הסוגיא תקבל נופ� קבוע יותר, וטריא בתו� אותה תמונה כוללת

שנכנה , כא� אנו מבדילי� בי� ביקורת זו לסגנו� לימוד אחר. א� ללא ביטול ואיבוד הדינמיות

המתייחס למסקנות א� הכוונה היא לכל לימוד תוכני ', אליבא דהלכתא, 'אותו לצור� העני�

בסגנונות לימוד אלו נהוג לחל% מהשקלא וטריא את המסקנות ההלכתיות או . הסוגיא

שהרי , כמוב� שהדר� נחוצה. התכניות ללא שנותר תפקיד לדר� בה הגענו למסקנות אלו

. א� בסופו של דבר נותרנו ע� המסקנות בלבד, בלעדיה לא היינו מגיעי� למסקנות הנכונות

הוראות אלו ]. ת[לנקודה ] א[להוראות ניווט למסלול הליכה מנקודה , דומה משל למה הדבר

ש� ; ]ג[פנה ימינה עד ככר ] ב[בצומת ; ]ב[ל� ישר עד צומת ; ]א[צא מ : בנויות יחידות יחידות

א� , ]ת[העוקב אחר ההוראות אכ� יגיע לנקודה ]. ת[עד שתגיע לנקודה ' וכו' תמשי� ישר וכו

אמנ� ברגע שנקודות אלו יסומנו על . שלב אכ� תר� לתוצאה הסופית לא ברור לו כיצד כל

עברנו א� כ� . יוכל המהל� לראות כיצד כל יחידה בודדת תורמת למסלול הכללי, מפה

  . 'מבט כולל'לצור� העני� נכנה אותו , למבט על' תיאור ליניארי'מ

ה כוללת של עיקר תפקידה של הביקורת הוא לתאר את אותה מפ: נחזור א� כ� לנמשל

היא תתאר בדר� כלל את היחסי� : מפה זו היא מעי� תשתית לוגית של הסוגיא. הסוגיא

, וכ� הלאה, יחסי� של נביעה או של סתירה, ההגיוניי� בי� כמה משתני� המופיעי� בסוגיא

לש� כ� נעזר ברוב המקרי� . תירו% וכדומה, ללא ציו� של רכיבי� דיאלקטיי� כמו קושיא

רק לאחר מכ� נוכל . טבלאות וכדומה, הצרנה, טיעו�, כמו קביעת המשתני�, �בכלי� צורניי

כ� שיהיה ברור , להציב על מפה זו את היחידות הדיאלקטיות השונות של השקלא וטריא

  . כיצד כל יחידה משתלבת בסוגיא כולה

מטרתו של ספר זה הוא להציג את השקלא וטריא של סוגיות נבחרות בשני שלבי� , לסיכו�

תיאור שייעשה בעזרת כלי� , נתאר את התשתית הלוגית של הסוגיות, ראשית. סיסיי�ב

כ� ננסה לייצב את השקלא . ובשלב השני תתואר השקלא וטריא  על גבי תשתית זו, צורניי�

שתסייע לראות את התנועה שבסוגיא ממבט כולל , וטריא בתו� תמונה כוללת ויציבה

שמות כח (י לתורה "אנו מוצאי� בפרושו של רש' פהמ'הגדרה קולעת לחשיבות ה. ואחדותי

  ):ו' פס

הרי פירושן פרקים , אם באתי לפרש מעשה האפוד והחשן על סדר המקראות
למען ירוץ , לכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא, וישגה הקורא בצרופן, פרקים

  .ואחר כך אפרש על סדר המקראות, הקורא בו
  

מצד אחד השקלא וטריא ומצד שני : 'רצוא ושוב'במעי�  נמצינו למדי� שספר זה מצוי א� הוא

  . והספר ביניה� מנסה לקרב ולפשר, התמונה הכוללת הקבועה



    

  נתוח סוגיא בשלוש רמות -הדגמה 

 –ב "עג ע(נדגי� את הדברי� על ידי ניתוח הסוגיא הראשונה של הפרק השמיני במסכת יומא 

  ). א"עד ע

  ...יה ובשתיום הכפורים אסור באכילה . משנה
לא נצרכה : ואיתימא רבי ירמיה, אמר רבי אילא - ! ענוש כרת הוא? אסור. גמרא  .א

אלא למאן , הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה -. אלא לחצי שיעור
רבי , חצי שיעור, דאיתמר? מאי איכא למימר, דאמר חצי שיעור מותר מן התורה

