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ל • יייייי א מ  • בארבעה דאמר כ
 פחות פתח ׳®דאין יותר ומשהו סי׳
 לא א״כ יותר משהו הוי לא ואי מד׳
 ניתר ואינו רחבו על יותר ארכו הוי

׳לקמן כדאמרינן וקורה בלחי ד ) (  ה׳
 לקמן ליה אית גופיה דאביי ואע״ג
^ אמות בד׳ מבוי דמשך (שם)  ה

 לא וליה קאמר נחמן דרב אליבא
א ;ליה סבירא ה  רצופין איכא ל
 ־ הוי כרם דאמרי כרבנן כו׳ דלקולא

במסכת דתנן הא איכא הא וא״ת

חננאל רבינו
 עלוזרבהברעולאאשר

m רבאאטר פסול. ווה 
 סוכה חלל כשר. ווה וה

 תניא .הנן מבוי וחלל
 גבוהה שהוא מנוי כרנא

 טפתחו יותר אטה טב׳
 והא ישעם היכל של

עשרין חלליה היכל
̂'י־ יטייזבי״ ־ י־י״  עד שנפרצה גדר מ״ד) (ס״ד כלאים ״

 מכאן יותר כפתח הוא הרי אמות י׳
 דרובאמות וי״ל אסור הפרצה כעד

ן = קאמי נ ב ר הוי• כרס דאמרי כ
 הוי דלא מודים י דרבנן גב על אן}

 את רואין נאמר דכי היכא כרם
 ישארו לא אינם כאילו האמצעים

 זנב יוצאה ואחת שתים נגד שתים
 שהוזכרו באמות אלא איירי לא אביי

 דמשתמעמכלל באמות ולא בפירוש
 חכמים שאמרו אמות כל :דבריהן
 בהנך איירי לא • ששה בת באמת

:סובב ואמה יסוד אמה כגון דכתיבי
ואלה

 כיצר דתניא טהא
 קורה טגיח משעטו

 ורחינן ולמטה טשפתב׳
 הקורה מגיח אימא

 ואקשינן טב׳ למעלה
 בהדיא לםטחקיזגי והא

 דלטטח קט׳ל ומשני
 למעלה ומה כלמעלה
 אמות טב׳ למעלה

 טכ׳אמה דנשארחלליחר
 מעשרה למטה למטה כך

 נשאר שלא טפחים
 טפחים י׳ שם חלל

 י י ב א אשר , פסולה
 אמת נחמן דרב משמיה

 ה' בת מבוי ואמת סוכה
 כלאים אמת . טפחים

 למאי מבוי אשת ו׳ כת
 כ׳ לנובהה הלכתא

 השנוי ולפירצת אשד.
 אמות עשר ער שהיא

 באמה דטבוי דנבהה
אשה. כ׳ טפחים ה׳ בת

 פפא רב א״ל חנן מבוי חלל חנן סוכה חלל
 גבוה שהוא מבוי לך דמסייע תניא לרבא

 ימעט היבל של מפתחו יותר אמה מעשרים
 שימי רב איתיביה עשרים חללו גופו _והיכל

 עושה *היה *כיצד פפא לרב אשי רב בר 3
מניח  אימא ולמטה עשרים משפת קורה |

 דלמטה קמ״ל הא קתני למטה והא !ולמעלה
 למטה אף עשרים חללה למעלה מה כלמעלה

 נחמן דרב משמיה אביי אמר :עשרה חללה
 אמת חמשה בת באמה סוכהואמתמבוי אמת

 באמה מבוי אמת ששה בת באמה כלאים
 ולפירצת לגובהו הלכתא למאי חמשה בת

 אמות בארבע מבוי משך איכא והא מבוי
 טפחים *בארבעה דאמר כמאן דלקולא
 אמות ורוב אמות *בארבע אימא ואיבעית

 למאי חמשה בת באמה סוכה אמת קאמר
 איכא והא עקומה ולדופן לגובהה הלכתא

 דתניא דלקולא אמות בארבע סוכה משך
 ד׳ בה שאין סוכה כל אני אומר אומר *רבי

 אפי׳ דאמרי כרבנן פסולה אמות ד׳ על אמות
 ושולחנו ורובו ראשו אלא מחזקת אינה

 אמות ורוב היא רבי לעולם אימא ואיבעית
 למאי ששה בת באמה כלאים אמת קאמר

 דתנן הכרם ולמחול הכרם לקרחת“ הילכתא
וארבע עשרים אומרים ב״ש הכרם *קרחת

 אינה ו׳ בת אשה היתד.
 טפחים ק'כ עד פסולה

 וכן .לחומרא הנה
 למיטר כדבעינן צפירצד.

 בו נשתייר אש לקטן
ר ארבעה פס י ת  מ

 אם פי׳ עשר. עד פרצר!
 טפחים נ׳ עד הפירצה

 (פסולה). אמות י׳ שהן
 יתר היא ואם מתירה

 (אמר) טפח אפילו טור!
 פסלוה(מתיררו) [אחד]

 וח נם הנה [מהתירר.]
 ואקשינן .א ר ם ו ח ל

 פי׳ משיא [איכא] והא
 כדבעינן רוחב משבא
 משך . לקשן למיטר

 שהוא במבוי החקיקה
 טבהו מפהיט מי׳ פחות
לי׳ ור.שליםו בו וחקק

 הא כ׳: בחוך הקורה טובי שיהא משמע פ׳ולמגוה• סשפס קיימי;
 כשיעור קאי איזלל מפחים מי׳ לממה חכמים שנחנו דשיעור קס״ל•
 כ׳ משפת ההורה את מניח מתני׳ קאמר והכי למעלה בכ׳ שאמרו

 נמוך לעשותו בח אם למעה וכן ולמעלה
 ולמעלה מ^זים עשרה משפת מניחה

 אמס ;מבוי הוי לא מעשרה דבפחות
 במנוי שהוזכרו סגויואמססוכה-אמות

 ואמות שיערו קמנות באמות ובסוכה
 שיערו גדולות באמות בכלאים שהוזכרו

 מדקאמר ור״נ נינהו הי מפרש ולקמן
 הכא ש״מ גדולות והכא קמנות הכא

 לחומרא לא דאי תומרא והכא חומרא
 והני גדולות הני אמר מצי היכי

: שיעורא בהו תנן לא הא קמנות
 שבמבוי אלו משערים הלכסא• למאי

• לגובהו :חומרא דתיהוי בקכונות
 בגובהו ליפסל שהוזכרו עשרים הנך
 אי פסלי קמנות אמות כ׳ איכא מכי

 סבוי-דקיימא ולסירצס מפי: לה מגבה
 ®ביו״ד מבוי פרצת פירקא בהאי לן

 גחמן רב וקאמר ליה פסיל אמות
 והא :מיפסיל קמנות אמות דבעשר

 מבוי במשך שהוזכרו אמות • איפא
 אמות מד׳ פחות ארכו ואם אמות ד׳

ה•) בפירקין(ד׳ לקמן אביי ליה פסיל
 מפחים מיו״ד פחות היה לקק דאמר

 בו חוקק כמה עד להשלימו ובא
 מפחים ד׳ אמר יוסך רב במשכו

 מבוי דמשך אמות ד׳ אמר אביי
 אתיא מות6 ובהני אמות ד' בעינן

 דמכשר לקולא נחק דרב מילתיה
 משך • בפ״ד :קמנות אמות בד׳ ליה

 ליה סבירא מפחים בארבעה מבוי
 בשיעור אמות הוזכרו ולא נחמן לרב

:היא יוסן£ ורב דאביי ופלוגתא משכו
 קאמר במבוי הנזכרות • אפוס רוב
 אכל ולא קמנות דליהוי נחמן רב

 שהוזכרו לגובהה• :קאמר מבוי אמות
• מקופה ולדופן :לפוסלה אמות כ׳

 שנפחת בית •)f ד׳ דתנן(סוכה
 ותקרת כשר בסכך הפחת ע״ג וסיכך

 בין ומפסקת סביב נותרת העלייה
 סכך בין יש אס לדפנות כשר סכך
 ולא פסולה אמות ד׳ לדופן כשר

 אמות מד׳ פחות עקומה דופן אמרינן
סכך להאי ליה חזינן דאמרינן כשירה

הוא] [צ׳ל

ת הו הג
ח ״ ב ה

 ד״ה רש״י (א)
 י״ג שס אין

 וט׳נטיג אמה
 כרם לגני

 * לא) (והכא
 וניב תא׳מ
דלא: והא ס׳א

[לקסן
[שם]

ה•]

ג• סוכה

 צג. לקמן
 ש׳׳ד כלאים

מ׳א  ומתל אמות עשרה שש אומרים וב״ה אמות
 עשרה שתים אומרים הלל ובית אמות עשרה שש אומרים שמאי בית הברם

אמות עשרה שש שם אין אמצעיתו שחרב ייכרם הכרם קרחת היא איזו אמות ̂ ^
•K את וזורע עבודתו כדי לו נותן אמה עשרה שש שם היו לשם זרע יביא לא 

 לא אמה עשרה שתים שם אין לגדר כרם ̂בק הכרם מחול ואיזהו המותר
 את וזורע עבודתו כדי לו נותן אמה עשרה שתים שם היו לשם זרע יביא

 פחות על הנטוע *כרם דתנן דלקולא אמות בארבע רצופים איכא והא השאר
 את ץרואין כרם אומרים וחכמים כרם אינו אומר שמעון רבי אמות מארבע

 ורוב ר׳שמעון לעולם אימא ואיבעי׳ כרם הוי כרבנןדאמרי אינם כאילו האמצעיים
 הללו אלא ששה בת באמה אמות יכל דר״נאמר משמיה ורבא קאמר אמות

ובלבד ששה בת באמה חכמים שאמרו אמות כל מיתיבי עצבות והללו *שוחרךת
. . . שלא

 דבאמות למימר’ נחמן רב אתא וקא הפסק כאן אין והרי כשר סכך עד ובאו למעלן שנעקמו הדפנות מן הוא כאילו פסול
 ליה מכשרת דאי סוכה במשך הנזכרות אפוס• ארבע והאיבא : חומרא והיינו עפחים בעשרים ומיפסלא ליה משערינן קענות

 נחמן רב • איפא ואיבטיס :קולא הוי כרבי נחמן רב אמר ואי בקכונות סוכת אמות כל ואמר כייל נחמן ורב קולא איכא בקענות
• הפרם ולפמול הפרם לקרהה :קאמר אחות בשאר אלא סוכה דמשך באמות לאו בקענות סוכה אמות נחמן רב דאמר והאי כרבי לעולם

 מותר אמות וארבע עשרים קרחתה אם • אפוס וארבט טשרים אופרים שמאי ביה הפרם קרסה :היא חומרא בגדולות ליה משערת דכי
“nS .’שר"1'אבי̂יf4 הקרחה סביב גפנים שם יש שהרי ־ באפצטיפו שסרב :מחול ומאי קרחת מאי מפרש ולקמן שם לזרוע אסור אמות מכ״ד פחות ואם שם לזרוע 

 ואם :הקרחה רוחב י״ו בעינן הקרחה צידי מב׳ אלא גפנים שם שאין הכרס רוחב כל פני על הקרחה הלכה אס וכן אמה י״ו על אמה י״ו כל הכשר הוי. אמית
 דתנן הכרם עבודת הוו הכרם אצל זה שבצד אמות וד׳ מזה הכרם שבצד אמות דד׳ האמצעית באמה אפי׳ • לשם ורט יביא לא לאו ואילי טסהים

 בשוורים אותה חורשים החרישה ובעגלותובעת בשוורים אותה בוצרים שהיו וכליס בקר כמלא אמות ד׳ הכרס(מלא) עבודת כמה מ״א) ס״ו (כלאים בשר אינו טשהים ו׳ בת
 לא חד לכל חשוב מקום אמות ד׳ איכא להכא ופלגא להכא פלגא שדית דכי צד לכל ד׳ אותן לבד בינתיס אמות ח׳ נשארו ואס דמו ככרס הלכך ״p’f״ שיהע ער_

 חשיב לא שמאי ולבית כרס לגבי ובמיל חשוב מקום אמות ד׳ ליכא להכא ופלגא להכא פלגא שדי אמות מח׳ ובציר לזורען ומותר כרם לגבי בסלי טפחים ו׳ בת אמות
 אי בעלי ולא vשדר איכא להכא וח׳ להכא ח׳ שדי י״ו פשו מכאן וכנגדן מכאן הכרם לעבודת ד׳ בעינן אמות כ״ד הלכך אמות מח׳ שדהיבפחות ייי“ יב;יי
̂כי°נן לא“ הלל לבית • אפוס י״ב שם יש : מחולות כמו סביב דהיינו לגדר• פרם בין הפרם פסול :אמות ח׳ הכרם עבודת שמאי לבית להו סבירא נמי °

דלהדי אמות וד׳ הכרם עבודת כרם דלהדי אמות דד׳ ־ לשם ורט יביא לא אפה י״ב שם אין :השאר וזורע הכרס לעסדת אמות ד׳ נוק דסב; יוסף כרב יאמר
ם3טפחי  . י״ו בעינן לא והכא כרם(א) לגבי במיל לא ואי חשיב אמות ד׳ איכא אי אמצעיות להו מפקר אפקורי דכותל דוושא משוס מיזדרעי דלא כיון כותל ״4 ש
'’הוייסרצה לא משתייק גדולות דבאמות גחמן רב אמר וקא צג•) ד׳ (לקמןגגות כל בפרק לה מפרש והכי אחד מצד אלא האיסור שאין אמה אימא איב״ית אשת

‘ ניתן■‘ רק איט אמות ד׳ לשורה שורה בין אין שאס שיעור חכמים שנתנו ממה יותר לשורה שורה שסמוכה רצופי! גפנים רצופין• איפא ופא :בקמנות 4°’4רו״אם אשית°
 אמות ד' איכא דאי לקולא נחמן דרב מילתיה אתיא אמות ובהנך שמעון לר׳ בכולן לזרוע ומותר עגלה להילוך צרכו כל לו ואין הואיל כרם ו' בת באפה מבוי
 ; לשס לזרוע ומותר כרם אינו אמות ד׳ לשורי: שורה בין שאין • אפוס פד פמוס טל :גדולות דאיכא עד כרם אינו אמרינן קטנות הלכתא“לם^
 לא הלכך פרם• דאפרי נחמן: סביראליהלרב פרבגן• שורהלשורה: בין להיות הראוי ריוח בתוך •הנמועין האפצטיים אס ורואין הכרם 'ולמהול הבבם

: לחומרא מצומצמות עצבות ומבוי סוכה ושל גדולים בטפחים מודדין כלאים אמות שוסקוס• הללו רצופים: לעגין בכלאים אמות הוזכרו , ■ I • I שחרב ככרם רביעי פרק ,
שלח להיות צריך באמצעיתו

כלאים כרמך תורע ולא חשוב דעא רגרם מכלל גפנים בו שאין שאע״יג .שחרב המקום באותו לורוע אסור השיעור םוה פחות הוא אם טפחים צ׳׳ו שהן טפחים ו׳ בת באמה אטה י׳ו גפנים בו שאין החרב המקום
גאון נסים רב

 לטובה שהיו הטובח מרות אלה מג) קאל1(יח שנאמר טפחים ה' בת באמה שיחן והיסוד והסובב והקרן אמות ב׳ בתים בעלי כלי כל [בפ'] שגינו כלים במסכת טהרות בסדר חמשה• בת סוכר. ואשת המבוי אמת
־ ■ ■ ■ םורחית קרן שעל דרומית םורחית קרן על ואחת צפונית מורחית קרן על אחת הבירה בשושן היו ■ ■ ■ ■ י

 אצבע חצי עליה יתירה היתר. טורחית דרומית קרן ושל אצבע חצי משד. של על יתירר. היחד. צפונית
 בקטנה נוטלין שהאומנין אלא קטנה ואחת גדולה אחת אשרו ולמה אצבע משה של על יתירה נמצאת
 והקרן הוהב משובח חוץ בבינוניות היו האמות כל אומר ד'מ ,מעילה לידי יבואו שלא כדי כנדולה וחוורין
 פ׳ו [ננ״מ עור כלי בם' גרסי ובתוספתא ה׳ כלים ושל פפחים ו' הבנין אמת אומר יועדה ר׳ וחיסור והסובב

 טפחים ו׳ של אמר. חצי בתורה האמורה ורת באמה טפחים סו׳ טפח בטפח אצבעות מארבע דכלים]אצבע
 כגון בכרם חכמים שאמרו מדות כל אומר מאיר רבי *) טפחים ו׳ של אמה ו1 בינונית אמה היא וו ואי

הוהב ממובח חוץ טפחים ו' בת באמה כולן אפיפידות ומותר עדים ופיסקי הכרם ומחול הכרם חרבן

:גרם כמו ׳1 של שם דצ׳ל פשוט ל.יל טפחים ה' של אמה הגי׳■ נמישפתא [שם ־י)

 פיה כלאים
ב מ״נ  ;1ל נ׳
קנ: פג.

 האצנעוח [סי׳
 סדוקות

 כדרך מרווחות
 שפוסק השוחק
 והעצב שפתיו

 ערוך מדביקן
סחק] ערך

 גליון
ם ש׳׳  ה

ם׳  לקרחת ג
 ק׳ל .הכרם
 נקט לא אמאי

 הכרם ולעבודת
 : כד׳א שהוא

ש׳י ה ר  ד
 ממי ולסירצת

 אמות ני׳ כו׳
 ונו׳ להו פסל
 אמות דני׳

 לישנא קטנות.
הוא קלילא

מעשר
ם׳  ד׳ה תו

 כמאןוכו׳.דאין
 פחות פתח

 לקמן מד׳.
נ :ע׳א י׳

 שהיא באמה וטופח אמר. אטה באמות (שם) לומר תלמוד טפהים ה' של באמה כולן יהו יכול מרות
 יוחנן ר׳ אמר בינונית אמר. ובמד. אמרו צח) (דך הלחם שתי בפ' מנחות ובמס' טפח חברתה של על יתירה

 בנודל ד׳ בנדולר. ותילתא ה׳ בקטנה ו׳ דאורייתא טפח פפא רב אמר מא) דף (שם התכלת ובפרק טפחים ו׳
 ושאמרו אדם שלכל בטפח מארבע אחת שאמרו אצבע תאנא לט)גרםי מוםין(דף אלו כל בפ' בכורות ובמס'
 שער על במקדש שהיתה הבירה שושן לצורת נתכוונו לוה [הבירה] בשושן היו אמות ב׳ פ׳כ] כלים [נמס׳

 פירשו צח) הלחם(דף שתי ובפ׳ צורה הבירה שושן ועליה המורחי שער א׳ בפרק במידות כרתנן מורחית
 וחד באו מהיכן שידעו כדי אמד הד אבדימי בן יצחק ורב חסדא רב [טעמא] מאי דאמר דטילתא טעמא

הגדולה האטה ושיעור הטפח שיעוו■ תנין כרנו1שה הראיות ומכל עליהם מלכות אימת שתהא כדי אשר
והבינונית

. צ׳ח] ד׳ נמנחות וכ׳ה רנינו
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‡·ÏîáåéãìøáéíäéàÚÂÈ‰,‡ÈÔËÂ¯ÁÈÌ
ÏÚÈÈÔ‡ÌÙÒÏ‰„ñîëéàäããé]ÒÂÓÎÈÔ‡Á„
ÚÏ‰È[åìàîãëøé.

ÂÎÓÂãàîøéàéðùé]Â‰‚ÈÔÏÂÓ¯[:÷ãøà
ãáéùåúôé]˜„È¯·ÈÏÏÂÙÈÌ[ìà
çîéîàåìà÷øéøà]‡È‰ÁÓ‰Â‡È‰˜¯‰[,
ÎÈÓÂÍÒÂÓÎÈÔ‰‡Á„ÚÏ‰È,‡ÈÔÓÈ
È„‡‚ÏÁÓÌ‡‰˜„È¯‰‡ÂÏ‰˜¯‡Â‰.

øáéðààîø:ñåëäÁÈÂ·ÈÈ·‰‰Â‡
ãàåøééúà,‡ÈÔˆ¯ÈÍÏ‚ÊÂ¯·‰Ó‡ÈËÏ
ÚÂ·È‰ÒÎÍÏÓË‰ÓÚ¯ÈÌ,„Â„‡ÈÈ˜Ô
‡Â‰ÓÈ„ÂÏ‡ÈÚˆÏ.

‡·Ïîáåé,‰ÁÈÂ·ÏÚÂ·Â˜Â¯‰‡ÈÂ
‡Ï‡Óãøáðï,áòéçéæå÷,Âˆ¯ÈÍÏ‚ÊÂ¯Ó‡
È¯˜·ÁÂ‰Ï˜Â¯‰,ÂÚÓÂ„ÎÂÏ‰
ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ,ÂÏ‡ÈÓ‰¯Ï˜‰ÎÈÂÔ
ÎÏÁÈÂ·‰‡ÈÂ‡Ï‡Ó„¯·Ô.

ÂÓÈ·ÚÈÏÔ:îàéäåäòìä„Ó˜ˆ˜Â¯‰
ÂÓ˜ˆÒÎÍ·ÂÍÚ¯ÈÌ‡ÌÎ¯ÈÌ‰Ì‡Â
Ï‡?

øáäáøøáòåìààîø:æäåæä˜Â¯‰ÂÒÎÍ
ôñåìÈÌ.

‚Y·øáààîø:æäåæäëùøÈÌ,ÂÓÂÌ„"çìì
ñåëä"‰È‡‚·Â‰‰ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰
‰Â‡„úðï„ÙÒÂÏ,‡·ÏÎÏ‡ÈÔÁÏÏ‰ÒÂÎ‰
ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ,‡ÛÚÏÙÈ‡ÈÔ‰ÒÎÍ
ÚˆÓÂ·ÂÍÚ¯ÈÌZÙÈ¯„ÓÈ.

ÂÎÔ"çììîáåé"‰Â‡‚·Â‰ÓÚ¯ÈÌ‰Â‡
„úðï„ÙÒÂÏ.]„‰‡˜È"ÏÓÚÏ‰"ÓÚ¯ÈÌ
‡Ó‰,Â¯ÁÈÈÌ,¯‡‰Ì[.

àîøìéäøáôôàìøáà:úðéàãîñééòìê
·‚Â·‰ÁÏÏÏÈ‡ÓÈÏ‡:

„È‡:îáåéùäåàâáåäîòùøéíàîä
éåúøîôúçåùìäéëìZéîòè!

ÂÓÂÎÁÎÈ‡Ì‡ÈÔ·ÁÏÏ‰Ó·ÂÈÈÂ¯
ÓÚ¯ÈÌ,‡Ï‡È·ÂÚ¯ÈÌ·Ï·„,Ï‡
ÓÈÙÒÈÏ.‰¯ÈåäéëìâåôåZçììåÏ
ÙÁÂ‰Â‡òùøéí‡ÓÂ.ÂÓÓÚÎÈÎÏÙÁ
‡ÈÔÁÏÏÂ‚·Â‰ÈÂ¯ÓÁÏÏÙÁ‰‰ÈÎÏÏ‡
ÓÈÙÒÈÏ!

àéúéáéäøáùéîéáøøáàùéìøáôôà
‡‰‡„‡Ó¯Ô"ÁÏÏÓ·ÂÈÔ",Ó‰‡„È‡:

‡Ì·‡Ï˜ÔÓ·ÂÈ‰Â‡ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ
Zëéöãäåàòåùä?

îðéç÷åøäîùôúòùøéíåìîèä.

ÂÓÓÚÎÈˆ¯ÈÍ‰È‰‰˜Â¯‰·ÂÍ
Ú¯ÈÌ.

Â‡È"ÁÏÏÓ·ÂÈ"Ô,‡ÈÔˆ¯ÈÍÈÎÒ
‰˜Â¯‰·ÂÍ‰ÁÏÏ,‰¯ÈÎÏ‡ÈÔ‚Â·‰
‰ÁÏÏÈÂ¯ÓÚ¯ÈÌÏ‡ÓÈÙÒÈÏ!?

ÂÓÈÔ:àéîà‰ÎÈ:ÓÈÁ˜Â¯‰ÓÙ
Ú¯ÈÌåìîòìä.Â‡ÈÔˆÂ¯ÍÈÎÒ‰˜Â¯‰
·ÂÍÚ¯ÈÌ.

ÂÓ˜ÈÔÚÏ‰:åäà··¯ÈÈ‡"ÓÙÚ¯ÈÌ
Âìîèä",÷úðé!

ÂÓÓÚÚÂ·È‰˜Â¯‰ˆ¯ÈÍÈ‰È‰·ÂÍ
Ú¯ÈÌ!?

9.ÎÔÙÈ¯¯"ÈÎ‡Ô.‡·ÏÏ˜ÓÔÈ‚·Ô¯"ÈËÚÌ‡Á¯Ï‰‡„·ÚÈ·¯È‡‰Z·È‡Â¯‰ÏÎ‰[
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ÂÓÈÔ:ÏÚÂÏÌÁÏÏÓ·ÂÈÏÚ¯ÈÌ‡Ó‰
Î¯,Â‡„·¯ÈÈ‡‰ÎÈ˜‡Ó¯:

‡.ÓÈÁ‡‰˜Â¯‰ÓÙÁÏÏÚ¯ÈÌ
ÂÏÓÚÏ‰,ÎÈ„È·ÎÍÏ‡È‰È‰ÁÏÏÈÂ¯
ÓÚ¯ÈÌ.

·.Â‡Ì·‡Ï‰ÓÈÎ‰Ó‡„ÂÏ‰"ÏÓË‰",
ÒÓÂÍÏÁÈ‰Ó·ÂÈ,Î„ÈÏˆÓˆÌ‡‚Â·‰
ÁÏÏ‰ÙÁ,ÈÈÁ‰ÓÙÚ¯‰ËÙÁÈÌÏ
ÙÁ‰Ó·ÂÈÂÏÓÚÏ‰,Ú„È‡¯·‚Â·‰ÁÏÏ
‰Ó·ÂÈÏÙÁÂÚ¯‰ËÙÁÈÌ,ÎÈ·ÙÁÂ
ÓÁÏÏÚ¯‰Ï‡‰ÂÈÓ·ÂÈ.

Âäà÷àîùîòìï‰‡·‰Í·¯ÈÈ‡:
‰ÈÚÂ¯‰ÓÂÍ·ÈÂ¯ÏÚ¯‰ËÙÁÈÌ
˜·ÚÂÁÎÓÈÌÏÙÁ‰Ó·ÂÈãìîèä,
ÓÈÈÁÒÏÁÏÏ·ÙÁ]ÂÏ‡ÏÓ˜ÂÌ‰˜Â¯‰[,
ëìîòìä,·„ÂÓ‰ÏÈÚÂ¯‰‚·Â‰·ÈÂ¯Ï
Ú¯ÈÌ‡Ó‰,‰Â‡ÓÈÈÁÒÏÁÏÏÂÏ‡
ÏÓ˜ÂÓ‰Ï‰˜Â¯‰.

îäìîòìäçììäÏ˜Â¯‰Ó·ÂÈˆ¯ÈÍ
È‰È‰Ú„òùøéíÂÏ‡ÈÂ¯,Â‡ÈÔˆÂ¯Í
‰˜Â¯‰ÚˆÓ‰‰È‰ÂÍÚ¯ÈÌ.àó
ìîèä,çììäÏ˜Â¯‰Ó·ÂÈˆ¯ÈÍÈ‰‡
‚·Â‰ÏÙÁÂòùøä.ÏÏÓ„Í,‡Ì‰È‰
Ó˜ˆÓ‰˜Â¯‰·ÂÍÚ¯‰,ÙÒÂÏ,ÏÙÈ
·ÚÈÔÁÏÏ·‚Â·‰Ú¯‰ËÙÁÈÌÏÙÁÂ.

·ÎÓ‰Ó˜ÂÓÂÂÁÎÓÈÌÈÚÂ¯ÏÙÈ

‡ÓÂ]Î‚ÂÔ·ÓÂ:"Ó·ÂÈ‰Â‡‚·Â‰

ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰"[.ÂÚ‰Ó·‡¯‰‚Ó¯‡

·‡ÈÊ‰‡ÓÂÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ.ÎÈÈÓ‰Ô

ÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ·‡Ó‰·ÁÓ‰ËÙÁÈÌ,

ÂÈÓ‰ÔÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ·‡Ó‰·‰

ËÙÁÈÌ.

Â·ÎÏÓ˜ÂÌZ‡ÊÏÈÔÏÁÂÓ¯‡.

àîøàáééîùîéäãøáðçîï:

"àîúñåëä",‰‡Ó‰ÈÚ¯Â·‰ÁÎÓÈÌ
ÏÚÈÔÒÂÎ‰,åÎÔ"àîúîáåé"Záàîä
áúçîùäËÙÁÈÌÈÚ¯Â!

‡·Ï"àîúëìàéí"Záàîäáúùùä
ËÙÁÈÌÈÚ¯Â!

ÂÓÓÚÓÓÈÓ¯‡Ê‡Ï¯·ÁÓÔ,·ÎÏ
Ó˜ÂÌ‡ÊÏÈÔÏÁÂÓ¯‡.ÏÎÔÁÈÏ˜¯·ÁÓÔ
·ÈÔ‡ÓÒÂÎ‰Â‡ÓÓ·ÂÈ,‡ÂÔÓÚ¯ÈÌ
ÏÁÂÓ¯‡·‡Ó‰ÓˆÂÓˆÓÏÁÓ‰
ËÙÁÈÌ,ÂÎÙÈÈ·Â‡¯Ï‰ÏÔ,Ï·ÈÔ‡Ó
ÎÏ‡ÈÌÓÚ¯ÈÌ·‡Ó‰Ï‰ËÙÁÈÌ
Î„ÈÏ‰ÁÓÈ¯·‰¯Á˜‰ÎÏ‡ÈÈÌ.

ÂÓ·‡¯‰‚Ó¯‡:àîúîáåéáàîäáú
çîùäZìîàéäìëúà?Ï‡ÈÏÂ„ÈÈÓ·ÂÈ
ÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ·‡ÓÂ,‡Ó¯ÈÔ·‡Ó‰·
ÁÓ‰ÈÚ¯ÂÌ?

‡.ìâåáäåÏÓ·ÂÈZÏ‡È‰‡‚·Â‰
ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰˜ËÂ·ÂÁÓ‰
ËÙÁÈÌ.

·.åìôéøöúîáåé.„˜ÈÈÓ‡ÏÔ‡ÌÙ¯
‡Á„ÓÎÏÈ‰Ó·ÂÈÙÈ¯ˆ‰‚„ÂÏ‰ÈÂ¯
ÓÚ¯‡ÓÂ,‡ÒÂ¯ÏËÏËÏ·Ó·ÂÈ.ÂÓÚ¯ÈÌ
‡‰ÙÈ¯ˆ‰ÏÁÂÓ¯‡·Ú¯‡ÓÂ˜ËÂ,
·ÂÁÓ‰ËÙÁÈÌ]„‰ÈÈÂÁÓÈÌ
ËÙÁÈÌ[.
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ÂÓÚ¯ÈÌ·‡ÓÂ˜ËÂ‰ÈÂÂ·ÈÁÒÏÈ
‰ÏÎÂ‰ÏÏÂ‰Ó„È„‰·‡Ó‰˜Ë‰·
ÁÓ‰ËÙÁÈÌ‰È‡ÏÁÂÓ¯‡.

