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.'כוליהומביראם"להרמבכ"משא,מוקצהיהיה .א,כהבגמראגג
.(לעילונתבאר)יא,סיג"פנד פגה

,ניצודישכבר,בוהסוכר)ה"הב" ,ללילכממותרנו

.ההלכהנו הלטתשםראהנח

ג;דגי משוםהואצידהבמחוסרומהאיסור,אמוטנהנט

ין:פ15ס



תצזמזביוםתלכותכב

ומותרמוקצה1האין]'להזמינםכריר"יומערבמעשהבהםשעשההכיון"'ם"יומקרב

קינם
-

אתריימ
ליהדסביראנ"ל"נ,]טן"יומערבלעשותהשאפשרפ"ואע."בתלושןשהיאהצידהלאסור
,ז"ודומיהןוהסתיטההץצירהכמואדםשלבידושהואדבראלא'כואפשרנץראדלאם"להרמב
(שםעיין"ן'גפרץבמלחמותן"הרמבשכתבמטעםנמיאי)אפשרשהריבידואינההצידהאבל

מחוסראיןנץראזהממנולהשמטאפשרואיישיגנושבודאידברוכל.ן"הניצודאתישיגשלא

שאיןכיוןי"שיעשובכדילהמתיןהצריכולמהכןאםלהץשותואין.כללאיסורבהואיןצידה
ישכןאםמוץצדמעזםביזםבזבאכילהשאכזרדכיזן,א"דלא,מזץצדמשוםאלאאיסורכאן
אינהכ"גשהתלישה,במחוברבמינוכישזהוהרי.ט"יולצודךשלאצידהגמורהמלאכהכאן

ראיןבגמראדמשמעמהאזהדיןם"להרמבלוויצא.""הפוסץיםלרובסופריםמדבריאלאאסורה
ביוניאמוריםדבריםבמהן"צדיןאיןבפרץש"כמ,מוץצהמשוםאלאועליהשובךביוניאיסור
פ"ואע,זימוןמהנישובךדביונימשמע,שםעיין'כוזימוןצריכיםאינם'כואווזיןאבל'כושובך
בץטניםדמיירי]של"והרא"ל'תוסשתירצוומה.צידהמתוסריןשהםלפיתייבלבשבתשהצרן
,'כובמפורהיןאידמישכיא"ידףבגמראשהקשומהכןראם,גדולדוחקודו,לנפרחושלא

הכימשום,"לבגמראכללנזכרלאוזה,לזהפוסץיםשכתבוכמומעטמפריתיןדהיינולומרצריך משמע

שובךליוניזימוןמועילולכן.מוץצהמשוםאלאט"ביוצידהאיסור,דאים"להרמבליה
גדוליםשבביבריןועוףחיהמדגיםיותרלתופסןונות,לערבלןלכלובןבאיןשהןכיוןועליה

ישיגםשלאאפשרשהרישיתפסומדעתותלויזהשאיןכיון,"להםמועילאינוזימוןשאפילו

בלשוןומוכרתברורוזה.נוטלאניוזהזהואומראותםשמזמןמהכלוםמועילאינולכן,חכלל
.לןם"הרמב

לשוןעלכתבאלאכלוםעליוהגיהמדלאועוד.]לעילשנתבארכמוד"הראבדעתמוכתוכן
מןשמכוסיםכיון'כואינוזהאברהםאמר'כומוץצהזההריגדוליםשבביבריןדגיםם"הרמב
שכתבוכמו.מוץצהמשוםדאסורם"כהרמבליהמביראד"דהראבבהדיאמשמע,ל"עכהעין
וסחיטהכץצירהט"ביוהאסורותממלאכותהיאדצידהנ]לןץיימאאנןדהא.]]עיץרוכן."]ו"הט

0.1.השכיה.רשם'.יש.(מעשהר'קעב)שםנמיאיב.שם0.1.ה.םן.1ש1מ1י.א.וע,כהשםותאיא .שם

אוריןלקינטורםם.ציינ

וקהואצידהאיסורך"להראבגםודאיאלאמא .מוקצהמשוס
,כךמשוסט"ביוציוהס"הרמבאסרלאולמהסב כדלעיל

.ה"סתצה'סי .לי.נראהאו,לומר.נראהסג
'וכוקציוהלענין)1"הא"פם"ברמבכמבוארסד .(בהבוכיוצא

כשצדהריט"יומערבדגיםצדאסשאף(ב,יג)טה יכולהיהלאוזאת.אחרתציוהכברהיאזוט"ביו

.ט"יומערבלעשותה סיכדלעילסו

,ה"סכלקמן.ט"סתצז' י"הב"פס"הומבהצריךדורוןשהביאבנכריסו

,ממחוברבתלישהכמובצידה,שיעשובכדי מחוזןהובאשלעניןאף)א"סתקמו'סיוכללקמן

ולקמן,שפפ"ברמבכמבואר,כ"כחמוראינולתחום שם
,(ואילךא"כי ,ל"כנהואשהטעםאלא)ט"סתצה'סיכדלעילטת

שלאגמוזהמלאכהעושהט"ביושכשתולש ראה,ט"ביומוקציןהןהפיוותשהרי,ט"יולצורך

,(אפה"ושםי"וש ,א,כהסט

.ז"סטלקמן.א,בוברייתאע דא,טעא

,איןה" .סו'סיא"פעב
אבל.ט"יומערבזימוןמועילשלכן)1"סיוכדלקמןעג ,(לפווחשיכוליםלגדוליםלא

ז"סיוכדלקמן,ב"סקיא"מ.זימןה"ד(א,ה)ן"רעד .ב-א"ומכ

,מפויחיםה"דשםי"כשגםוראהעה גמראהעו

.א,כד' .ג"ושפ"סיכדלקמןעז
.נ"ושה"סככדלקמןעת וכן,זימוןמועילשובךביונישרק)ח-ה"הב"פעט

,כמוכניןהןצידתןי"שעהמיםאמתבסוכר ,(שבביבריןועוףוחיהבדגיםכ"משא

ט"ביומותרתשציורנראהח"דא"בפש"שממפ (

.(מיקצהטעם"ייי משוםהואקטןבביברדגיםד"הראבשאסרשמהפא

.מוקצה כהטפב

משוםהואשהטעפשכתבא"כמולא,ז" ,צירה

.א"סובסוףבתחלתוכאן.ט"סתצה'סילעילפג



כגתצזמזביוםרכות

יכולאינואפילו.בידוילתופסןיכולאלאמצודהצריךשאינובעניןהואאםמ"ביולצודן
:י'שיתפוםעדפעמיםכמהלמרורצריךאלאארתבשריהלתופמן