הניחא לרבי . מותר מן התורה: ריש לקיש אמר, ר מן התורהאסו: יוחנן אמר
  ? אלא לריש לקיש מאי איכא למימר, יוחנן

  . מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן  .ב
ואכל , שבועה שלא אוכל: אלמא תנן, אי הכי לא ניחייב עליה קרבן שבועה  .ג

אמאי : והוינן בה. ורבי שמעון פוטר, חייב -קצים ורמשים נבילות וטריפות ש
בכולל דברים : רב ושמואל ורבי יוחנן דאמרי! מושבע ועומד מהר סיני הוא? חייב

אי אתה מוצא אלא במפרש : וריש לקיש אמר. המותרים עם דברים האסורין
אדם אוסר : דאמר, או בסתם ואליבא דרבי עקיבא, חצי שיעור ואליבא דרבנן

  . מו בכל שהואעצ
  קא חייל קרבן שבועה -וכי תימא כיון דאית ליה היתר מן התורה   .ד
? למעוטי מאי: והוינן בה. שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויין להעיד: והתנן  .ה

. בקוביאלמעוטי משחק : רב אחא בר יעקב אמר, למעוטי מלך: רב פפא אמר
ולא קא חיילא , ורבנן הוא דפסלוהו, והא משחק בקוביא מדאורייתא מיחזי חזי

   !עליה שבועה
  . והאי לאו בר הגדה הוא כלל -אם לוא יגיד + ויקרא ה+שאני התם דאמר קרא   .ו

  

  :שלוש משניות נידונות בסוגיא

  .הכפורי� אסור באכילה ובשתיה יו�, א"ח מ"יומא פ', שלנו'המשנה  – 1משנה 

  . 'שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטרפות וכו, ד"ג מ"המשנה בשבועות פ , 2משנה 

  .'שבועת העדות אינה נוהגת אלא וכו, א"ד מ"המשנה בשבועות פ , 3משנה 

  

, כעת ננתח את הסוגיא. יחידות אלו קשורות זו בזו על ידי קושיות ותירוצי� של הגמרא

שלא ' מבודדת'קריאה , הרמה הראשונה תדגי� קריאה פשטנית של הסוגיא. בשלוש רמות

אפילו לא ברמה ) 'השב פרקיו זה על זה'ללא (מתחשבת בקשרי� שבי� חלקי הסוגיא כלל 

כלומר סעי� אחר סעי� כפי שהסוגיא מונחת , הרמה הליניארית, הרמה השניה. הליניארית

שבה נמק� את שלבי ' מפה'על ידי ' מבט כולל'מניתוח  ,ולאחר מכ� הרמה השלישית , לפנינו

, אנו נבקש להציג את הכשלי� אליה� נית� להגיע על ידי שתי הרמות הראשונות. הסוגיא

  . וכיצד הרמה השלישית נמנעת מכשלי� אלו

  )מבודד(נתוח  פשטני  –' רמה א

  :נקבל שלוש יחידות, תירו% בכל יחידה –א� נחלק את הסוגיא ליחידות של קושיא 



    

שהרי מעל השיעור ', אסור באכילה ובשתיה'לשיטת ריש לקיש קשה לשו� המשנה ]  ב,א[סעי� 

) בסעי� ב(התירו% . ומתחת השיעור אי� כל איסור לכאורה, זהו לא רק איסור אלא חיוב כרת

  . ל מודה שאסור מדרבנ�"ר: על קושיא זו הוא

השבועה חלה על פחות מכשיעור ש) 2בהסבר משנה (ל מדוע הוא טוע� "קשה על ר] ד,ג[סעי� 

הגמרא . של נבלות וטריפות והרי א� על פחות מכשיעור יש איסור כפי שלמדנו בסעי� ב

כיוו� שאיסור דרבנ� (שבועות חלות על איסור דרבנ� : לתר%) 'וכי תימא'(מציעה ) בסעי� ד(

  ). אינו בדרגה של איסור דאורייתא

והרי כיוו� , העדות לא חלה  על משחק בקוביא ששבועת 3קשה מדוע קובעת משנה ] ו, ה[סעי� 

כפי שלמדנו , צריכה לחול עליו השבועה, ומדאורייתא הוא כשר, שהוא פסול רק מדרבנ�

כל מי שלא יכול בפועל : בשבועת העדות יש די� חריג): בסעי� ו(תירו% הגמרא . בסעי� ד

  . להעיד לא חלה עליו השבועה

  