ÂÓ˜ÈÔ:‰ÈÎÈ‡Ó¯·ÒÌ,ÓÓÚÎÈ
·ÎÏÚÈÔ‡ÓÓ·ÂÈÓÚ¯ÈÌ·‡Ó‰·
ÁÓ‰?

Â‰¯È·Ó·ÂÈ‰˜ÈÏÂ·ÂÁÎÓÈÌÏ‰È¯Â·ÏÁÈ
‡Â·˜Â¯‰]·ÚÂ„·Áˆ¯ˆ¯ÈÍ„Â˜‡ÙÒÏ
‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ[:

å‡ÌÎÔ,äààéëàÈÚÂ¯îùê]‡Â¯Í[îáåé,
‰Â‡ÏÙÁÂáàøáòàîåú]Â‡Ì‡¯ÎÂ‰Â‡
ÙÁÂÓÈÎÔ‡ÈÔ‰Â‡È¯·ÏÁÈÂ˜Â¯‰‡Ï‡
„ÈÂÎÁˆ¯,Â‰Â‡È¯¯˜·ÙÒ‡¯·Ú‰[,
ãì÷åìà,‡ÌÓÚ¯ÈÔÏÓÎÂÏ‰Ó·ÂÈ
·‡Ó‰˜Ë‰·ÁÓ‰ËÙÁÈÌ‰ÂÈÏ˜ÂÏ‡,
‰¯È·ÎÍÈ¯Â·ÏÁÈ‡Â·˜Â¯‰.

Â‰¯È‰È‰ˆ¯ÈÍÏ‰ÁÓÈ¯ÂÏÚ¯‡ÓÍ
‰Ó·ÂÈ·‡Ó‰·‰?!

ÂÓÈÔ:¯·ÁÓÔÒ·È¯‡ÏÈ‰ëîàïãàîø
ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ‡ÈÂ‡¯·Ú‡ÓÂ‡Ï‡‰Â‡
áàøáòäèôçéí,‡ÈÔÓÚ¯ÈÔ‡ÂÂ·‡ÓÂ
ÎÏÏ]ÂÙÏÂ‚‡„‡ÓÂ¯‡È‰È‡ZÏ˜ÓÔ[!

åàéáòéúàéîà:¯·ÁÓÔÓÈÓˆÈÒ·¯
ÎÓ‡Ô„‡Ó¯ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈáàøáò
àîåú.ÂÏÚÂÏÌÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰‚„ÂÏ‰·
‰ËÙÁÈÌ,ÂÏ‰ÁÓÈ¯.

å¯·ÁÓÔ,Ï‡·ÎÏÚÈÔ‡Ó¯ÓÚ¯ÈÌ
·‡Ó‰·ÁÓÈ‰ËÙÁÈÌ,‡Ï‡¯˜ÏÚÈÔ
øåá„ÈÈÓ·ÂÈÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ·àîåú,
÷àîø¯·ÁÓÔ‰Ô·‡Ó‰·ÁÓ‰,‡Í
Ï‡·ÎÂÏÔ!

ÚÂ„Ó·‡¯‰‚Ó¯‡:‰‡„‡Ó¯¯·ÁÓÔ
àîúñåëäáàîäáúçîùäZìîàé
äìëúà?

‡.ìâåáääÏÒÂÎ‰,Ï‡‰‡ÏÓÚÏ‰
ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰˜ËÂ·ÂÁÓ‰ËÙÁÈÌ.

·.åìãåôïò÷åîä.

„˜ÈÈÓ‡ÏÔ,‡ÌÒÈÎÍ‡‰ÒÂÎ‰·ÒÎÍ
ÙÒÂÏÒÓÂÍÏ„ÙÂ‰ÒÂÎ‰,·ÙÁÂÓ‡¯·Ú
‡ÓÂÓ‰„ÙÂ,Â‡Ó¯ÎÊ‰ÒÂÎ‰‰Â‡ÒÈÎÍ
·ÒÎÍÎ¯,‡ÈÔ‰ÒÂÎ‰ÙÒÏ·ÎÍ,ÂÈÎÂÏÈÌ
ÏÈ·Á‰ÒÎÍ‰Î¯,ÏÙÈ‡ÈÔ‰ÒÎÍ
‰ÙÒÂÏÁ·Î„·¯‰ÓÙÒÈ˜·ÈÔ‰ÒÎÍ
‰Î¯Ï„ÙÂ‰ÒÂÎ‰.

‡Ï‡‡„¯·‰,Á·ÈÔÏÒÎÍ‰ÙÒÂÏÎ‡ÈÏÂ
‰Â‡ÁÏ˜ÓÔ‰„ÂÙÔ,ÂÎ‡ÈÏÂÚ˜Ó‰‰„ÂÙÔ
Â·‡‰Ï‰Ú„‰ÒÎÍ‰Î¯,Â‰¯È‡ÈÔÎ‡Ô
‰ÙÒ˜·ÈÔ‰ÒÎÍÏ„ÙÂ,‡Ï‡‡ÌÎÔ‰È‰
ÈÚÂ¯‰ÒÎÍ‰ÙÒÂÏ‡¯·Ú‡ÓÂ.

ÂÈÚÂ¯‡¯·Ú‡ÓÂ‰ÏÏÂÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰
·ÁÓ‰ËÙÁÈÌ.

Â‰ËÚÌÈÚ¯ÂÁÎÓÈÌ·È‰ÏÎÂ‡ÏÂ
·‡Ó‰·ÁÓ‰ËÙÁÈÌ‰Â‡,ÓÂÌ„‰ÂÈ
ÏÁÂÓ¯‡.

ÂÓ˜ÈÔ:‰ÈÎÈ˜‡Ó¯¯·ÁÓÔ·ÒÌ"‡Ó
ÒÂÎ‰·‡Ó‰·ÁÓ‰"?

åäààéëàîùê]‡Â¯Í[ñåëä‰Â‡áàøáò
àîåú.

ã‡ÈÓÚ¯ÈÔÏ‰·‡Ó‰˜Ë‰·ÁÓ‰‰ÂÈ
ì÷åìà.
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ã‰ÎÈúðéà,„ÈÚÂ¯ÓÍÒÂÎ‰‰Â‡‡¯·Ú
‡ÓÂ:

øáéàåîø,àåîøàðé:ëìñåëäùàéïáä
àøáòàîåúòìàøáòàîåúZôñåìä!

ÂÓÈÔ:¯·ÁÓÔZëøáðïÒ·È¯‡ÏÈ‰,
ãàîøé„Ï‡ÓÚ¯ÈÔÓÍÒÂÎ‰·‡ÓÂ
ÎÏÏ.ÎÈàôéìåàéðäîçæ÷ú‰ÒÂÎ‰àìà
øàùååøåáååùåìçðåÏ‰ÈÂ··‰,‰Â‡
·Ú‰ËÙÁÈÌÚÏ·Ú‰ËÙÁÈÌ,ÎÈ¯‰
‰ÒÂÎ‰.

åàéáòéúàéîà:ìòåìíÈË¯·ÁÓÔ
Î„·¯Èøáéäéà.ÂÓÚ¯ÈÔÏÓÍÒÂÎ‰
·‡Ó‰·‰ËÙÁÈÌ.

å¯·ÁÓÔ,øåáàîåúÏÒÂÎ‰‰Â‡„÷àîø
„ÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·ÁÓ‰,ÂÏ‡ÎÂÏÔ.

‡ÈÒÂ¯Ê¯ÈÚÎÏ‡ÈÈÌÓÁÏ˜ÏÈÏ‡ÂÈÌ

ÁÏÂ˜ÈÌ.

‰‡Á„,ÏÊ¯ÂÚ·ÒÓÂÍÈÊ¯ÚÈÌÂÈÌ.

Â‰È,ÏÊ¯ÂÚÊ¯ÚÈÌ·Î¯ÌÏ‚ÙÈÌ.

·ÚÂ„·ÎÏ‡ÈÊ¯ÚÈÌ‰‡ÈÒÂ¯‰Â‡Ê¯ÈÚ‰

·ÒÓÂÍ,·ÎÏ‡È‰Î¯Ì‰‡ÈÒÂ¯‰Â‡ÏÊ¯ÂÚ

Ê¯ÚÈÌ·ÎÏÓ˜ÂÌÌ"Î¯Ì"ÚÏÈÂ,‡ÙÈÏÂ

‡ÈÔ‰Ê¯ÚÈÌÒÓÂÎÈÌÏ‚ÙÈÌ.

ÂÎ‚ÂÔ,‰Ó˜ÂÌ‰ÓÈÂÚ„ÏÚ·Â„‰Î¯Ì

ÓÒ·È·Â,‰Â‡‡¯·Ú‡ÓÂ,ÓˆË¯ÛÏÌ

"Î¯Ì",ÂÎÔÎ¯Ì‚„¯Â‡ÂÂÓÒ·È··‚„¯,

Á·‰Ó˜ÂÌ‰ÙÂÈ·ÈÔ‰‚ÙÈÌÏ‚„¯

ÎÁÏ˜Ó‰Î¯Ì,Â‡ÒÂ¯ÏÊ¯ÂÚ·Â.

ÂÓÙ¯ÈÔÏ‰‡„‡Ó¯¯·ÁÓÔ:àîú
ëìàéíáàîäáúùùäËÙÁÈÌZìîàé
äéìëúà?

Ï‡ÓÂ‡Ó¯Â·ÈÚÂ¯÷øçúäëøí,
åìîçåìäëøí.

ãúðï:ÈÚÂ¯÷øçúäëøí:

˜¯Á‰Î¯Ì‰È‡‰‚„¯‰ÏÓ˜ÂÌ·ÂÍ‰Î¯Ì
‰ÙÂÈÓ‚ÙÈÌ,Â‰Á·ÏÓ˜ÂÌ·ÙÈÚˆÓÂ,
Ï‡ÁÏÚÏÈÂÌÎ¯Ì,‰ÈÂ‰Â‡˜¯‡
"˜¯Á‰Î¯Ì"]ÎÓÂ˜¯Á·Ú¯Â[,ÂÓÂ¯
ÏÊ¯ÂÚ·ÂÊ¯ÚÈÌ.

áéúùîàéàåîøéí:¯˜‡Ì‰È‰¯ÂÁ·‰Ï
‰˜¯ÁÏÙÁÂòùøéíåàøáòàîåú,ÁÏ
ÚÏÈ‰Ì˜¯Á‰Î¯Ì,Â·ËÏÓÓ‰Ì
Î¯Ì,ÂÈÎÂÏÏÊ¯ÂÚ·ÂÎ‰.

åáéúäììàåîøéí:„ÈÏ‰‰‡¯Á·‰ùù
òùøäàîåúÎ„ÈÈ‰È‰ÓÂ¯ÏÊ¯ÂÚ·‰
Ê¯ÚÈÌ.

Â‰ÈÈÂ,È¯ÁÈ˜Â‡‰Ê¯ÚÈÌÓ‰‚ÙÈÌ‡¯·Ú
‡ÓÂÓÎÏˆ„,Î„ÈÚ·Â„‰‚ÙÔ,ÂÈ‡¯
Ó˜ÂÌÏÊ¯ÈÚ‰·ÈÚÂ¯ÏÓÂ‰‡ÓÂÚÏ
ÓÂ‰‡ÓÂ.

åÈÚÂ¯îçåì]Ò·È·Â[äëøí:

Ó˜ÂÌÙÂÈ·ÈÔ‰‚ÙÈÌÏ‚„¯ÓÒ·È·‰Î¯Ì,
ÎÈ·ÂÈÚÂ¯ÁÂ·ÏËÁÙÂÈ‰ÓÁÈÏ
ÚÏÈÂÌÏ"ÓÁÂÏ‰Î¯Ì".

áéúùîàéàåîøéí:‡Ì‰È‰·ÈÔ‰Î¯Ì
Ï‚„¯ùùòùøäàîåú‰¯ÈÊ‰Ó˜ÂÌ·ÙÈ
ÚˆÓÂ,‰˜¯ÂÈ"ÓÁÂÏ‰Î¯Ì",Â‡ÈÔÚÏÈÂÌ
"Î¯Ì",ÂÈÎÂÏÏÊ¯ÂÚÌ.

åáéúäììàåîøéí:·ùúéíòùøäàîåú
Ò‚È.

ÂÓÙ¯‰Ó‰:àéæåäéà÷øçúäëøí?
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ëøíùçøá‡ÈÔËÂÚÈÌ‚ÙÈÌ·àîöòéúå,
‡Ï‡‡¯ÂËÈÚÂÓ‡¯·ÚˆÈ„È‰˜¯Á:
]Â‰Â‡‰„ÈÔ‡ÌËÂÚ¯˜ÓÈˆÈ„È‰˜¯Á[

ÒÂ·¯ÈÌ·È‰ÏÏ:‡Ìàéïùí·˜¯Áùù
òùøäàîåúÏ‡¯Î‰ÂÏ¯Á·‰,ìàéáéàæøò
ìùí.

ÎÈ,Î‡ÓÂ¯,‡¯·Ú‡ÓÂ‰ÒÓÂÎÂÏÁÏ˜
‰ËÂÚ,‰ÔÓÈÂÚ„ÂÏ"Ú·Â„‰Î¯Ì"
]Ó˜ÂÌ‰ˆ¯ÍÏÓÚ·¯·˜¯ÂÚ‚ÏÂ·Ú
·ˆÈ¯‰Â·ÚÁ¯È‰[,‰¯È‰Ô·ËÏÈÌÏÎ¯Ì
ÂÎÊÂ¯Ú·ÂÍ‰Î¯Ì„ÓÈ.

ÂÈÚÂ¯Ì„‰·ÙÈÚˆÓ‰,Ï‡È·ËÏ
ÏÎ¯Ì·ˆ„È‰,‡Û‰Â‡‡¯·Ú‡ÓÂ,‰Ô
Ó˜ÂÌÁÂ·.

ÂÏÙÈÎÍ:‡ÌÏ‡Â¯·˜¯Á]ÓÏ·„Ó˜ÂÌ
Ú·Â„‰Î¯Ì[ÓÂ‰‡ÓÂ,Ó·ËÏÓÁˆÈ
‰„‰ÏÎ¯Ì·ˆ„Â,ÂÓÁˆÈÂÏÎ¯Ì
·ˆÈ„Â‰È,Â‡ÒÂ¯ÏÊ¯ÂÚÌÎÏÏ,ÎÈ
‰ÎÏ"Î¯Ì"ÓÈ˜¯È.

‡·Ïäéåùí·˜¯ÁùùòùøäàîäZ
ðåúïìåÏÎ¯Ì,·ÎÏˆ„,‡¯·Ú‡ÓÂëãé
òáåãúåÏÎ¯Ì,‡ÈÂÊÂ¯Ú·Â,åæåøòàú
äîåúø.

Â·ÈÓ‡ÈÒ·¯È:ÈÚÂ¯„‰Ï‡È·ËÏ
ÏÎ¯Ì·ˆ„È‰‰Â‡ÓÂ‰‡ÓÂ.ÂÏÙÈÎÍ
·ÚÈÔÚ¯ÈÌÂ‡¯·Ú‡ÓÂ.ÏÙÈ:

‡¯·Ú‡ÓÂÏÎÏˆ„Î„ÈÚ·Â„‰Î¯Ì.

ÂÚ¯‰‡Ó‰·ÈÈÈÌ,Î„ÈÏ‡·ËÏ
ÁˆÈ‰˜¯Á,‡Ì‰È‰ÙÁÂÓÓÂ‰‡ÓÂ,
Ïˆ„‡Á„Ï‰Î¯Ì,ÂÁˆÈ‰‰ÈÏˆ„‰È
Ï‰Î¯Ì.

]ÂÈ‡ÂÓ¯ÈÌ:ËÚÓ‡„·ÈÓ‡È,ÓÂÌ
‰ÌÒÂ·¯ÈÌÈÚÂ¯"Ú·Â„‰Î¯Ì"‰Â‡
ÓÂ‰‡ÓÂ,ÂÓÂ„ÂÏ·È‰ÏÏ·ÈÚÂ¯
"„‰"‰Â‡‡¯·Ú‡ÓÂ[.

åàéæäå"îçåìäëøí"?

áéïëøíìâãø]ÂÓÁÂÏ‰ÈÈÂÒ·È·Â‰Î¯Ì,
ÓÏÂÔÓÁÂÏÂ¯Â˜„Â‰ÈÌÒ·È·[.

ÂÒ·¯È·È‰ÏÏ:‡Ìàéïùíùúéíòùøä
àîä,Ó‰Î¯ÌÚ„‰‚„¯Zìàéáéàæøò
ÎÏÏìùí.

ÏÙÈ‡¯·Ú‡ÓÂÓÂÎÔ,‰ÒÓÂÎÂÏÎ¯Ì,
ÓÈÂÚ„ÂÏ"Ú·Â„‰Î¯Ì",Â·ËÏÈÌ‰ÔÏÎ¯Ì
ÂÁÏÚÏÈ‰ÔÌÎ¯Ì.

ÂÓˆ„È,‡¯·Ú‰‡ÓÂ‰ÒÓÂÎÂÏ‚„¯,
ÎÈÂÔ„Â¯ÎÈÌ‰‡ÈÌÌ,‰¯È·ÚÏ‰Î¯Ì
ÓÈ‡ÓÏÊÂ¯ÚÌ.ÂÏÎÔ‡ÈÔ‰ÌÓˆË¯ÙÈÔÎ„È
ÏÚÂ‡‰ËÁ‰Â¯Ï„‰·ÙÈÚˆÓÂ.

ÂÎÈÂÔÂ¯·Ó˜ÂÌ‰ÙÂÈÙÁÂÓ‡¯·Ú
‡ÓÂ,‡ÈÔ‡ÂÂ‰Ó˜ÂÌÁÂ·Ï‰È˜¯‡„‰
·ÙÈÚˆÓÂ,‡Ï‡‰Â‡·ËÏ,ÂÓˆË¯ÛÏÎ¯Ì
‰ÒÓÂÍÏÂ,ÂÏÎÔ‡ÒÂ¯ÏÊ¯ÂÚÌ.

‡·Ïäéåùíùúéíòùøäàîä,ðåúïìå
ÏÎ¯Ìëãéòáåãúå‰Â‡‡¯·Ú‡ÓÂ,åæåøò
àúäùàø.

Â·ÈÓ‡ÈÒ·¯È:·ÚÈÔÚ¯‰‡Ó‰.
„ÏÈËÈÈ‰ÂÈÚÂ¯„‰ÓÂ‰‡ÓÂ,ÂÚÂ„
‡¯·Ú‡ÓÂÎ„ÈÔÚ·Â„‰Î¯Ì,Â‡¯·Ú
‡ÓÂ‰ÒÓÂÎÈÔÏ‚„¯.

]ÂÈ‡ÂÓ¯ÈÌ:„ËÚÓÈÈ‰ÂÓÂÌ„·ÚÈÔ
ÓÂ‰‡ÓÂÏÚ·Â„‰Î¯Ì,Â‡¯·ÚÏÈÚÂ¯
„‰,ÂÚÂ„‡¯·Ú‰ÒÓÂÎÈÌÏ‚„¯[.
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Â·ÎÏ‡ÏÂ‰‡ÓÂ‰ÂÊÎ¯Â,ÓÚ¯ÈÔ·‡ÓÂ
‚„ÂÏÂ·Â‰ËÙÁÈÌZÏ‰ÁÓÈ¯!

ÂÓ˜ÈÔ:‰ÈÎÈ˜‡Ó¯¯·ÁÓÔ·ÒÌ:"‡Ó
ÎÏ‡ÈÌ·‡Ó‰·‰",„ÓÓÚ·ÎÏ
ÚÈÈÎÏ‡ÈÌÓÂ„„ÈÌ·‡Ó‰Ï‰
ËÙÁÈÌ?

åäààéëàøöåôéí]ÂÓÙ¯Ï‰Â·ÒÓÂÍ[,
ÈÚÂ¯Ô‰Â‡áàøáòàîåú,ã‡ÌÓÚ¯ÈÔ
Ï‰Â·‡Ó‰·‰‰ÂÈì÷åìà?

ãúðï:ëøíäðèåòÂ¯ÂÂ¯Â¯ˆÂÙÂ,
‡ÈÔ·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰Î„Èˆ¯ÎÂÏ‰ÈÏÂÍ
Ú‚Ï‰·ÈÈÈÌ,‡Ï‡ËÂÚòìôçåúîàøáò
àîåú·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰:

øáéùîòåïàåîø:ÎÈÂÔ‡ÈÔ„¯Í‰Î¯ÓÈÌ
Ï‰ÈÂËÂÚÈÌ·ˆÂ¯‰ÎÊ‡ZàéðåÁ·
"ëøí"ÎÏÏ,ÂÓÂ¯ÏÊ¯ÂÚÌÊ¯ÚÈÌ.

åçëîéíàåîøéí:‰¯È‰Â‡ëøí,å‡ÒÂ¯
ÏÊ¯ÂÚÌ.ÓÙÈøåàéïàúäàîöòééí
]‰Â¯Â‰‡ÓˆÚÈÂ[ëàéìåàéðí,Â‡¯
·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰ÎÈÚÂ¯‰¯‡ÂÈ.

Â‰‡È˜È,‰¯ÈÏ¯·ÈÓÚÂÔˆ¯ÈÍÏÚ¯
·‡Ó‰˜Ë‰,„‡ÊÏÈÔÏÁÂÓ¯‡.

ÂÓÈÔ:„¯·ÁÓÔÒ·È¯‡ÏÈ‰ëøáðï,
ãàîøé‡ÙÈÏÂËÂÚÈÔ¯ˆÂÙÈÔäåéëøí.

Âàéáòéúàéîà:ìòåìí‡ÈÎ‡ÏÓÈÓ¯„¯·
ÁÓÔÎøáéùîòåïÒ·È¯‡ÏÈ‰.

å¯˜øåáàîåú‰ÂÊÎ¯ÂÏÚÈÔÎÏ‡ÈÌ‰Â‡
„÷àîø¯·ÁÓÔ„ÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·‰
ÏÁÂÓ¯‡,ÂÏ‡ÎÂÏÔ!

åøáàîùîéäãøáðçîïàîø:ëìàîåú
‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ·ÈÔ·ÒÂÎ‰ÂÓ·ÂÈÂ·ÈÔ
·ÎÏ‡ÈÌZáàîäáúùùäÓÚ¯ÈÌ.

àìà,äììå,‰‡ÓÂ·ÎÏ‡ÈÌÓÚ¯ÈÔÏ‰Â
·‡ÓÂ‚„ÂÏÂùåç÷åú]Î‰‡„ÌÂÁ˜
ÙÈÂÓ¯Á˜ÂÊÂÓÊÂ,Ú¯ÂÍ[.ÎÏÂÓ¯:
ÓÂ„„ÈÌ·ËÙÁÈÌ‚„ÂÏÈÌ,Ó„„ÈÌÎÈ
¯ÈÂÁ·ÈÔ‰‡ˆ·ÚÂ]‰¯È‰ËÙÁ‡¯·Ú
‡ˆ·ÚÂ[,ÏÁÂÓ¯‡.)01(

åäììå,·ÒÂÎ‰Â·Ó·ÂÈ·‡ÓÂòöáåú
]Î‰‡„ÌÚˆ·ÙÈÂÓ„Â·˜ÂÊÂÏÊÂ,
Ú¯ÂÍ[,ÎÏÂÓ¯:Ó„„ÈÌ·ËÙÁÈÌ˜ËÈÌ,
‰‡ˆ·ÚÂÓ„Â·˜ÂÊÂÏÊÂ,ÏÁÂÓ¯‡.

îéúéáéÏ‡·ÈÈÓÓÈ‰„¯·ÁÓÔ:

ëìàîåúùàîøåçëîéí,áàîäáúùùä,
„Y‡ åáìáãùìàéäåîëååðåú.

Â‰‡Ó˜ÈÔ:áùìîàìøáàÓÓÈ‰„¯·
ÁÓÔ,ÓÙ¯ÈÔÏ‰‡„‡Ó¯ÈÔ··¯ÈÈ‡
"Â·Ï·„Ï‡È‰ÂÓÎÂÂÂ",„‰ÎÈ˜‡Ó¯:
Â·Ï·„Ï‡È‰ÂÎÏ‰‡ÓÂ‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ
ÓÎÂÂÂÂÂÂÊÂÏÊÂ.

ëéäéëéãìéäåééï:äììå,‰‡ÓÂÏÎÏ‡ÈÌ
ùåç÷åú,åäììå,‰‡ÓÂÏÒÂÎ‰ÂÓ·ÂÈ
òöáåú.

àìàìàáéé÷ùéà,‰¯È·‰„È‡‡Ó¯ÈÔ
··¯ÈÈ‡ÎÏ‡ÓÂÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·
‰?!

01.‰‰Ù¯·ÈÔ‡Ó‰ÂÁ˜Ï‡Ó‰ÚˆÈ·‰,¯‡‰·"ÚÈÂÈÌ".



מסורת
פרק גבוה שהוא מבויהש״ם

 ושל שוחקוח כלאים אמות שיהו ואזיל כדמפרש מפומות• יהו שלא
 באמה אמות כל דקתני הא • קשיא לאב״ אלא :עצבות וסוכה מטי
 אמות כל קאמר והכי • ששה בה באמה כלאים אמס אימא :ששה בת

 מצומצמות מכוונות יהו שלא ובלבד ששה בת באמה בכלאים שאמרו
 : שוחקות במפחים גדולות אלא

 מצי דלא • היא סנאי ודאי לאבי•
 אמית כל דהא כוותיה לרבנן לאוקמי
 • היא סנאי ליסא סי לרבא ;קאמרי

 גמליאל בן שמעון רבן אמרינן מי
 באמה כלאים אמת למימר עליה פליג
 סוכה כגון אמות שאר אבל ששה בת

 דילמא או חמשה בת באמה ומטי
ק מפרש קא פרושי  בן שמעון ר

 דאמרי דרבנן למילתייהו גמליאל
 מהן דיש מכוונות יהו שלא ובלבד

 פירשו ולא עצטת מהן ויש שוחקות
 עצבות מהן ואיזה שוחקות מהן איזה

 דכלאים דהנך לפרושי איהו ואתא
 שלא ובלבד כדקתני שוחקות ליהוו

 כלאים אדכר ולהכי מצומצמות יהו
בטת להיות אמות שאר למעוטי ולא

צז: מנחות

 ה: סוכה
פ. יומא

 מא: כרכות
ה: «כה

 מ״נוחולץעא
מצורע ס׳ ת׳כ

 פ׳כמ״ג אהלות
 —׳̂■©0—

 הגהות
הב׳־ח

ה תום׳ (א)  י׳
כיון וכו׳ ואלה

אור תורה
 היכי כי לרבא בשלמא מכוונות יהו שלא

 אלא עצמת והללו שוחקות הללו דליהויין
 אמת אימא אביי לך אמר קשיא לאכיי
 סיפא מדקתני והא ששה בת באמה כלאים
 חכמים שאמרו אמות כל אומר רשב״ג

 יהו שלא ובלבד ששה בת באמה בכלאים
 קאמר אמות כל קמא דתנא מכלל מצומצמות

 דקאי רשב״ג איכא מי ולאו אביי לך אמר
 תנאי ודאי לאביי כרשב״ג דאמרי אנא כוותי

 רבא לך אמר היא תנאי לימא מי לרבא היא
 כלאים אמת לאשמועינן אתא הא רשב״ג

 יצמצם לא כלאים אמת ולימא יצמצם לא
 למעוטי לאו מאי למעוטי ששה בת באמה

 יםוד אמה“ למעוטי לא מבוי ואמת אמתםוכה
 המזבח מדות °ואלה דכתיב סובב ליהוויסוקאלואמה דלא למעוטינהו אלא חמשה

ואמה האמה וחיק וטפח אמה אמה באמות לאשסועינן סאאסא j שוחקות
האחד זרת סביב שפתה אל וגבולה רחב י‘ ‘י

 ואמה יסור זה האמה *חיק המזבח גב וזה
 אלו סביב שפתה אל וגבולה סובב זה רחב

 הזהבז*אמר מזבח זה המזבח גב הקרגותוזה
 חציצין לשיעורין רב אמר אשי בר חייא ר׳

שיעורי{ מםיני למשה הלכה ומחיצין
 ושעורה חטה °ארק דכתיב הוא דאורייתא”'’”

 לשיעורין הזה הפסוק כל חנן רב *ואמר וגו׳
 המנוגע לבית *גהנכנם לכדתנן גאמרחטה

 בידיו וטבעותיו *וסנדליו כתיפיו על וכליו
 כליו לבוש יהיה מיד טמאין והם הוא

 הוא באצבעותיו וטבעותיו ברגליו וסנדליו
 בכדי שישהא עד טהורין והן מיד טמא

 שעורין פת ולא חיטין פת פרם אכילת
 העצם ̂ןףךן55, ואו^ל מיסב

 ואינו ובמשא במגע מטמא כשעורה
לנזיר יין ירביעית כדי גפן באהל מטמא

תאנה

S״;! ר עירובק ראשון
n S b i l מהלכות פ׳ב מיי׳ א ע באמות בקונט׳ פי׳ וטופח• אמה אמה באמות המזבח מדות

ת ט ט ו ה הכתירה נית שיש ק :׳
ירp ^ן5 ן;רא,ן אא״ןש (א) ךקא, ,ןן5 ,,״,3 ן^וק 3למיכש לוה הןה )̂p,ד ״ מהלכות פי׳׳ד מיי׳ ב י

 אמה שיהא גדולות אמות אמה באמות דפירש יחזקאל בפירוש
 תרגם וכן ה׳ בת אמה בשל וטופח
 וקאי ופשך אמתא דהיא באמתא יונתן

האמות (=)וחיק המזבח אמות אשאר

 אסורות מאכלות
I ב הלכה

 מהל' ססייז מיי׳ ג טו
 ז הל׳ צרעת סומאת

;רלע עשין סמג
;ו הלכה שם ד טז

 מהלכות פ״ג מיי' ח יז
 ג הלכה מת סומאת

:רלח עשין סמג
ח  מהלכות פ׳׳ה מיי' ו י

 שמג נ הלכה נזירות
רנ לאוין

 מילתיה ולפרושי • יצמצם לא בלאים
 למעוטי ולא דאתא הוא קמא דתנא
שה: אמות שאר ש  לממונוי לא מבת
 בנות דלאו • סובב ואמם יסוד אסם
• וסופס אמס אמס באמזס :הן ששה

 באמה שיש חמשה בת קטנות באמות
:מאלו וטפח אמה בינונית ו' בת
קטנות באמות נמדד • סאמס סיק

ן____ כ שפתו על גבולו וכן רוחב אמה ו
ב וזה האחד זרת i״1נגעלם^ באמות כולן המזבח ג

תהללו: וסיסוד סאמס סיק קטנו
 של ותיקונו חיקויו שהוא שם על חיק

 שהן • סקרנוס אלו :מלמטה מזבח
 האחד זרת דכתיב והאי אמה על אמה

 ®זרת מודד קרן של רחבו מאמצעית
 אמה דהוי רוח לכל אמה חצי שהוא

 כלומר • סמזבס גב ווה :אמה על
 של האמה נמדד זו קטנה באמה
 ארכו אמה ביה דכתיב הזהב מזבח
 מנחות ובמסכת צ) רחבו(שמות ואמה
ד׳ הלחם שתי בפרק  ליה מפרש ז:)5 (