שלאבמצודהלצודןשלאליזהרמובבידובקללתופמןשיכולבעניןהואאםשפילו)ב
:(,"בצולעושהשהואכדרךיעשה

ותוכמןלמעלהעומדאלאבידולתופמןכדילסמהלירדצריךאינועמוקבבורהםואםג
:כליקי"ע

שאפשרבדעתוהיההמיםאמתשמכרבשעהאולארגןהדגיםשהכניםבשעהאםך

ולכןיןהדגיםכלהוכנוהריכ"אהמיםשבאמתאושבארגןהדגיםלכלמ"ביושיצמרך
ראוישאינומהממלמלה~ואיןלמיםהשארולהשירשצריךמהמ"ביומהםלברורמותר
."'מ"יולצורךמ"יוקודםכולםהוכנושכברכיוןלו

מ"ביויצמרךלאשבודאייודעהיההמיםלאמתאולארגןהדגיםשהכניםבשעהאםאבל

אחריןקינמרם

,מילתאתריהני1ןכרחךעלכןואם."1'התוסמטעםאי)1ל"זי"דרשטעמיהמשוםאיודומיהן
טפחים'ורוחבבין"1שחילץומהצלוליןלאינןצלוליםמיםבין1יא"ההגשחילץמהדהיינו
ארוכהואפילוטפחים'וברוחבתלוידהכלנאמרדאם,זהאתזהסותריןהם,טפחים'מוליותר
כרחךועל,המיםבאמתסכירה'הוזכרלמהכןאם,א"ומנ1ןמשנההמגידשכתבוכמושריהרבה

.צלוליןשהמיםמהמהנילאתוכןואם,מוקצהמאיסורלאפוץיכדילומדצריך
עלא"מנפליגדלאלומרישהראשוןדבדיןמשום,"'מיליתריבהניז"כהטלפסוץישדברסוף
'הבבדיןדגםלומרישזהומטעם.]'צריךאיןאומצודהצריךאםתלויהדברדלשניהםו"הט
משוםאלאאינוטפחים'מוברחבהאוסריןשלהטעםעיץרכרחךעלדהרי,אהדדיפליגילא

טעםדמה,מותרבודאימצודהצריךאינודאם,מצודהוצריך)'א"רמשכתבכמונשמטיםם'דהדג
גםמצודהובצריך,מצודהצריכיםשאיןועוףלחיהמצודהצריכיםשאיןהמכוסיםדגיםביןלחלץ
,ן'ז"כהטנוהגיןדהעולם"'א"המגכתבדהאועוד.)'לאיסורבמשנהפשוטדהואמודהז"הט
שכתבמלשונומשמעוכן,ברוראיסורבזהליהמביראדלאמכללנכריי"עהתירל"זהואואף
וכיון.נכריי"עלעשותמותרולכןבעלמאחומראאלאדאינומשמע,נכריי"עלעשותלהחמידויש

:להץלבושהולכיןדרבנןבאיסורעליולסמוךישבהדיאמיץלו"שהט

.ה.םף~םק,ן]סו'ע)מ.1''הלל.'מהר.ק"פש.מהר'מלרג~הלכותין מ.(קפא

.שםא"תטז.ו"מקא" ,(שובך'ונ'לענין)א"פא"רמיזמצורהכשצרדאףהתירשהיאאלא)א"מקסוףז"שיד

.(סיבך'ונ'ב)מ"מכרוקמןיחה"רמקיאא"בקובמבואר,ה.ת..כל"קלאגבוה,קטנה .(יכוון

ארריןלקינטורםם.ינ.צ

.(במוסגר)א"סרישוככפיס.דכיצהג"רפפד פביצההירושלמיבשם,גזרהה"ד.א,גפה

י"הא" טעםהובאשלא,ט"סתצהטהלעילוראה)

.(ן"הרטעםאלא,,התום לפרשאיןכ"א,אסורהשהצידהל"דקייכיוןפו

,דלעילם"כהרמבהמיםאמתדהסומרזוהלכה כהראבאלח

אסורמ"ומ,צידהבזהכשאיןדמיירי,ד" עלכ"א,שכןוכיון.(סוכרכשאינו)מוקצהמטעם

,'כושחילקמהאתסותרתזוהלכהתהיהכרחים

).,,ספך פפט

.ז"חב" ,א,כהכגמראצ

רק)צידהמשוםקטןבביבראוסרשאינו'האצא מששה.שרחככארחשמתיר'והב.(מוקצהמטעם

,טפחים אסרושלא,אק"סא"ובסא"סא"ברמממפורשצב

ומחוסרנשמטיםוהדגיםרחבשהביברבמקוםאלא ,צידה

.ה"סצג שאומר:שם,ובגמ.אסורצידההמחוסרכל:א,כדצד

ז"הטשלגעתלעילוראה)ונצודהמצודההבא ,(גדולהמצווהדוקאהיית

,סקסוצח .טמחיסמששהרחבבארגזלהקלצו



תצזמזביוםתלכותכד

לכן.(נ)יןמ"ביולהםשיצמרךאותםאלאהוכנולאהריכ"אלמקצתןאלאהרגיםלכל
מוקצהממלמלהואשהריהמותרלמיםולהחזירלושצריךמה]מ"ביומהםלברוראמור
:"]רעוניןמוגמןנשושיעלהכלולאכולקח.לך.צראלא

ביןועוףחיהביןז]בהמהביןנ]מוקצהשהואמפני]]מ"ביולאכלו(נ)שאמורכלה
,]לאכולך]ויקתמישכחשמאמזונותלפניהםנותניםואיןמ"ביואותןמשקיןאיןדגים

מיםאומזונותן]ליתןמותרקצתמהםברתוקאבלממשלפניהםאמוריםדבריםבמה
ישכחולאהיכרלוישקצתמהםלהרתיקשהצריכוהורביוןושותיםואוכליםבאיםוהן
:אותןליקתיבאולא

לרוששאיןכיוןממאימחזעופותממאיםבהמותכגוןלאכילהראוישאיןדברכלן

מזונותןאםולהשקותןממשלפניהםמזונותליחןמותרלכןלאכולזיקתםישכחשמא
:שםע11ןן]ר"שכ'בסיש"כמעליו

