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'יע yללאךר(יצאהשלם!זםרפר~ס"דקדרקישלהעררכים חטי.(!(זו;:נינ?צז'

y צםםשלעדרתםל~ירצרן.משב~צהארננההראאףכחוכרח)חציל~
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משפיסהליבטלחר.ררדבוארנבןן~ות jiכעניד;ןככר עגךנ'::-!י Iנ VJדומבי ~ן iך\כינ"~

יבלאואחדץס Wיסודלהניחלפחרח tם~מררתלקבועלא~ם- nהגייס~ךבין

עלין. ~ tןיכנ

דהגדוךההכםהדבבהשכחרזרהיא~וחךה~ךבהשהדרך·;מרחיכן 5יל

המקובלהנוסחי::תהניךזקסס lל'כבטיס ...הזהב.שכיל-ז"ל Yר:';כינ;~ךןיטג flרנ

שהךשקעוהחלםידנוסחשלשיטחי,בלחיוכוד,אמבםשלתרצאהשהואבדפוסים.

מאזהאחרונןתהשניםםאך~חמשכמשרהתררהבריליטלרביזהרערךובך

 n~נךסחאראחוכררכאדבהצררחאכלנספרים,הגרהלאהראהחלמןד.נדפס

כחבהראעיקר: iואיזהךדעחרינימקכחנהשיגה'זידרןכמקדםהשדנןת.

דחי Y ~מקרמןחככמהכראנידיררעכינחיראחעצמיאחסכיד"ראניכעצמי

יכרפה-בכךארמלאאחריייקראיעליישינןבלנריוהמצריניםבדםיןגי

א" nnשסעררר~ nnומנידהרומב·רחד Qרזהברבהזהחןרהשלדרכההיא

בב.ולךאה" I(tר!דרי'זהאחקדרםהרא .) c 24(ענז

יכיאידרכו.ליכחרחדךבכ"זהגיילהגאיךלקרסךלרמגרע'·\אינביא lפשי'



 2מכרא

לבבןח.,וזמחהרוהשהמה'לר;;חקדוה~נל-אנדשכניחימהויפחדראחדי

הטקססאבכל,·הד~שיךהדפ'(שלהמקובלקסס tההראשמרסדני tהטקס

משגחשרדיכמהעדוניסיתישהםכמדת'מכהזוריברירס 1lה'אחמסרחיהמקרכל).

אךהסקךדדת.הגירסאאחולהציעהקמחמןהסולחראחהפסולתמןקמחלכרוד

לאחריםמברחאניז~תפחרת.אןקרובהיותדהשערהכדרךרק-כה~ךרחרק

 •להחלייס

ז"ל.סךפדיסדק~רקיכעלימימאזהטקסטואליהמדעהחקדםזאתוככל

אבייןכס"דרעכסיךהחכםשלמדרכךססיחיש"~השלפרסיסוכסהככמהלכך

סדרכו.שונהדרכרכמה

בדפרסשבפלרהשיבושיםאתלחקן 'kהרשתפקידרהרחהס Jד'כעלבישת

סערתיהכfויע"ילתקןרקידהכתבטונרחילחקןבאאניייאיןהתלמרד,

ז"ל Yשדאביבארריטכערכדההתכטאהזאחגישהג) 6(עמ'הנדפס."הש"ס

 )~הדפרסשלגידסתהיהסכךרהראשןנרם.מוהדפוסלגררסתראיךחהכיאלא

גישחי .) 20(עט'מחזקתוהנומחאךחאתלהדציאדאיוחהוארצריךחזקהיש

ירחרכמרממכתהדפרסניסחתאחלרארחסדבהכלאיןהגמןר.ההפךהי~

כ-יות,אךפחךחלמדפיסיםשהביצןהידמכחכינדפסהואיוחר.מוחזקתאן

אלאבלכדהרפיםסעןידתאתלחקןאיננההמלאההתכליתןד Yפק~ה.ו

כסקודיח.בראיח iפהאיזויח tלהרילנמןחהידךעותהגירסאותכלאחלהציע

ועןד,ואיפה.מתרגירסא,איזהגרסמר-החכרנהכלאתלציירצרירלזה

שאיבהמפנ~דקהדפיסכגירסחהיחהרץשרןשבידסתלהניחשאיןלצירןיש

גרםפרכחכחיאנילכן,סוחרת.~ינהאחרחגירטאשאףרחכךלה.סרחרת

נרמרק-היהשלאובמקרםפניטיח.רארהשישלישבראהכמקוםהדפרסכגדרסת

האחרוגיםגדיללכללפניסהלההנוסה )~
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כןעשיחילאהאמתלובען ..דאדה"איןפלרגייומר"כתנחילזהרלאלזהלא

ספקכדיןנהגתיכמפקךח ..כחשוכהדברלישגר,~חבמקרםאםכימקרםככל

 ..יתאדארדי

ארבעהארשלשההכאתילדברראדוחווכהביאי Iד"סבעלכחנהכיורןכאךחן

רציתירלאמזקההןיזיפנידארבעהרבחלחמזההרבהשמצאחיםאףמקרמית

'כאןשרב .. ) 21(עמ~ " ..תרעלת"_גחםשאיזכדכריסספריכמרחאחלהגדיל

פחחותח nהלראךחכדינוהג.חזקחדרואיןטקססראליתשבעכרדההראדעחי

לכואחדח.אךכךגרמןרארפהמחי 1םילדאוחחייביסממרידמחמיגראנרסח
I 

יאפרליצייבתיאחדחארכךגדסרהראשוניםמדבוחינךשאחדשדאיחיסקיסבכל

י'נין.מישגיארתאכלדברים'!!החסרחי 2בט"רחבייוחר.ארששהחzנש~י

ריאהאיניהקסיאניאכל ,) 21(עמ)האחרוגיםכספדיעייזלאבד"ס

האחרךגיםבדבריעיינחיולכןהאחריגים,גדרלישלכחפרםעללעמרדבלד

.;. 
אחהמברריםה~הריניםמןנפלאיםפידךשיםנזירל~מ)ל. Yושצעדכלעל

הגהיתעוזילפחדםדרכיםמציעיםואףהביאררכחכליתהמקובלהמקסטבעירת

 1ראשכרכתאררה,קרן 1םישרראררחספרהורלרגלינדןמספרים.מסבךא

 ~ nהיולאהנפלאיםדכריהםאלמלאנזיר.עלומ"שךחוד~שי 1שדהמררמי

ההלכה.שללפררזדךראפילןלהיכנסמעז

הלשיןלמשפטוהנרגעיםש"םדנריםבעצמןהצידד"סנעלרכסרף,

אוליזאח " •••ידיאחמשכתימקררםזרעםבלשרןא~רןהמלותודקדוקיר

הלשידשבהנזירכמוכמסכתבמירחדשכעבדדחו.בירחרהמרדגשתהמגרעת

ככיחןרגםכשלעצמםהלשוןלדקדדקילבלשיםמדעיתמהדורהערדךחייבמשינה

יכרלחי.במיטביתי rעיבזח. 1הנךסחאבבחירת

בזה.אנררראחכינזידרח'י""דקדוקיבשםאח"ספריאיפךא,יקראתי,

לב"ר.סלל"ז"לראכינארריסזרב"נ cשרהדרךשלכלשהיהמשך



 iמברא
'. 

הס~רוםירסתגכ fl'פ

ואפיל,במזלתלןיהכל tIל J'להתחזזקזונותכותניאצללמנ:דגהיהכמעט

הקשותתולדרחיניעקבכעלמא~מליצהזרראיושכהיכל"חררהספר

לגפרי.אכדן nספרוח~ןיציררתהרכהעכרייםספריםושרדפתרדיפרת fנדךדים

ונ"למ)נ"יהדפרס,-רדןח Pפבשלשהמה"כבשלמךחלנךבסררהנזירמס'

 •ה t (ךמוםדרינלגםלךכה 11 0 ~ _ ,וקןסןן

סרפדיםדקדרק"כהקדםחהקוראימצא r 95מכ"יסלמלאיסךהצרכהחרארד

דברין.עלמלחזךרפטךרנילכן _ 35-27עמזברכותלממ'

 )+ 110ך~ם~קןכ"י

השיבר-שלכבדלםשרוכםהךגשתיעברדחישלמאדמרקדםכשלככבררהנה

גדידא;וסגנוךכחיב ~שינוייאלאאיכםהבוזלהפסירותשלרשביןידם

לסרדייםשינרייםאיזהסרניאככלכמעסנמצאיםכראשרניםזהלעומת

לתןלדןחהסקודרחשלרשת n ~חשכתיתמרדךע"כהסךגיא.פנרכלאחהמשנים

בדיהזאח.לדעהכרררההרכחהאףשמצאתילינדמהברדחי Yבהמשראחד.אב

ככלכאן(ראףרשםככלזוכיהנמצאתהמשנהאחהגמראמכיאהוב "לוןא.א

כגגדןכאראחדבדדרפהלכין"הין tהיאהברדמאנפגים)עדדןהראשךנים

שארוגזירסכםשאחדבזיךהדיני •••פלונישזהנזירהררנימהןאחדאמר

א rtלכדףכחבאה-זהבהבזררים."שנדלכםגזיריםששנרכםנזידמכםאחד

שכאןנרררהספרים.ככלנזידדם"שכולכםנזירים"ששביכםהזניליםהטררת

פעפים'אצלג~נפלההסערתאוחהשבמקדהבביחלאראםדרמוחע"יהשמטה

כה"יראףשלגןהדדכחבישל VORLAGEנכברשהיחהע"בטרפדים Cג

פיעלהנרטחאחחיקברחדשדמשכדפוסיםכזנוכן,הררנציה.גדפטשזנמנן

הזנשבה.

רחיקרניםר~הכהרספוח )+

~ 
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אלאספריםכלשלשהאלהמקורותלשלושחלהחייחס lץא'הרימכךכחרצאה

בכ"'לובקיייןתנימחאךתשיהיויחכןחמידדיח~אך(פחרתאחחמסררחכאל

צייןמארחשרבוזה-אחדממקדרהמסדרחלחרךשהרכנסיכדפוסאךמסיררם

צונחןשממנךהטקססאבאחלמציאכללכדרךישמכורנדםאינםאםלהלו).

שינרייהם.

שישכפיאחךיחן::קםטראלירחממסרררתשאכוהנ'ילהמקורךתאףבדם,

מעורבוחגירסאןחככה"ד"ישהןבדפרסהךמקומיחשבכמההעובדהמולהיכרח

פרשניןחגלדטדתכמהינןשההךספרחהאלךמאחרממומו.שאיבול"אכמין

מרפדיםאדמגיהיםי IIעמכול::{חרנומפןשהןבך,אהלמפדמספדשררחאינן

הזאח:המופעתשלדךגסארתכמהוהרישרנ~ם.

(אבלביידאסןרשהנזיראני"ידדעכדפיסיגרסינןר"א,אכדף

 ••כרון~אלאלהחיר'יכרלאני Iשאדלימפגימחיריןשחכמי'הייתי 5סכר

אימ'מתירשמע~דר'אסךרךדש~והאמדח • .-~וסד)שסערזרר)סרתךזההרי

 Iאד"ש~התסחיפוךלאלערלםואיכא/אימאמחיךדדוושאםיר.זההךיבמי

יאסרדנזידהרימהומאחחאלאנזרלאדאפילרדאמרילרכנןמחזאדנז;כבדו

מחזאראיתשילמכרלחרדנזרמיפ)פרחדמכולםשנזידדאמרשמערוורבי

מחראמחשילכיבזירהרימהומאחתאלאנזירלאאפילדדאמרדלרננן

יל Wראיחמכרלהדרנד~מדפ'מןת'מכילםיזיר Wעדראמרשמען'ר'(ראסוך

מחדא)מתשילכיבזידהךדמהךאלא-מאחתבזרלאאפילןראמךילרכבןמחרא

מההיא-נמימלחשילכימכולםשיזררעדדאמרשמעו'לך'אשחרימיניהר

המרסבדרחהחיבותרסר.ןן ;'lשמען'רך·קתגיהכימשרםמכולהןדמחשילעד

בררוה.שהכפיל,תמפכיהחדסיסבדפרסיםהןגהן,וכןהיןבכחכיאינן

מחשיל"כיהמיליםאחוהדפיסןער Vהמדפיסיםפסרטהפחריןלכאירה

~:~ 

~~ 
.. ~. 



 6מברא

דיךקא 1בפניסשהוכחחיכפדכרס,ארחן.שרכשראחתיפעםפעמדיםרכו)ון

 1גוםיהואבגמראהרדנ"זגירסחהיחהיהדאדפהלבארהאפשרזאחגירמא

f מאחחאלאנזרלאאפילךדאמרילרכנזמחדאןאיתשילמכולהךרנזוי~א

מרת'מכרלםשיזרדעדדאמרןן yשמר'ואסןדמחראמחשילכינזירהוימהן

סאחחאלאנזרלאאפילרדאמרדלרבבןמחראשיל nו~ימכילהידנד)מיפ'

עד"שיזרודאמרשמע'לך'אשחרימחדא~מדניהומתשילכינזירהןימהו

מכילהך".דמחשילעדמהחראבמימתשילכימכרלם

א pלאיחשרל'ט,א(השורההחחרטפיררשןאיחשילברישאזאחגירסאלפר

לןעוזרתאיומאחדרכשמחחר~ירחר).ולא tלהתחרשפירךשןברררם Wשאחי

פיררשכסרפאברס,בזיר.הךימאחתאלאנזרלא~וםאפילןכדלרבכןהחרמה

שמערורירכוכהחחלתןשסרפךארמררםרבנןדלכזממשלשאולהראמתשיל

לשיזכתית.

החרבהלאדחהה~דבההפירךשכדירקוהראברלזהז~חשכגירסאהקישי

הסקורית. Kשהילינראהרלכןהוגנחהמכרהאבלהכבןח.בשחי

 ."א~ nמדנזרכגרןאדישא"התסאחרח,גירסאקמהקרומהכתקיפהככר

ולפ"דכפגים),(עייומאדממרכךזאתגירסאפירןשהראשונים.כלגרסירכן

אח,להעכירהמשנהאחלהגיהשוצרנומפרש iרן Yר"שלהואהאפיתיהפירךש

לירל~א".האמצעיחהנבאמימחיר"שמעוןךר~"אסררהפילים

פכירשהואןכזאחרערזהמגדלי 11 ,בזזכמרבאתהדדכיוזשגורסתמאחר

אשכבזיחוממורחמחדספרדיחממורחשכאןבוילהתוספרתמורקגירסחינר

הנרסחאוחשחיאחוהכיא'הכידשהדפיסהוא ~ bלערסיפהחשרבסאידך.

כך).עללתעיראמנם:כבלי,

רו"ח,כ 30-42,א nי"בדףבמצאחזאחלתיפעהבמקצחשונהדיגמאערד

.jf. 



 7מבוא

"לישנאכדתרחחחתמרכאתהסניההסרגיא.אןתהשללשרניחשתיישכאן 20-9

הגירטאכאחד;דהדאשרנרםהרדכחכרלגררסתזההדהראכמקימה~לאאחרינא"

ע'לדארל.ימ"ד.להרךתדכילהאינהאכלמודפסתשהראכפימשרכשתהראשךנה

בצררהלמקממשהכניסוספרדינרסחכהלרארתישהקרדמתהדרגמארקע

בפגים.שהצרחימהעריןמשרכסת.

ל ltצ!יחזיאןןדחזיא"."דנסמאיש 2כ 1כי"חהדפןס.מןאחרךנהדוגמא

עכ"פ 'ן,דכ"יהמפרססמא.סימאהראהשאםמירתרחהחרבוחמזאחתויחוא".

מדרכר(הריבכאוראהעביןמההבינןסלאמגרהים"חזא".רקבורמרם

הגירסאנשתמרןדבמ'בדפרסדחזא". IIבמקןם IIמא :Tדנ·: II •הגיהןמת)כסימאת

מפג'לכאןנמצאש"חזא"כבדגו-רזהנרקררחרכחדשןהמפרסההגהה.וגם

 ,בזב.ע"שמדוברש~םככריתוחסרכאתשהטימוא

הראאףנמצאתוו',ידכתבלגביהפעםזה,תהלררשליפהדוגמאעוד

לאמחרלקןחהנד~~וחכרירתרתסשחיהראינו.שם 29-20שררךתי"ח,בבדף

ש"חכמים"הכינןרלאמגיהיםו yrששמפניאלא 1המקרריתכצורתןמחדלקןתהיר

לאלצררד.שלאוהגיהןסערהשניהשל nחכמים uהדרלאאחחברייחאשל

אחהגיהוחבבלישל'רר'בכ"יהכל.אחמערבביםהמםשכזההרגישך

הגירסאשלשרידיםשהשאלךןאלאהחןספחאמןהברדיחאשלהמקןררתהגיךסא

כתביככמהקדה-להיפר-הדבראותרכפילדח.ויצרןשםשהיחההאחרח

בפגים.ערלן 4החןספחאשליד

דנפקין"עדגרסיבובדפדס,-19-1 כ,:ו, 11יכדףבידתךפשרטהבוגמאוכן

הגירסאש, tlרארי"ף,החרס',חלתא".לפיחרין'ועריל") .חריןחד

תלת".ועייליותרדן"דנפקיןהרמב"ם,לפיתרין".וצירללןחד"דנפק

צריכ~םאבראדןכאןהרכבחן. '"צהנוסחארחשחיכיןפשרךהדפיסססדרי

,~ 



- . 8.:מברא
הגירסאךח.שחיאחהכררכנרהמפרששהררהדבריםמקוראחרלחפש

רבוזהמקיליסכ'ושכ,א.בררשדשם 19נ 1זכ IIובדף ..הדפוסמןדוגמאערד

גרש_מש~ם ••"ליםאיייב"שמסכירההגמראהעמים.ארזסומאתכעניןמחמירים

מאחי " ..סכרירב"ה _ ••א:דירמשוםלםי yדכן'לא •••ארירי."רבזזה.~.zנסום

כתחילהלב"שהמשרערחכדעהסכרי yשכ"להיךח iבריכ;התשיבהמחמיריםשכ"ה

ככחכיחיתכן:לאהדפרסגירסח 1לכוחיצרני.מסעםזהעלמרסיפיםןב"ה

 ) 'מ(זזריראמשרםעוןכלאדשןבםןמשiו 11כירוראםךונשש 11"בךסיג'"דברה

בפגים)(:עייןהעחיקההרא,וי(ון').גירסחיגוש" ••אויר •••"ברשאך

ראiוiולצרפקרבפוסהדסתגירכ 11א •חאחריאקרשי: ..לבביםנ ,ס l ·הר"יעגהךהך

הגירסארת.תי wשל

שלבטקסטהימפהיששםאחרתיקבחחופעהיש 12-7שדרךחא fכבדףשוב

(עריוהש:עיחילפיכדם,כר~שרכיםיולאהידבבחכילאנמצאתשאיבההדפרס

מפרדרסקסט:עזז,הוגהשהדפוסארששיבינראה oאותהגרסהרמב"םבפגים)

הראשרנים.קושיןתמפג"הוגהךהידשכחכן'אן

יהרדהביאיסינדטחחנולפיהלכה.כמדרשגירסאןתסתררש!ג,א Iככדף

"והראהגיהוראשרניםכמהברםי ."עונגיכשאיאשםידע"לאפסיקדודש

ערביןוונשאיאשםידעלא"דחראגיסיבן 'ר,בכזורלרןו.ךנמלחידעלא

הפסיקים.שנישלקךנפלביהנהחל~שהיא

למלכות"דורן)ארבערקדמת'"זבח)מ'בכ"יגרמרניכ"ד,אבדףוערד

ברובוכןכישראליןדורוחעשראחדןקדמתה'יזכתה 'ו,בכ'י,כעזןי.דכן

לישראלדיריתארב:ע'וקדמתה~זכחההדפוטבפבים).גירם'(עריןראשרנים

 • Pכדדחלפרשהשישפ IIאעבדרדהקרנפלציהנדאיח 11למלכ"ר

בדאשיניםישל.אבדףאחת.במיגראנמצארתהאחריניתהדרגמאותשחי

כל-פעמירםמוכאהמשבהשלחזההחלקכלנדפרסבמשבה.בירסאותשחד

I 
~:;~ 
:,::;:;f 

":'::;. 
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r: 
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- 10מברא
 .. Dהר:{שרנ.יבתקיפתרקנזידבמס'בעשחהממסת)כללכמע"זארה"ג(עדרן

 ..להלן)יונאר(ר\~ידתתםמרניבובבר.~המחחילההגההשלהפעירךתררב

המקובלתהרמב"םגירסת!לפעמים Iשזצ"ללמרוהמגידאמרככדוהנה

הגיהרכפלפ~לםבכךנה,כולהתרספךתירחדהרארהג~ךביםחבנאלמר:רבר

 ..נזיקין)לצל"חגדרנךךאלדהרבכהקדמת(מובאהיסנה".הגררסאגגדלפעמים

 Dהרמ~"נוסחאןתשלגלותעאכר"כבזיר tלמסספרדרנרמחלנןשארןמאחר

ומלאכתרנן.מגמתינרמעיקרהרא

שליותדאדאחדע!זיוב Iגידועהם flהדמכגירטתהמקומרתככלככזעס

 1עיןאחדללנאה,חזקהלנרעכמלאסךניחערןהבםבמ l :.ך •םחריהאםינךש:זרה

שונההרמנייםגירסחשבהן 1ככךלןהסרגירתשבררבשללנריצאאינדוקטיבי

פנימרי](מטעמיםהמקרריתהגירםאאתמ Iהרזבגירסתזיהינואחרןחמגררסאןת

" 
Jלפרשעכשיךכלבד.א":זII כורדאןתלקכך:עשנרכלשבמקרםחזקהלקבךעד

לסחךר.ראיךתארןאם,ליהלממדררשהרמב"םגירסחאחירחד)אך~חןת

דךגמאןח:כמהוהרי

שעקרכמרדלילהככעלמנןחכבןכשמשוןיגרהר I1 :ויבב,אשדכדף

נחשמשוויי.רהררנןנזירזההריעיניראחפלשחיםשנקררכמיעזהדלחןח

II כהzאמרנאהוהכשמשרןהרינראמ'דאיצדיכיהלרןכללמיחבאליל

הב~דמיחקדיאמרנאהוהמנוחכבןחנאדאימכוחכבוקמ~לאחדיבאשמשרז

עיניז~.אתפלשתיםשנקרךיכמידלילהככעלל flקמ

ליםרהברדדשצריךהיאהגמראשכרונתבארןהמאירימלבדהך~שךניםכל

במשבהשהריקשהלהם i1כהי lfא ..תאד",מןאחדוצרדזנגרחזזכבוכשמשין"הריגי

ביחי~יםמדבאיםכרלסהדי-השארמןשרניםהתאריסשסבילדכוזכדאין

 .מיסר"הב rגחרםז(דאההמשנהאחהג"הר"תלכן • cוכך , •••כי, ••כ

,:~; 



 11מכרא

כיןרריםןהוטיףד,א)כדףהנכרובמקיםהדפיטןהןחדשיםןכדפוסיט

המשנהאחהשאיראחדת_דררנקסהר~ימה.המאיךישלהאחרוכיםהאברים

~םשרן.נזירוחלקבלסרעילהלשרנרחמואחדשכלא"כיהבדושהיאכמוח

פחרו"א ..בלכד)הסכדאסןהגההשכאןמלשובו(וכרורהגzנראאחהגיהדהוא

כחכהראהגמרא.אחרלאר"תכדנריהמשנהאחלאלהגיהכליהבעיהאח

הנמצאתהגירסאלפיהפירךשהואכיתארין.בכל"לתארךהברדרשצריר

לדייקדצהיצזtך;-ברשזול Iר IIמן ..לאפרקי ~~ nאאחדתגירסאמאיזן " •.•כספרים

 f:ןזמש)פכס)(תרימאיךהתרסיגעיןZכאסגלןכיר"אהרלארלשרזהנךשלZכ

בפיררשארמרשהסאירלzנפניזרהשערהלקבלקשהלפע"ר .) 32הע' 509

היחכומקרס.בארחיאכלכזמןך'זאאחריהיהדהיאהzנשבהאתמבדהשהוא

כרךנת 'tנוזללכוכהגהה?להרכדרזהכררהלאךהמאיריגלרסאהכירשר'וא

כlנ·~נההרשלמהאכריכיןהכדלו~אידמ.ז-חרךאייב ..ר"חמהגהחל,~פרקיר'יא

ולרמר pלחלסלבהכלאיןשלשתםלפחוחלרמרשבריךכרררשנגzנר~ומאחר

מכחינהאכךלהלו)(עייןשצידקקצחה lנר:טקסטךאליתמכחינהשלשה.רק

דלילה"כעלמברחכן"שמשרול yהרטיףמהוכןבר~ית.לאדעתךסכרתיח

וודאיכרתאדר bשאפשראחראיואםנפשךמהושנקרר"."שעקרגםשאמרכזה

ככלאךתרסחארבזההועילמהכזהאחררשראםהתכרררןהמקראשללשמשיז

 ?'ררךחא

שררירםהרןחרמב"םדכר"ראמכמכרמב'ים.::.בנז.יה-זרנןנצא 1רר nשפכיול

כשמשי'נזידחריני 'מ~:של,"מי IIרזט"ן-היוזגפ'יג,הרמכייםכzנחליקת.כחכ

לאאמרואם •••מתגלחיבך 1 :'לערלם"בייורמןהתגלחתמונזירזההרי

גזירהריגיהאומר •.•בזירארכושמשויש~מןר hאלארשאלאבחכרובתי

אחפשתיםשבקררכמיעזהדלחרתשעקרכמידלילהמנרחככעלכןכשמשון



 12סנך:ו-

:לאיש:~לומעשיםשנעשךפשר Rשראע"פשמשרןכבזררך~גזירזההדרעיניך

ככוהרמחרכשמראיהדיביהאומדלפרכךהיהערלםנזררהרמחישמךאלאחד.