' השב פרקיו על פרקיו'ולא מבצעת , סתפקת בניתוח זההרמה הראשונה של הלימוד מ, כאמור

כלומר כל זוג סעיפי� מייצג שקלא , היא מתבוננת על כל אחת מהיחידות בפני עצמה. כלל

מכא� היא עלולה להגיע למסקנה הבאה . ועומד בפני עצמו, וטריא שונה של קושיא ותירו%

הניחה שהיסוד ההלכתי של  בסעי� ה הגמרא): ו,סעיפי� ה(מניתוח של היחידה השלישית 

, )י"רש, מדי� לא תסור(הוא שפסולי דרבנ� ה� באותה דרגה של פסולי דאורייתא  3משנה 

, לעומת זאת בסעי� ו הגמרא דחתה הבנה זו. ולכ� שבועת העדות לא חלה על משחק בקוביא

פי לכאורה נית� להסיק מכא� של. 'נובעת מדרשה מיוחדת א� לא יגיד וכו 3וחידשה שמשנה 

שדיני דרבנ� ה� חמורי� כדיני דאורייתא כיוו� , 3התירו% הסופי לא נית� ללמוד ממשנה 

  . שמשנה זו מתפרשת כדי� מיוחד של שבועת העדות

  . מסקנה זו אינה נכונה כפי שנראה מיד בניתוח מהרמה השניה, בר�

  )ליניארי(נתוח עוקב לסדר הסוגיא  �' רמה ב

דהיינו בכל אחת (היחס הפנימי בכל זוג סעיפי�  כא� אנו מבקשי� לבחו� לא רק את

ולבחו� ג� את היחס בי� היחידות ', להשיב פרקיו על פרקיו'אלא ) מהיחידות כשלעצמה

המטרה .  שהרי יחידות אלו מתקשרות זו לזו על ידי קושיות הגמרא כפי שנסביר, השונות

ובי� ] ג[לסעי� ] ב[סעי�  בי�: כעת א� כ� היא לבחו� את חוליות הקישור בי� שלוש היחידות

עולה  1על משנה ] ב[נית� לראות א� כ� שרק לאחר האוקימתא שבסעי� ]. ה[לסעי� ] ד[סעי� 

וכמו כ� רק לאחר ההסבר שבסעי� ). ד"ג מ"שבועות פ( 2על משנה  1ממשנה ] ג[קושיא בסעי� 

  ). א"ד מ"שבועות פ( 3על משנה  2ממשנה ] ה[עולה קושיא בסעי�  2למשנה ] ד[

קשה רק אליבא ] ה[נית� לראות שכל הקושיא בסעי� ] ה[לסעי� ] ד[לאור קשר זה בי� סעי� 

על פי היסוד שדיני דרבנ� לא שווי�  2את משנה ] ד[דריש לקיש שהוא זה שהסביר בסעי� 

בסעי� (ולכ� הוצרכה הגמרא להסביר  3על משנה ]) ה[בסעי� (לכ� היה קשה . לדיני דאורייתא

נפרש : לעומת זאת א� נחזור אחורה לסעי� ד ונעמיד חלופה. באופ� מחודש 3את משנה ]) ו[

כלל לא עוסקת בדיני  2הרי שמשנה , כפי שרבי יוחנ� מפרש ש�, בצורה אחרת 2את משנה 

בטול סעי� ( 3על משנה  2וממילא כלל לא תעלה הקושיא ממשנה  , ])ד[ביטול סעי� [דרבנ� 

יוצא א� כ� שלפי רבי ]). ו[בטול סעי� ( 3ודש את משנה ולא צריכי� אנו לפרש באופ� מח, ])ה[

, על פי היסוד שדיני דרבנ� שווי� בדרגת� לדיני דאורייתא 3יוחנ� נית� עדיי� לפרש את משנה 

  . כפי שנלמד מדי� לא תסור



    

יכול לשפו� אור חדש על , עלה בידינו שהשוואת היחידות השונות זו לזו ובחינת הקשר ביניה�

נצרכת רק ) ו,סעיפי� ה(שכל היחידה השלישית , כפי שראינו כא�, ידה שלמהתפקידה של יח

  . ולא מתחילה אליבא דרבי יוחנ�, אליבא דריש לקיש

  

כ� , )ליניארי(א� עדיי� ניתוח זה לוקה בחסר כיוו� שהוא צמוד לרצ� המופיע לפנינו בסוגיא 

