
1   פרק א הלכות ערכים וחרמים ספר הפלאה 

  
  

  

  הדף היומיללומדי ם "רמב
 - מתוך משנה תורה .  נוסח מדויק ביותר- רכם וחרמיםעהלכות  ©

 בהוצאת מפעל משנה ,מהדורת המופת בכרך אחד עם מפתחות
מוקדש . com.mishnetorah.www .4167003-077 ,תורה

  .ללומדי הדף היומי בפורטל הדף היומי
  
  

שכל שם לו למטרה להגיש כמפעל מתנדבים  מפעל משנה תורה
אופן המקיף ב, כולה אחד ואחד יוכל להכיר את התורה שבעל פה

כפי שהביאה  ביותר ובצורה המתומצתת והמסודרת למופת
וכך יעמוד לפני . "משנה תורה"ם לביטוי בספרו המופתי "הרמב

תורה שהוא שואף למימושה ,  תורה שהוא זוכר וחי,תמציתי, תשתיתי, הלומד בניין עקבי
תורה  מקיפה הנוגעת בכל פינות החיים ומשפעת על חייו , השלם ולא רק לשאת ולתת בה

  . ומעצבת את תובנותיו
 
 
 

 ,חזור הנוסח עוסק גם בביאור משנה תורהשמפעל משנה תורה ל
, 14 ספרים מתוך 9 לאור במסגרת זו יצאו  - ב " טבת תשע-  ועד כה

אחד כרך  -אלו בימים  ו.חים לקחת לכל מקוםבעשרה כרכי כיס הנו
מבואר עם מפתחות , ספרי המשפט העברישל  ) עמודים1136(גדול 

  .)'שטר צוואהב וכו, שטר שכירות(ונספחים מעשיים 
  
  

לסכם כל לימוד במשנה תורה  מוצע בזאת ללומדים את הדף היומי
  ".עין משפט נר מצוה"על פי ההפניות שב

 .אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודכם
  



2   פרק א הלכות ערכים וחרמים ספר הפלאה 
  

  יםמִ ָר חֲ ים וַ כִ ָר ת עֲ כוֹ לְ הִ 
א ַתֲעֶׂשה,תִמְצווֹ  ֵיׁש ִּבְכָלָלן ֶׁשַבע  ָלדּון ְּבֶעְרֵכי )א: ְוֶזה הּוא ְּפָרָטן,  ָחֵמׁש ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ּוְׁשַּתִים ִמְצוֹות 
   ִּדין ֶעְרֵכי )ד.  ִּדין ֶעְרֵכי ָּבִּתים)ג.  ִּדין ֶעְרֵכי ְּבֵהָמה)ב. ְוֶזה הּוא ִּדין ֶעְרֵכי ָאָדם, ָרׁש ַּבּתֹוָרהָֹאָדם ַּכֲאֶׁשר ְמפ

א ִיָּמֵכר ֵחֶרם)ו.  ִּדין ַמֲחִרים ְנָכָסיו)ה. ָׂשדֹות    א ִיָּגֵאל ֵחֶרם)ז.  ֶׁש   .  ֶׁש

  .ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו

ערך אדם ודמיו  ןוֹ אשׁ ק ִר ֶר פֶּ   

 ִּכי ִאיׁש" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ׁשּדֵ ְק י הֶ רֵ ְד ל נִ לַ ּכְ ר ִמ ֶד ם נֶ ים הֵ כִ ָר עֲ הָ א 
 ַחָּיִבין יכָ פִ  לְ ,)ב,כזויקרא ( "ית ַליְֹּכ ְנָפׁשְּבֶעְר  ַיְפִלא ֶנֶדר

דברים ( " ְתַאֵחרא" וְ )ג,במדבר ל( " ַיֵחל ְּדָברוֹ א"ם ּוּׁשן ִמ יהֶ לֵ עֲ 

  .)ג,במדבר ל( "ֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשהַֹהּי ְּכָכל" םּוּׁשִמ  ּו)כב,כג

 הָר וֹ ּת ּבַ ׁשָר ֹפר ְמ ׁשֶ אֲ ין ּכַ כִ ָר י עֲ ינֵ ִד ן ּבְ דּוה לָ ׂשֵ ת עֲ וַ צְ ִמ ּוב 
 'ילַ ה עָ ֵעֶר זֶ ' ָהאֹוֵמר  אוֹ 'ילַ י עָ ּכִ ְר עֶ 'ד ָהאֹוֵמר חָ אֶ וְ . )ויקרא כז(

א הּווְ , ָר עֱ ּנֶ י הַ נֵ י ְׁש פִ ֵעֶר לְ ן הָ תֵ  נוֹ -' ילַ י עָ נִ לוֹ ֵעֶר ּפְ ' אוֹ 
  .רתֵ א יָ א ָּפחּות וְ  ,הָר וֹ ּתּבַ ב ׁשֶ צּוּקָ ר הַ בָ ָּד הַ 

 ים יֹום אוֹ לִׁש ן ְׁש  ּבֶ ָר עֱ ּנֶ ה הַ יָ ם הָ  אִ ?ֵעֶרא הָ ה הּוּמָ כַ וְ ג 
 ֲהֵרי ֶזה 'ילַ ה עָ ֵעֶר זֶ 'יו לָ ָהאֹוֵמר עָ  וְ , ֵעֶרין לוֹ  אֵ - ָּפחּות

  .םלּוב ּכְ ּיָ  חַ ינוֹ אֵ  וְ ', ָעַליהי זֶ לִ ֵעֶר ּכְ 'ר מֵ אוֹ ּכְ 

 - תרוֹ מּוים ּגְ נִ  ׁשָ ׁשמֵ ן חָ ד ּבֶ ם עַ ים יוֹ לִׁש ְׁש ד ּוחָ ן אֶ ּבֶ ה ִמ יָ הָ 
  .יםלִ קָ ה ְׁש לׁשָ ה ְׁש בָ קֵ ּנְ הַ  וְ ,יםלִ קָ ה ְׁש ּׁשָ ִמ ר חֲ כָ ּזָ ֵעֶר הַ 

 - יםִר ְׂש ת עֶ נַ ים ְׁש לִ ְׁש ּיַ ד ׁשֶ  עַ ,דחָ ם אֶ  יוֹ ׁשת ׁשֵ נַ ְׁש ס ּבִ נֵ ּכָ ּיִ ּׁשֶ ִמ 
  .יםלִ קָ ת ְׁש ֶר ׂשֶ ה עֲ בָ קֵ ּנְ הַ  וְ ,יםלִ קָ ים ְׁש ִר ְׂש ר עֶ כָ ּזָ ֵעֶר הַ 

ת נַ ים ְׁש לִ ְׁש ּיַ ד ׁשֶ  עַ ,דחָ ם אֶ ים יוֹ ִר ְׂש עֶ ת וְ חַ ת ַאנַ ְׁש ס ּבִ נֵ ּכָ ּיִ ּׁשֶ ִמ 
ים לִׁש ה ְׁש בָ קֵ ּנְ הַ  וְ ,יםלִ קָ ים ְׁש ִּׁש ִמ ר חֲ כָ ּזָ  ֵעֶר הַ - יםִּׁש ִׁש 
  .יםלִ קָ ְׁש 

 ,תוֹ ם מוֹ ד יוֹ  עַ ,דחָ ם אֶ ים יוֹ ִּׁש ִׁש ת וְ חַ ת ַאנַ ְׁש ס ּבִ נֵ ּכָ ּיִ ּׁשֶ ִמ ּו
 ,יםלִ קָ ר ְׁש ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ ר חֲ כָ ּזָ  ֵעֶר הַ - יםנִ ה ׁשָ ּמָ ה ּכַ יָ  חָ ּוּלפִ אֲ 
  .יםלִ קָ ה ְׁש ָר ׂשָ ה עֲ בָ קֵ ּנְ הַ וְ 

ל כָ וְ . הָד ּלֵ ם הַ וֹ ּית ִמ עֵ ת לְ עֵ מֵ  - ּוּלאֵ ים הָ נִ ּׁשָ ל הַ ּכָ ד 
ת אוֹ  מֵ לׁשל ְׁש קַ ְׁש א ִמ הּווְ , ׁשֶד ֹּקל הַ קֶ ׁשֶ ּבְ  -ים לִ קָ ְּׁש הַ 
 ּוׂשעָ יו וְ לָ  עָ יפּוסִ ר הוֹ בָ כְ  ּו,רהוֹ ף טָ סֶ ּכֶ ה ִמ ָר עוֹ ים ְׂש ִר ְׂש עֶ וְ 

  .)ב,א( יםלִ קָ ת ְׁש כוֹ לְ הִ ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ּבְ , עלַ  סֶ תוֹ אוֹ 

ה ָר וֹ ה ּתבָ צְ א קָ ׁשֶ , ם ֵעֶרהֶ ין לָ אֵ  -ס ֹינגִ ֹרְּד נְ ַאם וְ טּוְמ טֻ ה 
ם טּוְמ  טֻ יכָ פִ לְ . יתאִ ָּד ה וַ בָ קֵ נְ  לִ אי אוֹ ַּד ר וַ כָ זָ א לְ ּלָ ֵעֶר אֶ 

 ינוֹ אֵ  -ר חֵ  ַאיכוֹ ִר עֱ הֶ ׁשֶ   אוֹ 'ילַ עָ י ּכִ ְר עֶ 'ר מַ ָאס ׁשֶ ֹינגִ ֹרְּד נְ ַאוְ 
  .םלּוב ּכְ ּיָ חַ 

י ּכִ ְר עֶ 'ר מַ ָאי ׁשֶ וֹ ּג? ֵּכיַצד. יִר עֲ  מַ ינוֹ  ֲאָבל אֵ ,ָר עֱ נֶ  ַהּגֹויו 
ל אֵ ָר ְׂש יִ וְ . םלּור ּכְ מַ א ָא - 'ילַ ה עָ י זֶ לִ אֵ ְר ְׂש ֵעֶר יִ  ' אוֹ 'ילַ עָ 
ן תֵ  נוֹ -' ילַ י ַהּגֹוי עָ נִ לוֹ  ּפְ ֵעֶר'  אוֹ 'ילַ ה עָ י זֶ וֹ ֵעֶר ּג'ר מַ ָאׁשֶ 
ת אֶ  וְ ׁשֵר חֵ ת הַ  אֶ יִר עֲ ּמַ ן הַ כֵ וְ . ָר עֱ ּנֶ י ַהּגֹוי הַ נֵ י ְׁש פִ לְ 

  .יונָ י ׁשָ פִ ן ּכְ תֵ נוֹ  וְ ,בּיָ חַ  -ה טֶ וֹ ּׁשהַ 

 - ה לוֹ יֶ הְ יִ ה וְ ֶד ּפָ ם יִ אִ  וְ ,לאֵ ָר ְׂש ר יִ ָאְׁש  ּכִ רֵ עוֹ  וְ ָר עֱ ד נֶ בֶ עֶ הָ ז 
  .רַד ּנָ ן ֵעֶר ׁשֶ ּתֵ יִ 

ת  אֶ יִר עֲ ּמַ ד הַ חָ אֶ יא וְ ִר ּבָ ה הַ פֶ ּיָ ת הַ  אֶ יִר עֲ ּמַ ד הַ חָ אֶ ח 
  סֹוֵמא אוֹ ין אוֹ ִח  ְׁש הּכֶ  מֻ ָר עֱ ּנֶ ה הַ יָ  הָ ּוּלפִ  אֲ ;הלֶ חוֹ ר הַ ּועּכָ הַ 
  .הָר וֹ ּתב ּבַ צּוּקָ  ׁשֶ מוֹ יו ּכְ נָ י ׁשָ פִ ן לְ תֵ  נוֹ - םל מּו ּכָ וֹ  ּבׁשיֵ ם וְ ּדֵ ּגִ 

י מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד 'ָהאֹוֵמר ? ֵּכיַצד. יןכִ ָר עֲ ן ּכָ ינָ ים אֵ ִמ ָּד הַ ט 
ן טָ י קָ נִ לוֹ  ּפְ תוֹ ה אוֹ יָ  הָ ּוּלפִ  אֲ -' ילַ י עָ נִ לוֹ י ּפְ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ ה עָ זֶ 
א הּוה ּׁשֶ ן מַ תֵ  נוֹ ,יוֹ  ּגס אוֹ ֹינגִ ֹרְּד נְ  ַאם אוֹ טּוְמ  טֻ  אוֹ מוֹ ן יוֹ ּבֶ 
י . קּוּׁשר ּבַ ּכָ ְמ ד נִ בֶ א עֶ  הּוּוּלאִ ּכְ , ףלֶ  אֶ ר אוֹ ינָ ִּד , הוֶ ׁשָ 
 לּוּפְ יִ וְ , תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ן לְ מָ תָ ל סְ ֹּכ הַ - ןּלָ ּכֻ  יםִמ ָּד הַ ים וְ כִ ָר עֲ הָ וְ 
  .תיִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ ׁשֵ ְד קָ ת לְ נֶ כֶ  מּוׁשָּד ְק ִּמ ה ּבַ תָ יְ הָ ה ׁשֶ ּכָ ְׁש ּלִ ל לַ ֹּכהַ 

 רוֹ ְד  נִ יפִ ן ּכְ תֵ נוֹ  - 'ינִ לוֹ י ּפְ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד 'ר מַ ָאי ׁשֶ וֹ ּגיא 
 ה אוֹ בָ ָד ם נְ ייִ וֹ ּגן הַ ין ִמ לִ ּבְ קַ ין ְמ אֵ ׁשֶ , הּכָ ְׁש ּלִ ל לַ פֵ  נוֹ ינוֹ אֵ וְ 
ָלֶכם  א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִםיק ְירּוָׁשלַ ֶד  ּבֶ ת אוֹ יִ ּבַ ק הַ ֶד ק ּבֶ ּזֵ חַ ר לְ ֶד נֶ 

ֵהינּו   ֵאיןְוָלֶכם" :רמַ אֱ נֶ  וְ ,)ג,דעזרא ( "ָוָלנּו ִלְבנֹות ַּבִית ֵלא
  .)כ,נחמיה ב( " ִםיירּוָׁשלָ ּבִ   ְוִזָּכרֹוןֵחֶלק ּוְצָדָקה

ר ַד ם נָ  אִ :רַד י נָ ת ִמ עַ ל ַּד ק ַהּגֹוי עַ דֵ ּבָ  יִ ?ןהֶ ה ּבָ ׂשֶ עֲ ה ּיֵ מַ ּויב 
ן הֶ ה לָ אֶ ָר ּיֵ ה ּׁשֶ מַ ין ּבְ ית ִּד  ּבֵ ּוהיאּוצִ  יוֹ - לאֵ ָר ְׂש ת יִ עַ ל ַּד עַ 
ם יִ מַ ּׁשָ לַ 'ר מַ ם ָאאִ  וְ ; ִםיק ְירּוָׁשלַ ֶד בֶ ת ּויִ ּבַ ק הַ ֶד ּבֶ ץ ִמ חּו

  .זּונְ ּגָ  יִ -' יּתִ ְר ַד נָ 

ב ֹריל וְ אִ  הוֹ :יםִמ א ָּד ֵעֶר וְ א  ין לוֹ  אֵ - ססֵ וֹ ּגהַ יג 
 ינוֹ ר ִּד מַ גְ ּנִ י ׁשֶ ן ִמ כֵ וְ . תמֵ א ּכְ י הּורֵ  הֲ - היתָ ִמ ין לְ סִ סְ וֹ ּגהַ 
 יכוֹ ִר עֱ הֶ  וְ ,רבַ עָ ה ׁשֶ ָר בֵ ל עֲ  עַ גוֹ ְר הָ ל לְ אֵ ָר ְׂש יִ ּלְ ין ׁשֶ ית ִּד בֵ ּבְ 
ר מַ ָא ׁשֶ  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד 'ר מַ ָא ׁשֶ  אוֹ ,מוֹ צְ  עַ יִר עֱ הֶ  ׁשֶ ר אוֹ חֵ ַא
, את הּוּמֵ ה ּכַ ּזֶ  ׁשֶ ,םלּוב ּכְ ּיָ  חַ ינוֹ  אֵ -' ילַ ה עָ י זֶ מֵ ְּד 'ר חֵ ַא
ֵחֶרם  ָּכל" :רמַ אֱ ה נֶ ל זֶ עַ  וְ ;יםִמ א ָּד א ֵעֶר וְ  ין לוֹ ת אֵ ּמֵ הַ וְ 

 ין לוֹ ר אֵ מַ לוֹ  ּכְ - )כט,קרא כזוי( "א ִיָּפֶדה ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן
  .תּמֵ א ּכַ י הּורֵ א הֲ ּלָ  אֶ ,ןיוֹ ְד ּפִ 

 ן אוֹ יהֶ מֵ ר ְּד ַד  נָ ים אוֹ ִר חֵ  אֲ יִר עֱ הֶ ג ׁשֶ רֵ הָ א לֵ צֵ וֹ ּיה הַ זֶ יד 
  .יוסָ כָ ּנְ ל ִמ ֹּכין הַ בִ גוֹ  וְ ,םּלֵ ׁשַ ב לְ ּיָ  חַ - יקּזִ הִ 

ן טָ קָ וְ . לאֵ ָר ְׂש ר יִ ָאְׁש ין ּכִ כִ ָר עֱ נֶ ין וְ יכִ ִר עֲ ם מַ יּיִ וִ לְ ים ּונִ הֲ ֹּכטו 
, םּלֵ ׁשַ ב לְ ּיָ חַ  -ים ִמ ר ָּד ַד  נָ  אוֹ יִר עֱ הֶ ים וְ ִר ָד ת נְ נַ עוֹ  לְ יעַ ּגִ הִ ׁשֶ 



3  ב- פרק א הלכות ערכים וחרמים ספר הפלאה 

  .)ג-א,יא( יםִר ָד ת נְ כוֹ לְ הִ  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ּבְ ,יןִמ ּיָ יו קַ ָר ָד י נְ רֵ הֲ ׁשֶ 

י נֵ ְׁש א  ,ָר עֱ ּנֶ י הַ נֵ ן ְׁש ים הֵ נִ ּׁשָ י הַ פִ ין לְ בִ צּוְּק ין הַ כִ ָר עֲ הָ טז 
 'ילַ  עָ ּכְ ְר עֶ 'ים ִּׁש ן ִׁש בֶ ר לְ מַ ָאים ׁשֶ ִר ְׂש ן עֶ ּבֶ ? ֵּכיַצד. יִר עֲ ּמַ הַ 
ים ִר ְׂש ן עֶ בֶ ר לְ מַ ָאים ׁשֶ ִּׁש ן ִׁש בֶ ּו. יםִּׁש ן ִׁש ן ֵעֶר ּבֶ תֵ נוֹ  -
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. יםִר ְׂש ן עֶ ן ֵעֶר ּבֶ תֵ  נוֹ -' ילַ  עָ ּכְ ְר עֶ '

. יםִר ָד ּנְ ר הַ ָאְׁש  ּכִ ,יןוִ  ׁשָ וֹ ּבלִ יו וְ ה ּפִ יֶ הְ ּיִ ין ׁשֶ כִ ָר עֲ  ּבָ יִר צָ וְ יז 
ל ין עַ לִ ָאְׁש ּנִ  ׁשֶ ֶר ֶד  ּכְ ,יםִמ ָּד ל הַ עַ ין וְ כִ ָר עֲ ל הָ ין עַ לִ ָאְׁש נִ וְ 

  .תוֹ ׁשֵּד ְק הֶ ים וְ ִר ָד ר נְ ָאְׁש 

ד חָ ל אֶ  ּכָ ,םּלָ ן ֵעֶר ּכֻ תֵ נוֹ  - 'ילַ ם עָ ּלָ  ּכֻ ּוּלֵעֶר אֵ ' ָהאֹוֵמריח 
ם ֵעֶר ּלָ י ּכֻ דֵ ל יְ ן עַ תֵ  נוֹ - ינִ ה עָ יָ ם הָ אִ וְ . יונָ י ׁשָ פִ ד לְ חָ אֶ וְ 
  .ירִׁש ם ֵעֶר עָ ּלָ י ּכֻ דֵ ל יְ ן עַ תֵ  נוֹ - ירִׁש ה עָ יָ ם הָ אִ  וְ ;ינִ עָ 

ה ּמָ ן ּכַ כֵ וְ , 'ילַ י עָ ּכִ ְר עֶ 'ר מַ ָאר וְ זַ חָ  וְ ',ילַ י עָ ּכִ ְר עֶ 'ָהאֹוֵמר יט 
 -' ילַ י עָ כַ ָר י עֲ נֵ ְׁש 'ר מַ  ָא.תחַ ַאוְ ת חַ ל ַאל ּכָ ב עַ ּיָ  חַ - יםִמ עָ ּפְ 
ן תֵ נוֹ  - 'ףלֶ אֶ ' ּוּלפִ אֲ  ,'העָ ּבָ ְר ַא' רמַ ָא םאִ  ןכֵ וְ  .יןכִ ָר עֲ  ינֵ ְׁש  ןתֵ נוֹ 
א ּלָ אֶ  ,יִמ  ֵעֶר ׁשרֵ ּפֵ  אוְ  'ֵעֶר ילַ עָ  ירֵ הֲ ' רמַ ָא כ .רַד ּנָ ׁשֶ  ןיָ נְ ִּמ ּכַ 

  .יםלִ קָ ה ְׁש לׁשָ א ְׁש הּו ׁשֶ ,יןכִ ָר עֲ ּבָ ת ׁשֶ חּון ּפָ תֵ  נוֹ - םתָ  סְ 'ֵעֶר'

ין  אֵ - יןִּד ד ּבַ ֹמעֲ ּיַ ם ׁשֶ ֶד ֹת קמֵ  ּו',ילַ י עָ ּכִ ְר עֶ 'ָהאֹוֵמר כא 
ֵהן ֹ ִלְפֵני ַהּכְוֶהֱעִמידוֹ " :ֶׁשֶּנֱאַמר, ןּתֵ ין ַחָּיִבין לִ ִׁש ְר וֹ ּיהַ 

 נּוּתְ  יִ - תמֵ ין ּוִּד ד ּבַ מַ עָ . )ח,ויקרא כז( "ֵהןֹתֹו ַהּכְֹוֶהֱעִרי א
ד מַ עָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ  ַא-' ילַ י עָ מַ ָּד 'ָהאֹוֵמר  ֲאָבלכב  .יןִׁש ְר וֹ ּיהַ 
 ,הוֶ ְׁש ה יִ ּמָ ין ּכַ נִ ּיָ ַּד  הַ רּואְמ ֹייו וְ מָ  ָּד צּוצְ ְק ּיִ ם ׁשֶ ֶד ֹת קמֵ ין ּוִּד ּבַ 
 - ת מֵ ר ּכָ חַ ַאיו וְ מָ  ָּד צּוצְ ם קָ אִ וְ . ןּתֵ ין ַחָּיִבין לִ ִׁש ְר וֹ ּיין הַ אֵ 
ין כִ ָר עֲ הָ  ׁשֶ ?יםִמ ָּד ין לַ כִ ָר עֲ ין הָ ה ּבֵ מַ ּוכג  .יןִׁש ְר וֹ ּי הַ נּוּתְ יִ 
  .יןבִ צּום ְק ינָ ים אֵ ִמ ָּד הַ  וְ ,הָר וֹ ּתן הַ ין ִמ בִ צּוְק 

 ָר עֱ ּנֶ הַ  וְ רֵ עוֹ ת הָ מֵ ּו, 'ילַ י עָ נִ לוֹ ֵעֶר ּפְ 'ן ָהאֹוֵמר כֵ וְ כד 
ת מֵ . ןּתֵ ין לִ ִׁש ְר וֹ ּי ַחָּיִבין הַ - יןִּד  ּבַ ָר עֱ ּנֶ ד הַ מַ עָ ר ׁשֶ חַ ַא
 ֲהֵרי ,םּיָ  קַ יִר עֲ ּמַ הַ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ  ַא- יןִּד ד ּבַ ֹמעֲ ּיַ ם ׁשֶ ֶד ֹ קָר עֱ ּנֶ הַ 

. יןִּד ה ּבַ יָד ִמ  עֲ יִר  צָ ָר עֱ ּנֶ הַ וְ , תּמֵ ין ֵעֶר לַ אֵ ׁשֶ , ֶזה ָּפטּור
יו מָ  ָּד צּוצְ ְק ּיִ ם ׁשֶ ֶד ֹת קמֵ  ּו,יןִּד ד ּבַ מַ עָ  וְ 'ילַ י עָ נִ לוֹ י ּפְ מֵ ְּד 'ר מַ ָא
  .יםתִ ּמֵ ים לַ ִמ ין ָּד אֵ ׁשֶ , ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור -

לשונות התחייבות שונות  ינִ ק שֵׁ ֶר פֶּ    

ר מַ ָא ׁשֶ  אוֹ ',ילַ עָ ' 'יינִ עֵ '  אוֹ 'ילִ גְ ַר '  אוֹ 'יִד ֵעֶר יָ 'ָהאֹוֵמר א 
  אוֹ 'יּבִ ֵעֶר לִ ' .םלּור ּכְ מַ א ָא ',ילַ עָ ' 'ינוֹ עֵ '  אוֹ 'הד זֶ ֵעֶר יַ '
 -' ילַ  עָ ,ינִ לוֹ פְ ּלִ ׁשֶ ' 'דוֹ בֵ ּכְ '  אוֹ 'וֹ ּבֵעֶר לִ '  אוֹ 'ילַ עָ ' 'יִד בֵ ּכְ '

ם  אִ - תמּוי יָ חַ ן הַ ל ִמ טֵ ּנָ ם יִ אִ ר ׁשֶ בֶ ל אֵ ן ּכָ כֵ וְ . וֹ ּלן ֵעֶר ּכֻ תֵ נוֹ 
' י ֶעְרִּכי ָעַליצִ חֲ 'ר מַ ָא ב .וֹ ּלן ֵעֶר ּכֻ תֵ  נוֹ ',ילַ  עָ וֹ ּכְר עֶ 'ר מַ ָא
י אִ ׁשֶ , וֹ ּלן ֵעֶר ּכֻ תֵ  נוֹ -' ילַ י עָ יִ צְ ֵעֶר חֶ '. וֹ ּכְר י עֶ צִ ן חֲ תֵ  נוֹ -
  .היֶ ְח יִ  וְ ,יוֹ צְ ל חֶ טֵ ּנָ ּיִ ר ׁשֶ ׁשָ פְ אֶ 