ראיןצרלםנזיריההדרבאלךרכיוצאבגלגלאגבשטטףכמיאלקגהכבןחבה

כדפ'הרסב"םנוסחתה·אכן 1התכררן"כאלהשמעשיךאחדלאיש Rשמאוםר~ם

ji ,דפרשטאc ,כדומיI '., להלן)עיין(וערד,יורקנרך.. 

א~מרז~אלה.הרמכ"םרבריכפירךשהאריכךמאדהכ"'מדןרהחכמים

אומרויהשמשרןנזירלהירתמספיקהתאריסמןאחדשכאמרפרסקשהרסב"פ

הרסכ"םדעחשכאםתהסיקיה~הרןניסכינחיים.דעןתיכמהכרלס,לומדש~ויד

וכא-ךרמ"ש,כ, Iנציי 1א"םקזזא,מ, !Iהבדעתזךהיסגר.מהםאחדשכאמרהיא

ה,~חרובלםשלרשחהסכימןוככדשם)~כפשן'(תרס'יצ"רהגר'.ו,יילמךןזרחררג,ה

 ..עיקרדשהיאם, I1הדמבלפנ.היחההמארריג·רסתשא··בשברשימה

·ז:עמים:משניד !Iלפענהיראינןואעפ'יכהיז.1.כ~אלzכחקרבמאדזהפחדךך

ממכרחר.שהגיהאלאבספריסגררסחןמצאשלאהמארדרמלשווכדרראחד:

חלקהשמגררס,~מסחכרלאכללשבירנזצד •כןגדסשהרמכזיסלרמר lI ;.ז"קא!יכ

כפירצךדשלנן.כמךרגיללאכ"כנרסחיחפתחהמאיריסלזוכמךריפה

זננןחוזבן"כשונשרואלאובנןח'יכנן"כשמשיןכרתבם IIהרמבאיןשדאונן

יכןהכוזםכדעחם Iהדמב\אחלפריזנ,אדןןאווכןכק"ס).כממזיגג"כמובא(כז

עצםי.הכ"מככרכחב

מהםהאחדים.הדרכיםבאחדהדמנווטאחלכאדאלאמבו"סשאיןול Iנכ IIא

לאי"דשבהלכהוהיאבכ"משםח Rהמרניידבבי Iר.הרטחדשחדכרך nראךנ

שלדיגרלפרשדצהאלאשמשרזנזדרןתמקבליםאדרלדריק aהרמכ"נחח

שצרירהךאשךניםכדעתלרמררצרנךר !Iטבהלכהרבכןבלבד.שמשרןנזרר

הראגזררראזהחאד"ס;מןאחדרערדמנךחוןכןכשמשין"הר'!גילרמד

.~§: 



 .. 12מבוא

 •אחדלאישאלהמעשרםשנעשךשאפשראע"פ

כ"י 1ד !Iמשברכגרדמחמנרחזןכןzבשרז Il"כונחך qlכמגדסכדרדאים IIהרמכ

ר"ת.הנהתכליהכבלרסרגרחמתפרשתשלפ"זונ"לכוסחארת.כמהוערדפארפא

היאהמשגהשכדרנתסכררשהיהמפגיהללןכללמחנר~ילמההקשההמקשה

הראגזידאסמכרה".כן"שמשוול yדיקאהראקדשיתןסגי.מהםשהאחד

כשמשרןהברדראמרשאסהחרצןהסיכךלזהעצמר?כשםכ"שלאהתאריסכאתד

החבאקס"ילכןק~מד~אחךשלשמשיךלרסד)רכדלאנר(כלן)אדמךהייתי

אגסיםשישלומררכרלאברעדייןמנדחבןג"כאסרראםמברחבןכ Iגזל ltשצ

אןדלרלהככעלערדלהןם~ףשצדידתנאקמתללכןמנרחבןשמשוןהנקראיס

התאדיםביןשאיןגרפאשכמשכהההרכךסיפולסערת.איזואזהאחריםאחד

ככרהיהר"תכבדסחחמהס.אחדכלשלפנרה"כ"דויקאהראעצמןהטסלבין

!I מכרתזזזזבןדרןברומחלקחהבונראלמההכיו,לאדלכןמבןח"ככזכשמשיו

הגיה.דלכןהתאריםרבלן

נן!זכשמשןךהואאףשגרסא IIהרכךהביןלאלמהא)זהלפייע Iצרק

כלאלגמר"וכלך'דלילה'זכצלמנרחכןtו.משרן Iכ I1שצ"לבאzנתןהקשה Iמכוחן

 1הדםתישמראללופרמספיקעולםשבבזדרממנרשמשמעם"זדרוכ)כ"פיו.

רוזיששיטחדעחרבכוזזאכלוהררב"ז),הגוזםככר(כדכחבררכך'חנהכןאר

בכוגה.ליבדארחציקרכירב

לפנ~שהיחהבמשגההמקרררתהגררמאהרפב"ם'אתבגירסתהכדנןא"כ
.....,-/ " 

i1 שלשרןכמדבןבככל'.סרגיאII קמוזלייהאכץאואינןכ"ןלווקונ'ה~אtt 

זה.נרסחשלפקדריןתומחזקזהאבלום Iשכש

הרבאמדבאנאד'מרנרה א{'כ"גרסינו ..א tן"גכדףבבוצאתהשניההדךגמא

ידליהדחזרהקרגןרהפוישאשתיןהפילהכןלילכשיהאנזירהרדבד



"~l~~ 
:::;'-" 

f נמניאi. 
i[ 

והפרישנןליכשיהלהנזירהריני"האימרהרייג-כחכי .lפ"ךהרzבכ"ם " ....מהר

ובע-כגיזהואמיריןמפקהקרכניתהריוילדהוחזרהא~חר'והפילהקרבך

 •הרי"ררחרס'וך'י ttכגררמתוהיאבגמראאחרמדדברסהדמבווםא"כ •ברדה"

 ..נפגיםשכחכת"מהרערין:ע"שעיקרהרמבוזם"!;'גירסתכחידרזזג.ירכחבךרמ"ש

ישמאוחדיםהירחרהחכמיםאצלגירסאוחחילרקייש Vכפעמיםיהרבה

הנדסחהרהר~הרמב"םנרמחחהיאידםעלהמרבארתהנרסחארתשאחחלהראדת

והסקררית"הצחיקה

"מיכלנזררהריני"תניאא. fזכדרנמצאתזהממרבךנה !t '{:ךההדרגמה

שניםאלףאפילךשכהמאהאפילךעדלםנזררזההריעולםנזדרהדיניחיי

"~ 

שאמד!'מי fכחבהי"אפווג,והרמב"םלעךלמוי.נזירךלםאלא Yנזירזהארן

;;. 

:,1 

ראםלערלםנזירזההריחירימ~כלנזררהריניאךלעדלםכזירחריבי

!~ 
;~~ 

~ 
. ~~ 

עןלםבזירכיןךzבה •••קצרכלזמובזירזההרישנתאלףנזירהריניאמר

הכבידאםעדלםרנזיר " ••לגלחאמורלזמןשהכזירקציכלזמןלנזרר

(צירןגלריה"המתירהחדשוןר .IIעזיםשב,עדחדשר rבי:נןשניסבתערמקלשערי

כגמראאחרתכגירסאנמצאהבעיהפתרוןשבאמתינראהונ"מ).כדאב"ד

לכררזנייניהרר 11ידחזנדק "פזו ,ל "זרזזז Iכהרדיזןע )!ערההיל(ככאתךהם

אלף tאפישנהמאהאפי'לערלםנזירזההדילערלםנזירהרדניחיריסי

כרןריוצאזרגירמאלפרלערלם".בזיראלאעילכנזירזהאיןשנה

הארמרונרזערלם"נזירהריני fוהארםר"ברןחילוקשאיןהיא \Iהגlנרדנחשכך

גזיראיבןשבהאלףארמאהנזרדהריב""האומראבל ..לעךלמוןבזיר"הריבי .'

אלאלנזרורחןקצכהבתן~לאלערלם"נזיד"הריניהאימרכמךעולם

והחביאד"חי,בבדףקשהחוס)חיוצנןבזהעךלם.עדפי'לעךלם""נזיר

ג~כהיתהרכוכפנים.)(עירן 4הזרכבירטאגרסןהםשאףשמדכחיהרארנן

""i;:~ 
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כפגים).(צירזכןגרסכנראההר"ףואףהרמכ"ם.אתהמכיאר"אבירסח

בדאהךהיררשלמי.ה"דא, IIפהחרספחאגירסתהראכבוילתאזאחגדרמא

 fא nהכריימןואינזבי~ןרחוטפחשהןככבלי,לערלם"נזיר"אלאשהמי~ים

ןכינןאןדך nלןוסלךעלזירבוזךדךחל I1סלרעךבזיו Iךכחששרםמכחהאחךעהט

אליהןמצטרפים nה"ואהסקרריכאזהימכ"םשגררסתבדורכ IIאבפנים).(עייך

שלבר.והחוטפךחכלל)(כנדררר"אגם

כןמיגיה"נעאגדטיבןי"ב,אכדףלקודסת:קררבהדרגמאצרדרהבה

מהררעליראמךחביררושמעבזלילכשיהאנזירהרינימאכיירחומי

הריבי,אמרמשמעפיה fאגלרמדתמצראםמשמעאברפי'אךמשמעאדיבךרית

דילמא'אןקאמראנפשיהמהראניראמרחבדדךךשמעבןלילכשיהאנזיח

מילתאליהכמיפאכאנפיהכללומרתמציאםכררחילךרחיפנאקאמ'הכי

ה"יניאמר
, 

אמרינןמימהךראביוא'חביררושמ'·כולפלולכסוהאנזיר

 ."י Yתיבכורחיךליהוהימנאקאתלהכידיל)ארקאמדאנפסיהכפניךשלא

רהדא'וש"ף IIבדהקךנטרטהדא"שהחרס',י .1iהמפרוגרטךכן

דהייגי,אחרתגרדטיםהטפדים)גירטת(כשםךרזיףראכוודיימכיים,

ושמצכ~לךלכשיהא 44ואני~ואמרחכריושמעכןלילכשיהאנזיר"הריבי

גירסתןשבאייוצאה"ה) ,ב"פ(ם IIהרמכל wמפסקוראגי".ואסרחכירך

רשם~כןלייהיהאםבזירהריניכאמרהראהראשרנההבערהכדלהלו:

n גזירשיהיהרהייבךלתנאיהחכרוןהראהאםיהשאלה ~ראניואסדבירר

בלימ~דנזידלהיוחהחכרךןהאםאוכן(·למחפיט)לךכסרהרההראאף

(לשסצרו)לךכשיהיה'נזידהריני(רארכו)"אמרהיאהשברההנערהחבאי.

בכללהחכוריןהאםהשאלהועכשיויאני".ראמר(לרי)חבידרושמעבו

כללדוצהראינךרארבךכמןשאוהבןהחכוןי~האמארנזירלהיןח

.: .... 

:' 

":' 

. :.": 
 ."ך
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אינר Q ;ךלהרארתלשחךקשמחברדשמפנר"ואבר'ושאמרוהמרכהכבזררות

K כרבעחימזהשמערןאתןהב

 ~,~ I~מ

~ O הגררסאאחשהעדפתידבה

השלרשית.הבעיה
'1 

כרדרא)עכשיושתים . b ~הזהיהפרריסהזאת

"אנפשיההשניהלבנןרה IIאךרכרךיה-אגיפיה IIהר~~'tי.ךנהמכערההלשוןסינךר

לעביויפהפירךשדשעכסירכ)שוברם~עגריניסכאמחהםסכןרחרמנא"-

כפכים).(עררזדטיעחןהמפרשלבירסחמתפרסשארנו 1ה"כסיפא"

 ..כפגים)מ"ש(עירזכרzכנ"םביןכגמראכיןמכרלכלתקצחבירסאכאןבר"א

 ,דJויר i1א 11רהסתגירלהךךשם 11כמרהחרסזגרהכשארחמגידךחאבהןא:נעד

ורז~ף tלרי"'מצט'רףש 1!הראדןגמאאביאעכסרירהר"ף.ןהתוספןת,ד. iltזר~~ב

שבירסתנןרקכאןאעדררלכוקצתומסךככה.~רךכההסדגראהרמכזים.כבירסת

הליןליהסליקלאלרהדיתרריןהואררבזיןרעשרה"כייןהיא,י"ד,אכדף

עשררסזזהלדוליהסלקרןלא .... "גררסרםד l!וררףד l!ר 11iJ "~,ךהכרס, •עשרה!!

יום cסבזירלהדרתצדיךבררטתנרלפרשתדיהבירטאותכדןגדולהךב"מ

ירספ'יסייעתןהרי"רלגירסתראילן כגורסתגרסה"זפ'ןד"הרמכ"םראף . ,

המפרשכאןאףכפנים).מ[ד:"כ(עייןאחרחקצחשפידיז.האלארסייעתוהרי!!ך

ס. !Jכרמנדלאגררמיםוהתרס)

כךמב"םשמצאכןמקרריתגירמאמקומרחהדבהשככ"כהעובדהמן'

דרסההרמב"םשגידסתלדעתימוכיחהכנז rאמפירךשיבאחדכ"כמחיעדת

ןתיקוניט.<,"ייהגהןחשרבתהןאח"כגוזכלאשכנזהגדעה t 'העחיקהלגיךסאמאד

רלמסררת bלרמכ"משרתפתגירסאשכהןהסוגיוחמןםחחזקתזאחתיזה

האברבימי.המפרשהדינך-לנרשרשבירתרהקררמההאשכנזית

כדףהדאשרנהבךלטת.זאתקירבהשכחודךגסאךחשתימכיאאנייעכשיך

שב~ךסאבייך ."'מאל~כזההרינרכשעדרדתפרסנמינחיכזה"הריגי tכ,א

,,_,,1 

~:! 
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שאנךכפרכדם,בכה~רךהככהזהלהגיחהניטןהךאקרניסדכלמשוכסתזאח

דrופרסנמינהיכזה"הריניהיאהמקרדיתהגירסאהירסלכאריכןליס

י IIעבפיררשמוכאתזאתגירסאאמד".לאלגדלר)(כשעדיבזההייניבשעךך

כפנרם)(ע~רונוסחאךתמכדיקתלהוכיחשישכפדהרפב"םגירטתרהיא Kר"

פירךשיאתהמפרסכחב .IIו~חר tלא"ב •כןגרס Vהמפרשמפיררשיוצאתי~~ף

הבעיה.כלרנרצרהף !Iלכ nהכי"חבשה 1Lני

ליםילכואת 1חדסירדרחילנזןהשאראתר tnלווארלך fברכך t :ב fכוזךכדף

מרעליןןאיןככילוןמיעלרזלשלמר'רחציןלצילהחציורנראוהשארהסלח

כררוז ~ ••הליעך-1 :יכיהלרעךZבד ,תךזרדארבשארלהשיהערללרארלחןצקZככ

כךבררסםאיןראםז I •••[רמת]לנזירןתיךהשאד ••• "בררסרםהראשוניס

ה"ר.פ"א.סעילהחיספחאפיעלכרמפך~ים

דבללנדנהיפלרןהשא'עולהבהןיניאערלהז~מי IIה.מפךשכחבכרם,

חטאתדמרמשוםבכדלן tימעלרדמוכטחוסי)כיניהןחסאתזמערנחינ'

קשראלאסיעליןולאנהנרילאאת Vחדמיאמדרנוהאקשיאואישכיניהן

דאר-דאיודמתמשוםאת tחכדסיפנעליזרלאבהברזלאמחנרתיורחבידהא

לכאררהלהקרנה".ראדיהשהר'לכדמרםמועליןמתכי·לאאכללהקרבהררן

(עייןמאדקשהשזהרבמרבןכחיים.כשעדירןהברייתאאתלהעמידכררנחן

 ."תסו"'גרסלאשהמפרשמוכחכ"פ Yרא"מ).ק"אי

לרם"רלכר"רמחייוגרסשלאשמאחרבראיחכררנתךכך,דכריךלתרזריש

פירשרנרמחירס.כלדמד " cדכרבכרלןאכל."ומ,עליןמת,אםהיינרהמלח"

ביךוכחבנפנים).(צייןמאדיפהרפיררשןוש Iכמדהבציייבהבךייחאא.ח

הביאלנדבהרפלרדהשארהאזו.ברייחאחלקז"להרפב"ם"רכןהשאר
~ 
; 
! • 
} 
~ 
 ;.כ;

~~ . 

, ~: 

~; 

 ~ •• iJמצילבהליהניארכי'ככולןדמרעליןרהאכשסח,ופי'כבזיךו·
:-: 

