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המשך בעמוד קח



קח          
  

   ּבהקּדמת זה ּדבר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש
זה מאמר .(השביעי ֲֶַָ
- השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה אמרֹו: ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻוהּוא
  אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְִֶַַַַָֹ

אם זה לאו על והעֹובר נּדה. היא הּימים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
קבּועה. חּטאת חּיב - ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה



1

2

3

4

5

6

7

8

    

 

          §¨«¦§¦À¨³©§¦§¦Æ§¤§´¦§½£¤̧¨¬¦¨²©©«£¤−¨¦®
        §©¥À¨¦«§Æ¦¦§¨¥½£¤¬¦¨−§«¨¨«§ŸÁ¦̧¦§¨¥¹

        ©¦§©§¦³§©¤§©Æ¦Æ¨«§½¦«−̈§¦§¦®©©§§¬©¥²¨©«£¥¤−
        ©¦§¨¨«©©§Ÿ̈²©¬©−¤¦§¨¥®§©̧¦§¨½̈¨«§−̈¤¥¬

         ¨«¤§¦«¦§¨¥¬¦©−©´©®©Ÿ¤Á¨¸¤¨¹̈¥ÀŸ¨´
         ̈Â¦£¤¸Ÿ©¤¹¤©¨¤À¤§¦©§¦Æ¥´Ÿ§©½§«Ÿ¨©¬¨¨−̈¨«¤

         §¨¨−̈¤¨´©¨®©©§¦¬§©−©§¥¬©¨¤«©¨³Ÿ¨¨Æ¤©©½©
         §¦¥−¥´¤§¨®§¥©¦³¨Æ¤¦½¦«¨¥¬¨−̈¤©§ª¨«§«¨¨´

         «Ÿ¨©À§©§¦´©¨¦»¤¨¨¼©¦§©À¤§¥³©©¤Æ£¤´§¨½©¦§¬Ÿ
         −̈§©§©´©§¨®©¨³¤¨Æ¤¦½©¨−Ÿ§¨©¨−Ÿ§¨¥¨«©©©Á¦̧

          ¥«¨¹̈©ÀŸ¤©§¥©Á¦§¦̧©¨¦³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¦²£¤¬Ÿ©
   ¤−¤©®©−̈©¨¨«


(‡Î).ÌÈ˘ÏÏ ÂÈ‰ ÌÈÚ‰Â,בעזרתם

גם נהפכו והיום שלשום, מתמול יראה מחמת
אחיהם: בעזרת להיות חבריהם, עם המה

(„Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ ˘‚ונגושים אצים היו
בפלשתים: אלה:Ï‡ÂÈÂ.להלחם ‡˘לשון

.ÌÁÏ ÏÎ‡Èכמו במשמע, מאכל יאכל (ירמיהו

בלחמו:יט) עץ נשחיתה :(‰Î).˘„ È‰ÈÂ

ישראל: בארץ גדל קנים ‰ÍÏ(ÂÎ)דבש ‰‰Â
.˘„:הקנים מן נוטף ÚÈ(ÊÎ)שהיה

.˘„‰כמו הדבש, ג)בקנה ב ותשם(שמות :
הם ו'סוף' ביערא. ושויתיה דמתרגמינן: בסוף,

וכן אגם, של א)קנים ה השירים אכלתי(שיר :
לאותו קורין ישמעאל ובלשון דבשי. עם יערי
הישמעאלי: נתן רבי מפי בלע"ז, סוקר"א דבש

 
(‡Î).ÂÎÂ ÌÈÚ‰Âבארץ גרו מישראל רבים כי

כרחם בעל עמהם ועלו להם, משועבדים והיו פלשתים,
לעזרת היו אשר העברים ואמר: בישראל, להלחם
פלשתים, במחנה עלו אשר שלשום אתמול בעת פלשתים
היתה ה' שיד בראותם ישראל, עם להיות חזרו המה גם

שכתוב‰ÌÈ‡ÁÓ.(Î)בהם: כמו הפלשתים, מפחד
ו)למעלה וידבקוÂ„ÈÂ.:(יג מחבואם, ממקום יצאו

אוןÓÁÏÓ‰Â‰.(Î‚)וכו': מבית עברה המלחמה, עם
פלשתים: אחרי לרדוף ‰‰Â‡.(Î„)והלאה, ÌÂÈ ˘‚:בהם להלחם קרבו עתה נחבאו, מתחלה כי השביעÏ‡ÂÈÂ.עם

מפלשתים: להנקם במאכלם, טרודים יהיו לא למען הערב, עד מאומה יאכלו לבל העם דברÌÁÏ.את כל כולל הוא
‰‡.(Î‰)מאכל: ÏÎÂ:ישראל בני הם הארץ, אנשי „˘.כל È‰ÈÂ:בהם גדל הדבש אשר „˘.(ÂÎ)הקנים ÍÏ‰

מהקנים: זב היה Â„È.הדבש ‚È˘Ó ÔÈ‡Â:הדבש Â„È.(ÊÎ)עם ˘ÈÂ:המטה ÂÈÈÚ.עם ‰‡Âבעבור חשכו כי
‰ÌÚ.(ÁÎ)הרעבון: ÛÚÈÂ:ויגע עייף העם נעשה זה בעבור והנה לומר: רצה

 
(Î).Â„ÈÂ:אליהם להתקרב רדפו לומר רוצה
(„Î).˘‚:קרב.Ï‡ÂÈÂ:ושבועה אלה ÌÚË.מלשון

בטן, חדרי לרדת בה ואין המאכל מן מעט פיו אל הלוקח
טעימה: הדבש,ÚÈ.(Î‰)יקרא בהם שגדל הקנים

כמו יער, א)יקראו ה השירים דבשי:(שיר עם יערי אכלתי :
(ÂÎ).ÍÏ‰:זב לומר ורוצה הליכה, ‡Â‰.(ÊÎ)מלשון

אורה: מלשון

             


         

        
        

         
         

         
        

         
          

        
        

         
           

 































המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' ב

             

        
          

         
         

       
          

        
         

         
          

       
     
       

        
       

       
       

        
           
          

       
         

          
         

        
           

        
        

           
           

        
          

          
       

      
       

          
         

        
          

         
         

          
         

       
         

          
        
         
          
         

    
        

         
  

    

















































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום חמישי עמ' ב
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