אחרוןקזנמרס

ואף.",חדשופרי,זוטאואליהשבתתועולת"לן"רשכתבי'כן.'כולברוראמורולכן(ב)

"בסהרימץוםמכל,עליוחלץ'אץ"בסו"שהטואף.בבירורעליוחלץלא],א"המנ

-

'ז

כלליץחמותרולכןושביץמטלטלדלמאחיישינןדלאאלא,לברורדאסורבעצמווכתבבוחזר
ייטבשלאמהויחזירנ,כ"אחו"הטשכתבומה.למיםהמותריחזירולאברירהבלאלידוהבא

,תחילהז"הטשכתבכמואלאלזהמסכמתדעתואיןאבל,ל"רשלדבריפירושאלאאינו,בעיניו
בהדיאמשמע,ל"עכלמיםישליכנולאבעיניוייטבלאאםדודאיזהחששאיןדגיםרגביל"וז

כמוט"ביושיצטרךלמהאלאמועלתהזמנתוראין,מוקצהטלטולדהרילמיםלהחזירושאסור
:א"יסעיףע"בשושכתוב

.ן,י"רשכתבוכן."1משנההמגידכתבז,כן.'כומוקצהשהואמפנילאכלושאמורכל(ג)
.'זסעיףבלבושמשמעוכן.",זוטאבאליהכתבוכן.משנהבמגידעייןי,בירושלמיהואוכן

לפיובפרט.',כוותיהליהדסביראמשמע,'כומשנהבמגידאבלשכתבן,א"המגדעתמשמעוכן
.אחרבעניןלומראפשראיכןאםמוץצהמשוםאלאבצידהאיסוראיןם"דלהרמבא'לעיללש"מ

:]"ה"תצ'בסישכתבתימהועיין.א"הגעיין

.ן'זאה.רב,קושבת..דש.1.הנ.'פשבת.ירשיתבו.(נמל'אגמכאןכשיאמר'רפנ)ר.פתצה"פא.רמיט ק.פשםא.מ
.ב.פע.,ש.שםת.]ךתלישוםצידן'זא,ברירהש'רבריבנן)' .ת.התמנושמיזת,שםא.מ.צירהפזר'אבזשאיןאףכדדלקמןשזנך'זנ'כ,ר.'פתצה"פל'רלןבמקצהאלא

.נק.פא,בקזונתבאר.נ.יש,(ברירהט"רבררבנן)'.פשם"פלעיל.(ה.'פ ,ךשכ

.שםן.שז.שםם.רמב.ן'זאה.רב,כנ'תזפכהעלת.ה.פל,א.בתהובא.א'"ינ.פביצהש.ש'בי .שםמ.המממשמיזת,שםא.מבו.א.קזוראה.ה.פה.פר.אק.פזומאאליה.אק.פשבת
.שםא,תבזדלקמןשזבך'ת'בכמזכאןמרזשלא),."נ,.סכא מי

.אבלש"ומה"דתצח"םח.].שםא-מ.שםמ"מנח.(ח" ,זמעץנט.ו"היב"פמ"המממשמעית,ב"סקא"מנב

אחריןלקינטורםם.ינ.צ

.אין.יטהב,.,שבתקו.ירטנימקיואה-זהא,.,לנלליתצו .הטופיתשבתקז.יא'סיפעוצח
סצט

"
מקח.א

"
.ב סץ

"
מקט.א

"
,ושאסיוהבטידעתשהביאאחו)ב .('.נאבלנתב,צייהנששייך.סטהץא

יס,הפיסבללי.א,סקא..קתקו'.סלקמןוטואה'קשבביתתונויליס.ויס..לאיימיאפשו.)ה,סקקב .מא,בללההיואה..(וימנןצ,שא
סא,.,קיא.סקוסיףקג

"
.(להלשנתאין.יעה)א סא,.,קיב.ירטנימקיואה-זהא,.,לנלליתץד

"
.א ב,פקח

.(ציוד.בשאיןאי,במרצה,ושתלי)1.הי



כהתצזמזביוםהלכות

:למלמלוןאמורמוקצהשהואמפניבולהשתמשאומ"ביולאכלושאמורדברכלז

ודגיםעופותחיהמצודותכגוןמוקצהאינואומוקצההואאםמפקשהואדברכלח
אתמולאוהיוםנצודאםיודעואינובהםמוצאולמחרמ"יומערבפרושותשהיו
שהואביןראשוןמ"יוהואשהיוםביןינהערבעד]1במלמולביןבאכילהבין"1אמורים

במפיקוהולכיןלפיכךמתיריןלושישדברהואשהמוקצהלפיייגליותשלשנימ"יו להחמירן

בהשניצודבידועכ"יומערבמקולקלתהמצודהמצאואם("ו"תקמ'סיעיין)" יומערב
:"לצאתןומתנתקמתרפקשנצודשהדברמחמתהמצודהנתקלקלהולפיכךמןן"

מותרמ"יולמוצאיאבלעצמומ"ביואלאאמוראינומ"ביושניצודידועאםיאפילומן

מאליושהרימ"ביואיסורמלאכתנעשהשלאכיוןשיעשובכדילהמתיןצריךואיןמיד
באכילהאמורמ"יובמוצאישבתחלאםאבלמין"יומערבהפרושותמצודותי"עניצוד

אםמוכיםימיםשנישעושיןבגליותואפילוות"תקמ'בסיש"כמשבתמוצאיעדובמלמול
אחתקדושהשהןהשנהראששלמוביםימיםמשניחוץמידבשנימותרבראשוןניצוד
:]ות"תקמ'מיעיין"רת"ת'במישיתבארממעםארוךאחדכיוםוהן

לכלובןבאיןשהןכיוןתיבביתשהןעופותשארוכןתנשבביתויוניםותרנגוליםאווניםי לערבת

פתור""לכלובןחוץאפילו"בשבתאותןוהצד,צידהתמחומריןאינםהרי" ביותןלכתחלהלצודןמותרולפיכך
י"עאלאלתופסןאפשראיאפילו)אכילהלצורךמ"

:ו~ו"שיבמיש"כמבשבתןכמומ"ביולצודןאמורלאכלןצריךכשאינואבל"~מצודה

לכלובןבאיןואינן.בביתהורגלולאועדייןמחדששקנהויוניםותרנגוליםאוותאבליא
שהצרבעניןצידהמחומריןהןואםתרבותבנישאינןועוףחיהכלכשארדינןלערב