הא� יש נושא : שאלה הבאהנדגי� זאת על ידי ה. שעדיי� יש מקו� לשיבושי� בניתוח הסוגיא

כפי שנהוג לומר מנושא ' מתגלגלת'או שהסוגיא , בסוגיא, בעיה מרכזית אחת, מרכזי אחד

מקשה על ] א[סעי� : כדי לבחו� את הדבר נחזור על שלוש הקושיות המרכזיות בסוגיא. לנושא

� ע 1מקשה מהשוואת משנה ] ג[סעי� ; 1ריש לקיש לאור האוקימתא שעלתה בגמרא למשנה 

שאמנ� עד , לכאורה עולה מכא�. 3ע� משנה  2מקשה מהשוואת משנה ] ה[סעי� ; 2משנה 

, 1כבר אינה נוגעת כלל למשנה ] ה[א� הקושיא בסעי� , 1היה הנידו� המרכזי משנה ] ד[סעי� 

הושוותה  2משנה ] ג[כיוו� שבסעי� , והובאה כא� בסוגיא רק אגב גררא, 2,3אלא רק למשניות 

א� אי� זה כבר עני� , 3ג� למשנה  2שהסוגיא המשיכה והשוותה את משנה הרי , 1למשנה 

ודומני שנית� לחוש זאת ג� בלימוד , שתיאור זה כמוב� אינו נכו�, אלא. 1למשנה 

  . א� כדי להבהיר זאת ננתח את הסוגיא ממבט כולל, אינסטנקטיבי

  'מבט כולל'נתוח מ �' רמה ג

של השלבי� אלא דווקא בהצגת תמונה כוללת של בניתוח זה איננו פותחי� בניתוח רצי� 

יש להדגיש את המוב� . ולאחר מכ� נציב באותה תמונה את שלבי הסוגיא, היחסי� בסוגיא

שכמוב� פותח בלימוד רצי� של , שאי� אנו דני� כלל בסדר הלימוד של הסוגיא, מאליו

וד את השלבי� לאחר לימוד זה נית� לשחזר את התמונה הכוללת ושוב ללמ, בר�. השלבי�

  . לאור תמונה זו

  התשתית הלוגית

  :שני משתני� בסוגיא

  מותר/ אסור מדרבנ� : שיטת ריש לקיש בחצי שיעור. 1

  פחות מאיסורי תורה) / 'לא תסור'(כאיסורי תורה : דרגת� של איסורי דרבנ�. 2

  

  :לפי הסדר הבא, המשניות עוסקות במשתני� השוני�

  . כלומר במשתנה  הראשו� בלבד, הגמרא בחצי שיעורעוסקת לפי האוקימתא של  1משנה 

  . כלומר במשתנה השני בלבד, עוסקת בדרגת� של פסולי דרבנ� 3משנה 

כלומר בשני המשתני� , עוסקת בדרגתו של איסור חצי שיעור, ל"לפי הנתוח של ר 2משנה 

  . ג� יחד

  

  :ערכי המשתני� המתקבלי� מהמקורות השוני� ה� כדלהל�

נית� להסיק על ערכו של המשתנה ) חצי שיעור(האוקימתא של הגמרא  על פי 1ממשנה 

  . ל היא שחצי שיעור אסור מדרבנ�"שיטת ר: הראשו�

: נית� להסיק על ערכו של המשתנה השני) לפני התירו% האחרו� בסוגיא( 3מפשטות משנה 

לכ� שבועה לא חלה על המשחק (איסור דרבנ� שווה בדרגתו לאסור דאורייתא 

  . )בקוביא

  



    

  :צירו� של שתי המסקנות הללו מוביל אותנו לטיעו� הבא

  )1משנה (חצי שיעור אסור מדרבנ� . 1

  )3משנה (כל איסור דרבנ� שווה בדרגתו לאסור דאורייתא . 2

  השבועה לא תחול –הנשבע על חצי שיעור של נבלות וטרפות : מסקנה

  

  :2כא� אנו מגיעי� לסתירה בי� מסקנת טיעו� זה לבי� משנה 

  לא חלה –שבועה על חצי שיעור : מסקנת הטיעו�

  חלה –שבועה על חצי שיעור : 2משנה 

  