ין ִמ  ׁשָ -' ילַ י עָ נִ לוֹ ד ּפְ י יַ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ ִד י יָ מֵ ְּד 'ָהאֹוֵמר ג 
ן תֵ נוֹ וְ , דא יָ ה ּבְ וֶ א ׁשָ ה הּוּמָ כַ  וְ דיָ ה ּבְ וֶ א ׁשָ ה הּוּמָ  ּכַ תוֹ אוֹ 
ם אִ  וְ ,יםִּׁש ִמ ה חֲ וֶ ְׁש  יִ וֹ ּלא ּכֻ ר הּוּכָ ְמ ם נִ אִ ? ֵּכיַצד. ׁשּדֵ ְק הֶ לַ 
 חַ קֵ וֹ ּלה לַ יֶ הְ א יִ  וְ ,יולָ עָ בְ  לִ  זוֹ דוֹ ר יָ אֵ ּׁשָ ּתִ  ׁשֶ ,דוֹ ּיָ ץ ִמ ר חּוכֵ ּמָ יִ 
ם ּלֵ ׁשַ ב לְ ּיֵ חַ תְ ה יִ א זֶ צָ ְמ  נִ - יםעִ ּבָ ְר ה ַאוֶ ְׁש יִ , םלּו ּכְ ּהּבָ 
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. הָר ׂשָ  עֲ ׁשּדֵ ְק הֶ לַ 

  אוֹ 'וֹ אׁשֹי רמֵ ְּד '  אוֹ ',ילַ עָ ' 'יִד בֵ ּכְ '  אוֹ 'יאִׁש ֹי רמֵ ְּד 'ָהאֹוֵמר ד 
י מֵ ְּד 'ן ָהאֹוֵמר כֵ וְ . וֹ ּלי ּכֻ מֵ ן ְּד תֵ  נוֹ -' ילַ  עָ ,ינִ לוֹ פְ ּלִ ׁשֶ ' 'וֹ ּבלִ '

 - 'ילַ י עָ מַ י ָּד צִ חֲ 'ֲאָבל ָהאֹוֵמר . וֹ ּלי ּכֻ מֵ ן ְּד תֵ נוֹ  - 'ילַ י עָ יִ צְ חֶ 
  .יומָ י ָּד צִ ן חֲ תֵ נוֹ 

 :לוֹ קָ ׁשְ ן ִמ תֵ נוֹ  - 'ינִ לוֹ ל ּפְ קַ ְׁש ִמ '  אוֹ 'ילַ י עָ לִ קָ ְׁש ִמ 'ר ָהאֹומֵ ה 
 רמַ ָא. ׁשרֵ ּפֵ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ,בהָ  זָ - בהָ ם זָ אִ  וְ ;ףסֶ  ּכֶ - ףסֶ ם ּכֶ אִ 
ה יָ אּויא ְר ה הִ ּמָ ין ּכַ אִ  רוֹ -' ילַ עָ ' 'ילִ גְ ַר '  אוֹ 'יִד ל יָ קַ ְׁש ִמ '
 ?הן זֶ יָ נְ עִ ד לְ ּיָ יא הַ  הִ ןיכָ ד הֵ עַ וְ . ׁשרֵ ּפֵ ין ׁשֶ ִּמ ן ִמ תֵ נוֹ  וְ ,לֹקְׁש לִ 
ין כִ לְ ים הוֹ ִר ָד ּנְ ּבַ י ׁשֶ פִ  לְ .הּבָ ּכֻ ְר ַאד הָ  עַ - לגֶ ֶר הָ וְ . ילּצִ אַ ד הָ עַ 
  .םָד י ָאנֵ ן ּבְ וֹ ׁשר לְ חַ ַא

 ינוֹ אֵ יט ׁשֶ בִ ְר ן ׁשַ תֵ נוֹ  - 'בהָ זָ '  אוֹ 'ףסֶ י ּכֶ לַ י עָ תִ מָ קוֹ 'ָהאֹוֵמר ו 
 -' ילַ י עָ תִ מָ א קוֹ ְמ ' רמַ ָא. ׁשרֵ ּפֵ ין ׁשֶ ִּמ  ִמ ,תוֹ מָ א קוֹ ף ְמ ּפָ כְ נִ 

  .ׁשרֵ ּפֵ ין ׁשֶ ִּמ  ִמ ,ףּפָ כְ ּנִ יט הַ בִ ְר  ׁשַ ּוּלפִ ן אֲ תֵ נוֹ 

ה יָ ם הָ  אִ - יןה ִמ י זֶ אֵ  מֵ ׁשרֵ א ּפֵ  וְ ',ילַ י עָ לִ קָ ְׁש ִמ 'ָהאֹוֵמר ז 
 ;בהָ  זָ לוֹ קָ ְׁש ן ִמ תֵ  נוֹ ,הּבָ רֻ ה ְמ נָ ּתָ מַ ן לְ ּוֵ ּכַ תְ נִ  וְ ,רתֵ יוֹ יר ּבְ ִׁש עָ 
 'יתִ מָ קוֹ '  אוֹ 'ילִ גְ ַר '  אוֹ 'יִד ל יָ קַ ְׁש ִמ 'ר מֵ אוֹ ין ּבָ ִּד א הַ הּווְ 
ג לָ פְ  מֻ ינוֹ ם אֵ אִ וְ . בהָ ן זָ תֵ  נוֹ - יןה ִמ י זֶ אֵ  מֵ ׁשרֵ א ּפֵ  וְ ',ילַ עָ '

ן ּכָ ְר ַּד ים ׁשֶ ִר בָ ְּד  ִמ דוֹ ל יָ קַ ְׁש  ִמ  אוֹ לוֹ קָ ְׁש ן ִמ תֵ  נוֹ - תירּוִׁש עֲ ּבַ 
א יט ְמ בִ ְר ן ׁשַ תֵ ן נוֹ כֵ וְ . תרוֹ  ּפֵ ּוּלפִ אֲ , םקוֹ  מָ תוֹ אוֹ ל ּבְ קֵ ּׁשָ הִ לְ 

  .וֹ ּתעְ ַד  וְ נוֹ מוֹ י מָ פִ ל לְ ֹּכ הַ - ץעֵ ּלְ  ׁשֶ ּוּלפִ אֲ , תוֹ מָ קוֹ 

י תִ יבָ ִׁש ם יְ קוֹ ְמ '  אוֹ 'ילַ י עָ תִ יבָ ִׁש יְ ', 'ילַ י עָ ִד ְמ עָ 'ָהאֹוֵמר ח 
 , ָסֵפקּוּלל אֵ  ּכָ -' ילַ י עָ פִ ּקֵ הֶ ', 'ילַ י עָ יִ בְ עָ ', 'ילַ י עָ ּבִ ְח ָר ' ',ילַ עָ 
 תם מֵ אִ וְ . 'יּתִ נְ ּוַ ּכַ תְ  נִ א ּכָ 'ר אמַ ֹּיד ׁשֶ  עַ ,נוֹ מוֹ י מָ פִ לְ יא בִ מֵ ּו
  .תנוֹ וֹ ׁשּלְ ּבַ ת ׁשֶ חּוין ּפָ ִׁש ְר וֹ ּי הַ נּוּתְ  יִ -

. ףסֶ ר ּכֶ ינַ ִּד ת ִמ ֹחפְ א יִ  - 'ףסֶ  ּכֶ עַ ּבֵ ְט י מַ לַ י עָ רֵ הֲ ' ָהאֹוֵמרט 
 -' לזֶ ְר י ּבַ לַ עָ י רֵ הֲ '. ףסֶ ה ּכֶ עָ ּמָ ת ִמ ֹחפְ א יִ  -' תׁשֶ חֹ  נְ עַ ּבֵ ְט מַ '

 ׁשָּד ְק ִּמ ה ּבַ יָ הָ ב ׁשֶ רֵ ה עוֹ לֶ כָ ה לְ ּמָ ל אַ ה עַ ּמָ אַ ת מֵ ֹחפְ א יִ 
  .)ג,בית הבחירה ד( מוֹ קוֹ ְמ ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ּבִ , ליכָ הֵ ג הַ גַ ה ּבְ לָ עְ מַ לְ 

 - עַ ּבֵ ְט יר מַ ּכִ זְ א הִ  וְ ',בהָ זָ '  אוֹ 'ףסֶ י ּכֶ לַ י עָ רֵ הֲ 'ָהאֹוֵמר י 
ר אמַ ֹּיי ׁשֶ דֵ  ּכְ ּהלָ קָ ְׁש ה ִמ יֶ הְ  יִ ,בהָ זָ ּלְ  ׁשֶ ף אוֹ סֶ כֶ ּלְ ן ׁשֶ וֹ ׁשיא לָ בִ יָ 
ה ּמָ ח ּכַ כַ ׁשָ ל וְ קָ ְׁש ִּמ  הַ ׁשרֵ ם ּפֵ ן אִ כֵ וְ . 'יּתִ נְ ּוַ ּכַ תְ  נִ ד ּכָ א עַ '

  .'יּתִ נְ ּוַ ּכַ תְ  נִ ד ּכָ א עַ ' ראמַ ֹּיד ׁשֶ יא עַ בִ יָ , ׁשרֵ ּפֵ 

  ָהאֹוֵמר אוֹ 'ילַ י עָ נִ לוֹ  ּפְ ימֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד ' ד ָהאֹוֵמרחָ אֶ יא 
ן ל הֵ ֹּכ הַ -' בהָ זָ '  אוֹ 'ףסֶ ּכֶ '  אוֹ 'יםִּׁש ִמ חֲ '  אוֹ 'הנֶ י מָ לַ י עָ רֵ הֲ '

 ְּכמֹו ,תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ֲעָרִכין לְ הָ ין וְ ִמ ָּד הַ וְ . 'יןִמ ב ָּד ּיָ חַ 'ין אִ ָר ְק ּנִ הַ 
  .)י,לעיל א( ֶׁשֵּבַאְרנּו

ת חַ ַאים וְ יִ ׁשָ ת חֲ ּכַ ְׁש ת לִ חַ ַא :ׁשָּד ְק ִּמ  ּבַ יּות הָ כוֹ ׁשָ לְ  ְׁשֵּתייב 
 ּהכָ תוֹ ין לְ נִ תְ א נוֹ ְט י חֵ אֵ ְר יִ  - יםיִ ׁשָ ת חֲ ּכַ ְׁש לִ . יםלִ ּכֵ ת הַ ּכַ ְׁש לִ 



4  ג- פרק ב הלכות ערכים וחרמים ספר הפלאה 

. איׁשַ חֲ ה ּבַ ּנָ ּמֶ ין ִמ סִ נְ ְר ּפַ תְ ים ִמ בִ י טוֹ נֵ ים ּבְ ּיִ נִ עֲ וַ , איׁשַ חֲ ּבַ 
ת חַ ַאוְ , ּהכָ תוֹ  לְ קוֹ ְר י זוֹ לִ ב ּכְ ּדֵ נַ תְ הִ י ׁשֶ ל ִמ ּכָ  -ים לִ ּכֵ ת הַ ּכַ ְׁש לִ 
 וֹ א ּבצָ ְמ ּנִ י ׁשֶ לִ ל ּכְ  ּכָ :ּהתָ ין אוֹ ִח תְ וֹ ין ּפִר ּבָ זְ ּגִ ם הַ ים יוֹ לִׁש ְׁש לִ 
ן יהֶ מֵ ְד  ּו,יןִר ּכָ ְמ ר נִ ָאְּׁש הַ וְ , תוֹ ין אוֹ יִח ּנִ מַ  -ת יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ ֶר ֹצ
  .תיִ ּבַ ק הַ ֶד ת ּבֶ ּכַ ְׁש לִ ין לְ לִ פְ נוֹ 

ת מַ רּון ּתְ הֶ ה לָ יקָ ּפִ סְ א הִ  וְ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ  לְ כּוְר צְ הֻ יג 
. תיִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ ׁשֵ ְד ּקָ ן ִמ הֶ י לָ אּוָר ת הָ ין אֶ יאִ צִ  מוֹ - הּכָ ְׁש ּלִ הַ 

ק ֶד ת ּבֶ ּכַ ְׁש לִ  ּבְ אּוצְ א מָ ת וְ יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ כּוְר צְ ם הֻ ֲאָבל אִ 
ן הֶ י לָ אּוָר ת הָ ין אֶ יאִ צִ ין מוֹ  אֵ - ןהֶ ק לָ ּפֵ סַ ְּמ ר הַ בָ ת ָּד יִ ּבַ הַ 
  .חַ ּבֵ זְ ִּמ י הַ ׁשֵ ְד ּקָ ִמ 

הגבייה; הישג יד הנודר  יישִׁ לִ ק שְׁ ֶר פֶּ   

ד ין עַ ִּד ד ּבַ מַ א עָ ים וְ ִר ְׂש ן עֶ ּבֶ ת ִמ חּוּפָ ת הַ  אֶ יִר עֲ ּמַ הַ א 
ן ּבֶ ת ִמ חּוא ֵעֶר ּפָ ּלָ ן אֶ תֵ  נוֹ ינוֹ אֵ  -ים ִר ְׂש ל עֶ ר עַ תֵ ה יָ יֶ הְ ּיִ ׁשֶ 
ה ָד מָ עֲ הַ ן הַ מַ זְ א ּבִ  ,ֵעֶרן הָ מַ זְ א ּבִ ּלָ ֵעֶר אֶ ין הָ אֵ  ׁשֶ ;יםִר ְׂש עֶ 
  .יןִּד ּבַ 

ם  אִ יִר עֲ ּמַ ן הַ תֵ וֹ ּנן ׁשֶ ה הֵ ָר וֹ ּתין ּבַ בִ צּוְּק ֲעָרִכין הַ ל הָ ּכָ ב 
ל ן ּכָ תֵ  נוֹ - תגֶ ּׂשֶ  מַ דוֹ ין יָ אֵ י וְ נִ ה עָ יָ ם הָ ֲאָבל אִ . ירִׁש ה עָ יָ הָ 
ָמ  ְוִאם" :ֶׁשֶּנֱאַמר, רטָ פְ נִ  וְ ,דחָ ע אֶ לַ  סֶ ּוּלפִ  אֲ ,דוֹ יָ א ּבְ צָ ְמ ּנִ הַ 

  .)ח,ויקרא כז( "ֵדרִֹּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנ ַעל ]... [הּוא ֵמֶעְרֶּכ

א ּלָ  אֶ ין לוֹ ם אֵ ד אִ חָ ע אֶ לַ  סֶ ּוּלפִ ן אֲ תֵ א נוֹ הּון ׁשֶ יִ ּנַ ִמ ּוג 
 .)כה, כזשם(" ֶדׁשִֹיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהּק ֶעְרְּכ ְוָכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר ?עלַ סֶ 
ל ר עַ תֵ א יָ ע וְ לַ ּסֶ ָרִכין ָּפחּות ִמ עֲ ין ּבָ אֵ  ׁשֶ ּתָ ְד מַ א לָ הָ 
  .יםִּׁש ִמ חֲ 

 ּוּנּמֶ ין ִמ ִח ְק ין לוֹ  אֵ - עלַ  סֶ ּוּלפִ  אֲ דוֹ יָ א ּבְ צָ ְמ א נִ י ׁשֶ רֵ הֲ ד 
 דוֹ ה יָ ָאצְ ם מָ אִ  וְ ,ביו חוֹ לָ ל עָ ֹּכר הַ אֵ ּׁשָ א יִ ּלָ אֶ , עלַ ּסֶ ָּפחּות ִמ 

  .הָר וֹ ּתב ּבַ צּוּקָ ם הַ לֵ ן ֵעֶר ׁשָ ּתֵ  יִ ,ירִׁש עֱ הֶ וְ 

 ירִׁש עֱ הֶ י וְ נִ א עָ הּוׁשֶ  ּכְ יִר עֱ הֶ  ׁשֶ  אוֹ ,ינִ עֱ הֶ  וְ יִר עֱ הֶ יר ׁשֶ ִׁש עָ ה 
 ,ינִ א עָ הּוׁשֶ  ּכְ יִר עֱ ם הֶ ֲאָבל אִ . ירִׁש ֵעֶר עָ  ֲהֵרי ֶזה ַחָּיב ּבְ -
  .ינִ ן ֵעֶר עָ תֵ  נוֹ - ינִ עֱ הֶ ר וְ זַ חָ יר וְ ִׁש עֱ הֶ וְ 

ע מַ ׁשָ וְ , 'ילַ י עָ נִ לוֹ  ּפְ ֵעֶר '  אוֹ 'ֶעְרִּכי ָעַלי' רמַ ָאיר ׁשֶ ִׁש עָ ו 
ֵעֶר ב ּבְ ּיָ י חַ נִ עָ י הֶ רֵ  הֲ -' ילַ ה עָ ר זֶ מַ ָאה ּׁשֶ מַ ' רמַ ָאי וְ נִ עָ הֶ 
יר ִׁש עָ ת הֶ  אֶ יִר עֱ הֶ י ׁשֶ נִ ֲאָבל עָ . םלֵ א ֵעֶר ׁשָ הּו ׁשֶ ,ירִׁש עָ 
י פִ א ּכְ הּוׁשֶ , ינִ ֵעֶר עָ א ּבְ ּלָ ב אֶ ּיָ  חַ ינוֹ אֵ  - 'ילַ ה עָ ֵעֶר זֶ ' רמַ ָאוְ 
  .דוֹ יג יָ ִּׂש ר ּתַ ׁשֶ אֲ 

א הּו ׁשֶ ,ירִׁש ֵעֶר עָ ב ּבְ ּיָ חַ הַ י לְ נִ ֵעֶר עָ ב ּבְ ּיָ חַ ין הַ ה ּבֵ מַ ז 
ל  ּכָ ּוּנּמֶ  ִמ חּוְק ּלָ י ׁשֶ נִ ֵעֶר עָ ב ּבְ ּיָ חַ הַ  ׁשֶ ?וֹ ּלב ּכֻ צּוּקָ ֵעֶר הַ הָ 
 ינוֹ  אֵ - ירִׁש עֱ  הֶ ר ּכָ חַ ַאוְ , דחָ ע אֶ לַ  סֶ ּוּלפִ  אֲ ,תגֶ ּׂשֶ  מַ דוֹ ּיָ ה ּׁשֶ מַ 
ר ָאר ְׁש אֵ ּׁשָ  יִ - ירִׁש ֵעֶר עָ ב ּבְ ּיָ ה חַ יָ ם הָ אִ וְ . םּלֵ ׁשַ ב לְ ּיָ חַ 
  .יולָ עָ ֵעֶר ׁשֶ ים הָ לִ ְׁש יַ יר וְ ִׁש עֲ ּיַ ד ׁשֶ יו עַ לָ ב עָ ֵעֶר חוֹ הָ 

  אוֹ 'יםעִ לָ ים סְ ִּׁש ִמ ֶעְרִּכי ָעַלי חֲ ' רמַ ָאֵעֶר וְ ת הָ  אֶ ׁשרֵ פָ ְּמ הַ ח 
 ,דג יָ ּׂשֵ הֶ ן ּבְ וֹ ּד נִ ינוֹ אֵ  - 'יםעִ לָ ים סְ לִׁש י ְׁש לַ ית עָ נִ לוֹ ֵעֶר ּפְ '

ד ב עַ יו חוֹ לָ ר עָ ָאְּׁש הַ וְ , דוֹ יָ א ּבְ צָ ְמ ּנִ ל הַ ין ּכָ ִח ְק א לוֹ ּלָ אֶ 
  .ןּתֵ יִ יר וְ ִׁש עֲ ּיַ ׁשֶ 

ן וֹ ּד נִ ינוֹ אֵ  - 'ילַ י עָ נִ לוֹ י ּפְ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד ' ן ָהאֹוֵמרכֵ וְ ט 
י ִמ ן ּכְ י הֵ רֵ הֲ וַ , ןָר ְד  נִ ּוׁשְר י ּפֵ רֵ ים הֲ ִמ י ָּד בֵ ּיָ חַ  ׁשֶ ,דג יָ ּׂשֵ הֶ ּבְ 
 .רמּוה ּגָ נֶ ן מָ ּתֵ ב לִ ּיָ א חַ הּוׁשֶ , 'ׁשּדֵ ְק י הֶ לַ ה עָ נֶ מָ ' רמַ ָאׁשֶ 

 ׁשרֵ פָ ְמ  ּכִ ינוֹ אֵ  - ׁשרֵ א ּפֵ  וְ ,םתָ  סְ 'י ֵעֶרלַ י עָ רֵ הֲ ' ָהאֹוֵמרי 
  .יןיכִ ִר עֲ ּמַ  הַ רָאְׁש  ּכִ ,דג יָ ּׂשֵ הֶ ן ּבְ וֹ ּדא נִ ּלָ  אֶ ',יםלִ קָ ה ְׁש לׁשָ ְׁש '

 דוֹ יָ  ּבְ יּוהָ וְ , 'ֶעְרִּכי ָעַלי' רמַ ָאר וְ זַ חָ  וְ 'ֶעְרִּכי ָעַלי' ָהאֹוֵמריא 
י דֵ א יְ צָ  יָ - הנָ וֹ אׁשִר ע לָ לַ סֶ ה וְ ּיָ נִ ְּׁש ע לַ ׁשַ ן ּתֵ תַ נָ  וְ ,יםעִ לָ ר סְ ׂשֶ עֶ 
ה ל מַ ּכָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַא ׁשֶ ;ןת הֵ בוֹ חוֹ א ּכְ ֲעָרִכין הָ  ׁשֶ ,ןיהֶ ּתֵ ְׁש 
  .הבָ ה ּגָ בָ ּגָ ה ּׁשֶ  מַ - רחָ אֻ  ְמ ׁשּדֵ ְק ה הֶ נָ וֹ אׁשִר ד לָ ּבָ עְ ׁשֻ  ְמ דוֹ יָ ּבְ ּׁשֶ 

ה ּיָ נִ י ְׁש דֵ  יְ - הּיָ נִ ְּׁש ת לַ חַ ַאה וְ נָ וֹ אׁשִר ע לָ ׁשַ ן ּתֵ תַ ם נָ ל אִ בָ אֲ 
ין י אֵ רֵ הֲ וַ , םלּו ּכְ דוֹ יָ ר ּבְ ַאְׁש א נִ ע לַ ּסֶ ן הַ תַ ּנָ ׁשֶ י ּכְ רֵ הֲ ׁשֶ , אצָ יָ 
 דוֹ יָ ּבְ ה ּׁשֶ ל מַ י ּכָ רֵ הֲ ׁשֶ , אצָ א יָ ה נָ וֹ אׁשִר הָ י ידֵ  וִ ;תגֶ ּׂשֶ  מַ דוֹ יָ 

א ע וְ לַ  סֶ ר לוֹ ַאְׁש ע נִ ׁשַ ּתֵ ן הַ תַ ּנָ ׁשֶ כְ ּו, הנָ וֹ אׁשִר ד לָ ּבָ עְ ׁשֻ ְמ 
יו לָ ר עָ אֵ ּׁשָ  יִ יכָ פִ לְ . תגֶ ּׂשֶ  מַ דוֹ ּיָ ה ּׁשֶ ל מַ ן ּכָ תַ א נָ י רֵ הֲ וַ , נוֹ תָ נְ 

  .םּלֵ יׁשַ יר וִ ִׁש עֲ ּיַ ד ׁשֶ ן עַ וֹ אׁשר ֵעֶר ִר ָאְׁש 

א ָּפחּות ּלָ  אֶ דוֹ יָ ה ּבְ יָ א הָ וְ , 'י ָעַליכַ ָר י עֲ נֵ ְׁש ' ָהאֹוֵמריב 
 ,ןיהֶ נֵ ְׁש ס לִ ּפַ תְ ם נִ ר ָסֵפק אִ בָ ָּד י הַ רֵ  הֲ - י ֲעָרִכיןנֵ י ְׁש דֵ ּכְ ִמ 
י נִ ּׁשֵ ֵעֶר הַ  לָ יוֹ צְ חֶ ד וְ חָ ֵעֶר אֶ  לְ  לוֹ ׁשּיֵ ה ּׁשֶ י מַ צִ ן חֲ תֵ נוֹ וְ 
 דוֹ יָ א ּבְ צָ ְמ ּנִ ל הַ  ּכָ ם אוֹ לֵ ן ׁשָ הֶ ד מֵ חָ ן ֵעֶר אֶ ּתֵ  יִ  אוֹ ,רטֵ ּפָ יִ וְ 
 תוֹ ן אוֹ ּתֵ ּיִ ד ׁשֶ ב עַ יו חוֹ לָ ר עָ חֵ ַאֵעֶר הָ ר הָ אֵ ּׁשָ יִ וְ , ןהֶ ד מֵ חָ אֶ ּבְ 
  .דוֹ ג יָ ּׂשֵ י הֶ פִ ת ּכְ ירּוִׁש עֲ  ּבַ ת אוֹ ּוּינִ עֲ ּבַ 

י ל ּפִ ף עַ ַא - בּונְ גְ  נִ  אוֹ דּובְ ָאיו וְ מָ  ָּד  אוֹ וֹ ּכְר  עֶ יׁשִר פְ ּמַ הַ יג 
ד ן עַ תָ יּוָר חֲ ַאב ּבְ ּיָ חַ , 'ןתָ יּוָר חֲ ב ַאּוּיי ִח לַ עָ ' רמַ א ָאׁשֶ 
ָהֶעְרְּכ ַּבּיֹום   ֶאתְוָנַתן" :ֶׁשֶּנֱאַמר, רּבָ זְ ּגִ ד הַ יַ  לְ יעּוּגִ ּיַ ׁשֶ 

י ל ּפִ ף עַ ין ַאּלִ ן חֻ י הֵ רֵ הֲ : )כג, כזשם( "ייֶדׁש לַ ַֹההּוא ק
  .רּבָ זְ ּגִ ד הַ יַ  לְ עּויּגִ ּיַ ד ׁשֶ  עַ ,ןיׁשָ ִר פְ הִ ׁשֶ 