-לצוק,אפילה~מ"ביולצודןאמורי~ו"שי"בםשנתבארדרךעלחייבבשבתאותם
."אכילה
שיכוליןבעניןכךכלקמןלביבר"~מ"יומערבשנכנסהחיהכגון"צידהמחומריןאינןואם

,זמעיףע .רמשףמא

,יף.מעמב ,ו"בע"ושותיר.א,כדבריתאעג

.מקיזא"מ,ח'.מן.בנשמשאתמד .שםחראמה

.לכלובןה"דשם'"רשראהעד פישבת'הלם"רמב,א,קשבתמשנהמז

,הכיד' וכדלע

,ד"מכשמז"מל' .שםל'לעגםיראה,שםא"מ,שם'"רשנוח

,שםע"ושוסיר,שם'"רשחט בנטמשאתנ

לקמןראהמיקצהן'ולענ,מקחא"מ.שםן' .ר"מ

,מקיזא"מ,(ב,ל)א"חר"נמוחםיננונא בנשמשאתגב

.ח"מקא"מ,שםן' .מדף'מעגג

.שםנד בנשמשאתבה

.מקיזא-מ,שםן' .ח"מקא"ימשםן'בנצומשאתמשמעיתנו

,ז"כע"ושוטור.ב"מיע,בגצה'במצהגז "רשנח

.אבלה"רשם'

.ג"ושד"םתקטו"מוברלקמן,שםן-שו,שםם-רחשל בתשנהלא

ל"רקף)ב"ועא"עשםגמרא.ק"כחא,כדצה' תקטו"םלקמןה"יכ.ג"מע"ישומור,(אמורמוכןמפק

.(ם'הנושרפיותלעתן)מיד גמללרבןשאפילו)ב"עשםגמראלב

אמר,שמתיאל' 'גמה"ר(א,ג')שםן"ר.(במלמולאלתזהשאיןרב

.ד"םתקיג"מלקמןגםוראה,ן'א ,ג"מקא"מלג

תצח"םלקמןה"יכ.ד"מקמטיא"מ,זמינ"פש"ש'לד מ

-

.ר"מתקטי"מ.ג"מקא"יקוד"מתקיג"מ, מ,א,ד.אשרבלה
לקמןגםוראה.גק"מא"מ.ג"מקז" מי

לענין)-ומט,(שרגשיבכרין.לענ)ג"מתקמי .נ"ייי,ראשותןמ"ביון'תחומ

מפקמטעם.שנט"ביורין.מתשאלהמעם)מידלו .ג"מקשםא"קו,(משקא

.שםע"שו.תא"בבראלתורבןשמעיןכרבי,שםגבראלז ,באה"דשםי"רשלח

בכדיבזהצריךן.שא).אה"רב,לטרימן'ע'תוסלט

,ב"מתקמי'.מע"ושיתיר,ב"מנ"פש"רא.(שדגשי .ח"מתקיג7'ם.ז"םחקה'.םלקמןגםיראה,ג"מקכאןא-ת

,ו"מתקמי'.מ
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מקורהקמןביבראוקמןלביתמ"יומערבשנכנסןעוףוכןן)אחתבשחיהאותהלצוד

אלושכל]]למגדלמ"יומערבשנכנםדרורצפורוכן"]אחתבשחיהלתפסושיכולבענין
מ".נימקוםמכלו]מיפריםמדברילצידןאמירשנשנתפ"אעהןן.יעימדן.ציד.נכנר

בהםואיןמ"יומערבבהןידעלאאפילוי]אכילהלצורךלצודןהתירומ"יושמחתמשום
:"]מוקצהמשום

וילדון]מפחים'וד"ןאמהשבעיםבתוךןןלעירהממוך,ןבפרדםשקננוצביאואיל:יב
שלאפ"אעמ"ביואותםליקהמותרצידהצריכיםשאינםקמניםהןועדייןעפריםבו

"לעליהםודעתוליוםבכלאותםשרואהכיוןמוקצהמשוםבהןואיןמ"יומערבאותםוימן
ודאימפחים'ודאמהמשבעיםחוץהואהפרדםאםאבל]לאותםוימןכאילוהואהרי
מערבאותםוימןכןאםאלאמ"ביומהןליקחואמורמ"יולצורךלנעליהםדעתואין
:מלי"יו

ודעתומ"יומערבאותווימןאפלוחייבבשבתאותושהצדבעניןצידהשמחומרכליג
שביןכיוןמ"ביומאליוניצוראפלו"מל"ביואותוליקחואמורכלוםמועילאיןעליו

:,עמוקצהזההריצידהמחומרהיההשמשות

אדמעשלבביתווגדליןתרבות'בנשהןועוףחיהכגוןדהט'צמחומרשאינוכליך

תחבולותאומצודה'"עמשםלצודןצריךשאיןלמקוםמ"ו'מערבנצודושכבראו אחרותלן
הןהמתםשמן'לפמ"ו'מערבאותםרמןלא.אפילמ"ביואותןליקחמותר

שאוביציםלגדלאוולדותלגדלעליהםבבירורדעתוהיהכןאםאלא]לאכילהן'עומד
שנתבארכמומ"ביומוקצההאומרין'לדבר"ןמ".'לצורךמ"ו'מערברמוןצריכיםהן
:]]תשה"בם

.שצרןמהלימולכ"ביומהםלברורמותרמ"יומערבאותםלומןצריךשאיןאליכלכן
שאיןמהממלמלשהואפ"ואעלמקומויחזירבעיניוהוסבשלאומהבעיניווהוסבלו
שמיםיראכלמקוםמכל.כללימוקצהשאינוכיוןכלוםבכךאיןמ"ביולאכלוצריך
:י]מ"ביולמרוחיצמרךשלאכדימ"ליושיצמרךמהכלמ"יומערביברור

משאת.כ"ה'"פשבתהלם"רמב,א,כדשםגמראגט מקא"ח,שםבנסוין

.א"משטו"מוכדלעל.מ" תיר,שםמשנהסי
.שםע"ושי .שםא"מ.שםגמראחיא

בסיב

-

.א"משבח"מיכרלעל.שםא"מ,שםיגמראתא.