 אלא היסוד כניסת ברוחב לאו בקטנה דקאמרי יסוד דאמה קרא להאי דקאי
 הכניסה רוחב אבל יסוד זהו אמה וכנס אמה עלה מר דאמר עלייתו בגובה

 של אמות ה׳ ולא קטנה באמה דלה כניסה סובב ואמה ששה בת באמת היי כאמה
 וקרנות הסובב זה אמה וכנס חמש עלה כדתנן קטנה באמה גובהה עליית לא7̂׳

 מפורש כאשר • סג״ס :קטנה באמה רוחבן שנא ולא גובהן שנא לא שם צפרש יוש
 מה ליה דקשיא בו חזר ועתה יקר בר יעקב מר׳ רבינו שמע בקונט׳ עסינא־נ״ג?̂.
שך וטפח אמה אמה יונתן שתרגם ־  דבאמה ונמצא אמתאדהיאאמתאופ

 אם כי וחיק לכתוב לו היה לא הזקן כדברי אס ועוד מיירי גדולה
 המזבח מדות הזכיר למעלה הכי רבינו לנו (») ופירש האמה חיק

 הכתוב אמר כך ועתה מדותיו ושאר אמה עשרה שתים והאריאל
אמה שהיא באמה נמדדו הכל לך שאמרתי המזבח מדות אלה

יין רביעית כדי :קטנות הוו
 וקשה מלקות ׳לחייבו פרש״י • לנזיר
 דמשערינן דאחריני דומיא הוה דלא
 כפרש״י ונראה אחריני מילי בהו

ה(י׳ כ סו  . אכל שאם דפירש *) י• ד
מא.] דנרכות [ונפירש׳י ,ס3ולול וחרצנים ענבים

 משערינן ביין וזה ברביעית למ״ד
 עלין ט וישים יין מלא כוס שיקח

 יצא ואם שאכל מה כשיעור ולולבין
 במים לשער בא היה ואס חייב רביעית

 נגדשין שאין בפחות רביעית יוצא היה
תניא וכה״ג יין כמו הכלי שפת על

0 פ׳ד] [מזירות ,אppppjj, 35,3* קא5ןש3

 לתוכו ונותן אגורי זית ומביא יין
 חייב בו כיוצא שתה אס ושופע

 רבי עקיבא ר׳ דברי פטור לאו ואס
 עד חייב אינו אומר עזריה בן אלעזר
 לשמעתין ואתיא יין רביעית שישתה

 מינין ג' ובפ׳ עזריה בן אלעזר כרבי
 שיאכל עד חייב אינו ד׳'לד־)תנן (נזיר

 אמרו ראשונה משנה כזית ענבים
 עקיבא רבי יין רביעית שישתה עד

 ויש ביין פתו ששרה נזיר אפי׳ אומר
 בגמ׳ וקאמר חייב כזית לצרך כדי בו

 אכילה נזיר אסורי להו מדמי ת״ק
 משנה היינו ת״ק פירוש לשתיה

 ובעי לשתיה אכילה מדמה ראשונה
 רביעית נמי ולולבין עלין באכילת

 דאכילה משום שתייה ונקטבמתניתין
 דכתיב משום וטעמא ילפינן מינה

 לפרש חש ולא זימני תרי ישתה לא
 דאמר כיון עקיבא טעמא(ג)דר׳ *)שם
יאכל לא ויבשים לחים וענבים קרא

 וטבעותיו בידיו וסנדליו
נס׳א כ״ה בקומצו

חננאל רבינו

n גדף 'i :נ  מ'
 —̂־©0—

 הגהוח
א ר׳  ת

[א]דש׳׳יד׳ה
 כאשר הג״ה
 בקונט' מסורש

 ונז׳כיאסחיק
 האמהופי׳כו'•

ז ג׳ גז  ק׳ נ׳
להודאינונזכר

 במחול וין .ביה קרינא
[אם]איןביןנדר הכדם

 מן מופנה מקום להדם והא בכזיח כל אך בכזית אכילה מה
 משום אחרונה במשנה אכילה דנקט

הנה מקום באותו לזרוע נקט חד וכל מינה ילפיק דשתיה

■ “רצופ^לפ איכא ’’’’’’
 ח1? ?ה קדובין גפנים'י ביצה שמפיל ומה ומחצה ביצה הוא המחזיקרביעית כלי והלא ביין לשער מינה

ס מים ובין יין בין ומחצה דתנן לקולא דהוא 3חיי כך כל יפילו שאכל ולולבין עלין שיעור א jppp^, הנטוע כרם א פ אים בב

 הכלי שזה הכלי שיתמלא עד מים מלא בכוס ולולבין עלין ישער שלא
 שאין ונמצא יין כמו עבין שאינן המים מן ומחצה ביצה מחזיק אינו
 דלא אתיא דשמעתין וקשה • הגה״ה : ודוחק רביעית זה הכלי

 בנזיר דגרסינן ר״ת מצא ישנים דבספריס ועוד אחרונה כמשנה
 משמע לאכילה נזיר איסורי לכל להו מדמי לא קמא תנא צח:) (ד׳

 בכזיח עלמא לכולי הוי אלא פליגי לא דבאכילה גירסא להך
משנה דקאמר באכילה פליגי דלא בירושלמי משמע וכן

״ יי״י״ ילא *) י' ראשונה י י

 הנטוע
 . אמות מד׳ פחות על
 גפן בין אין אם פי׳

 שהן אמות ד' לגפן
 פחות אלא טפחים כ׳ד
 [איגו]כרם השיעור טור.

 עובר איגו בו והזורע
 כרמך תזרע לא משום
והגה ר׳ש דברי כלאים

 טפחים ה' בת באסה
 בו לזרוע טתירו ואתה
 רב ופריק . לקולא הנה
ר׳ דברי אלו נחמן

 דאמרי ואנא הן שטעון
 עלית דפליגי ברבנן

 זה [דהוי] ואמרי(הנה)
אפי׳ א־בעיתאיטא בדם
 אמות מאי שטעו כר׳

 רוב אביי דקאטר כלאים
 באמה כלאים של אמות

 היכא טפחים ו' בת
 אבל .לחומרא דאיכא

 בת באמה דרצופין הני
 אמר רבא , טפחים ה׳
 פוכה אמת נחמן רב

ו׳ בת נטי מבוי ואמת
 טפחים וטיוע . הן

 האצבעות פי׳ עציבות.
ושל • זו עם זו דחוקות

 יהיו לא כלומר .מכוונות יהיו שלא ובלבד טפחים ו׳ בת באמה שאמרו אמות כל *) וטותבינן(במבוי) .[מדביקן] (ופפיקם) והעצב שפתיו שפוסק השוחק בדרך מרווחות פי׳ שוחקות האצבעות • כלאים
 .בצמצום אלא פליני ולא לוע אית טפחים ו׳ בת באמה עלטא כולי לך אמר ורבא . בתנאי לאביי ועמדה כרשב׳ג דאטרי אנא אביי ופריק .קשיא לאביי אלא כרבא עציבות השוחקות ולא שוחקות עציבות

 [רתזב] אטה יסוד זה האטה חיק ונו׳ רוחב ואמה האמה וחיק וטופח אטה אמה באמות המזבח מדות ואלה דכתיב סובב ואמת יסוד אמת למעטי טפחים ו׳ בת כלאים אמת דקתני [הא] אלא **) יצמצם סבר ת״ק
 וגו׳ ושעורה הטה ארץ נינהו דאורייתא שיעורין . הל״ם ומחיצות חציצין שיעורין רב אמר אשי בר חייא] [ר׳ אמר) (רבה אמר !נלושות הלחם שתי פרק היטב באר בטגחות מפורש וזח סובב זה

:סובה במסכת פירשנוהו כו׳ על וכליו ר,מנוגע לבית הנכנס דתנן הטרו נאמר לשיעורין כולו זה פסוק יוחנן רבי ואמר
■ צמצם’ לא כלאים דאמת סבר זישנ׳ג וצ׳ל כאן דחסר נראה **) . לאב״ ומותנינן דצ״ל נראה *)

גאון נסים רב
תלמוד מה שוכב שאינו אע׳פ האוכל את לרבות סופנו ♦) אם אוכל אלא לי אין בבית והאוכל יד) (ויקרא פירוש וטפח אמה וכי המזבח מדות ואלה מטנו ראיה שהביאו בפסוק שפירשו מה ותבין וד,קטנה והבינונית

ד : טפח חברתה על יתירד. שתהא חטים פת פרם אכילת שיעור הוא וכמה שוכב שיאכל כדי לאוכל שיעור ליתן אלא והשוכב האוכל לומר כהנים בתורת דיליה עיקר תמצא ־ פרם אכילת בכדי שישר,ר, ע
ולא . בהקיגה כאוכל האכילה דמשערין חז״ל למדו ומזה יוסר נכונה רגינו גי׳ אכן כזה והק׳א הרא׳׳ם שדחקו מה וע׳ש שיאכל כדי לשוכב שימור ליחן אלא הגי׳ לסנינו נשו״כ *)

, המזבח
 שמעתי כך קיימין עוזיאל בן יונחן דברי ועתה ומפח אמה שהיא באמה ולא קמנה אמה שהיא באמה אלא נמדד אינו יסוד שהיא וחיק ומפח

ה: ועיקר• ״ הג כ  ושאלשיעורין באהל שמממא המת מן וכזית ונוחר פיגול חלב דם כזית כגון דבר לכל חכמים שנתנו שימויין• ע״
 למשה הלכה הילכופיה שאר וכן עשרה גבוהה שתהא מחיצה הלכות • וממיצין : במבילה הפוסלש חציצה • חציצין :לקמן דמפרש

ק  מ מלובשין שאינן • בידו ונובמופיו וסגדליו כסיפיו מל כליו :אחרים דברים בהן משערין אלו וכל • נאמר לשיעורין :מסיני הא^ה’’^
 היה ;יד) (ויקרא הביש אל והבא וכשיב הביש אל באין הן שאך • מיי ממאין והן הוא כשפיו: על דכליו דומיא מלטש דרך .נמדד באמה

 כהנים בשורש ודרשינן בגדיו אש יכבס בביש והאוכל (שם) וכשיב אצלו ובמלין בגדיו קרויין לביששן דרך כולם וכן • כליו לבוש
 ד׳ • פרש :בגדים מממא אינו שהייה בלא ובביאה אכילה שיעור כדי שישהא אלא הוא ממש אכילה לאו אוכל דהאי מקרא לכתיב גהליא

 לביש חציה השם ושנן סעודוש ב׳ מזון דבעינן בעירוב האמור ככר בחצי ששיערוהו פרוסה לשון פרס בינונית סעודה מזון הן ביצים ׳ ׳
 והולך בעמידה בנאכלת ולא שיערוהו בהסיבה זו שהייה • מיסב :שעורין כפש בה שוהה אין • הימין פה :פב:) ד׳ (צקמןכיצד בפרק המנוגע

 שלימה שדרה שם שיהא עד בשר בלא עצם שוס • באהל מממא ואינו :מהר שנאכלת * גליפמן ואוכלה :יושר באכילתו שוהה שהוא ובא
מלקוש לחייבו ■ לנויר יין רבימיה :אברים קכ׳׳ה מניינו רוב או אחש וירך שוקיים ׳3 בנינו רוב או גולגולת או

גרוגרת

 כו׳ אמה אמה
 אמות מיני ב׳
 וא׳ אמה א׳

 ומסח באמה
 והולך ומסר׳

 וההראל כו׳
:כו׳

ם גליון ש׳ י ה ש׳ ה שם ובתוס׳ ע׳א כא דף לקמן עי׳ . אמה חצי שהוא זרת וכו׳ הקרנות אלו ד׳ה ר מג׳ א׳ ד
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Â·ÎÏ‡ÏÂ‰‡ÓÂ‰ÂÊÎ¯Â,ÓÚ¯ÈÔ·‡ÓÂ
‚„ÂÏÂ·Â‰ËÙÁÈÌZÏ‰ÁÓÈ¯!

ÂÓ˜ÈÔ:‰ÈÎÈ˜‡Ó¯¯·ÁÓÔ·ÒÌ:"‡Ó
ÎÏ‡ÈÌ·‡Ó‰·‰",„ÓÓÚ·ÎÏ
ÚÈÈÎÏ‡ÈÌÓÂ„„ÈÌ·‡Ó‰Ï‰
ËÙÁÈÌ?

åäààéëàøöåôéí]ÂÓÙ¯Ï‰Â·ÒÓÂÍ[,
ÈÚÂ¯Ô‰Â‡áàøáòàîåú,ã‡ÌÓÚ¯ÈÔ
Ï‰Â·‡Ó‰·‰‰ÂÈì÷åìà?

ãúðï:ëøíäðèåòÂ¯ÂÂ¯Â¯ˆÂÙÂ,
‡ÈÔ·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰Î„Èˆ¯ÎÂÏ‰ÈÏÂÍ
Ú‚Ï‰·ÈÈÈÌ,‡Ï‡ËÂÚòìôçåúîàøáò
àîåú·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰:

øáéùîòåïàåîø:ÎÈÂÔ‡ÈÔ„¯Í‰Î¯ÓÈÌ
Ï‰ÈÂËÂÚÈÌ·ˆÂ¯‰ÎÊ‡ZàéðåÁ·
"ëøí"ÎÏÏ,ÂÓÂ¯ÏÊ¯ÂÚÌÊ¯ÚÈÌ.

åçëîéíàåîøéí:‰¯È‰Â‡ëøí,å‡ÒÂ¯
ÏÊ¯ÂÚÌ.ÓÙÈøåàéïàúäàîöòééí
]‰Â¯Â‰‡ÓˆÚÈÂ[ëàéìåàéðí,Â‡¯
·ÈÔÂ¯‰ÏÂ¯‰ÎÈÚÂ¯‰¯‡ÂÈ.

Â‰‡È˜È,‰¯ÈÏ¯·ÈÓÚÂÔˆ¯ÈÍÏÚ¯
·‡Ó‰˜Ë‰,„‡ÊÏÈÔÏÁÂÓ¯‡.

ÂÓÈÔ:„¯·ÁÓÔÒ·È¯‡ÏÈ‰ëøáðï,
ãàîøé‡ÙÈÏÂËÂÚÈÔ¯ˆÂÙÈÔäåéëøí.

Âàéáòéúàéîà:ìòåìí‡ÈÎ‡ÏÓÈÓ¯„¯·
ÁÓÔÎøáéùîòåïÒ·È¯‡ÏÈ‰.

å¯˜øåáàîåú‰ÂÊÎ¯ÂÏÚÈÔÎÏ‡ÈÌ‰Â‡
„÷àîø¯·ÁÓÔ„ÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·‰
ÏÁÂÓ¯‡,ÂÏ‡ÎÂÏÔ!

åøáàîùîéäãøáðçîïàîø:ëìàîåú
‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ·ÈÔ·ÒÂÎ‰ÂÓ·ÂÈÂ·ÈÔ
·ÎÏ‡ÈÌZáàîäáúùùäÓÚ¯ÈÌ.

àìà,äììå,‰‡ÓÂ·ÎÏ‡ÈÌÓÚ¯ÈÔÏ‰Â
·‡ÓÂ‚„ÂÏÂùåç÷åú]Î‰‡„ÌÂÁ˜
ÙÈÂÓ¯Á˜ÂÊÂÓÊÂ,Ú¯ÂÍ[.ÎÏÂÓ¯:
ÓÂ„„ÈÌ·ËÙÁÈÌ‚„ÂÏÈÌ,Ó„„ÈÌÎÈ
¯ÈÂÁ·ÈÔ‰‡ˆ·ÚÂ]‰¯È‰ËÙÁ‡¯·Ú
‡ˆ·ÚÂ[,ÏÁÂÓ¯‡.)01(

åäììå,·ÒÂÎ‰Â·Ó·ÂÈ·‡ÓÂòöáåú
]Î‰‡„ÌÚˆ·ÙÈÂÓ„Â·˜ÂÊÂÏÊÂ,
Ú¯ÂÍ[,ÎÏÂÓ¯:Ó„„ÈÌ·ËÙÁÈÌ˜ËÈÌ,
‰‡ˆ·ÚÂÓ„Â·˜ÂÊÂÏÊÂ,ÏÁÂÓ¯‡.

îéúéáéÏ‡·ÈÈÓÓÈ‰„¯·ÁÓÔ:

ëìàîåúùàîøåçëîéí,áàîäáúùùä,
„Y‡ åáìáãùìàéäåîëååðåú.

Â‰‡Ó˜ÈÔ:áùìîàìøáàÓÓÈ‰„¯·
ÁÓÔ,ÓÙ¯ÈÔÏ‰‡„‡Ó¯ÈÔ··¯ÈÈ‡
"Â·Ï·„Ï‡È‰ÂÓÎÂÂÂ",„‰ÎÈ˜‡Ó¯:
Â·Ï·„Ï‡È‰ÂÎÏ‰‡ÓÂ‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ
ÓÎÂÂÂÂÂÂÊÂÏÊÂ.

ëéäéëéãìéäåééï:äììå,‰‡ÓÂÏÎÏ‡ÈÌ
ùåç÷åú,åäììå,‰‡ÓÂÏÒÂÎ‰ÂÓ·ÂÈ
òöáåú.

àìàìàáéé÷ùéà,‰¯È·‰„È‡‡Ó¯ÈÔ
··¯ÈÈ‡ÎÏ‡ÓÂÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·
‰?!

01.‰‰Ù¯·ÈÔ‡Ó‰ÂÁ˜Ï‡Ó‰ÚˆÈ·‰,¯‡‰·"ÚÈÂÈÌ".



פירוש חברותא
îáåéùäåàâáåä „Y‡                                                                                        „Y‡ ëá

àîø,È¯ìêàáéé:àéîà‰ÎÈ˜È:ÎÏ
‡ÓÂ‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ·ÎÏ‡ÈÌZ·‡Ó‰·
‰.ÎÈ„Â˜‡àîúëìàéíÓ„„áàîä
áúùùä,ÂÏ‡‡ÓÂ·ÒÂÎ‰Â·Ó·ÂÈ.
Â·Ï·„Ï‡È‰Â‡ÂÔ‡ÓÂ·ÎÏ‡ÈÌ
ÓÎÂÂÂÂÓˆÂÓˆÓÂ,‡Ï‡‡ÓÂÓ¯ÂÂÁÂ
ÂÂÁ˜Â.

ÂÓ‰ÈÔÚÏ‰:åäàîã÷úðé·ñéôà„‰‰È‡
·¯ÈÈ‡:

øáïùîòåïáïâîìéàìàåîø:ëìàîåú
ùàîøåçëîéíáëìàéíáàîäáúùùä
ËÙÁÈÌ,åáìáãùìàéäåîöåîöîåú.

ÓÂÎÁ¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï‰Â‡‡Ó¯
‡‰‰ÏÎ‰ÎÏ‡ÓÂ‡Ó¯Â·ÎÏ‡ÈÈÌ
Ó„„Â·‡Ó‰·‰ËÙÁÈÌ,îëìì,
ãúðà÷îàÏ‡·ÎÏ‡ÈÌ·Ï·„˜‡Ó¯,‡Ï‡
·ëìàîåú÷àîøÈ‰ÈÂ·Â‰ËÙÁÈÌ,
Â‡ÙÈÏÂ‡ÓÂÏÒÂÎ‰ÂÓ·ÂÈ?!

‡Ï‡,Ó·È‡‰‰‚Ó¯‡È¯Â‡Á¯ÏÙÈ‡·ÈÈ:

àîøìêàáéé:ÏÚÂÏÌ‡˜Ó‡Ò·È¯‡ÏÈ‰
·ÈÔ‡ÓÎÏ‡ÈÌÂ·ÈÔ‡Ó‰·ÒÂÎ‰
Â·Ó·ÂÈÓ„„Â·‡Ó‰·‰.

‡Íìàåîéàéëà,‰‡ÌÏ‡Óˆ‡,øáï
ùîòåïáïâîìéàì,ã÷àéëååúé,ÒÂ·¯
ÎÓÂÈ,‡ÓÎÏ‡ÈÌ·Ï·„ÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰
·‰,ÂÏ‡‡Ó‰·ÒÂÎ‰Â·Ó·ÂÈ
„ÓÚ¯ÈÔ·‡Ó‰·ÁÓ‰?!

Â‡ÌÎÔ,àðàZãàîøéÒÂ·¯‡Èëøáï
ùîòåïáïâîìéàì!

ÂÓÙ¯ÈÔ:‰‡ÙÈË‡,ÎÈìàáéé,‰ÒÂ·¯
Î¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï,È·ÎÏÏ‰‡ÓÂ

‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ‚Ì‡ÓÂÏ‰Â‚Ì
‡ÓÂÏÁÓ‰ZåãàéÓÁÏÂ˜úðàé
äéà.

‰¯È‡˜Ó‡Â„‡ÈÁÂÏ˜ÚÏÈÂ,Î„‡Ó¯Ô,
ÂÒÂ·¯‡ÎÏ‰‡ÓÂÓÚ¯ÈÌ·‰.

‡·Ï‰‡ÓÒÙ˜‡ÏÔ:‰‡Ììøáà,„Ò·È¯‡
ÏÈ‰ÎÏ‡ÓÂ‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ·‡Ó‰·
‰,îéìéîà,„¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï,
„˜‡Ó¯"ÎÏ‡ÓÂ‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ·ÎÏ‡ÈÌ
·‡Ó‰·‰",ÏÓÚÂËÈ‡ÓÒÂÎ‰Â‡Ó
Ó·ÂÈ˜‡È,Â‚ÌÏ„·¯ÈÂÏ¯·‡ÓÁÏÂ˜
úðàéäéà?

àîøìêøáà:‡‡„‡Ó¯È·ÈÔÎ‡˜Ó‡
Â·ÈÔÎ¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï,ÂÏÈËÈ‰Ì
Ï‡ÁÏ˜Â·„·¯.

Â¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï‰ÊÎÈ¯·„·¯ÈÂ
ÎÏ‡ÈÌ,Ï‡‰ÎÂÂÔÏÂÓ¯ÎÏÚÈ˜¯‰„ÈÔÏ
‡Ó‰·‰‡ÈÂ‡Ï‡·ÎÏ‡ÈÌ.

‡Ï‡,øáïùîòåïáïâîìéàìZÓÂÌ
ÒÈÙ‡„ÓÈÏÈ‰"Â·Ï·„Ï‡È‰Â
ÓˆÂÓˆÓÂ"˜Ë·„·¯ÈÂÎÏ‡ÈÌ.Âäààúà
ìàùîåòéðï:¯˜àîúëìàéí‰Â‡„ìà
éöîöí‡Ï‡ÈÚ‰ÂÁ˜,‡·Ï‡ÓÒÂÎ‰
Â‡ÓÓ·ÂÈZÈˆÓˆÌ!

ÂÓ˜ÈÔÚÏ‰:‡ÌÎÔÎ„˜‡Ó¯,åìéîà,
È‡Ó¯¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï:àîúëìàéí
ìàéöîöí.ÂÂÏ‡ÏÈÓ‡ÓÈ„È.

‡Ï‡,·‰Î¯Á,"áàîäáúùùä"‰ÊÎÈ¯
¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï·„·¯ÈÂZìîòåèé
îàé?ìàå,ìîòåèéàîúñåëäåàîúîáåé
‰ÔÓ„„Â·‡ÓÂ·ÁÓ‰,ÂÙÏÈ‚ÚÏ
‡˜Ó‡!?
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Â„ÁÈÔ:ìà·‡¯·ÔÓÚÂÔ·Ô‚ÓÏÈ‡Ï
ÏÓÚÂËÈ‡ÓÒÂÎ‰Â‡ÓÓ·ÂÈ.

‡Ï‡ÎÂÂ‰È‡ìîòåèé‡‰àîäÏéñåã
‰ÓÊ·Á]·ÁÈ‰ÓÊ·Á,·‚Â·‰‡Ó‰,
‰È‰·ÂÏË‰ÓÊ·Á‡Ó‰,Â‰Â‡˜¯‡ÈÒÂ„[,
å‡‰àîäÏ"ñåáá‰ÓÊ·Á"]·‚Â·‰
ÁÓ‡ÓÂÓÔ‰ÈÒÂ„ÓˆËÓˆÌ¯ÂÁ·
‰ÓÊ·Á·‡Ó‰‡Á,Â‰ÓËÁÂˆ¯,·¯ÂÁ·
‡Ó‰,˜¯‡ÒÂ··,ÚÏÈÂ‰ÂÏÎÈÌ‰Î‰ÈÌ
ÓÒ·È·ÏÓÊ·ÁÏÓÔ„ÓÈÌÚÏ˜¯Â
‰ÓÊ·Á[.

ÏÂÓ¯,ÓÈ„ÔÏÈ‡ÓÂ‡ÏÂ‡È‰
·‡Ó‰Ï‰ËÙÁÈÌ,‡Ï‡ÏÁÓ‰
ËÙÁÈÌ.

ã‰ÎÈëúéá··Â‡ÈÁÊ˜‡Ï‡Â„ÂÓÈ„Â
ÓÊ·Á‰ÁÈˆÂÔ:

"åàìäîãåúäîæáç:

ÎÏÓÈ„Â‰ÓÊ·Á]‰Ó·Â‡¯Â·‡Â‰
‰·Â‡‰[‰Ôáàîåú‚„ÂÏÂ]·Â‰
ËÙÁÈÌ[,Î‡¯ÎÏàîäÈÚÂ¯‰‰Â‡àîä
˜Ë‰·ÁÓ‰ËÙÁÈÌåÚÂ„èôç,Â·ÒÍ
‰ÎÏ‰ËÙÁÈÌ,Â·‡ÏÂÓÂ„„ÈÔ‡ÂÔ.

‡·Ï‡¯‰‡ÓÂ·ÓÊ·Á‡ÈÔ·‡ÓÂ
‚„ÂÏÂ.

‡Ï‡:åçé÷äàîä,åàîäøçá,åâáåìäàì
ùôúäñáéá,¯Á·Âæøúäàçã,åæäâá
äîæáç.ÎÏ‡ÏÂZ·‡Ó‰˜Ë‰,·ÁÓ‰
ËÙÁÈÌ,ÓÂ„„ÈÔ‡ÂÌ".

ÂÓÙ¯ÈÔÏ˜¯‡:

‡."çé÷äàîä"‰Â‡Á˜ÂÈÂÂÈ˜ÂÂÏ

‰ÓÊ·ÁÓÏÓË‰Zæä‰Â‡‰éñåã,‰È‰
‚Â·‰Â‡Ó‰˜Ë‰]‡·Ï‚‚ÂÏ‰ÈÒÂ„Ó„„
·‡Ó‰‚„ÂÏ‰[.

·."åàîäøçá"ZæäÎÈÒ‰ñåáá,
Ó„„·‡Ó‰˜Ë‰]‡·ÏÁÓ‡ÓÂ‚Â·‰
ÓÔ‰ÈÒÂ„Ú„ÏÒÂ··‰ÈÂ·‡ÓÂ‚„ÂÏÂ[.

‚."åâáåìäàìùôúäñáéá"Zàìå
ä÷øðåú·‚‚‰ÓÊ·Á,·‡¯·ÚÙÈÂÈÂ,‰ÈÂ
¯Á·ÈÌ‡Ó‰˜Ë‰ÚÏ‡Ó‰˜Ë‰.

ÂÎ‡‰ÓÂ„„Ó‡ÓˆÚÈ‰˜¯ÔÏÙÂ‡‰
ÓÂˆ‡ÁˆÈ‡Ó‰,‰˜¯‡"Ê¯".ÂÊ‰Â‡Ó¯
‰ÎÂ·:Â‚·ÂÏ‰,ÓÈ„‰˜¯ÔÓ‰Ó¯ÎÊ‡Ï
Ù‰,Ò·È·Z"Ê¯‰‡Á„".

„.åæäâáäîæáçZæäîæáçäæäá]ÓÊ·Á
‰ÙÈÓÈ[,‰È‰‡¯ÎÂ‡Ó‰˜Ë‰,Â¯Á·Â
‡Ó‰˜Ë‰.]·‡¯ÚÏÙÈ‰ÙÈ¯Â‰È
·¯"È[.

àîøøáéçééàáøàùéàîøøá:

‡.ùéòåøéïÂÁÎÓÈÌÏÎÏ„·¯,Î‚ÂÔ
ÎÊÈ·Ó‡ÎÏÂ‡ÒÂ¯Â,ÂÎÔ‡¯ÈÚÂ¯ÈÔ
„ÓÙ¯Ï˜ÓÔ.

·.çöéöéïÁˆÈˆ‰‰ÙÂÒÏ·Ë·ÈÏ‰.

‚.å‰ÏÎÂîçéöéï,ÂÎ‚ÂÔ‰‡‚·Â‰‰
‰ÓÁÈˆ‰Ú¯‰,ÂÎÔ‡¯‰ÏÎÂÈ‰.

ÎÂÏÔ:äìëäìîùäîñéðé‰Ì.

ÂÓ˜ÈÔÚÏ‰:Â‰‡ùéòåøéïÓãàåøééúà
äåà!ÎÏÂÓ¯,ÓÔ„¯‰Ï‰Ó˜¯‡È
ÏÏÂÓ„Ô,Â‡ÈÔ˜¯‡ÈÌ"‰ÏÎ‰ÏÓ‰
ÓÒÈÈ"?!)11(
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ãëúéá"àøõçèäåùòåøäÂ‚ÙÔÂ‡‰
Â¯ÈÓÂÔ‡¯ÊÈÓÔÂ„·".

åàîøøáçðï:ëìäôñå÷äæäìÏÓ„ùéòåøéï
ðàîø!‰ÙÒÂ˜Ó„·¯··Á‰Ï‡¯
È¯‡Ï,‡ÙÈÏÂ·„·¯ÈÂ¯‰ˆ¯ÈÎÈÔÏÚ¯
·ÙÈ¯ÂÈ‰‡ÈÒÂ¯ÈÔ·Â¯‰.]¯"ÈÒÂÎ‰„Û
‰:[

ÂÎÍÓÏÓ„ÈÌÙÈ¯Â‡¯È¯‡ÏÚÏÈÚÂ¯È
Â¯‰:

çèäZÓÏÓ„ìëãúðï:äðëðñìáéú
äîðåâò·ˆ¯Ú,åëìéå]·‚„ÈÂ[ÓÂËÏÈÔòì
ëúéôéåÂ‡ÈÔÚÏ‚ÂÙÂÎ„¯ÎÔ,åñðãìéå
åèáòåúéåáéãéåÂÏ‡·¯‚ÏÈÂÂ·‡ˆ·ÚÂÈÂ
Î„¯ÎÔ,äåà]‰ÎÒÚˆÓÂ[åäí]‰ÎÏÈÌ
‰Ò„ÏÈÌÂ‰Ë·ÚÂ[èîàéïîéã·ÎÈÒÂ
Â‡Û˜Â„Ì‰‰··È‰ÓÂ‚Ú,·ÈÔ‰Â‡
Â·ÈÔ·‚„ÈÂ·‡Â‡Ï‰·È,Â‰Â¯‰‡Ó¯‰:
"Â‰·‡‡Ï‰·ÈÂ‚Â'ÈËÓ‡".