l' 
~~~ 
~~.: 

;1 

I 
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וגם •••במחמשא"כ fרכרחט~)תחצלך 'lלהכ"~בחייםמחיריב tךהו~פ'י-

י nאמיהש)רפררה(ורסאהגין \iככגסוזא ~ 11ייכרחבזיראירדכ 11שרמככחכשופZכה

והרמכ"ם.המפרשכיזמשיחף

מןמעדכליבמפרשח J"המקררהגירס,;מצאנךשבהםסובירתכמה'כורדיש

ד;בכדף ..כירחררtנ I:Jפשהךאאחדקזוכדרגמארת.כמהלכאןאכי:"~הרמכ"ם.

בשאןל ,כתילהןזזה, Y"ירו,~מרעיקבצדהערןמש tרל iז:זיZכהיךחיקעאחרייבכ

אפשטיין"זזזלשמהריוזןןכפיגרסינ'ןז,הגי:ע!ימןרכמפר!ז;.המעירן"מןמר)

בtו (וtביזר n ( וr.הבמשiבןךשלאךה iכזוי i ב"'גרסע'יבהזמןו ל""צכרןבלבחכ

"גרסיג)וזכאוכחכשלארכבזוכן .) C 550עמכפשן' Cחרמ(עייו 192עמ'

חברכבה 1הק ,. n Yהרמאלגהחא'יםאלקאל 11יין ZYכה 11וךשלןלהיהה .i\וישקנפZכ

 ..הגההנגד

לאפרקיאלאלהגיהבאדלא 11גזןהזIבחכשםחריאתךמרקZכ tורשיכ nסZכ"כא

מיכיצדי ••אבירנזירךחעלמגלח U"האי'שנינן:ל,אבדףל tלמומהגהה.כן

 ....אבי,נזירןחעלבןגלח"האישהחרס'.כחכךזהועל " •••נזיראכיןשהיה

דכפידךשקדמונים;כפירךשגרסינוהכי •.כזיריסיואביךהראשהיהמדכיבד

אםךראכרחמעךלעחלגמירזבכיןאך r ~דהןהיאיםספר ה";דהכדרכרןרבךכד

"היה-ואכיר"~הךאכמקרםלהגיהשבריךכמרכומגלח".אינןאכי,בחיי

ל yפגלזזהאישכמחניתיין'גוטיבן"הכד ,;הzכפר;ןןכחנןכגירסחיכןאבירןז.

רמר~"רכק"אהרכיח,דכבר " ...נזדנ/גאכיך;שהדהכיצדzכי ....אבידנזירדח

שרב כ"א.) 537עמ'כפשר"'חוס'(עייןעיקדהפפר:ס nסגירסיצ"רל IIהגרש

רביברשאףלהעיררישהמהבייתים.נגדהעתיקההגירסאאחלקררםהמפושבא

מר"רשהביארהירך~למלמןהוכחהאוחהוהבראהמפרשע"יהסכיססודרדם

רארלא wשצ"ה)עמ'רמקררךח n(מסודדיצוווהלבנידודרר'יצ"רל IIהגרש
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 ..מנביאיםעדיפיםךחכמים .!;,"רפוררסאח

עחיקה.א~כנזוחבירסאנשחמרהמקומןחכהרכהעזריאלרכיבךבגירמח

עבידדמציכסילןזאאלאשלוחאלני:זzמשירלא IIבדמרנןי"ב,בכדףלמשלכן

מלתאגרסי'ספרים"וכדרבר"עכחב.כןמסרי"לא hלידחזיאכמרלחאהשתא

תתאלמןאםכגרןזמןלאחדלךהר:~ןידכדכלומרשליחמשרי א][.לליהדחז'לא

והתלמידימשליח.לשרררהמצילאראךיאינךיו wךעכהרארלהחגדשאך

השתא".עכידמצודלאוהגיהךהפירךשידעיהיודלאמשרםהספריםהגיהן

בספראףכריר.והכל • Iב"דאךרןדלאזק" rIכד"מרכמראייכ " 'lזי~ rJדוז ILפררר'

אשכנזיתשממור'חבורדאיא"כ .'''כי llt,וכשםזאתגירסאמכיאיעקבכריח

Y כברנמצאתשהיאמפנימאךחרחהגהההשניההגורסאאיןאבל 1כאןחרקה. 

ר{:ינרמב"םמאד.קדימההגההשהיארכנך~~הזז:ךנים iבר~ךמהםהגאוניםאצל

ג"כשרוזעכמרבועיקי.כאן-lשהיח I"הא!זrכנזלמסררחכסניףע l!רחשיבךת

 ..להלו)(עייוךהגהרהי':יםהחוספךחכעליממררחעוזיהרבההר'!!.פע

בדרךהאחרום.המקררךתמכלשרנרתבורסאךחלפעמיםישרי"דבחוס)

נסר-למשלאותן.לפסילאיולפעמוםאכלמשלוהגהןתשהןבהןמוכחכלל

נרמח-וכמהכמהרשכ,בכדףהנמצאתפדכיחותינן Kשידיםשלהמסרככתביא

גירסאיתשתיהיךראשךנים.דררברכמפרשכספריםמקרריחגירמאושאות.

בפגים)(עירןהמקרריח.רנה Ilשבר~{'חוצרנייםקשייםמפניב'יכמוגהןת

סכרקא"לרמאמכדלן;:~חרח.גידם~~מוב.זחלקידרשיןד' IIרר Aבחדסאכל

דכתרבנז"רגכישאנילאאמדר .'''דרהרררןלאמרכרחד'שאיזידי'שמראל

הסרגיאמןהר~שונימשלהקרשיךחאחפחרזארנןהזההחיררך Dיפל~א"כי

כמרפירשככדשהמפרשמאחרכדםיכהגהה.ברארחהיאאיןא"כבקידושיו.

 • nיר ?ה Tכ"דכרימשתשהלשיכ 11א ..לארתךינולפנהלרסבשןכחוד 11ררהחסגיר
~ .. 
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יים Pהנןאירילגביהתיספות.כעל,ממורתעוורהךשפעכ f!גר"עיכמרהואי

שאיגךגררסאןתרג"כהחיטפדתמבעליממירתשלערברכיאהיינר-הנןצבאיחד

 yוזושלהמקרריותשגררטארתיוכזהוע Iמרהדאסונהכרם,בממררתם.חלרירת

גיר-דאילןהעחיקההאשכנזיתהגירסאז"אהמפרשגירמחעםבד"כזהרת.הדר

הר-הרבהכהחטרהאשרע~מאיחמטררתכנראההןהמאירישלה"מפרים"סארח

מביאהראפעמיםהרבההאשכנזית.שכמםךרתרהגהרתפרשניןתהרחבדת

לע"רדאילןהתיספותבעליגירטתרכת tל·ארחהרדוחהמפרים" Iהזמןבדרסא

ג.פחיח.התיכףלמשלזו.תופעהשל.דרגמארתשתיאביאמקרררח.שהי:,~בראה

ראשונים"ר"נאדברםגררסיםזזרש IIבשםגירסאהמאירימביאהמסכתשל

רביגר.גירסתהיחהשזאתשםוהיסקנןהתרספדת.גירמתל~,בחה Qארידיחה

אשרעקבחיצןני.מ~עםהיחההיגהה Nשהגדרסהטיכהעיקר.ןשהראאברהם

בדרגמא(כמךלפעמיםדדמהכאלהכמקרמרתגררטדם"רש IIארהטפרום" IIבררמח

כנראהוהיאהפררננצליחהמסךרתהזאתלמסךרחכניתיאברהםלרכונדהזאת)

הספרדית.למטורתסניף

הריניזותבוגרמרבן .א,זבדףנמצאחזאח \חיפעהשליפהדדגמאעדד

פלרבי.~.מקרםדעדמיכןיבוסכמהאימדר)פלךגימקרםעדפיכןנזיר

רלחיי.פרסימנידלאבאתראדפרמהפרמהכלדליהרי •.•היסיסכמנייןבזו,

כל •••,אשירכשצרה~רזכעפרנזררהרונוחבןלאמיןאדרבאאורבאכל

שלאמפנרחלקחאינהזאחגירטא " ......קחנולאצרחא f"קכיחדאותובילתא

כלזוןל~הריש~ Pכשהכבדדאשי""כשערשלהמשבהאחהביארלאלמהבדור

כתיררצהבזראףגררסין ~ר"המאויד~כחב, ' 1באחדרנום)'כרס(צייןפרמה".

 , fרברראשיכשערנזידהרדניתבןכךאחררגךרס~ם fאדרבאבהדליתכאחרא

 3מקרסשאיךהוא,משרכשתדגירסא cרכרקיצרחאכוהדאיתמודיכלרחורז
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 21-מנרא

לאררבאמאררבאוליהויהגירםאציקראלאלאךרבאמאורבאביימנרשלא

מתכארהסרגיאמהלרכלמאד.יפהזאתגירטאדויקא ." cרכן •••חנןלאמי

הדרכיםשומרישוטםמקרם ttהרינרש"אוךבאוrהעררך'פיררשולפיידהצל

שכחבשמהנראהשינאירבא.בהםשאיומקרפןחשישבורדאיחפציס"יפוכרי

נעליגירטחלקייםכדילברררשלאהטפריםמןיפהגירטאדחהכאוהמאירי

החדטמרת.

לנא-שאפשרמשוסהגירטאשלמאררימקומותכמהישלעילזכרחי nשכפי

מפררשןת fפדרחכדחשגירטאןתאחריסדאשךניםאצלראילרדרכיס.נכמהרה

עיקיהמ:{ירי'גררםחכאלחשכמקרמיחא"ככרררמזד.זודשרנרחירחר

 •דניגרס,א " 9רבלמשלו.כשיםיירךיהפפלנרתושחולרסג"י Yהבחדךרה

 ....נזיראדמרנ"ש •.•אניערמדחאסגזירדהררניפרהאמרהאמר"מתני'

אםמבשדהנזירהריני •.•דברצהפרהשה"חהכגין Yהכ"רסב"תאמרגמ'

 " •••פאיליהעמרהאםקחנימירבאאמך •.•מאיליהרעמדהסאיליהעמדה

יימיגירסאבוזכהיתה ..פאיליה"עמדהלאאםיקתג"מיגירטאדחישברם

לגמדימשחנההאלההפיררשיםמןאחדכלשלפ"כמונומאיליה".רעמדהקחני

מאיליה"קתגי"מירקבררסיםהתרספרת)(רכןהמארריהקושיא.פיררש

השרנים.הפיךרשיםלפיההרחכרתהרמםןכנראהכזהבט"סל Yר

יישהנאהעמןדךי r7רנרלמן:הכוובובבדףבzנצ~~זרלתיפעהדרבמאצוד

בדרוחלידקאואתגזירהרינילהדקאמןכגרן"כררתאכזהחל,חיררז

אחמיפרחכימשרםמאיואתבזירהררנרלהדאמדכברןמתנרתרןכנדרה

"אךככ"רכחבוכבררכךחגירטאותי~"מאי"לחיבהקיים".יסלךשלה

בניחוחאזהאמדאםבכללשניהםואחדלשדןמז:.ימעהאריימהביארבתרספתא

רי pnבנעימחחלרירזהבהתלהלאסאלהבדרךזוהחיבהאמרואםכהתלה



 22-מביא

להוסיףצ:ריךה I"והיחרחאנאןשאלהדררהחיבהלכריןרכרלהרהלאןהש'ום

סשתביתשאםכרור " •••וחרספרחלדש"יהגי'ינשחגההענוןלחלקחיכהאיזה

הראשיניםמןאחדכלככמעסאלאלחרס) ,. IIמדשרקלאחחיכתועלהגירסא

לחיקאסדכגוו!בדייחא Iרז'יל,דר I"כמאהגורסאובןכאןמאךחרתשהיספ;ן

בזירחדיבילהדאמרכגרךמחניחיןבנדרהנדדןחלידקאואחנזירהריני

והמקררית.העחיקההיאשגירסתנרשרבנדאהךאח".א"כ

צומחתהיאהחוספןח.בעלימסורחהיינןהאחררנה.למסורתהגענרבזה

 • ttחוספרת IIוה.ךכ·ד.:רס" Pה"בזירמסכתעלגדןליםחיבר,ריםמשגיבעיקר

החיבוריםשנישלבו.)החוםפךחואיןפירש"יהקךנ~רסאיןשכאן(כמיכן

לחידושיבלןיהרבחקדמח(ראהןקינוואירךראמחכמרבעיקרהאלה,הנרבעים

פרז.רביב,בחידושיבשלמיחם rכמעמובאיםוהלאה)ח cעמפרזרבינר

שיטת, , 1lהדא'''תוס'יבחדס'מהסשאברכמהכקלרתלראןתיכוליםאנןאייכ

וחלמידיהם '''דדזזחבדברדבעיקרמקורם~~להם I"שפידרשכינרבןוכן).ט I 'ד_,

)}' "I ההגההרת_רכרחאלהבפירושים .) 495עמ'כעה"חרואררכן

יוםמאהדבזדרכןלילכשיהאנזיר"הדינד 1שנרנךס"ר,אבדףלםשלכן
·1: 

 Uתגלחחשאיןשנעיםטוחדשכעיס fnלאכלרםהפטידלאשבעי'צדבןלךברלד

קל"בכעמרדד"פיכחבלקאשרנהקשההיתהזאתגירסאיום".משלשיםפחןת

םוחרןל"ב2כסלש;ם.פחיחהתגלחתשאיןטרחדשכערםלאחדה"ג Iו , 0מעה"

כחום'רכוכהגירטא_ tבד"מרכאתזאחהקרנסרס".הגההלשין •.•שבעיס

במצאותכאלוהגהרתדרס.,;.וןצ'טרחרול"גסרתד ••• "לאחדדזוהי"ג,כ

 •דףכלככמעז:

המקורירחיהבךסחארתהמוגהרתהנוטחאדתכיןהפילןגאחלדגסכדי

יוס~דר'סע'"מאיהיא;הגירטאאצלינןבררדה.אחחדוגמאבס"דאבאד
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,להבא qמיכדקםברמשרמוררלמ'ממאיכ:רל,הררםמקצחרקטבךמשרםלאר

"ממאיהמרליםאתמגיהיםכדלםיהמאררר 1ר"ף fהרא"שהחרספרת,מסמא".הרא

שהגיהוךהסיבהמסמא".ךלהבאמכאזרקסבר IIבאיחןןממיררם " ....םשרםרד"למא

מהככול,הרוםשמקצחארמררםאבחנןאיןאםלכאררהרהיינרכרררהכך

 ..הפסחהקרבתבידםרא iךןכמ:~ה'פ IIעכמסמא,הדיולהגאשמכאןהעדבדהמרערלה

דעידהשרטה~א, IIר 1המפדשכרםזהקרנ'ן:רס.הראבייככאןההבההשננקרךמסחבר

סליכםירסדגיוויר Cםךחו 1 )נרםפכייןבז 1 ע:"נורי ~,רקIזמט tרב~וכ(מןשרפרך

לזההיפהרהפירךשהגהה.כלאזאחגירסאלכאריאפשר • vהרפךכגירסת

 ~כשיסה.נמצא

עלוחרלקיסזהעםזהממכימיםכשהםהאלההר~ושןנרםבירסאותא"כ

החוספרח.איהקונטרסמןהניבעיתהבהיתכהןלראיחבד"כישאחרתמסירח

~~ I החראינךכ!כstemma גזיר.מס'סלהמסיככת



• 

דנ

 ~ 2א' Pפךהעדרח
יייי";.

·הראנז'יד,רכךזההךי Iמפךךשןהגד'הךאשךן"בד-פוסל, IIרזבהשלמרת

ובטרגותהגמראבצי,והיךרשלמי"גשהר'יןבסןגיחב·,בהגמראבצייי

שובהגרךסהלמעשהיסרבד"ראצלנןכמרסרבאתזאחפיסקאהירושלמי

למסח_אלבק-עצמךשמצירןכמרלגמרר

גרסדגםמברארוכחוספרתבפידךשהדפיס~כמןך"א :נזיק,.~פזיחשם

סעןתזהראיןן rיח Tפנזרחנזיף P"ג'ןיהבררסאכמאירדבדפדס,'כמר

ל~ס.במהדרךתיאעמרדלגדריס~רה nהבכ~יחגםככהמצטטשהרי

עךן!~,zכעגל:זתנא"מכדיגורטין,דשנשמאר?נךידד 1 :::נzה :ו'כך)מכדר 8-6

 ,'. , ,., jל Cדרמשרסוחייזנזירידקחגישניסרסה,zכאיממטכתלזזרסליק, Rק

ז,

מוסההודאתכללךלרמך tך סוסה,לפושתנזירפרשתבסמכהלמח

גיו~היחהשכךמכושלאחרמדכריךינראההיין."מועבמויזירכקלקרלה

שמעלתשכפיאלא, fביךחרבוחהזךגרדמהלפייד • nד~שונרם"גארכיס

להיפך.אלאטרסהאחריבמסנחינןנמצאאינרשבזידהיאהבעיההסאירי!

הראשינים~הגארגיםשלותירוגםכטרח~יברכאןהמסכחןחמדרכלבדס,

ךאדכאלבזירמוסהרמקדיסארכאלמשנהסדראיוממכתיוחשכשביש'ימאחד

 ~- IRמ Yדחרקכל-כךלינדאהלא " 4לכרררחרויה,לסרטהבזירומקדים

בשאלהנגררמלאאםאפילן !:~לאק" I"מל y"Yפתבא"פכדימקוםמבלך .. )ס 1Zו
.::~ ~ 

גירסתסצרןבחשרבהלברוסזאחבכלגרכלקאי"נשיסרד 6כחנא"מכדי

ד nכיבוירשיי,למהלנרלרמרדיצהשהגמראילהביןגידמדםהיש
',. 

':~'.; 
~ .. ; 
"j'; 

 :,;אר-תיררזא 1כמהמדרירקחטדךוצלאחריוביולפנררניךסרט;ןעמ

כאסחשכךובראה .)ש"ע(כמרסהשמתרצרםכמןאךהראשרנרםהגארניםכמן

בזירממכת"ברישוז"לאיי,יד"הב,אה tסךחוטפרחגידסחבםהיתה

לאשאפרלימדבריהםרבראהכדר'".מוסהאגבאלאליהתנאדלאאםר

לאאמא~מק~'~,"יתיסאשהדיקאי"אקרא"חנאהסיליםאחגרטן



 ~_א Pפר •הערךת

 ,הא )'עמ~ליס , 4(הךצהמאירי'לר: Tנ .••אאה" ••..אהא • 2-1אכי
שכינלשרורנאוהאהארמלאלןסילותשתירןת pלאתהוברירנארהאהא

מרכלומרשניהס,עלמיסבונזירניניהם.קרראהנהפםקד"לעגיבים,

איאתאהאימרלרמרלןוהיההרא,נזירנאך~אהאשאמראראהאשאמר

., 

 ·ד~·
.~;.~, 

 1 ,: 0 '\"' 1:7: ,בירסתעלעמדכברנצי"נ iTל. tfעכהלועון,שקוצראלאכארהזאהאשאמר

 ,,;:,;~ j ;'כמהדירתוס I"לרכעקבןתיךזיחזר Iשןזלא tאחר)על הד.!!''(מררןכיהמאירי

"ה iמלאפשטיין,"נזיר".רקשגרסברורהמאיריאבלנזירח.יה"הרי

y מ ,. ' 1 7 1מ' n 1L רד: I לרסגרשםי:ןויאמהפישרב 11ד ,.ובאיהנהאמראהאןוn 

 Pאלברייח"ש Dרר' • jבמשכן lהמקןריךלגירסאבידתרקריבההיחההמאיר'

הסאירישגירםחלמסקנהכ\~יםועניהם • 144מ' y U11tersuchUngeג 1~נ

והראויאמר)ך"ה(כ,נןס~ nה.קו'ון"חאתמסלקתזןגורסאהסקךר'ת.הדא

 • It~זנאוהסאיריזינרה"וא Iרנז~ה:

גאוהאהאאךהיא:בכי"רהגירסאכוע"גנזיר: שצוייןכפ'

והדכרחיועשרביס 'lהר~מןמבמהוכו'.נזיקנזיר)זה(הרי

.כלומייד" Tב 7II Ilנפרודזיאזב'. '" nרכברפרסכמרהרחהשבודסתס

כמרלפרשיבוזלנז'רנרהאהא·אן 1t ,!1Jכמל"הכי"איךכןנדיר",זההדי

נזיר)יה tד(אצדינראודיוההתרס'מדבריירצךגס.רכןנזיר"זה הרי

הכנוי~יכללפרששרצהלפינזירזההדיפזיחבזיחכזיק"נזיר

ל IIיזה"זגןי,זuגךםבראהש lfהדא-מדכדדרק ".רכן'נזידיאומדפחח

 Jשנידר :מפגימוכדחזהאוןכרם, ..ע"כנזדדה"זבאההאי>כך~הא!

'מכ"םמדאי.יותדהראשןניםכדכדיהמתחילדיבוריעללסמןראין

 Rרלבטקסס,מ~ולכפידוששזהבאמדלאאםכוגדססיפראיזהלפחית

כורבמוכחהראשכךה"ובליהיאהזומיתרחשהגררסאבראהמסתכו.

זאלבקהר"חשלהערתוסביןראיביכור.)זרחלוירח(בלתיהנרסחארח

 ).:.נ,
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 iגדסבםרמבואר

א'פדץהעךרת

חואבזרר,רכןזההריז' 1ספןרשהגי)הראסרן"בר'פוסוזוול,בהשלמרת

 nובסרביהגמראבצייןהיררשלמיח,סהדיובסיגיתב',בהבמךאנציין

שרבהגירסהלמעסהדשןכד~ראצלנןכמימרכאתזאתא Pפיםהירושלמי

למסה.אלבק·עצמךשמצייןכמרלגמרי

ובתךספןתרושבפי '.יספהדכמרך"א :יפזיח ..נזיקשם

סערחז;ןןנאיפזיח'ןנזיחנזיףיק 1ג' IIהגירסאכמאיריבדפךס~'כמר

ליט.כסהדןרתראעמרדלגדרים~דה nהבנ~יתגםככהמצטטסהרי

 :ן'כן"מכדי 8-6
i 

'רו~מעגלהחנא"מכדיגודסיז,רסכשםאומרהסאידי
; 

 ~~ Kזי,דד
i 
!. 

משרםותירזנן~ר.דקתגיסאי.שבי 1סרסהמססכתלרוזמליקיקא

סרסההדראהכללךלרמרסרסה, nלפרשבזירפרשתבססכהלמהוז

חו Oגירהיחהשבךמכושלאחוסדבריוובדאההיין."מזעצמךיזירבקלקךלה

שמעלהשכפיאלא,כירתר,כוחהזרגירסהלפ",ר~שךנים"."גארניס

להיפך.אלאסרמהאחויכמשבחיכןנמצאארנןשנזרדהיאהנעיההסאירי,

הראשרניםהגאונרםסלותירוצטכסרחאינךכאוהמסכתותסדרכלברסי

ואיכאלנזררפוטהדמקדיםאיכאלמשבהסדראיומסכחיוחשנשנרש"מאחר

יו"'(מאקחןזכל-כךילדאהנלאלנדר)"ןחרויהרלמרטהנזירדמקדדם

אלא " P"Jטלסע"עתבא"מכדיכשאלהנגריסלאאםאפיל,מקרםוזz.ם).ךסכל

' I גירסתסעידכחשובהלגרוסןאחככלברכלקארןונשיסכס,רחנאמכדי

בי"דנזירשיירלמהלנרלומךררצהשהגמראןלהברןגררמרםהיש

אר-חיררזבם~א,המדררדקהסדררעלאחריוברןלפניוכיןסרטהצם

באמתשכך~בראה .)ש"ע(במיסהשמחרציםכמראןהראשונרםהגארביםכמר

בזיךמסכת"כרישרז"לארידיג,אד"המוטהתרספותגירטתגםהיתה

לאשאפילימדבררהםינראהכדר)".מוסהאגבאלאליהתבאדלאאמר

לאאמאישר~,"ןתימא Pםשהריקאיחאקרא"חנאהפיליטאתגרסו

, .. 
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 .2 '}ופרקהערוח
1. 

רבהפרחנשיסכנרדידמייך~טינאמשבירחחנאנפ"דדהאבדדיםאגבקבצה

שלאחר K.יס hנםפכרנמידפרשין)טרט'משוםלמימדלדהריפא Yדרי"לבעל

שכ~יגמלפרשלרח Pכלךהיה"אקרא"גיסאילררכר'"גדםמי "כנראהגרסי

"מכדי'אלאגרטךשלאגווללכןם. nקושי·לוזרזהיאקא'לrו'ואקראכ:ן.מרןהגמרא

לזה.קרובאןןכו~"כדר'גזירדקחניסבימאי •••

"תבא Pראלאעצמן.הפסרקאחברסוסלאמדבריהםשמוכחאחריסר~שוביםיש

דפייחיך"יקרארז"ל,ספרששהואמפניכדורירבאזהד"אמדכדיקאד~אקרא

לעבירה.רכך'קאמדוהכידנר~עררחבהמצאכדשקינאמיפרקבמיסה

קאונדוהכיקאיאקראחנאוכך·מכדד IIגרמתרהיחהשכךנראהלזבךח!'.

גירסאךכרי".גסהרראה"בלגרסלאשנכללארלררבראהוכן)."גרםסי