ן הֶ ין מֵ ִח ְק לוֹ ן וְ תָ ין אוֹ נִ ּכְ ְׁש מַ ְמ  -ים ִמ ָד י ֲעָרִכין וְ בֵ ּיָ חַ יד 
ן וֹ ּכְׁש ּמַ ן הַ הֶ יר לָ זִ חֲ הַ ין ַחָּיִבין לְ אֵ  וְ ,רּוְד ּנָ ה ּׁשֶ ן מַ חָ ְר ל ּכָ עַ ּבְ 
ן ִמ ע ּוקַ ְר ּקַ ן הַ ן ִמ הֶ א לָ צָ ְמ ּנִ ל הַ ין ּכָ ִר כְ מוֹ  ּו,הלָ יְ ּלַ  ּבַ ם אוֹ וֹ ּיּבַ 
 ,המָ הֵ בְ ים ּוִד בָ עֲ ת וַ יִ ּבַ  הַ יׁשִמ ְׁש י ּתַ לֵ כְ ת ּוסּוּכְ  ִמ ,יןלִ ְט לְ ּטַ ִּמ הַ 
  .לֹּכן הַ ין ִמ עִ ָר פְ נִ וְ 

ים ִד גָ א ּבְ יו וְ נָ ת ּבָ סּוא ּכְ  וְ וֹ ּתְׁש ת אִ סּוא ּכְ ין ִר כְ ין מוֹ אֵ וְ 
ן כֵ וְ . ןמָ ְׁש ן לִ חָ קָ ּלְ ים ׁשֶ ִׁש ָד ים חֲ לִ ָּד נְ א סַ ן וְ מָ ְׁש ן לִ עָ בָ ּצְ ׁשֶ 
  .ּוּלת אֵ  אֶ יׁשִּד ְק א הִ  -יו סָ כָ ל נְ  ּכָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ 

ים ִמ  ּדָ יו ֲעָרִכין אוֹ לָ  עָ ׁשּיֵ ה ׁשֶ זֶ  לָ ,יוסָ כָ ל נְ ּכָ  ִמ ין לוֹ נִ תְ נוֹ וְ טו 
ין ּלִ פִ  ּתְ ין לוֹ נִ תְ  נוֹ ,ין לוֹ אֵ ת וְ יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ה לְ נֶ  מָ יׁשִּד ְק הִ  ׁשֶ אוֹ 
ע ּצָ מַ ה ּוּטָ ִמ  ּויהָ לֶ ב עָ יׁשֵ ה לֵ ּטָ ִמ ּוין לִ ָּד נְ סַ ד וְ יָ ּלְ ׁשֶ  וְ אׁשֹרּלְ ׁשֶ 
ה ּטָ  ִמ ין לוֹ נִ תְ  נוֹ - ינִ ה עָ יָ ם הָ אִ וְ . ןיהֶ לֵ ן עֲ יׁשַ  לִ ין לוֹ יִ אּוְר הָ 
  .יולָ ן עָ יׁשַ ץ לִ ּפָ מַ ּו



5  ד- פרק גרכים וחרמים  הלכות עספר הפלאה 

  לוֹ ,ׁשֶד ֹח רׂשָ ים עָ נֵ ת ְׁש סּוכְ ים יֹום ּולִׁש ן ְׁש זוֹ  ְמ ין לוֹ נִ תְ נוֹ וְ 
ב ּיָ א חַ הּוי ׁשֶ ל ּפִ ף עַ  ַא,וינָ בָ  ּווֹ ּתְׁש אִ א לְ  ֲאָבל ,וֹ ּדבַ לְ 
ה יָ אּוְר ת הָ סּוא ּכְ ּלָ  אֶ ין לוֹ נִ תְ ין נוֹ אֵ וְ . ןתָ סּוכְ בִ ן ּויהֶ תֵ נוֹ זוֹ ְמ ּבִ 

ין יִר בִ עֲ  מַ - יןבִ הָ ֹזים ְמ ִד גָ בְ י ּוִׁש י מֶ לֵ יו ּכְ לָ  עָ יּוהָ טז . לוֹ 
 ,תוֹ מוֹ  ּכְ יׁשאִ ה לְ יָ אּוְר ת הָ סּו ּכְ ין לוֹ נִ תְ נוֹ  וְ ,יולָ עָ ן מֵ תָ אוֹ 
  . יםבִ ים טוֹ ִמ יָ ת וְ תוֹ ּבָ ׁשַ א לְ  ֲאָבל ,לֹחלַ 

ין ל ִמ ּכָ ת ִמ נּוּמָ י אֻ לֵ י ּכְ נֵ  ְׁש ין לוֹ נִ תְ  נוֹ - ןּמָ ה אֻ יָ ם הָ אִ וְ יז 
י ּתֵ ְׁש ין ּוִד צָ עֲ י מַ נֵ  ְׁש ין לוֹ נִ תְ  נוֹ - ׁשָר ה חָ יָ ם הָ אִ ? ֵּכיַצד. יןִמ וָ 

 ינִ ין ׁשֵ ִּמ ין ִמ ִט עָ מּוד ּוחָ ין אֶ ִּמ ין ִמ ּבִ רֻ ים ְמ לִ  ּכֵ  לוֹ ּויהָ . תרוֹ גֵ ְמ 
א ּלָ אֶ , יןִט עָ ּוּמן הַ  ִמ ין לוֹ ִח ְק לוֹ ין וְ ּבִ רֻ ְּמ ן הַ ין ִמ ִר כְ ין מוֹ  אֵ -

  .טעָ ּוּמן הַ  ִמ  לוֹ ׁשּיֵ ל ׁשֶ כָ ין וְ ּבִ רֻ ְּמ ן הַ ים ִמ לִ י ּכֵ נֵ  ְׁש ין לוֹ נִ תְ נוֹ 

י ל ּפִ ף עַ ַא, וֹ ּתְמ הֶ  ּבְ ין לוֹ נִ תְ ין נוֹ אֵ  -ר ּכָ  אִ ר אוֹ ּמָ ה חַ יָ הָ יח 
 ין לוֹ נִ תְ ין נוֹ  אֵ - ןּפָ ה סַ יָ הָ . ִמֶּמָּנהא ּלָ ת אֶ נוֹ זוֹ  ְמ  לוֹ יןאֵ ׁשֶ 
  .לֹּכר הַ ֹּכְמ א יִ ּלָ  אֶ ,תוֹ ינָ פִ סְ 

 רּוְמ ָאוְ , תוֹ ּילִ ּגָ ְר מַ ים ּוִד בָ עֲ ה וַ מָ הֵ ים ּבְ סִ כָ ּנְ ה ּבַ יָ הָ יט 
 יחַ ּבִ ְׁש מַ  -ים לִׁש ְׁש ת ּבִ סּוה ּכְ ד זֶ בֶ עֶ ח לְ קַ ּלָ ם יִ אִ ' יםִר ּגָ ּתַ הַ 
ת חַ ּבַ ְׁש מַ , סלֵ ְט ַא לָ ּה ּבָ ינּוּתִ ְמ ם ּתַ  אִ - ה זוֹ ָר פָ ' ּו';הָאא מֵ הּו
, ינִ לוֹ ם ּפְ קוֹ מָ  לְ ּהתָ ין אוֹ לִ עֲ ם מַ  אִ - ית זוֹ לִ ּגָ ְר מַ ' ּו';הָר ׂשָ עֲ 
ין עִ ְמ וֹ ין ׁש אֵ -' טעַ א ְמ ּלָ ה אֶ וָ  ׁשָ ּהינָ אן אֵ כָ  וְ ,בן ַר מוֹ ה מָ וֶ ְׁש ּתִ 
  .ןהֶ לָ 

ה מָ  ּכְ תוֹ עָ ְׁש בִ  ּומוֹ קוֹ ְמ ל ּבִ ֹּכהַ ין ִר כְ  מוֹ ?יןִׂש ד עוֹ יצַ א ּכֵ ּלָ אֶ 
 "ייֶדׁש לַ ָֹהֶעְרְּכ ַּבּיֹום ַההּוא ק  ֶאתְוָנַתן" :ֶׁשֶּנֱאַמר, אהּוׁשֶ 

ין אֵ  וְ תוֹ ין אוֹ סִ ּכְ ְר פַ ין ְמ אֵ  ׁשֶ ,ׁשּדֵ ְק הֶ ּלַ ר ׁשֶ בָ ל ָּד ת ּכָ וֹ ּבַר לְ  - )שם(
ין  אֵ :םקוֹ מָ ם לְ קוֹ ּמָ  ִמ תוֹ ין אוֹ יכִ לִ א מוֹ ק וְ ּוּׁש לַ וֹ ין ּבינִ ּתִ ְמ מַ 
  .תוֹ עָ ְׁש  ּומוֹ קוֹ א ְמ ּלָ  אֶ ׁשּדֵ ְק הֶ לַ 

ֲאָבל . יםִד בָ עֲ ין וַ לִ ְט לְ ּטַ ִמ  ּבְ ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים כ 
ר קֶ ֹּבין ּבַ פִ צּום ְר ים יוֹ ִּׁש ן ִׁש יהֶ לֵ ין עֲ יזִ ִר כְ מַ  -ת עוֹ קָ ְר ּקַ הַ 
  .ןתָ ין אוֹ ִר כְ  מוֹ ר ּכָ חַ ַאב וְ ֶר עֶ בָ ּו

קדשת שדות ופדיונןה  ייעִ בִ ק ְר ֶר פֶּ   

ה דֵ ְׂש 'את רֵ ְק ּנִ יא הַ  הִ - יויׁשָ ִר וֹ ּמם ִמ ָד  ָאּהׁשָ ָר ּיְ ה ׁשֶ ֶד ׂשָ א 
ה דֵ ְׂש 'את רֵ ְק ּנִ יא הַ הִ  - ּהה ּבָ כָ  זָ  אוֹ ּהחָ קָ ּלְ ה ׁשֶ ֶד ׂשָ וְ . 'הּזָ חֻ אֲ 
 ּהּכָ ְר עֶ וְ , ּהתָ ין אוֹ ִד ְד מוֹ  - תוֹ ּזָ חֻ ה אֲ דֵ  ְׂש יׁשִּד ְק ּמַ הַ וְ . 'הנָ ְק ִמ 
  .הָר וֹ ּתב ּבַ צּוּקָ הַ ֵעֶר א הָ הּו

, יםִר עוֹ ר ְׂש מֶ ֹ חוֹ  ּבעַ ֹרזְ י לִ אּוָר ם ׁשֶ קוֹ ל מָ  ּכָ ?אה הּוּמָ כַ וְ ב 
 וֹ ּכְר עֶ  - ּהתָ ק אוֹ חֵ ַר א יְ  וְ תוֹ יעָ ִר ב זְ רֵ קָ א יְ ד וְ יָ  ּבְ ּוּנעֶ ָר זְ יִ 

. ןיָ נְ ִּמ ן הַ ל ִמ בֵ ת יוֹ נַ ין ְׁש אֵ  וְ ,לבֵ י יוֹ נֵ ל ְׁש כָ ל לְ קֶ ים ׁשֶ ִּׁש ִמ חֲ 
ל אֵ ָר ְׂש ץ יִ ֶר ל אֶ כָ ין ּבְ אֵ ה ׁשֶ בָ ה טוֹ ֶד  ׂשָ יׁשִּד ְק ּמַ ד הַ חָ אֶ וְ 
ין יכִ ִר עֲ ה מַ זֶ  ּכָ - עַ ֹר לָ ּהתָ מוֹ ין ּכְ אֵ ה ׁשֶ עָ ה ָר ֶד  ׂשָ  אוֹ ,ּהתָ מוֹ ּכְ 

  .ּהתָ אוֹ 

ר מּוָא הָ 'לקֶ ּׁשֶ 'הַ ׁשֶ  )ג-ב,א(ים לִ קָ ת ְׁש כוֹ לְ הִ  ּבְ נּוְר ַאר ּבֵ בָ ּכְ ג 
ה ָר מּואֲ הָ  'הָר ּגֵ 'הַ וְ  ,יםִמ כָ חֲ  ןוֹ ׁשלְ ּבִ  'עלַ סֶ ' אָר ְק ּנִ הַ  אהּו הָר וֹ ּתּבַ 
ל קֶ ּׁשֶ ל הַ  עַ יפּוסִ הוֹ וְ . יםִמ כָ י חֲ רֵ בְ ִד  ּבְ 'העָ ּמָ 'יא הַ ה הִ ָר וֹ ּתּבַ 
 ,יןעִ  מָ ׁשׁשֵ  רינָ ִּד הַ וְ  ,יןִר ינָ ִּד  העָ ּבָ ְר ַא עלַ ּסֶ הַ וְ  ,עלַ סֶ  תוֹ אוֹ  ּוׂשעָ וְ 
 ;ןיוֹ ְּד נְ פּוע ּולַ סֶ ה נָ ל ׁשָ כָ א לְ צָ ְמ נִ . יןנִ יוֹ ְּד נְ ּוי ּפנֵ ה ְׁש עָ ּמָ הַ וְ 

ן ּתֵ ּיִ ׁשֶ  ּכְ - ןיוֹ ְּד נְ ּוים ּפעִ ּבָ ְר ַאה וְ נָ מוֹ ע ְׁש לַ ּסֶ הַ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאׁשֶ 
  .יםעִ ּבָ ְר ַאה וְ עָ ְׁש ן ּתִ תֵ  נוֹ ,ינִ חָ לְ ּׁשֻ ן הַ ע ִמ לַ ח סֶ ּקַ ת לִ נוֹ יוֹ ְּד נְ ּוּפהַ 

 ׁשמֵ  חֲ תֶ ּלֵ הַ  וְ ,יןכִ תָ י לְ נֵ א ְׁש הּווְ , רוֹ ּכא הַ ר הּומֶ ֹחהַ ד 
ר ׂשֶ ן עֶ הֵ  ׁשֶ ,הָאים סְ לִׁש ר ְׁש מֶ ֹחא הַ צָ ְמ נִ . יןאִ ה סְ רֵ ְׂש עֶ 
ת ּבָ ת ׁשַ כוֹ לְ הִ  ּבְ נּוְר ַאר ּבֵ בָ כְ ּו. היפָ אֵ  -ין אִ  סְ לׁשל ׁשָ  ּכָ ,תיפוֹ אֵ 

ים ִּׁש ִמ ל חֲ ה עַ ּמָ ים אַ ִּׁש ִמ  חֲ רוֹ ּוּבִׁש  ּבְ ׁשּיֵ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ ׁשֶ  )ג,טז(
  .הָא סְ עַר זְ א ִמ הּו וְ ,הָאית סְ א ּבֵ הּו -ה ּמָ אַ 

ים עִ בְ ִׁש ה וְ ּׁשָ ִמ  חֲ רוֹ ּוּבִׁש  ּבְ ׁשּיֵ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ  ׁשֶ ,דמֵ  לָ אתָ צֵ ְמ נִ 
ל ת עַ וֹ ּמים אַ עִ בְ ִׁש ע וְ ּבַ ְר ם ַאיִ אתַ  מָ עַ ּוּבִר א ּבְ הּו ׁשֶ ,הּמָ ף אַ לֶ אֶ 
 ,רוֹ ית ּכא ּבֵ הּו - ברּוקֵ ת ּבְ וֹ ּמים אַ עִ בְ ִׁש ע וְ ּבַ ְר ם ַאיִ אתַ מָ 
  .)טז,ויקרא כז( 'ִריםְֹׂשעֶמר ֹ חֶזַרע'א הּווְ 

ה דֵ  ְׂש יׁשִּד ְק הִ י ׁשֶ רֵ  הֲ ?תדוֹ י ׂשָ כֵ ְר עֶ ן ּבְ וֹ ּבְׁש חֶ  הַ ֶר ד ֶּד יצַ ּכֵ ה 

 ,לבֵ וֹ ּית הַ נַ ְּׁש ץ ִמ ים חּונִ ה ׁשָ נֶ וֹ מל ְׁש בֵ וֹ ּיר לַ ַאְׁש נִ וְ , תוֹ ּזָ חֻ אֲ 
 ּהתָ וֹ ּדפְ ה לִ צֶ רוֹ ל הָ  ּכָ - )ב, לעיל( ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכמוֹ  ,ןוֹ ּבְׁש חֶ ּבַ  ּהינָ אֵ ׁשֶ 
ים עִ לָ ה סְ נָ וֹ מ ְׁש ִריםְֹׂשעֶמר ֹ חֶזַרעל כָ ן לְ תֵ נוֹ , ׁשּדֵ ְק הֶ ד הַ ּיַ ִמ 
ין נִ תְ  נוֹ - ּהתָ וֹ ּדפְ ים לִ לִ עָ ּבְ  הַ צּום ָר אִ וְ . תנוֹ יוֹ ְּד נְ ּוה ּפנָ וֹ מְׁש ּו
  .ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ן מוֹ הֵ י ׁשֶ פִ לְ , תנוֹ יוֹ ְּד נְ ּוה ּפָר ׂשָ עֲ ים וַ עִ לָ ר סְ ׂשֶ עֶ 

ם ן עִ ֶר ּקֶ ה הַ יֶ הְ ּיִ  ׁשֶ יִר צָ  -ה ָר וֹ ּתר ּבַ מּוָא הָ ׁשמֶ ֹל חן ּכָ כֵ וְ 
ת ָד ם ּפָ ן אִ כֵ וְ . ןֶר ּקֶ  הַ יעַ בִ יף ְר סִ הוֹ א ׁשֶ צָ ְמ  נִ ,הּׁשָ ִמ ת חֲ פֶ סֶ וֹ ּתהַ 
ין יפִ סִ  מוֹ ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - יוׁשָ ְר וֹ ּיד ִמ חָ  אֶ  אוֹ יׁשִּד ְק ּמַ ּלַ  ׁשֶ וֹ ּתְׁש אִ 
  .ׁשמֶ ֹח

ים עִ לָ ע סְ ּבַ ְר ה ַאֶד וֹ ּפן הַ תֵ  נוֹ - יםנִ ע ׁשָ ּבַ ְר ל ַאבֵ וֹ ּיר לַ ַאְׁש נִ ו 
 - ּהתָ  אוֹ דּוים ּפָ לִ עָ ּבְ ם הַ אִ וְ . רמֶ ֹל חכָ ת לְ נוֹ יוֹ ְּד נְ ּוה ּפעָ ּבָ ְר ַאוְ 

. הנָ ל ׁשָ כָ ן לְ יוֹ ְּד נְ פּוע ּולַ  סֶ ,הן זֶ וֹ ּבְׁש י חֶ פִ ן לְ כֵ וְ . ׁשמֶ ֹין חנִ תְ נוֹ 
  .דחָ אֶ ל ּכְ ֹּכן הַ תֵ א נוֹ ּלָ  אֶ ,הנָ ׁשָ ה ּבְ נָ ן ׁשָ תֵ  נוֹ ינוֹ אֵ וְ 

ע לַ ן סֶ ּתֵ ל לִ כוֹ  יָ ינוֹ  אֵ -ה נָ ל ׁשָ בֵ וֹ ּיין הַ בֵ  ּוינוֹ ר ּבֵ ַאְׁש נִ  ז
ִּפי  ַעל  [...]ֵהןֹלֹו ַהּכ ְוִחַּׁשב" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ּהתָ וֹ ּדפְ ן לִ יוֹ ְּד נְ פּוּו

א ּלָ ף אֶ סֶ ן ּכֶ עוֹ ְר גִ ית ּבְ ּדֵ פְ  נִ ּהינָ אֵ  - )יח, כזשם( "ֹתַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתר
ין בֵ  ּוינוֹ ר ּבֵ ַאְׁש נִ  ח .רתֵ  יָ ים אוֹ נִ י ׁשָ ּתֵ ְׁש ל ּבִ בֵ וֹ ּים לַ ֶד ֹק
ים ִׁש ָד חֳ ב הֶ ּׁשֵ חַ ר לְ ּבָ זְ ּגִ ה הַ צָ ם ָר  אִ - םיִ ׁשַ ְד חָ ה וְ נָ ל ׁשָ בֵ וֹ ּיהַ 
 ֲהֵרי ,רמֶ ֹע חַר ל זֶ כָ ין לְ נִ יוֹ ְּד נְ ּוי ּפנֵ ְׁש ים ּולִ קָ י ְׁש נֵ ן ְׁש ּתֵ יִ  וְ ,הנָ ׁשָ 

 :ֶׁשֶּנֱאַמר, ׁשּדֵ ְק הֶ ים לַ ִׁש ָד ין חֳ בִ ְּׁש חַ ין ְמ אֵ י ׁשֶ פִ  לְ ,ֶזה ֻמָּתר
 ׁשּדֵ ְק הֶ ב לַ ּׁשֵ חַ ה ְמ ּתָ ים אַ נִ ׁשָ  - "ֹתִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתר ַעל"
  .יםִׁש ָד ב חֳ ּׁשֵ חַ ה ְמ ּתָ ין אַ אֵ וְ 

ל בֵ וֹ ּיי הַ נֵ פְ  לִ הּודֵ  ׂשָ יׁשִּד ְק הַ ם לְ ָד ָאי לָ אּוין רָ  אֵ יכָ פִ לְ ט 
, תׁשֶ ֶּד ְק  מֻ י זוֹ רֵ  הֲ - ּהיׁשָ ִּד ְק ם הִ אִ  וְ .יםנִ י ׁשָ ּתֵ ְׁש ת ִמ חּופָ ּבְ 
ן ּתֵ ה לִ ֶד וֹ ּפה הַ צָ ם ָר א אִ ּלָ  אֶ ,ףסֶ ן ּכֶ עוֹ ְר גִ ית ּבְ ּדֵ פְ  נִ ּהינָ אֵ וְ 

 - ּהיָ ָד א ּפְ ם אִ  וְ ;ּהתָ ה אוֹ ֶד וֹ  ּפ- רמֶ ֹל חכָ ל לְ קֶ ים ׁשֶ ִּׁש ִמ חֲ 
  .)יט, להלן(  ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,לבֵ וֹ ּיים ּבַ נִ הֲ ֹּכה לַ ָאצְ  יוֹ י זוֹ רֵ הֲ 
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. תׁשֶ ֶּד ְק  מֻ ּהינָ  אֵ - ּהמָ צְ ל עַ בֵ וֹ ּית הַ נַ ְׁש  ּבִ הּודֵ  ׂשָ יׁשִּד ְק הִ י 
 י זוֹ רֵ  הֲ - ּהמָ צְ ל עַ בֵ וֹ ּית הַ נַ ְׁש  ּבִ ּויׁשִּד ְק הִ י ׁשֶ וִ לֵ ן וְ הֵ ֹכוְ 

  .םלָ עוֹ ין לְ יִׁש ִּד ְק  מַ  ּכָ ,םלָ עוֹ ין לְ לִ אֲ וֹ ּגם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ יא  ;תׁשֶ ֶּד ְק מֻ 

ן עוֹ ְר גִ ית ּבְ ּדֵ פְ  נִ ּהינָ אֵ  -ל בֵ וֹ ּיר הַ חַ  ַאהּודֵ ת ׂשָ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יב 
ין בִ ְּׁש חַ ין ְמ אֵ י ׁשֶ פִ לְ , לבֵ וֹ ּיר הַ חַ ה ַאנָ ר ׁשָ ֹמגְ ּיִ ד ׁשֶ ף עַ סֶ ּכֶ 
ים ִּׁש ִמ ן חֲ ּתֵ ה לִ ֶד וֹ ּפה הַ צָ ם ָר  אִ ,יכָ פִ לְ . ׁשֵּד ְק הֶ ים לַ ִׁש ָד חֳ 
ר חַ ַאם ׁשֶ וֹ ּי ּבַ ּוּלפִ ה אֲ ֶד וֹ  ֲהֵרי ֶזה ּפ- רמֶ ֹע חַר ל זֶ כָ ל לְ קֶ ׁשֶ 
  .םלּוּכְ  עַ רֵ וֹ  ּגינוֹ אֵ וְ , לבֵ וֹ ּיהַ 

ין יִ אּוְר ת הָ מוֹ קוֹ א ְמ ּלָ ין אֶ ִד ְד ין מוֹ  אֵ - יןִד ְד וֹ ּמׁשֶ ּכְ יג 
ים עִ קָ  נְ ים אוֹ ִח פָ ה ְט ָר ׂשָ ים עֲ הִ בוֹ ים ּגְ עִ לָ ם סְ  ׁשָ יּוהָ . היעָ ִר זְ לִ 
 ;ּהּמָ ין עִ ִד ָּד ְמ ין נִ אֵ  - יםִח פָ ה ְט ָר ׂשָ ים עֲ ִּק מֻ ם עֲ יִ ים מַ אִ לֵ ְמ 

ת כוֹ מּות נְ מוֹ קוֹ  ְמ ּה ּבָ יּוהָ יד  .ּהּמָ ים עִ ִד ָּד ְמ  נִ - אןּכָ ת ִמ ָּפחּו
, ןמָ צְ ין ִּבְפֵני עַ ִד ָּד ְמ  נִ - םיִ ם מַ הֶ ין ּבָ אֵ  וְ ,רתֵ  יָ ה אוֹ ָר ׂשָ עֲ 
  .ןהֶ י לָ אּוָר ה ּׁשֶ ן מַ הֶ ין לָ בִ ְּׁש חַ ְמ ּו

י רֵ  הֲ ,ׁשרֵ א ּפֵ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ  ַא- תנוֹ ילָ ה אִ ָאלֵ ה ְמ תָ יְ הָ טו 
א ה הּופָ ן יָ יִ עַ  ּבְ ,יׁשִּד ְק ּמַ ל הַ ּכָ ׁשֶ , תנוֹ ילָ אִ ם הָ  ּגַ יׁשִּד ְק הִ 
 -ע קַ ְר ּקַ הַ וְ , םיהֶ יֵ וְ ׁשָ ת ּבְ נוֹ ילָ אִ ת הָ ין אֶ בִ ְּׁש חַ ְמ ּו. יׁשִּד ְק מַ 

ל כָ לְ ה ּונָ ל ׁשָ כָ ן לְ יוֹ ְּד נְ פּוע ּולַ  סֶ ּהּכָ ְר ה עֶ יֶ הְ יִ  וְ ,ּהתָ ין אוֹ ִד ְד מוֹ 
  .)ה, לעיל(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,רמֶ ֹע חַר זֶ 

את רֵ ְק ּנִ יא הַ הִ  וְ ,היעָ ִר זְ ה לִ יָ אּו ְר ּהינָ אֵ ה ׁשֶ ֶד  ׂשָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ טז 
ת נוֹ ילָ אִ ת הָ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ ן הַ כֵ וְ . ּהיָ וְ ׁשָ  ּבְ ּהתָ ין אוֹ ִד וֹ  ּפ-' יןִׁש ָר ְט '