‡·Ï‡ÌäéäìáåùëìéåÎ„¯ÎÔÚÏ‚ÂÙÂ,
åñðãìéåÎ„¯ÎÔáøâìéå,åèáòåúéå
áàöáòåúéå,äåàèîàîéã,‡·Ïäï
èäåøéï,ÂÓÂÌ‰Ô·ËÏÈÔ‡ÏÈÂÂ‡ÈÔ·ÎÏÏ
"Â‰·‡‡Ï‰·ÈÂ‚Â'ÈËÓ‡".‡Ï‡ÓÎÏ
Ó˜ÂÌ‡Ì‰‰‰ÏÂ···È,‰¯È·‚„ÈÂ‚Ì
ÎÔËÓ‡ÈÌÂËÚÂÈÔÎÈ·ÂÒ·‚„ÈÌ]Ë·ÈÏ‰
·Ó˜Â‰[,ÎÍ‡Ó¯‰Â¯‰:"Â‰‡ÂÎÏ··È
ÈÎ·Ò‡·‚„ÈÂ",Â„¯ÈÔ:‡ÌÈ‰‰··È
Î„ÈÈÚÂ¯‡ÎÈÏ‰ËÚÂÔÎÈ·ÂÒ·‚„ÈÌ,

ÂÈÚÂ¯‰ÈÈÂ:òãùéùäàáëãéàëéìú
ôøñ]ÁˆÈ[ÓÎÎ¯,]ÎÎ¯ÏÌ‰Â‡ÓÊÂÔ
ÈÒÚÂ„Â‰‡ÓÂ¯·ÚÈ¯Â·ÈÁÂÓÈÔ]Ï˜ÓÔ
Ù·:[,Â‡Ó¯ÈÔ‰Ì:"ÂÁˆÈ‰Ï·È‰ÓÂ‚Ú",
ÂÌ·‡¯‚Â„ÏÂÏ‰ÎÎ¯[‰ÚÂÈÓôú
çéèéï‰‡ÎÏÓ‰¯åìàôúùòåøéï,
ÂÈ‡ÎÏÂÎ‰Â‡îéñáÂÏ‡Î‰Â‡·ÚÓÈ„‰
Â‰ÂÏÍÂ·‡‡ÊÂ‰‰ÈÂ¯·‡ÎÈÏ‰,åàåëì
áìéôúïÚÏÈ„‰‡ÎÏ‰ÙÓ‰¯.ÂÏÏÓ„:
ÈÚÂ¯‰‰È‰·Î„È‡ÎÈÏÙÁÈËÈÔ,
‡Ó¯‰Â¯‰:ÁË‰.

ùòåøäZÏÎãúðï:òöíÏÓ,·ÈÚÂ¯
ëùòåøäZîèîà‡‰Â‚Ú·ÂáËÂÓ‡
îâò,åÓËÓ‡‡‰Â‡‡ÂÂáËÂÓ‡
îùà.

åàéðåîèîàÚˆÌ‡ÈÔÚÏÈÂ·¯,áËÂÓ‡
àäì]‡Ï‡‡ÌÎÔ‰È‰Ì„¯‰ÏÓ‰Ï
ÚˆÓÂ‰Ó,‡Â‚ÂÏ‚ÂÏ,‡Â¯Â·ÚˆÓÂ
·ÈÔ‰‚ÂÛ,‡Â¯Â·ÓÈÔ‰ÚˆÓÂ[.

âôïZÏÏÓ„ÈÚÂ¯ëãéøáéòéúééïìðæéø.
‡Ì‰‰ÊÈ¯ÈÈÔ·ÈÚÂ¯ÎÊ‰Z
ÏÂ˜‰.

]ÎÔÙÈ¯¯"ÈÎ‡Ô,‡·Ï·ÒÂÎ‰Â‡ÙÈ¯
¯"È·‡ÂÙÔ‡Á¯:·‡‰ÎÂ·ÏÏÓ„
ÈÚÂ¯Á¯ˆÈÌÂÊ‚ÈÌ,‡ÒÂ¯ÏÊÈ¯
Ï‡ÎÏÌ.Â‡ÈÎ‡ÏÓ‡Ô„‡Ó¯ÈÚÂ¯‰‡ÎÈÏ‰
Ó„„·¯·ÈÚÈ.‡ÈÔÓÚ¯ÈÔ‡ÂÂ·¯·ÈÚÈ
ÓÈÌ‡Ï‡·¯·ÈÚÈÈÈÔ.

11."‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ"˜¯‡ÈÌ‰‰ÏÎÂ
‡Ó¯ÂÏÓ‰,Â‡ÈÔÏ‰Ì¯ÓÊ·Ó˜¯‡Â‡ÈÂ
˜¯·Â,Â‡È‡Ù¯Ï‰ÂˆÈ‡Â·„¯ÍÓ„¯ÎÈ
‰Ò·¯‡,ÚÏÈÂÏ·„Â‡Ó¯‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ.

ÂÎÈÂÔÎÔ,ÓÙÈÓ‰‡Ì‡ÂÓ¯ÈÌ‰ÈÚÂ¯ÈÔ
‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ,Â‰¯È¯ÓÊÚÏÈ‰Ì·ÙÒÂ˜.
‰˜„Ó‰¯Ó·"ÌÏÙÈ¯Â‰ÓÈÂ„"‰
ÂÎ‡¯.
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Â‰ÈÈÂÓÂ„„‡ÈÚÂ¯¯·ÈÚÈ‰Á¯ˆÈÌ
ÚÏÈ„ÈÂÔÁ¯ˆÈÌ·ÎÂÒÓÏ‡ÈÈÔÚ„
ÈÙÍÓÓÂ¯·ÈÚÈ.ÂÊ‰ÂÈÚÂ¯ÔÏ
Á¯ˆÈÌ,‡Ì‡ÎÏÔ‰ÊÈ¯ÏÂ˜‰.

ÂÈÁÈÏÂ˜‡ÌÓÂ„„ÈÌÊ‡·ÈÈÔ‡Â·ÓÈÌ.

ÎÈ‡ÌÓÚ¯ÈÔ·ÎÂÒÓÏ‡ÈÈÔ,‡ÈÔ‰ÈÈÔÙÍ
ÓÈ„ÎÓÎÈÒÈÔÏÂÎÂÁ¯ˆÈÌ,ÎÓÂ
ÙÎÈÌ‰ÓÈÌÓÈ„,‡Ï‡ÁÈÏ‰‰Â‡‚„
ÚÏÙ‰ÎÏÈ,Â¯˜ÎÓÂÒÈÙÈÔÏÈÔÏÂÎÂ
ÚÂ„Á¯ˆÈÌ,ÙÍ‰ÈÈÔ.Óˆ‡,·ÎÍ
ÓÚ¯ÈÔ‡‰Á¯ˆÈÌÚÏÈ„ÈÓ„È„Ì
·ÎÂÒÈÈÔ‰ÈÚÂ¯‰Â‡‚„ÂÏÈÂ¯Ó‡¯‰ÈÂ
ÓÂ„„ÈÌ‡ÂÌ·ÎÂÒÓÏ‡‰ÓÈÌ[.

„Y·úàðäZÏÏÓ„ÈÚÂ¯ëâøåâøú]‡‰
È·È‰[Î„ÈìÁÈÈ·ÚÏäåöàú‡ÂÎÏÈÔ
·ÈÚÂ¯ÎÊ‰·ùáúÓ¯Â‰ÈÁÈ„Ï¯Â
‰¯·ÈÌ.

øîåïZÏëãúðï:ÎÏÈÈ·Â˜·‰ÓÂÚ
‡‰ÈÓÂ·Â‡ÈÂÓ˜·ÏËÂÓ‡‰.

ÂÏÎÔ,ëìëìéáòìéáúéí]‡ÈÌÚÂÓ„ÈÔ
Ï‰ÓÎ¯,‡Ï‡ÚÂÓ„ÈÌÏÈÓÂÚÏÈ„È
·ÚÏÈ‰Ì,Â‡ÈÔÓ˜ÙÈ„ÈÌÎÏÎÍÚÏ˜·È‰Ì[,
ùéòåøïÏ˜·È‰Ì,Î„ÈÏˆ‡ÓÈ„È˜·Ï
ËÂÓ‡‰Z·˜·‰Â‡"ëÓÂˆÈ‡øéîåðéí".

„‰ÈÈÂ,Ó‡ÂÂ‰˜·ÈÎÂÏÏˆ‡¯ÈÓÂÔ‡Â
„·¯‡Á¯‰Â‰Ï‚Â„ÏÂÏ¯ÈÓÂÔ.ÂÒÙÂ.

‡·ÏÎÏÈ‰‡ÂÓÈÌ‰ÚÂÓ„ÈÌÏÓÎÈ¯‰,
ÓÈ˜·Â˜·˜ËÔË‰¯Â.ÎÈÂÔÚÂÓ„ÈÌ
ÏÈÓÎ¯,‰¯ÈÓ‡Á¯È˜·Â,‡ÈÔÓÎ¯ÈÔ.

‡·Ï·ÎÏÈ·ÚÏÈ·ÈÌ‡Û‡ÌÈ˜·ÂÚ„ÈÈÔ
‰Â‡ÓÓ·‰Ì,Ú„ÈÈ˜·ÂÎÓÂˆÈ‡
¯ÈÓÂÔ.

àøõæéúùîïZàøõùëìùéòåøéä
ëæéúéí.

ÂÓ‰ÈÔÚÏ‰:ÂÎÈëìùéòåøéä‰ÌÎÊÈÈÌ
ñì÷àãòúê?!

åäàéëàäðéãàîøïÏÚÈÏ,‡ÈÔÈÚÂ¯Ô
·ÎÊÈ?!

ÂÓÈÔ:àìààéîà:àøõùøåáùéòåøéä
ëæéúéí.

Î‚ÂÔ:‡ÎÈÏÁÏ·,„Ì,Â¯,ÙÈ‚ÂÏ,·ÈÏ‰
Â·‰Ó‰ËÓ‡‰,·¯‰ÓÏËÓ‡·‡Â‰Ï,
ÂÓ‚Ú·ÈÏÂ.ÎÏ‡ÏÂÈÚÂ¯Ô·ÎÊÈ.

ãáù,‰Â‡„·Ó¯ÈÌZÏÏÓ„ÈÚÂ¯
ëëåúáú]Ó¯‰[äâñäì‡ÂÎÏ·éåí
äëôåøéí,Ï‰ÁÈÈ·ÚÏÈ‰,)21(

Â‰‡Ó˜ÈÔ:ÎÈÂÔÓÔ‰Ó˜¯‡È
ÏÏÓÂ„ÈÚÂ¯ÈÔ,‡Ó‡È‡Ó¯"‰ÏÎ‰
ÏÓ‰ÓÒÈÈ‰Ô"?

ÂÓÈÔ:åúñáøà.ÂÎÈùéòåøéï‡Ó¯Â
îéëúáëúéáé·ÓÙÂ¯·Â¯‰?

ÂÎÈÎÈ··Â¯‰ÚˆÌÓËÓ‡‰·ÈÚÂ¯Ï
ÚÂ¯‰,Â·È‰ÓÂ‚ÚÓËÓ‡·ÈÚÂ¯
‡ÎÈÏ‰ÏÙÁÈËÈÔ!?]¯"ÈÒÂÎ‰„ÛÂ.[

àìà,ÏÚÂÏÌÈÚÂ¯ÈÔäìëúàÏÓ‰ÓÒÈÈ
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שפט עין  מ
מצוה נר

פרה גבוה שהוא מבוי8

1נ!־

ס דכתיכ שכר דרשינןשכר *)דהא רביעית שיששה עד ראשונה «הל׳ מיי׳ » יט  שכר ג
 יאכל לא לומר חזרו רביעית כאן אןו רביעית להלן מה ההין רביעית ־ ״ ,

:’הלכה ?לים ^  לכולי דאכילה משמע בכזית שתיה 1אן בכזית אכילה מה ישתה ולא *”ג
כזית כדי גפן בשמעתין דגרסינן תם לרביט ונראה בכזית עלמא מיי׳ נ כא

 כך תם רביט לפירוש וקשה לנזיר יין הל׳ משל שניתת
במקום ביין כמו במים לשער יטל 5 ח: סי' ף מי ס דנ .״ I .״ / ת

 ולולבין עלין ישים אגורי זית שיש
שאכל עלין.ולולבין שיעור יפילו אס ״ ,

 יין הן מיס הן הזית שיפיל כשיעור
 אס לחייבו איירי בשתיה ואי חייב . .

ת ^ו ? מי ה כ ל  אגורי זית שמפיל מה כשיעור שתה ?
 דבר שהוא ביין דמשערין היין מן מיש׳ע ימח עשין סמג
י ' עט ־ ̂ ‘י’®״ ”י̂' ' דשתה כיון פשיטא במים ולא מו

 צריך ומה ביין אלא ישער שלא יין
 נפקא מאי קשה לפ״ה וגם קרא
 כלל י!שה לא דלפ״ה נראה ולי מינה

 חצבעייס הוא תורה של דרביעית
 בערבי כדאמדנן ט' אצבעיים על

 שמפיל מה וזהו קמ•) (ד׳ פסחים
 דמ׳ חשבון לפי המיס מן ומחצה ביצה שם סמג מו הלנה

 עלין משערינן והשתא דמקוה סאה %!' ’,ip״״״״
. ח שס ״יי׳ כ  היין מן שיפילו כשיעור שאכל ולולבין ^׳א

 שהוא אצבעיים על אצבעייס מלא כלי שס המג יג הלנה
כשיעור משערינן ולא גדול שיעור ־ ̂ ‘י’'״’ ״י״'*

 • מועט דבר שהוא המים מן שיפילו את לרבות אימא נס׳י
ל • הגה״ה ע״כ ״'*®־יו יי ״עיי  בתים בעלי כלי כ

ק ״ מ ז ע ם ט ט ט • נרמז ן כלי ג מהג״א ע
)י״ז פרק כלים במסכת מוש׳ע ש! הל׳ שנת א ״ מ  אבל (

)בפ׳׳ג תנן חרס כלי גבי = ״ T“ שסג סי׳ א׳ת א ״ מ  דכלים (
 והא כזית שיעורן לאוכלים העשויים ——י

u צה:) ד׳ (שבת המצניע בסון! דאמר
י י ־,  כמוציא ניקב חרס בכלי מדות חמש ‘־
א י•........................... י׳ י׳ בו לחבל ט

 את נמים ורחץ
[ ט׳

 הל׳ שם ת׳ד מיי׳ ר■ כג
 שוש״ע שס סמג א

: א סעיף רא סי׳ שם
שם ס'נ מיי׳ ו כד

עירובין ראשון
א • גרוגרת  טצאת לענין אדם אוכל כל שיערו ובה יבישה תאנה ט

 חס הבית בעל :כגרוגרת אוכלין המוציא ער.) ד׳ (שבתדתנן שבת
 לרמונים מצניעו כאגוז לאגוזים מצניעו זית כמוציא ניהב ואם כליו על

קב טמא עדיין וניקב ניטמח אס לפיכך שינ  והייט רמון כמוציא עד
ק כלי אבל כרמונים שיעורן אור תורד!  או

רוב :קטן בנקב טהור לימכר העומד רמון שבת להוצאת ״בגרוגרת תאנה
P בתים בעלי בלי *־בל W ״ה ברימונים™ w f

מגע להאהיל המת ובשר ממאה כזירצם שיעוריה שבל ארץ ודבש) (שמן זית  ו
 אלא דאמרן הגי והאיבא ס״ד שיעוריה בל

 דבש כזיתים שיעוריה שרוב ארץ אימא
 ותיסברא הביפורים ליום הגסה יכבותבת

 נינהו *הלכתא אלא כתיבי מיכתב שיעורין
. דאורייתא חציצין אקראי רבנן ואסמבינהו

ט לתנא בשרו(במ.ם)״,^א את *°ורחץ דבתיב נינהו המיניןדהיי סמז׳ דבש: דתמרי משמע המכונסין פקוה• במי נמים ע!

מסורת
הש״ם

 בתורה האמור דבש כל : נבילות
ם וכדאמר תמרים דבש  התם(בטרי
ם מביאין אין מ״ג) פ״א  אם כי בטרי
 ולא שבהרים מתמרים ולא המינין מז׳

ליה פשיטא אלמא שבעמקים מפירות

, , אמת טב׳ ננוה
 _ כלי ועדיין וכו׳ זית םטע® לטעפי ובא

 לרמוניס דייחדו היכא היינו רמוניס ״יעטייני «י בנבר\
Sטםעם^ר"^יו V זית כמוציא הוי סתמא אבל :

 שיעור כלוטר טפח
 ליטא .הקורה רוהב
 ורב אביי פליגי בהא
תנן אטר epv רב .יוסף

 י״ז בפרק • כרמוניסשיעורן
(מ״ד) כלים במסכת

אחוזים ג׳ שאמרו הרמונים , . . ,
ע מ ש ע ה הנז ג׳ ושיעורן ו  רמוגיס נ

 צה•) ד׳ (שבת המצניע דבפרק וקשה במקום משתמש שנמצא
נ ק ^ ו נ ע רמון כמוציא א ע ש מ ר מ  ש

׳פ״ב ולקמן אחד רמון להשתמש לו שאסור ד  בעי כד•) (
^ מ ^ " ט ־ ־5י י וחזר וסחמו זיח כמוציא ניקב חזקיה ^

רזהו רחוז ftרווליS שהשביתו ויידד(נ)»ד  מהו רמון למוציא שהשלימו וניקב(נ)עד ולפנים הקורה ום! דמי
 וסתמו רמון כמוציא ניקב קאמר ולא נםיי׳יז הטניי

מו עד רמון כמוציא וניקב וחזר  שמלי
 לא אחוזים דג׳ וי״ל מהו רמוניס לג׳ לי טיתי שיהא עשרים
?“י^ינן ט א  וצריך זה אחר זה אלא ביחד שיצאו S ל
 יותר זה אחר בזה ג׳ להוציא רחב נקב תתת להשתמש מותר

ג׳ נמי אי לבד האחד שהיה ממה
ם _ והס ביחד ג׳ שגדיליס פירוש אטזי

סייט רב ר\ או ד׳ שגדילין מאותן ולא גדולים שהם יחד ב׳ או אחד שגדילין נ
י , ״ ם שהם נ :קאמר לנד אסו רמון ולעוצש קעע

א עקוט" ולתפן וללבור ת כ ל י  דיומא בתרא בפרק • אקראי רבנן ואסמכינהו נינהו ה
מסיני למשה הלכה ועונשין שיעורין יוחנן א״ר פ•) (ד׳

 גופו י־שבל מיים בשרו בל מרךה בטי במים
 ג׳ ברום אטה על אמה הן ובמה בהן עולה
 בי סאה מ׳ מקוה טי חבמים ושיערו אמות

 *ובדרבהבררב לשערו הילבתא איצטריך
 אחת ינימא הונא רב בר רבה דאמר הונא

 שתים ח־צצות אינן שלש חוצצת קשורה
 *דתניא הוא דאורייתא גמי שערו יודע איני

 *וזהו לבשרו הטפל את בשרו בל את ורחץ
 ולמיעוטו לרובו הילכתא אתאי בי שער

 *דאמר יצחק וכדר׳ מקפיד ולשאין ולמקפיד
 חוצץ עליו ומקפיד רובו תורה דבר’ יצחק ר׳

 רובו על וגזרו חוצץ אינו עליו מקפיד ושאינו
 ועל המקפיד רובו משום מקפיד שאינו

 ולינזור המקפיד רובו משום המקפיד מיעוטו
 מיעוטו משום מקפיד שאינו מיעוטו על נמי

 *היא מקפיד שאינו רובו משום נמי אי המקפיד
 לנזירה נזירה ונינזור ניקום ואנן נזירה נופה

 *ארון מר דאמר נינהו דאורייתא מחיצות
 לא עשרה כאן הרי טפח וכפורת תשעה

 באמה בנין אמת דאמר יהודה *לר׳ צריכא(א)
 חמשה בת באמה כלים אמת ששה בת

 מאי בבינונית היו האמות כל דאמר ולר״ט
 הילכתא אתאי כי מאיר לר׳ למימר איכא
 גבוה היה עקומה: ולדופן וללבוד לנוד

 כמה ממעט כמה למעטו ובא אמה מעשרים
 בכמה רחבו אלא ליה דצריך כמה ממעט

 ארבעה אמר אביי טפח אמר” יוסף רב
 טפח דאמד דמאן מיפלני קא בהא לימא
הקורה תחת להשתמש מותר קסבר

ומ׳ר

 :חיים כתיב מדלא חיים דלאו ואע״ג
 :כאחד בשרו כל משמע • בשרו כל

 וכדרבה• :חציצה ט שתפסל לשמיי•
 :בשיער פוסלת חציצה רבה דאמר
 דמצי • הוצצש קשורה אשש נישא

 נכנסין המיס ואין שפיר להדוקה
n • חוצצוש אינן :שלש בקשר j 

 דבר :מים בהו ועיילי שפיר מיהדקי
 בתורה מסיני למשה הלכה • שורה
 שאם שערו רוב • רובו :פה שבעל

 ודיו יבש דם כגון ההוצץ דבר ט יש
ט שקשור או יבש וזפת יבש ומיע  רו
 שמצעער • עליו ומקפיד :אחת אחת

 ושאינו :שבראשו זה ליכלוך על
 דהוי ואע״ג כגופו הוי • עליו מקפיד
 רוצו על וגזרו : חייץ לא ברוט
 ודמי רוב והוי הואיל • עקפיד שאיגו

 ועל דאורייתא: לחציצה במקצת
 ליה ודמי הואיל • שמקפיד מימועו

 מסיני למשה הלכה לאו וגזרו בהקפדה
ט מדרבנן גזירה אלא הוא  המקפיד ורו

 מסיני: למשה הלכה דהוה הוא לחודיה
 מקפיד שאיגו מיעומו על געי וליגוור

 דדמו • המקפיד עיטועו משום עליו
 : מיעוע והאי מיעוע דהאי להדדי

 שאינו רובו משוס ט נינזור • <מי אי
 מקפיד אינו דהאי להדדי דדמי מקפיד

ד: אינו והחי  גוירה• גופה היא מקפי
ט משוס  ארון :כדאמר המקפיד רו
 גובהו ארון • מפח וכפורש ששעה
 כה) (שמוח דכתיב מפחים תשעה
 הרי מפח וכפורת קומתו וחצי ואמה

מעל אתך

 קיכ: קג. שנת
 ו. סוכה

פא. כרכות
 נ׳׳י. לקמ[

מ׳א r׳״p כלים

 ו. [נסוכה
 מא: וננרכות

 מדרבנן איחא
 וקראאסטכחא

בעלמא]
 יד:] [לקמן
 לא. יומא

 יא. מגינה
 קנו. תסתיס
ק ו. [סוכה  נ׳

 ע׳ש] פנ.
 ע״ש ו. [סוכה

.]IP נדה

מ״ש ו. ®כה

 ו: סוכה
 :ro נדה

עת. ינמות

 ניצה יא: [שנת
וש׳נ] ג.

 צנ. [שנת
ד.] סוכה
ו פ: [®כה

 סי״ו כלים
מ״ומנתוהצו

 ורואי! וינוך
ה דופן הוא מ ו ק  ע
 נאמרה הלכתא וודאי אלא

 ליה מוקמי׳ והוי סתמא
 איצמרין להכי לנשר
 לאו ואי לשערו קרא

 קמ׳ל כולו ה׳א הלכתא
 לשערו נין לרונו הלכתא
p [ת׳י] לגשרו

 ודברתי וכתיב עשרה
ד׳ בפ״ק ותניא הכפורת ) ה' פכ ה•) ד

השמים דכתיב מעשרה לממה שכינה ירדה לא לעולם אומר יוסי רבי מאותן ולא בינוניס רמונים
חשיב מפחים מעשרה ולממה אדם לבני נתן והארץ לה׳ שמים ..................................

ת מעל אתך ודברתי דכתיב ארן טר  מחיצה הוי עשרה אלמא הכ
:אחריתי רשותא אלא תחתית רשות ליה חשיב לא מעשרה דלמעלה

 אמות כגון • כלים אמש :והיריעות הקרשים אמות כגון בנין* אמש
 ליה נפקא לא דהשתא • חמשה בש באמה ;והשלחן והמזבחות הארון
 שמנה אלא כפורת בהדי ארון הוי לא יהודה דלר׳ מידי מארון

 גדולה ויש אדם לכל בינונית ו׳ בת באמה • בבינוניש :ומחצה מפחים
 הבירה בשושן היו אמות שתי ש•) צולין(פסחים בכיצד כדאמר ממנה
 אצבע חצי עליה יתירה ואחת אצבע חצי משה של על יתירה אחת

 גוד דוכתי בכמה דאמרי׳ לגוד• אצבע: משה של על יתירה נמצאת
מו ולשון כלטד מג׳ ופחות אסיק גוד אחית כ טד  קצר דבר סניך ל

 או אצמבא בנין לעשות • לממשי ובא ; והאריכוהו עליו שהוסיפו
 משמע • כמהעסעע ;החלל גובה למעמ בארץ הקורה תחת עפר
 על יותר החלל יהא שלא עד • ליה דצריך כמה :הקרקע יגביה כמה

: כמה המבוי אורך לתוך להרחיבו מיעומ של • ישגו :עשרים
 קשבר מפח דאמר מאן ; ותחתיה קורה של רחבה כנגד • עפה

ם יורד החיצון חודו דאמר • הקורה ששש להששמש מושר ת מ  ו
 משום אמה עשרים דשיעור כיון והלכך ח:) (ד׳ לקחן כדמשמע

:הקורה תחת שנגבה מפח אותו על לעומד היכר יש הרי הוא היכר
ומאן

טי לבני היכירא כבר הר לא השתא דעד משמע היכירא משום קורה עלמא דכולי אימא ואיבעית הכי בתר דקאמר משום מ
לסלי .

 דנפ•׳ רניעיס המקיש נניאת רניעיה להלן המדה קינן נעל ופי׳ יניעית כאן אף יניעית להלן שנאמר שכר מה שכר דרשין דהוין כוה׳׳ל איחא ס״ו יר1דנ [כירושלמי ♦)
נכון] טל איסא וכו׳ גפן סד״ה ו. סוכה נמוס׳ וכן .כטעות הוא כאן דנדסס ההין מלת ונכן דמישתכר מידי שישתה

ןד..נ® לגור (אנל)
, ; , ■ ■ ■ ־ הטסכתא מו שאמרו

 עונשין של שיעוריו אימא כתיבי מכתב שיעורין בספרים כתוב והיה גיד ®בה ובטפנת
הו הכי גרסי׳ ולא ניי טחי™״ אפיק תאנינ מכ קהכאדאס מסקי  הוהמשני דלא ועוד דהא

™ל’™ ™ ט' אימא כתיבי מכתב עונשין גרסינן אלא מידי " ף • ו ב ט תורה ד  רו
 אפילו בשרו אבל משמע בשערו בקונערס פי׳ • חוצץ עליו ומקפיד יייפו יטי כלבוי טג׳

חהערל דבפרק לר״ת וקשה חוצץ מקפיד שאינו מיעועו מו ב מח ד׳ (י
 עבילה צריך בנה אין שנתגיירה מעוברת נכרית אמרינן ושם) על והיכך שנפהת בית

ט“!ללי״ י / י / ״ אלא שנו לא כהנא רב אמר הא יצחק דר׳ משום אילימא וקאמר '
 ר׳ אמר כי למימר ליה הוה אדרבה והשתא חוצץ כולו אבל רובו יהיה שאם ם«לת

צחי) ד׳ (זבחים חמאת דם דבפ׳ ועוד אמר מי בשרו בשערו יצחק ”®"י
 בשערו אי ועוד חוצץ אינו הוא עבת ואם חוצץ בגדו שעל דם מייתי של הכותל זה נייו!
״ כן דווקא °1® ®אילי ב ס  רובו שערו לומר הוצרך מסיני למשה הלכה כשנאמר א

 ואמאי מסיני למשה הלכה הוי שערו כן אס חוצץ עליו ומקפיד ’
: דוכתי בכמה פריך גוונא האי וכי לשערו* קרא צריך

ר ת ו  חודו דקסבר בקונערס פירש ̂ הקורה תחת להשתמש מ
ח סבר דאסר ומאן וסותס יורד החיצון מי חו י  יורד מנ

ומר הרבים רשות לבני היכירא סבר דמר לפרש(ג) רצה ולא וסותס

הגהות
הב״ח

 W נם׳ (א)
 אלא צריכא

: יהודה לרבי
 ד״ה תום׳ (ב)

 וכו׳ שיעורן
 כמוציא ניקב
 וסתמו וית

 וניקב וחזר
 זית כמוציא
 עד וסתמו

: שהשלימו
 ®תר ד״ה (ג)
 רצה ולא וכו׳

 ע׳ל נ״נ לפרש•
»ףדף ס נ ' •



פירוש חברותא
îáåéùäåàâáåä „Y·                                                                                        „Y·ëä

Â‰ÈÈÂÓÂ„„‡ÈÚÂ¯¯·ÈÚÈ‰Á¯ˆÈÌ
ÚÏÈ„ÈÂÔÁ¯ˆÈÌ·ÎÂÒÓÏ‡ÈÈÔÚ„
ÈÙÍÓÓÂ¯·ÈÚÈ.ÂÊ‰ÂÈÚÂ¯ÔÏ
Á¯ˆÈÌ,‡Ì‡ÎÏÔ‰ÊÈ¯ÏÂ˜‰.

ÂÈÁÈÏÂ˜‡ÌÓÂ„„ÈÌÊ‡·ÈÈÔ‡Â·ÓÈÌ.

ÎÈ‡ÌÓÚ¯ÈÔ·ÎÂÒÓÏ‡ÈÈÔ,‡ÈÔ‰ÈÈÔÙÍ
ÓÈ„ÎÓÎÈÒÈÔÏÂÎÂÁ¯ˆÈÌ,ÎÓÂ
ÙÎÈÌ‰ÓÈÌÓÈ„,‡Ï‡ÁÈÏ‰‰Â‡‚„
ÚÏÙ‰ÎÏÈ,Â¯˜ÎÓÂÒÈÙÈÔÏÈÔÏÂÎÂ
ÚÂ„Á¯ˆÈÌ,ÙÍ‰ÈÈÔ.Óˆ‡,·ÎÍ
ÓÚ¯ÈÔ‡‰Á¯ˆÈÌÚÏÈ„ÈÓ„È„Ì
·ÎÂÒÈÈÔ‰ÈÚÂ¯‰Â‡‚„ÂÏÈÂ¯Ó‡¯‰ÈÂ
ÓÂ„„ÈÌ‡ÂÌ·ÎÂÒÓÏ‡‰ÓÈÌ[.

„Y·úàðäZÏÏÓ„ÈÚÂ¯ëâøåâøú]‡‰
È·È‰[Î„ÈìÁÈÈ·ÚÏäåöàú‡ÂÎÏÈÔ
·ÈÚÂ¯ÎÊ‰·ùáúÓ¯Â‰ÈÁÈ„Ï¯Â
‰¯·ÈÌ.

