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בס"ד

יומא פא) .המשנה( עד פב) .המשנה(
ביאורי מושגי
כדי שאד יתחייב כמה חטאות על כמה מעשי יש צור להפריד בי המעשי .יש שלוש דרכי כדי להפריד בי המעשי:
א .גופי נפרדי – כשהמעשי נעשו על גופי שוני )למשל הבא על כמה נשי או האוכל מקדרות שונות(
ב .איסורי נפרדי – כשהאיסורי ה שוני )למשל המחלל שבת וג מחלל יו כיפור(
ג .זמני נפרדי – כשנזכר בי המעשי שהמעשה אסור )כשעשה שני מעשי בלי ידיעה באמצע זה נקרא 'העל אחד' והזמ נחשב אחד ,כשהיתה
ידיעה בי המעשי נקרא שתי העלמות וחייב שתי חטאות(.

לכ בגופי נפרדי או איסורי נפרדי או זמני נפרדי – חייב כמה חטאות,
ואילו באותו גו ,$אותו איסור ,ואותו זמ – ,חייב חטאת אחת
)לכ האוכל ושותה ביו"כ חייב חטאת אחת כיוו שזהו איסור אחד ,ואילו האוכל ועושה מלאכה חייב שתי חטאות כיוו שאלו שני איסורי(

עונש ואזהרה – כל איסור שיש עליו ענוש יש צור שהתורה ג תכתוב את העונש )מכה איש ומת מות יומת( וג את האהזרה שלא לעשות
כ )'לא תרצח'( א אי אזהרה לא נית להעניש.

המשנה
אכל ושתה )בהעל אחד( :חייב חטאת אחת,
אכל ועשה מלאכה )בהעל אחד( :חייב שתי חטאות,

אכל אוכל או משקה לא ראוי :פטור

אוכלי שאינ ראויי )ולכ האוכל פטור בדיעבד(:
 .1ציר ומורייס )מוזכרי במשנה(,
 .2פלפל וזנגויל יבשי )אבל רכי ראויי לאכילה(
 .3עלי קני,
 .4לבלוב גפני אחרי שהתקשה) ,עד  10ימי נחשב טרי ,אחרי כ
נחשב קשה ולא ראוי לאכילה(
 .5ספק הא חומ +נחשב ראוי )רבי מחייב ,רגב"מ פוטר(
דברי רגב"מ תקפי רק למעט חומ,+
לא מעורב במי ,ששתהו בדיעבד

מהיכ נלמדה האזהרה שלא לאכול ולשתות

ר"ל :כיוו שאיסור אכילה ושתיה נאמר בלשו עינוי  לא
נית טכנית לכתוב במפורש את האזהרה

הברייתא:
מאזהרת מלאכה ביוה"כ ) היקש  'עצ' – 'עצ'(

דחית דברי ר"ל :נית היה לכתוב 'אל תסור מ העינוי'

הברייתא של ר"י:
מאזהרת אונס נערה המאורסה )היקש  'עינוי' – 'עינוי'(

האמוראי:
מאזהרת מלאכה בשבת )ראב"י :היקש  'שבת' ל 'שבת' ,ר"פ :יוה"כ עצמו נקרא שבת – 'תשבתו שבתכ'(

ראב"י למד מ'תשבתו שבתכ' ש:
די הוספה מחול לקודש תק $ג
בשבתות וימי טובי

המקור להוספה מקודש לחול
ברייתא א':
ועניתם את נפשותכם בתשעה לחודש בערב'

'בערב' – הצו מתחיל רק מהערב,

ברייתא ב' לומדת מ'תשעה בחודש' שכל האוכל בתשיעי מעלה
עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי.

'בתשעה לחודש' – יש להוסי $מחול על קודש,

ברייתא ב':
 3פעמי התורה כותבת 'בעצם היום' ) .1על כרת לעושה מלאכה .2 ,אזהרה לעושה מלאכה .3 ,על כרת לאוכל(
מכא שאי חיוב כרת או איסור לאו על התוספת מחול על קודש –
מכ שהתורה טורחת למעט כרת ולאו  משמע שעקרונית יש חובה להוסי $מחול על קודש
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

המקור לכ שאי איסור לאו
על האוכל בזמ התוספת:
א אי איסור לאו במלאכה
ק"ו שאי איסור לאו באכילה.
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