שו.כהערתרב,א(לאג,אכסוטהמובאבאמחזהפסיקשהדימאדזאתנוחה

 .)ם tlןבלודהרכ

 Iיר noישבזדרתבאסעמאמאיבד"המסרבי.יוחרהמצבנזידכחוספןת

·רנמרףהדפיםשלהברמחןמפדשיםמצ~סים.הדרכךכהתחלתשהךיפגיסית

אלאכפרשהדכתיב'לקראר"לבר !C'אקאיקרא ftדאמךדzנאיבל . 11"לכארzנררס

 ."'רכאסוהיהדכתיבגיטיןכממכתהמגרשכמרףדכח'קאיאקר~ד"ל

רשמדיבוריםלשניזה"דיכורבחלקןצדץךאשברכחשבעלאיפךא,כראה,

כפטכתכמצריאחדכעניןשכחרס'גלידןאיזההוא"רזהוז"ל,מקרדרת

רכי'גרסzבי 'i ''חקאי'אקרא"חנאהיחההגילידזגירסח t 'נדאה"כ It: Nו ..זר

הפרשיךחפדרהרא,לי,סמדוכדשהפסיקה"אלהםרהיהרכן'"הדוא;ןכל

בםירחירזרכר'«לשובןלהאררךלך"דלמהכבדקהקשהואוזבכנשא

 • T~ר nש

גררמרםליסדיסההיתההעחיקהשהנירפאלשערלינראהלמסקנה

'יחנאגירסאגסשהיחה nאח-אפשרןיךחשחיישיעכשיןר"א.וגירמח
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 1.א'פרקרךח Yה

כשתרנבהזאתוגירטאלא"יחןייןלצבררהיגוס riוכר'אםוהיהקאי

למקסטנרספההזיהלשיןהיא'שכלהשניההאפסרךתהנ"ל.הגירסאלחיך

 '"ליעקבהזכרוןכספר'רךזבסאישא.ש. tמ'עכסיןעררןכבלירן.גלרטהמאיזה

 •אךכמבהראו '" I 4 4 2ע 11לווןדמןפרר

שתיסלפי eעיקריותבירסארתארנעכאןדשק"אמך: " . .ל~נ\?ז 11-8כ~כ

שחיסקידרש~ן;לפישלסרביאוביןכאןסל.סוגיאכיןהרסדגיהיסמהז

. . 1 : 
 .בין Pחילודששלפרהןשהגרךטארתדמודכהנחתמןחלפות.גניחהמרגרותמהן

קשהשביךסאהדדךעהכלללפרמלאכךחיךתואחרךחמקןר·ךתהןהסוגירת

פה.המצב.שכך.כאמתלהראוחךננסהעדיפה

כיךמחלרקחבאמחיסןהדפרט)הידכחכי(שניהספריסגירטתלפי

 '.שפו'קסנד"לימאשיאלרםאנחנךכאןקידושין.שללסךנואכאךסלהסרגיא

הוןי\סכומכןדהיאסבאמתרzנחרצדiס ," Qידיהרררןלאמוכיחךחסאיןידים

י'ןשאםידרופילאןללכבםידיו ('יראלפנרכרעדוזנאיןאם 1כאיסךיד

 ~לסנירעוברשהנזירבזמן"אמרר'ל: !Iרזהדא"שבדסכר ..כאןארןמן.כיחרח

היירומוכיחרושאיוידיםקמבדלעךלםכלךסר ..אחררנאא nבמללספרקיליכא

ומ"מסרכיחרחשאיןידיםהרראכחרלפנררערברשהנזידוכזמןידים

לסערקילרכאהלכךלפניךצרבדדנזירכיוןמלחעניתלנזי,ספרסוכח

כמןלזחשקילהדבךהיהאםאכללנןיך.ספידמרכחכיוןאחריחיכםלחא

 Rאהדלמאלפניןעדכדכזידאיןאםאכללהקל~נזירספקאמדד)האלזה

אותודשלקידרשיךבתוספךתי,נזיר.~הןירלאשקרלדכדזהקאמרבחענית

(חננמצאיםזהופירךשבירסאלססו.ועייןירחיערדר Kםכוהראהפיחרס

ימ'לי 0זבדםפרי 0אית'יר"לארזכההוז,בדה •סיוידןקלןבלשתספךרחכ

ופנירערבדוונשב'ידיםהרירילאמוכיחןחשאיוידיסשםראלקסכר
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 .2 _._'א _ Pפדהצרוח

שאיזאפילןלפנרךעיבדאיואכלהפחדחלכלמןביחןתשאיוידי·הרייו

כררי!מזחירצאאכלציטטולאפרפרזהבאןשישכמדכןהוי.וןלאzנךכ"תרח

 ( Iמזכ'יך-lלי2כזה IIדכנזרךהחוספדחגםהרא"ש.לגירסתביותדדרמהשבודמתם

ערכוהבז'''ש(אין)בזמןלאאמרדדגדס'ספרי'"וישןז"ל,זאחגורמא

שכזירוכזמוסךכיחרחידיםי Yבשמואל,לאלצךלםפיךךשןרהרדלפנדך

 •ייומא~מנ;ןערביבזיראיוהךימיהאדידלמפרקילינאלפניךנורכד

ג, rםהלךאד I1ווא:tותליZכינוןבךמב it 1 ~רiודלאילןאמדךשךפררראםקיחנע nכ

כן.הגרהראשבכרכחרגםשם

 Mמשבמביאיסששםמפני~דרשדך Pםסחידה nכאמישהזאחהגירסאלפי

פרכיןשאדנןשידיםסכודששמךאלמזהלמסקנהומגיעיםשמראלשלופיררשן

';.:; 

הג"ע"זזוה'יש yבתדספרחיךשםזאחקישיאמתרזש flהדאידיס../;ג-ינן

וז"לאחרןבעניןשפידשהאלאהזאחכגזדסא Qברטךרדרסרביבדאף

~: 
יםד t'ילןואפ ~ tמןלכ • Cכרן t'קספךלליכאלפניךערכרבזירלא"ןפרקינן ~., :' 

כלל,א'ידדםףליכאקאמיכתעניתאתא ' :iדרלמ~עוכרבזרראיןהן.מוכיחרח

נהין!.לארלכןרדימ.הרירןלאאןהירדושפראלמבראם,הכיע~יןזה,לפי

. , 

 .מכאןאיןלשיטתיתשהדי Jרנדדיממקידךשיואח"כ'סדדרןסרכינןשמקשהמדז

גםכחבזהומעיוא. t"מארקרשרא"כיד~סזהרייןסברששמראלהרכחה

ע ?Zד:סשאשפעתרןדרמר"ראדכאךז"לראיכאז'זהע"ג tהבקידרשיורמכזזן

ע"בב' 4דר t"דנז pכמ"יהאסרכיחרחרדדםהררלמני,צרכרנזרדראם
!,: 

שהנן(בזמילאאמדד~דיםהרירןלאמרכיחרתשארןידיםשמראלקמבינרמא

לפנייעוברהנזירארורדאיאכלאחךיחאכמלתאלמפרקיליכאלפנרךערכך

ליהמדחידחרדדהחםהיאקרשוארלארקאמרבתעכיחאהאדלמאאסריגז

'" 
 ,שמראליצרדרהרדרןל~מוניחךחארןאפד'לפגיןערברנזררדאיו
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וזכ Kו'כר'tונ"ן.דליהןרמרכיחרתדלא,הרן,נ"ךלפכירעדכרכבזי'לאךקםא

מ~ידיסלפניןרכר Jבזיראמרינודכבזיררחטלשו~תקךשואדאיוכש"כ
.' 

ד~חרי,רקשזהלומרהךטב"ןשל fחיאחמקבלאיגןשר"םדגך'הור.

בקידרשיןראיל,שמואלכדעחהכרעאדןכאןהגמראשלדעתבררררא"כ

 ;~י'ישל,חד'אתאחזזכ Ofl'רשמניארמהרד"ום.הוייןלאמבורששמראלבררר

 .:;. fחר וr'כךל'מ n:ןכקרןדנןאשיןידךדקנהרiדןרנהנםידיינךךגחריד "ל 11ז

~ ~ 

דקדדרשיודכההיאךההיא,זדכדייםלמרכיחןת,קרדכךתויגיטיךדשפצחיןרהא

דש~"האלומראפשראירשהריר"ס!שללשיטחךרלאאחדלם'ר·שהוא cנר
:::):. 

ממש';מרכיחרחאמרתהאעונרננזירמדובראםמסןי.בלמרכרחךת'ן,קרוכרת

 · l :':ד·
כאך.אדךסוכיחוחאיןאפילךאמרחהארכך Yנזירכאיןראםהו

רפהצילההראלעילשהבאתיקידרשיןוהתרס)הרא"ששיםתולפי

יסוראוזבהימוכיחןחש~רןידיםלפגרךערכרשנזירממיקינןשלפיחם

לפרש n~ךשלאידיםהךרמוכיחותשאיז Qרדרמכרששמואלהוכחה

יפהוהתיררך.ערליםהקרשואא~כמךכיחרת.ידרסשיתירבארפןהמשנה

הןמוכיחךחשאין~דיםעובדנזידאמכםשכאןהראהחיררדכךונח

חםרכינןשבםלמדברדרכיגרידךשי,.רלפי pלדרמהרלאחןלמדכיחךת

רחרובכן'וש Iכהדאזמפרששד"חאלאזזjן Iהראtנמ nג-גמערןגררסיסן IIהרמכוגם

טרדיוס.דכרנךפיררשמערןמפרש

יבשטליסא.ד"ההיכע"שהזאתכבררסאגדסלנרך~סכשסמ"קאף

אחמכניסשםהשיסהראףדכאן.החוספדתןפירושגירסתאחהניאשם

היאשהרין Rככגירמחדייקאננדירגרס , flשרבדאהלנדדרםונתךספית

יאחמרלהאבל"לא"~לא~גססכררדג~רסחם.כךםכליהחיספרתפרררס

למטך.ז'הראשוניםכרובנמגאת
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 ;~'"אדןשהריבסמיכרוןטהנמצאהתיך'זהדא,ןזחדכריצלכאזשמחרציםשמה
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סיכיחרחסאיךידיסלזהיקוראעוברבזירעלמדכרכיניהס.ר"חקסרכל

:i;::. 

לזחרד~ Pיצוברבזרדשאיןמדברשםד"רראילו,למרכיחךתקררבותאכל

-:":J:'גררצרת.רדום
.;. 

'1 ~:" 

K גירסעלמעודכקידךשיןהרי~ב"אףR אחרפירששהראבראהאמנךכזאתD 
לשמראלדס"ללמשzכצליבארהחםדמההראלפררקידמ~ינןהיאוכדין

ערכד,לפגירכסנזרדדאךקמחדהאס I"ידהרייןלאמרברחרתסארןנרדיס

 ,"לרז

ביח'ון;~ nםאתיאלפניךעירברובנזרראמרדכאלר •••הכלד:סריהררדהאמשרם

נזיו"כמסכתדהתםתדעכפלרגתאחךילפגררערכדנזררארןאכלהכלדברר

 , iסריב 1ךזיז"יסהרייןלאובךכיחותשארןדודרםהכאכימרכה I"לארכר\דראתינן

ראמררנןלהודחרבוידיסחררדןלאסוכיחךחשאוןדידיםסמראלםכך rלימא

הגזיכאיןאכלאחריתיכמ·לתאלםפרקאלינאלפניוצרבדשהנזי,בזמןלא

שאיןידיםלחררהךךכלדמרקאמךכחענדתאהאדילמאךאמרינןלפניךצובר

יוצאברסקשה:קצחנ"לפירישך fורבא"דאכייכפלרגתארדיניהמרכרחרת

לבי Wלזאחלגררםאלכךכי"וב.גירסתכzכגכדייקהואאףשגררסחרכריר

כוגירסתשהיא,מלכדייתתרס" Iא IIרהריזנכ 1ן flדםבווזת,ד"ם,הרא"ש

שלנר.הספודם

וקידרשיןנזירכיןהסחררהעלתירצוהויסנ"אוגםהרסב"דגםמב"ם

יריסהרררןלא nסרכיחושארושיריםשמרכרפפאכרכין Wדקדדרשמיגרא

-הגהה-זאתבכערהאחדתדורכק~רהחוספךתבצלומרחלפךת.והסדגירת

 Cאמו~נ"ה"גרז"ללימאד"הכאןנזירבממכתבפירושסעידיסהםרכר

; 
I 

.~,: 
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- K j' ~ __ 8פרהערןח
שארןידייםליהמבירא.שפואלדדאיאיןכליפ'רכך'שהנזררבזמןארו

 fiייי'דהו~רןלספרקילרכאלפניןצרכרוככזירהרייןודריםלאמוכיחךח
~ ',. 

 Hרלכלרמרקאמרכתעניתאתאדילמאלפנרךערכרנזיראיואכלמרכיחרח

מהנאלשמואל(בקידרשין)החםמס~קאלמא ••••מךכיחוחידייסהוררו

.' \ 

 ן{}כם." Cךכר.ארןאמרר cגרסןלהכי'"דיםהרררןלזןמדכיחךחשארנןדידיס

ג"כמלבאתכנרסחארת.היאמסררתלהואיוהראהגההזאחשבררסאבררר

גרסיגהכיכלשרך,ייא,רעויישלעילהבווז{עםביחדבקידושיןהחוספרתי !fע

גריסשלמש"דדכיכר iלתלן Rר"מדכריליה".םכידאידיםהוייןדלאאדו

כררששכחנךכמר 1דקידרשיןההיאליהיקשיאליהסכיראידיםדהיריולא

היאהקרשיאמןלהוציאכדיזאתשבררטאהרגישהראשאףגראה •נדרים"

זגררסאןהנאתיהמרדפסת.כצורהלהכינסאפשרארבנדררםדאחי.רדנריך

ההיא.א 6הגררעלשמברססתכהגההנדאיחשהלאמפנלהראשונהאחריתיכף

,לעילהג~רסהמכלשדנהגירסאישבקידןשיןהרי"דלחרטפוחבדם, , 

לפביצרכךפזירסהיהוהואראמרדשמדאלמדלחאעלהחם"דאסדי'וז"ל

שאגילאידי'.אמריהרייןלאסרכיחרתסאיןידי'שמואלללמא קמבר

כהםלהאריךמהואיןמבראריםלפליא".דברירכרדכחיננזדרגבי

שגנךאההמפרשע"ש.מרברימאדמצנייןמקידךשין.לבצייהשתיררצרלציין

הכגירסת.מפרששהיאןמענייאלא- iינןש IIהראגירסח-דלעילכגירטא

ראשיברכחעייואבליפליא,כרמשוםעוכרנזידשמואלבערדכאן

מישרר.

כאןאךחהמזכירהנ"ל.הראהגירסאןחמכללגמרישרנהגירסאלמאירי

אוחהמכראהראבנדריםךבנדרים.כקידוסיוהמדךייקת, Rהגיךסרכסם

והקשונזידזההויאהאהארמראמררנזרךשלכראשוו"וכןוז"ל,כלשרבה



א'פרקחור Yה •

לפניי,_ערכךנזירהיהכשככדסמיאלופידשהקאמר,בחצביחאהאודילמא

מךכיחרחשאדנךידיסשמךאלקמביל~מארשאלעכשיי.עוברשאיזר"ל

ננדכיחשאיבהידעכשיערכדראינןהואילמקיםמכלזרשהריידיים,

אבלננזלינך IIבדבר:אחר.כךלספקשאיועכשך~לפנייעוברנשנז'דופירשה

יzכא"ל 1"לז'יייזירנניזודרי 0חר 1."ךבמדח }1ז Rסבדדרך ZPב nאם t"דעדי

~שוםצרק~ל Tבררר fרב'ידיסהרירולאמוכיחותשאינןס t"רדשמואל

פחרךנןשכ t"t"מתואיכןדיס t"הדדיוגריסקידושיןכריש Iדגרמדסאילי~

רסח t"געםדפירושןהמאדרדגירסתאתניההאסנזכעהשלאניילן f ....כלל

ופתרןנן.כרון

 bלימאמררגןנמידבזרר p"ובפ"ארםךלימאוה Iדהזבנדדיםהךשכ"אאף
ניי~שהיהדן t"כלאופרקינןידדסהוירןמדכרחרחשאיזידיסשמואלקסכר
ידיםלשמךאלס"לולצרלםכלרםאחריחיא nכםל~מפוקילדכאלפנירצרבר

שכפיאלאריפהחלקמזאתגירסאידים:רלפ"דהרריןלאמוכיחךתשאין

כוישל.דכיברבהגהתרהזאחמבררטאמקןראחיודעיםאנחנן-לצילשציינתי

 " nO.דרג-הבראשרמרסאהגריאה nירךקןכהארסוגשהדאיןלדכקרןלב"ולכ

מיכ"לשל Pהמדוייהנ~סךחלמגנינהיאשרהראשונים.ורוכהמפרדס

!לרכא/מסילמאחלתרסףצריךשכמוכןאלאהראשרניםככלכמצטמחרעד

:~ ~ 
.;. 

{ .. ;:~: 
:,:" 

בריבבםרכן-"אחדיבא"ולאנכרנה"אחריתי"מילחגםלספןק~.לפני

 Fאםר~נןערכרבז~רשכלאכ"ן bהרפיררשכררתרג"ללפירךשהאשרראשךנדם.

 Pלהםדואיוצדכרבבזירהמשנהאתשמואלהעמידרלכוכללידרםאין

רח. nמרכישאיגוידיסצלדעתןלגכרמכאוכיום

 ~נזידברךלפש~כדי nבהבהרבדאךתהמאיריוגירסתהחיטפותגירסת-
ח Oגירנרס, ..ם nכוךנשכרמפררשתעדרחלנךרשהמקרמרתובשניוקידךשין
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- t }' 10פרקהערןת
סגרההרהשמרשהיסיבהשאיןמפגרהיאיידאה nד~"ג Yאדחרת Sאיזהרי"ד

אכלב~קםטרנשתרבבכבלירןהרההמפרשפירךשמ~~ןשפדרךשוחכןכר"דק

לכך.הוכחהכלאין

 jכמןיהםלפנשהרהמערדוםהתךספותקבד"ל: •••ןב:ענ "."דתואובדדמר 14-13שם

הוציאו!דלכןלהםקזעההרתהיאתא Oשגיראלאבענוז!דלאל IIקמ tlהידככחכי

ל flקמ .ו J'שרדדברפירכצנן ~ tךחים"מהריפררשר I!ובעב'זידלאהמילים'אח

דרר,פןמלשר ~-וV 11צמהרד'זהזזשךך'ן.ולבן.פיךשפיךהויגדדבאכהאו " .. 
בעינןדחימאמהד IIמצטטהוא·רים rבנאכלגררסתךצללעמןדפ;ןארןרזזא

סרדךוסרכינןספין"רשכעיכן."דל:אקמ"ל 1שריןךלכרפורכדפוס)(כך

i 
1 ' 

 . Jכאן,

אבלכלרס.אמרלאתררמהואמרמעשרםצשרראמרתרומתלומר )'"~נ(כר

 1 ,דלנרפיךינן Yבדלאל 11קמ pttר;ןנזיררח.לשרןמשמעקצח tערנרכשהנזרך

בתוד~·הזוכ"כבלךי:שלהצדחרמהרהר.'ןשלברמהכפריממשיךציא ll 'שררן

ממנה,ראיהמניאיהדא.דתררמרתממשנההקשרהםשהרינכדנהאינהפה"

הגדה.לאררביכןרהם,הביהר

פירשרשיסתם.'וכךהתוטפךחגררטחאחרקככך:~ההכירזריאל Yרכיבר

ש'iור " Yנ~כדלאלמיסרא;:לאךןמפרשדלא,ל Itקמרקגודסהמאיריע'יש.

ממן:כשפחיומיציאשיהיהבריךשאיןאלאנזיררחךלעניןשרין-רלכרפרר

 nמרכיידשענדנםדבריםכשפחיךךהרציאכלכרשגמרכירזאלא 1סכלכןמה

דיר".נזירדחעכרועל
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- f 11 ~פרקהערות
שובשהביהןלרמךישהתרס'עדרחפי-~ל'מקררית.הןדכחנ~שגירסתנ"ל

 .ם«, Wפירזחראוהפיררש.הפשוטקרשיןת.כגלל

ישגיםובדפרטיםהידכחביבשניטרפיעזהכחיב"בעבן": nסיללגבי

 anי enשמעחקמוכיחרזהישדרכן ..ביס-Uדודפרס,דםאחחפעםךבחרספרת

זע'עיין y ",.לדכלשרבבןלהופיעהעתידמאמדדעייןנזיד~ובנדבגםקרה

וכלשרננך.עמ'פןלרססק"לי'היובלבטפרמןרג

 •דתפרסרוזאבתרפס ~"רשתפרס: 19

 _נהאהריניו"א :איב,הו

דכך':דאפי'ארן •••דעבלרהמרלאr.הדא : 21-19

אירךא"כהקפדדך yאל fדלדברירקחיטאבוידשהרדקשההדפוטגירסת

 ; 1הר'ו ..אלעזרלד' '~לדמרןאח"כדעכירה"א nמיל"הדאלרמראפשר

ים Yירדאנחגןלמזלנן ..אלעזרר'לפי Pרהיאיאתבדרמאלפיהקךשיא

וז"לכך.הגי~ח~שרנינךעריסשניל~ךיששהרדזי,בדרסאשלמקודה
t: 

חם"ודבדני , yכשסם"בןךכיךצא ..ןכר)"דעבדרהמילתאגרדסת IIרר IIר"ע,

כלומרנאה,ליהי?אסרי'הרא(כצ"ל)דעכדרה ~ pמילנזידרח fגריסז"ל

היין".גירםאמןעבמךשציצר(כצ"ל)דעכיר'מילתארהאנאהלרהקרדהיכי

הגיהשו"תמפניוכנדאההעיקריתכבירסאובתךספךתבךא"שגממדנאתזאת

הלשוניהקרשילפ"ד~שהרילתקןר"חאחהנריחמהמביןאיניאולםכן.

לחלן).(עייןסגידטתןהברנעהצבדדניהקרשימןקטזהשניהכבררטא

היחהמח-כלקדדםהאחדות?'היןמהמקןרדחאינהזאתגדרסאאם

הראשהריקלח'הנעיהיש Iהראלגביןהחךטפרת.הגא"ש 11'לפגסהיתההאחךת

כלרמרגאה.ליחדאמרד'יעכידהמילתאהדאדגרסר"ראיחוזוול,ארתה.

התוספרתלגכינאהוו.ויהדקרילעשרתרדאוילעסרחשרגדלדםדכרמדהרר

" i 

:'; 

:::1 

~. :', 

~'I 

% .... 



- 12. ~/~ __!ורקהעררת
• 1. 

דעכידהמדלתאהיאנאהדאמארמחחיל:(כד"ר)הדיבוראכלקשהיוחדקצח

ל-באהוסי"ןאמאלחקןשבריךהד~"שהעידעחכ.כ~רכאהלהיאמריגןהרא

ראמ"
...--. 

-ל"חיא"מילחלחקןלהרטרף יששא"כרקישמסחבר.וכןנאה"אר

דעכירהמילחא """ .."אפר " גאהחלהראמרינןהיאהדא~אהאישד"הייצא"הדא".

 .יכימילחאעכדדא"רי"גלהלןאיפדרםהחיטפרתכא~ריכןכרא"ש.נמך

ושרהאחחהמילהאחרקמשברםשהםנראהיכר'"כןלעשךתרכשרוהגרומעשה

הדא"ש.כגירסתכדרדקייצא

ס"רדףבמיסההחוס'שלואףוו~כ"יסלהגררסאהיאבוספחבירסא

גירסההמגיהים)ארחהשיכ~ךאח"כהראשרן.הדפרס(לפימכךד"הא'

פן Oהחךילפירכר'"אפילראדןכאהלידאמ'מילחאעבידנזיד"רכיהיא

 . •ח fןכזריעאלי )ר fאפיאריהאבלזזאדאחלמכידעיךזניכ"ך tל ".בה

פ Oךבחךבס"גע'יןהסילים.טדראחלסנרתביסראחריםהמקדמרח,בשני

רפכגך.שדבריסמראהאלהצדיםשנישלהמדןיקהחאיוםאכלווילנעדפימ

והתידרזנאה"?!לןשקוריםדברערשהנזיר"וכי-.ברררהראזאחגירסא

לנורשואמנםבךח.זהשנוסחבר~הלעג"דרכר'".לר'אערלו"ארן!-

R ךחרס'שלברדסיסלהישלסדיעח"כ:יסi1 הרא"של::זגךסראיתVJ שהםאךא

אי'"ואיייהראיחשוכהמלננעןכ"יגירמחבניחוחא.קרדם-כלאוחהמפרשים

ואפיינאהליהיאמררי.צכדד'מדלת'בזדךן' ..באהאימא)ואיגעח(כלך'

מאחוכלר'קרשיא·,לאהראחררוז i1זמשפז.זאח nגירסלפררכר'#"לד'

רכד "'א"ראייהמליםבליאפיל,כ:הזאחבירטאלערשאעשרנזי,.זה

הדיאיבאהאמראסרלכוגאהיןקרךאיםך~שךי'הואדגדלדברשנזיררח