øîåïZÏëãúðï:ÎÏÈÈ·Â˜·‰ÓÂÚ
‡‰ÈÓÂ·Â‡ÈÂÓ˜·ÏËÂÓ‡‰.

ÂÏÎÔ,ëìëìéáòìéáúéí]‡ÈÌÚÂÓ„ÈÔ
Ï‰ÓÎ¯,‡Ï‡ÚÂÓ„ÈÌÏÈÓÂÚÏÈ„È
·ÚÏÈ‰Ì,Â‡ÈÔÓ˜ÙÈ„ÈÌÎÏÎÍÚÏ˜·È‰Ì[,
ùéòåøïÏ˜·È‰Ì,Î„ÈÏˆ‡ÓÈ„È˜·Ï
ËÂÓ‡‰Z·˜·‰Â‡"ëÓÂˆÈ‡øéîåðéí".

„‰ÈÈÂ,Ó‡ÂÂ‰˜·ÈÎÂÏÏˆ‡¯ÈÓÂÔ‡Â
„·¯‡Á¯‰Â‰Ï‚Â„ÏÂÏ¯ÈÓÂÔ.ÂÒÙÂ.

‡·ÏÎÏÈ‰‡ÂÓÈÌ‰ÚÂÓ„ÈÌÏÓÎÈ¯‰,
ÓÈ˜·Â˜·˜ËÔË‰¯Â.ÎÈÂÔÚÂÓ„ÈÌ
ÏÈÓÎ¯,‰¯ÈÓ‡Á¯È˜·Â,‡ÈÔÓÎ¯ÈÔ.

‡·Ï·ÎÏÈ·ÚÏÈ·ÈÌ‡Û‡ÌÈ˜·ÂÚ„ÈÈÔ
‰Â‡ÓÓ·‰Ì,Ú„ÈÈ˜·ÂÎÓÂˆÈ‡
¯ÈÓÂÔ.

àøõæéúùîïZàøõùëìùéòåøéä
ëæéúéí.

ÂÓ‰ÈÔÚÏ‰:ÂÎÈëìùéòåøéä‰ÌÎÊÈÈÌ
ñì÷àãòúê?!

åäàéëàäðéãàîøïÏÚÈÏ,‡ÈÔÈÚÂ¯Ô
·ÎÊÈ?!

ÂÓÈÔ:àìààéîà:àøõùøåáùéòåøéä
ëæéúéí.

Î‚ÂÔ:‡ÎÈÏÁÏ·,„Ì,Â¯,ÙÈ‚ÂÏ,·ÈÏ‰
Â·‰Ó‰ËÓ‡‰,·¯‰ÓÏËÓ‡·‡Â‰Ï,
ÂÓ‚Ú·ÈÏÂ.ÎÏ‡ÏÂÈÚÂ¯Ô·ÎÊÈ.

ãáù,‰Â‡„·Ó¯ÈÌZÏÏÓ„ÈÚÂ¯
ëëåúáú]Ó¯‰[äâñäì‡ÂÎÏ·éåí
äëôåøéí,Ï‰ÁÈÈ·ÚÏÈ‰,)21(

Â‰‡Ó˜ÈÔ:ÎÈÂÔÓÔ‰Ó˜¯‡È
ÏÏÓÂ„ÈÚÂ¯ÈÔ,‡Ó‡È‡Ó¯"‰ÏÎ‰
ÏÓ‰ÓÒÈÈ‰Ô"?

ÂÓÈÔ:åúñáøà.ÂÎÈùéòåøéï‡Ó¯Â
îéëúáëúéáé·ÓÙÂ¯·Â¯‰?

ÂÎÈÎÈ··Â¯‰ÚˆÌÓËÓ‡‰·ÈÚÂ¯Ï
ÚÂ¯‰,Â·È‰ÓÂ‚ÚÓËÓ‡·ÈÚÂ¯
‡ÎÈÏ‰ÏÙÁÈËÈÔ!?]¯"ÈÒÂÎ‰„ÛÂ.[

àìà,ÏÚÂÏÌÈÚÂ¯ÈÔäìëúàÏÓ‰ÓÒÈÈ

21.¯"È.‡·Ï·ÒÂÎ‰„ÛÂ:ÙÈ¯¯"È,„„·‰ÈÈÂÎÏÓÈÈÓÈ˜‰,ÂÓ¯ÈÌÓÈÈÓÈ˜‰‰Ô.



פירוש חברותא
îáåéùäåàâáåä „Y·                                                                                        „Y· ëå

ðéðäå.å¯˜àñîëéðäåøáðïà÷øàé„"‡¯
ÁË‰".)31(

ÂÓ˜ÈÔ‡‰‡„‡Ó¯ÈÔ„ÈÈÁˆÈˆ‰
·Ë·ÈÏ‰‰Ì‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ:

Â‰‡çöéöéïZãàåøééúàðéðäå!ÎÏÂÓ¯,
ÓÔ‰ÎÂ·ÈÏÏÓÂ„Ê‡,Â‡ÈÔ˜¯‡ÈÔ
‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ!?

ãëúéá"Â‡ÈÎÈˆ‡ÓÓÂÎ·Ê¯Ú
åøçõáîéíàúëìáùøå".

Â„¯ÈÔÏ‰‡È˜¯‡‰ÎÈ:

"·ÓÈÌZ·¯Â",ÓÏÓ„ùìàéäà·Ú
Ë·ÈÏ‰ãáøçåöõáéïáùøåìîéí.

"áîéí",ÓÏÓ„ÈÏË·ÂÏáîéî÷åä,
‰ÌÓÈÌÓÎÂÒÈÌ,Â‡ÈÔˆÂ¯Í·ÓÚÈÔÓÈÌ
ÁÈÈÌ.Â‰¯‡È‰‰È‡Ó„Ï‡ÎÈ·"·ÓÈÌ
ÁÈÈÌ".)41(

"ëìáùøå",ÓÓÚÈÏË·ÂÏ‡ÎÏ
·¯ÂÎ‡Á„.ÏÏÓ„,ÈË·ÂÏ·îéíùëìâåôå
òåìä]ÎÒ[áäï.

åëîääï?Zàîäòìàîä·¯È·ÂÚ,áøåí
]·‚Â·‰[ùìùàîåú.

åùéòøåçëîéíÏîéî÷åäÏÙÈ‰Á·ÂÔ‰Ê‰,
‰Ìàøáòéíñàä.

‰¯ÈÏÓ„Â,„ÈÔÁˆÈˆ‰ÏÓ„Ó„¯‰
Ó‰ÎÂ·,Â‡ÈÂ‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ?

ÂÓÈÔ:ëéàéöèøéêäìëúàÏÓ‰ÓÒÈÈ
ZìùòøåÏËÂ·Ï.ÏÏÓ„‡Û·ÈÚ¯

ÙÂÒÏ‰ÁˆÈˆ‰.åëãøáäáøøáäåðà
‡Ó¯ÁˆÈˆ‰ÙÂÒÏ·ÈÚ¯.

ãàîøøáäáøøáäåðà:

ðéîà]Ú¯‰[àçú‰÷ùåøä·È‰Ï·ÈÔ
ÚˆÓ‰Zçåööú.ÏÙÈ‰˜¯Ó‰„˜‡
‰Ú¯‰ÈË·,Â‡ÈÔÎÒÈÔÌ‰ÓÈÌ.

‡·ÏùìùÚ¯Â‰˜Â¯Â·ÈÁ„àéðï
çåööåú,ÏÙÈ‡ÈÔ˜¯ÎÊ‰Ó‰Â„˜,
Â‰ÓÈÌÎÒÈÌÏÂÍ‰˜¯,ÂÏÈÎ‡ÁˆÈˆ‰.

Â‡ÈÏÂùúéíÚ¯Â‰˜Â¯Â·ÈÁ„Z
àéðééåãò‡Ì‰˜¯Ó‰Â„˜ÂÁÂˆ,‡ÂÏ‡!

‰¯ÈÏÓ„Â‰ÁˆÈˆ‰ÙÂÒÏ‡Û·ÈÚ¯.

ÂÓ˜ÈÔÚÏ‰:‰¯ÈÁˆÈˆ‰·ùòøåðîé
Óãàåøééúàäåà!ÎÈÓ‡ÂÂÙÒÂ˜ÚˆÓÂ
ÏÂÓ„ÈÌÓÓÂÏ‡‰‡ÁˆÈˆ‰··¯Â,
ÈÏÏÓÂ„Ï‡‰È‰ÁˆÈˆ‰‚Ì·Ú¯Â.

ã‰‡úðéà:åøçõ]·ÓÈÌ[àúëìáùøå.
ÏÓ„ÂÓ‰ÓÈÏ‰"‡"È¯Á·ÓÈÌ‚Ìàú
äèôì]‰„·Â˜[ìáùøå,åæäåùòø!

Â‡ÌÎÔÓÓÈÏ‡‡È¯·ÈÚ¯Â‡ÛÏÁˆÈˆ‰.

31.ÎÏÂÓ¯:‰È‡‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ,Â‡ÈÔ
ÏÈÚÂ¯ÈÔÚÈ˜¯Ï‰ÂˆÈ‡‡ÂÌÓÓÂ·„¯ÍÒ·¯‡,
Â‡ÈÔÏ‰Ì¯ÓÊ·ÎÏ‰Â¯‰,‡·ÏÒÓÎ‰Ê‡
‰ÓˆÂ‰ÏÊ‰‰ÙÒÂ˜ÏÒÈÓÔÎ„ÈÈ‰‡Â„ÚÂÊÎ¯
Â‡ÈÂÓÚÈÔ‰ÎÂ·,ÂÊ‰ÚÈÔÓ‰‡Ó¯Â"˜¯‡

‡ÒÓÎ‡·ÚÏÓ‡"·ÎÏÓ˜ÂÌÈÊÎ¯Â‰Â,¯Ó·"Ì
·ÙÈ¯Â‰ÓÈÂÌ.
41.ÎÔÙÈ¯¯"ÈÎ‡Ô,Â¯‡‰¯"ÈÁ‚È‚‰„Û
È"‡.‡·ÏÏ˜ÓÔ„ÛÈ„:ÙÈ¯¯"È„"ÓÈÌ"
ÓÓÚÓÈÌÓÁÂ·¯ÈÔÈÁ„ÈÂ.



פירוש חברותא
îáåéùäåàâáåä „Y·                                                                                        „Y·ëæ

ÂÓÈÔ:ëéàúàéäéìëúàÏÚ¯Â,Ï‡
ÏÏÓ„‡ÚÈ˜¯„ÈÔÁˆÈˆ‰·ÈÚ¯,‡Ï‡
ÏÏÓ„Ù¯ËÈ„ÈÈÁˆÈˆ‰·ÈÚ¯:ìøåáåÏ
ÈÚ¯,åìîéòåèå,åìî÷ôéãåìùàéïî÷ôéã,
åëãøáééöç÷.

ãàîøøáééöç÷:ãáøúåøä]·ÚÏÙ‰[,
Ó‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ:

‡.ÁˆÈˆ‰‰Óˆ‡·øåáåÏÈÚ¯,
åî÷ôéã]ÓˆËÚ¯[òìéå,çåöõ.

·.åùàéðåî÷ôéãòìéåZàéðåçåöõ.

‚.åâæøåÁÎÓÈÌòìøåáåùàéðåî÷ôéã
ÈÁˆÂ,‚ÊÈ¯‰îùåíøåáåäî÷ôéã]ÁÂˆ
Ó„‡Â¯ÈÈ‡[,ÎÈÂÔÂ‰·Ó˜ˆÏ„ÈÔÂ¯‰,
·ÎÍ‰ÁˆÈˆ‰·¯Â·Â.

„.å‚Ê¯Â‚Ìòìîéòåèåäî÷ôéãîùåíøåáå
äî÷ôéã,ÎÈÂÔÂ‰Ï„ÈÔÂ¯‰·‰˜Ù„‰.)51(

ÂÓ˜ÈÔ:åìéâæåøðîéòìîéòåèåùàéðå
î÷ôéã,‚ÊÈ¯‰îùåíîéòåèåäî÷ôéã,Â‰
ÏÂ·ÎÍ,„È‰ÌÓÈÚÂË?!

àéðîéÏÈ‚ÊÂ¯ÚÏÓÈÚÂËÂ‡ÈÂÓ˜ÙÈ„
îùåíøåáåùàéðåî÷ôéã,Â‰ÏÂ·ÎÍ,
‡ÈÂÓ˜ÙÈ„?

ÂÓÈÔ:äéàâåôäZÓÈÚÂË‰Ó˜ÙÈ„,‡È
ÓÈ¯Â·Â‡ÈÂÓ˜ÙÈ„Z‡ÈÌÁÂˆˆÈÔ
‡Ï‡ÓÂÌâæéøä.

åÎÈàðïðé÷åíåðéâæåøâæéøäìâæéøä?!

ÂÓ˜ÈÔ,‡‰‡„‡Ó¯Ô„ÓÁÈˆÂ‰ÏÎ‰
ÏÓ‰ÓÒÈÈ‰Ì:

Â‰‡îçéöåúZãàåøééúàðéðäå!

ãàîøîø:àøåï‰È‰·˜Â„‰˜„ÈÌ
‚Â·‰ÂúùòäËÙÁÈÌ.Î„ÎÈ·:"Â‡Ó‰]·
‰[ÂÁˆÈ˜ÂÓÂ".åëôåøúÚÂ·È‰èôç

Z]ÂÎ„ÈÏÙÈÔÏ‰·ÒÂÎ‰„Û‰.[äøéëàï
òùøä.

ÂÎÈ·:"ÂÂÚ„ÈÏÍÌÂ„·¯È‡ÍÓÚÏ
‰ÎÙÂ¯",‰¯ÈÈ¯„‰ÎÈ‰ÏÓÚÏ‰Ó‚Â·‰
Ú¯‰.

ÂÎÈÂÔ„˜ÈÈÓ‡ÏÔÓÚÂÏÌÏ‡È¯„‰ÎÈ‰
ÏÓË‰Ï‡¯,„ÎÈ·:"‰ÓÈÌÓÈÌÏ‰'
Â‰‡¯ÔÏ·È‡„Ì",ÂÏ‡ÏÎÈ‰,
Î·ÈÎÂÏ.Â‡ÈÏÂ‰Î‡ÁÊÈÔÈ¯„‰ÎÈ‰
ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯‰ËÙÁÈÌ.

ÚÏÎ¯ÁÂ,·‚Â·‰Ú¯‰"ÓÈÙÒÈ˜
¯Â‡",Ó‚Â·‰Ú¯‰‡ÈÔÊ‰"¯Â
‰‡¯"‡Ï‡¯Â‡Á¯.

ÂÓÎ‡Ô‡ÂÏÓ„ÈÌÎÏÚ‰ÓÁÈˆ‰
·‚Â·‰Ú¯‰„È·ÎÍÎ„ÈÏÁÏÂ˜¯Â·ÙÈ
ÚˆÓ‰.‰¯ÈÁÏ˜ÎÏ‰¯Â,Â‡ÈÔˆ¯ÈÍ
ÏÏÂÓ„ÂÓ‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ?!)61(

ÂÓÈÔ:ìàöøéëà‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ
àìàìøáééäåãä.

ãàîø:àîúáðéï‰È‰·ÓÎÔ,Î‚ÂÔ

51.·‡¯ÚÏÙÈ¯"È,ÙÈ¯ÓÈÓ¯‡„¯·È
ÈˆÁ˜ÚÏÈÚ¯.Â·È‡¯‰¯ÈË·"‡„·¯ÈÂ:‡ÈÔ
‰Ù¯·ÈÔÈÚ¯Ï‡¯‰‚ÂÛ·Ê‰,ÂÏ‡·‡¯"È
‡Ï‡ÏÙ¯"„·Ú¯ÂÏ·„ÓÚ¯ÈÔ·¯Â·

ÂÓÈÚÂË,Â‡ÈÔˆ¯ÈÍÏÚ¯·¯Â·‰‚ÂÛÂ‰Ú¯",
Â¯‡‰·ÂÒÙÂ.

61.¯‡‰ÂÒÙ·È‡Â¯·ÏÈÓÂ„Ê‰,·Â¯ÁÈÈÌ.
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îáåéùäåàâáåä „Y·                                                                                        „Y·ëç

ÏÓ„È„‡ÓÂ‰˜¯ÈÌÂ‰È¯ÈÚÂ,‰È‰
áàîäáúùùäËÙÁÈÌ.

‡·Ïàîú‰ëìéí‰ÈÂ·ÓÎÔ,‰È‰áàîä
áúçîùäËÙÁÈÌ.

ÂÓˆ‡‚Â·‰‰‡¯ÂÔ·Ú‰ÂÁˆÈËÙÁÈÌÂÚÌ
‰ÎÙÂ¯‰È‰ËÙÁ‡ÈÔÏÂ‡Ï‡ÓÂ‰
ÂÁˆÈËÙÁÈÌ,ÂÏ‡‰Â‰È„ÚÈÔÓ‰Î‡„ÈÚÂ¯
ÓÁÈˆ‰Ú¯‰ËÙÁÈÌ,ÂÏ‰ÎÈ‡ÈˆË¯ÈÍ‰ÏÎ‰
ÏÓ‰ÓÒÈÈ.

ÂÓ˜ÈÔ:åìøáéîàéø,ãàîø:ëìäàîåú
‰ÈÂ·ÓÎÔäéåá‡Ó‰áéðåðéú,‰È‡
‡Ó‰·‰ËÙÁÈÌ.)71(

ÂÏ„È„È‰‰È‰‰‡¯ÂÔÚÌ‰ÎÙÂ¯Ú¯‰
ËÙÁÈÌ,‡ÌÎÔ:îàéàéëàìîéîø?Â‰ÈÈÂ,
ÏÓ‰ÏÈ‰ÏÎ‰ÏÓ‰ÓÒÈÈ?

ÂÓÈÔ:ìøáéîàéøëéàúàéäìëúà:

‡.ì"âåã",„‡Ó¯ÈÔ"‚Â„‡ÒÈ˜ÓÁÈˆ‡"
]ÓÂÍÂ‰ÚÏ‰‡‰ÓÁÈˆ‰‰ÚÂÓ„ÏÓË‰,
ÏÎÈÂÂÔÓÚÏ‰[,Â"‚Â„‡ÁÈÓÁÈˆ‡"]ÓÂÍ
Â‰Â¯„‡‰ÓÁÈˆ‰‰ÚÂÓ„ÏÓÚÏ‰·‚Â·‰,
ÏÎÈÂÂÔÓË‰[.)81(

·.åì"ìáåã",Î‚ÂÔÚ‰ÓÁÈˆ‰Ó˜ÈÌ
Â‡ÈÔ·ÈÔ˜‰Ï˜‰Ï‰ËÙÁÈÌ,¯Â‡ÈÔ
‡‰ÓÁÈˆ‰ÎÓÁÈˆ‰ÏÈÓ‰,ÂÎ‡ÈÏÂÂÒÛ
ÚÏ‰˜ÈÌ·ÈÈ‰Ì,Â‰ÈÂÒÓÂÎÈÌÊ‰ÏÊ‰
]ÂÏÂÔ"Ï·Â„"‰Â‡ÎÓÂ"ÒÈÛ",„·¯˜ˆ¯,

‰ÂÒÈÙÂÚÏÈÂÂ‰‡¯ÈÎÂ‰Â[.

‚.åì"ãåôïò÷åîä",ÒÎÍÙÒÂÏ‰Óˆ‡

·˜¯‰ÒÂÎ‰,·ÒÓÂÍÏ„ÂÙÔ‰ÒÂÎ‰,Ú„
‡¯·Ú‡ÓÂÓ‰„ÂÙÔ]ÂÏ‡Ú„·ÎÏÏ[¯Â‡ÈÔ
‡ÂÂÎ‡ÈÏÂ‰Â‡ÁÏ˜ÓÔ‰„ÂÙÔ,ÂÓˆ‡Â
‰„ÙÂÏ‰ÒÂÎ‰ÒÓÂÎÂÏÒÎÍ‰Î¯
ÒÈÎÍ·‡ÓˆÚ‰ÒÂÎ‰]ÂÎ„ÏÚÈÏ„Û‚·[.

‡È·ÚÈÏ‰Â:äéäâáåäÁÏÏ‰Ó·ÂÈ·ÈÔ
¯ˆÙ‰Ó·ÂÈÏ˜Â¯‰ÓÚÏÈÂÈÂ¯îòùøéí
àîä,‡Ê‰˜Â¯‰ÙÒÂÏ‰,åáàìîòèåÏÁÏÏ
ÚÏÈ„È‰‚·‰˜¯˜ÚÈ‰Ó·ÂÈÓÁ
Ï˜Â¯‰Zëîä‰Â‡îîòè?

Â˜‡ÒÏ˜‡„ÚÈÔ,‰ÒÙ˜‰È‰·ÈÁÒ
ÏÈÚÂ¯ˆ¯ÈÍÏÓÚËÓ‚Â·‰ÁÏÏ‰Ó·ÂÈ.

ÂÏÙÈÎÍÓ‰ÈÔ:Ó‰‰Â‡‰ÒÙ˜ëîä
îîòè?!Â‰¯ÈÙÂË‰„·¯ÈÓÚËëîä
ãöøéêìéäÏÓÚËÎ„ÈÏ‡È‰‡ÁÏÏ‰Ó·ÂÈ
‚·Â‰ÓÚ¯ÈÌ!ÂÓ‰‡Ï‰‰È‡ÊÂ?!

ÂÓÙ¯ÈÔ,àìà‰ÎÈ‡È·ÚÈÏ‰Â:øçáåÏ
‰ÓËÁ‰ÁÂÔ,Ó‚·È‰ÂÎ„ÈÏˆÓˆÌ‡
‰ÁÏÏ,Záëîä‰Â‡?

øáéåñóàîø:„È·ÎÍÈ‚·È‰ÂÓËÁ
·¯ÂÁ·èôçÎ‚„¯ÂÁ·‰Ï˜Â¯‰]‰È‡
ËÙÁ[ÓÚÏÈÂ]¯‡'ˆÈÂ¯1[.

àáééàîø:ˆ¯ÈÍÏ‰‚·È‰ÓËÁ·¯ÂÁ·
àøáòäËÙÁÈÌ·ÂÍ‰Ó·ÂÈ,ÎÈÚÂ¯Ó˜ÂÌ
ÁÂ·]¯‡'ˆÈÂ¯2[.

Â„‰‰‚Ó¯‡·Ó‰ÁÏ˜Â¯·ÈÂÒÛÂ‡·ÈÈ:

ìéîàáäà÷àîéôìâé:

71.È˜Ë‰‰ÈÓ‰·ÁÓ‰ËÙÁÈÌ,ÂÈ
‚„ÂÏ‰ÓÓ‰·‡ˆ·Ú,‰È‰·Ó˜„·ˆÈÂ¯
ÂÔ‰·È¯‰‰È‰ÚÏÚ¯‰ÓÊ¯ÁÈÏ‰ÚÊ¯‰.

81.Â‰ÈÈÂ‰‡„‡Ó¯ÈÔ·ÚÏÓ‡"ÙÈ˜¯‰ÈÂ¯„
ÂÒÂÌ",¯"ÈÒÂÎ‰„ÛÂ:.
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ãîàïãàîø]¯·ÈÂÒÛ[„È·èôçÁ
‰˜Â¯‰,÷ñáø:îåúøìäùúîù]ÏËÏËÏ[
úçúä÷åøä.ÂÎÈÂÔ„ÈÚÂ¯‰‚Â·‰ÏÚ„
Ú¯ÈÌ‡Ó‰‰Â‡ÓÂÌ‰ÈÎ¯]ÂÎ„‡Ó¯ÈÔ
ÏÚÈÏ‚‡[,‰¯È‚ÌÎ‡ÔÈ‰ÈÎ¯Ï‡„Ì
‰ÚÂÓ„ÚÏ‡ÂÂËÙÁÓÁ‰˜Â¯‰,ÎÈ
·‡ÂÂÓ˜ÂÌÈÎ¯ÏÂ‰˜Â¯‰,ÏÙÈ‡ÈÔÌ
ÁÏÏÈÂ¯ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰.

‰Y‡å‡ÈÏÂîàïãàîø]‡·ÈÈ[‡ÈÂÓÒÙ˜
·ÓÈÚÂËÓ‰ÁÏÏ·ËÙÁÁ‰˜Â¯‰,‡Ï‡
Óˆ¯ÈÍÓÈÚÂË‰ÁÏÏ·ÓËÁ·¯ÂÁ·àøáòä
ËÙÁÈÌ·ÂÍ‰Ó·ÂÈ,÷ñáø:àñåøìäùúîù
úçúä÷åøä!

ÂÏÙÈÂÓÓÈÌ¯˜·ˆ„‰ÙÈÓÈÏ‰Ó·ÂÈ,
ÓÚ·¯ÏËÁÁ‰˜Â¯‰.

ÂÏÙÈÎÍ,Ï‡Ò‚ÈÏÙÈÂ·‰ÈÎ¯ÏÓÈÚÂÓ„
Á‰˜Â¯‰,‰¯È‡ÈÔÓÓÈÌÌ
·‰È¯Ï‰˜Â¯‰,‡Ï‡ˆ¯ÈÍ‰ÈÎ¯
ÏÓÓÈÌ·Ó·ÂÈÚˆÓÂ.

ÂÎÈÂÔ„Ï‡Ò‚ÈÏÔ·ÓÈÚÂËÁ‰˜Â¯‰
·Ï·„,Â··ÚÈÔÈÚÂ¯"Ó˜ÂÌÁÂ·",
‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

Â·È‡Â¯ÙÏÂ‚Ì‡È¯ÈÏ‰ÓÁ
‰˜Â¯‰‰Â‡:

ÎÂÏÈÚÏÓ‡ÒÂ·¯ÈÌ˜Â¯‰ÓÂÚÈÏ‰Ï˜Ô
‰Ó·ÂÈÓÂÌ‰È‡Á·ÎÓÁÈˆ‰,·ÎÍ
‡ÂÓÈÈÁÒÈÌ‡ÏÈ‰Î‡ÈÏÂ‰È‡˜¯‰
‰Ó˜¯‰‡˜ˆ‰‰Ó·ÂÈ,Â"ÙÈ˜¯‰ZÈÂ¯„
ÂÒÂÌ"]ÚÈÈÔ·"·È‡Â¯ÓÂ‚ÈÌ"[.

Â·‰ÎÈÙÏÈ‚È:

‰‡Ì¯Â‡ÈÌ‡ÁÂ„‰‰ÁÈˆÂÈÏ‰˜Â¯‰
Î‡ÈÏÂ‰Â‡˜È¯‰ÈÂ¯„ÂÒÂÌ‡‰Ó·ÂÈ
Óˆ„‰‰ÁÈˆÂÔÏ‰˜Â¯‰,ÂÓˆ‡‡Û
ÏÓ˜ÂÌÓÁ‰˜Â¯‰ÈÓÁÈˆ‰,ÂÓÂ¯
Ï‰ÓÁ‰˜Â¯‰.

‡Â‡Ó¯ÈÔ:ÁÂ„‰‰ÙÈÓÈÏ‰˜Â¯‰‰Â‡
‰ÈÂ¯„ÂÒÂÌ.Â‡ÌÎÔ,‡ÈÔÏÓ˜ÂÌÁ
‰˜Â¯‰ÓÁÈˆ‰.ÂÏÙÈÎÍ‡ÒÂ¯Ï‰ÓÁ
‰˜Â¯‰.)91(

Â„ÁÈÔ:ìà·ÎÍÁÏ˜Â.

‡Ï‡ãëåìéòìîà÷ñáøéÎÈîåúøìäùúîù
úçúä÷åøä.

åáäà÷àîéôìâé:

îøZ¯·ÈÂÒÛ,‡Ó¯ÎÈÓÈÚÂË‰ÁÏÏ
·ËÙÁÓÁÏ˜Â¯‰Ò‚ÈZñáø,÷åøä
ÓÂÚÈÏ‰Ï˜Ô‡‰Ó·ÂÈ,îùåíäéëø‰Â‡.

‰¯ÈÈ˜ÂÁÎÓÈÌÏÈÔ‡‰˜Â¯‰·ÙÁ
‰Ó·ÂÈÎ„ÈÏ‡È·Â‡ÂÏ‰ÁÏÈÛ·ÈÔ‰Ó·ÂÈ
‰ÓÂ¯·ËÏËÂÏÏ·ÈÔ¯Â‰¯·ÈÌ‰‡ÒÂ¯‰
·ËÏËÂÏ.ÂÏÌÎÍÈ˜ÂÁÎÓÈÌÏÚÂ
‰ÈÎ¯˜Â¯‰.

ÂËÚÌÙÒÂÏ˜Â¯‰ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ‰Â‡
ÓÂÌ·˜Â¯‰‰ÓˆÂÈ‰ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ
‡Ó‰ÏÈÎ‡‰ÈÎ¯‡.

ÂÏÎÔ,ÎÈÂÔÓÈÚË‡‰ÁÏÏÓÁ
Ï˜Â¯‰,ÂÓÂ¯Ï‰ÓÁ‰˜Â¯‰,È
‰ÈÎ¯Ï‡„Ì‰ÓÓÁ‰,ÂÒ‚È·Ó‰
„‡ÈÎ‡‰ÈÎ¯‡ÏÓÓÁ‰˜Â¯‰.

91.ÚÏÙÈ‚‡ÂÔÈÚ˜··‰·¯"È.