לעל.ב".םשטז"םא"רמ.יאיןה"דב,קישבת'תוםסיג ,א"מסוףשם

.חק"סא"מ.בסופיהמיבנימיןמשאתד,ס ס

.יג]תגיח"מ,ד".מלקמןגםראהה" ב1,ס

-

.ח"כע"ושותיר,א,כהתא. .ברנהמןרבמץ
.שםע"ישוטור.שםבגמראצהל תירסיח

,שםע"ושי "םל'לעיראה.ח"מתקא"םלקמןה"וכ,ח"מח"פרט,ס
.(משהי-ועראמהשלישי'ב:ן'תחומן.לענ]ו"משצח )שםן"ר.שםח"רע

,."מקא"מ,המיכרה"ד(",ד' .שםע"ישוטור.שםן"ד.בהה"דשםי"רשעא

,שםא"מ,שםן"רעב

נן'שאכיון)א"מקא"קווראה,שםא"מ,שםן"רראהעג םרלעילקטןמברכ"משא,ממשברשיתו

.(א"' בעד

.שםא"י- .ח"מע"ושיתיר,שםגמראעה )במלחמותן"רמבער

אמיקא"קו.ח"מוכדלעל,(בג' מיףשכה"מ.ג"מסיף'ש"מ,(להקשותן'ואה"ד)

.ח"ומר"מתקטו"מלקמןינ"ימכ.ז"ממלקמן,מיה .ו"חישועמור,א,כהבעהפראעז

,."מכדלעילעת ,א"מיכדלעילעט

,י"מח"מרפ מא"פאשריהגהות.שלד'.םב"חזרוע-אירפא

.ד'" .שםפרח.י"מלבוש,כתבה"די"בהיבא

.ג'מעןפב ה"רה"ב,שם."בבהובא.שםאשרייוגהיתזרועאירפג

.אחרונים,הק"מז"ת,ן'ז%א .מה"ראביפד
ל-רש.ואיתב"פית~מי.מהנהית,תשלב' .ח"מקא-ת,ב"מנ"פש"באנ
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צפריםוכןובעליהבשובךומקנניםשבאים,]הפקריונידהיינו"]עליהויונישובךיינימז
שהןפ"אע(העופותבהםלקנןבכותלהבנוייםחרםכליפירושן)במפיחיםשקננו

ונורחין"אדמןבסמפני1לנר1דלהשמםשעש1יין1ן,כמקוםמכל"לערנילכלינונאק
אפילו"לתפמןןנוחואיןויורדיןןממנונשממיןשםוגםאחריהןלעלותוצריךקינןעד

אפילומיי"ביולצודןאמורלכן.חייבה]מכלובןןאפילובשבתאותםהצרלפיכךבכלובן
לתחמןנוחאם.ואפיל"כלומןמועילאיןמ"יומערבאותםוימןואפילואכילהלצורך
:~כמ1ומןןהשיבילא,עליךןמגויותםשאיןכיוןאמור

לפרוחיכוליןשאיןפיעלאףהיסביןלפרוחשיכולין"יבגדוליםאמוריםדבריםבמהיז
צידהמחומריןהןהריאדםבנימפנילברוחיכוליןשהםכיוןמקוםמכל,לתחוםחוץ
לברוחיכוליםואין],מעםאלאמפריחיןשאין",קמניםאבלמ"ביולצודןאמורולפיכך

מוקצהמשוםבהןישאבלועומדיםניצודיםהןשכברצידהאיסורבהםאיןאדםבנימפני
:י"מ"יומערבאותםלומןצריךלפיכך.לוסמוכניןואינןאדםשלברשותואינןשהרי
אומדאו",מ"ביולושיצמרךמהמהןובוררמ"יומערבעומדהדמוןהואיכיצריח

ויאמרלמחרםשיכירםעיןמביעתאומימןבהןועושה,"מ"ביויצטרךכמהבדעתו
למחרנומלאנימכאןמתםואמרמ"יומערבבררלאאםאבל""למחרגומלאניאלו
כלוםלברורירצהלאאםואפילון,מ"ביומהםלימולואמורכלוםמועלת11הומנהאין
מןהשמנותיברורשמאגורהאמורשמינההןכחושההןלידוהבאמןלימולרוצהאלא

מוקצהשהןהכרושותאתמלמלונמצאהכחושותאתויניחהשמנותאתוימולהכחושות

:י,מ"ביושיאכלמהאלאלהזמיןבדעתוהיהלאשהרי

שבודאיויודעלמחרנומלאניכולםאתואמרשבשובךהיוניםכלאתזימןאםיאפילויכו
שבודאיויודעלמחרנומלאניזוגיםשניאלואמראםוכן"'"מ"ביוכולםאתיאכללא

מ"ביומהםיאכלשלאלאותםכלוםמועלתהזמנתואין]',אחד1וגאלאמ"ביויאכללא
בהמנהשזימןהיוניםמןאחתפרידהאפילוליקראמורולפיכךמוקצהנשאריםהםוהרי
שבודאייודעאינואםאבליברורשמאגזרהאמורלירזהבאמןלימולרוצהואפילוד
מכלשזימןמהמכליאכלשבודאילוברורשאיןפ"אעשזימןהיוניםכלמןיאכללא

לברורמותרולפיכךשזימןמהלכלהזמנתומועלתמכולםשיאכלשאפשרכיוןמקום

.ט"כוסייעמין,א,כדמצהתא.ברפה .יוניה"דשם."רשראהפו

.שם'"רשגםיראה,שםע"בשוהגההפז _שםחראפח

.א"מקיא"מ.הניה"רי"ירששםבגמראמרירבפט .לכלובןת"דשםי-רןצ

.שםא"מצא לעגםוראה,שםרשיימשנדליתצב

.ד"מכשטו'.םל' .שםבריתאצג

,שםע"ושיתירצד ,שםע"ישוסרצח

.ג"מידלעיל~ .שםא-מ,שםבגמראשמואלצג .שםא"מ.ימזיניזןה"דשם."רשמשמעיתצו

א,ה)ן-ר,סי"םא"פש-רא.ן'אה"רא,ט'תוסצח .שםע"ושוטור,א"בשה"ד

,ט"מלבישצט ,ב".מקא"מ.ו'סיבגכללש"המאת"שוק

.שםע"ושוטור.שםן"ר,שםש"רא,שם'תימקא ,נ"ישב"מביכרלקמן.שםא"מקנ

,א".מסיףלעילראהקג צירקד
,מ"מסוףע"ושי ,."מישועטור.הללכביתא,'מצהקה

.י"מקא"ובקו(במומגן)ד".מתצה"מלעילראהגלו ,מ"הה"דשם."רשראה,ק

.שםע"ושוטין.שםמשנהקח .א"בשה"ד(א,ה)1"ר,שםגמראקט

.שםע"שי ט,'"מלבוש,שםן"ר.ב"רע,'גמאראהקי

-

,י"מק סק

.ד"םכרלעלה'גוזרן'אט'בדגמשאב,ג"' ,א"מין-שו,(ב,לד)ר"חנידריחם'.רבנוקיא

.א"'םח-פרקין
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בכךאיןבידוהשארשממלמלפיעלואףהשארלהניח.ינ,לושצריךמהמ"ביומהם
:י"כללמוקצהאינםשהריכלום