 ....ברליהקדינןרלכןהרא.דעבידאמילתאונזיך"ה"גוז"ייע Itרבאמח

ליישבדררצהדמלחא.מסקנהזהוכל • fכ~הקפדאלצזד cלךראפי'ה"ב
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 12א' Pפרה:ערןח

 ,שם yד'ורכדנד"

שגםגיאהרכןהכל."דכדידמחנ~'רידוחוכנוייזצלמ~,לכרליהמשנה

 4ממאר'דגימישהקשיחם"רסהל: Iיז! 1 "בםימךהדי"דתשוכרחופיררשבי,סח

ופירש.גרמשכרהלשרךמזיבורדוכר'".אלעזך fריאפי'דנזיד:כפ"א

עבידבדכלומדהיא,קךשיאדצכידה, ~ nמילגדיס"ךד"ח

," 

-עבידהבזיררחי·שהיאבסחני'קויאהיארפיד'בחמיה.נאה,לי~ראמךי'

אלעזדאפי-'לד'ימשבידבדדיס, pנפ"בבזיךלרדרדשאסודלךדקימבאה.

רהארח.הי"ב,נרסחאתכמלפרשהיהאפשדראמגמכדוור.וןג tול'הקפך,

כרפירשולאיהדא~ששהחרס'אלאזוכדרךוהדא~!.החרס'ש~דגרטי

למסה).~(ןעייןזהפירךש Yסרנםנמ Rכרא"ש

מהןאחחלפסרלאפשרשאי(כלן'סקרדירתניטחאותשחישיש"ג'יללכן

רכר'חמילחאצנרדכזיד"וכיךשיא Pהיא).האחת lנרניהלהכדיעראיז

שהרי " fוכואלעזדלי'"ואפילןלרמרשייךועכשרו"איו"היאוהחשיכה

המשרחיתההשניההכרסחאאלעזר. f ,עללחדלקיםאפילןהיחחהקךשיא

בידא Yמילחא·"הדאדהיינך.הרא"ש)כנוסחחדריקאחושב(ראנייררז nה

המשנהאתלחרזהראהעיקרוכאו f"fרכראלעזרלר'ואפי'נאחלהואמרי

יפה~ערלההיאובס 1עזריאל) lד(כדעחסכלכדכרי

השביהלנוסחתוהחיחסוהנךסחארתשתיאתשערככךמפנינוצרההנעיה

P רש·"I .והקפךאלעזרלד)ואפילך"איוהדא"ש:דכריהמשרלמשלאi(רכ• 

ן Pמחדברכלימרחר~,דעכידאמילתאנזירדח"רכיהמאירי:נרסחחגם

אמרהלאכןהאדמרלדעחשאףרחריזהרא,חרסארהלאגאהעביגרשיקרא

כאםררברהדגישהמארדישאףינדאהמנואד~הקרשי'ן •••סמאבנז'ליאלא

הארסרלדעחרקהיאהקןשיאזהלפיהלאכן"האומרלדעחשאף"דחירז

דדי Yרידחר.הבעיהאתמסבכח pרכ flכםשת t!רגירסת"אפילן"?·!רמאיכו

~ .'.:.: 

,;:~' .: 

" 



 •א Pפרהעררח

אחר"עלרוזס

 Uשחג'דסנ"ללעילשאסדחימהלפיסגנרניח.העדהלהדסיףצדדרש

אדנן"נזיך"שהריבזיראזז IIרלא"חדא"היאהשביהבנךסחאהמקורית

מןכשתרבכההדאאףאחדדםוכדפיסיםבמארריהנמצאתנזרדא" nושהמילה

אורחיין Yשפדר.ראחדדשםמילתא"כיד Yגזדדא"רכיהראשרנהא nהגךס

 ..מדשיך

הנרסחארת'שלהככסקרךיךת,שזרהךהנךסחאךתששתילצדיןגםכד~ר

יצ"רדיםיםררכסקי _,.חהך)מר"רשמעירביכפיאלאהיד.כחכישבי

שמראל.דכדיעלשחרלקיםפידרשה .י." cאי"ראי)שהיאכפדמ'נוסחח

היא.דמילחאשמסקנאולפרשכראשוניםלגדרספראהוירחר

 • nבירטאןשלשפעיש,זרלפסקא : •.•כזההרינינמרנהי 5-7ג,א

ממנה.האחרןתהתפחחךואדךהמקידיתהגירםאהראאיזרלקנועאפשרשכאן

הריהרבמפרשרבםבגמראגםהגירטה(יוסטינין)רנ'נ'וונציהכדפוסי

ופירךשן·אמר"לאבזההדיניכשצרךדחפרסבמר"בהי ,'ר Q-כלר"נזה"~

 .,דרבסאדברחהזאתגירסארש)~ J!:המ(כדכרילגדלך"שיערכזהזזהריני

הרנרהגהרחדאש,כרכחמישרדאךדח(עייןכעיקדארחהחפסךהאחרךגים

מברדמאהלכחרחמסקנההסרקאפרלךי t 'א.בזירוח tהלמל"מרנשכררג).נעל

רבשערןאחזאםהייה rכובי.יJעדראחזאםוכןרכרנרש l!רמ Itרז"לזאת

בן z'tנדאמרנלמדכןלגזלדזתכvועךהדרנרכמזי:!מעךנזירח"ןכזההר'ייני

 Rלהבז'יבהרדרךעשכךספיידתמברiוכהזנדבורהי)גף ד.(יךזבדק I1פב

 l!הכהדפרסיםמןבאחדלמד Qמל"~כעלנר-ן rמכ-אגב(דרך ."'ןכאמך

התוספרת"מ"שעררןןז"להמל"מסל'מפסקימסחררבאררהקדובעל

מל"מייו Yאםד.רלאבזההררבראחריבאהנוסחאהביאררלאבש"ס.וכז
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א' 'fפרהעררח ,

רר Yבשרחפסבזההריניאמודאמלדיבאובפשיטןתעיקרזרלגיומאשחפס

בדבייזרגיוסאהובאדלאכידן.כ"כפשרטהדברראדןנזיוהרי

 •לחז

"הריניכפיררש:אומ~ר"אזר.גי'שפכיאראשרןלגרישעכשיךארלם

ש~גדלנו.השערבזההריבי·משסעכשערךוחפיסנזחדהריניקאמר.לאנזה

הארשכ~ה~לאליהיתפיסדלאקאי,אשיערגזיר.רלאךשהיה 6כזהמאר

שכרגראהלכןנזיר.~הךיבשערודחפיסבזהדאמרןהיכאקאסר.שערכר

"";) '.3 N רC 
שפיר.ואתיכןגוס ~בםןנררדאית Aךר pהמהגירםא

איןרהשלישי?השני,ונביהכדפוסי"בזה"לחיקיןהמקךרמהארלם

ל~ין nברלםאבנהזךהגההשהריהמבראמןהגההכאןשישלימרמסחנר

היא rלימדשאיןגסורדאיארחה)םצ~לאהראשרניםמןאחדשאף(והראיה

רשלושכגמרא nח K-.) t:0בטקפעמרםד'חרזר"כזה"שהריהדפוססבזרח

(עכ"פמקיררטקססאיז~ב'ררנציהמדפיסילפנישהרהבאמרכרחינןכעל

לצילועייוהמקור~ח.זאחגירסאשכללפיררשאןכ"רארזן)~סרגיאשל

אלה.דפוסיםלגכיהמקרכלאחסרחרכמרבןזהדכרהדא.ד"ה

ה"י)כחרכ,פ"א,~נרכהאבליכךכר"א.גרסצצמר~הרמנ"םנראהך~ף

ניסחהיהאולמנזיר".זההדי , ••באהאהיהואמרבשערואחזאם"וכן

 J"מדכרzנע z\lנוכזזו.אהיהואמרנש:ערואחזאם"רכזו·ז"ל,ד Iהרדנילפני

משמוהכילארנגמ'נזירהןילפבייעיברנזירהיהלא cדאפרדבינר

הרמכ"מ·ברס, " •••אמדלאכזתהרינירר Yבשדחפרסבמינהיכזההריכי

ד'כגלי"כביכדהקשהלפנררערכריבנזיחה"ד~זה'כפ"נ,"הריבידין

יפחעילההכל"כזה"נביהאםהרדנ"ז.ברםיגירםחתיתכןלאךע"ב Jייילג

הדר(צילרסשלנןביה"מבטפריחהנמצאחמ"תשלמצרדיוככ"'מצאתירכן
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 16א'פרקהעדרת

מהא"כ, , Yנ" Pשלך~ר~גמראהרמב"םגרסשכךק Pסשאיןנר~הםלרךה).א"כ

 ;:'i:~ ~: :tכזה).שחירזמה Tברדב"(עיין"באה"בכחלהשמיך:;הרמבזזםדאה

 '~ ~ jiiשםציי~כמרמאדקש:רהדההן;קסס"כף"געשה"בזה"כמילה"שה"ברח'אחרי

אכןאמרלאכזההררגובהךדכחכמפרי!"ישהרינייד"הכ,כהחןספרת

ס nגירס(עלרכר'«כזההריביאמרבהדיאחביכסחניחיןשהריהראטעןת

לססה).עדין

משקפיםשלפגינןדהדפוםהירכחכיהאחרים,הראשוניםסלהגירסאות

במדי.מרבאלחמדר.כשסמ"קדנחקדםהסלמןנחחילזר.קישיאלסלקנמירברת

 riכשערדדחפרסנמינהי 4"ךאמרוז"ל:דרחים,שהחוטפרחהגירסהח Rלפרש

הגור' cפ'וזהרמי'כזה.מארלבדל,כזה,שרערמשסעדהורקאמרלאכזה

המודפס,לפירושכלשרנרקצחדךzכ~זהםדרישאמנםיהתךס~".סדרחיך

תרשהראשסאחדהיאשחמביחרונ"לאחרפירוששהואסוכיחיםהשינדיים

,~, 
לומר.היאשכוונתןלפרשאמשראיכזההריניאסרומווילמהערר Wב , 

הכורנהאיןקאמי"לאכזה'"הריביאומרחשכשהגמראשלי.ו"אהשיערכמר

הראשהיימשמערתלהןשאיןאלאפרנסי,כארפיאלךסיליסאמרלאשהיא

ם~ועזרלגידסהדרמהפיררשקאמד.לא(כשיער)כזהדתריכשערךחדפס

ביןשמכדילוחנקדדותשלענרן.באיזהנדחקשהואאלאסישךראךדחכעל

 .ר" gל riל,צררךןאיןשדערכמןשפירושןרכזהארשכמןשפירושןכזה

"הריגיהיא, nהגירסכשניהםשהדדהיד.בכחכיהכרינהאףשזןבראה

סכרןלהיוחמוכרחזהשיבוי ."'מאלאכזההרדבסערךדחפיסגמרנהי

זהשלשדןמפגיכלוסראמר,לא ")'-,עשכ(כלך'וזכזחה.דיפירדשןרא"כ

zנערח. Vסיחסרהרא
~ 

השניה)(כפ:צםכזה""הריביהמליםר 't"בשסראשרניםבשני
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 11א·פרקהעררח ~

הריגיןמפרש:גדרסהרא"שלדודאות.הב"להפירושאתשהרפכחאחחמיל~

בחפוסלהמוקמתאי fאפ'כלרמרכלדםאמרלאכשעררדתפיםבמרנהי

כלרס.דהוארו~ערנכמישיהיהשמשפעמידימהני xלנאהדאהאכההיא

אמרדלאכל,ם.אמרלאכזההריני"פסקא :ךז"לעזריאלברביבךזהרמעדן

למשמעות'שמחכדיןמיירןדמ~ני'ליסגרהגרךכלנזרררת,במסמעדברשפס

כפין.חשאמרהלשרן

בטיחה.כדפרםארנהכדבריחםהגררסאכימורה nנ~יהדשעצמםנחוספךת

לאנזירהריבשעררדתפיסנמיגהיכזה"הריכיככה:הראהנירסאהר&סרן

חביבמחנרחרןשהררהואסצרחאכןאמרלאכזתהריניכהידכתבספרי'יש

שמראלאמרהכיכחרדכתככמארסעההסרפריסמאכזההררנראמרנהדרא

הטיףאתכביואםאכלבדרר,אינגדמרפםקשהדבריהםלת nהח " cכךבשנזיר

הוא.,גכ~ UZן.ןנ..לדכררהםהנברןזעהפידךז.rה tנד:ההתחלה.גרדסתאחלהעמרדנוכל

הסרפרוכחבורסוגדפיהשישרא"ש)רבד"(חמישרר(אררחהאחרוגיםפירךש ,.

הראשוןדפוס'בגמרתלפנינןכ.םןחגררמאר:ז"לפעמיים !I"אמרמילח-I:נ-ר,~

ח.וכך'שמיאלאמרלא.כזההריניבשעריותפרסגמר"נהידהרדבך

שהסיליםקשההמתחילדרכורנרסחחדכררהם.כהחחלתלדוןברכלועכשין

כמהמ,בו.ה~ולהםאיולא"גזידהריבשעדךדתפיסנמיגחיכזה"הרינל

גהרח riלמרש',פ' riהגה'יעקב,דגלמפד(עררזאל,מיליסלהגיהנסירנרת

חילשנןחנ"למסחנוחר nה~לפ"ד).דחיקשהראמישרראדרחופירךשהרש"ס

אח"כשאמדרלמתמכורןייצאחד"iבנוסחחךא"כיכזת',' Iל"נזיר"

רפירו • xלרחןלא",כזההדיגי)(ארחרירכ,'"גהיהראוגירמחמהמיפר

אפר,לאכזההריבידגרסייזלהי"ם ,ל"ז,דבריהסבסרףראשכרכחשאמדכzכך

הריביןפדררשישמראלאמרכ)לאכזההריניכחרבשהי'הראדס"מכתבר
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 fאפרקהצדרחCו

יפההתוספוחדבדיערליספירושילפיו~ך'".לכן nנזיר~מידו Jמשטלא

 dדכויהט.במרףאת·שיחזררסלגמדידנדיהם.הולמ~כרי~שגירסתמ

 NPלפיסבירסאןח(לפחךת)ארבעהראשוניםבתקופח·שהיןלמדיסנפבינר

דחפרסבמי"נהידהיינרנרחאכמוהיתההמקןריתשהגידםארנדאההזאת

זאת.מבררמאנבעןהאחדיטוכלאסר"לאבזההררניבשצרן

ררנביהבדפוםיהנמבאהנכרןהתיקיןמלכד-הדפיסבידסתחרלדךחכאשר

כדפרסבדייקרלאלםעוחהמאיחריםדפרסיס riחזרוארךהיאהשאלהרג'כ'

שבההקררחפידתלהרארתראיהצריך(ואםאמר.פילתשהוסיפןאלאהראשןן

גרםשאזזעזיכיירבלודבריקר ,J' 'בויןע.לiורךצררfזכי 11חיעשב tוב 11

דבריר.)אחלפרשמאדונדחקמל"מכדכרי"כךה"
~ 

סובידתילהביןפתחלניביתןפה~ככליהנכונההבירסאקירסידיצל

בדרושלמיהחלמךדיס.שניברןהמחלךקתיאתהזאתלפסקאהיררשלמיאתבם

 Rךהרכשעררנחפוסחנינאברידס'רכיאמרכזה"הריניגרסינןעוזכב"א

השאלהאתששאלהיחידיהירושלמימפרשלישידרעכמהכזה."צדהריגיאמד

נמינהיבדסינןבבליכשערך"בחפרסל IIרז(שם)קרכו·השיריהןאהכולטת

הדפרסגירסתשלפרפרזה(ברדאיכלרס.אסרלאכזההרינירך Yכשדחפוס

כשציר··חפרטאפר'ברישאדאמראזילחר 1דלשי"נראה )להרא"ש 'tופיררשן

י· Pדסר-הידרסלםיאכלמהנילאכזההריניס"מבאהאתאכסארמרדיקא

טרברהלכךכזהנאהאיןבאימראלאכשעירתפוסכשאיבןלרדשאלעיל

רשדא Pהאכלגלריכחיררצךהדוחקמהני.~כשעררוחפרסכזההריגיבארמר

כשעירחןפםשאםהיאבגררסשלאאיךהכבלישלשאלחןזהיינןקרשיאהיא

 . .\;'. כ\' e'ז '/ו lQIף Iגן<גר \j\. J ,!\כ '1. ~ '>ן <::ך-ף K / r'1כדפשרם)'אלאהלכתייםס:עמיםספגילאכלרםאמדלאכזההריבייארטר

שפיואחי"בזה"היאשביררשלמיבמשנההנכיבהשהגירסא.לכג"למוכלדבר
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 .12.א'פרקהערןח "

בזה".הריניאמריהיאכשערןבחפרסחנינהכריוסררכיאמדבזה"הריני

O שגיגןלןבכחדל.מסנה.ידכתכ"כשנרישלגירסא.הזאחחזקיס'מרכ'ן

בכ"'גסשכרקצתכזה".נראה"הריניקריפמןרככ"'בזה"אבי"הרי .

 •כאחריםכמןברךרלאאכל

 ,בגלהזביב nרוךהלבאיפההלךעלכהימלשןכיר iוזרזב tון.סנבראםדאמך'כ ~-- .
,:- .... , 

אמרנאהה~אסרב.סנייךיותרקדשיתןאתמכינרםשאנחגרכו,גםהככלי

יאמדןקצתניחקרהראשךניםבשערן.כחפרסדירקאלהתפרשצריכאשחמלה

סובז.הכלעכשייאכלכזה,כאופןזהשלפכיהבבאאחהעמידששמיאלמפני

בשעריכחפרסהמשנהאתשפררשת n~ירןשלפ~הססרדחאחקיבלובבבלי

 •רהחיררז·הקרשיארלכןהבינרהלאזובזה"רלא"כזה'·כמשגהשגדסר

 . , pרשםמ"ר"אסקןרךח,כשניגדרסא_חיקיןידיעלשבפחרחכעיהערדיש
הסגבךשלפימפניסובהזאתכיח".גירסא"מאיהסיליסנמצאות.החירוזלפני

 Yתובההיגירוראיל,כשעדרשחופסהסזודמןשחזרובראהאיןבנרסחת'נך

כזה'·"מאיהסגנוןלפי':;ומאירי.זש, Iראחרםיו fPטס'י I1כי.זיסiד Jעיין ..כך

מסתכר.רכןהראשןנהאמרנאההיאמושחרזריסברןר

ונןאלח, 'l ~ tי'אסז ~~כ

ומפרשךכמזיה""מהפךלמיליסאלתאכדייארכך':מתרעדגבראלההךזז 10-9

u כשמתעסקJ כ"ר;ברכר"חהנרסחארתנכל'"חיאבוכגילההגירסאדכורריי

.נדכמראלאוכגרסשלאנראהסלסלערךהעדרך 1,מלשרברם •הרדכחכיככל

סילסרידהאיממאיגמך·בזירהדינימסלטלהריבינדירברא'~סלסלרז"ל , 
בשערךמסלסלאחהמחרעדגבדאלהחיאר'דביאמחאלדהכדאמרההדאשערה

חמירבחורההתעסקכלר·בהוהפךךהפרךטלטלהפי'חלגלרגרחכערךספרר·

(עייןהעררךבנרסחלשדוירכךב Yשישלמרוחבסזייה".מהפךכסעררמסלסל
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למיליםפיררשהצריךכוחבדכריןשבמוףמכ~מ'נר~הקיהרם)הערךחעה"ש

נראהרכן'כגמךא.לפנירהיה Rלזהךא"כייה",בסו"מהפךכשעורממלסל

 .מהפךקא"דהוהחרא rמצסמישכ~רךהעובדחרמןצבמרהצי~רפמוגם

הגארניםמןהםפירךשאלהשסיליטע"במכאן~נראהרלאממגילהרקכמזדיה"

לפירפיררש ה,,/ fכרוכדפרסכאןמינבעושבשזזםוהנוםחאח'יכ O ~ 'tק uלובכנמך

לשךן"םןי.~"_הכינרלאשכברפאןחראחרפיררשארהרא,

א'כררןדכימפרשכגמ'ממלסל.הריניlבכלכי"הריג"'רז"ל,רrועמלשוןשם:

אדןאצלרנושהררכבמראאחרתשגרסנראהבזיררת".לשרןהוידמשמעלמא'

לפנר,גםרארליכלכד.כשערושחהפסאלאלהחכריןברירשכאןזכרשרם

כשעדר.תפרשסהיהכבמ'פררסךכר"ומחררןז"ל,כזאתגירסא~יתההמאררד

הרינתכווןשלנזדדרחארמרךשהראממלמלהרינימכלכלהריניאומר

שיגםר"רהראכרלםעלאמררלכןזאתגירסאהיחההרמב"םלפניגםואדלי

כךראול.,ך pפמרקשהריראיהכ"כאדןיהמארריהרפב"ם.מןלהזיר"כלכר

זה,לפיבפירוש.כגמרארrועמדכרינראהכןסגרםאכלהמשנה,אחהכיבן

שדה.במרומיפהשהקשהם tlהרמכל yהננtי"כ nקרשיבםממרלקת

ארוז,בבמפרשרגםהכוסחאךתנכלכךדעבך:מרדראימ'- 18גיא
f בחרספרתו

" It !!המקררהנוסחהכרחנתרס'.עיגםל"דענורי"שינרמאיחריםרבדפרסיםשעבד'I 

שרלחהאיאימא"ואיבא'דוז I'הראשרנים,שהתקרשית "לתרזגרכל

חרבהיים Pפסרלמצוא'ברכלשעדרר"שום (Zתיריז.אינרהוא"ריכריגןנר"מים

חילה nמ i"לכנ"ל fארמרמשקרןד"ה~יר.רכחךס) Yלהמרננהשלחמדלתשנהם

מקראליהיקמייתירביהלשרןדמשמעאחדפסיקלןשיzנצ'דקחוששהןילא

מיםרשרלחכמ'העברהלשרןגרפיהההראדילמאלמרדא nלי·רדחידשלחייר

הא'איסאאיבעיחמשברא nרארינוייאלשון cמ nדלשקראחדאפילךוליכ'

.. 

:' 



 fאפרקהעררח ..

פרדםדשלחיךמקראאך cןכינדלמילףדאיכ)הך~וכוילשוןמיםשולח

רברראלשרןדהריקדאמחדילפינןשפידהעבדהלשוךסובאדקואיגכעל

וזהגמראשליפשיטרעיקיזהשתיךרזנ"להרא."אבזירותדעחןדממברא

 Iכלון tשערברז"כד"ראמךדהרלגךדעכי"מידי"ראימאהגמ'ךו 12לויפההולס

 tlד"עכרדישהגיההבדל_מילדנרולאהעובדלדברכרונחךבפסוק"שלחיך"

וזדכרשז·הלדמרוכהרשהכןעליוי"הרי iהןכשבו 1'ליץr.ךעלשהפשטחשככמובן

יךכ- rלרבךכירךדןש'מר :רחךאאשןוחכעכר 11ען •ש rז"אערשירךפכרז tהעבדהלש

כשנ·ןב"ק.השמה

 I1יר"עכרחמרובשאךהתךאסךהגיר nשכרןלדכהה

כל,'לשלח"עלר"הדידיבורועלכמוסכתלהחפרש

כאוכיגוניצררחזועכר"זדג"'ךסא(עכררי.)לפילהעברה

צויכה-המקךרצדוח

החכןשהנרדרראמדר

למולתןהכוונה

! I "כלושכפמיקשלחיי.c ו\?ך"יאמררtt לn הר}העוברדכך ,יl • טמךאיזרא"כ

(איגראחרחדאיהוהניאךחררצךןלזהלגדל.להתפרשיכדל"שלח"שחיבת

 •ל"ידךגfופרשחהללר.כי IJ nל"ש nבי nשד)וערשןזשרלרןע-קפסייסהחרג

ממגה'דלםעלהוסובראזרסרגראביןגמררההקבלהארןכמרכן"ז sל

וזשדבקראון-ךהר ~יב"ה 1ךכןגהלבקהאין'יהגםלכ:בלא 1ללסןסךלןכלכלגז

בחיריץ.רל:~

ונן.ד'יחןס~ rוןרךש J'כפוכזהזגין".!!רמוד"אהזגרם:רמן 20ב 1ב

הזגיםמןארהחרצניםzכןנזיד"הדיניךר: f':מא-;' Iהט'ראמהחךנ:נרם;~;נון

 ...המפרשימלשוןהוא.ךרש I!'שפלרמריקררב .•הסמאה"מןארהתגלחתמןאך

t (אמ,I נינזירזריביzקצתבואהרכר'נזיד"הרינישאוגראךהחרצנים

החךםפרחמומכ"מ נןר." iש-זאר •••"אסדלפרש(זרחשהדרדלפנרכן'tן.גוס

אן"אןבחזיאמפושיםהםשהררלפגיני,שהואכמךשגרםיכדרדאימוכח "
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גסוכן ..כצזוליימכרלםשוזידעדחררכאינןא !Iךש ••• ~ fייעקכןכרבלרשררכן

א. fדכ"א"דףי l!חשסי)כמדכרשמע"כרלי

מאדקשההראכספריםמסודהשהיאכפיהמיגיאסיגי: .•.רהדי ..•ז,א

הקישיאחם.רבינךאהדישכאןאלהעכ"פהד,גשךניס,שלדרכםןי:ראוןכפי