מסורת
העירובין ראשון פרק גבוה שהוא מבויהערס

ג:] [לעיל

 דחודה • הקורה המס להשססש לסור קפגר ארבעה דאמר ומא!
 ולמשתמשים לסתימה חוץ הוי הקורה ורוחב וסותם יורד הפנימי
 שימשך צריך הלכך הן בנמוך שהרי בקורה היכר להם אין במבוי
 וכיון גובה באותו כשישמשו להם ניכרת הר\רה שתהא המבר לתוך

 שיהא צריך הקורה מתחת דאפיקתיה
 מלמא דפולי לא :וחשוב הניכר מקום
• קורה סבר סר פליגי ובהא סוהר

 היכר משום למבוי חכמים שתיקנו
 רשות למישד ליתי דלא הוא בעלמא לק״! ג. [לעיל

 בכניסתן היכר כאן יש והרי הרבים ״=
רה: תחת כשמשתמשין  וסאן הקו

 המחרת .קורה קסבר ארבעה יאסר
דאמרי׳ מחיצה משום שעמא במטי
 ואמרו וסותם יורד החיצון חודה
 יורד אחרי׳ לא מעשרים דבשפי רבנן

ד׳ מיעוש הוי דלא וכיון וסותם
ד לפחות העשויה מחיצה הוי  מ

 שאינה דמחיצה דוכתא בכל לן וקיימא
 רשות דאין היא מחיצה לאו לד ראויה
 ואע״פ שפחיס מד׳ לפחות היחיד

 שפחים עשרה של מחיצה שמוקך
 נמי עקביא בן דחנניה ובגזוזשראות

 כן אם אלא מחיצות דאין אמרינן הכי [שם]
 כיצד בפרק ארבעה החלל תוך יש

 שסא גזירה : פו:) (ד׳ משתתפק
ד על • יפהה  יפחת רגלים דריסת י

 הלכך משפח פחות על ויעמוד המישוש
 מהיכר דאפיקתיה וכיון שפי בעינן

 דחשיבי אארבעה אוקמיה מעלה של
 לתוך חקק של • סשפו :דוכתא בכל

 כגון הבולש בדבר הממי אורך
 ובדבר רוחב למימר שייך מישוש

 כגון מחיצות אותו ומקיפות השוקע .jp ״3ש
 יוםן»• רב : משך לשון שמר שייך חקק ע׳ש עג: לקמן

״ י  ארבעה בעי הכא שפח לעיל דבעי י
 קאתי ולמעושי לדופן דא־תיה דהתם
 הוא דהשתא הכא סגי בעלמא בהיכר
 ובין יוסך לרב בין דופן ליה דחשוי
 דופן האי דליתחזי בעינן לאביי

 שלם מבוי אורך הכשר לשיעור
 מבוי חשך שיעור יוסך לרב הלכך

ד  שיעור ליה סבירא ואביי שפחים ב
 מצירו שנפרץ :אמות בד׳ מבוי משך
 בלפי :ארכו שבצד הכתלים מן אחי•
:ולפנים הימנה לקורה סמוך • ראשו

‘ י׳ פס שס יש אם
 מן נשתייר אס

 סס עשה או הכותל
 הפרצה במקום ד

; לקורה סמוך
 אך • פירצה מסיר

 פירצה עדיין שס שנשתייר גב על
 לא הפירצה עד הקורה מן מבוי אורך הכשר דיש דכיון עשר עד

 ופירצתה חתירתו וקורתו קאי ובמלתיה מקמאי פתח חורת ליה בשל
נפסל איש ומבוי שליה פסח חורת מעשר יוסר דלאו כיון מתרס

 קורה וסברי הואיל לפירושו להקשות ואין היררא משום עלמא --לכולי
 מחיצה הוי לא והא שפח דאמר דמאן שעמא מאי א״כ מחיצה משוס §

ט׳ למעשו שבא אלא דופן והוי הואיל לחוש אין מד׳ בלפחות ד  בקונשר׳ כ
£ ■ בסמיך* זה בענין ן ן  נפסלה שלא כיון פירוש ־ נמי הכי חבוי ס

־ דמבוי ד׳ פס שם שנשתייר ׳

ינ: לקמן

 .6קל [שגת
וש׳נ]

 תוס׳לקמן [מי׳
!.ד׳הדסתחא]

 היא׳ש [גירס׳
אנא]

——

 גיליון
 היגרס

 ומ״ם נם׳
 משוס קורה

 עיין .ה5מתי
 עו דף לקמן

 תוס׳ד׳ה ע״א
 לעעמיה: אגיי

ם  מתיר ש
 סד נסרצה

 עיין עשר*
ג י דף לקמן  ע׳

 ד׳ה חוס׳
:ואצכעיים

רש״יד׳הוא׳
 מנדי .אמרת
 מצירות מיעוע

 ק׳ל שתים.
 הקדמה נלאו

 אי אף הא זו
 ניוצר סגי הוה
 הראיה הוי א׳

 והא נכונה
 אף נאמת

 חצרות דנעי׳ג׳
 אסשר מ׳מ

 מצד א' נחצר
 וחצר זה דוסן

 כנגדו א׳נדופן
 אלאדנאמתגם

 א׳א אחד פתח
 וא'כ ד' נאורך
 סגי אם גם
 ישנה א׳ נחצר

 :זו לראיה
 ד״ה תום׳

 ולא לי'. דפתח
 ת׳ מיין דק.

 מהרלנ״ח
: יג סי׳

קורה

 תחת להשתמש אסור קסבר ארבעה ומ״ד
 י׳מותר קסברי עלמא דכרלי לא הקורה

 מיפלגיי קא ובהא הקורה תחת להשתמש
 קורה סבר ®ומר היבר משום *קורה סבר מר

 עלמא דבולי אימא ואיבעית מחיצה משום
 מטה של בהיבר והבא היבר משום יקורה

 סבר דמר מיפלגי קא מעלה של ובהיבר
 מעלה של בהיבר מטה של היכר אמרינן

 כהיכר מטה של היכר אמרינן לא סבר ומר
 עלמא דכולי אימא ואיבעית מעלה של

 מעלה של כהיכר מטה של 'היכר אמרינן
 היה :קמיפלגי יפחות שמא בגזירה והכא
 להשלימו בו וחקק טפחים מעשרה פח־ת

 דצריך כמה חוקק כמה חוקק כמד* לעשרה
 בד׳ אמד יוסף *רב בכמד> משכו אלא ליה

 אמי בדרבי לימא אמות יבארבע אמר *אביי
 שנפרץ מבוי דאיתמר קמיפלגי אסי ורבי

 אמי דר׳ משמיה איתמר ראשו כלפי מצירו
 בפירצה ®מתיר ד׳ פס שם יש יאם אסי ור׳
 מתיר משלשה פחות לאו ואם עשר עד

 דרבי ליה אית יוסף לרב מתיר אינו שלשה
 אביי לך אמר אמי דר׳ ליה לית לאביי אמי

 איכא אי מבוי תחלת הבא מבוי סוף התם
 מנא אביי אמר לא לא אי אין אמות ארבע
 בלחי ניתר מבוי *יאין דתניא לה אמינא
 לתוכו פתוחין וחצרות בתים שיהו עד וקורה

 דפתח תימא וכי ליה משכחת היכי בד׳ ואי
 נקיטינן נחמן רב *והאמר האמצעי בדופן לה

 שארכו וקורד,כל בלחי שניתר מבוי 'איזת
 פתוחין וחצרות *ובתים רחבו על יתר

 זוית בקרן ליה *דפתח יוסף ורב לתוכו
 דאמררמיבר לה אמינא מנא אביי אמר

 של מדופנו הבולט לחי הונא רב אמר *חמא
 לחי משום נידון אמות מארבע פחות מבוי
 נידון אמות ד להתירו אחר לחי צריך ואינו

 ורב להתירו אחר לחי וצריך מבוי משום
 ארבע דאיכא עד לחי מתורת לאפוקי יוסף

 טפחים בארבעה אפי׳ מבוי למיהוי אמות
 אמר חמא בר רמי אמר גופא :מבוי הוי נמי
מבוי של מדפנו הבולט לחי הונא רב

פחות

ט עין פ עז  מ
ר מצור■ נ

 מכל׳ פי׳ז מיי׳ א כן
 עוש׳ע יא הלכה שנת

 : ד סעיף שפה סי׳ א׳ח
ח  הלכהע שם במיי׳ כ

: עו] [וגם
ט  סי׳ א׳ח עוש׳ע נ כ

: כו סעיף שסג
 עז הלכה פס מיי׳ ד ל

:שם עוש׳׳ע
א  הלכה שם מיי׳ ה ל

סי׳ א׳׳ת עוש׳ע יז
:א סעיף פסה

ב  ז הל׳ שם מיי׳ ז ו ל
 דרננן עשין סמנ

 סי׳שסג אעוש׳עא״ח
:כו סעיף

חננאל רבינו
 יוסףסבר רב מיהו הקורה
 כהיכר לטפה היכר

 סגי נטי ח6ובם למעלה
 לא סבר אביי ליה.

 של היכר [אטרינן
 מעלה] של כהיכר מפה

 מזירה אימא איבעית
 רב פליגי יפחת שמא
 ואביי .נזר לא יוסף
שיפחת פעמים אמר

 כשר דמבוי ד׳ פס
 שיפחוס עד הכשר מסורס יוצא אינו
טי סחלס אבל ד׳ שם ישאר שלא  מ

 שצריך ד׳ פס שס נשסייר שלא דהיינו
 וכן אמוס ד' צריך הכשר לו לעשוס
 פס שם יש אס דקאמר לישנא משמע

 מיירי ד׳ פס שס דבנשסייר מכלל ד׳
 בארבעה ואי :נראה אין ופרש״י

 דקאמר דד׳ אע״ג • לה משכחס היכי
 מפי משהו דאיכא היינו יוסך רב

 צריך איט ד׳ רוחב איט אם דהמבוי
 הוי לא ואי לקמן אהילאי כדרב לחי
רט הוי משהו מפי  מ״מ סרחבו א

לפצימין מקום אין משהו באוסו
ל :לעמוד ח ת פ ו’ד ו ן י ק ב י!•’׳
 בדופן הפחח חן מפח בקונמ׳ פירש

המשך בדופן מפחים ושלשה האמצעי

'P י’=י ק י י א ל י ״ / נ ש א־נ ה ד ״<־ו י
 יפחת שאם פפחים ג׳ של אלכסן אלא רחב הפחח אין

;”ל רואות עינינו והנה מפח על מפחים
)שאין א חוקקו לי׳ להשלימו אחד על שלשה של האלכסון (

ע ח של לאלכסון מגי פ וחופר מעמיק כלומר . Jp מ
שהשליטו ער בקרקע י

 רהב כלומר משך .לי׳
 בכמה החקיקה א!־תה

בר׳ אמר ף ם ו י רב
בר׳ אמר אביי טפחים
 בהא ליטא . אמות
 מבוי דאתטר פליגי

 ראשו כלפי מצת שנפרץ
דר׳ משמיה אתטר
י מ  אם י ם א ור׳ א

 עומד פשל בו נשתייר
 טפחים ר׳ בו שיש
 עשר עד פרצה מתיר

 הוא אם אפילו כלומר
 אמות י׳ הפרצה רוחב
 עומד זה שהפסל כיון

 והפרצת כפסל) (ונמצא
 יוסף רב .ומותר כפתח

ור׳ אמי כר׳ Irל אית
 ליה לית ואביי אפי

 מבוי בסוף ואטרינן
דר׳ הא להו אית כ׳ע
 פליגי כי אסי ור׳ אמי

 rpv רב מבוי בתחלת
נטי

 הא • לה אמינא מנא אביי אמר
 מלקק ראייה מייחי דלא

 דלוי משמיה שמואל דאמר י•) (ד׳
 פס עושה אמה כ׳ שרחבו מבוי
 אמוס ארבע במשך עשרה גבוה

טי של לארכו ומעמידו  לחלק שמא מ
 יוסך רב מודה מבואוס לב׳ מבוי

 יוםן) ורב : אמוס ד׳ דצריך
 ד׳ דאיכא עד לחי מסורס לאפוקי

 ממי סבריתח^ קאמר גופיה יוסך דרב קשה • אמוח
׳לקמן ל  מברבר׳ ואביי בר׳ הונא(י)משך רב דברי על י•) (

,,‘, י י אב יבי* »םית• ן

י •• לחי מסורס לאפוקי ן ך  הטלמ ל
טי של מדופנו  כההיא פירושו אין מ
 מדופנו המושך לחי י•) (ד׳ דלקמן

 למבוי חוץ חושך דהחס מבוי של
 שוה ליה חשיב דהא מבוי של לארכו

מבוי של לרחט טלש והכא מבפנים

 מדבריו דבריו לברר
 מבוי אין דאטר רב של

 ער וקורה בלחי ניתר
 וחצרות בתים שיד*

 זוית. בקרן פתוחיםי)בו
 פתחים לך אמר ואביי
 עבדי לא זוית בקרן

 אביי בא עוד וכן אינשי
 לחי דאטר מהא לרקדק
 מבוי של מדופנו הבולט

 ועודף יוצא בולט פי׳
 כגון הכותל מבנין

 שהן דינרין כתיבת
 ולא האותיות בולטות

הבולט זה אם שוקעות

 וצ׳ל כאן דחסר ניאה *)
נד׳ ואי לתוכו סתוחין

 יוסף ורב לה משכחת היכי
 לה דמשכחת לך אמר
 נקרן נו סתוחין שהיו

. זויח

מטי לקמן דאמר וסוחמו  ניחר ז׳ ד
: מהסס נמי לאסויי מצי הוה ואביי הפרוץ על מרובה בעומד

פחוס
 ועיילי ונפקו קמא פסחא מבוי בני שבקי נמי אי הרבה בפסחים

 לו הסמוכין לד׳ פחח דהוי משום הראשון מן וקורה פסח חורה במלה לא אפ״ה להם היא קצרה דדרך משום פירצה בההיא
 • מסיר :מג׳ פחוחה הפירצה אס • מג׳ פהזס :ד׳ פס שם דאין • לאו ואם :מבוי הכשר בהן דיש לקורה ראויין אורך וד׳ הואיל
 ומקצרין בהילוכן מטי בני דממעמין דכיון מחיר איט ג׳ הפירצה ואס פירצה כאן ואין דמי כלבוד שהרי המבוי אח המבוי חיקון

 קורה ובמלה קמא פסחא ליה ובמיל פירצה בההיא ונפקי ועיילי רבה פסחא שבקי דילמא חיישינן פירצה אוחה דרך דרכן אח
 אמוח בד׳ מבוי הכשר דהא • אסי ודר׳ אמי דר׳ ליה ליס זאגיי :בפירקין לקמן מפרש מעמא והאי זה למבוי קורה ואין דידיה
רה: כאן ואין הפס לאוחו ראויה זו קורה אין אמוח ד׳ פס ליכא אי נמי והכא קאמר  אסי ור׳ אמי דר׳ הא כגון • מבוי סון* קו
 לשוייה קאחי דהשסא חקק גבי כגון • מבוי ססילס : מפחים בד׳ סגי מבוי לשוייה דלמיהדר ה״נ פסול בו ואירע מבוי היה שכבר

 בהש״ס האמור חצר וכל לחצריהן אלא פחוחין בסיס שאין דרכן היה שכן למטי וחצירוח לחצירוח פחוחין בסים ■ וסצרוס במים :מטי
 באורו גיסר היאך מבוי הוי בד׳ אמרה ואי :ליה קרי רחבה או מוקצה הביס שאחורי אכל הביס לפני אלא איט ובמשנה

מטי במשך ארבעה רוחבו פחח יפסח ואיך מד׳ פחוס פחח ואין שסיס חצירוח מיעומ ®מכדי • ארבמה ^ אלא שאינו ה
 מבוי הכשר יוסך רב קאמר וכי • אמצמיס בדופן ליה דפסס סימא וכי :הוא פרוץ כולו ועוד הפצימין מקום איה ד׳

...... מסורת גקיגויגן• גסמן רב והאמר :שמאחריו בדופן החצירוח פסח לפסוח ויכול קאמר מאד רחב במבוי ד׳ באורך
ט ט: מנהג מאטחי חי ט ר טי הוי • רמבו על יסר ארכו מ ח שהיא ואמרי׳ עליו חצר דין מרובע אבל וקורה בלחי וניחר מ ת פ  ב

אסור סיכן ן^,ןן ,ן5דפרי היכא מכאן משהו ופס מכאן משהו פס או ד׳ פס צריכה חצר לקמן

*סם :מד׳ פחוס פסח דאין אמרי׳ מסכסא הך דבכולי פחח שיעור שס ואין משהו חסר ד׳ רחבו כשר,הרי ד׳

גאון נסים רב
 ; המוכה בו ונכשיר

 מתיר ד׳ פם יש אם
 עיקר עשרה ער פרצה
 קו) (דף במשנה דילת

 כי׳ שהיא פרצה כל
 מפני מותרות אמות

יתר

^ מהרש״ל ע׳׳ת לחי צ״ל י

ו י ו י  לסי :כזה* השני בצידו וכן המשך בדופן טפחים וג׳ האמצעי בדופן הפחח מן טפח ־ יייה נ
: חיזוק* משוס שעושין כדרך ביחו בפאח בניינו הוניא אלא לחי לשם שם נעשה ולא המבוי רוחב לתוך • מבוי של מדופנו הבולע

פחות
הב׳ח הגהות

 פתחד ד״ה תום׳ )6(
נ״נ האלכסון• שאין וכו׳

ט טסחים ג׳ של נצהיתרון יותר הוא ע׳ט טפח דיתרון רואות עינינו הנה נאלכסונא חומשי ותרי אמתא נרינוע אמחא כל דאמרינן למאי מהאלכסון המרובע ה-חרץ כלומר  ולא נאלכסון ע״נו נטפח תמדוד אם והוא ע׳
ע של אלכסון וכשתמדוד טפח חומשי נ׳ כ׳א היתרון תמצא ה (כ) :לעינים ונראה נדור דנר וזה כך כל היתרון יהיה לא אחד על ג׳ :מנוי משך מינה שמע הונא רנ דנרי על וכו׳ יוסף ורב ד׳
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ãîàïãàîø]¯·ÈÂÒÛ[„È·èôçÁ
‰˜Â¯‰,÷ñáø:îåúøìäùúîù]ÏËÏËÏ[
úçúä÷åøä.ÂÎÈÂÔ„ÈÚÂ¯‰‚Â·‰ÏÚ„
Ú¯ÈÌ‡Ó‰‰Â‡ÓÂÌ‰ÈÎ¯]ÂÎ„‡Ó¯ÈÔ
ÏÚÈÏ‚‡[,‰¯È‚ÌÎ‡ÔÈ‰ÈÎ¯Ï‡„Ì
‰ÚÂÓ„ÚÏ‡ÂÂËÙÁÓÁ‰˜Â¯‰,ÎÈ
·‡ÂÂÓ˜ÂÌÈÎ¯ÏÂ‰˜Â¯‰,ÏÙÈ‡ÈÔÌ
ÁÏÏÈÂ¯ÓÚ¯ÈÌ‡Ó‰.

‰Y‡å‡ÈÏÂîàïãàîø]‡·ÈÈ[‡ÈÂÓÒÙ˜
·ÓÈÚÂËÓ‰ÁÏÏ·ËÙÁÁ‰˜Â¯‰,‡Ï‡
Óˆ¯ÈÍÓÈÚÂË‰ÁÏÏ·ÓËÁ·¯ÂÁ·àøáòä
ËÙÁÈÌ·ÂÍ‰Ó·ÂÈ,÷ñáø:àñåøìäùúîù
úçúä÷åøä!

ÂÏÙÈÂÓÓÈÌ¯˜·ˆ„‰ÙÈÓÈÏ‰Ó·ÂÈ,
ÓÚ·¯ÏËÁÁ‰˜Â¯‰.

ÂÏÙÈÎÍ,Ï‡Ò‚ÈÏÙÈÂ·‰ÈÎ¯ÏÓÈÚÂÓ„
Á‰˜Â¯‰,‰¯È‡ÈÔÓÓÈÌÌ
·‰È¯Ï‰˜Â¯‰,‡Ï‡ˆ¯ÈÍ‰ÈÎ¯
ÏÓÓÈÌ·Ó·ÂÈÚˆÓÂ.

ÂÎÈÂÔ„Ï‡Ò‚ÈÏÔ·ÓÈÚÂËÁ‰˜Â¯‰
·Ï·„,Â··ÚÈÔÈÚÂ¯"Ó˜ÂÌÁÂ·",
‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

Â·È‡Â¯ÙÏÂ‚Ì‡È¯ÈÏ‰ÓÁ
‰˜Â¯‰‰Â‡:

ÎÂÏÈÚÏÓ‡ÒÂ·¯ÈÌ˜Â¯‰ÓÂÚÈÏ‰Ï˜Ô
‰Ó·ÂÈÓÂÌ‰È‡Á·ÎÓÁÈˆ‰,·ÎÍ
‡ÂÓÈÈÁÒÈÌ‡ÏÈ‰Î‡ÈÏÂ‰È‡˜¯‰
‰Ó˜¯‰‡˜ˆ‰‰Ó·ÂÈ,Â"ÙÈ˜¯‰ZÈÂ¯„
ÂÒÂÌ"]ÚÈÈÔ·"·È‡Â¯ÓÂ‚ÈÌ"[.

Â·‰ÎÈÙÏÈ‚È:

‰‡Ì¯Â‡ÈÌ‡ÁÂ„‰‰ÁÈˆÂÈÏ‰˜Â¯‰
Î‡ÈÏÂ‰Â‡˜È¯‰ÈÂ¯„ÂÒÂÌ‡‰Ó·ÂÈ
Óˆ„‰‰ÁÈˆÂÔÏ‰˜Â¯‰,ÂÓˆ‡‡Û
ÏÓ˜ÂÌÓÁ‰˜Â¯‰ÈÓÁÈˆ‰,ÂÓÂ¯
Ï‰ÓÁ‰˜Â¯‰.

‡Â‡Ó¯ÈÔ:ÁÂ„‰‰ÙÈÓÈÏ‰˜Â¯‰‰Â‡
‰ÈÂ¯„ÂÒÂÌ.Â‡ÌÎÔ,‡ÈÔÏÓ˜ÂÌÁ
‰˜Â¯‰ÓÁÈˆ‰.ÂÏÙÈÎÍ‡ÒÂ¯Ï‰ÓÁ
‰˜Â¯‰.)91(

Â„ÁÈÔ:ìà·ÎÍÁÏ˜Â.

‡Ï‡ãëåìéòìîà÷ñáøéÎÈîåúøìäùúîù
úçúä÷åøä.

åáäà÷àîéôìâé:

îøZ¯·ÈÂÒÛ,‡Ó¯ÎÈÓÈÚÂË‰ÁÏÏ
·ËÙÁÓÁÏ˜Â¯‰Ò‚ÈZñáø,÷åøä
ÓÂÚÈÏ‰Ï˜Ô‡‰Ó·ÂÈ,îùåíäéëø‰Â‡.

‰¯ÈÈ˜ÂÁÎÓÈÌÏÈÔ‡‰˜Â¯‰·ÙÁ
‰Ó·ÂÈÎ„ÈÏ‡È·Â‡ÂÏ‰ÁÏÈÛ·ÈÔ‰Ó·ÂÈ
‰ÓÂ¯·ËÏËÂÏÏ·ÈÔ¯Â‰¯·ÈÌ‰‡ÒÂ¯‰
·ËÏËÂÏ.ÂÏÌÎÍÈ˜ÂÁÎÓÈÌÏÚÂ
‰ÈÎ¯˜Â¯‰.

ÂËÚÌÙÒÂÏ˜Â¯‰ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ‰Â‡
ÓÂÌ·˜Â¯‰‰ÓˆÂÈ‰ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ
‡Ó‰ÏÈÎ‡‰ÈÎ¯‡.

ÂÏÎÔ,ÎÈÂÔÓÈÚË‡‰ÁÏÏÓÁ
Ï˜Â¯‰,ÂÓÂ¯Ï‰ÓÁ‰˜Â¯‰,È
‰ÈÎ¯Ï‡„Ì‰ÓÓÁ‰,ÂÒ‚È·Ó‰
„‡ÈÎ‡‰ÈÎ¯‡ÏÓÓÁ‰˜Â¯‰.

91.ÚÏÙÈ‚‡ÂÔÈÚ˜··‰·¯"È.
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åîøZ‡·ÈÈ‡Ó¯ÎÈˆ¯ÈÍÏÓÚË‡
‚Â·‰‰Ó·ÂÈ·ÓËÁ‰¯Á·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ

ZñáøËÚÌÈ˜ÂÔ÷åøä‰Â‡îùåí
îçéöä,¯Â‡ÈÌ‡ÁÂ„‰‰ÁÈˆÂÔÏ
‰˜Â¯‰Î‡ÈÏÂ‰Â‡ÈÂ¯„ÂÒÂÌ‡‰Ó·ÂÈ
ÎÓÁÈˆ‰.

ÂÒ·È¯‡ÏÈ‰Ï‡·ÈÈ,ÎÈÓ‰‡Ó¯ÂÁÎÓÈÌ
ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌÏ‡Ó‰È˜Â¯‰,‡ÈÔ‰ËÚÌ
ÓÂÌ„ÏÈÎ‡‰ÈÎ¯,‡Ï‡ÓÂÌ·˜Â¯‰
‰Óˆ‡ÏÓÚÏ‰ÓÚ¯ÈÌ‡ÈÔ‡ÂÓ¯ÈÌ·‰
ÁÂ„‰Ï˜Â¯‰ÈÂ¯„ÂÒÂÌ.

ÂÏÙÈÎÍ,Ò·¯‡·ÈÈˆ¯ÈÍÏÓÚË‡‰Ó·ÂÈ
·¯ÂÁ·Ï‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,ÏÙÈÓÁÈˆ‰
‡¯‡È‰¯‡ÂÈ‰Â‡È‰ÚÂÈ‰ÏÎÏ‰ÙÁÂ
ÏÓËÁÏ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌÏ‡ÂÓÁÈˆ‰
‰È‡.]„‡ÈÔ¯Â‰ÈÁÈ„ÙÁÂÓ‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ,¯"È[Â‡ÌÈÓÚËÂ·ÙÁÂÓ¯ÂÁ·
‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,‰Â‰Ï‰ÓÁÈˆ‰‰ÚÂÈ‰
ÏÙÁÂÓ‡¯·Ú‰,‡È‰ÓÁÈˆ‰]ÚÏÙÈ‚‡ÂÔ
ÈÚ˜··‰·¯"È[.

åàéáòéúàéîà:ãëåìéòìîà÷åøäîùåí
äéëø‰Â‡„Ó‰È.ÂÙÒÂÏÏ˜Â¯‰ÏÓÚÏ‰
ÓÚ¯ÈÌ‰Â‡ÓÂÌÁÒ¯ÂÔ‰ÈÎ¯.ÂÎ‰˜Â¯‰
Î‰ÏÎ‰ÓÂ¯Ï‰ÓÁ‰˜Â¯‰.

åäëà,áÈÚÂ¯äéëøùìîèä]ÎÓÓÚË‡
‰ÁÏÏÓÏÓË‰,Â·ÎÍÈ‰È‰‰ÈÎ¯Ï‡ÂÔ
‰ÚÂÓ„ÈÔÚÏ¯ÂÁ·‡ÂÂÓÈÚÂË[Z‰‡Ì„ÈÂ
·ËÙÁÎÌáäéëøùìîòìä,‰Â‡
‰˜Â¯‰,„È·ËÙÁ·Ï·„,÷îéôìâé:

ãîøZ¯·ÈÂÒÛZñáø:àîøéðï"äéëø
ùìîèä]ÏÚÂÓ„ÈÌÚÏ‰Ó˜ÂÌÓÈÚËÂ[
ÈÚÂ¯ÂËÙÁ,‰Â‡ëäéëøùì‰˜Â¯‰
Ïîòìä",ÈÚÂ¯ÂËÙÁ.

Â·¯ÂÁ·ËÙÁÏÓË‰‡ÈÎ‡‰ÈÎ¯,‰¯ÈÓÈÚË
Ì‡‚Â·‰‰ÁÏÏÏ‡È‰È‰‚·Â‰ÏÓÚÏ‰
ÓÚ¯ÈÌ,Â„È·ÎÍ.

åîøZ‡·ÈÈZñáø:ìààîøéðï"äéëø
ùìîèäëäéëøùìîòìä".ÂÏÎÔ,‡Û
ÏÓÚÏ‰·‰ÈÎ¯ÏËÙÁ·Ï·„Ò‚È,‰ÈÈÂ
ÓÂÌÚÏÈ„È‰ÈÎ¯ËÙÁÊ‰ÈÎ¯‰˜Â¯‰
ÏÎÂÏÌ.‡·ÏÏ‡Ò‚ÈÈ‰È‰‰ÈÎ¯¯˜
ÏÚÂÓ„ÈÌÚÏ‰Ó˜ÂÌ‰ÓÚË·¯ÂÁ·ËÙÁ.
]‚‡ÂÔÈÚ˜·[

ÂÎÈÂÔ·ÓÈÚÂËËÙÁÁ‰˜Â¯‰Ï‡Ò‚È,
·ÚÈÔÈ‰È‰‰ÈÎ¯ÏÚÂÓ„ÈÌ·Ó·ÂÈ·ÈÚÂ¯
Ó˜ÂÌÁÂ·,‰Â‡ÏÙÁÂ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

åàéáòéúàéîà:ãëåìéòìîààîøéðï‡ÎÔ
Ó·ÁÈ‰Ú˜¯ÂÈ"äéëøùìîèäZ„ÈÂ
È‰È‰ëäéëøùìîòìä"·ËÙÁ·Ï·„.

åäëà,áâæéøäùîàéôçåúÓ˜ÂÌ‰ÓÈÚÂË
Ó¯ÂÁ·ËÙÁÚÏÈ„È„¯ÈÒ‰¯‚ÏÈÈÌÏ·È
‰Ó·ÂÈ,ÂÈÚÓÂ„ÚÏÙÁÂÓËÙÁZ
÷îéôìâé.

¯·ÈÂÒÛÒ·¯:Ï‡‚Ê¯ÈÔÓ‡ÈÙÁÂ,
Â·ËÙÁÒ‚È.

Â‡·ÈÈÒ·¯:‚Ê¯ÈÔÓ‡ÈÙÁÂÂÈÚÓÂ„ÚÏ
ÙÁÂÓËÙÁ,ÂÎÈÂÔ„·ËÙÁÏ‡Ò‚È,Â·
·ÚÈÔÈÓÚË·ÈÚÂ¯ÏÓ˜ÂÌÁÂ·,
‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

‡ÈÔÓ·ÂÈÈ¯·ÏÁÈÂ˜Â¯‰‡Ï‡‡ÌÈ

·‚Â·‰ÂÏ‰Ó·ÂÈÏÙÁÂÚ¯‰ËÙÁÈÌ.

]Â"ÚÒ‚ÎÂ[
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ÂÏÎÔ,‡Ì‡ÈÔÏÓ·ÂÈÓÁÈˆÂÓÒ·È··‚Â·‰

ÏÏÙÁÂÚ¯‰ËÙÁÈÌ,ÂÎ‚ÂÔ‰ÈÂÎÏÈ

‰ÁˆÈ¯Â‰Ó˜ÈÙÂ‡‰Ó·ÂÈÓÂÎÂ,

Á·‰„·¯Î‡ÈÏÂ‡ÈÔÏÓ·ÂÈÓÁÈˆÂÎÏÏ.

ÏÙÈ‡ÈÔÓÁÈˆ‰‰ÙÁÂ‰ÓÚ¯‰ËÙÁÈÌ

Á·ÏÓÁÈˆ‰.)02(

ÂÓÒÙ˜‰‚Ó¯‡:

äéä‚Â·‰‰Ó·ÂÈôçåúîòùøäèôçéí,
åç÷÷]ÁÙ¯[áåÏÚÂÓ˜·˜¯˜ÚÈ‰Ó·ÂÈÎ„È
ìäùìéîåì‚Â·‰òùøäZëîä,·‡ÈÊ‰
ÈÚÂ¯È‰‡çå÷÷?

Â˜‡ÒÏ˜‡„ÚÈÔ·ÈÁÒÏÚÂÓ˜‰Á˜˜
ÓÈ·ÚÈÏÔ.

ÂÓ‰ÈÔ:Ó‡ÈÈ·ÚÈÏÍëîäçå÷÷?!Â‰¯È
ëîäãöøéêìéäÏ‰ÏÈÌÏ‚Â·‰Ú¯‰,ÎÔ
ÈÁ˜Â˜ÂÈÚÓÈ˜!

àìà,‰ÎÈÓÈ·ÚÈÏÔ:

îùëå]‡Â¯ÎÂÏ‰Á˜˜·ÂÍ‰Ó·ÂÈ,
Ï‡Â¯ÎÂ[áëîä,·‡ÈÊ‰‡Â¯ÍÚÏÈÂÏÚÂÂ
Î„ÈÈ‰È‰ÏÓ·ÂÈÈÚÂ¯ÎÏÈÌ·‚Â·‰
Ú¯‰ËÙÁÈÌ?