ה לׁשָ ת ְׁש נוֹ ילָ אִ  הָ יּוהָ יז  .ןהֶ ייֵ וְ ׁשָ ן ּבְ תָ ין אוֹ ִד וֹ ּפ -ִּבְלַבד 
א ת ִּבְלַבד הּונוֹ ילָ אִ הָ  ׁשֶ ׁשֵר א ּפֵ  וְ ,הָאית סְ  ּבֵ תוֹ ת לְ נוֹ ילָ אִ 
ת נוֹ ילָ אִ ת הָ אֶ ע וְ קַ ְר ּקַ ת הַ  אֶ יׁשִּד ְק  ֲהֵרי ֶזה הִ - יׁשִּד ְק הִ ׁשֶ 
 . ןיהֶ ינֵ ּבֵ ׁשֶ 
ר תֵ יָ ת ּבְ נוֹ ילָ ה אִ לׁשָ ל ְׁש  ּכָ ֹותעטּות נְ נוֹ ילָ אִ  הָ יּום הָ ל אִ בָ אֲ 
 ֲהֵרי ֶזה - הר זֶ חַ ה ַאן זֶ יׁשָ ִּד ְק הִ  ׁשֶ אוֹ , תחּופָ  ּבְ ה אוֹ ָאית סְ ּבֵ ִמ 

יח  .ןיהֶ ינֵ ּבֵ ת ׁשֶ נוֹ ילָ אִ ת הָ א אֶ ע וְ קַ ְר ּקַ ת הַ  אֶ יׁשִּד ְק א הִ 
ת ה אֶ ֶד וֹ  ּפ- עקַ ְר ּקַ ת הַ  אֶ יׁשִּד ְק  הִ ר ּכָ חַ ַאת וְ נוֹ ילָ אִ  הָ יׁשִּד ְק הִ 
  .ּהתָ ָּד י ִמ ל ּפִ ע עַ קַ ְר ּקַ ת הַ אֶ  וְ ,ןהֶ ייֵ וְ ׁשָ ת ּבְ נוֹ ילָ אִ הָ 

א ּלָ  אֶ ,יתּדֵ פְ א נִ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ הִ וְ , תוֹ ּזָ חֻ ה אֲ ֵד  ְׂש יׁשִּד ְק ּמַ הַ יט 
 יהָ מֶ ת ָּד ין אֶ נִ תְ ים נוֹ נִ הֲ ֹּכ הַ - ׁשּדֵ ְק הֶ הַ ד ת יַ חַ יא ּתַ י הִ רֵ הֲ 
ן תָ אוֹ וְ , ןיוֹ ְד א ּפִ א ּבְ צֵ  יוֹ ׁשּדֵ ְק ין הֶ אֵ ׁשֶ , ןהֶ ה לָ ּזָ חֻ ה אֲ יֶ הְ תִ וְ 
  .תיִ ּבַ ק הַ ֶד  ּבֶ ׁשּדֵ ְק הֶ  לְ לּוּפְ ים יִ ִמ ָּד הַ 

ת ֶר זֶ חוֹ  י זוֹ רֵ הֲ  -ל בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ ּיַ ם ׁשֶ ֶד ֹ קיׁשִּד ְק ּמַ  הַ ּהלָ ָאּגְ כ 
, לעיל(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ל לְ ֹּפן יִ תַ ּנָ ֵעֶר ׁשֶ הָ וְ , יהָ לֶ עָ בְ לִ 

יו בִ ָאת לְ ֶר זֶ חוֹ  י זוֹ רֵ  הֲ - יׁשִּד ְק ּמַ ּלַ  ׁשֶ נוֹ  ּבְ ּהלָ ָאם ּגְ ן אִ כֵ וְ . )יט
י ִר כְ  נָ יו אוֹ בָ רוֹ ר ְק ָא ְׁש  אוֹ וֹ ּת ּבִ ּהתָ ה אוֹ לָ אֲ ם ּגָ ֲאָבל אִ . לבֵ וֹ ּיּבַ 
 ת לוֹ ֶר זֶ  חוֹ - ןָד ּיָ  ִמ ּהלָ ָאגְ  ּויׁשִּד ְק ּמַ ר הַ זַ ם חָ  אִ :ׁשֵּד ְק הֶ ד הַ ּיַ ִמ 
ת חַ יא ּתַ הִ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ א הִ ּלָ  אֶ ,ןָד ּיָ  ִמ ּהלָ ָאא ּגְ ם אִ  וְ ;םלָ עוֹ לְ 
 ,ׁשּדֵ ְק הֶ ה לַ ָאצְ  יוֹ י זוֹ רֵ  הֲ - יִר כְ  נָ ים אוֹ בִ רוֹ ר ְק ָא ְׁש ת אוֹ ּבַ ד הַ יַ 
, יםנִ הֲ ֹּכה לַ ּזָ חֻ ה אֲ יֶ הְ א ּתִ ּלָ אֶ , םלָ עוֹ  לְ יהָ לֶ עָ בְ ת לִ ֶר זֶ  חוֹ ּהינָ אֵ וְ 

 ִּתְהֶיה ֵהןַֹלּכ... ֵבלֹ ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיְוָהָיה" :ֶׁשֶּנֱאַמר
 . )כא,ויקרא כז( "ֲאֻחָּזתוֹ 

ד ּיַ ית ִמ ּדֵ פְ ר נִ בָ ּכְ ׁשֶ , יםִמ ן ָּד ּתֵ ין לִ יכִ ִר ם צְ ינִ הֲ ֹּכהַ ין אֵ וְ 
ן  הֵ ּוּלאִ ים ּכְ נִ הֲ ֹּכר לַ ֹזחֲ א ּתַ ּלָ אֶ , רחֵ ַא מֵ ּהּכָ ְר ח עֶ קַ לָ  וְ ׁשּדֵ ְק הֶ הַ 
ם ֲאָבל אִ . לאֵ ָר ְׂש יִ  ּבְ ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים כא  .יהָ לֶ עָ ּבְ 
 ּוּלפִ אֲ וַ . םלָ עוֹ ל לְ אֵ וֹ  ֲהֵרי ֶזה ּג- יוִ  לֵ ן אוֹ הֵ ֹ ּכיׁשִּד ְק ּמַ ה הַ יָ הָ 
 ּהתָ ה אוֹ ֶד וֹ  ּפ- ׁשּדֵ ְק הֶ ן הַ ית ִמ ּדֵ פְ א נִ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יהָ לֶ ר עָ בַ עָ 
 שם( " עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּיםְּגֻאַּלת" :ֶׁשֶּנֱאַמר, לבֵ וֹ ּיר הַ חַ ַא

  .)לב,כה

ד ּיַ ָלּה ִמ  ַּבעְ ּהלָ ָאגְ ּו, ּהתָ ּזָ חֻ ה אֲ דֵ ה ְׂש יׁשָ ִּד ְק הִ ה ׁשֶ ּׁשָ אִ הָ כב 
ר בָ ָּד י הַ רֵ  הֲ - י ַהַּבַעלדֵ ת יְ חַ יא ּתַ הִ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ הִ וְ , ׁשּדֵ ְק הֶ הַ 

ה מָ ְד ם קָ  אִ ,יכָ פִ לְ . יםנִ הֲ ֹּכא לַ צֵ  ּתֵ ה אוֹ ּׁשָ אִ ר לָ ֹזחֲ ם ּתַ ָסֵפק אִ 
ין לִ כוֹ ים יְ נִ הֲ ֹּכהַ ין  אֵ - לבֵ וֹ ּיר הַ חַ  ַאּהה ּבָ יקָ זִ חֱ הֶ ה וְ ּׁשָ אִ הָ 
ה לָ כוֹ  יְ ּהינָ  אֵ - יקּוזִ חֱ הֶ ים וְ נִ הֲ ֹּכ הַ מּוְד ם קָ אִ  וְ ;ּהָד ּיָ יא ִמ צִ הוֹ לְ 
  .םָד ּיָ יא ִמ צִ הוֹ לְ 

 יעַ ּגִ הִ וְ , ׁשֵּד ְק הֶ ד הַ ּיַ ן ִמ הֵ ֹ ּכּהתָ ה אוֹ ָד פָ ּו, הּודֵ  ׂשָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ כג 
יא י הִ רֵ הֲ יל וַ אִ הוֹ : ראמַ ֹא י - ןהֵ ֹּכד הַ ת יַ חַ יא ּתַ הִ ל וְ בֵ וֹ ּיהַ 
ה ָאצְ א יוֹ ּלָ  אֶ ;ּהי ּבָ יתִ כִ זָ י וְ ִד ת יָ חַ יא ּתַ  הִ ירֵ הֲ , יםנִ הֲ ֹּכה לַ ָאצְ יוֹ 
  .יםנִ הֲ ֹּכיו הַ חָ ל אֶ כָ לְ 

ים נִ הֲ ֹּכן לַ תֵ ּנָ  ּתִ - לבֵ וֹ ּיים ּבַ נִ הֲ ֹּכה לַ ֶד ּׂשָ א הַ צֵ ּתֵ ׁשֶ ּכְ כד 
ל בֵ וֹ ּיּלַ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ  הַ אׁשֹה ריָ ם הָ אִ וְ . לבֵ וֹ ּי הַ וֹ ע ּבגַ ּפָ ר ׁשֶ מָ ְׁש ִּמ ּבַ ׁשֶ 
ר מָ ְׁש ִּמ ן לַ תֵ ּנָ  ּתִ - סנָ כְ ר נִ מָ ְׁש ִמ א ּוצֵ ר יוֹ מָ ְׁש י ִמ רֵ הֲ  ׁשֶ ,תּבָ ּׁשַ ּבַ 
  .אצֵ וֹ ּיהַ 

 - ןתָ  אוֹ דּוא ּפָ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ הִ  וְ ,תנוֹ ילָ אִ ת הָ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ כה 
 ֵבלֹ ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיְוָהָיה" :ֶׁשֶּנֱאַמר, יםנִ הֲ ֹּכין לַ אִ צְ ן יוֹ ינָ אֵ 
ת  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ ֲאָבל הַ . הֶד א ׂשָ ּלָ י אֶ  לִ יןאֵ וְ , )כא, כזשם( "ֶדׁשֹק
 ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - יםלִ עָ ּבְ ן הַ תָ  אוֹ דּוא ּפָ ל וְ בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ הִ  וְ ,יןִׁש ָר ְּט הַ 
 'הֶד ׂשָ  '- זוֹ  וְ ,"הֶד ּׂשָ ה הַ יָ הָ וְ " :ֶׁשֶּנֱאַמר, יםנִ הֲ ֹּכין לַ אִ צְ יוֹ 
  .אתרֵ ְק נִ 

 יהָ מֶ דָ  ּבְ ּהתָ ין אוֹ ִמ ׁשָ  ?תוֹ נָ ְק ה ִמ דֵ  ְׂש יׁשִּד ְק ין מַ ד ִּד יצַ ּכֵ כו 
י ל ִמ  ּכָ ּהתָ ה אוֹ ֶד פוֹ ּו, לבֵ וֹ ּיד הַ ה עַ וָ יא ׁשָ ה הִ ּמָ ין ּכַ אִ רוֹ וְ 

 ,ׁשמֶ ֹיף חסִ  מוֹ ינוֹ  אֵ יׁשִּד ְק ּמַ  הַ ּהתָ ה אוֹ ָד ם ּפָ אִ  וְ ,הצֶ ְר ּיִ ׁשֶ 
ל בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ ּיַ ׁשֶ כְ  ּו,יןִמ ָד ר ֲעָרִכין וְ ָאְׁש ת ּכִ יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ ּהנָ יוֹ ְד פִ ּו
ד ּיַ ית ִמ ּדֵ פְ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ . הָ רּוכָ ְּמ ים ׁשֶ נִ וֹ אׁשִר ים הָ לִ עָ ּבְ ר לַ ֹזחֲ ּתַ  -
י רֵ הֲ ית וַ ּדֵ פְ א נִ ין ׁשֶ ּבֵ , רחֵ ד ַאּיַ ה ִמ ָאצְ יא יוֹ י הִ רֵ הֲ ר וַ ּבָ זְ ּגִ הַ 
 ּהינָ אֵ  וְ ,רכֵ וֹ ּמת לַ ֶר זֶ  חוֹ י זוֹ רֵ  הֲ - ׁשּדֵ ְק הֶ ד הַ ּיַ ה ִמ ָאצְ יא יוֹ הִ 
  .וֹ ּל ׁשֶ ינוֹ אֵ ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ ׁשֶ  ;יםנִ הֲ ֹּכה לַ ָאצְ וֹ י

 - יהָ מֶ ָד  ּבְ ּהתָ ר אוֹ ֹּכְמ  לִ ׁשּדֵ ְק הֶ  לַ ּהתָ ין אוֹ ִמ ּׁשָ ה ׁשֶ ֶד ל ׂשָ ּכָ כז 
ת ַאצָ ת הוֹ עַ ְׁש ר ּבִ קֶ ֹּב ּבַ ,יןפִ צּום ְר ים יוֹ ִּׁש  ׁשִ יהָ לֶ ין עָ יזִ ִר כְ מַ 
 ,יהָ ֶר צָ ין ְמ ִמ ּיְ סַ ְמ  ּו,יןלִ עֲ וֹ ת ּפסַ נָ כְ ת הַ עַ ְׁש ב ּבִ ֶר עֶ בָ  ּו,יןלִ עֲ וֹ ּפ
 -ח ּקַ ה לִ צֶ רוֹ ל הָ  ּכָ ;המָ ּויא ׁש הִ כָ בְ ה ּופָ יא יָ  הִ ּכָ ' יןִר ְמ אוֹ וְ 
  .'חּקַ יִ א וְ וֹ ביָ 

 ,תוֹ ין אוֹ יִׁש ִר וֹ ּמר הַ ָאְּׁש  ִמ יו אוֹ בִ ָאה מֵ ֶד  ׂשָ חַ קֵ וֹ ּלהַ כח 
ין ּבֵ  ,יוׁשָ יִר מוֹ  אוֹ  יובִ ָא תמוֹ  רחַ ַא ּהיׁשָ ִּד ְק הִ ׁשֶ  יןּבֵ  - ּהיׁשָ ִּד ְק הִ וְ 

יו בִ ת ָא מֵ ּכָ  רחַ ַאוְ  יויׁשָ ִר מוֹ  רָאְׁש  אוֹ  יובִ ָא יּיֵ חַ ּבְ  ּהיׁשָ ִּד ְק הִ ׁשֶ 
ְׂשֵדה   ֶאתְוִאם" :ֶׁשֶּנֱאַמר, הּזָ חֻ ה אֲ דֵ ְׂש  ּכִ י זוֹ רֵ  הֲ ,יויׁשָ ִר  מוֹ אוֹ 
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א ִמְּׂשֵדה אֲ    .ּהׁשָ ְר יָ  לְ ה לוֹ יָ אּוְר  ׁשֶ את זוֹ צָ  יָ ,הּזָ חֻ ה אֲ דֵ ת ְׂש יוֹ הְ  לִ היָ אּוְר  ּהינָ אֵ ה ׁשֶ ֶד  ׂשָ - )כב, כזשם( "ָּזתוֹ חֻ ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 

 למזבחהראויהקדשת ; י הבעלים"פדיון ע  יישִׁ מִ ק חֲ ֶר פֶּ    

, א הּוּהתָ וֹ ּדפְ יו לִ לָ ה עָ וָ צְ ִמ  - תוֹ ּזָ חֻ ה אֲ ֵד  ְׂש יׁשִּד ְק ּמַ הַ א 
ֶּמה ּבַ . תוֹ ין אוֹ פִ וֹ ין ּכ אֵ - הצָ א ָר ם אִ  וְ .םדֵ ן קוֹ דוֹ ָאהָ ׁשֶ 

 יעַ ּגִ ם יַ אִ ׁשֶ , תגֶ הֶ ל נוֹ בֵ ת יוֹ וַ צְ ִּמ ן ׁשֶ מַ זְ  ּבִ ?ֲאמּוִריםְּדָבִרים 
  .)כ-יט,לעיל ד(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,יםנִ הֲ ֹּכא לַ צֵ  ּתֵ - הּנָ לֶ ָאגְ א יִ ל וְ בֵ יוֹ 

 ,יםנִ הֲ ֹּכ לַ הָאצְ  יוֹ ּהינָ י אֵ רֵ הֲ  ׁשֶ ,תלוֹ בְ וֹ ּי הַ לּוְט ּבָ ן ׁשֶ מַ זְ ל ּבִ בָ אֲ 
 ּה ּבָ חַ ֹּתפְ ן לִ דוֹ ָאת הָ ין אֶ פִ וֹ  ּכ- םלָ עוֹ ת לְ דוֹ ּפָ הִ  לְ ּהפָ א סוֹ ּלָ אֶ 
א צָ ְמ ם נִ  אִ :תוֹ ׁשּדֵ ְק הֶ ר הַ ָאְׁש  ּכִ ּהיָ וְ ׁשָ ית ּבְ ּדֵ פְ יא נִ הִ וְ , הּלָ ִח ּתְ 
ין ִר ְמ  אוֹ - אום לָ אִ  וְ ;לַאגְ  יִ - ּהתָ ל אוֹ אֵ גוֹ  וְ ,יולָ יף עָ סִ וֹ ּמי ׁשֶ ִמ 
ת חּופָ  ּבְ חַ תֵ וֹ  ּפינוֹ אֵ וְ . רמַ ָאה ּׁשֶ ן מַ ּתֵ יִ וְ , 'תְ יעָ ּגִ הִ ' לוֹ 
  .הטָ רּויף ּפְ סִ וֹ ּמ ׁשֶ ׁשמֶ ֹחה הַ יֶ הְ ּיִ י ׁשֶ דֵ  ּכְ ,תטוֹ רּוע ּפְ ּבַ ְר ַאמֵ 

ת ווֹ לְ  לִ יו אוֹ תָ דוֹ ְּׂש ת ִמ רוֹ חֵ ת אֲ דוֹ ר ׂשָ ֹּכְמ ן לִ דוֹ ָאה הָ צָ ָר ב 
ן מַ זְ ין ּבִ ּבֵ , דוֹ יָ ת ּבְ ּוׁשְר  הָ - יׁשִּד ְק הִ  ׁשֶ ה זוֹ ֶד ת ׂשָ וֹ ּדפְ י לִ דֵ ּכְ 
ם דֵ א קוֹ הּווְ , גהֵ ל נוֹ בֵ וֹ ּיין הַ אֵ ן ׁשֶ מַ זְ ין ּבִ ג ּבֵ הֵ ל נוֹ בֵ וֹ ּיהַ ׁשֶ 
ן אין ּכָ אֵ ה ּׁשֶ  מַ ,לאֵ וֹ  ּג- ּהיָ צְ ל חֶ ֹאגְ ה לִ צָ ם ָר ן אִ כֵ וְ . םָד ל ָאכָ לְ 
  .ׁשּדֵ ְק הֶ ּבַ ט ִמ יוֹ ְד הֶ ר ּבַ מֶ ֹה חזֶ וְ . טיוֹ ְד הֶ ר לְ כֵ מוֹ ּבְ 

ר ָא ְׁש  אוֹ וֹ ּלה ׁשֶ ָאמֵ ה ְט מָ הֵ ת ּבְ  אֶ  אוֹ יתוֹ ת ּבֵ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ ג 
. עין ָר בֵ ב ּוין טוֹ  ּבֵ ,ןהֶ ייֵ וְ ׁשָ ין ּבְ כִ ָר עֱ  נֶ ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - יןלִ ְט לְ ּטַ ִמ 
יף סִ  מוֹ - וֹ ׁשְר  יוֹ  אוֹ וֹ ּתְׁש  אִ  אוֹ יׁשִּד ְק ּמַ ן הַ תָ ה אוֹ ָד ם ּפָ אִ וְ 
ק ֶד בֶ ים לְ ִמ ָּד הַ וְ , ןוֹ אׁש ִר חַ ֹּתפְ ים לִ לִ עָ ּבְ ת הַ ין אֶ פִ כוֹ וְ . ׁשמֶ ֹח
  .תיִ ּבַ הַ 

י ּתֵ ּבָ ה ִמ יָ הָ ין ׁשֶ ה ּבֵ מָ י חוֹ רֵ י עָ ּתֵ בָ ת ּבְ יִ ּבַ ה הַ יָ הָ ין ׁשֶ ּבֵ 
ד ּיַ ד ִמ חָ  אֶ לוֹ ָאּגְ  ד .םלָ עוֹ ל לְ ָאגְ ֲהֵרי ֶזה נִ  -ים ִר צֵ חֲ הַ 
ים נֵ ל ְׁש אֵ וֹ ּגד הַ יַ ם ּבְ קָ  וְ ,המָ יר חוֹ ית עִ ה ּבֵ יָ ם הָ  אִ :ׁשּדֵ ְק הֶ הַ 
ל בֵ וֹ ּי הַ יעַ ּגִ הִ  וְ ,יםִר צֵ חֲ ית הַ  ּבֵ היָ ם הָ אִ  וְ ;טלָ חֱ  נֶ - ׁשֶד ֹר חׂשָ עָ 
  .לבֵ וֹ ּייו ּבַ לָ עָ בְ ר לִ זֵ  חוֹ - לאֵ וֹ ּגד הַ יַ א ּבְ הּווְ 

ל ף עַ  ַא- תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ה לְ ימָ ִמ ה ּתְ ָר הוֹ ה ְט מָ הֵ  ּבְ יׁשִּד ְק ּמַ הַ ה 
, יהָ לֶ ה עָ ּׁשָ דֻ ה ְק לָ חָ וְ , יּוׂשה עָ ׂשָ עָ ה ּׁשֶ מַ , הׂשֵ ל עֲ ר עַ בַ עָ י ׁשֶ ּפִ 
 ,יהָ מֶ ָד ן ּבְ הֵ ֹּכ הַ ּהתָ  אוֹ יִר עֲ מַ  ּו,הימָ ִמ יא ּתְ הִ ׁשֶ ּכְ ית ּדֵ פְ נִ וְ 
א ּלָ ה אֶ ֶד וֹ  ּפּהתָ ה אוֹ ֶד וֹ ּפין הַ אֵ  וְ ,תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ לּוּפְ ים יִ ִמ ָּד הַ וְ 
ר בָ ל ָּד ּכָ  ׁשֶ ;היָ אּויא ְר הִ ה ּׁשֶ מַ  לְ חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ ּהיבָ ִר ְק הַ ת לְ נָ ל ְמ עַ 
  .םלָ עוֹ  לְ חַ ּבֵ זְ ִּמ הַ י ידֵ  ִמ אצֵ  יוֹ ינוֹ אֵ  - חַ ּבֵ זְ ִּמ י לַ אּוָר הָ 

 :ֶּנֱאַמרׁשֶ ? תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ין לְ יִמ ִמ  ּתְ יׁשִּד ְק הַ ר לְ סּוָאן ׁשֶ יִ ּנַ ִמ ּוו 
. )כג,ויקרא כב( "תוֹ ְֹנָדָבה ַּתֲעֶׂשה א  ָוֶׂשה ָׂשרּוַע ְוָקלּוטְוׁשֹור"
ים ִר בָ ְּד ן הַ כֵ  וְ ;תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ לְ  - "הבָ ָד נְ " :דּוְמ ה לָ עָ מּוְּׁש י הַ ּפִ ִמ 
ל עַ ין ּבַ יבִ ִר ְק ין מַ אֵ ׁשֶ , יםִמ ת ָּד ּׁשַ דֻ א ְק ּלָ  אֶ ּהינָ אֵ  ׁשֶ ,יןאִ ְר מַ 
ה בָ ָד ה נְ ׂשֶ ה עוֹ ּתָ  אַ תוֹ  אוֹ - "תוֹ ֹא" :רמַ אֱ נֶ  וְ .חַ ּבֵ זְ ִּמ ם לַ מּו
ק ֶד בֶ ה לְ בָ ָד ים נְ יִמ ִמ ה ּתְ ׂשֶ ה עוֹ ּתָ ין אַ אֵ וְ , תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ לְ 
  .הׂשֵ עֲ א ּכַ י הּורֵ הֲ  -ה ׂשֵ ל עֲ לַ ּכְ א ִמ ּבָ או הַ לָ  וְ ;תיִ ּבַ הַ 

 םתָ יו סְ סָ כָ ת נְ  אֶ יׁשִּד ְק הִ  ׁשֶ  אוֹ ,םתָ  סְ וֹ ּתְמ הֶ ת ּבְ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ ז 
י ּבֵ ל ּגַ יב עַ ִר ְק הַ ה לְ יָ אּוְר ה הָ ימָ ִמ ה ּתְ מָ הֵ ל ּבְ ין ּכָ אִ  רוֹ -

ן תָ אוֹ  יבּוִר ְק יַ ת וְ לוֹ י עוֹ יכֵ ִר צְ  לִ רּוכְ ּמָ ים יִ ִר כָ ּזְ  הַ :חַ ּבֵ זְ ִּמ הַ 
ן תָ אוֹ  יבּוִר ְק יַ ים וְ ִמ לָ י ְׁש יכֵ ִר צְ  לִ רּוכְ ּמָ ת יִ בוֹ קֵ ּנְ הַ וְ , תלוֹ עוֹ 
ת וֹ ׁשֵּד ְק ם הֶ תָ ּסְ  ׁשֶ ,תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ לּוּפְ ים יִ ִמ ָּד הַ  וְ ,יםִמ לָ ְׁש 
ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו  ְּבֵהָמה ְוִאם" :רמַ אֱ ה נֶ ל זֶ עַ וְ . תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ לְ 

 שם( "ֶדׁשֹּק ִיְהֶיה ייּו לַ  ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנלֹּכ ,ייִמֶּמָּנה ָקְרָּבן לַ 

  .בַר ְק יִ  - חַ ּבֵ זְ ִּמ י הַ ּבֵ ל ּגַ ב עַ ַר ְק י לִ אּוָר ל הָ  ּכָ ,רמַ לוֹ ּכְ : )ט,כז