 !~ .~הדאיוייחאיהכדלחקידוששייןלהניחישהזההניסחשלפיהיאהעיקרית

אפדלןאם(אילןדרכגן.אלא Qשאינלנוכרדרבש"סמקרמךחמכמהואילו

בח(עייןךרכו~מצטרילזהשהריקשהעדייןדאךרדדחאשהיאטוכרשכאן

חיתידצן. 6נוהואהאלןהקושיותלרובהמקידהדהחםשרברנךכנראה

הקישיוכלמחוצךחרכךכחמרהה tהםשפאחפירשהו~כרור.חםוכינרשל

ןאמנלקידושאטיניסהדמךשנע"וכידכריך:לפרהסוגיאפירךשחמצית

 ).כ"מ rסיחישר(ספד "',כרדרכגן

לפיהדאשרנים.כידיבטיח~םאינסחטרכדברפיררשסליס tהפראכל

 .{:.פרקהערךת

ערח 'tלהי,חמיכרחע"בהזגין"מןאיהחוצב'''מןנד"ר: irד'ייא"כקחגי"

אפשסיזרי"ןשלהערחןמכיןכדלפנינן.ראיניחדשיםכדפרסיםהגיהרויפה

סופי'איפואמניח E.כדבכלי i!l"הואהאוןנר: f 506:עסנמלנהייםזז'ל

הפחןחלכלאךוייסבליהיאשגירסחרעל-כןנראה"אר-או":הדאהמשנה

 1063עמ'הספןבאוחרעצמןהמחברשהךי " 1ןכך'החגלחחמןלן:כנן'

 ."ןא"במשמעךתמופיע ~ו"שבייס pכממשנתינךאחמדנה

 If Iובייםצבחרiזזמ'ויניךקאה"פיס"דירי 0:חךצביםחדהבוןררזברנהדי

Y נלבzויןדI ;"506עמ מ c ."ר W 2ה:עס f • 

דאמרכרברדלא-נן n"מחניסאירי:ארמר:שמעדןד'דתניאשבןערןכר' : 2 ~

 • 501עמ'םלגה"מ;ערין nרכך'

בכ"ורכמרוסאירי pכשטמ" wןרא"כךאיישרכן .ר"וזד 11"אר :רךידש : 23
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o א)פרקהצרותn. 

ו nה ".'כר 11- !ז,"הד .rבחיקרםמכייאגכסךיהגהחםןנ ,כד •רחמקרריבש

רכיבחמיתדגרסי'לר"תתלכ"גפמיקיםךןילנא)(כדפ~מאיד"הכבזיר

אחררנימקוםזזומכלהסאיריכותכדכןרכר'".סינימהריעומדמישבע

סהכלמחקייםשנהמיושרתגררסאכהמצורחם)(כלךמד,דנוברהרבבים

מצרהי~ומרצאאחההרארכלרמרהיאמארהרא,ברבסתתםרדרךשכתבגי

ריאברלתאקידרשאאילימאזה.מקראמבחהבגירותמבדלאסררכאשאתה

הספר)ונער'ט'(עמ'דכן'".הואסרנומהרדעומדמרשכע

הסקררןתבשניורקארמרכאיהראיסוד,כלא~ךזהשלנוסחדומה

רביגךתס.רביבודברדבממררתדירקכאילהסכורויאפסרהאלההמאךחרדם

מרשבע."זזרכינסחשהואקיבלווחםמרשנ:ע"זוכי Iפירשחם

דה'ינךאחרתהגההאכלהגיחאמגסתסשרברנואומררםהראשרניםדוב

 Y"רד :בחשובהא IIכ .1iהר!אדמרל UJלמכך •יהדיון Iהמילהאחמחק tפשןןשהרא

הרא.סינימהרמרשכעהריגדסי)ולאהרא.משרכשתשכחבחגררמאשאותה

 Nךהבדלחקהןשאאלימאנרהן:מאימצרהייןגררטא:שלהבעההרארכר

ס ltמהועימדמךשבעאיבוכלוונר 1כחנןרההוא,מ"'נימהרוצומדמושבע

יהלאבזיד,שלאיטררלרכותך.לכללהכחרבשהרצררהייןעללהבדילאך

זז ..ע'לקר J.רכ 7 :ר!יתפירשוכן 1ןמדרכגאלאמהזיחןהררעלוהבדלהקידושה

דהזזדקב Y "דכינו"_."רארמרד l!דיהזורס)כרחבוכן .) nק"סר'(חזזד

אסמכתאיהלא cלםישריקראדאיצ~רלךבתמרההדאסרנימהרםישבע

חרי"ז~הימדכויזז cיכן"רלאהמיליםהדר."גדסי'רלא •.•ערקרו~ךחיא

ירושא Pדאיליzנאהיאמאד"ה"ב ,ןז"לכרארדקצחבריכיס Yד"דברי

בהירא,רלאהייו~עלזכרהידכתיבהראסיבימהררעומדמךשבעראכדלתא

העתיקלאשסמ"קזיכעלאימר 36בהצרהשסהמהדררלא.יתךר"חובר' •••

:';. 
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s ית,העד

. 
 _'~ __ yפר

רעייןופיררשר,ר"חגירסתאחשםהזכיושכברחר Nםרבינרדבריסיום

כזה."חםרביב,דצתתמבאשםרבדא"ש

לפנילאר"חשיטחהידכרהלא~מ"ק Wכשהריקצת,תסוהיןדדבריר

קדרנריס"ןר"ח ,מביברהםרך~סהיא"שנרם,בפירו~ריהס# nל~ולאד"ע

שיטחסיוסרזהרכך'"בתמיההראסינימהריערסדמרשבעךאכדלתא

מהכןרדארחלומדאדןמכ"מהמהדדד.התכדוןלזהגאן'לי p1tבשסzבהנמצא

כדשב"א,רהדא"ש.,גדסהןאסאףקצתסנר~האלאר"ע,לפיר"חגירסח

-}f ,!.:.שבתוספרחזלה"ה"ורביzבד'אנאפרישתב"לשןויסר"תבשםזאחלשיסה :'.' 

מעמידיחקט"רעמ'ר"טבתיספןתהספר),מעמידיי"ז(צמ'פרזדכיבר

 ;ח"ר-כשסשלאזאחשיטהמביאיסלהםנדסףבשים.כ,נש?רערח cוחוס

ןם' Rר ,כ,כדףלשבךעךתההסלמהספדספד), riמעמךדיקצ"ם(צמ)כאן

 . ~~"tאינ·ררר"ד)רשכ"א,הפאירי,(כנגדהנ"לLגמקרדךתא.כלקויר,דףפסחים

מדריאינחזךמטךדחשגםלינדאהכלל."הרי"עםנךטחאכב~מכירים

שהרמrזק;ןשהראוהיכיחר,הרדיי rגירסתעםרזוחשיטתלתאםיכלןשלאאלא

 ~~ ;- ":בפררדשהקדמוניםטערל lfזצקיעקברכינר"פירשהנזיל:כסה'''ממידכך

לאסרך.קראררב"הןהבדלהקידךשהיאמאיפצרהיריה"פאלאשפךעה.של

מה-מרשכ:ערכ"הרא.סינרמהרמושב:עהרילאסררקראאיצן;ריךונאדרפךרך

 ~;:":~ •. ~~:. ,,-,,דאמ'מאכר'אלאדרבנןלמיסרדרר tאיצמידרבכוראהבדלהאקרדישטיני

 '" i:1 tךגאשכךעה.ירלא nרנזירוח~חיאנזירהררביראמרדחזרשאשחהה Yשכר'רנא

כפד~ושיוצאמזה "'. 4Yחלרכזירלשוןאנל'אוחםה~עההררילשרך

בשיסחהזאתלממןרחממךתסית.כלשיןהריפיךשאלא Pמחולאחגרחלא

 ptlדרפ"ההיאת"דד"חסוףשכחערבחלכךתזרר-עבאררנמצא ntlר

רכיפי)בתמד)הראסיבימהרוערמד jמרשבהרדדה"קזצ"לר"תארמר
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האלהכדבריםהריןי.~~עלרלהבדיללקדשטיג'מהרהיאיערמדמרשבע

ובחרס'נשיסדתהכ,בלברכרחם~ד nהיחודה 4רבתרם'ר"ח)בשם(שלא

ןפידשהאצליבןכמרזזהדי"גרסשד"חברררנד:·זהלכן ..כאןבשסם"קהרא"ש

בחמיה.

ר"ח)(לפגיהקדמיניםחרא~ןניםבדברידפחמתועדתזךמרברא fרעוד

(צירןחילופיהאן"הרי"בההיתהשלאגררסאהרחהלאהחרעודכלרלפר

 . )וללה

בייר"דאפי'רז"ל,הנגרדאצלנתצאהזאתלסרגיאברותדהעחיקהצרסס

ראמךי' ••••••נזירהדיבידחנוקאיאנשכי<:~לארהכדלהכקדושהחייב

 "; fרכןהיאסינרמהרמוסכעיהלאיהבדלהקידךשאאילים}היאמאר

 • ' 1הרי 11ללרףרח II ~,להרזז

 א].יiו ..שאמצוהרןי ....ררבןבסמבת"גרסינןא jז l!ק tלפסבר""רגם
;. 

בראה,כןעןיחר " •בי J"מהדסעליהןמדשב:עהראהריא nראכדלדושא J"ק
ףז- . ,\ " .\;'

כפידרש"פסקשהריהזאחהגרדסא 1מערגרמאיוזrךךבןיקלרנ'מיסשרכינך

משולשת).כרכהככמפר

כינבר' wחדא"יחרס'הנrזל,סה"י(עיין:'הנ~להקידוש.ררישוחה

 #ר2כשכשלאל 11נiוד I1רהריחרסן

שהגזיר

בפרשואמ • nהזאבסרטהםיתייס Kקשייםהדכהיש fשדאיברכפיכרם,

 Iלפרסהרא"ודוחקפרז,רכינןכדבדריפה.עילהאיגךהסגגרות Fזבכלכר"ח

הרמב"םרערד .)ש"עהמפרמעמידרי"ז(עמ'בחמיה"ועומרמושבעהדרלשין

וכתגלחתמצוהמחבטךמאתטוחרהנזיר nפוסק:י"אח'פ"זנזידכהלכרת

 iשהר\דרןהרוםחה Ilש"ןשנשבעמן'כיצדרת Iהרו:כרדוהנוצוהכי,יןיאסןרמצוה
]. 

'i· 

כייךיאסידהשבועהעלנזירךחחלהבנזירבדדכךראחרלשחרתעליךמצרה

סרפרים.«סדבריאלאשאיניוהבדלה~דושנריןאסןרשהואלרמדצדידואין



 1".2פרקא'הערות ,.

 ."הנחלרי"ד"ךס~ nךבבמאיר'יג"כ nt,t1מצך"אלאןן

 • ~'כדרנהךכך"אלאךבר'וט

הספר)מעןנךדיי(עמ'"לאקושי"וכאירילאלרפי: '}

 , l!חשכzנדכר.ני"ש lבכיויך/וכבםשכןכגןודכררםלרחאר"פבחידרשיבבי: 8

לצןרך.·שלזזהגי'הבלרררהרבהריןעלנאסרז,:.הבזירופייחךךבךרכ"א,א

תימא"!!איביהמפרשר lfyג"בברסוהספררםכגררסחפט'רר: •.•איבע) 16-3

רוזעיר"פזכחידושווכן !zIנא I\'אכע:זת"אי. 1שלמהרכיבןנשםרכך"אןהחרס',

לי D'ר"אימא"אובערח 1הרר"דכחבזהדעל tר'ו·אףנשסzנ"ק.ךככדאה Z\'יהדא"ו
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 IIזרמנאבחדירח"יזחריןלכל Nזיכןבחדירחין"אךבעההzניליםפירךשוכ)

חדדרחין'א nתלדכלידעינןהגיה.~מנאחררהכחרצרכר.כעלדיברוראדנן
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כצ"ל"וכך'חריןזימבאחדירחיןארבעהכשתאזיסבאארבעהד"למאדימבא

היקפןרכירןילבאלדפ'צדך Rנשנןכיןן"אי .' tרבל llמחקןכ'רונצדהבדפי
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כחדידחיןחריןזמנדוירחיןארכע"דילמ' , 6גדרבי"מ"חלקןח.איבן

זימנאחדררחרןאד;ועהזמנין'כשחאארכע ITל I1שצג"לזיסבא",,

להי'רקצדיךשמאאךההכ:חה.אחרינדפרטכמן ilזימנאבחדירחין

II !לפניזימביןןII יוארכ:עכשתאירחיןארבע;ן"ודילירו'ארכע'י.,נךסחת

הרא'וש , !tהםפר'כנראה.משרכשתג"כזימבא"חדתריןדיל'ארזיסבאחד

יו-חיד'"דילמאש, Iהראןגירסתמעין'גורסיםבדלםר'ופןחידרשייהבד)

ימבא Tחדאירחיןלארבעהדילמא tIזרז.נבאי'.כר"פ:חדירחאוחריזימבא

ר. n ~עלוהמאירידילמאד"הכמפר'וצרין Iימנאןז'חדזדרחרולחדיר

 ~~מל"ד" 1שגרסרשכבראהאלאהזאחלבררסאקררב~גרסו Jנראההחרס'מן

 ~"זימבאכחדירחיווב'יסבא Tכחדירחין ' Yוארכזימנאבחדידחין

כמוכןהראשךניםוrד.גירסח Yלפלצרררשלאשהגיהמהש IIבדשעייןאכל

הדפ'גייסחאחלגמרילפטרלשארונ"לזאחרככלמאדחלקה

יכטפךי'כדפר'זימבאחדז{ררחילד'דרלמאהז,ג IIל. Iיזוי":עלגירסתהד

א';ןעומדלזהדרמההו [Iשמ!נ"לשבה."במרף"נזיסד'נמראיכתביישביס

נ(סרף)ןימנאארבעהדילנוא IIצ!ולארלר .. tהדפגירסתחךרר tמ,

r כנאחדדרח~ןוארנ-עהzזימנא."בחדירחיזתריןן(כל)זי

פנדן,ךאחרמקןדבשוםבם~אלאמ'כגירסתכרבד: 23-22

י

 ..'רצ"עפעמיים jIשנר"שהמרלהאלאזנ"ס tשמיגראהכגירסתכן

פ"אכור'כאןגירטאןתשלןשהזאחלמילהישחךהי: N •••אחרה 27-26

כבררוחהבדלאיןשבךהש"סכשארהדבילללשוןחיקרושזהובררר

ה{ו' 233עמ~ ) JAOS 62 (1948כגינזכרגח.א.עררןלוזזד.רברםניו

נךו'האחחשאפילך 1(דךכןככךלהנרמחארחרובשלפיכרררלכן

אך'·אחדהי"אךגזירלמס'כויךחדחצדרהלבךדשקלה)סופדךח Yזגלהרךח •
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במ),נחרס'פעמרם cבנמצא'כו " n"אחךבדפרסא qפכאןמאשרחוז"אחרה".

ו"פ.אצלרקהראשךנים 1Pנמצא Jךבר"ע."אחך~כסאירי, .~ nכרמאי,ד"ה

נרךרבראהא"כהמקךר.על " rלעטך'דאיןשסמשרנשבנד'iזרא"ששל 'tהסקם

zכפ;ניהתרגרםדדרעלהךסיפרח Ifי I1שהרסיפר'ואלה"אחןה"המקררישהטקסט

,אחיה" tהצררהשהרר fבכךנזהשלדברזהןראי •זאחןה" Iצררחנןהנישלא

'והיאהדרוסינכלבכלבקיצןרכמנדארת,אףהרגילהבאז,נמלבדנמצאת

"אחרהי"היחההצורהואילךגינזברג).אבל(עייןהעתיקההבבליתהצררה

 nה~םסאכלמצדכיחארירחרעחיקהצררהשכאןעיז bלהטךעןהיהדכרל

הצררה(כמערבדהפזרחאיחךדעלמראה.דררקאהחיבהבסיףהאררכההחנרעה

ה"ה"כהשמם'ח " ahoi "ב{'שיח שלמערבהבפיןלבדכסוריחרק .) .

דהיינןלשלנרדרמהצורהנמצאןזבבל
1.{ 

his kings "aת. malk " 
 )מסשלמקוךה~לקניעתחשיכנרחןשכאןנראה,לבן • ) 36עמ)

יצסרפיאטלקבךעדנראכלארןאחתשמצררהברךרככל,מערבבצפון

) 

זירג

ברור.יהיההדבראחריס

ראיה.}גרןראשךניםומשארחניאזז I ~איחא pבשטמ"נך~ר: 28

ארסר,הראשכרזהאחגרסלאשר"פקצתנראהי: n~הךמ •.תנא : 31-29

שהואיחכךאכלהרמחי"לשמואלעשרשנחהיאצולםבסדראיתא"רהכי

הברייתא.מקןדלזהרתרצהרק

 f'נפךהאםר,'נדר,ווגדרבז'·רןנזרכנגד 11מפרש, :ה·וךתב...;..;..;.דגככ 33-34

בלשרןאדנך"גזירר'י .. 35'·בשורהגםצ"לוכןהנכוזהואב"זררנזיר".

נתררה".האמרריןבזירדחנדך"כנגד fחר~כמפרש~גםצ"לוכןהכתרב.

האסוריםגזררןחנזרדפנגדר"פהאמררין".ונזרורבזיר"נדרד"א,

כרלסגרסקצחךנראה IIוכך)יז"נרנזדךנדרךנזידכננד I1ואיישבתררה".

החום}.שלהיאהמרבחרהנוסחהסדר.אתלהסבירקשהאבל
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נזךךנזרך"הגהי"ש Rרכריישר.רכןמ'ככ"יהנהרר"פההוא: : 35

 •אתאזן

אתאדלאךסנייהךחדלינ."סי!יאסרלדרש': ...,ליכאחיב

 : ",.,) ;0 ~הצורהאונא"שיילאריחכזלדדשא"ילאךמנייהךזזדאדכאוולא

 ........הס~פרים.ןן II.Iרכללדרשה"דלאןובנהרןחד
.. "; 

למנ'יינא",נדלהןלמניינך"מדהנהךמרדפסראי!שז: tלנןנרלנ •••הךאבךןה 2

 • 11אנמגיליZכנהךלאכןגינZבלאךהדה ":1ןון ,רזוס

ווי yהשממהכמ'לצרךך.שלאהברהרבלןיפ Itךכר ~וגבלית :.,.הדא ...אמר, 4
i:; ,:. ::~ 

דדמוח.

~ .. ~; ."~; 

דכיוס"איידירנר"פבחרס'.רכןברר'כמר"דמגלח"צ"ל .••ירמין • 5

 • rר' J"קרננרחןונב~אזזדמגלח 1/7fן Rךברקרבנותיך".וסיוח"מג.לחחלחיו

ד"הייזזתרס'לפגהיהרכןכפרר-;'ליהדlהויא •ברוקרבנךתיך'.:רמכיא

הכררשלאמפגרמישךרבאורחהחרס'דבריביישובשנדחקמה(רראההירא

 "לi(כירסלב(~חליזזדהרה IIהדיבררכמדףשהגיהןמה'~וד n)1הזאהגירסא

הקרנסרסרכן .ש"~,רהבסגרסרכןאלא~.יה Iד pכשסמ"גםכךוסהדינכוו

 • tבלו~הרבכ~פיהשיטהלפנרהיהינןרחפ.כזהשפירשמהןע~שכר"פ,
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 , tשלרzניםכארמרנצשהריש''.אלא'ה"ג Iהמפרששלימ~: •..נ:עשהייאש 10

וז"לשלימי'" cך~מ c ~,האסן"גזירהשגרסוקצחנדאהאמר nד"החרס'

 4גזידלימישלימי)דאמ'היכיאטרגזירהלמדמרריך bאיצאמאי"רא"ת

{(רשיםווקכןגרסושלאשיחכןאלא • ,!,~,,~םלשבלאירסלןדאמ)הרכ)

 ',;, ,{':;}!.:אצלם'"גדיר"הגידסאראמבזהמינהנפקאריש •נעשה" t !רן wלשלפרפרזה

 ."שדבהמשהךאלאהןהמקררדחהג"רסהשה" Yב Iזולאזהשלאמוכח nCוכו

ג IIגידסחמצר'tזטהמךדפסזש Iנךא 4לשרנרחישניא,חדבעניןרהרבהניהם J'מן

'ן Dכשטכדא"שרכן 1להלןעררןכוגדסשלאמרכחעצמוהפירוששמןאלא

"אדרגילשוןשלמים".כארמרבצשההגירםאשעיקראלא IIכחכ'המאירידכן

גרס lע"ש.רכ ~"ם· Jשלימכאומר!ונעשהגררסג"כבר"פז"לי'ומוררבי I-ז

הא.ד"הו,ארוזםרבך

גירסאב"כשהרחהבדרדהמאיךימןיגםוצםיד"פרלשרןהרא"ש.מו

ד"רהאלהסבירהואסךרחשהדירא"ש i1מומרכחזה •שלמלםויכארמר I !כאז

שלשיווהוינךשומים · Yונשונ llודכרכאומרנעשה vה".אלא oשלמיס.כאן'מר

נתרדנקטדאגכו~"לכאומרינעשהודמרליהיהא"כן~"ח IIפ I1רןכרחכ

המאידיפדא".לכרנמינץטיה •••שלימיסכארמדמחנהדרכאל~כאהכי

כארמרירישאפךאנכרכולה'יאלאל. IIכךהארחהודוחהכפשוטהזוגירסא

 ,שלשיםנזירהריניכאומרןפיררשהספרים,כקצחכבידסאהיאכךשלמיע

 •שוןבז If '!ןךכךנכךררןציןראיסונילש

דגרס"בוליינראהוו ,ל" i1בזאחרתהגההר"פשכתבלהזכירישולכסדף

לספרצריךואיןשלימיט,כאדמרזנעשהןר"לככזזף,שליפים},כארןכרלציל

'ל 1(כצז tכומשמעשלמיםאךמר! (j:זזLנאמר oזמשוםשלימיסכארמדנ{'שחלומד
 ,-י\ .

כברכףזן IIכשייכ_מרןזבדררהכררכחןנלרי.)חגהתונכיןואינילפוזר
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"נושה".ר~צלבפיררשכןאמרשלאפירןש,

גידטחמ~יךכספרש~גדרסאןת.רכוכאןאףיס: Dשלי ...הררני 13-12

I ~ ,גרלתברארהא 11הספריםI" יוס~ V1 1ממשכארמ'יצאיאליםI הדה.לכאורח

בסיפאהמשנהצלהחרוקחבדייתאשהביאהכאןאחרחשגררסאלומרמקרס
. ~ 

כוןנ~ nרארליפרא.לבררקשהיצאלא fללאחרגילחאםשאן·נסחםרהדיני

~ 

שציקימפגיכךלפרששדוחקרגלעיין.ר"הלדעחה"יפ"בבזיךלחרספחא

אמךךהראשרניםשכזמווכידדעשלכןלגרדסאשכירנחראלאהמפרימןחסר

נזירהריבי"חגןגירסתסשכן~רש iמפונחוס)משנה.על"חברראוןלפעמים

ליהרליחפראלכרשלשיסירסא P~ןונשלםאיצאלאשלשיסגילחאםשלשדם

 •••קשהמחנהלרכאלא •.•קאסרדלעייגבעלאףנרחאככולךהידסמקצת

החרט'לשיןלוזןמשנלזז 11בשלמא Iמ'האריכןח~שכל Iונ'שלימיס."כאומרימשכי

גרסשלאפ itבי'בהד~א ,:.''חכרמן.יכן 1כ<זראשכר-כתעררןאכלמגירסחם.ךלז::

•• ;'<; 
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 ~.לדבהואאםהקשדאפירושעלהיאונרחןנישאשהררהקשיאפרוסשרם

פירכאבהאראמרלאאמאי"ר:ערדאימר,וא~ילןלשניהםארגריר~מחנה

 .לקמןזןרפרי,חגןי.הבככלכדעבריא l\קופתנתלרכאלאפ:זאלבריחאבהא

נמיחהכאשגורסמפכין~יחךדכאןלשביתםשהקרשיאטעמיםמכם~הדאימסרק

יגחאכאןשיאךקתאסרכןמ ftנמי • t"ה'כאייי nיזעפל , 11םי:פילשרZבואכ

מקודס.כמרהארשנגד

שכאןר"פשכחבממההגמור(חהיפךהקושיאאחפידסחהגמרא rהרא"לפר

וספרים t,tךכןמתגהלרב"בשלtכאשגרסךטפריםחירצדרחרלפיכשלמא).ארו

האלךיברח tהאלסרכשתיאחמזכירהמאירינרם,פרא".לבד'יבשלםאשגרסר

לכישלבר.והמפריםר"פוכערוח~ספריםהיןשלאבראהכ~יךישי~רלכן

גןזרזכח.היא ) fהחרס(ראליהרא"ש':שמכיאמה

." ;'''' 
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חנן(רהא •••"כארסרהיא nהפקררישהגירםאנ"להאלההסעמיםמכל