øáéåñóàîø:„ÈÂÈÁ˜Â˜áÓÍàøáòä
ËÙÁÈÌ·ÂÍ‰Ó·ÂÈ,‡‡¯ÎÂ]¯‡'ˆÈÂ¯1[.

àáééàîø:ˆ¯ÈÍÈÁ˜Â˜áÓÍàøáò
àîåúÏÂÍ‰Ó·ÂÈ]¯‡'ˆÈÂ¯2[.

Â‡ÛÚÏ‚·Ï‚·ÈÓÈÚÂËÂÓ‚Â·‰Ú¯ÈÌ
‡Ó‰Ï‡·ÚÈÔÎÂÏÈ‰‡È,·ÈÔÏ¯·ÈÂÒÛ·ÈÔ
Ï‡·ÈÈ,Î„‡Ó¯ÈÔÏÚÈÏ.

‡È‰Î‡,‡ÈÔÏÎÏÈ‰Ó·ÂÈ‰ÓÂÎÈÌÌ
„ÂÙÔ,ÏÙÈÎÏ„ÂÙÔ‰Â‡ÙÁÂÓÚ¯‰
‡ÈÂ„ÂÙÔÎÏÏ.ÂÚÏÎÔˆ¯ÈÍÈÚ‰‰Á˜˜
·ÈÚÂ¯‰ÙÁÂ·ÈÂ¯ÏÓÍÓ·ÂÈ.
‰Â‡,Ï„Ú¯·ÈÂÒÛ,‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.
ÂÏ‡·ÈÈ,ÈÚÂ¯Ó·ÂÈ‰Â‡ÏÙÁÂ‡¯·Ú
‡ÓÂ.

‡·Ï,Î‡¯‰˜Â¯‰‚·Â‰‰ÓÚ¯ÈÌ‡ÓÂ
‡ÈÔˆÂ¯ÍÏ‡ÂÂÈÈ„ÂÙÔ,‡Ï‡¯˜·È˜ÂÔ
‰‰ÈÎ¯·ÚÏÓ‡,Â·ÎÍ„È‡ÌÚÂ‰ÓËÁ
ÏËÙÁ]‡ÂÏ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ[,·ÂÈÎ¯
‰‰ÈÎ¯Ï‰˜Â¯‰.

Â‰ÂÈÔ·‰:ìéîà¯·ÈÂÒÛÂ‡·ÈÈ,„ÙÏÈ‚È
·ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈZáãøáéàîéåøáéàñé
÷îéôìâé,‰‡ÌÈÏÒ·Â¯ÎÓÂÌ·ÈÚÂ¯
ÓÍÓ·ÂÈ,Ï„ÚÌ‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,
‡ÂÏÁÏÂ˜ÚÏÈ‰Ì.

ãàéúîø:Ó·ÂÈÙ¯ˆ‰·Â·‡Á„ÓÎÏÈ
‰Ó·ÂÈÙÈ¯ˆ‰·ÈÚÂ¯ÙÁÂÓÚ¯‡ÓÂ,
‡¯„ÈÂÎÓ·ÂÈ¯‚ÈÏ‰Â‡È¯·ÏÁÈ
Â˜Â¯‰·ÙÁÂ.ÎÈÙÈ¯ˆ‰‰È‡ÙÁÂ‰
ÓÚ¯‡È‰Á·ÎÙÈ¯ˆ‰,‡Ï‡"ÙÁ"
ÏÓ·ÂÈ.

Â‡ÛÚÏ‚·‰ÙÈ¯ˆ‰‰Ê‡Ó‰Â‰ÚÂ„ÙÁ
ÏÓ·ÂÈ,Óˆ„Â,Â‚ÌÙÁÊ‰ÙÂÁÏ¯Â
‰¯·ÈÌ,·ÎÏÊ‡‡ÈÔ‰Ó·ÂÈÙÒÏ
Ó‰‡Ù¯ÂÏ‰ÎÈ¯ÂÏËÏËÂÏ·ÂÎÂÚÏÈ„È
ÏÁÈÂ˜Â¯‰·ÙÁ¯‡Â.ÏÙÈ‚Ì·ÙÁÈÌ
‰¯·‰‰Â‡Á·ÏÓ·ÂÈ¯‚ÈÏ,‰ÈÂÂ‰ÙÁ
·¯‡Â,¯‚ÈÏÈÌ·È‰Ó·ÂÈÏˆ‡ÂÏ‰ÎÒ
·Â,‰Â‡‰Á·"ÙÁ‰Ó·ÂÈ".

02.Ó‰·¯Â¯‰Ì,Â·Ú¯‰ˆÈÂÔ‰ÂÒÈÛ:„Ï‡Ò‚È‡ÙÈÏÂ‡ÌÓÁÂÏÎÏÈÌÈ‚Â·‰Ú¯‰ËÙÁÈÌ.
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‡·Ï‡Ì‰È‰îáåéùðôøõîöéãå]·‡Á„
ÓÎÏÈ‡Â¯Í‰Ó·ÂÈ[,Â‰È‰‰ÙÈ¯ˆ‰ëìôé
øàùåÏ‰Ó·ÂÈ,·ÒÓÂÍÏÙÁ‰Ó·ÂÈ,‰¯È
‡ÙÈÏÂ‡Ì‰ÙÈ¯ˆ‰‰Ê‡‰È‡ÙÁÂ‰ÓÚ¯
‡ÓÂZÂ·‡ÈÔÓÂÚÈÏÏÓ·ÂÈ‰Ê‰È˜ÂÔ
ÏÏÁÈ‡Â˜Â¯‰!

ÂËÚÓÂÏ„·¯:ÏÙÈÈÏÁÂÓ‡
ÓÚ‰ÈÎÒÂ·È‰Ó·ÂÈÓ¯Â‰¯·ÈÌ‡ÏÈÂ
„¯Í‡Â‰‰ÙÈ¯ˆ‰,ÂÏ‡„¯Í‰ÙÁ·¯‡
‰Ó·ÂÈ‰ÙÂÁÏ¯Â‰¯·ÈÌ,‰¯È·ÎÍ
Ó˜ˆ¯ÈÌ‰Ì‡‰„¯Í.

ÂÈ·ËÏ·ÎÍÌ"ÙÁ‰Ó·ÂÈ"ÓÓÂ.Â‡Ê
È·ËÏ‚ÌÈ˜ÂÔ‰ÏÁÈ‡Â‰˜Â¯‰.ÎÈ‰È˜ÂÔ
ˆ¯ÈÍÏ‰ÚÂ·ÙÁ‰Ó·ÂÈ,ÂÓÚ‰‡ÈÔÌ
"ÙÁ‰Ó·ÂÈ"ÚÏÈÂ]Ó‰·¯Â¯‰[.

ÂÚÏÓ·ÂÈÎÊ‰àéúîøîùîéäãøáéàîé
åøáéàñéÎÈˆ„‰Â‡ÓÂ˜ÔÏ‰Î¯˜Â¯‰
ÂÏÁÈ,ÂÎÈˆ„‰Â‡ÙÒÂÏÓ‰Î¯Ô:

àíéùùí,‡¯Ó‰ÎÂÏÙ¯·ÒÓÂÍ
Ï¯‡‰Ó·ÂÈ,ôñÎÂÏ˜ˆ¯·ÈÚÂ¯àøáòä
ËÙÁÈÌ‰ˆÓÂ„Ï¯‡‰Ó·ÂÈ,ÂÚÏ˜ˆ‰Â
ÓÂÁ‰˜Â¯‰·ÙÁ‰Ó·ÂÈ]Â‰ÙÈ¯ˆ‰‰È‡
‡Á¯È‰ÙÒ,ÏÎÈÂÂÔ‡ÁÂ¯È‰Ó·ÂÈ[Z

îúéø‰ÙÒ‰Ê‰‡‰Ó·ÂÈÚÏÈ„È‰ÏÁÈ‡Â
‰˜Â¯‰‰ÓÂÁÚÏÈÂ,áôéøöäòãòùø
‡ÓÂ!]¯‡‰ˆÈÂ¯[

ÓÂÌ„Ï‡‡ÈÎÙÏÔ‡ÌÈÎÒÂ·È‰Ó·ÂÈ
„¯Í‰ÙÈ¯ˆ‰,ÎÈÓÎÏÓ˜ÂÌÎÏÙÈ‰Ó·ÂÈ
Î‚„‰ÙÒÏ‡‰·ËÏÌÙÁÓ‰ÙÁ
‰¯‡ÂÔ,‰¯ÈÏ‡ÂÂÁÏ˜Ó·ÂÈÎ‚„‰ÙÒ
ÈÎÒÂ·È‰Ó·ÂÈ„¯Í‰ÙÁ‰¯‡ÂÔ.

åàíìàå,‡ÈÔÌÙÒ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ

]‰Â‡ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ[,‡ÈÔ‰Ó·ÂÈÈ¯
·ÏÁÈÂ˜Â¯‰.ÎÈ‡Ê‰ÙÁ‰¯‡ÂÔ‡ÈÂÙÁ
‡Ï‡ÎÏÙÈÓ·ÂÈ‰Â‡ÙÁÂÓ‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ,‡ÈÔ·ÂÈÚÂ¯Ó·ÂÈ.

ÂÓÎÏÓ˜ÂÌ,‡Ì¯ÂÁ·‰ÙÈ¯ˆ‰‰Â‡ôçåú
îùìùäËÙÁÈÌîúéø‰ÎÂÏ‰˜Â¯‰
Óˆ‡ÚÏÈÂ·˜ˆ‰Â‡‰Ó·ÂÈ.„‡Ó¯ÈÔ
Ï·Â„,ÂÎ‡ÈÏÂ‡ÈÔÎ‡ÔÙÈ¯ˆ‰.

‡·Ï‡Ì¯ÂÁ·‰ÙÈ¯ˆ‰‰Â‡ùìùäËÙÁÈÌ
‡ÂÈÂ¯Zàéðåîúéø‰ÎÂÏÚÏÈ„È‰ÏÁÈ
‡Â‰˜Â¯‰‡‰Ó·ÂÈ.

ÂÁÊÈÔ,„Ò·È¯‡Ï‰ÂÏ¯·È‡ÓÈÂ¯·È‡ÒÈ
„ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

Â‡ÌÎÔ,ÈÓ‡:

ìøáéåñó,„Ò·¯ÓÍÓ·ÂÈ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ
ZàéúìéäãøáéàîéÂ¯·È‡ÒÈ„Ò‚È·ÙÒ
‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

ÂìàáééZìéúìéäãøáéàîéÂ¯·È‡ÒÈ,
Â‡ÈÂÓÈ¯‡Ï‡‡ÌÎÔÈÌÙÒ‡¯·Ú
‡ÓÂ!?

Â„ÁÈÔ:àîøìêàáéé:‡‡„‡Ó¯È‡ÙÈÏÂ
Î¯·È‡ÓÈÂ¯·È‡ÒÈ.

ÎÈäúí·Ó·ÂÈÙ¯Zñåóîáåé‰Â‡!

ÎÏÂÓ¯:Ì‡ÈÔ‡Â·‡ÈÌÏÁ„"ÌÓ·ÂÈ"
Î‚„‰ÙÒ,‰¯È˜Â„ÌÙ¯ˆ‰‰ÙÈ¯ˆ‰
‰È‰Ì‰Î¯Ó·ÂÈ,ÂÚÏÈ„È‰ÙÒ‡Â·‡ÈÌ
Ï‰‡È¯‡Ì‰Ó·ÂÈÎ‚„‰ÙÒ,Â·Ê‰Ò‚È
·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

‡·Ïäëà·Ó·ÂÈÙÁÂÓÚ¯‰,ÓÚÂÏÌÏ‡
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‰ÂÈÏÈ‰ÌÓ·ÂÈ,Â‰‡ÎÁ˜˜‰ÂÈ
úçìúîáåé,ÏÙÈÎÍ¯˜àéàéëààøáò
àîåú‰Â‡ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ·ÚÏÓ‡
Ï‰È¯Â·ÏÁÈÂ˜Â¯‰Ï„Ú‡·ÈÈ,àéï,‡Ê
‰Ó·ÂÈÎ¯.Âàéìà,‡ÈÔ·Á˜˜ÓÍ
‡¯·Ú‡ÓÂZìà!

àîøàáéé:îðààîéðàìä,Ó‰ÈÎÔÈÏÈ
ÏÏÓÂ„ÎÈÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈÏ‰È¯Â·ÏÁÈ
Â˜Â¯‰‰ÂÈ‡¯·Ú‡ÓÂ?

ãúðéà:àéïîáåéðéúøáìçéå÷åøä,òã
ùéäå·ÂÓˆ„ÈÂÏÙÁÂÈáúéí]‚Ó¯‡
·„Û˜Ï‡.Â¯"ÈÌ,ÂÚÈÈÔ¯"ÈÏ˜ÓÔ
„ÛÈ·:[ÙÂÁÈÌÏÎÏÁˆ¯,åÈçöøåú
ôúåçéïìúåëåÏÓ·ÂÈ.

ÂÓ„ÈÈ˜‡·ÈÈ:åàéÈÓ‡„ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ
Ò‚ÈáàøáòäËÙÁÈÌZäéëéîùëçúìéä
È‰ÈÂÙÂÁÈÔÈÁˆÈ¯ÂÎÏ‡ÁÙÁ‰
¯Á·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ]„·ÙÁÂÓÊ‰Ï‡ÓÈ˜¯È
ÙÁ[,Ï‡Â¯ÍÓ·ÂÈ‰Â‡ÚˆÓÂ‡ÈÂ‡Ï‡
‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.

‰¯È‡ÙÈÏÂÙÁ‡Á„]·¯ÂÁ·‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ[ÏÁˆ¯‡ÁZ‡È‡Ù¯ÏÚÂ
·Ó·ÂÈÎÏ‡¯ÎÂ‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ!

ÎÈÓÏ·„ÁÏÏ‰ÙÁ,‰Â‡‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,
ˆ¯ÈÍÈ‰‡Óˆ„ÈÂ‚ÌÙˆÈÓÈ]ÓÊÂÊÂ[
‰ÙÁ.

Â‡ÙÈÏÂ‡Ì‰È‰Ó˜ÂÌÏÙˆÈÓÈÔ,‰¯ÈÓˆ‡
ÎÏ‡¯ÎÂÏÓ·ÂÈÙ¯Â·ÙÁÈÌ,Â‡ÈÔÎ‡Ô
‰ÈÎ¯ÏÎÂÏ‰Ó·ÂÈ]¯"ÈÂ¯ÈË·"‡[.

åëéúéîà„‡ÈÔÓÎ‡Ô¯‡È‰„·‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ‡Â¯ÍÏ‡Ò‚È.

ÎÈÈÎÔÈ‰È‰‡Â¯Í‰Ó·ÂÈÏ¯·ÈÂÒÛ
·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ·Î‚ÂÔ¯ÂÁ·‰Ó·ÂÈ‰Â‡
ÈÂ¯ÓÓÂ‰ËÙÁÈÌ,ãÓˆÈôúçìäÏÈ
ÙÁÈÌÏÁˆ¯Â,áãåôïäàîöòéÏ
‰Ó·ÂÈ,‰¯Á·ÈÂ¯ÓÓÂ‰ËÙÁÈÌ?

ÏÈÎ‡ÏÓÈÓ¯‰ÎÈ.ÎÈ:

åäàîøøáðçîï:ð÷éèéðï]ÓÒÂ¯‰È‡
Ó‡·ÂÈÂ,ÂÎÍ‰‚Â¯·ÂÈÂ[:

àéæäåîáåéùðéúøáìçéå÷åøä?

ëìÓÏ‡Â·Â‡¯·Ú‰‡ÈÌ:

‡.ùàøëåéúøòìøçáåÂÏ‡Ó¯Â·Ú.

·.ÂÏ‡¯Á·ÂÈ¯ÚÏ‡¯ÎÂ.

‚.åÈ‰ÈÂÏÙÁÂ‡¯·Ú‰áúéí,È·ÈÌ
ÏÈÁˆÈ¯Â.

„.åÈ‰ÈÂÏÙÁÂÈçöøåú]·ÎÏ‡Á
Ó‰ÔÏÙÁÂÈ·ÈÌ[ôúåçéïìúåëå.

‡·Ï‡Ì‡ÈÔ‡¯ÎÂÈ¯ÚÏ¯Á·ÂZÁˆ¯
ÓÈ˜¯È.

å„ÁÈøáéåñó‡¯‡ÈÈÂÏ‡·ÈÈ.

‡Ó¯ÏÍ:ÓÎÁÏ‰ÙÈ¯ÈÁˆÈ¯Â
ÙÂÁÈÌÏÓ·ÂÈ‡ÈÔ‡¯ÎÂ‡Ï‡‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ,ÂÎ‚ÂÔãôúçìéäÏÙÁÈ‰Áˆ¯á÷øï
æåéú,·Ó˜ÂÌÁÈ·Â¯ÎÏÈ‡Â¯Í‰Ó·ÂÈÚÌ
‰ÎÂÏÏ¯Á·ÂÏÓ·ÂÈ,·‡ÂÙÔÓ˜ˆ
‰ÙÁÙ¯Â·‡Â¯Í‰Ó·ÂÈ,ÂÓ˜ˆÂ·¯ÂÁ·
‰Ó·ÂÈ!]¯‡'ˆÈÂ¯1[
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Âàîøàáéé:îðààîéðàìä„ÓÍÓ·ÂÈ
‡¯·Ú‡ÓÂ?ãàîøøîéáøçîààîøøá
äåðà:ÓÈ‰ÂˆÈ‡·ÈÔ‰ÎÂÏ‰ÚÂÓ„
Ï‡Â¯ÎÂÏÓ·ÂÈ,ÂÚ‡ÂÎÚÈÔìçéäáåìè
îãåôðåùìîáåé·¯‡Â,ÏÂÍ¯Á·ÂÏ
Ó·ÂÈ]ÂÏ‡Ú‰ÎÔÏÌ‰È¯ÏÁÈ[,‡Ì
‰È‰‰·ÏÈË‰ôçåúîàøáòàîåú‰Â‡
ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ,ðéãåï‰·ÏÈË‰îùåíìçé
ÂÓÂ¯ÏËÏËÏ·Ó·ÂÈ,åàéðåöøéê‰Ó·ÂÈìçé
àçøìäúéøå,Â‡ÛÚÏ‚·Ï‡Ú‡ÂÏÌ
ÏÁÈ,„‰‡˜ÈÈÓ‡ÏÔ:ÏÁÈ‰ÚÂÓ„Ó‡ÏÈÂZ
Î¯.‡·Ï‡Ì‰È‰¯Á·àøáòàîåú‰Â‡
ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ,ÎÈÂÔÏ‡Ú‡ÂÏÌ
ÏÁÈ,‰¯È‰·ÏÈË‰ðéãåïîùåíÎÂÏîáåé
ÂÏ‡ÓÂÌÏÁÈ,åöøéê‰Ó·ÂÈìçéàçø
ìäúéøå·ËÏËÂÏ.

ÂÁÊÈÔÓ‰Î‡„ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ‡¯·Ú‡ÓÂ
ZÎ‡·ÈÈ!

åøáéåñó„ÁÈÏ‰Â‡Ó¯ÏÍ:ìàôå÷é
]Ï‰ÂˆÈ‡[îúåøúìçéÏ‡Ò‚Èòããàéëà
·ÏÁÈ‡Â¯Íàøáòàîåú!‡·ÏÈÚÂ¯Ó·ÂÈ
Î„Èìîéäåéîáåé,àôéìåáàøáòäèôçéí
ðîéäåéîáåé.

âåôà:àîøøîéáøçîààîøøáäåðà:ìçé
äáåìèîãôðåùìîáåé,

‰Y·‡Ì‰È‰¯Á·ôçåúîàøáòàîåúðéãåï
îùåíìçé,åàéïöøéêìçéàçøìäúéøå!‡·Ï
‡Ì‰È‰¯Á·àøáòàîåúðéãåïîùåíÎÂÏ
îáåé,åöøéêìçéàçøìäúéøå!]¯‡'ˆÈÂ¯1[

ÂÓÈ·ÚÈÏÔ:àåúåìçé‡Á¯äéëïîòîéãå?

ÂÓÙ¯ÈÔÏ‰:àéãîå÷éìéäáäãéä]‡Ì

ÈÚÓÈ„Â·‰ÓÍÏ·ÏÈË‰[Ï‡Ó‰È,„àåñôé
äåàã÷àîåñéóòìéä]ÓÂÒÈÛ‰Â‡ÚÏ
‰·ÏÈË‰[Â·ËÏ‰Â‡‡ˆÏ‰·ÏÈË‰Ï‡
ÚÈÏÌÏÁÈ,ÂÌÎÂÏÚÏÈÂÂÏ‡ÏÁÈ
]Ó‡È¯È[.]¯‡'ˆÈÂ¯2[

ÂÏÙÈÎÍàîøøáôôà:ãîå÷éìéäìàéãê
âéñà]ÓÚÓÈ„Â·ˆ„‰È[ÏÙÁ‰Ó·ÂÈ.
]¯‡'ˆÈÂ¯3[

øáäåðàáøéäãøáéäåùòàîø:àôéìåúéîà
ãîå÷éìäáäãéä„ÏÁÈ‰·ÂÏË,ÓÈÓÎÁ
Ï‰È‰‡Î¯,ÂÎ‚ÂÔãîèôéáéä]ÓÂÒÈÛ·Â[
·ÚÂ·ÈÂ]ˆÈÂ¯4[‡Â·‚Â·‰Â]ˆÈÂ¯5[,ÚÂ‰
‰ÏÁÈ‚·Â‰‡ÂÚ·‰ÈÂ¯ÓÔ‰·ÏÈË‰,àå
ãîáöøáéä]ÙÂÁ·Â[·‚Â·‰Â‡ÂÚÂ·ÈÂ,ÂÚÏ
È„ÈÊ‰ÈÎ¯ÏÌÏÁÈÚ‰]Ó‡È¯È[.

àîøøáäåðàáøéäãøáéäåùò:ìààîøï
„ÏÁÈ‰·ÂÏË‡¯·Ú‡ÓÂ,ÎÈÂÔ‰Â‡È„ÂÔ
ÓÂÌÎÂÏÓ·ÂÈˆ¯ÈÍÏÁÈ‡Á¯Ï‰È¯Â,
àìàáîáåé‰Â‡¯Á·ùîåðä‡ÓÂ‡Â
ÈÂ¯,àáìáîáåéùáòä,ÎÏÂÓ¯:ÙÁÂ

ÓÓÂ‰‡ÓÂ‡ÙÈÏÂÓ‰Â,Ï‡‡ÈÎÙÏÔ
‡ÈÂÏÁÈ,„ÓÎÏÓ˜ÂÌÓÂ¯ÏËÏËÏ
·Ó·ÂÈ,‰¯È‰Ó·ÂÈðéúøáòåîãîøåáäòì
äôøåõ·¯ÂÁ¯·ÈÚÈ,‰Â‡È„ÂÔÎÒÂÌ
ÎÂÏÂ,Â‡ÈÔˆ¯ÈÍÎÏÏ‰È¯‡Á¯Ï‰È¯Â
·ËÏËÂÏ!]¯‡'ˆÈÂ¯6[

å÷ìåçåîø‰Â‡Z„ÓÂ¯ÏËÏËÏÎÎÂÏ
¯·ÈÚÈÏÂÒÂÌ·ÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â

ZîçöøÓ¯Â·Ú,‡Â¯Á·‰È¯ÚÏ
‡¯Î‰]„Î‡¯Î‰È¯ÚÏ¯Á·‰„È‰ÎÓ·ÂÈ
Ï‰ÈÂÈ¯·ÏÁÈÂ˜Â¯‰ZÎ„Ï˜ÓÔ„Û
È·:[.åîäçöøùàéðäðéúøúáìçéå÷åøä
‡Ï‡‡ÌÎÔÚ‰ÏÂ·ÙÁÂ‰ÙÂÁÏ¯Â
‰¯·ÈÌÙÒ]ÏÁÈ[¯Á·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,ÂÓÎÏ



 משפט עין
טצוה נר

ג  סי״ז מיי׳ ד נ ב א ל
 הלכה שכס מהלכות

ח מוש׳ע כג  סי׳ א׳
: יב סעיף שסג

חננאל רבינו
 נידון אמות מד' פחות

 ואין [מבוי] משום(לחי)
 להתידו אחד לחי צדיך
 ד׳ מבוי דשיעור ש״מ

 אמו׳בעינןורביוסףאטד
 לאשטעינן אתא לא לן

 מד׳ דחוא בל אלא
 נפיקליח ולמעלה אמות

 הוא והאי לחי מתודת
 לחי הוא וצדיך במבוי

 אפילו ולעולם להתידו
 . מבוי הוי טפחים ד׳

 דתני חא לן וטיבעיא
 לחי וצדיך בבולט

 היבן לחי אותו להתידו
 מעמידו אם .מעמיד
 נמצא בולט של בראשו
ליו. מוסיף  רב ופריק ע

 בנגדו ליה דמוקים פפא
 . שבגנדו אחר בבותל

 אינו לעולם א׳ חונא רב
 בראשו אלא מעמידו

 שבולטו ובנון בולט של
 שיהא פחות או יתר

 שוקע או בולט או נראה
 אותו עם משוח אבל
 אמר .לו הבולט לחי
 דרב בדיה הונא רב

 אלא אמרן לא יהושע
 שנמצא אמות ח׳ במבוי
 ונמצאו אמות ד׳ הבולט

 מבוי אמות ד׳ עוד
 להתירו צריביןדבר והבל
ד׳ אמות ז׳ מבוי אבל  ו
 אין הבולט לחי מהן

 להתירו אחר לחי צריך
ן אלא ו ד י  בעומד נ

 טק״ו הפרוץ על מרובה
 לחצר מת ופרקינן ובו׳
 בעשר פרצתה שכן

ב׳ שנפרצה חצר דתנן  מ
 ואוקטה בו׳ רוחותיה

 שנפרצה ובנון בעשר רב
 דפתחאבקדן ווית בקרן
 .אינשי עבדי לא זוית

שפרצתו במבוי תאמר

גאון רבנםיים
 ניתרת שאינה חצר
 ניתרת וקורה בלהי

 על עומד במרובה
 בזה לפנינו . הפרוץ
 החצר בי פרשו הפרק
 מועיל ואין פסין צריבה

 בלום וקורה לחי לה
 יכ) (דף שאמרו וזהו
 אחד בפס ניתרת הצר

 אמר פסין בב׳ אומר ר׳
 יוחנן ר׳ אמר אסי ר׳

 פסין ב׳ צריבה חצר
 שהיא דבר של וטעמו
 מרובה בעומד ניתרת

ץ על ו ר פ  כל כי ה
ת של מחיצות ב  ש
 מרובה עומד צריבות

 מפס* חוץ הפרוץ על
ו במו ביראות נ א  ש
 שכן וכל לפרשו עוטדין
 להי בו שמועיל המבוי
 עומד בו שיועיל וקורה
 מה : הפרוץ על מרובה
 בי׳ פרצתה שכן לחצר

 שאמרה מה הזכרנו בבר
 בל הפרק בזה המשנה

 אמות כי׳ שהיא פרצה
 חלון בפרק ונם בו׳
 ב׳ שבין כותל עו) (דף

 טפחים י׳ נבוה חצרות
 אמות י׳ עד הכותל נפרץ

 רצו ואם שנים מערבין
 מפני אחד ן י ב ר ע מ

ח שהיא ת פ  כבר כ
 פרצת כי לך נתבדר

 שאמרו ומה בי׳ חצר
 כבר בד׳ מבוי פרצת

 רב בן אחר מפורש
 זה אחד אמר וענא

; בד׳ זה ואחד

מסורתעירובין ראשון פרק גבוה שהוא מבוי10
הש״ם

r i lH S ואע״ג עליה וסמכינן לחי משוס נידון המבוי ברוחב • פיווסמד׳אמוה ואע״ג עליה וסמכינן • לחי משום נידון אמות מארבע 
מאליו העומד בלחי כאביי הלכתא לן דקיימא איקבע דלאולשסלחי בלחי כאביי לן דקיימא משום הוקבע לחי לשם דלאו

נידון אמות ד׳ המבוי רוחב לתוך בולע היה אם • אמוה ד :דכשר אליבא איירי הכא מ״מ כרבא דפסק לר״ת ואפילו מאיליו העומד
ומיקרי בעלמא בכך ניתר מבוי הכשר דאורך כיון כלומר מבוי משום ונראה מו•) בפירקין(ד׳ לקמן לה דייק הונא מרב ואביי הונא דרב

 בלא הכא דמיירי מדקדק דרש״י
 ד בין מדמפליג לחי לשם הוקבע
 לחי לשם עבדיה דאילו מד׳ לפחות

 דריבה דמשום ענין בכל כשר הוי
 משהו מלחי גרע לא בסתימתו

 דלקמן ההיא אבל בסמוך רש״י כדפי'
 והוי הואיל המושך דלחי י■) (דף

 דנידון סותמו ואינו המבוי לאורך
 לחי לשם הוקבע אפילו מבוי משום
 י•) לקמן(ד׳ מיניה דייק כי ולהכי
 שמע קאמר לא תלת מיניה שמע
 לחי הוי מאליו העומד דלחי ד׳ מינה

 ליהוי ולרשב״ג ולקמן(דףמ.)פרש״י
 דרך שכן מבפנים ושוה מבחוץ כנראה
 כלפי קימע׳ שמושכין לחי מעמידי

 דהוקבע אע״ג דר״ל משמע א״כ חון
 :מבוי משום נידון לחי לשם

ע ב ר  • מבוי משוס נידון אמות א
 (לקמן (א) למ״ד ®אפילו ^

 לו דהיה מחיצה משום לחי סו•) ד׳
 היכר מ״מ סותמו אס יותר להועיל

 דהעמידהו דהיכא ואע״ג בעינן קצת
 אע״ג מועיל הקונערס לפי׳ לחי לשם

 לשם י״לכשהועמד דאיןהיכיראמ״מ
 : היכירא ואיכא קול יש לחי

ו ת ל  במבוי • מעמידו היכן לחי א
 בעי קא משמונה יותר רחב

 הוי שיעמידנו היכן ח׳ דברוחב
 • מחצר וחומר לול עומדמרוכר^:

 מרובעי[ דכשהן ומבוי׳שוין דחצר אע״ג
על יותר ארכן ואם ד׳ פס צריכין
 מקום מכל וקורה ניתריןבלחי רחק
 במרובעיס דהיינו וקורה לחי מהני דלא דבמקום שפיר וחומר קל עביד
 דליהני וחומר קל דעביד הוא רביעית ואמחיצה מרובה עומד מהני
 למילך ליכא מחיצות ד׳ בכל מרובה עומד שיועיל אבל מרובה עומד
 ניתר שיהא דין אען* :לחי כמו כנדון להיות הדין מן לבא דדיו

 ק״ו דבהאי אע״ג ח׳ במבוי ומיהו בקונע׳ פירש • מרובה בעומד
 בפס משתריא וחצר פס האי הוי מד׳ יותר דהא למשרייה מצי נמי
 כי הוקבע פס תיקון לשם ולא הוקבע לחי לשם דלאו כיון ד׳

 דאין פי׳ ור״י פס מתורת נמי אפקינן לחי מתורת דאפקינן היכי
 מחיצה משום מהני הפס ®דבחצר מחצר פס הורת לענין ללמוד סברא
 שהקילו במבוי אבל מפי דסותמו היכא דמהני שכן כל הכי משום

