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המשך בעמוד ביב

       

          
           
           
             

   
     

     
  

       
     

     
     

     
     

   
     

      
      

       
     
      
     
      

      
    

   
     

      
     

      
     

    
       

      
      

    
    

      
       

    
     

      
     

   
       
      

      
  



































































































               

               

            

             

        

       

     

       

       

       

        

      

      

        

     

        

   

      

     

       

       

      

        

       

        

      

       

     

      

       

       

      

       

       

       

      

       

      

        

       

       

      

       

      

      

      

     

     

      

        



      

   

     

      

      

    

       

      

        

                          

                               

   
































































































































       
        
        
       

        
       

         
         
         
         
       

      
       
        
       

     
        

      
         

       
        
       
        
        

        
       

       
        
         
       

        
        

        
        
        

      
             

          
            
        

              
             

























































































קיב         
  

לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿהּדם,
תאכלּו"  ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר . ְְְִַַַָָָֹ

"ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּפעמים.
יּכרת"  ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם . ְִִִִֵֵֵָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ―ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ
מּכרתֹות. ה' ּבפרק ְְִֵֶֶזֹו

― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז וכׂשב  נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.
.מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד יׂשראל  : ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' א
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(ËÎ).‡‰ ˙‡ È‡ ÎÚואת דעתם את בלבל
עכורים: כמים ÎÓ‰.(Ï)ישועתם, ‰˙ ‡Ï ‰˙Ú ÈÎ

‰ÌÚ.(Ï)בתמיה: ˘ÚÈÂעיט לשון העם, ויעט כמו
יא) טו .:(בראשית ÈÂ Â ‡ˆזה אני: אומר

תשחטו לא בנו ואת כח)אותו כב קראם(ויקרא ולכך ,
שהיו קדשים, בשחיטת אמרו ורבותינו חוטאים.
הוא דם, זריקת לפני ואוכלים שלמים, אותם מקדישים
ועדיין קדשים אוכלים הדם, על העם ויאכל שאמר:

במזרק: ‡ÈÏ.(Ï‚)דם ÂÏ‚:גללו מבעוד‰ÌÂÈ.לשון
ולמטה לד)יום, בידו(פסוק שורו איש ויגישו נאמר:

יש זבחים, מסכת בסוף בדבר נחלקו רבותינו הלילה,
מהן ויש בקדשים. כאן בחולין כאן פירשו: מהן

נוב בבמת ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן פירשו:
קטנה, בבמה ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן גדולה,

בלילה: לישחט שכשירה יחיד עולת על ‡למד
.‰ÏÂ„‚:חלבים והקטר דם עליה לזרוק במה, עשאה

(„Ï).ÌÚ ÂˆÂÙויהיו הרבה, במקומות הכריזו
בעם: נפוצים ‰.המכריזים Ì˙ËÁ˘Âבמקום כאן,

להם: בדק סכין אחר: דבר בהמות‰ÏÈÏ‰.שחיטה.
בזבחים מפורש כך בלילה, נשחטו חולין :(שם)של

(‰Ï).ÏÁ‰ Â˙Â‡למזבחות ראשון המזבח, אותו
שאול: ‰ÌÚ.(ÁÏ)שבנה ˙ÂÙהפנה אבן העם, שרי

החשובה: ‡Á„.(Ó)היא ÚÏבין גורל להפיל
ובינינו: כלכם

 
(Ï).ÈÎ Û‡שכן כל עיני, אורו לבד מטעימה ומה לומר: רצה

בפלשתים, מכה רבתה לא עתה וכי גמורה, אכילה אכלו אם
מתחזק: כחם עוד היה האכילה ידי על הלא כי

(‡Ï).˘ÓÎÓÓ,אילון עד רודפים פלשתים מעמד ממקום
בהם: ‰„Ì.(Ï)והכו ÏÚז"ל רבותינו קכא)אמרו (זבחים

והתורה הדם, זריקת קודם הבשר ואכלו שלמים, שהקדישו
שנאמר כ)אסרתה, יט הדם:(ויקרא על תאכלו לא :(‚Ï)‡

.‰ÏÂ„‚:הדם את עליה לזרוק במה, ÂˆÂÙ.(Ï„)לעשותה
העם: בין ‡ÈÏ.התפזרו Â˘È‚‰לזרוק בכדי הבמה, מקום אל

תאכלו: ואחר הבמה, על מיד הדם ‰ÏÁ.(Ï‰)את Â˙Â‡רצה
אבנים: בשאר וגמרה המזבח, בנין התחיל למעלה, האמור האבן עם ‰ÌÚ.(ÁÏ)לומר: ˙ÂÙ ÏÎבפני בפנה עמד שבט כל כי

ענני לא בעבורה אשר הזאת החטאת היתה מה בדבר ותדעו, תראו שכולכם בכדי הלום, יגשו הפנות מכל שכולם ואמר עצמה,
במלחמה:‰ÌÂÈ.ה': הצליחו ביום הלא כי נעשתה, מקרוב זה בודאי לומר: ‰'.(ËÏ)רצה ÈÁ ÈÎ:'וכו ה' חי נשבע הריני

.Â˘È Ì‡:ההוא ‡Á„.(Ó)החטא ÚÏ,'וכו ובני ואני אחד, לצד כולכם אתם חלקים, לשני עצמנו את נחלק לומר: רצה
החלקים: שני בין הגורל ונפיל

 
(ËÎ).ÎÚכמו ובלבול, השחתה ל)ענין לד עכרתם(בראשית :
אור:‡ÂÂ.אותי: אם:ÂÏ‡.(Ï)מלשון מבזה:ÏÏ˘Ó.כמו
.‰˙:רבוי כמוËÚÈÂ.(Ï)מלשון פריחה, כהענין (לקמן

רב:יד) במהירות לומר ורוצה בהם, ויעט :(‚Ï).Ì˙„‚
כמוÂˆÂÙ.(Ï„)גלגלו:‚ÂÏ.פשעתם: יב)התפזרו, ה :(שמות

העם: שלו:˘Â‰È.ויפץ הזה:‰.שה ‡Â˙Â.(Ï‰)במקום
ושלל:ÂÂ‰.(ÂÏ)עמו: בזה כמו‰ÌÂÏ.מלשון (שםלפה,

ה) הלום:ג תקרב אל :(ÁÏ).˙ÂÙ:וזויות פינה מלשון
(ËÏ).Â˘È:יש לצד:ÚÏ.(Ó)מלשון
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