אחדמפניאבוריםכולםןן,ימן~שאותםמכירואינו,שלשהקומצאיוניםשנימן"כ
"'"מתיריןלושישדברשהואמפניברובמתעמלואינון'"בהםשנתערבמנומןשאינו

-דקועלן'"מותריםהנשאריםהשניםהריליםנפלאונאבדאומהןאחדנאכלואם
:ש"ע]"י"ק'כיד"ביושנתבאר

שחוריםבמקוםלבניםמצאולמחרשאצלובקןולבניםאחדבקןשחוריםיוניםימן~כא
שאנואכוריםכולם]],מעםלפרוחיכוליןהןאם"],לבניםבמקוםושחורים

נ]"לכאןאחרממקוםשבאוהןאחריםואלולהםוהלכופרחושנימןאותםשמאחוששים
אםאבל

~
לבניםבמקוםשחוריםומצאה~בצדולבניםה~בצדשחוריםאחדבקןימן

אלאהראשוניםהןשהןלזמרחוליןשאנומותריםהםהרישחוריםבמקוםולבנים
:ז],מקומןשהחליפו

הקןפתחעלאותםמצאולמחרהקןבתוךהיוהיוניםאתשדמןבשעהאםכב
אםאבלהקןבכלשיהיומההנמיןהריבמקומןמוצאןשאינופיעלאףך],מותרים

אלושמאחוששיןשאנואכוריםח],מעמלפרוחכןיכוליןהןאם,],הקןלפנימצאן
ן]"לכאןאחרממקוםשבאואחריםהןואלולהםוהלכופרחושהזמין
"מעמהמעמן,ת,לדדיכוליןאלאמעמאפילולפרוחיכוליםשהזמיןהיוניםאיןאםאבל
הקןה~כבכותינ,אמהחמשיםתוךיוניםשלאחריםקינים]אתמוללהיהלאאם

אלאיכוליןשאינןכיוןמותריםהקןלפנישמצאןהיוניםאלוהרישבוהיוניםשהזמין
לאבודאיהיוניםאלוכןואםיי,אמהחמשיםמןיותרמדדהאינוהמדדהוכללדדות
שההיוניםהןהןאלאאחרממקוםבאו

~
כביצותיוניםשלאחריםקיניםישואפילו"ן"מין

~
בקרןשהןאלאהקןה

~
בושמצאהקןה~שלפניממקוםלראותםאפשרשאיבעניןזית

לראותשיכולמקוםעדאלאמדדהאינוהמדדהשכללפימותריםאלוהרישדמןהיונים
.",ממנושיצאקנואתמשם
אמהחמשיםתוךמוקציםיוניםשלאחריםקיניםהיואותםשזימןבשעהאתמולאםאבל

הנהות.שלד"מב"חזרועאור,שם."רשמשמעיתקנד אשר

.י"מקמא-מ.,שםלבהן,מי"מא"פ' .שלרמימ"ו''הלזרוראור.ז"הא"פתוספתאקבה

חמרששם,ה"למכך"ש'אול)א-ריב.ר"'םא-רם לרשבין.הצ

,(א" שםמשנהעכו

.ר"חיונייעתיר,ב,' מיל'לעגםוראה.שםע"ושותיר,א,א'גמראקכז

-

, מכ

,(להקשיתן.יאה"ר)אק"סא"קו.א" מתה"ד(א,ה)ן"רלכח

.זהמן'~ .שםגבראקכט ישומור,שםגמראקל
,שםע" ,מיידולבחרשוךקלא

,יאםת"דשםי-רשקלב מקםא"מ,שםגמראקלג

-

, .שםבגמראהמאברעוקבאמרקלך

,(שםרכושנה.רבדריש.בפ)הרה"דשםי"השקלה .שםע"ושומור,שםגבראקלו

וכתבה"ר'"ב.פוץרבני'תוסבשם,שםרוחם'רבנוקיג לענ)ר"מלעילה"יכ,א"מיא-רם,עוד

.(ם'דגן' .שםלעילה"יכ,א"הרמשהמעותקיד

.ב"'םע"ישומור,ב,'תשנהקטו "רשקטו

,שןה"דשם' .ד"'מקא"מ,שםגמראקט

,מן'ז"מתגה"ד(א,ה)שםן"ח.איבאה"דשם'תוסקיח .שםא"מ

,שםא-תקיט לוסיעלאר"בשיעזהמצוןקב

שםע"שווראה,נו'ד' .ר"'םתכה"מלעל.(ביהרם'שתכשאוכל)זף'מע

,ב"מיתנג"ם כפ,שםיגמראמשנהקנא

ע"שי.כגוןה"ד'"רשריש' .ב"מ

.נ"ישב"מביכרלקמן.במפייחיך)א,א'שםגמראקבב שםגמראקכג

.נ"'םלבוש,ב,'
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מניןמצאלא(י)הקןלפנישיימןהיוניםאתשמצאבשעהמזבוביוםהקן1המביכות
שזימןהיוניםשמאלרושישאתמולמנינםשהיהכמואדריםשבקיניםמוקצהשליונים

ה~לפסעדשהגיעועדוהמכיןמדדךשהרמ'מוקצומם'הןהקןשלפסיאלילהםהלכי ן,רים,אמהםולפיכךהקן
~:

במקוםשדוריםמצאולמררשאצלובקןושדוריםארדבקןלבניםזימןאםהדיןוכןככ
אמהרמשיםותוךלדדותאלאלפרוריכוליםאיןאםשרוריםבמקוםולבניםלבנים