ת תוֹ לָ סְ ים ּונִ מָ ת ְׁש ינוֹ ן יֵ הֶ  ּבָ יּוהָ  וְ ,םתָ יו סְ סָ כָ  נְ יׁשִּד ְק הִ ח 
י יכֵ ִר צְ  לִ רּוכְ ּמָ  יִ - חַ ּבֵ זְ ִּמ י הַ ּבֵ ל ּגַ ב עַ ַר ְק ין לִ יִ אּוְר ת הָ פוֹ עוֹ וְ 

ים ִר כָ ן זְ הֶ ח ּבָ קַ ּלָ ים יִ ִמ ָּד הַ וְ , ןתָ  אוֹ יבּוִר ְק יַ ין וְ ִּמ  הַ תוֹ אוֹ 
  .תלוֹ  עוֹ בּוְר ְק יִ וְ 

ה מָ הֵ ּבְ י הַ מֵ ְד  ּו,ןמָ צְ  עַ ּוּלי אֵ מֵ  ְּד בּוְר ְק ה יִ י מָ נֵ ּפְ ִמ ּוט 
ה ׁשָ דוֹ ְּק ה הַ מָ הֵ ּבְ הַ י ׁשֶ פִ  לְ ?תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ לּוּפְ ה יִ ימָ ִמ ּתְ הַ 
  ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,ןיוֹ ְד  ּפִ ּה לָ ׁש יֵ ,ם מּוּהל ּבָ פַ נָ ם  אִ - חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ 

ן הֶ ין לָ  אֵ - לּוסְ פְ ּנִ ת ׁשֶ פוֹ עוֹ הָ ן וְ מֶ ּׁשֶ הַ ן וְ יִ ּיַ הַ ת וְ לֶ ֹּסהַ  וְ ;)יא, להלן(
 ְוֶהֱעִרי ,ֵהןֹ ַהּכַהְּבֵהָמה ִלְפֵני  ֶאתְוֶהֱעִמיד" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ןיוֹ ְד ּפִ 
ה ָד מָ עֲ ל הַ לַ כְ  ּבִ נוֹ ְׁש ּיֶ ל ׁשֶ  ּכָ - )יב-יא, כזויקרא( "ָתּהֵֹהן אַֹהּכ

, הכָ ָר עֲ הַ ה וְ ָד מָ עֲ ל הַ לַ כְ  ּבִ ינוֹ אֵ ׁשֶ  וְ ;ןיוֹ ְד  ּפִ  לוֹ ׁשיֵ , הכָ ָר עֲ הַ וְ 
  .ןיוֹ ְד  ּפִ ין לוֹ אֵ 

ין נִ תְ וֹ ּנת ׁשֶ ֶר ֹטְּק ן הַ הֶ ה ּבָ תָ יְ הָ  וְ ,םתָ יו סְ סָ כָ  נְ יׁשִּד ְק הִ י 
 ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,ּהתָ  אוֹ חּוְּק יִ  וְ רּוזְ ְח ּיַ ד ׁשֶ ן עַ ָר כָ ְׂש ין ּבִ נִ ּמָ אֻ לָ 
ין ִׂש עוֹ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ,ןָר כָ ְׂש ין ּבִ נִ ּמָ אֻ ן לָ תֵ ּנָ  ּתִ י זוֹ רֵ  הֲ - )יב,ד( יםלִ קָ ְׁש ּבִ 
ד חָ יו אֶ סָ כָ נְ ם ּבִ  ׁשָ ׁשם יֵ ין אִ ִׂש ן עוֹ כֵ וְ . תֶר ֹטְּק ר הַ תַ מוֹ ּבְ 
  .תֶר ֹטְּק י הַ נֵ ּמָ ּסַ ִמ 

ם  מּוּהל ּבָ פַ נָ  וְ ,חַ ּבֵ זְ ִּמ ה לַ ימָ ִמ ה ּתְ מָ הֵ  ּבְ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יא 
  ָּכלְוִאם" :רמַ אֱ ה נֶ ל זֶ עַ וְ , יתּדֵ פְ נִ ת וְ כֶ ֶר עֱ  נֶ י זוֹ רֵ  הֲ - הלָ סְ פְ נִ וְ 

א ְוֶהֱעִמיד יי לַ ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן  ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר 
ן ּבָ ְר  קָ יהָ מֶ ָד יא ּבְ בִ יָ וְ , )יא, כזויקרא( "ֵהןֹ ִלְפֵני ַהּכַהְּבֵהָמה ֶאת
  .ּהתָ מוֹ ר ּכְ חֵ ַא

, הָר הוֹ ין ְט ה ּבֵ ָאמֵ ין ְט  ּבֵ ,יםּיִ חַ ה ּבַ מָ הֵ  ּבְ יׁשִּד ְק ּמַ ל הַ ּכָ יב 
 ם אוֹ ן מּוהֶ ל ּבָ פַ ּנָ  ׁשֶ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד ין קָ ת ּבֵ יִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ ׁשֵ ְד ין קָ ּבֵ 
 י זוֹ רֵ  הֲ - )טו- יד, להלן( ב ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵארַר ְק ה לִ יָ אּוְר ה הָ ימָ ִמ ּתְ 
 "ַהְּבֵהָמה ְוֶהֱעִמיד ֶאת" :ֶׁשֶּנֱאַמר, יןִּד ה ּבַ ָד מָ עֲ ה הַ יכָ ִר צְ 

 הֶד ּפָ תִ  וְ רֵ עָ ּתֵ ם ׁשֶ ֶד ֹה קמָ הֵ ּבְ ה הַ תָ ם מֵ  אִ ,יכָ פִ לְ . )יא,ויקרא כז(
ם ֲאָבל אִ . רבֵ ּקָ א ּתִ ּלָ  אֶ ,התָ ּמֵ ר ׁשֶ חַ  ַאּהתָ ין אוֹ ִד וֹ ין ּפ אֵ -
 ,הֶד ּפָ  ּתִ י זוֹ רֵ  הֲ - תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ה לְ לָ בֵ  נְ ה אוֹ טָ חּו ְׁש יׁשִּד ְק הִ 
  .יןלִ ְט לְ ּטַ ר ִמ ָאְׁש ּכִ 

 - תסֶ ּכֶ ְר פַ יא ְמ ן הִ יִ ַד עֲ  וַ ,םיִ נַ ב ְׁש ֹ רם אוֹ יִ נַ  ְׁש ּהט ּבָ חַ ׁשָ יג 
ל לַ כְ יא ּבִ י הִ רֵ הֲ וַ , תכֶ ֶר עֱ נֶ  וְ ,יהָ ֶר בָ ל ְּד כָ ה לְ ּיָ חַ יא ּכְ י הִ רֵ הֲ 
  .תמּוּתָ ד ׁשֶ עַ , )יב-יא,שם כז( "ְוֶהֱעִרי  [...]ְוֶהֱעִמיד"

 ׁשּדֵ קַ תְ  נִ י זוֹ רֵ  הֲ - יהָ מֶ ָד ה לְ ימָ ִמ ה ּתְ מָ הֵ  ּבְ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יד 
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יא  הִ -' חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ ׁשּדֵ ְק  הֶ ה זוֹ מָ הֵ י ּבְ מֵ ְּד ' ָהאֹוֵמר? ֵּכיַצד. ּהפָ ּוּג
י מֵ ְּד ' רמַ ָאיו וְ מָ ָד  לְ יהָ ֶר בָ אֵ ד מֵ חָ  אֶ יׁשִּד ְק הִ . בַר ְק  ּתִ ּהמָ צְ עַ 
ה טָ ְׁש ם ּפָ  ָסֵפק אִ י זוֹ רֵ הֲ  -' חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ ׁשּדֵ ְק  הֶ ה זוֹ ָר פָ ּלְ  ׁשֶ ּהלָ גְ ַר 
 .הֶד ּפָ א ּתִ  וְ ,בַר ְק  ּתִ יכָ פִ לְ  ּו;הטָ ְׁש א ּפָ   אוֹ ּהּלָ כֻ ה ּבְ ּׁשָ דֻ ְק 

, ּהתָ יב אוֹ ִר ְק ּיַ י ׁשֶ ִמ  לְ ּהּלָ  ּכֻ ּהתָ ין אוֹ ִר כְ  מוֹ ?יןִׂש ד עוֹ יצַ כֵ וְ טו 
ר בֶ ה אֵ יָ ם הָ אִ וְ . רבֶ  אֵ תוֹ אוֹ  ימֵ ְּד ִמ  ץין חּוּלִ  חֻ יהָ מֶ ָד וְ 

  .ּהּלָ כֻ ה ּבְ ּׁשָ דֻ ה ְק טָ ְׁש  ּפָ - וֹ ה ּביָ לּוה ּתְ מָ ׁשָ ּנְ הַ ׁשֶ 

 יׁשִּד ְק הִ ב וְ ַר ְק ה לִ יָ אּו ְר ּהינָ אֵ ם ׁשֶ ת מּולַ עֲ ה ּבַ מָ הֵ ה ּבְ תָ יְ הָ טז 
ין אֵ ין ׁשֶ בֵ  ּווֹ ה ּביָ לּוה ּתְ מָ ׁשָ ּנְ הַ ין ׁשֶ ּבֵ , יומָ ָד  לְ יהָ ֶר בָ אֵ ר מֵ בֶ אֵ 
. דבַ לְ ּבִ  רבֶ אֵ  תוֹ אוֹ  ימֵ ְּד  אּלָ אֶ  ׁשּדֵ קַ תְ נִ  א - וֹ ּב היָ לּוּתְ  המָ ׁשָ ּנְ הַ 

 ׁשּדֵ ְק הֶ ' 'ּהּבָ לִ  ימֵ ְּד ' אוֹ  'זוֹ  הָר ּפָ  לגֶ ֶר  ימֵ ְּד ' רמַ ָאׁשֶ  ןגוֹ ּכְ  ?ֵּכיַצד
 אׁשֹר' ן ָהאֹוֵמרכֵ וְ יז  .ּהין ּבָ פִ ּתָ  ׁשֻ ׁשּדֵ ְק הֶ א וְ  הּו-' חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ 
 רמַ ָא ׁשֶ  אוֹ ',חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ ׁשּדֵ ְק הֶ ' 'הר זֶ מוֹ ב חֲ לֵ '  אוֹ 'הד זֶ בֶ עֶ 
  ין אִ רוֹ וְ  .וֹ אׁשֹר ימֵ ְד ּבִ  אּלָ אֶ  בּיָ חַ  ינוֹ אֵ  - 'חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ  ׁשֵּד ְק הֶ  יאִׁש ֹר'

  .ןּבָ ְר יו קָ מָ ָד יא ּבְ בִ יָ וְ , רּכָ ְמ ה נִ יָ  הָ ּוּלר אִ בֶ  אֵ תוֹ ה אוֹ וֶ ְׁש ה יִ ּמָ ּכַ 

י ׁשֵ ְד קָ ֲאָבל ּבְ . חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ  ּבְ ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים יח 
 'דוֹ בֵ ּכְ '  אוֹ 'הר זֶ מוֹ  חֲ אׁשֹי רמֵ ְּד '  ָהאֹוֵמר- תיִ ּבַ ק הַ ֶד ּבֶ 
 -' ׁשֵּד ְק הֶ ' 'דוֹ בֵ ּכְ '  אוֹ 'הד זֶ בֶ  עֶ אׁשֹי רמֵ ְּד '  אוֹ ',ׁשֵּד ְק הֶ '

י מֵ ְד  ֲהֵרי ֶזה ַחָּיב ּבִ ,וֹ ה ּביָ לּוה ּתְ מָ ׁשָ ּנְ הַ ר ׁשֶ בֶ אֵ א הּויל וְ אִ הוֹ 
  .אים הּוִמ ת ָּד ּׁשַ דֻ ְק  -ת יִ ּבַ ק הַ ֶד  ּבֶ ׁשּדֵ ְק ל הֶ ּכָ  ׁשֶ ;וֹ ּלּכֻ 

ם אִ וְ . ןּבָ ְר  קָ וֹ ּכְר עֶ ּבְ  יאבִ מֵ  - 'חַ ּבֵ זְ ִּמ ֶעְרִּכי ָעַלי לַ ' ָהאֹוֵמריט 
ן וֹ ּדם נִ ר ָסֵפק אִ בָ ָּד י הַ רֵ  הֲ - םלֵ ֵעֶר ׁשָ ת לְ גֶ ּׂשֶ  מַ דוֹ ין יָ אֵ 
ן וֹ ּד נִ ינוֹ  אֵ אוֹ , ן ֵעֶר וֹ ׁשלְ  ּבִ יאוֹ צִ הוֹ יל וְ אִ  הוֹ ,דג יָ ּׂשֵ הֶ ּבְ 
 תוֹ ּזָ חֻ ה אֲ דֵ  ְׂש יׁשִּד ְק ּמַ ן הַ כֵ וְ . רַד  נָ חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ יל וְ אִ  הוֹ ,דג יָ ּׂשֵ הֶ ּבְ 
ת לוֹ ם עוֹ הֶ  ּבָ יאּובִ ים יָ ִמ ָּד הַ  וְ ,יתּדֵ פְ  נִ י זוֹ רֵ הֲ  - חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ 
 ּהב ּבָ צּוּקָ ֵעֶר הַ  ּבָ ּהתָ ין אוֹ ִד וֹ ם ּפר ָסֵפק אִ בָ ָּד  ּבַ ׁשיֵ  וְ ,חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ 

ין נִ ָד וְ . יׁשִּד ְק  הִ חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ יל וְ אִ  הוֹ ,ּהיָ וְ ׁשָ  ּבְ ּהתָ ין אוֹ ִד וֹ  ּפאוֹ 
  .ירִמ חֲ הַ ן לְ הֶ א ּבָ צֵ וֹ ּיכַ  וְ ּוּלל אֵ כָ ּבְ 

ִ ק שִׁ ֶר פֶּ    הקדש וחרם  יׁשּ

ם ֶר חֵ '  אוֹ 'תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ ׁשּדֵ ְק ֲהֵרי ֶזה הֶ ' ד ָהאֹוֵמרחָ אֶ א 
ר מַ ם ָא אִ ,יוסָ כָ ל נְ כָ ן ּבְ כֵ  וְ .'םיִ מַ ּׁשָ לַ ם ֶר חֵ '  אוֹ 'תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ לְ 
 - םיִ מַ ּׁשָ ם לַ ֶר  חֵ ת אוֹ יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ם לְ ֶר  חֵ  אוֹ ׁשּדֵ ְק יו הֶ סָ כָ ל נְ ּכָ 
 - םתָ  סְ 'םֶר חֵ ' רמַ ם ָאֲאָבל אִ . תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ לּוּפְ  יִ ּוּלי אֵ רֵ הֲ 
 ָּכל" :ֱאַמרֶׁשּנֶ , יםנִ הֲ ֹּכים לַ ִמ ָר ם חֲ תָ ּסְ  ׁשֶ ;יםנִ הֲ ֹּכ לַ ּוּלי אֵ רֵ הֲ 

  .)יד,במדבר יח( "ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְל ִיְהֶיה

יו תָ חוֹ פְ ִּׁש ִמ יו ּוָד בָ עֲ מֵ  ּורוֹ קָ ּבְ ִמ  ּואנוֹ ֹּצם ִמ ָד ים ָאִר חֲ מַ ב 
א  וְ וֹ ּתְמ הֶ ל ּבְ ים ּכָ ִר חֲ א יַ  ֲאָבל ,תוֹ ּזָ חֻ ה אֲ דֵ ְּׂש ִמ ים ּונִ עֲ נַ ּכְ הַ 
ר ָאְּׁש  ִמ  לוֹ ׁשּיֵ ין ׁשֶ ל ִמ  ּכָ איו וְ תָ דוֹ ל ְׂש א ּכָ יו וְ ָד בָ ל עֲ ּכָ 
ויקרא ( "לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ֲאֶׁשר ִמָּכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, יןלִ ְט לְ ּטַ ִּמ הַ 

י רֵ  הֲ ,יוסָ כָ ל נְ ים ּכָ ִר חֱ  הֶ ּוּלפִ  אֲ - לֹּכת הַ ים אֶ ִר חֱ ם הֶ אִ וְ . )כח,כז
ק ֶד בֶ ים לְ ִר חֱ הֶ ין ׁשֶ ים ּבֵ נִ הֲ ֹּכים לַ ִר חֱ הֶ ין ׁשֶ  ּבֵ ,יןִמ ָר ְח  מֻ ּוּלאֵ 
  .תיִ ּבַ הַ 

ה ל מַ ין ּכָ ִח ְק  לוֹ - יוסָ כָ ל נְ  ּכָ יׁשִּד ְק  הִ ים אוֹ ִר חֱ הֶ י ׁשֶ ל ִמ כָ וְ ג 
י לֵ ר ּכְ מַ  לוֹ יִר ין צָ אֵ וְ , וֹ אׁשֹרּבְ ין ׁשֶ ּלִ פִ  ּתְ ּוּלפִ אֲ  וַ , לוֹ ׁשּיֵ ּׁשֶ 
  .םֶר  חֵ  אוֹ ׁשּדֵ ְק ל הֶ ֹּכהַ , יוָד גָ בְ  ּותוֹ נּוּמָ אֻ 

 - ם יִ מַ י ׁשָ מֵ ְר חֶ  ׁשֶ ?םיִ מַ י ׁשָ מֵ ְר חֶ ים לְ נִ הֲ ֹי ּכמֵ ְר ין חֶ ה ּבֵ מַ ד 
 אּוצְ יֵ  וְ ,תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ ים לְ ִמ ָּד  הַ לּוּפְ יִ  וְ ,ןהֶ ייֵ וְ ׁשָ ין ּבְ ִּד פְ נִ  וְ ,ׁשּדֵ ְק הֶ 
, םלָ עוֹ ן לְ יוֹ ְד ן ּפִ הֶ ין לָ אֵ  -ים נִ הֲ ֹי ּכמֵ ְר חֶ  וְ ;יןּלִ חֻ ים לְ סִ כָ ּנְ הַ 
 :רמֵ א אוֹ ים הּונִ הֲ ֹם ּכֶר ל חֵ עַ וְ . המָ רּותְ ים ּכִ נִ הֲ ֹּכין לַ נִ ּתָ א נִ ּלָ אֶ 
א ִיָּגֵאלא" א ִיָּגֵאל ,רחֵ ַאלְ   ִיָּמֵכרא - )שם( " ִיָּמֵכר ְו  ְו
י רֵ הֲ  -ין לִ ְט לְ ּטַ  ִמ ע אוֹ קַ ְר ים קַ ִר חֲ ּמַ ד הַ חָ אֶ וְ ה  .יםלִ עָ ּבְ לַ 
  .יםִר חֱ הֶ ה ׁשֶ עָ ׁשָ ר ּבְ מָ ְׁש  ִמ תוֹ אוֹ ּבְ ן ׁשֶ הֵ ֹּכין לַ נִ ּתָ  נִ ּוּלאֵ 

 ׁשּדֵ ְק ן הֶ י הֵ רֵ  הֲ ,יםלִ עָ ּבְ ית הַ בֵ ן ּבְ הֵ ן ׁשֶ מַ ל זְ ּכָ  - יםנִ הֲ ֹי ּכמֵ ְר חֶ 
 "ייָקָדִׁשים הּוא לַ  ֶדׁשֵֹחֶרם ק ָּכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ןיהֶ רֵ בְ ל ִּד כָ לְ 

 :ֶׁשֶּנֱאַמר, ןיהֶ רֵ בְ ל ִּד כָ ין לְ ּלִ חֻ ם ּכְ י הֵ רֵ  הֲ - ןהֵ ֹּכן לַ נָ תָ  נְ ;)שם(

  .)יד,יחבמדבר ( "ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְל ִיְהֶיה ָּכל"

 ,לבֵ וֹ ּיר הַ חַ  ַאּהה ּבָ כָ ּזָ ם ׁשֶ ֶר ה חֵ דֵ  ְׂש ה לוֹ תָ יְ הָ ן ׁשֶ הֵ ֹּכו 
, יםנִ הֲ ֹּכיו הַ חָ אֶ ה לְ ָאצְ יוֹ  וְ ,תמֶ ֶר ְח  מֻ י זוֹ רֵ  הֲ - ּהימָ ִר חֱ הֶ וְ 

ה דֵ ְּׂש ד ׁשֶ ּמֵ לַ ְמ  - )כא,זויקרא כ( " ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתוֹ ֵהןַֹלּכ" :ֶׁשֶּנֱאַמר
ה יֶ הְ  ּתִ ּהימָ ִר חֱ ם הֶ אִ  ׁשֶ ,לאֵ ָר ְׂש יִ ה לְ ּזָ חֻ ה אֲ דֵ ְׂש  ּכִ  לוֹ מוֹ ְר חֶ 
  .תמֶ ֶר ְח מֻ 

ה יָ  הָ ּוּלפִ  אֲ - חַ קֵ  לוֹ ּהיׁשָ ִּד ְק הִ  וְ מוֹ ְר ה חֶ דֵ ן ְׂש הֵ ֹּכר הַ כַ מָ ז 
ה ֵד ְׂש ּכִ  וֹ  ֲהֵרי ז,הָ ימּוִר חֱ הֶ ים ׁשֶ נִ וֹ אׁשִר ים הָ לִ עָ ּבְ הַ  חַ קֵ וֹ ּלהַ 
  .לבֵ וֹ ּי ּבַ ּהָר כָ ְּמ ן ׁשֶ הֵ ֹּכת לַ ֶר זֶ חוֹ  וְ ,הנָ ְק ִמ 

ין יִמ ִר חֲ ן מַ ינָ אֵ  -ם יּיִ וִ לְ ים ּונִ הֲ ֹכּלְ ין ׁשֶ לִ ְט לְ ּטַ  ִמ ע אוֹ קַ ְר ל קַ בָ אֲ 
ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא  ִּכי" :ןיהֶ דֵ ְׂש ר ּבִ מֵ א אוֹ י הּורֵ הֲ ׁשֶ , ןתָ אוֹ 
, *יןִמ ָר חֲ ת ּבַ עוֹ קָ ְר ּקַ  לַ ּוׁשְּק ין הֻ לִ ְט לְ ּטַ ִמ  ּו,)לד, כהשם( "ָלֶהם

  .)כח, כזשם( " ֲאֻחָּזתוֹ ּוִמְּׂשֵדה  [...]לוֹ  ֲאֶׁשר ִמָּכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר

ל  חָ ׁשּדֵ ְק הֶ י הַ רֵ הֲ  -ת יִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד  קָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ ח 
, תיִ ּבַ ק הַ ֶד בֶ  לְ יהָ מֶ  ָּד לּוּפְ יִ  וְ ,הֶד ּפָ תִ ה וְ מָ הֵ ּבְ  הַ רֵ עָ תֵ וְ , ןיהֶ לֵ עֲ 
 יׁשִּד ְק ּמַ ָבל הַ אֲ . הּלָ ִח ּתְ ה ּבַ תָ יְ הָ ה ּׁשֶ מַ ב לְ ַר ְק ה ּתִ מָ הֵ ּבְ הַ וְ 
  אוֹ 'הלָ  עוֹ י זוֹ רֵ הֲ ' רמַ ָא וְ ,חַ ּבֵ זְ ִּמ ת לַ יִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ ׁשֵ ְד קָ 
ין אֵ  וְ ,םלּוה ּכְ ׂשָ א עָ  - יםנִ הֲ ֹּכ לַ ּהימָ ִר חֱ  הֶ  אוֹ 'יםִמ לָ ְׁש '

ין אֵ ׁשֶ , תיִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ ׁשֵ ְד ל קָ ל עַ ם חָ ֶר חֵ א הַ  וְ חַ ּבֵ זְ  ִמ ׁשּדֵ ְק הֶ 
  .וֹ ּל ׁשֶ ינוֹ אֵ ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ָא

 טוֹ חָ ְׁש  ּו',ים יֹוםלִׁש ר ְׁש חַ ַא לְ ׁשּדֵ ְק ה הֶ ר זֶ וֹ ׁש' ָהאֹוֵמרט 
 חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ וֹ יׁשִּד ְק  הִ ;היָ נָ הֲ  ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ּבַ - ים יֹוםלִׁש  ְׁש תוֹ ּבְ 
 ׁשּדֵ ְק ֲהֵרי ֶזה הֶ ' רמַ ם ָאֲאָבל אִ . חַ ּבֵ זְ ִּמ  לַ ׁשּדֵ ְק  ֲהֵרי ֶזה הֶ -
 - ים יֹוםלִׁש  ְׁש תוֹ  ּבְ טוֹ חָ ְׁש ּו, 'ים יֹוםלִׁש ר ְׁש חַ ַאו לְ ׁשָ כְ עַ מֵ 

 יםלִׁש  ַהְּׁש תוֹ  ּבְ וֹ יׁשִּד ְק ם הִ אִ  וְ ;היָ נָ הֲ ר ּבַ סּוֲהֵרי ֶזה ָא
  .ׁשָּד ְק  מֻ ינוֹ אֵ  - חַ ּבֵ זְ ִּמ לַ 

  
 .יןִמ רָ חֲ ּכַ : 'מ .יןִמ רָ חֲ ּבַ ) ז
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ין ִר ּבָ זְ ב ּגִ ּוּכא עִ ּלָ  אֶ ּהין ּבָ אֵ  -ה ְלֶבֶדק ַהַּבִית לָ  עוֹ יׁשִּד ְק ּמַ הַ י 
 ,יכָ פִ לְ . הֶד ּפָ ּתִ ד ׁשֶ ט עַ חֵ ּׁשָ א ּתִ ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ׁשֶ  ּו;דבַ לְ ּבִ 
  .הָר ׁשֵ  ּכְ י זוֹ רֵ  הֲ - ּהטָ חָ ְׁש ר ּובַ ם עָ אִ 

ין ּבֵ , יםּלִ ים קַ ִׁש ָד ין קָ ים ּבֵ ִׁש ָד י קָ ׁשֵ ְד ין קָ ם ּבֵ ָד ים ָאִר חֲ מַ יא 
א הּוים ׁשֶ ִׁש ָד  קָ יּום הָ אִ וְ . תיִ ּבַ ק הַ ֶד י ּבֶ מֵ ְר ין חֶ ים ּבֵ נִ הֲ ֹי ּכמֵ ְר חֶ 
ין ְלֶבֶדק ים ּבֵ נִ הֲ ֹּכין לַ ן ּבֵ יהֶ מֵ ת ְּד ן אֶ תֵ  נוֹ - ןתָ יּוָר חֲ ַאב ּבְ ּיָ חַ 

