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יומא עח) :ש ראשונה ברחבות(
עד עט) :ש אחרונה(

ד סיכו זה נכתב בי"ב אב תשס"ו ,יו מר וכואב שבו נהרגו י"ב מחיילנו מפגיעת טיל .את הטיל
ירו מרצחי שמטרת למחות את עמנו ,ואת שמו הגדול שנקרא עלינו ,מעל פני האדמה.
שמו הגדול ,ש עמנו ,ושמות י"ב הנופלי ,ישארו לנצח; ג אחרי שימוגו וייעלמו מרצחי עלובי
נפש אלו.
יהי ד זה מצבת זכרו לחיילי המילואי שנפלו בדרכ לעזרת ישראל מיד צר:
מריא ברקובי ,$יוסי קרקש ,דני ב דוד ,יהודה גרינפלד ,שלמה בוכריס ,זיו בלאלי ,רֹעי יעיש,
שאול שי מכלובי ,$שמואל חלפו ,אליהו אלקריא ,גרגורי אהרונוב ,ומרדכי בוטבול .ה' יקו דמ

ציטוט מהמשנה

טעמו של ר"א:
מל' – חלק ממעמדו של המל' הוא מראהו ועליו לשמור על מראה נאה,
כלה – כדי שלא תתגנה )היא מוגדרת כלה בשלושי יו שאחרי החתונה(
יולדת – הקור עלול להזיק ליולדת.

רחיצת פני למל' ולכלה,
נעילת נעליי של יולדת:
ר' אליעזר :מותרות,
חכמי :אסורות.

כול מודי שבמקו של עקרבי מותר לנעול נעליי )כדי שלא יעקצוהו(

לגבי עצ של מת שמטמא בכשעורה התהפכו הדעות:
ר' יהודה :מדובר בשעורה רכה ע קליפה
ר' זביד :ספק הא היא רכה או יבשה ,ספק הא היא ע
קליפה או בלי.

גודלה של כותבת הגסה
הגרעי של הכותבת
ר' פפא :ספק הא נכלל,
ר' אשי :ודאי נכלל.

היחס בי כותבת גסה לביצה
ר' יהודה :כותבת גסה גדולה מכביצה,
ר' זביד :כותבת גסה קטנה מכביצה.

נסיונות הוכחה שכותבת קטנה מכביצה
נסיו הוכחה א':
המשנה בסוכה קובעת:
 .1עד כביצה נית לאכול מחו $לסוכה,
 .2שתי כותבות נית לאכול מחו $לסוכה.
מסקנה :א שתי כותבות קטנות מכביצה 
ק"ו שכותבת אחת קטנה מכביצה.

דחיה א' )ר'ירמיה(:
המשנה מדברת על כותבת ללא גרעי.
אבל כותבת גסה ע גרעי גדולה משתי כותבות ללא גרעי וגדולה ג מביצה,
דחיה ב' )רבא(:
סעי ) 1שהתיר לאכול עד כביצה( מתייחס לאכילת לח ומזונות,
סעי ) 2שהתיר לאכול שתי כותבות( התייחס לפירות )שאות נית לאכול בלי הגבלה(
לכ המסקנה ששתי כותבות קטנות מכביצה אינה נכונה
הגמרא הביאה מספר ברייתות שמה משמע לכאורה שאסור לאכול
כמות גדולה של פירות מחו $לסוכה
רבא הסביר אחרת את הברייתות ושיטתו נשארה עומדת.

נסיו הוכחה ב':
ב"ש במשנה בביצה קובעי :איסור שאור הוא בכזית ,איסור חמ $הוא בככותבת.
טעמ של ב"ש :איסור חמ $הוא במדרגה אחת יותר מאיסור שאור.
מסקנה :א ככותבת היא זו שנמצאת מדרגה אחת מעל כזית אזי ביצה גדולה יותר מכותבת

דחיה:
הכותבת שעליה מדובר היא כותבת
שאינה גסה ששיעורה זהה לביצה
)אבל כותבת גסה גדולה יותר מביצה(

הוכחה ג':
השיעור של כותבת נקבע כשיעור המיישב את דעתו של האד,
אבל ר' יהודה קבע ששיעור ביצה הוא שיעור שביעה )ולכ בשיעור זה מתחייבי בברכת המזו(
מסקנה :ביצה )שהיא שיעור שביעה( גדולה מכותבת )שהיא שיעור יישוב הדעת(
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