הקיניםמתוךלראותםאפשרשיהיהיוניםשלארריםקיניםשםאיןהקיניםאלומביבות
:שנתבארממעם"7ןמותריםשזימןהיוניםאלוהרישזימן

ישאפילוין,שניםרקהקןבאותומצאלאולמררארדבקןיוניםשלשהזימןאםכך

להםהלכוהראשוניםשמאלרושוישאררים7תיוניםשלקיניםהקן1המביבות

-,השהשלישיחוליןשאנולפימותריםהןכ"אעפהמוקציםקיניםשלהןהשניםואלו
1השלשתןאתקשר(")אותםשזימןבשעהאםואפילו"ת,ש1ימןאותםהןוהנשאריםלו

מותרין.אלהריתנ,מ1ה1המותריןאוב1ה1הקשוריםשניםרקמצאלאולמרר]בנהית

.7תימקשירתםולהנתקלהתפרקרתםהבעלישדרךלפי
ב1ה1הקשוריןשלשהמצאולמררב1ה1הוקשרןארדבקןשניםאלאזימןלאואפילו

אחריןקינמרם

אםשפירשנן,י"רשמפירושמשמעוכן.ז"חדשהפריכתבנ',כן.'כוונים'מניןמצאלא(ר)

אסוריםולכן,אחריםיוניםשםראיןמייריי',מרישאגםט"דביומשמע,ני,'כיאתחילהיהלא
אלאשםאיןואםבסיפאלאמרהאיך"',כןואם.בקניהםנמצאושלאהמוקציםהןהןשמאאלו
."],אתמולהיהלאאםפירשולכך.רביםלשוןמדקתניאלןולאקאיראיונים],ומשמע.ן"הם

:ק"ודו

ד"ביוך"השדעתוכן,"],חדשופריו],ולבושנ]7א"רמכתב]],כן.'כושלשתןאתקשר(ה)

כמאןליהדסביראמוכחכןאם,'טומצאעשרהניחאםלהתירשםכתבשהרין],ג"ססימן
.ן],ט"תל'סיהטורכדעת"]"מחלוקתאחדבכיסי],דאמר

א-רת,זעמןה"ד(א,ה)ן"ר.שםבגמרא'אשרבוכמבא"קווראה,יאהה"דשםי-רשמשמעית.ד"'םח"מרקלו כים'שבשנלהפומקיםאף)ג"רח-פך,ג".ם,מקיד

ם' אחדם.שבמל"י,רק)1"םתלם'סיילעילמחליקתכן.יאםש"ומה"דשםח-פךקלח

םתלתמייכדללל,מחליקת.ג".םמבנייעמיי,ב,'תשנהקלט

-

וקנאמרחמץשבככרות, מדבהאקפ

.הק"סא"קייראה,(מותריבאן,בקשורים.א,א'שםבגמראכמבואר,דשא.ר" .שםפריה,מ"מקסוףז-ששעג.ג".םלבוש,ב,יגמראקמ4

.שם'אשרבקמר

ארריןלקינטרםם.ינ.צ
,'כוומשמע,(ומותרים)ואתמולהיום אינםוהיוםאתמולכשהיוכ"משא,מותריםקכא

,אסורים קולכללותקבב

.ט"יונימוקיראה-זהא" .יגסעיףקכג
,יגסעיףקכד .יגסעיףקבה
.(מהעיןשנתעלםככשר)ח"סקקבו מאתייםשהניח,שנימעשרבכספי)ב,יביצהקכז

,(מנהומצא ,מותרזהגםוביוניםקבת

,הביתכללבדוקחייבבקשוריםשדוקאקכט סשםוכדלעיל

.ז"

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקיג ,יוניםמניןמצאלאשהיוםבזהשדוקא)ידסעיףקיד

.(ואסוריםריעותאהוי ,ואםה"דא,יאקטו

,(מותריןאזי)הןאלאקטו המשנהשלקיז
אתמולשהיוהיינו,שאסורים)מ,י .(אינסט"וכיו

שאם,במשנהכןלפרשי"רשהוכחתלבארבגקית אם.,היום.גם.כשישנםמיירישברישאתאמר

כל ,'כו

,טסיגרעהיוםשםכשאיןאדרבאהרי,מותריםקיט לפרשואיןקב

שישאמיירישברישא,הקןעלדקאי וליבאמייריוכסיפא(ואסורים)ואתמולהיום



תצזמזביוםהלכותל

בערבאלאמ"ביוקשרןלאהמתםומןב1ה1הקשרןארםשבוראימותריםכולםהרי
מצאלמתראםאבל"ת"1וקשירהי"עמ"יומערבמוכניןהשלשהכלהריכןואםמ"יו

מ"ימערבאותווימןשלאאחדכיחיששהרין,אםורכולן,הרמ1ה1הן.מפוררשלשה
""קשוראינווהשלישיב1ה1הקשוריןשניםמצאואם,ת,אמוריםכולםמכירושאינווכיון

מערבוימנושלאוהשלישישנימןאותןהןשהןאומריםשאנומותריםהקשוריןהשנים
:אמורמ"יו

רעתםוהמיתואותוהקצו"ת,בעליוכןאםאלאאמוראינומוקצהשהואדברכלכה
שהביאנכריולכןכללמוקצהנקראאינוממנורעתםהמיתולאבעליואםאבלממנו

אחריןקינמרם

דהא,ז"הטשכתבכמו]י,מץילינןחמץובבדיץת"י,ליהדמספץאי,ו"הטכסברתלומרואין
בבדיץתשהרי,כןלומרצריךכרחךועל.נבילהבבשרנתחלףשמאדאורייתאספיץאישינ,שם

,הביתבאותואחרבמץוםומצאזהבמץוםהניתאםט"תל'סיהטורמיץלדרשןדהיאמשוםחמץ

כלמלשוןשםומשמע,אסורשהניחבמץוםשלאהבשרמצאראםלןץיימאיז,ג"ס'סיד"וביו

החץכתבוכן,דאורייתאא,ספידהואמשוםלומרצריךכרחךועל,ביתבאותואפילוהפוסץים
ין,דפלוגתאבספיץאדרבנןבמוץצהלהחמירכללמסתברלאהכיובלאו."י,ט"תל'סיסוףיעץב
משוםשבתלפצימוץצהראין"י,רביצה'ג,בפרוסיעתוש"הראפסץודהא,יי"מעשהבספץאלא
גביהתתפרץבסוףכתבוכן,המיץלאחרהלךדרבנןובמוץצהין,דאמוראיפלוגתאדוהו