העמדה , בר�. 2ומצד שני את משנה  1,3הצגה זו של הסתירה מעמידה מצד אחד את משניות 

ממהל� . דהיינו על איזה מקור רוצה הגמרא להקשות. זו אינה מדגישה את כיוו� הקושיא

המוקד המרכזי של השקלא . 1הוא על ההסבר של משנה  הסוגיא מתברר שעיקר הקושיא

והתאמתה של , חצי שיעור: 1וטריא הוא האוקימתא שבאה בתחילת הסוגיא למשנה 

הגמרא רוצה להקשות על אוקימתא זו על ידי הצגת הסתירה . אוקימתא זו לשיטת ריש לקיש

וזו ההנחה , 1משנה  אלא שסתירה זו מניחה הנחה נוספת מעבר להסבר של, 2בינה לבי� משנה 

  .  3כפי שעולה ממשנה , איסור דרבנ� שווה בדרגתו לאיסור תורה –השניה של הטיעו� 

  

  :שתי דרכי� אפשריות ליישוב הסתירה

וחצי , כלל לא מדובר על חצי שיעור 1במשנה : שלילת ההנחה הראשונה של הטיעו�: דר� א

השבועה על חצי שיעור חלה  2ע במשנה לפי זה מוב� מדו. שיעור הוא היתר גמור לפי ריש לקיש

העוסקת באיסורי דרבנ� ש� אכ� חומרת�  3לעומת זאת במשנה . שהרי  מדובר בהיתר גמור

  ]כפי שיבואר להל�, דר� זו היא דר� המקש� לכל אור� הסוגיא. [שווה לאסורי תורה

לא נית� ו, השבועה לא חלה מסיבה אחרת 3במשנה : שלילת ההנחה השניה של הטיעו�: דר� ב

למרות  2לכ� במשנה . להסיק ממנה שאיסורי דרבנ� ה� באותה חומרה של איסורי תורה

דר� זו . [עדיי� אי� לה� אותה דרגה של איסורי תורה 1שמדובר על איסור דרבנ� כמו במשנה 

  ]כפי שיבואר להל�, היא דר� התרצ� לכל אור� הסוגיא

  

עיקרה של הסוגיא נע בי� שתי הדרכי� . יאהתשתית הלוגית של הסוג', מפה'עד כא� התווית ה

כשהשאלה המרכזית היא הא� אכ� צרי� לשלול את ההנחה הראשונה או , ליישוב הסתירה

ל בחצי שיעור "כ� שהסוגיא סובבת על השאלה הא� המשנה שלנו מתפרשת ג� אליבא דר, לא

  .   או שצרי� לחפש העמדה אחרת למשנה

  מהלך הסוגיא

הגמרא הניחה את ההנחה הראשונה ] ב[בסעי� . את השקלא וטריא לאור מפה זו נתאר כעת

וא� כ� ריש לקיש חייב , האוקימתא כעת טוענת שהמשנה עוסקת בחצי שיעור: של הטיעו�

  .  להניח שחצי שיעור אסור מדרבנ�

למרות (הגמרא יוצאת מנקודת הנחה שאיסורי דרבנ� שווי� בדרגת� לאיסור תורה ] ג[בסעי� 

 2משנה : וממילא היא מגיעה כבר למסקנת הטיעו�, )3צגה ההוכחה לכ� ממשנה שעדיי� לא הו

מצרפי�  1כאשר למשנה , 2למשנה  1בסעי� זה הסתירה היא בי� משנה ! סותרת את הטיעו�

את הסברא שמדי� לא תסור נית� ללמוד שאיסורי דרבנ� שווי� בחומרת� ) 3במקו� משנה (

: מרא נוקטת כא� בדר� הראשונה ליישוב הסתירההג, מתחת לפני הדברי�. לאיסורי תורה



    