 " ~ K~ב

חשניהפידרשהיאהפשיטשהפירך~לינדאהבארמד".נמרהכו •••תניא)

של~פים'כאומדוישאאחוינאכיושנאלהדגרסי"איכא ,וייילשכמפרש

דצךיירםשלש~םנזירהרינידאמרכגווקשיאלאפדאלבריישאלהומפוש

אםסתסאהאראחדשלשיםכורםלגלחראחדלשלשי)חחילהלמנךח

 jלרישאלהמפו~יפררשישלימיםכאומויצאדתנירםיפאיצאן:

שלשיסכירסלגלח jשצוי~םדוראימתיראחדלשלשיםמגלחבזדרהדיני

גילחאםשלימיםליםשלשיםאמ'ראםיוםשלשיםנזירהרינושאנ-נזסז

המשבהכפירךשמקרםיתכהוכההבפראדורשכךנ"ליצא."לאשלשיםכירם

שאך.מרמפגי.ליבראיחהב"חהגהחןדךוקאוהפשטהמקרריהב"רסחישבר

שליפיסבאומדדישאע"ש.יפהעולהלאראשולכרכחלרדשאמפרששסרפא

יצאמחםאמיואמיצאלא cלגילחאםראזבל"אנלח m "שלשיסהירנר

מגלחנסחםפדאשלכרלרמדאפשרשאיאררהבקרןשהקשה.ומח cלגילח

מגלחפדאשלברכפיררשנאמרשהרי.כאן Yב"מגילהחוספתאומבוא cל

בעדרן(אכלנדחהרלא nרכו'כשלשדםקרבנןתיךומליחרימגלחאיידי "

במגילהרספחא nהמןלהקשוחירד;ןלאדהבאזסרגיאנרררלכן .)נ IIצרדש

שפיד. t'ת lו~

 • nדרמרי Iע'iדשמןבהנמ})תנה: j ....קשיז~ 4-1ך.א

מלשרומשמעדכונאוןנר""נעשהגרסונז .r "ם nלשיטותרס'מפרשאנ'רמר: 4

ראישככואלאש f1הראמזיכריקצחנראההספד.רכךמעמודייכ I.מעמ"ריש,יופ

 • Ifוכאדמךשגרסמיכהם I.'1שקןנ,{כסוגיאש Iבראיזה nאשיבשךשהסצחיקים

.. 
ל t'לעשקעדפחיהמפרשלפדרךשקשהזןרסרגיא"בארןנר",כאןהספרים

צריךכסחםשניהלנזיררתעדלהחגלחח'שררםפדאלבראיחאאםנפשךממה
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שערכמניןעלינזידרחהרישאמרכם~זההריהיםכחדלארהאדזכעפר

 '!: ...ירםשלשיסבלרבלחל'פלכךהיםחילכמברזאוהאדזעפרכמנרןאךשי lד}
מינישלשה 117 ' 117דהיינךראשרניםידרבהחוספרת nVכשיך nשי~לדיבאהרד

 ;ינןשאזירבןם,יך Cללכ nלגמ'זוירזנש,דךחב 11ילכלקZב'זי.זירנ-ם ,ירזנ

החגיא)ד"ה cתןס(עייןופין.כלמגלח
:;,~ .. 

.:'.;" 

. ":;;', 
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שהמרבדילו~גםראמנךמחתיוצאשהרי~לבדהמרנךחלגברהיאהשאלה

הריברלעולם""נזירהךמבויםלפרןהרילערלם""נזירנקראהאחרוו

הראשרן.הסרגכלר)ע,לם"

 •ד"מאחלבלרבמ ~ j' tן"ךתאפחרםהחתסךבבן .'1כ . tfבמרתתהסשנןבתכדזוראבה

חיהשלאשנראהאלאזהכפרקכתבתיהבספ"ק"ברייתאמשגההכסףןכחב

לברזלעךלםבוזר'כיןחילדקאלאליערים,ולסביןחילרקבהגררסרבינך

·וככר .'וכומצאתיהגירסא"זררכרנודבריעלהראב"דרכחכ ..קצובבזמן

ודאהרבחרספחא'י.ב'רךשלמינמךהיחה:.בגןכרא ..שגירסחןבינשנזזלכחכתר

לשוןפיבה·,ביןנפקאשרססאיןכאומישררהאררחכחבברם,עדז.רמבדל

."~ 
'. ~'. -, 

התרספחארכיןהנבליכיןח pלר nנזשארןאלאערדרלאהגמראוביןהךמבזום

הסכיסדרקח.וככרבמעשהאףדבריןבבירוד.ובעיןדעחןרהוכיחוהירושלמי
 .. ·~·נ

עמ"בפש'חרס'ללברמזהגר'ישר l!מרידרעל
j' .. " ~.:; 
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 .•ככבליאחרתגררסאהיחה

זז·ןהחכיאכרחביס!הסשהדיברררכךכלהדכראיןהחוספוחלגכיכרמ!

לעךגזיראןחררןימרבלקצבתהלאיכיןקצבחהביןחילוקשישכניחרח)

ןסיקלכאבשלךםלערלםבזרדזהוהדרחדיררמייןדעשא~גךקיבבהליאין

.שנהמאהאפילךלעילל~הבדאיתולמרליהכדאיחלמרכהמרתשלשומביא

חליקרא"תחיירימיבלרה"לכרכליחיהלאומסתמאשגהאלףואפילך

עזאריךגזידע,לםבזרראל~להקלכאבשלרםלעדלםנזירזהדארןכדינר

הריביחריימיכלב'זיר"הרינילפגיהם,שחדהלכאדרת.הדי,מוחר".ידם

-זהאיןשנהאלףאפרלךשנהמאהא~ילןלערלםנזדדזההרילערלםגזיד

שיסחסלהתאיםלשךבשכלהגיהךא~כברכחעולם".כזידאלאלעולםבזיד

עגייב'ו!!דשדשהבךןזכיםזכ 1אחגמהדי ,1\ 'ד tlלעננןחקבלזזזר,~יןלגירסתינך
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ימגלחכזיורחאחרנזירוחלעדלם(ר)נזירכחרלכעפריעו Wכאמרנזרו

קרבנותיך."רמביאנזירדתביןשערןכל

אלאלבמרירלאכאבשלרםלערלםנזירהררלעולםנזירחייימיכלאמר

לאואינןמןחיירס'עדאררךנזיררתזההדיאלףאךשנהמאהאסד •••להקל

כת"בךל,א,גולוהאי.כרלילהביהממתברלא'בכללרכך'".מיקלרלאסגלה

כנירסחשגרסוארמרהייחי hרכר'ארררנזירדלם Yנזיר"אלאלמצלה

וכרעתלערלם"ירזנ'ז jרברערלם""נזירכיןחילקךדלאהתרספחא

(ל)עךלם"~נזרר"אלאבגירטמםהבירןרחרספחכללהיחהולאהרמב"ם.

"נזירר'בדףאףגרסךראדלרעדלם'!נזיר!אלא Iבחז'יאשכחבךנעשהמה

 ~ tיב n jtהוזדכ"בעז'ףד tסו nבייןע!ר Iב nכרןשרבזחוראבך ..קחודו 11םלר Yל

 ..••םעדללררזנ ,.ריבארהםערלריבזיניוהרמאואםד ~~י-דהלכ I!געממי,ונתאךחלנב

 ~,,~.: Iלהרמנבשלמאמסחנר.ולאש" Iע! cוכושערךומ"רקללךם tכאנו..'דמ.גלחהםשודם

ערלם(זיר"איוזהבלשוןלהתחשבצריךשלאפוסק,אלאמפרששאינן

החרס'מישדד'אכלה:~ורחשכחבכסו"ב"zבמבזנהשאיךלעולם"נזרראלא

 1ר"נןולעךלמ""נזידכפשיטרחלכחדביכךליםאלבםכדלפניכןבדסואדלר

לפרש.כליהגידםאבהיפךךעןלם"

"ואידךוז"ל,להלכתאדזזה,בזלדף·ק IIבשטמהשו\ןהמדכרדמוכח'רכן

:; 
לעולםמגלחו iד~ירלם yלנזירהדיני~ןשביסמאחבזי,הרינראמראם

::r 

עדלםבזלרךעל\כרזדיןשמגלח."מא uנכןאםאלאמשערך"כ?יךכלמיקלרלא

ג Iלעןלםבזיךאלאערלםנזירזהאיז 4כגממראמדי·נינהרתרחילעולםרכזיך
:!: 

כןשגרס(כמרכביכסחנןהחרס'גרסך~ילךנינהו".נרוגארחרימינהשמע

פךסקיםאיךלנ;~רלפחרח,גר'רבר"ורמעדזלכחרבלם stנאןיהירגזולהשיסה)

הגמרא.מפשטההיפך



-, 
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הומכייםעלהודב"ז , dהתךספךחנרסחתאחלגלוחידינךלאל :!Iיורארלי

לעולםנזידהרדביחדורמיכלנזירהייניח"דדנזרר"פתקרז"ל,ארמר

אלאצרלםנזירזהאיןשגהאלףאפי'שגהמאהאפי'ערלםנזידזההדי

שכוונתמישו:רהאררחשכתבכמךבררד'ו-צאזךגירסאלפילערלם".בזור

האימרוביןערלם"בזיר"הריביהאומרביןח·לרקשארןהיאהגמדא

נזיר"אינרשניםאלףאומאהנזידהדיבירה~ימרלעדלם".בזידריני f';ו

 i"באלאלגזירןתןקצבהנחןשלאלעולם"בזיר"הדיניהאימרכמןעולם

נגיהאםהתרספרתדבדיאחלהכרןגםאפשרואוזבעולם.עדפי)לערלם"

לארכדןקצבתהביןןוילוקשישכניחוחי"והחגיאל. IIןכצקלהאחחהגהה

ח~יידמייודעשאינןקיצבהלדאיןלערלםנזררארחרירימיכלקיצכתה

 •••שנהאלףואפילרמאהשנהאפרלו •••כאבשלרםלצרלםנזירזהיהרי

מוחייםעדאדררנזלרל~עולם Jבזרראלאלהקלכאכשלךםלערלםנזידזה

 Rשידבד?הםאחשיבשמעתיקלמהלהברןרקללעיד.שפלרשתיכמווכוונתם

כ:ךרההש'כאשדליי Iסערללזירנ.אלא • .•םערללרנזרה Tיןא 11זןשלןוכה

לעול.,שכחכחיכמופעמיםכזבה"לצולם" jמ pל

"ער,לםיזכ'ןההבדלאחובדגישיםשארנםהדאהאןגיתיהפירךשאבל

רא"כ ..כדבררהםעיקרנזולכ •,מרחן"ליזעד Iלרםז Vאכן IIןביאלא Itלערלם IIל

מידילפרשטדחלא Tהרדכ"למהגםרמרכןכןופירשגרסם Ifהרמבאףשמא

גאןהשצאר ס',"אגםרר'כמד ..יפהםללועםזזכZכדהררכדןחמגרר ,לפרהריש

דשעררמכרדדכא-ש iנפהרזוםווילדעחארמר: lהרזשכןכזופיישכדכרינר

שהםדמילחארטעמאלודצ.םמפךםנךכלשהריקיצוחא,להרארתבמי

איכללצולםנזירהריניארמדאכלמרבדלרת.שהםמפנרהרכה!נזירריו"

אלאלעדלם,מגלחדאיברקאמי,לעולםזמןזהזכיררלאחיארלחיו.רמי
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כר,כללחירחאפשר,שאישביםלאלן"-ואפילוזמןכשהזכ'ןראכלכאבשלרם.

לערלם •.•• _ ••כלךמרהיאלעןלםנזרראלאערלם,נזירדיןליההךילא

ראשל'י!!כשערהמשבהעלח'יבדף.זז 1גפרקהר"ם .i1פיר'כר ......••.•עד

ףבסר Cללזןלכבחלגמיררמילכםלירעוזביזהרהכ]ח l?'םזזדהר !Iכחכ

מבלחאיברלערלםאדעולםנזיראנרהריאומראכלובזירךת,נזיררחכל

.לג~~סחמפררשתערותכאןהררדרכי".אליבאכאבשלרםחרדשלד'ובאלא

אברהםררכדנךשלבן,התרספךחשהרמבחם,בראהלבןוכפיררשינן.הרדכ"ז

 n ,.ךמקןסאהגידהןכאישדךךלבקרךל 11נ •זב"הרד tךסגידכךגרסםלכך

שםערדה l!ורז'בלאדלןםמ"ג i1כלפניבםהדהכךוארליוספחא)., Iכן(ךהיא

לכאו-לא Yהכראיןהמפרשמוהרמכ"ם.אחשמעחיקנראהכרדארהשאיןאלא

 .ך"גזררערלם"!ינזירכיןהנריל ~~לזרא Iף lש~רארהקצח אל.,:לכאןך{~א

לעיל)~'ו j(עו!ילעךלם"-ז Iראשי"שרערכמשבחז'כדףגירסחר-היאלערלם"

גןפה.המ'זLנהעלרמפיררשןי-ל nזך iPדדיברדדעללטבורךאיןכפישירןעאבל

הכרע.אין-ילכןכדלפנינןשגרסנך,~הח'כדף

ד"ההספרמעמרדרע"בבעמידת RTהלגררסאראדרתככזה 17\יפ IIמררכן

כלדהררנןלעךלםינזררהיר"הלכך IIי tךאו~ רעי,1T"ווגבראומרהיארקשיא

להירתןחדרןרמי f שהריהבצי"ככדייקלדייקאיןרשדנשלשים~.בכלבזרר

דהריהקךבךזדס"פירשרהחביא)ה II(דחיר"ימי"כלשלהברייתאלגנראף

הדאשאף.הדיגבשלרם" :I-נזירכמןמבלחרארנרבחערדמקללעדלםבזיר

ןמפרשים'לעולם"ו"בזירערלם""נזירכיןהבדל.ירדעיטאיכםומקררותךך

חר. Yךסימישרן·אודחכדברילערלםי'בזרראל{\ערלםזה.בזיריואיוהסיפא

אלליכןמפרשיםהיךשלאשב"לפנ"להחכסככורכמחילחפדגישאנרישרב

"לעךלם"יכיזערלםן'נזרר IIברומפררשהבדלשרוזנמנןששלפניכןכמוגדסר

";.: 
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הררב"ןכגירסתמד.שנרסר xנינ~ nכרעלאלאלךיבא*נ"משארןאףעל

 )ספדח ,.דומעמ"כל •(עמךבפנילךמכגרסרככייררמז~ה •שאר"כרםערלל "

הריני).ר"המ"ה Iעמ(ר"פהקרנטרסשגרסבראהרכןח,אדףהרא"שרכן

פיךרשעלהמפרשיםרחמהר"רכא"יכאןזורכן;'ןלעללךוילנאברפיסראב: 24

וז.:הדד) IIצ(עמרדר"פהשיטה,כשםליהךי pמ" tשדעררןזלפזזהzנפרש ...,11-
" I 

, , 
ר"הבר:ת·ראשירבא,ד"האררהקרןאך,ד"הב II ~רדשומל"מךפרדךשך~

~ 

"דכא"הגדרסאורנצ~הברפיסהאמתשלפיאלאד"ה·אדכרא.שדהמרומרדכא,

נטעהגיהמגיהיאיזה"רכה"יצ"לטערתמהסשאחרומנרארהמקימרתכשבי

מתרעבתבשבין"רכה"רן ILברא'"רבא"הגררסאהאחרון.כמקוםךן !Iהרא'

יפררשי,ר"ה )ד"ע(,דכאדזזהמעה"ס),זג y (כר"פר"ע,בשסבשטמ"ק

אבלהמקימותכשנד"רכא"מצ"ינירר')(דפוסבמפרש .)ב"ל(ןבמא'לרל

שרסתזאחבירסארלפיהגהה.יכה I-tשימטתנר ."הכר,"!בשנימביאיעקב

רכןשכיין'ממש'לרנדרך.שדהרבזנררמרשםר'יפכסיךזז('·עייןיפה.מכיארת

המקררית.ה'גידסאשזןספקראיןבוזiבררכהשצ"לכחנךל IIהנ~חךןבים tiןכל

ךגזיא,כצזזלרכר'ז tקשד,~ l'tלךלמהאמרפפא)(~רכ!{ר'ופכחב.יעקבבבררח

דכאאחרררכהדכררכסדרךלמההקךשדאלמנועהגההשזהרמסתנר •רכה"

 .)ע"רבשט zpllנ Dבש(צרדןחלמידך.

 Iם rכגירסחרשעה: ••.הריכי 25

 J 0 , 1 (כ ,

 tיג.;ו+-,וזכ fר!!בכמשנרןתזגיתא

 " filוכראחדיירסנזיר"הרינייהירנן

רה'תלןזזן "(ג' •פי Iוכ 1א fפ"יכ .קר I1כ

לפנראףהיהכןירר~ Hשבמכמשנתבםרכו 1פאריזר IIכיז;ןיך) l\הדכרן

י,'סףר II ר,[לפנרגםחד". '1 }וירםנזלרהריני"הוזג ,אומרהראשהר"

,.,:', 

.: ;"} 

',;, 

,. 

":":,:: 

.1 . ," ; .. ~ 
זז i'ה

 r ;j,;~~;:(JQR. y p.401) ·פזחבראצלכ 11גדכןר)לאתעש fזאלZכך(ערידכ
אפש'\:(יןהרדוזןרכחנכראשרנים.רכוכטפנינוא t'קךזנ:וכדפוטנל i ,רמשכרזיר.
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עוזוזנ.ך 1'ס lעמ'"מ i1,מלנךהדפ'רסיס"גיסחתלןהיהא, fזסע'ש.ה"בכליל !Iז

המשגיממסןרתאלאהבנליממסדרתאינהמ'בוסתתזה,לפידיכרת) .-tב

בגמדא.להלורעייןרהירךשלמיז

5 ~-b ~ מדבריאבלרמחצהנזירהריניטתני'ד"הבשסמ"קרמחצה:אחת

המפרש.מדבריכלפכינןשגרסןיהדדאמרכחאחד'~ךםבזירהריבידווה

רשוזרבלשיומפררשרכוומחצה"~חת"בזיררתסגדםירבא

ימים'ברזריןשהרילדךקא nנחוכר'דאמ'הוכאאכלה fIבד 1!ךז"ל:ב"י

נזירועליההירלאכללנזירדח iפישלאמסתמאכזיןהררבירכך'ארמא

לארדאיהחםאחדוירסנזירהדיניאמראבלנזיררתבכ'וחייבדכך·

 yמ V1מרהתם-הכרלמחצהדטירלאהפםקהבלשוןקאט'דהא t,Pלדךכבחיתהרי

דמתבי'חנאדאשמךעי·לאודאיירםמ"תדהיינררמחצהאחחבזררהריכי

הרינייאמר'היכיכיומחצהנזרךהריכיקאמ'לאדהאשחיםנזירדהוי

 ""יכ " VJר .'איירםירוזב

לא Uןכלן'~ "'-;לכנזיררתפו'זו,זLלא,כ;~מרךבןינחןמוכנתצב!]יך

לנדירוח nבח"לאהספרס·לפיאולדורקא nנחלא!!נזירות!!ברישא

דריקאי'.

בלשרושיברישיששהעירנייצ'!ך.רךבסקר lדרמי~ח.ז.הר'/ר Iלמךמרדני

 ••כיי"ו/ר Iהרש

פארחרתזאחשסךגיארפזנזהוארלדזיהנר"ה.נרסח~~ןחבכלבאןהבי: ~ 6

ישראמכםד',אדדףסרגיאעריו"הלרן".נזררלשרןכיהממכחלש~רהיא

לרב tlן I'יהל Iגירסתשםמקררןתבהדכהנשרדzכ tlמכדיז!!הבנוסחאךחגםשם

חפזםצםםשדבהערנדהאלהלדכרינךממךיאולרהרד.כחנרישגיהדפוס

זראיואוליאכלהזאח,הסךגיאאתהמותרתהירושלמיכנרסחתהמשנהאח

.: ~.;: 

.,:. 
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דאהלאמפזרבואוליהישיכךחכשחינלמדהלאבזרדמס)שהךיראיה

דחיק.ינדאהה~רושלמיוכגירמתמסנהרקכאןבמךא

כrז n :א:ו 11אדרקדחךרר Tניתלחנ 11פרשמזז, ~\קך ~לד 11 • •פזזרלדךקא: .rכחי 1,בז

הםפדש~גירסחפירךש 26-25שררהיא Iוגלכזרלועיין lf!לדוקבחח!ינזיררת

םצךסטכוכלפגינו.במשנהגידסרםךנים Wהרארוביס: .rהריני._.ש 8-4

להוכיחישוכזם"ד.עמ'ור"פול"ב,כ"ך,עמ·כמאיריהריני,ד~הכחוסי

לדמר jיוםואחדשלשיםאלאשאנן"לא ,ל, rרזבגמ:דאזI zמפירךהרא"שגרס !1 '

בזירשהואאחתרשעהכי~ם)שלשיםנזירהריביאמדאם Cר~חנידאמרהא

ררםושלשיםאחדאמרכאילןרהוישערחבדדריןשאיזלפייוםושלשיסאחד

אם'אמראבלרשעה(ידם)דשלשרםדימראירםראחדשלשיםקאמדדוקא

ל IIנ .!!.כהרגקאמייחידא".רםדאמרלשונרמריתרראחדרירסיוםשלשים

הישעםךי Qי 117לשוז ן"'בשיומיךדזז Tר t :יכזtםך.יrוגרסלא l1!םיחיכומרירכדש

שרם tוש 1 •ונזךמולשין;ברד ~ t ."ארמי"דאמרנשוזםדיךח ~~יסושלש "ברןואחח"

שגרטבהזיאס 1צוי Zנ.דכןאהד""!וםריוםל"שלשיס·דומהאחח"ו!.זזעהרום

 ,וישאחח".רשעהשלשיסנזיד"הריני p.ןנ?זJ lבשהמשגהעלדבדיךמ·ןכן

להלן.עררדכדדחקשלפניכןהלשוןוירשב

~ ..... ] 

 1cאלאשבךלאדב'!אמרכגמרא:הראשךניםהקשוכן,~חנךםח':~יסודשעלנ"ל

בירסתם)(כואחדיי LOיו Vיוסשלשיםאמךאכליוםואחד·'שלשיםדאמר

מהןחירצךכמשנה'ככללשארנבהלשדןעלשנרלאאמךרבלמההכיכךלא

זי ,.בו •קצחםילכלןכמםבדידהאיורזז tוד ע\::מרבאנש-?,לה 11ד t .סןחכ ,צחירש

אחרחגירסאהעדרווו; Jאןהמארן'" ~מעה"ס)ת IIע 4עמ(י"פ •סישרד)אךרח

לאשנאגררטיסישמקדםרמכל flךז"ל,ןנעה'זם)ג IIל(עמ'זאחקרש'לאבגלל

יזהשחיםנזיךהואהריאחתושעהידםלי~מךאבלאחחרשעהשלשיםאלא

;1 

'1 ::, 
:;. ::~~: 



 5 ~א'פרקהערןת

לתרזמכרוגחליגדאיחזרבירסאהמשנהחלשיןלפיירחיברחהלשון

להלן).(עייןסקרריתאיננהרא"כהקרשיא

גורסתדהיאהגההושאיננהיפהמתפדשתהסךגיאשלפיהבירסארשכרם,

 .'מכוr'ו

שלשבזיראחחיוינעה[ידס-'שלשיסנזיר"הריביבמשנהפידרש:ה:נאסרוכך

אחת"וrר~עהכמקוםאמראםהדיזשהואמ"דרבמחדשזהעלירם".יאחד

א'מדאםךא"כערת") t.1ןביזרריזאיז l!שווידט"הידבךשעהןן tIכ Iאחדן"ריוס

שישי nדירמיאיום"יאחדשלסיסכזיראחדויוסירםשלשיםנז~ר"הריני

אמראכלירםדאחדשלשיםדאמראלאואשנךכןאינראבלאחחןןישעו;ירס

בלשרבר.לקצךיכולשהיהמפגישחי"נזידאחררירס"רסשלשיס

יום"ד n ~,ןשלשים II-אסר rאלאשגד'!לאאמררבלמההיטגמוכועכשיו

ממתכרולאהמאירי.יהגהתהחרטפותלקןשירתרליתאחידרשןעיקרזה

כ !Iגנמצא"יוםיוזר.א J"קושלסלקכדימ'י l!ככמשגתווירם"שהוסיפר

פ Jlברובקךנטרס'מריוז"'ג-באיבלשיןביזzטמ"ק'ה tכשבפיסקארן'ככ"י
, ',' I 

הגזזל.הפרושפירשילאכרםם) Iמעהזבז"ח 'בzע(

וא"כלינויל)יירן Y (פירך'שימעיןש eךפיןכןגרסהרא"ש 1Zןיתכןכרם,

שכחבתיכמןועיקדדוחקלדנד~הזהא~לייתררזז"כלייהיהדיסראלשין

לעיל.

J: 
;1 

! 

.'.'; 

\. r"' : ;" . . ,~r 

. ~ ~i.~ r 

(נ"אכרא Oהאותהפירעליפהסתפרששהיררשלמיוחנרהדךזןסבראלפר