פשיטאתנ,ספץמחמתאלאאוסראינוהאוסרדאף,דירבנידוןובפרט.]ת,שםעיין"ת,מדבריות
.סופריםדבריבספץהמיץלעלדסמכינן

דהא,מידימשמעלא,מקושריםאפילוכתבושלאוטויתז,ם"מרמבמשמערכןו"הטשכתבומה

,"ת,היארבימתניתיןלימאמץשההכיואפילו,וטורם"הרמבכלשוןתני,סתמאנמיבמתניתין

רביליטאלהקשותשישעדמץושריםאפילוכךכלמשמעדסתמאמשוםלומרצריךכרחךועל

אלאלפרשהפוסץיםדרךאמרינןולא.יותרלפרשכןגםוטורם"הרמבהוצרכולאכןואם,היא
כיוןועוד.מידימקשההגמראהיהלא,להסתפמקוםהיהאילוכאןאבל,להסתפץשישבמץומ
כןאם,בהדיאעליושיחלוץהראשוניםמןלאחדמצינוולאבמץושריםבהדיאהתירתן,ן"שהר

.כוותיהליהדסביראמשמעתי,א"רמעלחלקשלאא"ההגמסתימתוכן.כוותיהדנקטינןפשיטא
:ט"תל'סיחדשותיופרי"ן,יעץבהחץכתבווכן

.נ.'ם10ףק,ן].שם0.1קמואפרשלפטלאף,11פנואשכתב)שם,.סראהקמה .ם'וציונמ"מיראה,ז"מקכתקמומיא"מקתח,(בזה

,ב"עה'וכדצ.שםו"טקפד

ארריןלקינטורםם.ינ.צ
.טק"סקל ,להטורקלא

,הלבתאכמאז ,מחמיריםמוקצהבסמקאבלקלב

,ן"הששהתיר,מהעיןשנתעלםבבשרקלג .בסעיףקלד
,ט"סוסשםוכדלעילקלה .קחכללוההוראההפוסקיםכלליראהקלו
.ג"וש,ח"בכדלעילקלו סקלת

.1"סשי"סוכדלעיל.ז" .ב,בוביצהקלט
.יד'סיקם כסתםוינואםלישנאתרי(ב,מ)בגמראשישקמא

שמותרג"מיתצה"סלעילל"דקיי)מוקצה שיטהלעילל"דקיי)וצימוקיםכגרוגריתאו(ט"ביו

ג"כהבשםשםש"הראוכתב,(בשבתאףשאסורס"ס

שמוקצהכיון)לקולאדאזלינן(ד,לזט"יו'הל) ,(מדרבנן

לגברימסכיםש"הראשגם)תצח"סטורראהקמע בה

מהי)ולזהרבנוש"ומה"דשםי"נ.(ג" ל"דקיי)ה"סשםלקמן.(שםש"מהראההוכחה

,(בזהלהחמיר ,נינהואחרינישמאקמג

.ו"הב"פקמר מגמראקמה

סייריהמשנהלשוןפשטותואם)ב,י שאפשר,כיסים,לבשדומה,קשוריםכשאינן

.(הקושיהמהיכ"א,לרביחכמיםמודיםבזה ד(א,ה)קמו
,זימן"מתגה" כללוההוראההפוסקיםכלליוראה,יגסעיףקמז

.שיא .(כאןא"כרמל"דקיי)יק"סקמת
בסעיףקמט



לאתצזמזביוםהלכות

התרוםבתוךלושישמשובבותצידהצריכיםשאינםקמניםיונהבנילישראלדורון
גדוליםהםאםאבל")"י"ש'בסיש"כמ)"כלוםמדעתומקצההנכרישאיןלפיתן"מותרים

לנקששצריךכיון]),ישראלנשגילצדןשלאפ"אעאמוריםצידהם,כ.שצרעדכךכל
ה~שאיןלפינ),מהןדעתומקצההנכרישאיןמהכלוםמועילאיןלתפסןכדיתרבולות

:י)"לתפמןיוכללאשמאבדעתותלויהדבר
מריפהתהיהאםשםלהנידהבאפשרשיהאבמקוםיבדקנהמובביוםבהמההבודקכך

המורהרכםוכן"),אררלמקוםה~ממקוםמריפהכשתמצאלמלמלהשאמורלפי
במקוםמקודםשינירוהועדיורהלאיאמראםלמלמלואמורשיהאבדבר""הוראה
:",למלמלואמוריהאשיאסוראררכילוהמיורד

תמצאשמארוששיןואיןהבדיקהקודםלהפשימהמותרמ"ביובהמההשורםז:ס
.כשרותההןבהמותשרובהיתרצןברוקתאותהשמעמידיןלפי")"מריפה

"ן"להפשימהרשאייהאלאמריפהותמצאיבדוקשאםבדקהקודםשיפשימנהלוומזב
:אכילה-לצוקשלא]ן"גמורהמלאכהעושההואשהרי

נולדהאומריםלדברי(י)לצלמימרמהאפילונ",למלמלהאמורמריפהנמצאתאםכח

אחריןקינמרם

נשתנהשלאדברדבלונ,ל"ורש]ן,ג"וסמ"ן,ם"הרמבדעתן,הנה.'כונולרהאומרים'לרנר(ו)

נולדזהאיןטוביוםמערבמוכןשהיהלמהעכשיומוכןשאינופיעלאףטובביוםגופו
שמתהדבהמה'טק"סט"תצ'בסיכתבאברהםהמגןאבל.שמתהבהמהגבישםעיין,מוץצהאלא
רא,דמעיגבעלאףנולדהוידץליפין]ן,ט"כדףשבת'ובתוסבגמראמשמעוכן.וי,נולד'הו

דוהבינייהולחלץאיבארבהטעמאכןלאראם,'כווהאה"בדשםעייןמיגליוהשתאמיגלי
א"במהרשכתבוכן,מ,שמואלה"בדג"ץמדףשםבתוספיתבהדיאמשמעוכן.",נולדוזהמוץצה

דסלץאמשמע"ן,'כונולדדלאודמישפירה"דב"ער"ידףבחוליןי"ברשבהדיאמשמעוכן.שם

.טרפהשנמצאתאושמתהכגוןדאפרתאוכלאהוהדלאהיבאבמסץנאהואוכן,נולדדהוידעתך
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