 אבל עליו לחי שם שיהא צריך מחיצה משום למ״ד אפי׳ בלחי חכמים
 שמועיל גמורה מחיצה דהוי משום מוב ק״ו הוי מרובה עומד לענין
 וליכא רביעית במחיצה אלא מהני לא ופס לחי אבל דפנות ד׳ בכל

 אני אך במבוי מהני ולא בחצר דמהני יוכיח אמות ד׳ פס למימר
 ליכא נמי הכא מק״ו ללומדו יכול שאין דכיון מרובה עומד אביא

 במחיצה אלא מהני לא שכן אמות ד׳ לפס מה ועוד תוכיח למימר
: בכל דמהני מרובה בעומד תאמר רביעית  במבוי תאמר ר

 פרצתו שיהא מחצר מק״ו נילך גופיה והיא וא״ת • בארבע שפירצתו
 ק״ו שייך דלא וי״ל בארבע דאמר הונא דרב עעמא ומאי בעשר

 בלחי אפי׳ ניתר שמבוי דבשביל הנותנת דהיא משום עשר אפרצת
 גבי י•) לקמן(ד׳ דאמר לישנא לאידך ואפילו בד׳ פרצתו הוי משהו

 אחריתי קולא בהו אקילו קולא חד בהו דאקילו כיון ביראות פסי
 א״כ וא״ת דוחקן מפני יתירא קולא הקילו רגלים עולי משום התם
היא נימא זו היא פירכא מה בי׳ פרצתו שכן לחצר מה פריך מאי

 ואייו לחי משום נידון אמות מארבע ייפחות
 משום נידון אמות ד׳ להתירו אחר לחי צריך
 לחי אותו להתירו אחר לחי וצריך מבוי
 הוא אוספי בהדי׳ ליה דמוקי אי מעמידו היבן
 ליה =דמוקי פפא רב אמר עליה מוסיף דקא

 יהושע דרב בריה הונא רב גיסא לאידך
 ירמטפי בהדי׳ לה דמוקי תימא אפילו אמר
 בריר. הונא רב אמר ביה דמבצר או ביה
 שמונה במבוי אלא אמרן לא יהושע דרב
 על מרובה בעומד ניתר שבעה במבוי אבל

 שאינה חצר ומה מחצר וחומר וקל הפרוץ
 מרובה בעומד ניתרת וקורה בלחי ניתרת

 אינו וקורה בלחי שניתר מבוי הפרוץ על
 מה הפרוץ על מרובה בעומד שניתר דין

 במבוי תאמר בעשר פרצתה שכן לחצר
 דרב בריה הונא רב קסבר בארבע שפרצתו

 למאן בעשר פרצתו נמי מבוי יהושע
 פרצתו הונא רב והא הונא לרב קאמרינן

 יהושע דרב בריה הונא רב לי׳ סבירא בד׳
 אפילו אמר אשי רב קאמר דנפשיה טעמא
 מה לחי צריך לא נמי שמונה יבמבוי תימא
 מרובה בעומד ניתר נפיש עומד אי נפשך

 לחי משום נידון נפיש פרוץ ואי הפרוץ על
 ליה הוה הדדי כי תרוייהו דשוו אמרת מאי־
 אמר :להקל דבריהן *וספק דבריהן ספק

שנפרץ מבוי רב אמר רבא בר חנין רב
מצידו

 דלא לחי מתורת נפיק נמי הכא מבוי
 עבדיה דאי אע״ג עליה סמכינן
 דריבה דמשום כשר הוי לחי משום

 הכא משהו מלחי גרע לא בסתימתו
 במחשבה אנן איקבע להכי דלאו כיון
 כותל מתורת לאפוקיה מצינן לא

 מתורת ליה דנפק דכיון לחי ולשווייה
 וצריך זה למבוי תיקון שאין ונמצא לחי
 מדקתני אלמא המבוי להתיר אחר לחי

 מבוי הוי לא אמות מד׳ דבציר
 הכשר מינה שמע לחי מתורת לאפוקי

 ברוחב אצלו אמות:נהויה• בד׳ מבוי
 כושל אצל • גיסא באידך : המבוי
 דמבצר או ביה דסמפי :כנגדו האחר

 ממנו נמוך או ממנו גבוה • ביה
 כדי ממט דק או ממנו עב או א״נ

 :ולפנים הימנו או ולחון ממנו שימשך
 אמות שמונה שרחב • שמונה במבוי

 שבמה במבוי אבל :יותר אם שכן וכל
 לחי זה שאין ואע״פ המבוי • ניסר

 על מרובה הפתח וסתימת הואיל
 רחבה או מרובעת • חצר ומה הפרוץ:

 בלחי ניתרת שאינה אורכה על יותר
 רשות פני שעל כותל נפרץ אם וקורי:

 לחי בו והעמיד כולו פני על הרבים
 ד׳ פס בו יש אא״כ מתיר אינו משהו

 •)3י (ד׳ בפרלןין לקמן כדאמרינן
 :ארבעה בהן שיהא צריכין חצר פסי

 • הפרוץ על מרובה בעומד ניסרה
 בד׳ הרבה פרצות בה נפרצו אפילו

מן שם ונשתייר סביב מחיצותיה
 הפרוצות על עומדים שרבו עד העומד

 לרשות הסמוך כותלו פתיחת • שניסר מבוי :תיקון שום כלא מותרות
 • הפרוץ על מרובה בעומד ניסר שיהא דין אינו :משהו בלחי הרבים

 נמי וחומר קל דבהאי אע״ג שמונה מבוי ומיהו אחר סימן שום בלא
 משתרייא וחצר פס האי הוי טפחים מארבעה יותר דהא למישרייה מצי

 הוקבע פס תיקון לשם ולא שם הוקבע לחי לשם דלאו כיון ד׳ בפס
 מילתא מנכרא ולא פס מתורת יצא לחי מתורת דיצא היכי כי שפ

 פירצת אין חצר :להתירו תיקון בו נעשה ולא פתחו זהו ואמרינן
 והכי מעשר יותר או בכותל מלואו הוי אא״כ בה אוסרת עשר

 אמות בעשר שהיא פירצה כל מו:) ד׳ קמן3( במתניתין לן קיימא
 :ו•) (ד׳ לקמן בארבע הונא רב דאמר • במבוי סאמר : מותרת

 הונא רב ליה קאמר דמאן אליבא ק״ו האי • הונא לרב קאמרינן למאן
 דהאהך דרב תלמידיה רביה הונא דרב אליבא יהושע דרב בריה

 מפרש קא הונא דרב ומילתיה אמרה הונא רב הבולט דלחי שמעתין
 בשמעתין: לקמן • ליה סבירא בד׳ פירצסז :יהושע דרב בריה הונא רב

 מסתברא קא שמונה במסי קאמר והכי • קאמר דנפשיה עעמא
 דאיכא כוותיה מסתברא לא שבעה במסי אבל הונא דרב מילתיה

 ארבע שהץ • הפרוץ על מרובה עומד אי :וחומר בקל למישריה
 :בכך ניתר הרי מארבע חסר פרוץ ונמצא שוחקות לחי של אמותיו

 לחי משום ונידון בלחי שלימות ד׳ שאין נמצא • מרובה פרוץ ואי
 דילמא לאוסרו • אמרס מאי :לצמצם יכולין אין אדם בני רוב דהא

 ולא אמות ארבע בו יש שהרי לחי כאן ואין נינהו הדדי וכי צמצם
 לא ושמא ואסור צמצם שמא * דבריהם ספין הוי :מרובה עומד
: ■להקל דבריהם וספק הוא מדרבנן מבוי דטלטול ומותר צמצם

מצידו

 לד.לר,מן [שגח
ג:] נינה מה:

—®#י©—

הגהות
הב״ח

 ד״ה תום׳ (א)
 וכו׳ ארנע
 דאמר• למאן

נ  כדף לקמן נ׳
'כ 3׳ ;ע

 ד״הזשסק (ב)
ט׳  וי״ל ו

 קאי דהכא
 דרכ אלינא
:הונא

— —

גליון

 הפירכא לסתור אבל הק״ו לסתור אלא אמרי׳ לא הנותנת דהיא וי״ל עשר עד שרי מרובה בעומד אלא התרתיו דלא משוס הנותנת
ו אמי• הק״ילא לקיים כדי ת צ ר פ  וי״ל כו׳ מרובה עומד במבוי מהני בחצר מועיל שאין וקורה מלחי ק״ו ונעשה וא״ת בד׳• ש

 דמהני מסיני לה דגמירי לחצר מרובה ועומד למבוי וקורה לחי יועיל שלא דנילך למימר וליכא תוכיח עשר פירצ׳ למימר דאיכא
 דמהני מרובה לעומד דמה למילך ליכא מרובה דמעומד ועוד ארבעה פס דבעי דגמירי למילך ליכא לחצר וקורה לחי שיועיל וכן

ליה תיפוק וא״ת • להקל דבריהם • הינא לרב בארבעה פרצתו שכן למבוי דמה למילך ליכא נמי וממבוי דפנות ד׳ בכל
 לקמן ליה דאית יהושע דרב בריהי הונא דרב אליבא לן קיימא (כ) דהכא וי״ל מותר כעומד דפרון שד.) (ד׳ בפירקין לן דקיימא

 פפא כרב לן דקיימא לצמצם אפשר אדם דבידי לן קיימא הא דבריהם ספק הוי ואמאי וא״ת אסור כעומד פרוץ שו:) (ד׳
 על במחצה דפליגי כח:) (ד׳ דחולין ב׳ בפרק וכן מרובה פרוץ דילמא ליחוש לצמצם אפשר לא ואי מותר כעומד פרוץ דאמר
 אפשר דאמר הגלילי כר״י תנא לן סתם לא כח.) (ד׳ דיבמות ג׳ בפרק דאמרינן והא לצמצם דאפשר משמע כרוב הוה אי מחצה
בבת שניהן כשבאו וכ״ת קדים מינייהו הי וניחזי דאמר לה קרוב ספק לו קרוב ספק גבי עח•) ד׳ (גישיןובהזורק שמים בידי היינו לצמצם

אחת

 הש״ם
 ד״ה תום׳

 אפילו ■ ארכע
 נ״ל .ל»׳ד

 דהא כן דמוכח
 דשמעתין מרא
 ור.יהו י״ה הוא
 דף לקמן ס״ל
 דלסי «ו

 מאליו העומד
 וזהו לחי הוי

 לחי למ׳ד
 מחיצה משום
 : עיי״ש
ה ״  די אינו ד

 הסס דנחצר
 משום מהני

 עיין מחיצה.
 דף לקמן

p תוס׳ ע״׳נ 
כותל: ד׳־ה
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Âàîøàáéé:îðààîéðàìä„ÓÍÓ·ÂÈ
‡¯·Ú‡ÓÂ?ãàîøøîéáøçîààîøøá
äåðà:ÓÈ‰ÂˆÈ‡·ÈÔ‰ÎÂÏ‰ÚÂÓ„
Ï‡Â¯ÎÂÏÓ·ÂÈ,ÂÚ‡ÂÎÚÈÔìçéäáåìè
îãåôðåùìîáåé·¯‡Â,ÏÂÍ¯Á·ÂÏ
Ó·ÂÈ]ÂÏ‡Ú‰ÎÔÏÌ‰È¯ÏÁÈ[,‡Ì
‰È‰‰·ÏÈË‰ôçåúîàøáòàîåú‰Â‡
ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ,ðéãåï‰·ÏÈË‰îùåíìçé
ÂÓÂ¯ÏËÏËÏ·Ó·ÂÈ,åàéðåöøéê‰Ó·ÂÈìçé
àçøìäúéøå,Â‡ÛÚÏ‚·Ï‡Ú‡ÂÏÌ
ÏÁÈ,„‰‡˜ÈÈÓ‡ÏÔ:ÏÁÈ‰ÚÂÓ„Ó‡ÏÈÂZ
Î¯.‡·Ï‡Ì‰È‰¯Á·àøáòàîåú‰Â‡
ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ,ÎÈÂÔÏ‡Ú‡ÂÏÌ
ÏÁÈ,‰¯È‰·ÏÈË‰ðéãåïîùåíÎÂÏîáåé
ÂÏ‡ÓÂÌÏÁÈ,åöøéê‰Ó·ÂÈìçéàçø
ìäúéøå·ËÏËÂÏ.

ÂÁÊÈÔÓ‰Î‡„ÈÚÂ¯ÓÍÓ·ÂÈ‡¯·Ú‡ÓÂ
ZÎ‡·ÈÈ!

åøáéåñó„ÁÈÏ‰Â‡Ó¯ÏÍ:ìàôå÷é
]Ï‰ÂˆÈ‡[îúåøúìçéÏ‡Ò‚Èòããàéëà
·ÏÁÈ‡Â¯Íàøáòàîåú!‡·ÏÈÚÂ¯Ó·ÂÈ
Î„Èìîéäåéîáåé,àôéìåáàøáòäèôçéí
ðîéäåéîáåé.

âåôà:àîøøîéáøçîààîøøáäåðà:ìçé
äáåìèîãôðåùìîáåé,

‰Y·‡Ì‰È‰¯Á·ôçåúîàøáòàîåúðéãåï
îùåíìçé,åàéïöøéêìçéàçøìäúéøå!‡·Ï
‡Ì‰È‰¯Á·àøáòàîåúðéãåïîùåíÎÂÏ
îáåé,åöøéêìçéàçøìäúéøå!]¯‡'ˆÈÂ¯1[

ÂÓÈ·ÚÈÏÔ:àåúåìçé‡Á¯äéëïîòîéãå?

ÂÓÙ¯ÈÔÏ‰:àéãîå÷éìéäáäãéä]‡Ì

ÈÚÓÈ„Â·‰ÓÍÏ·ÏÈË‰[Ï‡Ó‰È,„àåñôé
äåàã÷àîåñéóòìéä]ÓÂÒÈÛ‰Â‡ÚÏ
‰·ÏÈË‰[Â·ËÏ‰Â‡‡ˆÏ‰·ÏÈË‰Ï‡
ÚÈÏÌÏÁÈ,ÂÌÎÂÏÚÏÈÂÂÏ‡ÏÁÈ
]Ó‡È¯È[.]¯‡'ˆÈÂ¯2[

ÂÏÙÈÎÍàîøøáôôà:ãîå÷éìéäìàéãê
âéñà]ÓÚÓÈ„Â·ˆ„‰È[ÏÙÁ‰Ó·ÂÈ.
]¯‡'ˆÈÂ¯3[

øáäåðàáøéäãøáéäåùòàîø:àôéìåúéîà
ãîå÷éìäáäãéä„ÏÁÈ‰·ÂÏË,ÓÈÓÎÁ
Ï‰È‰‡Î¯,ÂÎ‚ÂÔãîèôéáéä]ÓÂÒÈÛ·Â[
·ÚÂ·ÈÂ]ˆÈÂ¯4[‡Â·‚Â·‰Â]ˆÈÂ¯5[,ÚÂ‰
‰ÏÁÈ‚·Â‰‡ÂÚ·‰ÈÂ¯ÓÔ‰·ÏÈË‰,àå
ãîáöøáéä]ÙÂÁ·Â[·‚Â·‰Â‡ÂÚÂ·ÈÂ,ÂÚÏ
È„ÈÊ‰ÈÎ¯ÏÌÏÁÈÚ‰]Ó‡È¯È[.

àîøøáäåðàáøéäãøáéäåùò:ìààîøï
„ÏÁÈ‰·ÂÏË‡¯·Ú‡ÓÂ,ÎÈÂÔ‰Â‡È„ÂÔ
ÓÂÌÎÂÏÓ·ÂÈˆ¯ÈÍÏÁÈ‡Á¯Ï‰È¯Â,
àìàáîáåé‰Â‡¯Á·ùîåðä‡ÓÂ‡Â
ÈÂ¯,àáìáîáåéùáòä,ÎÏÂÓ¯:ÙÁÂ

ÓÓÂ‰‡ÓÂ‡ÙÈÏÂÓ‰Â,Ï‡‡ÈÎÙÏÔ
‡ÈÂÏÁÈ,„ÓÎÏÓ˜ÂÌÓÂ¯ÏËÏËÏ
·Ó·ÂÈ,‰¯È‰Ó·ÂÈðéúøáòåîãîøåáäòì
äôøåõ·¯ÂÁ¯·ÈÚÈ,‰Â‡È„ÂÔÎÒÂÌ
ÎÂÏÂ,Â‡ÈÔˆ¯ÈÍÎÏÏ‰È¯‡Á¯Ï‰È¯Â
·ËÏËÂÏ!]¯‡'ˆÈÂ¯6[

å÷ìåçåîø‰Â‡Z„ÓÂ¯ÏËÏËÏÎÎÂÏ
¯·ÈÚÈÏÂÒÂÌ·ÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â

ZîçöøÓ¯Â·Ú,‡Â¯Á·‰È¯ÚÏ
‡¯Î‰]„Î‡¯Î‰È¯ÚÏ¯Á·‰„È‰ÎÓ·ÂÈ
Ï‰ÈÂÈ¯·ÏÁÈÂ˜Â¯‰ZÎ„Ï˜ÓÔ„Û
È·:[.åîäçöøùàéðäðéúøúáìçéå÷åøä
‡Ï‡‡ÌÎÔÚ‰ÏÂ·ÙÁÂ‰ÙÂÁÏ¯Â
‰¯·ÈÌÙÒ]ÏÁÈ[¯Á·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,ÂÓÎÏ
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Ó˜ÂÌðéúøúáòåîãîøåáäòìäôøåõ,
‡ÙÈÏÂÙ¯ˆÂ·ÎÂÏÈ‰Áˆ¯Ù¯ˆÂ‰¯·‰
·‡¯·ÚÓÁÈˆÂÈ‰ÂÈÈ¯ÌÓÔ‰ÚÂÓ„
Ú„¯·ÂÚÂÓ„ÈÌÚÏ‰Ù¯ˆÂÓÂ¯·Ï‡
ÂÌÈ˜ÂÔ‡Á¯!îáåéùðéúøÙÈÁÎÂÏÂ
‰ÒÓÂÍÏ¯Â‰¯·ÈÌáìçéå÷åøäÂ‡ÈÂ
ˆ¯ÈÍÙÒ‡¯·Ú‰,àéðåãéïÈ‰‡ðéúøÌ
áòåîãîøåáäòìäôøåõ·Ï‡ÂÌÈ˜ÂÔ
‡Á¯!

ÂÙ¯ÎÈÔÏ˜ÏÂÁÂÓ¯:îäìçöøùëïÈÚÂ¯
ôøöúä·‡¯ÎÏÈ‰Áˆ¯ZÏ‡‰‡
È¯·ÙÒ‡¯·Ú‰Záòùø‡ÓÂ,ÎÏ

‡ÈÔÙ¯ˆÂÈ‰¯Á·ÂÈÂ¯ÓÚ¯‡ÓÂ
Â‰ÚÂÓ„Ó¯Â·‰Ó‰Ì‰¯È‰Â‡È¯·ÙÒ
‡¯·Ú‰!]ˆÈÂ¯1[úàîøáîáåéZ„‡Ó¯¯·
‰Â‡Ï˜ÓÔ„ÛÂ.ZùÈÚÂ¯ôøöúåÏ‡
È‰‡È¯·ÏÁÈ‡Â˜Â¯‰)áàøáò(]áàøáòä
¯"[]ˆÈÂ¯2[,Î‰ÙÈ¯ˆ‰·‡¯ÎÏÈ
‰Ó·ÂÈ¯Á·‰‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,‡ÈÂÈ¯
·ÏÁÈÂ˜Â¯‰,Â‡ÙÈÏÂÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ
‰Ù¯Â!ÂÎÈÂÔÎÔ‡ÈÔÏÍÏÏÓÂ„Ó·ÂÈ
‰ÁÓÂ¯ÓÁˆ¯‰˜Ï,Ï‰È¯ÂÎ‰È‰ÎÂÏ
¯·ÈÚÈÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â!

ÂÓÈÔ:÷ñáøøáäåðàáøéäãøáéäåùò
‰È¯ÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â·ÎÂÏ
¯·ÈÚÈÓ˜ÏÂÁÂÓ¯,„îáåéðîé,ôøöúåZ
·‡¯ÎÏÈÂZáòùø‡ÓÂÂÏ‡·‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ,ÂÎ„‡Ó¯¯·ÁÈÔ·¯¯·‡ÓÓÈ‰
„¯·,Ï˜ÓÔ„ÛÂ'.

ÂÓ‰ÈÔÚÏ‰:Â‰‡,ìîàï]·ÈËÓÈ[
÷àîøéðï„Ó‰ÈÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â?
ìøáäåðà!„‰‡ÚÏÓÈÓ¯‡„¯·‰Â‡
„˜‡Ó¯„ÏÁÈ‰·ÂÏË‡¯·ÚÏ‡Ó‰È,‰Â‡

„‡Ó¯ÈÔ:ÓÎÏÓ˜ÂÌ‡Ì‰È‰ÚÂÓ„Ó¯Â·‰
ÚÏ‰Ù¯ÂÓ‰È!Â‰‡È˜È,åäàøá
äåðà‚ÂÙÈ‰ôøöúåÏÓ·ÂÈ·‡¯ÎÏÈÂ
áàøáòäËÙÁÈÌÂÏ‡·Ú¯‡ÓÂñáéøà
ìéä,ÂÏ„È„È‰‰‡ÏÈÎ‡˜ÏÂÁÂÓ¯?!

ÂÓÈÔ:øáäåðàáøéäãøáéäåùò„˜‡Ó¯
ÏÁÈ‰·ÂÏË‡¯·ÚÈ¯·ÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ
‰Ù¯Â,Ï‡·‡Ï‰ÂÒÈÛÚÏ„·¯È¯·‰Â‡,
ÂÏÂÓ¯,„‡Û¯·‰Â‡ÓÂ„‰·‰.‡Ï‡èòîà
ãðôùéä]ÈËÚˆÓÂ[÷àîø,Â‰ÎÈ˜‡Ó¯:
·Ó·ÂÈÓÂ‰ÓÒ·¯‡ÓÈÏÈ‰„¯·‰Â‡,
‡·Ï·Ó·ÂÈ·Ú‰Ï‡ÓÒ·¯ÎÂÂÈ‰„¯·
‰Â‡!

øáàùéàîø:Ï‡ÓÈ·ÚÈ‡„·Ó·ÂÈ·Ú‰
ÓÈ¯ÏÁÈ‰·ÂÏË‡¯·Ú‡ÓÂÓÂÌÚÂÓ„
Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â,ÂÎ„‡Ó¯Ô.‡Ï‡àôéìå
úéîàáîáåé‰Â‡¯Á·ùîåðä‡ÓÂ
ÓˆÂÓˆÓÂðîéÓ‰ÈÏÁÈ¯Á·‡¯·Ú‡ÓÂ
ÓÂÌÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â,Âìàöøéê
ìçé‡Á¯Ï‰È¯Â.ÂÓÂÌ„ÓÒÓ‡‡ÈÔ
‡¯·Ú‡ÏÂÓˆÂÓˆÓÂÓÓ,Ï‡ÈÚ„ÈÛ‡Â
ÈÁÒ¯]¯ÈË·"‡[,Â‡ÌÎÔÓîäðôùêÓÂ¯
‰Ó·ÂÈ,„àé¯Á·‰ÏÁÈÈÂ¯Ó‡¯·Ú‡ÓÂ,
ÂÓˆ‡òåîãðôéù]ÈÂ¯[,‰¯Èðéúø‰Ó·ÂÈ
áòåîãîøåáäòìäôøåõ!åàé‡ÈÔ¯ÂÁ·
‰ÏÁÈ‡¯·Ú‡ÓÂ,ÂÓˆ‡ôøåõðôéù,‰¯È
ðéãåï·ÏÈË‰ÏÁÈîùåíìçé,ÎÏ‡ÈÂ
¯Á·‡¯·Ú‡ÓÂ‰¯ÈÈ„ÂÔÓÂÌÏÁÈ!îàé
àîøú]Ó‰¯ˆ‰ÏÂÓ¯,ÂÏ‡ÒÂ¯[,„ÈÏÓ‡
‡È¯ÓÈÂ‰È‰¯ÂÁ·‰ÏÁÈ‡¯·Ú‡ÓÂ
·ˆÓˆÂÌ,ÂÓˆ‡ãùååúøåééäåëéäããé
]¯ÂÁ·‰ÚÂÓ„Â‰Ù¯ÂÂÈÌ[Â‡ÈÔÎ‡Ô
ÚÂÓ„Ó¯Â·‰]„Ò·È¯‡ÏÈ‰Ï¯·‡È,„·ÚÈÔ
ÚÂÓ„Ó¯Â·‰ÚÏ‰Ù¯Â,ÂÏ‡Ò‚È·Ù¯Â
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ÎÚÂÓ„,ÂÙÏÂ‚‡‰È‡Ï˜ÓÔ„ÛËÊ:Z
ÂÒÙÂ[ÂÏ‡ÏÁÈ,ÒÂÛÒÂÛäåäìéäñô÷
·ãáøéäï]·„¯·Ô[åñô÷ãáøéäïìä÷ì!

àîøøáçðéïáøøáààîøøá:îáåé
ÂY‡ùÈ˜Â·ÏÁÈ‡Â˜Â¯‰Âðôøõ‰ÎÂÏîöéãå

Ï‰Ó·ÂÈ]ÂÈÈ¯·‡ÂÂÎÂÏÏˆ„¯Â
‰¯·ÈÌ‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌZÂÎ„ÏÚÈÏ„Û‰‡[

ZÓÂ¯ÏËÏËÏ·Â,‡Ì‰È‰‰ÙÈ¯ˆ‰Ú„
òùø‡ÓÂ.

‡·Ï‡Ì‰È‰‰ÙÈ¯ˆ‰ÈÂ¯ÓÚ¯‡ÓÂ
ˆ¯ÈÍÏÒÂÓ‰,‡ÂÏ˜Ô‡Ó˜ÂÌ‰ÙÈ¯ˆ‰
·‡ÓˆÚÂ"ˆÂ¯‰ÙÁ".]Ó‰·¯Â¯‰[

‡·Ï,Ó·ÂÈ‰È‰ÙÁÂ·ˆ„Â‰ÙÂÁÏ¯Â
‰¯·ÈÌ¯Á·ÈÂ¯ÓÚ¯‡ÓÂ]‡Ê‡È
‡Ù¯Ï‰ÎÈ¯Â·ÏÁÈ‡Â·˜Â¯‰,Î„Ô
·ÓÈÈÔ,·‡[,ÂÒÌ‡Ó˜ˆ‰ÙÁÚ„
ÓÈÚËÂÏÚ¯‡ÓÂ,ÂÙ¯ˆ‰ÙÈ¯ˆ‰·‡Â‰
‰ÒÈÓ‰,ÂÓˆ‡‰ÙÈ¯ˆ‰‰È‡"îøàùåÏ
Ó·ÂÈ"Z„È‰ÙÈ¯ˆ‰ÎÊ‡áàøáòä
ËÙÁÈÌ,Î„ÈÏ‡ÒÂ¯‡‰ËÏËÂÏ·Ó·ÂÈÚ„
ÈÒÓ‰.)12(]¯‡'ˆÈÂ¯1[.

ÂÓ‰ÈÔÚÏ‰:îàéùðàÙÈ¯ˆ‰·ÎÂÏ
îöéãåÏÓ·ÂÈ,ÈÚÂ¯‰‰Â‡áòùø
‡ÓÂÂÏ‡·‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ?

ÚÏÎ¯ÁÍ,ÓÂÌãàîø,Â‰ÈÈÂ,„˜ÈÈÓ‡ÏÔ
]·Ó‰Ï˜ÓÔ·„ÛËÂ·[ÎÈÙÈ¯ˆ‰Ú„Ú¯
ôúçàäåà.

Â‡ÌÎÔ,ÎÙ¯‰Ó·ÂÈîøàùåZðîé
ðéîàôúçàäåà,ÂÎÈ¯‡Û·¯‡Â
·ÙÈ¯ˆ‰Ú„Ú¯‡ÓÂ?!

ÂÓÈÔ:àîøøáäåðàáøéäãøáéäåùò:
‰‡„‡Ó¯¯·"Ù¯Ó¯‡Â·‡¯·Ú‰"ÓÈÈ¯È
·ëâåïùðôøõÓ¯‡Âá÷øïæåéú,·Ó˜ÂÌ
·ÂÓÁ·¯‰ÒÈÓ‰ÒÌ·¯‡‰Ó·ÂÈ
ÚÌ‰ÎÂÏÓ‰ˆ„,Ï‡Â¯Í‰Ó·ÂÈ.]¯‡'ˆÈÂ¯2[

Â‰È‰‰ÙÈ¯ˆ‰·ÊÂÈ,Ó˜ˆ‰·ÒÈÓ‰
·¯‡‰ÎÂÏÂÓ˜ˆ‰·ÎÂÏÓ‰ˆ„.

ÂÓÂÌ‰ÎÈÏ‡ÓÎÈ¯Ì¯·ÙÈ¯ˆ‰Ú„
Ú¯‡ÓÂ·Â¯"ÙÁ",‰ÈÂãôúçà
á÷øïæåéúìàòáãéàéðùé!

ÂÎÈÂÔ‡ÈÔ„ÈÔÙÈ¯ˆ‰ÊÂÎÈÚÂ¯ÙÁ
„ÚÏÓ‡,„ÈÔ‰ÙÈ¯ˆ‰ZÎ„ÈÙÒÂÏ‡
‰Î¯‰Ó·ÂÈ·ÏÁÈ‡Â·˜Â¯‰Z·‡¯·Ú‰
ËÙÁÈÌ,‰Â‡ÈÚÂ¯Ó˜ÂÌÁÂ·.
]¯ÈË·"‡[

åøáäåðàÙÏÈ‚ÚÏ¯·ÁÈÔ·¯¯·‡„‡Ó¯
ÓÓÈ‰„¯·„ÙÈ¯ˆ‰ÓˆÈ„ÂÏÓ·ÂÈ‰È‡
·Ú¯,Âàîø:

àçãæä,Ó·ÂÈÙ¯Ó¯‡Âåàçãæä,Ó·ÂÈ
Ù¯ÓˆÈ„Â,ÈÚÂ¯Ù¯ˆÂ‰‡ÂÒ¯‡ÂÂ
·ËÏËÂÏZáàøáòäËÙÁÈÌ.)22(

12.‰ÂÒÙÂÓ„ÈÈ˜ÈÌ·ÏÂÔ‰‚Ó¯‡:
‰‡„‡Ó¯ÈÔ"Ó·ÂÈÓˆÈ„ÂZ·Ú¯",

‰ÎÂÂ‰‰È‡,Ù¯ÂÈÂ¯ÓÚ¯‡ÓÂ.ÂÚ¯
ÚˆÓÂ‰Â‡·ÎÏÏÙÁÂÓÚ¯.

Â‡ÈÏÂ‰‡„‡Ó¯ÈÔ"Ó¯‡Â·‡¯·Ú‰",
‰ÎÂÂ‰‰È‡,Ù¯Â‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ,‰ÌÎÓÂ
ÈÂ¯Ó‡¯·Ú‰ËÙÁÈÌ.
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