יב  .ןהֵ ה ּׁשֶ מַ  לְ דּוּפָ ּיִ ר ׁשֶ חַ ים ַאִׁש ָד ּקֳ ן הַ תָ  אוֹ בּוְר ְק יִ וְ , ַהַּבִית
ה ּמָ ּכַ 'ים ִר ְמ  אוֹ ?ןתָ ין אוֹ ִד וֹ ד ּפיצַ  ּכֵ ,ןימָ ִר חֱ הֶ ה וְ בָ ָד  נְ יּוהָ 
ב ּיָ  חַ ינוֹ אֵ ה ׁשֶ לָ  עוֹ ּהתָ לוֹ עֲ הַ  לְ ה זוֹ מָ הֵ בְ ן ּבִ ּתֵ ה לִ צֶ ם רוֹ ָד ָא
 מוֹ ה ּכְ בָ ָד  נְ ה זוֹ מָ הֵ יב ּבְ ִר ְק  יַ - רעּו ִׁש תוֹ ן אוֹ תֵ וֹ ּנל הַ כָ  וְ ',?ּהּבָ 
  .התָ יְ הָ ׁשֶ 

ה יָ הָ ין ׁשֶ ּבֵ , םיִ מַ ּׁשָ ה לַ מָ הֵ ר ּבְ כוֹ ת ּבְ ים אֶ ִר חֱ הֶ ל ׁשֶ אֵ ָר ְׂש יִ יג 
 יִר  צָ נוֹ יאֵ  וְ ,םָר חֳ  ֲהֵרי ֶזה מָ - םל מּועַ ה ּבַ יָ הָ ין ׁשֶ ים ּבֵ ִמ ּתָ 

יד  .דוֹ יָ א לְ ּבָ ר ׁשֶ חַ ם ַאיִ מַ ּׁשָ ן לַ הֵ ֹּכ הַ ימוֹ ִר חֱ ם הֶ ר אִ מַ לוֹ 
ר כוֹ בְ ן ּבִ ּתֵ ה לִ צֶ ם רוֹ ָד ה ָאּמָ ּכַ 'ין ִר ְמ  אוֹ ?תוֹ ין אוֹ ִד וֹ ד ּפיצַ כֵ וְ 
ן הֵ ֹל ּככָ  לְ נוֹ ּתְ  לִ דוֹ יָ ת ּבְ ּוׁשה ְר יֶ הְ תִ  וְ ,ה לוֹ יֶ הְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ה ּכְ זֶ 

ח ּקַ יִ  -ר עּו ִׁש תוֹ ן אוֹ תֵ וֹ ּנל הַ  ּכָ :'?עוֹ רֵ  לְ  אוֹ בוֹ רוֹ ְק  לִ ,הצֶ ְר ּיִ ׁשֶ 
ים ְלֶבֶדק ִמ ָּד  הַ לּוּפְ יִ וְ , הצֶ ְר ּיִ ן ׁשֶ הֵ ֹל ּככָ  לְ ּוּננֶ ּתְ יִ  וְ ,רכוֹ ּבְ הַ 

  .ַהַּבִית

, הבָ ָד י נְ מֵ לְ ים ׁשַ ִר חֲ מַ  ֲהֵרי ֶזה ּכְ - רׂשֵ עֲ ּמַ ת הַ ים אֶ ִר חֲ ּמַ הַ טו 
 ְלֶבֶדק לוֹ ְק  ִׁש יׁשִּד ְק ּמַ הַ טז . תוֹ יּוָר חֲ ַאב ּבְ ּיָ  חַ ינוֹ אֵ י ׁשֶ פִ לְ 

ן ינָ אֵ  -ים ְלֶבֶדק ַהַּבִית ִר ּוּכ ּבִ יׁשִּד ְק הִ . ׁשֶד ֹ ֲהֵרי ֶזה ק- ַהַּבִית
 ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - דוֹ יָ  לְ אּוּבָ ר ׁשֶ חַ ן ַאהֵ ֹּכן הַ יׁשָ ִּד ְק ם הִ ֲאָבל אִ . ׁשֶד ֹק
  .ׁשֶד ֹק

ין פִ ּתָ ים ׁשֻ נִ הֲ ֹּכהַ א וְ  הּו- תוֹ חָ פְ ִׁש  וְ וֹ ּדבְ י עַ צִ ים חֲ ִר חֲ ּמַ הַ יז 
 וֹ ּל ּכֻ - וֹ ּדבְ י עַ צִ ם חֲ יִ מַ ּׁשָ ים לַ ִר חֱ  הֶ  אוֹ יׁשִּד ְק ם הִ ֲאָבל אִ . וֹ ּב
 תוֹ חָ פְ ִׁש  וְ וֹ ּדבְ  עַ יׁשִּד ְק ּמַ ל הַ כָ וְ . )יח,לעיל ה(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,ׁשֶד ֹק
י רֵ  הֲ - יםִד בָ ן עֲ הֶ  ּבָ יּוהָ יו וְ סָ כָ ל נְ  ּכָ יׁשִּד ְק ּמַ  הַ ים אוֹ נִ עֲ נַ ּכְ הַ 
ין אֵ וְ יח  ,דּוּפָ ּיִ ד ׁשֶ ם עַ הֶ ת ּבָ נוֹ הָ ר לֵ סּו ָאיכָ פִ  לְ ;ׁשֶד ֹן קפָ ּוּג
ן תָ יא אוֹ צִ הוֹ לְ ים ּוִר חֵ אֲ ן מֵ יהֶ מֵ ח ְּד ּקַ ין לִ אִ ּׁשָ ין ַר ִר ּבָ זְ ּגִ הַ 
ין יאִ צִ ים מוֹ ִר חֵ אֲ  וַ ,יםִר חֵ אֲ ן לַ תָ ין אוֹ ִר כְ א מוֹ ּלָ  אֶ ,תרּוחֵ לְ 

  .צּום ָר ת אִ רּוחֵ לְ ן תָ אוֹ 

. ׁשֶד ֹ ק,תוֹ סָ נָ ְר ל ּפַ ר עַ תֵ ּיָ ל הַ  ּכָ - וֹ ּדבְ י עַ דֵ  יְ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יט 
ה ׂשֶ עוֹ  וְ ,לכֵ אוֹ ה וְ וֶ  לוֹ ?הד זֶ בֶ ס עֶ נֵ ְר ּפַ תְ א ִמ ד הּויצַ כֵ וְ 
 .עַר פְ יִ ה וְ טָ רּוה ּפְ וֶ ּׁשָ ה ָּפחּות ָּפחּות ִמ ׂשֶ עֲ ּיַ א ׁשֶ הּו וְ ;עַ רֵ פוֹ ּו

  .ׁשּדֵ ְק ה הֶ נָ ן קָ וֹ אׁשן ִר וֹ אׁשִר  -ה טָ רּופְ ה ּבִ ׂשָ ם עָ אִ ׁשֶ 

א י הּורֵ הֲ וַ , יומָ א ָּד ּלָ  אֶ יׁשִּד ְק א הִ  - מוֹ צְ ת עַ  אֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ כ 
א י רֵ הֲ  ׁשֶ ,לֹכאֱ לֶ ת וְ וֹ ׂשעֲ  לַ ר לוֹ ּתָ מֻ  ּו;מוֹ צְ י עַ מֵ ְד ב ּבִ ּיָ חַ 
  .דבֶ עֶ  ּכָ פוֹ ּו ּגׁשּדֵ קַ תְ נִ 

ן גוֹ ּכְ ? ֵּכיַצד. וֹ ּל ׁשֶ ינוֹ אֵ ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ כא 
ה דֵ  ְׂש ים אוֹ ִר בְ עִ  הָ תוֹ חָ פְ ִׁש  וְ וֹ ּדבְ עַ  וְ וֹ ּתבִ  ּונוֹ ים ּבְ ִר חֱ הֶ ׁשֶ 
ר בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ  ׁשֶ ,יןִמ ָר ְח ן מֻ ינָ  אֵ ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - תוֹ נָ ְק ִמ 
  .וֹ ּל ׁשֶ פוֹ ּוין ּגאֵ ׁשֶ 

 ה לוֹ יָ הָ ? ֵּכיַצד. תוֹ ּוׁשְר  ּבִ ינוֹ אֵ ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ כב 

ים לִ עָ ּבְ ין הַ  אֵ - לוֹ צְ א אֶ הּוה ׁשֶ  זֶ וֹ ר ּבפַ כָ  וְ ,רחֵ ד ַאיַ ן ּבְ דוֹ ּקָ ּפִ 
ת ּוׁשְר א ּבִ י הּורֵ  הֲ - וֹ ר ּבפַ א ּכָ ם ֲאָבל אִ . וֹ יׁשִּד ְק הַ ין לְ לִ כוֹ יְ 
  .אהּום ׁשֶ קוֹ ל מָ כָ יו ּבְ לָ עָ ּבְ 

 ּהלָ זָ ּגְ ע ׁשֶ קַ ְר ֲאָבל קַ . יןלִ ְט לְ ּטַ ִמ  ּבְ ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים כג 
ל כוֹ  ֲהֵרי ֶזה יָ ,יןנִ ּיָ ַד  ּבְ ּהיאָ צִ הוֹ ל לְ כוֹ ם יָ  אִ - ּהר ּבָ פַ כָ ר וְ חֵ ַא
ע קַ ְר ּקַ הַ  ׁשֶ ;ּהיאָ צִ א הוֹ ן יִ ַד עֲ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַא וְ ,ּהיׁשָ ִּד ְק הַ לְ 
  .יהָ לֶ עָ ת ּבְ ּוׁשְר יא ּבִ י הִ רֵ  הֲ ּהמָ צְ עַ 

ין ן אֵ יהֶ נֵ  ְׁש - יםלִ עָ ּבְ  הַ ּוׁשאֲ יָ תְ  נִ א וְ רוֹ בֵ ת חֲ ל אֶ זֵ וֹ ּגהַ כד 
 ינוֹ אֵ י ׁשֶ פִ ְוֶזה לְ , וֹ ּל ׁשֶ ינוֹ אֵ י ׁשֶ פִ ה לְ  זֶ :יׁשִּד ְק הַ ין לְ לִ כוֹ יְ 
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. תוֹ ּוׁשְר ּבִ 

א בָ ּו, ןהֶ א ּבָ צֵ וֹ ּיכַ ים וְ יצִ  ּבֵ ין אוֹ עִ לּור ְּד כֵ ה מוֹ יָ הָ י ׁשֶ ִמ כה 
ת חַ ַאת וְ חַ ל ַאי ּכָ מֵ  ְּד יּום הָ  אִ : לוֹ לַ הָ  וְ תחַ ל ַאטַ נָ  וְ חַ קֵ לוֹ 
ל כוֹ ר יָ כֵ וֹ ּמין הַ אֵ וְ , קסַ ּפָ י ׁשֶ ִמ  ֲהֵרי ֶזה ּכְ - יןבִ צּון ְק הֶ מֵ 
ים ִמ ָּד ין הַ ם אֵ אִ  וְ ;תוֹ ּוׁשְר  ּבִ ּהינָ י אֵ רֵ הֲ  ׁשֶ ,ת זוֹ עַ לַ  ְּד יׁשִּד ְק הַ לְ 
, יא הִ תוֹ ּוׁשְר ן ּבִ יִ ַד עֲ  ׁשֶ ,תׁשֶ ֶּד ְק  מֻ וֹ  ֲהֵרי ז- ּהיׁשָ ִּד ְק הִ  וְ ,יןבִ צּוְק 
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. הלָ זֵ  ּגְ ֶר  ֶּד ּהחָ קָ א לְ  ּהחָ קָ ּלְ ה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ 

ה מַ '? ֵּכיַצד. םלָ עוֹ א לָ א ּבָ ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ כו 
 ה זוֹ ֶד יא ׂשָ צִ וֹ ּתה ׁשֶ מַ ' ',ׁשֶד ֹק -ם ּיָ ן הַ י ִמ תִ ָד צּוה ְמ לֶ עֲ ּתַ ּׁשֶ 
 רוֹ בֵ חֲ ָהאֹוֵמר לַ כז  .םלּור ּכְ מַ א ָא -' םֶר חֵ  -ת רוֹ ּפֵ ן הַ ִמ 
, 'תׁשֶ ֶּד ְק מֻ , ְּמ ה ִמ ּנָ חֶ ּקָ אֶ ׁשֶ כְ  לִ - י לְ ּתִ ְר כַ ּמָ  ׁשֶ ה זוֹ ֶד ׂשָ '
את א ּבָ  ּהיׁשָ ִּד ְק הִ ׁשֶ ּכְ י ׁשֶ פִ לְ , תׁשֶ ֶּד ְק  מֻ ּהינָ  אֵ - ּוּנּמֶ  ִמ ּהחָ קָ לְ ּו
  .תוֹ ּוׁשְר לִ 

ה ׂשָ  עוֹ י זוֹ רֵ  הֲ - וֹ ּתְׁש י אִ דֵ ה יְ ׂשֵ עֲ מַ  יׁשִּד ְק ּמַ ן הַ כֵ וְ כח 
 -' ןיהֶ ׂשֵ עוֹ  לְ יִ ַד  יָ ּוׁשְּד ְק יִ ' ּהר לָ מַ ָא. יןּלִ ר חֻ תָ וֹ ּמהַ וְ , תלֶ כֶ אוֹ וְ 

א הָ . ׁשֶד ֹ קיהָ ֶד ה יָ ׂשֵ עֲ ל מַ י ּכָ רֵ הֲ , ין לוֹ ִד ּבָ עְ ׁשֻ ן ְמ הֵ יל וְ אִ הוֹ 
ת רוֹ ל ּפֵ ּכָ ׁשֶ , 'ׁשֶד ֹה קן זֶ ילָ אִ ' רמֵ אוֹ  לָ ?המֶ וֹ ה ּדה זֶ מָ לְ 
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ׁשֶד ֹק -א ּבָ הַ ה לְ ׂשֶ עוֹ ׁשֶ 

ה ּנָ חֶ ּקָ אֶ ׁשֶ כְ  לִ ,ר לְ כֵ י מוֹ נִ אֲ  ׁשֶ ה זוֹ ֶד ׂשָ ' רוֹ בֵ חֲ ָהאֹוֵמר לַ כט 
ה ּתָ י עַ רֵ הֲ ׁשֶ , הּנָ חֶ ּקָ ּיִ ׁשֶ ת ּכְ ׁשֶ ֶּד ְק  מֻ י זוֹ רֵ  הֲ -' ׁשּדֵ קַ תְ ּתִ  ְּמ ִמ 
י הִ ה ּתְ ּנָ ֶּד פְ אֶ ׁשֶ כְ  לִ ,י לְ ּתִ נְ ּכַ ְׁש ִּמ  ׁשֶ ה זוֹ ֶד ׂשָ ' ;ּהיׁשָ ִּד ְק הַ  לְ דוֹ יָ ּבְ 
 ;ּהתָ וֹ ּדפְ  לִ דוֹ יָ י ּבְ רֵ הֲ ׁשֶ , ׁשַּד ְק  ּתִ ּהתָ ה אוֹ ֶּד פְ ּיִ ׁשֶ  ּכְ -' ׁשֶד ֹק
 ּהתָ וֹ ּדפְ  לִ דוֹ יָ י ּבְ רֵ הֲ ׁשֶ , בצּון קָ מַ זְ ת לִ נֶ ּכֶ ְׁש מֻ ְמ  התָ יְ  הָ ּוּלפִ אֲ וַ 
 ֲהֵרי - וֹ יׁשִּד ְק הִ ר וְ זַ חָ  וְ רוֹ בֵ חֲ  לַ תיִ יר ּבַ ּכִ ְׂש ּמַ הַ ל . ןמַ ּזְ ר הַ חַ ַא

  .לעַ מָ  ,רכֵ וֹ ּׂש הַ וֹ ר ּבם ָּד אִ וְ , תירּוכִ ְּׂש ה הַ עָ ְק פָ  ּו,ׁשֶד ֶֹזה ק

א ר ׁשֶ בָ  ָּד יׁשִּד ְק ם מַ ָד ין ָאאֵ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַא ׁשֶ ,יה לִ אֶ ָר יֵ לא 
ב  ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ',וֹ יׁשִּד ְק הַ י לְ לַ י עָ רֵ הֲ ' רמַ ם ָא אִ - םלָ עוֹ א לָ ּבָ 
 ,יׁשִּד ְק א הִ ם אִ  וְ ,רֶד ם נֶ ּוּׁש ִמ ,םלָ עוֹ א לָ וֹ בּיָ ׁשֶ  ּכְ וֹ יׁשִּד ְק הַ לְ 

"  ַיֵחלא"וְ  )בכ,גדברים כ( " ְתַאֵחרא"ם ּוּׁשר ִמ בֵ ֲהֵרי ֶזה עוֹ 
ר ָאְׁש  ּכִ ,)שם( "ֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשהַֹהּי ְּכָכל"ם ּוּׁשִמ  ּו,)ג, במדבר ל(

  .יםִר ָד ּנְ הַ 

ה לֶ עֲ ּתַ ל ׁשֶ  ּכָ יׁשִּד ְק הַ י לְ לַ י עָ רֵ הֲ ' רָהאֹומֵ ? ֵּכיַצדלב 
יא צִ וֹ ּתת ׁשֶ רוֹ ים ּפֵ ּיִ נִ עֲ ן לָ ּתֵ י לִ לַ י עָ רֵ הֲ ' ',םּיָ ן הַ י ִמ תִ ָד צּוְמ 
ל ּכָ ' 'יםיִ בּוְּׁש ן לַ ּתֵ לִ '  אוֹ 'יםִר חֲ הַ י לְ לַ י עָ רֵ הֲ ' ',ה זוֹ ֶד ׂשָ 
 ֲהֵרי ֶזה - ּוּל אֵ ַּבֲאָמִריםא צֵ וֹ ּיל ּכַ כָ  וְ ',ה זוֹ נָ ׁשָ ר ּבְ ּכֵ ּתַ ְׂש אֶ ׁשֶ 
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א צֵ וֹ ּיכַ ְוֶזה וְ . דוֹ יָ  לְ אּובוֹ ּיָ ׁשֶ ר ּכְ מַ ָאה ּׁשֶ ן מַ הֶ ת ּבָ וֹ ׂשעֲ ַחָּיב לַ 
  .תוֹ ׁשֵּד ְק ל הֶ לַ כְ א ּבִ , אים הּוִר ָד ל נְ לַ כְ ּבִ  וֹ ּב

 ֲאֶׁשר לְֹוכ" :ינּובִ ב ָאֹקעֲ ר יַ מַ ָאה ּׁשֶ  מַ ,הר זֶ בָ ָד ה לְ יָ ָאְר לג 
 ֲאֶׁשר" :רמַ אֱ נֶ וְ , )בכ,חבראשית כ( "ּו ָלִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנ ִּתֶּתן

ן ר ִמ טֵ ּפָ א אֶ ' י ָהאֹוֵמררֵ הֲ וַ  .)יג, לאשם( "ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר
י ל ּפִ ף עַ ַא וְ ;ְנִזירּותג ּבִ ֹהנְ ב לִ ּיָ חַ  - 'ירזִ ה נָ יֶ הְ אֶ ד ׁשֶ ם עַ לָ עוֹ הָ 
ב ּיָ  חַ ,ירזִ נָ ּבְ ר ֹּדּיִ ר ׁשֶ מַ ָאיל וְ אִ  הוֹ - ירזִ נָ ר ּבְ ַד א נָ ן יִ ַד עֲ ׁשֶ 
  .ןדּוי לָ אּוה ָר זֶ כָ  וְ .וֹ א ּבצֵ וֹ ּי ְוֶזה ּכַ ;רזֵ ּנָ הִ לְ 

ר ֹחר ׁשָ וֹ ׁש' ָהאֹוֵמר?  ֵּכיַצד.ׁשּדֵ ְק  הֶ ינוֹ אֵ  -ת עּו טָ ׁשֵּד ְק הֶ לד 
 ינוֹ אֵ  -ן בָ א לָ צָ יָ וְ , 'ׁשּדֵ ְק א הֶ י הּורֵ ן הֲ וֹ אׁשי ִר יתִ ּבֵ א ִמ צֵ ּיֵ ׁשֶ 
, 'ׁשּדֵ ְק א הֶ י הּורֵ ן הֲ וֹ אׁשי ִר ִד יָ ה ּבְ לֶ עֲ ּיַ ב ׁשֶ הָ ר זָ ינַ ִּד ' ;ׁשּדֵ ְק הֶ 
י ִד יָ ה ּבְ לֶ עֲ ּתַ ן ׁשֶ יִ יַ ּלְ ית ׁשֶ בִ חָ '. ׁשּדֵ ְק  הֶ ינוֹ  אֵ - ףסֶ כֶ ּלְ ה ׁשֶ לָ עָ וְ 
ן ר ִמ קָ ן יָ יִ ּיַ הַ ין ׁשֶ  ּבֵ - ןמֶ ׁשֶ ּלְ ת ׁשֶ לָ עָ וְ , 'ׁשּדֵ ְק הֶ  -ה נָ וֹ אׁשִר 
 ּהינָ אֵ , ןיִ ּיַ ן הַ ר ִמ קָ ן יָ מֶ ּׁשֶ הַ ין ׁשֶ ם ּבֵ קוֹ  מָ תוֹ אוֹ ן ּבְ מֶ ּׁשֶ הַ 
ה ּיָ נִ ְּׁש י הַ רֵ  הֲ -' זוֹ  ּכָ זוֹ ' רמַ ָאת וְ ֶר חֶ  ַאּהיס ּבָ ּפִ תְ הִ . ׁשּדֵ ְק הֶ 
  .ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ׁשּדֵ ְק הֶ 

פדיון הקדשות  ייעִ בִ ק שְׁ ֶר פֶּ   

א  וְ ,תעוֹ קָ ְר קַ א ּבְ ן תָ ין אוֹ ִד וֹ ין ּפאֵ  -ת וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ הַ א 
ין אֵ  ׁשֶ ,תרוֹ טָ ְׁש א ּבִ  וְ ,תעוֹ קָ ְר ּקַ  לַ ּוׁשְּק י הֻ רֵ הֲ  ׁשֶ ,יםִד בָ עֲ ּבַ 
; כג,ויקרא כז: בשילוב(" ֶּכֶסףהַ   ֶאתְוָנַתן" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ןמוֹ ן מָ פָ ּוּג

, ףסֶ ן ּכֶ יָ וְ ּׁשָ ין ׁשֶ לִ ְט לְ ּטַ ִּמ ר הַ ָאד ְׁש חָ אֶ ף וְ סֶ ּכֶ ד הַ חָ אֶ  - )יח,כז
  .יןּבִ  סֻ ּוּלפִ אֲ וַ 

 יׁשִּד ְק ּמַ ד הַ חָ אֶ וְ . ׁשמֶ ֹיף חסִ וֹ מ - יוׁשָ ָד ה קָ ֶד וֹ ּפל הַ ּכָ ב 
  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,ׁשמֶ ֹים חיפִ סִ מוֹ  - ׁשרֵ וֹ ּי הַ  אוֹ וֹ ּתְׁש  אִ  אוֹ מוֹ צְ עַ 

. יןלִ ְט לְ ּטַ ִּמ ן הַ א ִמ ּלָ ה אֶ יֶ הְ א יִ  ׁשמֶ ֹחף הַ ַאוְ . )ה,לעיל ד(
  .ןהֶ ד לָ חָ ין אֶ ִד  וְ ,מוֹ צְ  עַ ׁשּדֵ ְק הֶ א ּכַ י הּורֵ יף הֲ סִ וֹ ּמ ׁשֶ ׁשמֶ ֹחהַ וְ 

ן תַ ּנָ ר ׁשֶ חַ ַאא מֵ ּלָ  אֶ ,בּכֵ עַ  ְמ ׁשמֶ ֹחין הַ  אֵ - יוׁשָ ָד ה קָ ֶד וֹ ּפהַ ג 
ִמִּדְבֵרי ּו. וֹ ת ּבנוֹ הָ ר לֵ ּתָ מֻ ּו, יןּלִ חֻ  לְ ׁשּדֵ ְק א הֶ צָ יָ  ןֶר ּקֶ ת הַ אֶ 

ע ׁשַ פְ א יִ ּמָ ׁשֶ , ׁשמֶ ֹחן הַ ּתֵ ּיִ ד ׁשֶ ת עַ נוֹ הָ  לֵ ר לוֹ סּוָאסֹוְפִרים ׁשֶ 
ף ַאוְ  לֹכאֱ לֶ  לוֹ  ירּוּתִ הִ  תּבָ ׁשַ  גנֶ ֹע ינֵ ּפְ ִמ  - תּבָ ּׁשַ ּבַ  ֲאָבל .ןּתֵ יִ  אוְ 
  .תוֹ ין אוֹ עִ בְ וֹ ין ּתִר ּבָ זְ ּגִ י הַ רֵ הֲ  וַ ׁשמֶ ֹחן הַ תַ א נָ ן יִ ַד עֲ י ׁשֶ ל ּפִ עַ 

 יׁשִּד ְק ּמַ ה הַ ָד ם ּפָ  אִ - ּוּדפְ נִ ם וְ ן מּוהֶ ל ּבָ פַ ּנָ  ׁשֶ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ ד 
ה ָד ּפָ  ׁשֶ יׁשִּד ְק ּמַ הַ וְ . תוֹ ׁשֵּד ְק הֶ ר הַ ָאְׁש  ּכִ ׁשמֶ ֹיף חסִ  מוֹ ,מוֹ צְ עַ 

. ּהאָ ָד ּפְ  ׁשֶ ּהר ּבָ ּפֵ ּכַ תְ ִּמ א הַ , ׁשמֶ ֹח יףסִ וֹ ּמא ׁשֶ ְלַעְצמֹו הּו
 ׁשּדֵ ְק ֲאָבל הֶ , ׁשמֶ ֹת חפַ סָ וֹ הב ּבְ ּיָ חַ א ׁשֶ ן הּווֹ אׁש ִר ׁשּדֵ ְק הֶ וְ 

 ַהַּמְקִּדיׁש ְוִאם" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ׁשמֶ ֹיו חלָ יף עָ סִ  מוֹ ינוֹ י אֵ נִ ׁשֵ 
 - )טו, כזשם( "ָעָליוֶעְרְּכ  ְוָיַסף ֲחִמיִׁשית ֶּכֶסף ֵּביתוֹ  ִיְגַאל ֶאת