דהיינו לא יכול להיות שריש לקיש , )שלילת סעי� א(=היא חותרת לשלילת ההנחה הראשונה 

  !בחצי שיעור משו� שהוא חייב לסבור שחצי שיעור אינו אסור כלל 1יסביר את משנה 

כלומר (את סעי� א להותיר : הגמרא מציעה לעבור לדר� השניה ליישוב הסתירה] ד[בסעי� 

יש הבדל : וכדי לתר% את הסתירה יש לשלול את ההנחה  השניה של הטיעו�, על כנו) 1הנחה 

  !בי� איסורי תורה לאיסורי דרבנ�

, 3שהרי הנחה זו מוכחת ממשנה , הגמרא לא מאפשרת את שלילת ההנחה השניה] ה[בסעי� 

דהיינו , ה ליישוב הסתירהולכ� המטרה הנסתרת של הגמרא כא� היא לחזור לדר� הראשונ

כא� ההבדל המרכזי ]. ג[בדיוק כפי שעשתה בסעי� , לשלול את ההנחה הראשונה של הטיעו�

מטרת הגמרא כא� אינה ): וכ� מתברר הכשל בניתוח הקוד�(בי� הנתוח לעיל לנתוח הנוכחי 

היא  ג� כא� הסתירה. כפי שהיה נראה מקריאה ליניארית 3למשנה  2להציג סתירה בי� משנה 

השמוש במשנה ]. 'מתקפה'היא העומדת ל 1ושוב האוקימתא של משנה [ 2למשנה  1בי� משנה 

) המוכיח את ההנחה השניה של הטיעו�( 3רק בעזרת משנה . בא רק לסייע לטיעו� הסתירה 3

ולא נית� ליישבו על ידי שלילת ההנחה , 2למשנה  1מוכח שאכ� קיימת סתירה בי� משנה 

, ליישב את הסתירה חייבי� שוב לדחות את ההנחה הראשונה של הטיעו�ממילא כדי . השניה

ולהניח שחצי שיעור הוא היתר גמור לפי ריש  1דהיינו חייבי� לדחות את האוקימתא במשנה 

  . 1כיצד יסביר ריש לקיש את משנה : חזרנו לפי זה הקושיא הראשונה של הסוגיא. לקיש

ההנחה הראשונה : ב לדר� השניה ליישוב הסתירהחוזרת הגמרא שו]) ו[סעי� (בסופו של דבר 

שכ� , מתפרשת באופ� אחר 3משנה : וההנחה השניה נסתרת, של הטיעו� נותרת על מקומה

הפסול של משחק בקוביא הוא אמנ� פסול דרבנ� אבל כיוו� שסו� סו� למעשה הוא לא יכול 

כל מי שלא ) 'ד וכוא� לא יגי(ועל פי דרשה מיוחדת , הרי שהוא לא מפסידו ממו�, להעיד

  .מפסיד ממו� לא חלה עליו שבועת העדות

הא� ג� ריש לקיש יכול  ,לפי ריש לקיש   1הסבר משנה : עלה בידינו שיש מוקד אחד לסוגיא

הסבר זה . להסביר את המשנה שלנו על פי האוקימתא של חצי שיעור שבתחילת הסוגיא

וטענה זו נסתרת לכאורה ממשנה , �אליבא דריש לקיש כרו� בטענה שחצי שיעור אסור מדרבנ

אלא שסתירה זו מתבססת על . 2ל למשנה "אליבא דר 1עיקר הסתירה א� כ� היא ממשנה . 2

כא� אנו מגיעי� לתובנה . דיני דרבנ� שווי� לדיני דאורייתא): הנחה שניה בטיעו�(הנחה נוספת 

: את אותה סתירה מציגי� בעצ�) ה,סעיפי� ג(שתי קושיות הגמרא : המחודשת של ניתוח זה

וכ� ליישב את  1ל במשנה "וזאת במטרה לשלול את ההסבר הנ! 2למשנה  1בי� משנה 

מיישבי� את הסתירה על יד שלילת ההנחה ) ו,סעיפי� ד(תירוצי הגמרא , מנגד. הסתירה

בסעי� : הוא רק בשאלת המקור של ההנחה הנוספת] ה[לסעי� ] ג[ההבדל בי� סעי� . הנוספת

] ה[ואילו בסעי� ,  )די� לא תסור(ומתבססת ככל הנראה על סברא , ובלעתהנחה זו מ] ג[

התירו% הוא ] ד[בסעי� : ממילא ג� ההבדל בתירוצי�. 3ההנחה מוכחת מפשטות משנה 

  . 3התירו% הוא פרשנות חדשה במשנה ] ו[ואילו בסעי� ,  שלילת הסברא

  סיכו�

וזאת משו� , תינו בחצי שיעורג� ריש לקיש מעמיד את משנ: ההנחה המרכזית של הסוגיא

כיוו� שאיסור מדרבנ�  2אי� ליסוד זה סתירה ממשנה . שהוא סובר שחצי שיעור אסור מדרבנ�

כיוו� שהיא  3ויסוד אחרו� זה לא סותר את משנה , אינו שווה בדרגתו לאיסור דאורייתא

  . מתבססת על דרשה מיוחדת


