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יומא עט) :ש אחרונה( עד פא) .המשנה(
בעלי חיי מתי )כשה עדיי חיי ה אינ מטמאי ואפילו אינ מקבלי טומאה מגור אחר(
בהמות – מטמאות )חו! מבהמות טהורות שנשחטו כראוי – שאינ מטמאות(
דגי – אינ מטמאי )כל היוצא מהי אינו מטמא(
עופות – טהורי – מטמאי את האוכל אות )כשאוכל לפחות כביצה( ,אינ מטמאי את הנוגע בה )וא נשחטו כראוי אינ מטמאי(

טמאי – אינ מטמאי כלל

שיעור האכילה  כותבת
מקור וטע השיעור
'לא תעונה' – האיסור אינו באכילה אלא בעינוי
השיעור שבו מיושבת דעתו של האד הוא כותבת

זמ האכילה
שיעור אכילת הכותבת הוא כדי אכילת פרס
צירו %אוכל ומשקה
רוטב או תבלי מצטר %לשיעור האוכל,
משקה אינו מצטר %לשיעור אוכל.

סוג המזו וסוג האד האוכל
שיעור זה הינו שיעור אחיד לכל מזו ולכל אד

אכילה גסה )כשאד כבר שבע מאוד(

הינה נזק ולא יישוב הדעת – ולכ לא עבר על איסור

שיעור השתייה
ב"ש :רביעית,
ב"ה :שיהיה פיו מלא מצד אחד ברווח) ,כמלא לוגמיו(
ר"א :שיהיה פיו מלא מצד אחד בצמצו) ,כמלא לוגמיו(

ריב"ב :שיעור גמיעה.

כל שיעורי האכילה המוזכרי בתורה הינ בכזית חו! משני חריגי:
א .איסור אכילה ביו כיפור) ,שהינו בכותבת(
ב .שיעור אכילת עו %טהור )שהינו בכביצה( )עיי ביאור מושגי(.
המקור לשיעור טומאת אכילה' :האוכל אשר יאכל' – כמות
אוכל שאתה יכול לאוכלו בבת אחת –
שיערו חכמי שבית הבליעה מכיל כביצה אחת.

שיעור זמ זה )בכדי אכילת פרס( תק %ג לשיעור של כמות קטנה יותר
)כזית( וג לשיעור של כמות גדולה יותר )אכילת חצי פרס אוכל טמא(

יש לאכול ככותבת במהירות כפולה מזו שיש לאכול כזית כיוו שזה
הזמ המיישב את דעתו של האד,
יש לאכול חצי פרס במהירות כפולה מזו שיש לאכול כותבת כיוו
שזה רק די דרבנ )הפסוק בעניי זה הוא אסמכתא בלבד(

אמנ טיב האוכל וסוג האד משפיעי על מידת יישוב הדעת )הא היא
משמעותית או רגעית( אבל עצ יישוב הדעת תלוי א& ורק בשיעור של

כותבת בכל אוכל ולכל אד

ג לגבי תרומה כתוב 'כי יאכל' – ודורשי מכ& פרט למזיק
לכ זר האוכל אכילה גסה ,כוסס שעורי חיות וכדו' – פטור ממיתה ומחומש.

הערות:
א .הלכה כב"ה,
ב .לפי ב"ה שיעור השתיה הוא אינדבדואלי )בניגוד לשיעור אכילה
שהוא אחיד(  כיוו שלגבי שתיה שיעור יישוב הדעת משתנה מאד
לאד )בהתא לגודל פיו(
ג .מחלוקת זו לא נמנתה בי קולי ב"ש וחומרי ב"ה כיוו שלא תמיד
ב"ה מחמירי )בעוג מל& הבש ה למשל מקילי(

עצ השיעורי השוני  נלמדו הלכה למשה מסיני) ,ונשכחו ובית דינו של עתניאל ב קנז החזיר(
הנפח של כל שיעור מסור בידי בי"ד )שיכול להקטי את הכמות או להגדיל אותו(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ולכ האוכל חלב בטעות ירשו את
הכמות שמא כשיבנה המקדש ,יגדיל
בי"ד את הנפח של כזית.
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המשנה במעילה

המשנה שלנו

חפצי ששיעור שונה:
ר' יהושע :אינ מצטרפי,

אכילה ושתיה )ששיעור שונה(:
אינ מצטרפי,

חכמי :מצטרפי

)לשיעור הנמו& יותר(

כמו מי סברה המשנה ביומא
ר"ח ור"ל:
שונה לא מצטרפי(
מצטרפי(
ששיעור
שונה לא
שחפצי
ששיעור
שחפצייהושע )
סברה כר'
יהושע )
המשנה
כר'
ר"נ ור"י:
מצטרפי
שאינ הדעת.
מיוחד ביישוב
די הצור&
בגלל
מצטרפייש
שאינ אלא כא
מצטרפי(
מיוחד
עקרונית ה
כא יש די
כחכמי )ש
מצטרפי( אלא
עקרונית ג
עקרונית ה
יכולהש לסבור
כחכמי )
המשנה
ג
בגלל הצור& ביישוב הדעת.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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