  .יסּפִ תְ ּמַ א הַ  ,"יׁשִּד ְק ּמַ הַ "

י ׁשֵ ְד קָ ין ּבְ ּבֵ , הּיָ נִ ה ְׁש מָ הֵ ל ּבְ ה עַ מָ הֵ ל ּבְ ּלֵ ם ִח  אִ ,יכָ פִ לְ ה 
יר ִמ הֵ  ׁשֶ אוֹ  ,םן מּוהֶ ל ּבָ פַ ּנָ  ׁשֶ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ ין ּבְ ֶּבֶדק ַהַּבִית ּבֵ 

 יהָ לֶ ל עָ ּלֵ ִח ה ׁשֶ ּיָ נִ ְּׁש ת הַ ה אֶ ֶד וֹ א ּפהּוׁשֶ  ּכְ - *חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ ּבְ 
  .ׁשמֶ ֹיף חסִ  מוֹ ינוֹ אֵ , ה ְלַעְצמוֹ ָר מּוּתְ ת הַ  אֶ אוֹ 

יו לָ יף עָ סִ הוֹ  וְ ,ם מּווֹ ל ּבפַ נָ  וְ וֹ ר ּבּפֵ ּכַ תְ הִ ם לְ ׁשָ  אָ יׁשִר פְ ּמַ הַ ו 
, רחֵ ם ַאׁשָ אָ ר ּבְ ּפֵ ּכַ תְ נִ ת וְ ֶר חֶ ה ַאמָ הֵ ל ּבְ  עַ לוֹ ּלְ ִח  וְ ׁשמֶ ֹח
 ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ,הּיָ עִ ְר  לִ יהָ לֶ ל עָ ּלֵ ִח ה ׁשֶ מָ הֵ ּבְ ה הַ קָ ּתְ נִ וְ 

 יהָ לֶ יף עָ סִ ם מוֹ א ָסֵפק אִ יי הִ רֵ  הֲ - )טו,פסולי המוקדשין ד( ִּבְמקֹומוֹ 
ה ּׁשָ דֻ ְק ר ּוחֵ ף ַאּויא ּגי הִ רֵ הֲ ה וַ לָ ן עוֹ ּבַ ְר יא קָ הִ יל וְ אִ  הוֹ ,ׁשמֶ ֹח
 חַ ֹּכה ִמ ָאיא ּבָ הִ י ׁשֶ נֵ ּפְ  ִמ ,ׁשמֶ ֹ חיהָ לֶ יף עָ סִ  מוֹ ינוֹ  אֵ  אוֹ ,תֶר חֶ ַא
  .ׁשמֶ ֹיו חלָ יף עָ סִ ר הוֹ בָ ּכְ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר  הָ ׁשּדֵ ְק הֶ 

ה ָר וֹ ה ּתנָ א ָּד ׁשֶ , הָר מּוין ּתְ ִׂש ין עוֹ י ֶּבֶדק ַהַּבִית אֵ ׁשֵ ְד קָ ז 
ת מַ הֱ יו ּבֶ נָ פָ  לְ יּוהָ ? ַצדֵּכי. חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד קָ א ּבְ ּלָ ה אֶ ָר מּותְ ּבִ 
 זוֹ '  אוֹ 'ת זוֹ פַ לּו חֲ וֹ ז' רמַ ָאוְ , י ֶּבֶדק ַהַּבִיתׁשֵ ְד ת קָ מַ הֱ בֶ ין ּוּלִ חֻ 
ת חַ  ּתַ י זוֹ רֵ הֲ ' רמַ ם ָאֲאָבל אִ . םלּור ּכְ מַ א ָא -' ת זוֹ ַר מּוּתְ 
את צָ יָ וְ , יןִמ ּיָ יו קַ ָר בָ  ְּד -' ל זוֹ ת עַ לֶ ּלֶ חֻ  ְמ י זוֹ רֵ הֲ ' אוֹ ' זוֹ 
  .הּיָ נִ ְּׁש ה הַ סָ ּפְ תְ נִ וְ , יןּלִ חֻ ה לְ נָ וֹ אׁשִר ה הָ מָ הֵ ּבְ הַ 

ן הֶ ל ּבָ פַ ּנָ  ׁשֶ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד ד קָ חָ אֶ י ֶּבֶדק ַהַּבִית וְ ׁשֵ ְד ד קָ חָ אֶ ח 
ר בַ ם עָ אִ  וְ ;םהֶ ייֵ וְ ׁשָ א ּבְ ּלָ ה אֶ ּלָ ִח ּתְ כַ ן לְ תָ ין אוֹ ִד וֹ ין ּפאֵ  -ם מּו

ר ינָ ה ִּד ָאה מֵ וֶ  ׁשָ ׁשּדֵ ְק  הֶ ּוּלפִ  אֲ - ןהֶ ייֵ וְ ּׁשָ ל ָּפחּות ִמ ן עַ לָ ּלְ ִח וְ 
ר ּתָ מֻ  ּו,יןּלִ חֻ א לְ צָ יָ  וְ ,ידּו ֲהֵרי ֶזה ּפָ ,הטָ רּוה ּפְ וֶ ל ׁשָ  עַ לוֹ ּלְ ִח ׁשֶ 
 ,יםִמ ת ּדָ יַר ִק  חֲ יִר א צָ הּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ׁשֶ ּו. וֹ ת ּבנוֹ הָ לֵ 
  .יומָ ת ָּד ים אֶ לִ ְׁש הַ ב לְ ּיָ חַ וְ 

ם  מּוּהל ּבָ פַ ּנָ  ׁשֶ חַ ּבֵ זְ י ִמ ׁשֵ ְד ת קָ מַ הֱ  ּבֶ ה לוֹ תָ יְ הָ ? ֵּכיַצדט 
 רמַ ָאוְ , הּׁשָ ִמ ה חֲ וָ ּׁשָ ין ׁשֶ ּלִ ת חֻ מַ הֱ בֶ ּו, הָר ׂשָ ה עֲ וָ יא ׁשָ י הִ רֵ הֲ וַ 
ֲאָבל , יןּלִ חֻ את לְ צָ יָ ית וְ ֵּד פְ  נִ י זוֹ רֵ  הֲ -' ל זוֹ ת עַ לֶ ּלֶ חֻ  ְמ י זוֹ רֵ הֲ '

 . הּׁשָ ִמ חֲ ים הַ לִ ְׁש הַ  לְ יִר צָ 
י רֵ  הֲ - י ֶּבֶדק ַהַּבִיתׁשֵ ְד ה קָ נָ וֹ אׁשִר ה הָ מָ הֵ ּבְ ה הַ תָ יְ ם הָ ן אִ כֵ וְ 

ין ִּד  יהָ ּתֶ ְח ה ּתַ ּיָ נִ ְּׁש ס הַ נֵ ּכָ תִ  וְ ,דבֵ עָ הֵ לְ ז ּוזֵ ּגָ הִ ין לְ ּלִ חֻ את לְ צָ  יָ זוֹ 
 ה זוֹ תָ יְ ם הָ ים אִ ִמ ת ָּד יַר ִק  חֲ יִר  צָ ֶהם ֲאָבל ִמִּדְבֵרי;הָר וֹ ּת
  .יהָ מֶ ים ָּד לִ ְׁש  יַ ה אוֹ וָ  ׁשָ יהָ לֶ ל עָ ּלֵ ִח ׁשֶ 

ר חַ  ַאאּו ּבָ ּוּלפִ  אֲ - יהָ מֶ ָד  ּבְ וֹ ּז ׁשֶ רּוְמ ָאה וְ לׁשָ  ְׁש ּהתָ  אוֹ מּוׁשָ י 
יל אִ  הוֹ ;רזֵ  חוֹ ינוֹ  אֵ ,הפָ ה יָ תָ יְ  הָ ׁשּדֵ ְק הֶ ּלַ  ׁשֶ רּוְמ ָאה וְ ָאן מֵ ּכֵ 
 מּום ׁשָ ֲאָבל אִ . ּה ּבָ ירּוִמ חֱ א הֶ  ,םיהֶ רֵ בְ ִּד ים ִמ ִמ ָּד ת הַ יַר ִק חֲ וַ 

ל כָ  ּבְ ׁשֵּד ְק הֶ ה הַ נָ הוֹ  ׁשֶ רּוְמ ָאה וְ לׁשָ  ְׁש אּובָ ּו, םיִ נַ  ְׁש ּהתָ אוֹ 
  .רזֵ  חוֹ - אהּוׁשֶ 

, יםִמ ת ָּד יַר ִק חֲ א ּבַ ּלָ ה אֶ ָר סְ כְ  ַאׁשּדֵ ְק הֶ ת הַ ין אֶ ִד וֹ ין ּפאֵ יא 
ל  עַ ׁשּדֵ ְק הֶ ד הַ יַ  -ה ָד ם ּפָ אִ  וְ ,)ט-ח, לעיל( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו

ית ּלִ טַ ' ',ׁשּדֵ ְק הֶ ּלַ ׁשֶ  ה זוֹ ָר ת ּפָ חַ  ּתַ ה זוֹ ָר ּפָ '? ֵּכיַצד. הנָ יוֹ לְ עֶ הָ 
 ׁשּדֵ ְק הֶ ד הַ יַ  וְ ,ידּו ּפָ וֹ ׁשּדֵ ְק  הֶ -' ׁשֵּד ְק הֶ ּלַ  ׁשֶ ית זוֹ ּלִ ת טַ חַ  ּתַ זוֹ 
 -ר תֵ יוֹ ה ּבְ נָ וֹ אׁשִר ן הָ ה ִמ פָ ה יָ ּיָ נִ ְּׁש ה הַ תָ יְ ם הָ  אִ :הנָ יוֹ לְ עֶ ל הָ עַ 

ים לִ ְׁש  מַ - הפָ  יָ ּהינָ ם אֵ אִ  וְ ;יןִק תְ וֹ ׁשין וְ ִר ּבָ זְ ּגִ  הַ ּהתָ ין אוֹ ִח ְק לוֹ 
  .ׁשמֶ ֹיף חסִ מוֹ ּו, )שם( ים ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּוִמ ָּד ת הַ אֶ 

  
 .א טעות סופריהגרסה זו העיר שנראה ש' וק. ןהֶ ם ּבָ ל מּופַ ּנָ ֶׁש :  נוסף'מ ב.חַ ּבֵ זְ י ִמ ֵׁש ְד ָק ְּב ) ה
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ית ּלִ ת טַ חַ ים ּתַ עִ לָ ר סְ ׂשֶ עֶ  ּבְ ית זוֹ ּלִ טַ ' רמַ ם ָאל אִ בָ אֲ 
' ׁשּדֵ ְק הֶ ּלַ ה ׁשֶ ָר ת ּפָ חַ ים ּתַ עִ לָ ר סְ ׂשֶ עֶ  ּבְ ה זוֹ ָר פָ 'ּו, 'ׁשֵּד ְק הֶ ּלַ ׁשֶ 
 ,הָר ׂשָ  עֲ וֹ ּלׁשֶ ה וְ ּׁשָ ִמ ה חֲ וָ  ׁשָ ׁשֵּד ְק הֶ ּלַ ה ׁשֶ ָר ה ּפָ תָ יְ  הָ ּוּלפִ  אֲ -

י רֵ הֲ ׁשֶ , הצָ חֱ מֶ ים ּועִ לָ י סְ נֵ ן ְׁש תֵ נוֹ  וְ ׁשמֶ ֹיף חסִ ֲהֵרי ֶזה מוֹ 
 ְּכמֹו ,ׁשמֶ ֹה חנָ עּו ְט ּהינָ ה אֵ ּיָ נִ ְׁש  ּו;הָד ים ּפָ בִ צּוים ְק ִמ ָד ּבְ 

  .)ד, לעיל( ֶׁשֵּבַאְרנּו

ן ּתֵ יק לִ ּפִ סְ א הִ ה וְ נֶ מָ  ּבְ ׁשַ  מָ ,ׁשּדֵ ְק הֶ ד הַ ּיַ ה ִמ ֶד וֹ ּפהַ יב 
 :ֶׁשֶּנֱאַמר, םיִ אתַ ן מָ תֵ  נוֹ - םיִ אתַ מָ ד ּבְ מַ עָ ד ׁשֶ ים עַ ִמ ָּד הַ 
ת ינַ תִ נְ ּבִ  - )יט- יח,כז; כג,ויקרא כז: בשילוב( " לוֹ ְוָקםַהֶּכֶסף  ֶאת ְוָנַתן"
 . וֹ ּלא ׁשֶ ף הּוסֶ ּכֶ הַ 
ה נֶ מָ  ּבְ דמַ עָ ד ׁשֶ ים עַ ִמ ָּד ן הַ ּתֵ יק לִ ּפִ סְ א הִ  וְ ,םיִ אתַ מָ  ּבְ כוֹ ׁשָ ְמ 
, ׁשּדֵ ְק  הֶ חַ ֹּכר ִמ מּוט חָ יוֹ ְד  הֶ חַ ֹה ּכיֶ הְ א יִ  ;םיִ אתַ ן מָ תֵ נוֹ  -
  .יםִמ ָּד ב ּבַ ּיֵ חַ תְ נִ ה וְ יכָ ִׁש ְּמ ה ּבַ נָ י קָ רֵ הֲ וַ 

ד  עַ כוֹ ְׁש מָ יק לְ ּפִ סְ א הִ  וְ ,יםִמ ָּד ן הַ תַ נָ  וְ ,םיִ אתַ מָ ה ּבְ ָד ּפָ יג 
, וֹ ּלת ׁשֶ  אֶ ׁשֵ מוֹ ּו, ףסֶ ּכֶ ת הַ ינַ תִ נְ ה ּבִ נָ ר קָ בָ  ּכְ - הנֶ מָ ד ּבְ מַ עָ ׁשֶ 
 . םיִ אתַ מָ  ּבְ ׁשּדֵ ְק הֶ ה הַ כָ זָ וְ 
ד מַ עָ ד ׁשֶ  עַ כוֹ ְׁש מָ יק לְ ּפִ סְ א הִ  וְ ,יםִמ ָּד ן הַ תַ נָ  וְ ,הנֶ מָ  ּבְ הּוָד ּפָ 
ר בָ ּכְ ה ׁשֶ נֶ ּמָ א הַ ּלָ ן אֶ תֵ  נוֹ ינוֹ אֵ וְ , ידּוה ּפָ ָד ּפָ ה ּׁשֶ  מַ - םיִ אתַ מָ ּבְ 
 חַ ֹּכר ִמ מּוט חָ יוֹ ְד  הֶ חַ ֹה ּכיֶ הְ א יִ 'אן ין ּכָ ִר ְמ ין אוֹ אֵ  וְ ,ןתַ נָ 
ל ּבֵ קַ ּיְ ד ׁשֶ  עַ וֹ ר ּבֹזחֲ ל לַ כוֹ  יָ ינוֹ ט אֵ יוֹ ְד הֶ  הַ ּוּלפִ אֲ  ׁשֶ ',ׁשּדֵ ְק הֶ 
 ׁשּדֵ ְק הֶ ין הַ אֵ וְ , )ב,מכירה ז(  ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹומוֹ ,'עַר ּפָ י ׁשֶ ִמ '
  .'עַר ּפָ י ׁשֶ ִמ 'ל ּבֵ קַ י לְ אּוָר 

י רֵ ְט  ִׁש ה אוֹ ּׁשָ ת אִ ּבַ תֻ יו ּכְ לָ ה עָ תָ יְ הָ  וְ ,יוסָ כָ  נְ ל ּכָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יד 
ן  ִמ ּהתָ ּבָ תֻ ת ּכְ וֹ ּבגְ ה לִ לָ כוֹ ה יְ ּׁשָ אִ ין הָ  אֵ - תבוֹ י חוֹ לֵ עֲ ּבַ 
 יעַ ִק פְ  מַ ׁשֵּד ְק הֶ הַ  ׁשֶ ,בוֹ ת חוֹ ב אֶ ל חוֹ עַ א ּבַ וְ , ׁשּדֵ ְק הֶ הַ 
  .םַד ּקָ ד ׁשֶ ּוּבעְ ִּׁש הַ 

 - יןּלִ חֻ ה לְ ֶד ּׂשָ א הַ צֵ תֵ  וְ וֹ ּלע ׁשֶ קַ ְר ּקַ הַ  ׁשּדֵ ְק הֶ ר הַ ֹּכְמ ּיִ ׁשֶ ל ּכְ בָ אֲ 
 ּהָד ּוּבעְ י ִׁש רֵ הֲ ׁשֶ , הֶד וֹ ּפן הַ ת ִמ וֹ ּבגְ ה לִ ּׁשָ אִ לָ ב וְ ל חוֹ עַ בַ  לְ ׁשיֵ 

 ,תחוֹ קוֹ י לָ נֵ ְׁש  לִ ?המֶ וֹ ה ּדה זֶ מָ א לְ הָ טו . ע זוֹ קַ ְר ל קַ ד עַ מֵ עוֹ 
 -  ינִ ּׁשֵ ר לַ כַ מָ ּו 'ְּמ י עִ ין לִ ים אֵ ִר בָ ְד ין ּוִּד ' ןוֹ אׁשִר ה לָ בָ תְ ּכָ ׁשֶ 
  .ינִ ּׁשֵ ן הַ ת ִמ פֶ ֶר יא טוֹ הִ ׁשֶ 

ה ּׁשָ אִ ת הָ ין אֶ יעִ ּבִ ְׁש  מַ ?יׁשאִ ה הָ ע זֶ קַ ְר ין קַ ִד וֹ ד ּפיצַ כֵ וְ טז 
ים סִ כָ ּנְ ע ִמ ַר ּפָ א לִ ּבָ ל הַ  ּכָ ֶר ֶד  ּכְ ,הּלָ ִח ת ּתְ בוֹ י חוֹ לֵ עֲ  ּבַ אוֹ 

ר קֶ ֹּבם ּבַ ם יוֹ יִּׁש  ִׁש יהָ לֶ ין עָ יזִ ִר כְ  מַ ר ּכָ חַ ַאוְ , יםִד ּבָ עְ ׁשֻ ְמ 
ה צֶ ם רוֹ ָד ה ָאּמָ ּכַ 'ין ִר ְמ אוֹ וְ , )כז,לעיל ד(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,בֶר עֶ בָ ּו
ב ל חוֹ עַ בַ לְ ' ּו'ּהתָ ּבָ תֻ ה ּכְ ּׁשָ אִ ן לָ ּתֵ ת לִ נָ ל ְמ  עַ ה זוֹ ֶד ׂשָ ן ּבְ ּתֵ לִ 
  .'?בוֹ ת חוֹ אֶ 

 ,רינָ ִד  ּבְ ּוּלפִ  אֲ חַ קֵ וֹ ּל הַ ּהתָ  אוֹ חַ קֵ לוֹ  וְ ,ּהתָ ין אוֹ ִד וֹ ּפר ׁשֶ חַ ַאוְ 
ה ֶד וֹ ּפר הַ זֵ  חוֹ - ןיוֹ ְד א ּפִ א ּבְ צֵ  יוֹ ׁשּדֵ ְק  הֶ :רּואְמ ֹא יי ׁשֶ דֵ ּכְ 
 ּוּלפִ אֲ וַ  ;בוֹ ת חוֹ ב אֶ ל חוֹ עַ בַ  לְ  אוֹ ּהתָ ּבָ תֻ ה ּכְ ּׁשָ אִ ה לָ ּבֶ גְ מַ ּו
ה ֶד וֹ  ּפת ּכָ נָ ל ְמ  עַ - יםעִ ְׁש ה ּתִ וָ ה ׁשָ ֶד ּׂשָ הַ ה וְ ָאב מֵ חוֹ ה הַ יָ הָ 

  .ּהתָ וֹ ּדפְ ה לִ צֶ רוֹ  הָ ּהתָ אוֹ 

ה וָ ה ׁשָ תָ יְ הָ ן ׁשֶ גוֹ  ּכְ ,הֶד ּׂשָ י הַ מֵ ְד ם ּבִ יִ נַ ב ְׁש חוֹ ה הַ יָ ם הָ ל אִ בָ אֲ 
ין ִד וֹ ין ּפאֵ  -ם יִ תַ אה מָ ּׁשָ ת אִ ּבַ תֻ כְ ב ּויו חוֹ לָ  עָ ׁשיֵ ה וְ ָאמֵ 

 ּהתָ ין אוֹ ִד וֹ א ּפּלָ אֶ , הּבָ תֻ ּכְ  הַ ב אוֹ חוֹ ן הַ ּתֵ ת לִ נָ ל ְמ  עַ ּהתָ אוֹ 
  .ללָ ית ּכְ ּדֵ פְ  נִ ּהינָ  אֵ - ןּתֵ  לִ נּותְ ם הִ אִ  ׁשֶ ;םתָ סְ 

ת בָ גָ  וְ וֹ ּתְׁש ת אִ  אֶ ׁשרֵ  ּגֵ ר ּכָ חַ ַא וְ ,יוסָ כָ ל נְ  ּכָ יׁשִּד ְק ּמַ הַ יז 
ה ּנָ יֶר ִד ּיְ ד ׁשֶ ה עַ בָ וֹ  ּגּהינָ  אֵ - ׁשֵּד ְק הֶ  הַ ַּידה ִמ ֶד וֹ ּפ הַ ִמן ּהתָ ּבָ תֻ ּכְ 
 ּוּל אִ :יןִר ְמ ין אוֹ אֵ  וְ ,ׁשֵּד ְק הֶ ל הַ  עַ ּוׂשא עָ יָ נְ נּוא ְק ּמָ ׁשֶ , הָאנָ הֲ 
 וֹ ׁשֵּד ְק ל הֶ ל עַ אֵ ּׁשָ יִ  וְ ',יּתִ ְׁש ַּד ְק ת הִ עּוטָ ּבְ ' רמֵ ה אוֹ יָ הָ  ,הצָ ָר 
ר חַ ר ַאמַ ן לוֹ מָ אֱ  נֶ נוֹ ין אֵ כֵ וְ יח  .ר לוֹ זֵ ה חוֹ יָ הָ  וְ ,םכָ חָ לְ 
י נִ לוֹ פְ ּלִ ה ׁשֶ י זֶ לִ ּכְ '  אוֹ ',ילַ ב עָ י חוֹ נִ לוֹ פְ ה לִ נֶ מָ ' יׁשִּד ְק הִ ׁשֶ 
ר טָ ה ְׁש יָ  הָ ּוּלפִ אֲ וַ . ׁשּדֵ ְק הֶ ל הַ א עַ יָ נְ נּוְק  ּוׂשעֲ א יַ ּמָ ׁשֶ , 'אהּו
ין בִ וֹ ּג ׁשֶ ֶר ֶד א ּכְ ּלָ  אֶ ,הי זֶ ל ּפִ ה עַ בֶ וֹ  ּגינוֹ  אֵ - בל חוֹ עַ ד ּבַ יַ ּבְ 
  .) טז,לעיל( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, תבוֹ י חוֹ לֵ עֲ ל ּבַ ּכָ 

 ׁשיִּד ְק הִ ה ׁשֶ לֶ חוֹ ֲאָבל הַ . יאִר בָ  ּבְ ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים יט 
 -  'יִד יָ י ּבְ נִ לוֹ פְ ה לִ נֶ מָ ' יׁשִּד ְק הִ ה ׁשֶ עָ ׁשָ ר ּבְ מַ ָא וְ ,יוסָ כָ ל נְ ּכָ 
 תוֹ יתָ ת ִמ עַ ְׁש  ּבִ ׁשּדֵ ְק הֶ ל הַ ה עַ מָ ְר ה עָ ׂשֶ ם עוֹ ָד ין ָאאֵ  ׁשֶ ;ןמָ אֱ נֶ 
 רמַ ם ָא אִ ,יכָ פִ לְ . תמּו לָ לֵ א הוֹ י הּורֵ הֲ  ׁשֶ ,יםִר חֵ אֲ א לַ טֵ חוֹ וְ 
 -' נּוּתְ ' רמַ א ָאם אִ  וְ ;העָ בּוא ְׁש ּבְ ל טֵ  נוֹ -'  לוֹ ּהתָ  אוֹ נּוּתְ '

 ֲהֵרי ֶזה - םּיָ קֻ ר ְמ טָ  ְׁש דוֹ יָ ה ּבְ יָ ן הָ ם ּכֵ א אִ ּלָ  אֶ ;ין לוֹ נִ תְ ין נוֹ אֵ 
 רמַ  ָאיׁשִּד ְק הִ ר ׁשֶ חַ ם ַאאִ וְ . הָאּוָ ּצַ י הַ נֵ ּפְ  ִמ ,ׁשֵּד ְק הֶ ן הַ ל ִמ טֵ נוֹ 
י לֵ עֲ ר ּבַ ָאְׁש א ּכִ י הּוֵר א הֲ ּלָ אֶ , ין לוֹ עִ ְמ וֹ ין ׁש אֵ -' נּוּתְ '

א  ,הֶד וֹ ּפן הַ ה ִמ בֶ גוֹ  וְ ,עּבָ ְׁש  נִ - רוֹ טָ ם ְׁש ּיֵ קַ תְ ם נִ  אִ :תבוֹ חוֹ 
  .ׁשּדֵ ְק הֶ ן הַ ִמ 

 ן אוֹ יׁשָ ִּד ְק  הִ יו אוֹ סָ כָ ת נְ יר אֶ ִק פְ הִ ל ׁשֶ יו קוֹ לָ א עָ צָ ּיָ י ׁשֶ ִמ כ 
  .הָר רּוה ּבְ יָ ָאם ְר ה ׁשָ יֶ הְ ּתִ ד ׁשֶ עַ , ין לוֹ ִׁש ְׁש ין חוֹ  אֵ - ןימָ ִר חֱ הֶ 

הדרכות; בזמן הזה; שומה והבאים לפדות  יינִ מִ ק שְׁ ֶר פֶּ    

ל ק עַ ֹּדבְ לִ  וְ ׂשּפֵ חַ ין לְ נִ פְ ין נִ ית ִּד ר ּבֵ ָד אֲ ר ּבַ ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ ּבַ א 
ין ִׁש ְר דוֹ ן וְ יהֶ לֵ ין עֲ ִק ְד בוֹ ּו. תוֹ ׁשּדֵ ְק י הֶ נֵ יְ נְ ל עִ עַ ר וְ ּוּבי צִ כֵ ְר צָ 
ת ין אֶ בִ גוֹ  וְ ,יןִמ ָר חֲ ת הַ אֶ ת וְ וֹ ׁשֵּד ְק הֶ ת הַ ין אֶ ִד פוֹ  ּו,יןִר ְק חוֹ וְ 
ל ֹּכה הַ יֶ הְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ּכְ , ןהֶ ב ּבָ ּיָ חַ ל הַ ּכָ ים ִמ ִמ ּדָ ת הַ אֶ ֲעָרִכין וְ הָ 
ֵהינּות ּבֵ ק אֶ ּזֵ חַ ים לְ לִ קָ ת ְׁש מַ רּום ּתְ יד עִ תִ עָ    .ית ֱא

ן כֵ  וְ .יןיאִ ִק ה ּבְ לׁשָ ְׁש א ּבִ ּלָ ת אֶ וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ ת הַ ין אֶ ִד וֹ ין ּפאֵ ב 
ין ִמ ׁשָ  -י ֲעָרִכין בֵ ּיָ חַ ין מֵ נִ ּכְ ְׁש מַ ְּמ ין ׁשֶ לִ ְט לְ ּטַ  ִמ יןבִ וֹ ּגׁשֶ ּכְ 

ר ָאְּׁש  ִמ ּהא ּבָ צֵ וֹ ּיכַ ה וְ מָ הֵ ין ּבְ יכִ ִר עֲ ּמַ ׁשֶ כְ  ּו;הלׁשָ ְׁש ם ּבִ תָ אוֹ 
  .הלׁשָ ְׁש  ּבִ ּהתָ ין אוֹ ִמ ׁשָ  -ין לִ ְט לְ ּטַ ִמ 

ת וֹ ּבגְ  לִ קּוְק זְ ם הֻ  אִ  אוֹ ,תעוֹ קָ ְר ּקַ ת הַ ין אֶ יכִ ִר עֲ ּמַ ׁשֶ ל ּכְ בָ אֲ 
א ּלָ ן אֶ תָ ין אוֹ יכִ ִר עֲ ין מַ  אֵ - וֹ ּלע ׁשֶ קַ ְר ּקַ ן הַ ם ִמ ָד י ָאכֵ ְר עֶ 
 הׁשָ ָר ּפָ ב ּבַ תּו ּכָ "ֵהןֹּכ"י רֵ הֲ ׁשֶ , ֵהןֹ ּכןהֶ ד מֵ חָ אֶ  וְ ,הָר ׂשָ עֲ ּבַ 

  .)לאורך הפרק, ויקרא כז(

  אוֹ 'יִד י יָ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ נִ לוֹ י ּפְ מֵ ְּד '  אוֹ 'ילַ י עָ מַ ָּד ' ן ָהאֹוֵמרכֵ וְ 
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י מֵ ה ְּד ּמָ  ּכַ ה אוֹ וֶ א ׁשָ ה הּוּמָ  ּכַ תוֹ ין אוֹ ִמ ּׁשָ ׁשֶ  ּכְ -' ילִ גְ י ַר מֵ ְּד '
  .ןהֵ ֹם ּכהֶ ד מֵ חָ אֶ וְ , הָר ׂשָ עֲ ין ּבַ ִמ  ׁשָ ,לוֹ גְ  ַר  אוֹ דוֹ יָ 

 יּוהָ ין ׁשֶ  ּבֵ - ׁשּדֵ ְק הֶ י הַ ידֵ ת ִמ וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ ת הַ ין אֶ ִד וֹ ּפׁשֶ ּכְ ג 
ין אִ ּבָ ל הַ ן ִּבְפֵני ּכָ יהֶ לֵ ין עֲ יזִ ִר כְ  מַ ,יןלִ ְט לְ ּטַ  ִמ ת אוֹ עוֹ קָ ְר קַ 
ר מַ ָאוְ , 'יםעִ לָ ר סְ ׂשֶ עֶ י ּבְ ּלִ ן ׁשֶ י הֵ רֵ הֲ ' דחָ ר אֶ מַ ָא. תוֹ ּדפְ לִ 
 דחָ ר אֶ מַ ָאוְ , 'יםלִׁש ְׁש ּבִ ' דחָ ר אֶ מַ ָאוְ , 'יםִר ְׂש עֶ ּבְ ' דחָ אֶ 
ים ִּׁש ִמ חֲ ּלַ  ׁשֶ וֹ ר ּבזַ  חָ :'יםִּׁש ִמ חֲ ּבַ ' דחָ ר אֶ מַ ָאוְ , 'יםעִ ּבָ ְר ַאּבְ '
ת וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ ן הַ תָ ין אוֹ נִ תְ נוֹ  וְ ,רׂשֶ יו עֶ סָ כָ ּנְ ין ִמ נִ ּכְ ְׁש מַ  ְמ - וֹ ּדבַ לְ 
ר ׂשֶ  עֶ :יםִּׁש ִמ ל חֲ טֵ  נוֹ ׁשֵּד ְק הֶ א הַ צָ ְמ נִ  וְ ,יםעִ ּבָ ְר ן ַאתַ ּנָ ה ׁשֶ זֶ לָ 
  .הּזֶ ים ִמ עִ ּבָ ְר ַאה וְ ּזֶ ִמ 

ר ׂשֶ יו עֶ סָ כָ ּנְ ין ִמ נִ ּכְ ְׁש מַ  ְמ - יםעִ ּבָ ְר ַאּלָ ן ׁשֶ י כֵ רֵ חֲ  ַאוֹ ר ּבזַ חָ 
. ןוֹ אׁשִר ד הָ ן עַ כֵ  וְ ;יםלִׁש ל ַהְּׁש עַ בַ  לְ ׁשּדֵ ְק הֶ ת הַ ין אֶ נִ תְ נוֹ וְ 

ם עַ  ּפַ ׁשּדֵ ְק הֶ ל הַ ין עַ יזִ ִר כְ  מַ - רׂשֶ ן עֶ תַ ּנָ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר  הָ וֹ ר ּבזַ חָ 
ין עִ ָר פְ  נִ - רׂשֶ עֶ ת מֵ חּופָ ה ּבְ ָּד פְ ם נִ  אִ :תוֹ ין אוֹ ִר כְ מוֹ  ּו,הּיָ נִ ְׁש 
  .רתָ וֹ ּמת הַ ר אֶ ׂשֶ עֶ ּלָ ּׁשֶ ִמ 

ם ֲאָבל אִ . הר זֶ חַ ה ַא זֶ רּוזְ חָ ׁשֶ  ּבְ ?ֲאמּוִריםה ְּדָבִרים ַּבּמֶ ד 
ר מַ ָא?  ֵּכיַצד.הוֶ ׁשָ ן ּבְ יהֶ ינֵ ין ּבֵ ִׁש ּלְ ׁשַ ְמ  -ת חַ ַאן ּכְ ּלָ  ּכֻ רּוזְ חָ 
, 'יםִר ְׂש עֶ ּבְ ' ינִ ּׁשֵ ר הַ מַ ָאוְ , 'רׂשֶ עֶ י ּבְ ּלִ א ׁשֶ י הּורֵ הֲ ' ןוֹ אׁשִר הָ 
י יִׁש לִ ְּׁש  הַ וֹ ר ּבזַ חָ  וְ ',יםִר ְׂש עֶ ע וְ ּבַ ְר ַאּבְ ' ייִׁש לִ ְּׁש ר הַ מַ ָאוְ 
ין נִ ּכְ ְׁש מַ ְמ ּו, רׂשֶ עֶ ן ּבְ וֹ אׁשִר  לָ תוֹ ין אוֹ נִ תְ  נוֹ - תחַ ַאי ּכְ נִ ּׁשֵ הַ וְ 

 ׁשּדֵ ְק הֶ א הַ צָ ְמ נִ וְ , עבַ ׁשֶ י ּבְ יִׁש לִ י ְׁש סֵ כְ ּנִ ִמ ע ּובַ ׁשֶ י ּבְ נִ י ׁשֵ סֵ כְ ּנִ ִמ 
 . יםִר ְׂש עֶ ע וְ ּבַ ְר ה ַאבֶ וֹ ּג
 - לׁשׁשָ  ּבְ ׁשּדֵ ְק הֶ ר הַ ּכַ ְמ נִ  וְ ,תחַ ַאן ּכְ ּתָ ְׁש לָ  ְׁש רּוזְ ם חָ ן אִ כֵ וְ 

ל ן עַ כֵ  וְ ; ֶׁשַבע ְסָלִעיםןּתָ ְׁש לָ ְּׁש ד ִמ חָ ל אֶ י ּכָ סֵ כְ ּנִ ין ִמ נִ ּכְ ְׁש מַ ְמ 
  .םלָ עוֹ  לְ  זוֹ ֶר ֶּד 

. ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ן מוֹ הֵ י ׁשֶ נֵ ּפְ  ִמ ,םָד ל ָאכָ ין לְ ִמ ְד ים קוֹ לִ עָ ּבְ הַ ה 
ל א עַ ּלָ  אֶ ,יןִד וֹ ּפר הַ ָאְׁש ּלִ ן ׁשֶ יָ ּוּלעִ ל  עַ ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ין מוֹ אֵ וְ 

ֲהֵרי ֶזה ' יםלִ עָ ּבְ  הַ רּוְמ ָא? ֵּכיַצד. הּלָ ִח ם ּתְ  הֵ יןנִ תְ וֹ ּנה ּׁשֶ מַ 
' יםִר ְׂש עֶ י ּבְ ּלִ א ׁשֶ י הּורֵ הֲ ' רמַ ָאר וְ חֵ א ַאבָ ּו, 'יםִר ְׂש עֶ  ּבְ נּוּלָ ׁשֶ 
ין נִ תְ נוֹ  וְ ,ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ם מוֹ הֵ י ׁשֶ נֵ ּפְ  ִמ ,יןִמ ְד ים קוֹ לִ עָ ּבְ  הַ -
  .יםִר ְׂש עֶ  וְ ׁשמֵ חָ 

 קּותְ ם ׁשָ  אִ -' יםִר ְׂש עֶ  וְ דחָ אֶ י ּבְ ּלִ א ׁשֶ י הּורֵ הֲ ' רמַ ָאד וְ חָ א אֶ ּבָ 
 ׁשמֵ חָ ם ּבְ הֶ  לָ תוֹ ין אוֹ ִר כְ  מוֹ ,םלּו ּכְ יפּוסִ א הוֹ ים וְ לִ עָ ּבְ הַ 
 ּוּלפִ  אֲ דחָ אֶ ים וְ ִר ְׂש עֶ ל הָ ים עַ לִ עָ ּבְ  הַ יפּוסִ ם הוֹ אִ  וְ ;יםִר ְׂש עֶ וְ 
ד חָ  אֶ ,הטָ רּופְ ים ּוִר ְׂש עֶ  וְ ׁשין ׁשֵ נִ תְ  נוֹ ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - תחַ ה ַאטָ רּוּפְ 
 וֹ ן ַחָּיִבין ּבהֵ  ׁשֶ ׁשמֵ חָ  וְ ,ןמָ צְ עַ  מֵ נּותְ ּנָ ה ׁשֶ טָ רּופְ ים ּוִר ְׂש עֶ וְ 

  .הּלָ ִח  ּתְ נּותְ ּנָ ן ׁשֶ ּתָ ּמַ  הַ ׁשמֶ ֹם חּוּׁשִמ 

, 'םיִ נַ ְׁש ים ּוִר ְׂש עֶ י ּבְ ּלִ א ׁשֶ י הּורֵ הֲ ' רמַ ָאי וְ נִ ּׁשֵ א הַ ם ּבָ ן אִ כֵ וְ 
 רמַ ָאי וְ יעִ בִ א ְר בָ ּו, 'לׁשׁשָ ים וְ ִר ְׂש עֶ ּבְ ' רמַ ָאי וְ יִׁש לִ א ְׁש בָ ּו
, 'ׁשמֵ חָ ים וְ ִר ְׂש עֶ ּבְ ' רמַ ָאי וְ יִׁש ִמ א חֲ בָ ּו, 'עּבַ ְר ַאים וְ ִר ְׂש עֶ ּבְ '
 - תחַ ה ַאטָ רּו ּפְ ּוּלפִ  אֲ ׁשמֵ חָ ים וְ ִר ְׂש עֶ ל הָ ן עַ  הֵ יפּוסִ הוֹ וְ 
ה טָ רּופְ ים ּוִר ְׂש עֶ  וְ ׁשמֵ  חָ :הטָ רּופְ ים ּולִׁש ן ְׁש ּתֵ ן לִ תָ ין אוֹ פִ וֹ ּכ
ין אֵ י ׁשֶ פִ  לְ ;וֹ ן ַחָּיִבין ּבהֵ  ׁשֶ ׁשמֶ ֹחּלַ  ׁשֶ ׁשמֵ חָ  וְ ,ןמָ צְ עַ  מֵ נּותְ ּנָ ׁשֶ 
ה  מַ ׁשמֶ ֹא חּלָ ה אֶ זֶ ּלָ  ׁשֶ יוֹ ּוּלל עִ  עַ ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ים מוֹ לִ עָ ּבְ הַ 

  .צּום ָר ן אִ רוֹ חֲ ַאן הָ תַ ּנָ ה ּׁשֶ ל מַ ין עַ יפִ סִ  מוֹ ,הּלָ ִח  ּתְ נּותְ ּנָ ּׁשֶ 

ה לׁשָ  ְׁש ׁשּדֵ ְק הֶ  הַ מּוא ׁשָ ׁשֶ ּבְ  ?ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים ו 
א הּו ׁשֶ רּוְמ ָאין וְ ִח ְמ ה מֻ לׁשָ  ְׁש תוֹ  אוֹ מּום ׁשָ ֲאָבל אִ . יןִח ְמ מֻ 
 ּוּלפִ  אֲ יוֹ ּוּלל עִ ים עַ לִ עָ ּבְ  הַ יפּוסִ הוֹ וְ , ןרוֹ חֲ ַאן הָ תַ ּנָ ה ּׁשֶ ה מַ וֶ ׁשָ 
 ,ןרוֹ חֲ ַאּלָ  ׁשֶ יוֹ ּוּלל עִ  עַ ׁשמֶ ֹין חיפִ סִ ן מוֹ י הֵ רֵ  הֲ - תחַ ה ַאטָ רּוּפְ 
  .הטָ רּופְ ר ּוינָ ִד ים וְ לִׁש ְׁש ד ּוחָ ין אֶ נִ תְ נוֹ וְ 

, יםִר ְׂש ה עֶ ּלָ ִח ים ּתְ לִ עָ ּבְ  הַ נּותְ נָ  וְ ,ׁשּדֵ ְק הֶ ם הַ וֹ ּׁשא נִ י ׁשֶ רֵ הֲ ז 
א ים וְ לִ עָ ּבְ  הַ קּותְ ׁשָ  וְ ,יםִר ְׂש עֶ  וְ ׁשמֵ ן חָ תַ נָ  וְ ֹוןרחֲ א ַאבָ ּו

ן ּתֵ ם ַחָּיִבין לִ ף הֵ ַאׁשֶ , יןִמ ְד ים קוֹ לִ עָ ּבְ  הַ - םלּו ּכְ יפּוסִ הוֹ 
 יםִר ְׂש עֶ  וְ ׁשן ׁשֵ תַ נָ  וְ ֹוןרחֲ א ַאּבָ . ׁשמֶ ֹחי הַ נֵ ּפְ  ִמ ,יםִר ְׂש עֶ  וְ ׁשמֵ חָ 
 - הטָ רּו ּפְ ּוּלפִ  אֲ יפּוסִ הוֹ ים וְ לִ עָ ּבְ  הַ צּום ָר אִ  וְ ,םדֵ א קוֹ  הּו-

ל עַ וְ . )ה, לעיל( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, הטָ רּופְ ים ּולִׁש ְׁש ת ּוחַ ַאין נִ תְ נוֹ 
  .םלָ עוֹ  לְ  זוֹ ֶר ֶּד 

, הּזֶ ן הַ מַ ּזְ ין ּבַ יִמ ִר חֲ א מַ ין וְ יכִ ִר עֲ א מַ ין וְ יִׁש ִּד ְק ין מַ אֵ ח 
 םאִ וְ . קוֹ ְד ת ּבִ ק אֶ ּזֵ חַ י לְ דֵ  ּכְ ינּואֵ טָ חֲ  ּבַ ׁשָּד ְק ם ִמ ין ׁשָ אֵ ׁשֶ 
ל עֵ  נוֹ - המָ הֵ ה ּבְ תָ יְ ם הָ  אִ :יםִר חֱ  הֶ  אוֹ יִר עֱ  הֶ  אוֹ יׁשִּד ְק הִ 
ת סּוּכְ ֵּפרֹות אֹו  יּום הָ אִ  וְ ;יהָ לֶ אֵ ת מֵ מּוּתָ ד ׁשֶ  עַ יהָ נֶ פָ ת ּבְ לֶ ֶּד 

י לֵ  ּכְ ת אוֹ עוֹ  מָ יּום הָ אִ  וְ ;בּוְק ְר ּיִ ד ׁשֶ ן עַ יחָ ּנִ  מַ - יםלִ  ּכֵ אוֹ 
 . ןָד ּבְ אַ י לְ דֵ  ּכְ ,חלַ ּמֶ ם הַ ל יָ דוֹ ּגָ ם הַ ּיָ ן לַ יכֵ לִ ְׁש  יַ - תכוֹ ּתָ מַ 

 כּולְ יֵ  וְ ,הּודֵ וֹ  ּפ- תוֹ וצְ ִּמ ס לַ נַ כְ ּנִ ד ׁשֶ בֶ עֶ  יםִר חֱ  הֶ  אוֹ יׁשִּד ְק הִ ט 
ם אִ וְ . הּזֶ ן הַ מַ ּזְ ּלַ ֲעָרִכין ׁשֶ ים וַ ִמ ר ָּד ָאְׁש ח ּכִ לַ ּמֶ ם הַ יָ ים לְ ִמ ָּד הַ 
  .יןיִד ִר א מוֹ ין וְ לִ עֲ א מַ  - יוֹ ד ּגבֶ ה עֶ יָ הָ 

 ּוּלפִ אֲ  וַ ,הּלָ ִח ּתְ כַ ה לְ ּזֶ ן הַ מַ ּזְ ת ּבַ וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ ת הַ וֹ ּדפְ ר לִ ּתָ מֻ י 
 נּוים ָּד ִמ כָ חֲ וַ . חלַ ּמֶ ם הַ יָ ה לְ טָ רּוּפְ ת הַ  אֶ ילִ ְׁש מַ  ּו,הטָ רּופְ ּבִ 
. רבָ ָּד ם הַ סֵ ְר פַ י לְ דֵ  ּכְ ,הזֶ ב לָ רוֹ  קָ ים אוֹ זִ ה זּועָ ּבָ ְר ַאה ּבְ ֶּד פְ ּיִ ׁשֶ 

 ְּכמֹו ,יוֹ וְ ׁשָ א ּבְ ּלָ ה אֶ ּלָ ִח ּתְ כַ ה לְ ֶּד פְ א יִ  - ׁשָּד ְק ִּמ ן הַ מַ זְ ֲאָבל ּבִ 
  .)ח,לעיל ז( ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ּוּלי אֵ רֵ  הֲ - םתָ ין סְ לִ ְט לְ ּטַ ה ִמ ּזֶ ן הַ מַ ּזְ ים ּבַ ִר חֱ הֶ י ׁשֶ ִמ יא 
ים ִר חֱ ם הֶ ֲאָבל אִ . םקוֹ  מָ תוֹ אוֹ ין ּבְ אִ צָ ְמ ּנִ ים הַ נִ הֲ ֹּכין לַ נִ ּתָ נִ 

 ּהינָ  אֵ - יםנִ הֲ ֹּכ לַ ּהימָ ִר חֱ הֶ  ׁשֶ  אוֹ ,םתָ ל סְ אֵ ָר ְׂש ץ יִ ֶר אֶ ה ּבְ ֶד ׂשָ 
. גהֵ ל נוֹ בֵ וֹ ּיהַ ן ׁשֶ מַ זְ א ּבִ ּלָ ת אֶ גֶ הֶ ים נוֹ ִמ ָר ה חֲ דֵ ין ְׂש אֵ  ׁשֶ ,םֶר חֵ 
 - הּזֶ ן הַ מַ ּזְ  ּבַ ּוּלפִ אֲ  וַ ,ץֶר ָא לָ ָצהחּוע ּבְ קַ ְר ים קַ נִ הֲ ֹּכים לַ ִר חֱ הֶ 
  .יםנִ הֲ ֹּכן לַ תֵ ּנָ תִ וְ , לאֵ ָר ְׂש ץ יִ ֶר אֶ ין ּבְ לִ ְט לְ ּטַ ִּמ יא ּכַ י הִ רֵ הֲ 

, תווֹ צְ ִמ ם יִמ ָר חֲ הַ  וְ םֲעָרִכיהָ ת וְ וֹ ׁשּדֵ ְק הֶ הַ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאיב 
 רוֹ צְ ף יִ ֹכי לָ דֵ  ּכְ ּוּלים אֵ ִר בָ ְד  ּבִ מוֹ צְ יג עַ הִ נְ הַ ם לְ ָד ָא לָ י לוֹ אּוָר וְ 
 יי ֶאת ַּכֵּבד" :יםיאִ בִ  נְ ּוּוּצִ ה ּׁשֶ ם מַ ּיֵ יקַ  וִ ,ילַ יה ּכִ יֶ הְ א יִ וְ 

א  וְ יׁשִּד ְק א הִ ם  אִ ,ןי כֵ ל ּפִ ף עַ  ַא- )ט,משלי ג( "ֵמהֹוֶנ
ה יָד עִ ה הֵ ָר וֹ ּתי הַ רֵ  הֲ :םלּו ּכְ כָ ין ּבְ  אֵ ,םלָ עוֹ  מֵ יִר עֱ הֶ 
  .)כג,דברים כג( "ִיְהֶיה ְב ֵחְטא א, רֹ ֶתְחַּדל ִלְנּדְוִכי" :הָר ְמ ָאוְ 

א םָד ָא יׁשִּד ְק יַ  א םלָ עוֹ לְ יג   .יוסָ כָ נְ  לּכָ  יםִר חֲ יַ  אוְ  ַיֲעִרי ְו
 :רמֵ א אוֹ י הּורֵ הֲ ׁשֶ , בתּוּכָ ת הַ עַ ל ַּד ר עַ בַ  עָ - הה זֶ ׂשֶ עוֹ הָ וְ 
 רּואֲ ּבֵ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ,ר לוֹ ׁשֶ ל אֲ א ּכָ , )כח,ויקרא כז( "לוֹ  ֲאֶׁשר ִמָּכל"
ל ד ּכָ ּבֵ אַ ֲהֵרי ֶזה ְמ ׁשֶ , תטּוא ְׁש ּלָ ת אֶ ידּוסִ  חֲ ין זוֹ אֵ  וְ .יםִמ כָ חֲ 
א צֵ וֹ ּיכַ ה וְ זֶ בָ ּו. יולָ ין עָ ִמ חֲ ַר ין ְמ אֵ וְ , תוֹ ּיִר ּבְ  לַ רֵ טָ צְ יִ  וְ ,נוֹ מוֹ מָ 
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 . םלָ י עוֹ ּלֵ בַ ל ְמ לַ ּכְ ִמ  -ה טֶ וֹ יד ׁשסִ  חָ :יםִמ כָ  חֲ רּוְמ  ָאוֹ ּב
 ,ׁשמֶ ֹחר מֵ תֵ ר יָ ּזֵ פַ  יְ ַאל - תווֹ צְ ִּמ  ּבַ נוֹ מוֹ ר מָ ּזֵ פַ ְּמ ל הַ א ּכָ ּלָ אֶ 
תהלים (' ָּפט ְּדָבָריו ְּבִמְׁש ַכְלֵּכלְמ ' ,יםיאִ בִ  נְ ּוּוּצִ  ׁשֶ מוֹ ה ּכְ יֶ הְ יִ וְ 

ת נוֹ ּבָ ְר ּקָ  ּבַ ּוּלפִ  אֲ .הָר וֹ י ּתרֵ בְ ִד ין ּבְ ם ּבֵ לָ י עוֹ רֵ בְ ִד ין ּבְ ּבֵ , )ה,קיב

ה ָר ְמ ָאן וְ מוֹ ּמָ ל הַ ה עַ ָר וֹ ה ּתסָ י חָ רֵ  הֲ ,ןהֶ ב ּבָ ּיָ ם חַ ָד ָאׁשֶ 
ם הֶ ב ּבָ ּיֵ חַ תְ א נִ ים ׁשֶ ִר בָ ְד ר לִ מֶ ֹחל וָ  קַ ;דת יָ ּסַ י ִמ פִ יא ּכְ בִ ּיָ ׁשֶ 
 ִאיׁש" :רמַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ,לוֹ  יאּוָר ּכָ  אּלָ אֶ  רֹּדיִ  אׁשֶ  ,רוֹ ְד נִ  תמַ חֲ מֵ  אּלָ אֶ 

ֶהי ֲאֶׁשר ָנַתןיי ְּכִבְרַּכת ,ְּכַמְּתַנת ָידוֹ    .)יז,דברים טז( "ָל  ֱא

  

ַען ַסיְּ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ   ּבְ
  

  

ר ׂשָ ים עָ נֵ ְׁש  - תעֹובּוִהלְכֹות ׁשְ :יםעִ ּבָ ְר ַאה וְ לׁשָ ה ְׁש  זֶ רפֶ סֵ ּלְ ים ׁשֶ ִק ָר ן ּפְ יַ נְ ִמ  ּו.יַּד ת ׁשַ ַר זְ עֶ  ּבְ ִׁשִּׁשיר פֶ ר סֵ מַ גְ נִ 
   יםמִ ָרחֲ ים וַכִָרִהלְכֹות עֲ  ;יםִק ָר ה ּפְ ָר ׂשָ עֲ  - ִהלְכֹות נְזִירּות ;יםִק ָר ר ּפְ ׂשָ ה עָ לׁשָ ְׁש  - יםִרדָ ִהלְכֹות נְ  ;יםִק ָר ּפְ 
.יםִק ָר ה ּפְ נָ וֹ מְׁש  -   

 