יכרודהרהשחיסבזיךאןזד'ייוםייםשלשיםבזגדהדרגיאסד :,ר :)'בעמ'

הררניאחדייםנזידהריכידבעלפליג'מתבי'יום.יאחרשלשיסמימר

שם tכלומקשההואהמשנהשל(מסיפאשחיסנזדרזה ~ר~ומחצהאחחנזיר

אמרכאןאף,ירם'א ftלנזיראחתושעהיוסם l"של'זLנזירהריניבאונר,

':~~ 

:1 ( ':.:~~\ 



 •.אפרק .2lחעררח

רעלל"א"'יךס?)נזיךאינךלמההמשנהללשוןהzבקבילרירסאהדיוס,"שלשים

שםפיררש:שעה?!"ראחתשלשיםפימריכדלתוהחמההירושלמיחררזזה

טברחוא"באחח".רשעה"שלשיםירסלרמרצריךאלאקצרהירחרדדיארן

שנדחקומהועייןהפ"םפיךךשזהרבככלי!רגמברתאחהילמתהיררשלמי

 • 110 '/עמ·מ IIמכלנועזזהאחריםיס zUגפדו

 Lכרמ .ל~ yלהניד~נההרא"שכגירסתהרדהיבמשנהון·רכ"יהדפוסגררסת

'קשה cהיפגירטתמזן.זןראף ) cלמ(חשורהמגירסתרשרנ;ןכגמראגדרסתס

נזי,אחדדרום"שלשיסאמרשאםשהסיבהדבדנרילפרשיכולברשאמנם

ושביי!'לךעזזב l!ייםואחדןישלשיםכונךנקשראיברשהדיבךאמפגיהיאשחירטןז

אישהריזהשלאחריהגמךאדבריאתהרלםזהאיןמבסמר"פ)(עייןהתכיון

לגירסתגםקיימתהקךשיאא~תההרא~ונה.בלסרימאשרהשביהכלשרןירתןר

שגירנ"לנמאדרי.כמךבמשגהלהתאימםרבדבריראשאתשיכררק 'ו,כ"ר

מבאכ Iו~~יאחחפעם"ירסוז'שהחסירבטזזםיסודההאלה)הונקןררתזעני(שלזאח

כעיןהגירסאלהביהגיטןרו'שבב""אלאמשותףממקררשאברסשניהםרארה

 .ייירמאריהבד

אחרתגירמאשהיחהבראההדיכ"ו""נוסחתועירווו"בדפ'המפדסלפי

 Cבעשאחחרשעהאחדויוםוסישלסיסבזררהרדני"האומררז"לכמשנה

כלבד".'"וסל"אאלאכנזדרןתחייבו~ודבןא IIלשאמרכמר

רז'ואימדהואשהריכןגדססלאבראהרבאמרדןוחכגמראכדכריראכל

כחב'בכריכו ."'וכירסעה Qשלשיאמרדכיממחני)דדירקדנןהאידג"אמר

כזאח'גירסאהכידהרדנ"זגםאכל ..רציי,יעקביי rכ"נרין 'lהמינ}ה"גלי,ןכעל

נמ~בההושטןכו~.ייוסיוסשלשיםנזירל~הרינד IIרזה"ח)(פ"גבמסנה

ין~אחדסלסיסבזידאחתוסעהירסשלשדםאיאחריירס.רם~לשדםנזיד

,;. ~ ~~ 

'i~: 

-. ,~. 

i 

.)~:~ 
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שעה,לאאיוםדבזירדרבררקיימאלאשלשיםבמיל~והפסיקכידךוסצמא

אלא"ל"שדאמרכרב"ל pרלאלשערת.נזדדןתשאיןיוםל"אנזררוהרי

משרםשתיםבזידאחדרדרםירםשלשיםאמראבלירםואחדשלשיםדאסר

ישאלאאחדויוםבמתבר'גדסרדלאלמפררם 4ךאפוהחס.א nבדאיכר"עלה

א·בזירדאינואחדוידסירםשלשיסדאמרדמימיבה"לפינושפיראחח

שערת."נודריםשאיוכררןיפיאאחדבררסאחחה yשדהאיוםואחדשלשיס

אנחביאדןכןגרסהרמבזומואםשנה iהנצל pחרלרבזרכירסאלפיאוזב

דמתביחיומחטאנגדכרבהרמכ"םפ~קלאלמהכיררשלמייסרדלח~~צריכים

... ' 

שכחב(ן·מהסקדריתאונגהזאתא Oגיר .1\וקרובנןזל"כרס,כאחרוגים.עיין

דלעילי W!ירדלפיארחהדרחהשרבהסבראבדייקזןרכר'" c"ראפדאח"כ

כגונראהובמשנההןעיקרמ'כ'י,שגירסתנ'וללכןהירושלמי.)דלפי

שפדרשחיה.וכפד

שגירסתדהוארביסכהרסרמ~סכותכרואביירחרברעןפתרוןארל"יש

: ':':~ 

בגללהבימחארתככלככררהגיהוההמקדריתהיארהzכפרשהרדב"זשלהונשנה'

שלנזיד"הריניכמשבהגרסהירדשלמישהרינראהלאזהברםרכ.דברי

להשי~זדיכיםהרולאכןגרמךשאיל,הראוההרכחהכמש"כ.אחד"דיוסירם

 Pרעיק~,נ"לראשוןלכישחירצך.מהלחרץיכולדםהירולא Rונדדוקלרכ

וצייע.הרדב"זגירסחzנאיןליקשה

"בזידריא lfרכדכזזז)(עמ'כסאירייכן!'נזיריותייכמ'-נזרררח 5 א,"

 " fחבזדדיהקיצירמןנשתבשההפקיררחירובהדפ'נרסחתראוליישרדכז

 ..הרגיל

ארתהרדוחתגירטתינךאףמביאוהמאררד"חכיח".רר"פכסאיריהבית: 6

y כדמכואצלדנרכזזז.עמ)יישI בךפהררומיכדפ'הןםc וזהביחארתאקךשד:א
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 Rהגירס"כרzכבוום ./Iו.ישראלב'תפארחzבוזן"כמביןאר'ניילכז . ) Ttlיהל'כפזוג

להוכישםהמעירש:וםרמהונזייןלמ:זירי.באמתכררנתךרארל" " nםלאחבי

קיפה"מלאחביח"מלאבירםבאסחהמאיריאבלפקרריח."הכית"שגירסח

 •שפיריאתי

,יפהוהנוסחבמשנח"א y fזלבוילה'וzרהרר'ל !tולהיספהגדרלה:אחתד

צ!וקיפח."קסבה"הכיח"; Iזעלמרמבגדדלה" 1Iןקטנהאחחאוךפיררשך

ל~קסם.כטעךתשהךכנסהגלימההריהיבי~'ההרמפהיטיר:כלבזיר 9

דקנילהיאנזיריךתזעחאם~קא"האעצמההגמראמדכררלמעשהנסחרת

כאמרכמשנהאםעלרןקבלהרכהש"נזיריךת"דעח~נו'צליעלהאיךשהדי
. ~" 

הזלאאך,ולעלכק nחא"רח 1וזזנריייבהך tlמלךעלחלגמינןא V11ושןפירב

כדפרישית.בסשבחמקומלןראיוהגמראשלהממקנהלפיפירןש

"שנה",'וכןהבירסאהידכתעיבשני :ההנהדרן,ורת •••החיה'יבוךת 14-13

רפירוד"ג--נרדעכלתידפיםי IIמשב ' cבפארמאפרוז"לךא'פאדמא
, t 1 " t' , --.. ---_.--. ...... 

ם flשכשסמ"ק."'~'ברובכש Iדכדאז f-ברא"שבחוס), :-זתר~~וכןקאפח.דפ'המשניןת

בזידדחיךמונההשגחימוחכמנרןנזידהדרנר"האדמ'כחבזהל'פ"ג
,~ 

כלנזידוחה'רם'מאךח fגמדנההחמהשנתפירשאםהסבהרמךחכובניו

 oואםנזירוחיד'גמאיח fגמרנה·לכנהשגח /1פיר;יאפדיםל'מהןאחד

"שבהכמשבח~גרסהכדחאיןוכך'".נזירוחוחמשרםיארבעמאיחשלשמרבה
::",:: 

הר"מפידךשסעיןפודששהרר!!שבהןוגרסשהמאיררימדכחכןבראהאבל

שחריהגירסאוח.ביןמרכהנפקאהר"םפדבדי,ספןר~מכ"מ .)ח"כ(עמ'

ס"ר(עס'פ IIהחzנה.רכשנחו I"חמהואילךהלכנהכשנתגמ .nvמתפרי"שנה"

חרס'יצוויל Ifהגרשמך"רםש"כיעררןכדלפנינן.ים Oגרר yltרר2נעהזזם)

 • C 505צםכפשו'
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רן'ןכנוסחת .)א"פ(עמ'כר"פנ.םצאחונ',"לסלקית"כנומחתלסלרקיה: 26

"למלרקית".המצטטקדוםמקידאףראיןד"ע.במפרש,נמצאת"לוסיקית"

(ד'יהרדת)י pימלשהכרדגהלפרשבירחדב"להפידוש?מהרא"כ

וכו"במלקיה"דתיי~ןתסאירימנרסחתמתחזקזהפירושלקופה".'{"לחזיוה

ןנדנד:ום.)כלשרןמפדשעצמןשהראג Iנאעןכדייפרכן"בחזייה'ןגם

"דששבאונתנכרן(:~ךהביןזזלמלן~יהןןשהגותשהמכיהיוזכןברםז

"חואד"מעיןתהוהןהצורהלמלקןן.זיבמהיהיההפירךשןא"ככזח)י tiאןכי

יגרס lכ~הה 11ד tסןחהן )כמודגש"'מש"כ(ע"יןשבתיזפ

מקןרשהצרדההבינךא"כלהסתלק".יכולינך K "ומתדגמיםמיניה"למלקי

לןכ·זהיארןי)ח ,.ל(כןנכןח"בכהאםןל 11ננרהבדידכראךהלפעיחאניןכ

ןר. pמאלאלהיות

מיבלךאיןשלפגינןהנרסחעליה:',\,דקביל jהנזררר'חדעתרםלקא iדה" 28

רהכל"נזירידת"דהלרנואחרנרסח !tשי?אלאעליושקבלהראנז'רותודאר

·5" 

~. ;".: 

. (.:~ 

 tדכלהסברדהה,וי 1דןכ '}~לךעליךקיבלז iגזיריך:זזהדנהס"דיפה. j.l\ל iע

(עמ'די J"'כמאהריכ"ן,"נוסחחלפיבמפד:iז. fנר"אגמצ\~תח t-'.T Rנרס"וכו'.

כן.גרסר"םשאףיכראהוזה)דזזהפ"כ(עמ'נד"פנרמז),עיאסוףלזן,

הקיצררשלנכרןלאבי~תךךןאךסופרב'ז:עךתארשלבךהגררמאורמרד

פירשדי ilשנזררךת" I !גרסככרשהדא"שבזו?כרםלערל.ךכמש"כן Iנז~רר) Iז

קישדאיםשללנירררתשגילחיאחדעילריהקנלחדדלשלבזידות"דס"ך

לנזיראכתינחתדלאחדדלספקאלאעחהעלירראיןקישראיםמספקגסחלק

הראדפרררןפררךשלהקל".נזידוחיספקל~הינן nמ~לארמספרקא

עלי,ישבןחרדלנזירותספקשדקס"דקישןאיומנזידוחשיצאשעכשין

זונזיררחןןאצלושנדפסאע"פ"נזיריזח"שגדסע IIדמדכדרל IIינ •וכר~ךמספק



rזד tזס y I1ךא 11ד 11סדזןון'הנדפסמעיזהיאהגידסאהראשךניםכלשם:אצל

א-פרקהעוות 21

דקס"ד JIמזבררהםשמוכחכמ.ך Itובזירירת Iדפידק-דה"נזיררת"גוסיהתרםיאכר

אחח"נזירוחולאבזירירתהדבהכלר)עליהקנילבזידךחחרדלאמדאי

 .. Yך"מדבריהברחגםאיזילבן

מחכרריןאחריםספריסלאיזהיודעואיני .'מכ.ךלא ,)א"ד(ן fם"ד"האאן

 II ~ j"לאכרסהמפרשבדם, .'כzכווילאאםוולא'זהגררסיםרוילנאכש"סהגלידן

לעיל)עייןיל I(בצדנזיריךתאמרחמציתלאהא IIמדברירנר;~ה Ii {כפי

 ~ Pנעילהוחכלהקרשיאטוףרלאהחרריזהתחלתהםאלהדכריםךא"כעליך."

 ,אחהנרז •ד"זזטוזקשןZכהאמריהבזל 1'כ .קל';תרחראהנהזחסךבשאלאחדא

 nכ:רכועייןומפדש.גמ'ב.דלפנינךהרגהזה.כגללראן'ליחרצןלשרן

"וכשסההברחכשמחהמא~רר'מצסםמנררןירדעראיניכזה.שקדמנר

ד t!Oלאאמר Pמאןדא'יבה .I1הקיאךען·~ש.ןהפירךשיםהס,עמיסשני·נזבר

ל ltשעכשיוכר'".כרבילהמבריהודהדרכיעליהיקבילהרא

 •ק "ב2כI1 iבזנמצ-את

ד,אדףלעילשחידשתימהשלפיסעין'("יצ"רדיסיטרךבסקיח.ז.ר Itמו

ו~ן"השאלה"כ'יה"אמתפרשתכאןגם Iש"האןהיינרפה.הלשוןג'וכלפרשיש

הגהה.נלlז"פהזוח zJנחפרהסרגיא,כ iאבתם·יה!סןזד""הא

5 I J הנוכשבללעיןערר :חהמ• 

5 I ד ~כחוסחמה: •.•יא~החנ!l בנרהררךוהתנ 11ררביה"I T במג"ןהחדצמןד

רכברכללמוכוהאלרלמיליסו~ין ."רכר'מ,שהיהרדהר)אמרוכך'

ךיי~נא.בדפ'הגיהון

החלנ1בך·ךהאחרוניםהראשוניםרכללפרשהקשהזאתרארהכלל·א: .....א 9-7

מאיעלהמקבלקאנזירותחדאאמרחאי"אלאסכה:כתוברי"דנחרס'
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שהיה;זרהיאוביתאמהרמיסשמ"מנזירשיהאדהייבוהחסהימרחכמניו

שחיתה'רמשסעפת.וו Lשל-" !iסכהרצרר)כירןלרמרשהרצרןאחתשנהבזרך

כמרבדבררךמגיהיםאבחנואיןיאםה~תה.מהירדעוארכיאחרתגררמא
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 . •וזי ::P1וה I1ש tlברא"פורכןכ"ו ",זכקלה 11
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שלפיררשיכמדבןהגירסאךתאתשתימכראככדהמפרששנייההמילהלגבר

"ראיתאח"כמש'וכן i"להבאיןאחרתכד'שיבלדן. Iשגרסלהירחצרירהראשון

בחדדושיבלןיהדבכ IIומשבראייש.נמצארכןוישכילי"גררסוא Iר •דגרסדזז

ואין!!שנליזזהגידסאכד"רשהדידק . iל,החרס'גירסה!זוכן 54 ·ע· iIפ IIך

אך''מומכרס Iרז"ל"הו"גדסלאשהמפרשבראהארכע: •••הך 33-21

 " •.•ייגרוגזירהדיביאמדראםחח Kבנזיררחחייבהאבזדר



,ו

-,- 9 5;.: .א' Pפןהעררת ,

"הןבד"פפרבטיגךן".טטדיגרזטטרגיןד~גודתהןהדשיןנה:כחומ'

 •חךיגן l 'נפרברןמטרדייגרךטד

 " ••• 1דיגר"הןכך~א

 • • •tוידרןזכיתרפ 11 זו... Cגןר nסדי '.'ר f ו... >כ 1יחרדוזןס "ראב

לשאוליישפבטרגךן." •••כסריגרן •••טריגרן •.•ךרגרו •••"היןכפאידי

 un deus tres ~atresצרפח,מלשרןהושפעהלאהמאירירשימת
') 

פ"ת. ~~עבר"פועיין

זירב •ךפשכ Cסן nרזןציהגרשוזלוך Iמדזכ IVמןזהכלעלןרעיי

 • 504צמ'

• 
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רכודכילח"חד~,,כמובלשרן r"בררברת'הסוגיאככל'בם~ךגךךגרך'ח:ס,י

שארראשרנ~ס~בכלהיללוביחר"תכמפרשפ"אוכןהריגיר"הבחרס'

בדפ'.נפיסקאוכז •ןהדבילרת"הבדדגדות II,איתאדבלערךכלפנינר.'ובעדוך

שבתן Iךצמוקיםווגדו'גררתגכמך'רו !Iליאשגרחוהיאט"סבר,'רספה ilהשם:

דרפהה"נ"אצל,ן1ןלפעמדסאלאר" aכ"כארבראיח 'ו,ו I1כ Iגירסרדסך': 4
,~ 

f '"כגררסחכומכ"מ p • מפרשיםשהדישלנןהחרספךחגרמךשכזונראהI1 

.ראיהקרבותעליהוהריאמרכאדלרהדבילהימןהברוגרתמןהוינדוד

גד)"ככיחכארלרכארמדה Iר'ע"בלהלץאמרםהיאנדמרשכןדספחנ

החרס'כאז.שלהגידסאסזלהבדילשכררנתםר~ראהבפ"ד)"כאומ'כלרם'

שהדי plfצע tבדםכבי"ת".רלאבנ"ףבפי'ו'וכאוונרכהרי~{כותבד IIדד

קרבז,ליהןהריכאומדדקאמדרמאימפדשים"וישהתוספותבשםכרתב

זרעליחריבפירושלנראמרכאילךלנך.לחשובישדמסתמאלומררצה

עלכליםיר Yהשלאהעובדהומעצםפיו".אחלשארלצריךואיןקרבן

ק~המאדה~רשבכתבאלאהחיספרתכדברי'אפילוכלפנינןגרס Wנראה
~ ,". 

 ,חכרמיםנן 'tו.הראשארלככמר':ך~זכ IIכאןבחכרלואךח 11דכה,זדבך"ףכרזהכ

כוונתן.עלאלנר VJשארכפידרוzישאמדמפרשדםשהדרכבי"חשבדםך

עליהן"חדיבפרררשאמרשארלךמאדחלקהבכזוףשהגידסאל Ifןב

כשחקרנרהדכחש.ואסרביחאמהנזירגםאונןואםעלרךשאמור:ותפשיסא

אלאבחכדרבתילאומרבאו Iאלאלימרמובעראלאעלי!ןהן ,רהסרבאןזן

 •בזהשהרגישןהאזה Iד .ג,א IIקמנח'חדס'עריןכקדבו".עלרלארסרן

מש~יכועירןחבכי'והג'תנך t ~;להעדיםכלנבדלהכריעקשהברם , 
."~ 

 •tוזזסש ,עמחדמיךרבד Iוסשמ)עמ 11ךמו •ךלשחןמל 1:1הכה 11ע

• 
קרןרכזהןמליאברלכברפיהיזולכיקרעל t'דהרוב"כארהיאא.'"רסגה tי 11רכ

החרס'.וכבירס'קדכן~עלי"הרילקרואשיחכןנ"ל
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יעשהאשרמכלנזירהרי rכ"אמדי !fד"פגי:וסתרחמנ': ..••הריכ'ל 8-6

פגיםכשרםאיןרלכןרו'כ"יבירמחכדירק tכמעהריהיוחסנא"אסר

 ':i' .. ·'והפיךךשהשיסה.גרסרכזכלדי.בהשהרסיף nההךס~ןאחנהלהוסיף

כןגדסהמפרש tJשאב"לבחמיה. f"!11כרכיישזזראמריהדאזרבירסא

 ]!ר !i:בחמי'בזירהךיאמארש ltכ,זרלדבר'איחאלפג'נךשיכרש.כדבר'י

~מקךמחאיבה .f"כחמ'רn lת"כלפ"זשהר."אלהדכררםיקשיםוכד".מכל

וככר"כחסיה".לשרןשיי,דלאב'טוטרלאהגמראדכרישלפרפרזהכאן

 " Lי'זנרהךנ7אמארגמרא"ד"הידדוה.כ l1 ז~;:רחברכחזןכקךשיאהדג'ש

קשיםהדכדיםשעדייןבזזלכדם~ ..כצ"ל"דכר'.כלמ~מ"ה )(ב"שלדבדי

אחרתדךךאיזשהררצורךלחאיובלל"בתמרה"שתיבתלהקשךחישדיפא Yך

שא"· ~ fרכימכל Iוצלמדסכת"בחמי·"שחיבח :1לפרוגםואיואמ~ר". IIלפרש

המפרשכדכדיהבכונהשהגידסאנ"ללכזהפסוק.אחרילה'ךתבריכההיחה

רן'רכווי' ;!"ךגד.רסתסעיןכלומרסכל"ב,חכזי'נזירהריש"~מרי IIוזכה'א

ככללמרבניםהדבדיםהירלא~ברל"אמאי""אסדי"חיכחשנשחכשהלאחר

ליתאמזבכ"י~ףרפהיערלחוהכל"'דלדברי".חינחהמרמרףהרסיףרלכן

ךהמארדי.רכך'יי.ד lJ.Iאמכלנזיראד·זיב"שהגירסאאל~~"אסאי"לתיכת

ראיןכתיב."הידדמבפןיעשהא~רמכלרהא~מאידביחעמא Vי r"מגרס

 '"M.רארח.א~ןהראשרניםמשארהש"ס.שארסגנרואלאנזירמגנוןזה
! ... 

אמדי flמנשחבשהר"אפאר"עיקרהנ"לוהראשוניםהידכתכישג'רסחנ"ל

וסיעחר)הרzנכ"ם(מלבדהדאשוניםכלירסי:כר' •••ני' rמ 4-1כ fט

האיכידלא"מחנרחיןכאךשנאסראחת.מכידןנדדךהסוג,ראאחמפרשים

שלפיפביניםכרלםנזי~"ואי·נדרו~דמךהילל tרכי •••דתניאחנא

צ"געמ'ר"פעריןנדןך.ולאיך Tנשאינןלאסרנרכ"המשנחבר
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 nל nn-שבהוהיאזאח,שיטהצלמכרעחקךשיארשהדפוםגירסחלפרברם,

בחפם">אדסדבדירשבסוףםפני uךפיררשירסי"כד)"ב"האמדנרהסרגיא

 Iראיננזיד"אינךאח'ראשםסרתדיםדברירימרףר"ם)לג~רסת("ומתפרש"

 .~.כסןףנתפטשחראשמפגיופדדושךירסי tכרשב"האמרברכאןבדור".בדם,

'כרסיגלריה.רהסתירהבםכדדרנעשהוכן'הגרךגרךןז"!,ו,ובן דמא;,ז'::דבריך

 .... jא 11י"רס ,רכהזז"כן,אכינןגרסיסלאבאשררהרבדחרסיגידןהיבחכ ,.פל

 ""ועמ'פ, IIרהקךנסרסלשון ,דt3 iש f(חרס'הזאחר'שיא .pל,לרחאואזוכיהרד:ה!ןכר'

צלי,קרנותןרהדראמר"ראיהארמרר"אמדברראףלדייקישרכןב, IIצ

 ,:"התרםפרתשאףממנןרנעלםאורהקרןמא").רעיין pללישנאכהםאמךדהךי

 .,ב"ש. ןr "j:ג liיעמ'רא"שברכת'דעיין fכוגרסך

מוארהגדרגרותמונזירהדיניהארמר"אבלכחב, '"הפ"אהרסב"ם

הריכהןוכיוצאהדבילה ,לירחמתרכברנזיד."ואינןכהן:ן-סררזה •

 •לחלן)עזזהכראבזוךהכוומגירטח(לפימשנהכסחםדלאפסק{'מההדאב"ד

האיכי"מחני'דהייבךכגמראאחדת Rגידסהרתהשלרבינןשיעדהכ"מ

רפירשרשאי[עדז.מגדל )ר, , Pדרחשזהמשנההלחםוכתנע"שרנר)"תנא

גסברס,הרדכ"ז~כחבוכןקמאללישבאגחןכד'פסקשהרמב"םאלאקךשיא

בחהייבלאהנרדדיסכדרךגדרשלאכרוןאךמרי~הילל"~ניחכחכבפיה"מ

אחגםפררששבימשמעהדיונדבלה.זןכגריגררתהראאסיראכלבנזיררת

ישאבל.'אכךד"ח 'ז' ' 6yאןרהקדןעייןהנ"ל.כמפרשיםודלאמשנחנר

עיין • riהנוסאתלשבש.כליהרמב"םסלופירוסודפסקןאליבאהגמד~לחרז

פיסרר,באךרחכר"ם!רפסק~בא"האיכי"דלאלהדיאשגרסבמאירי

 ~':':הנ"ל.ש Iרא'ךכ::רכחכאן!ןן. IIדמכחידרשיוכן •.כאן

וביחרדשפירש}"כמוופרש!ם jIךךמבאחהכייחמההשאלתנסאלן]ברם,



 ~ב'פרקהצרךח

בדיר"דאינרנזיר""איבראלאשלכ"הכןפירשלאפיה"םשל pשכםהד" .~'

דהיינןדלעילשהקךשיאב"לדעתד?אתלשנןתהביארמהכןראםקאפ".

ר, rlחכר.רמופההסךג·אלת nr,iIל'פי l!יומיכרבי"ב"ההמיליםפ·דרשכ.ו

דאסרר"בז,;ןדאמריזיו;ןויברלהירחמוכרחפידךשםחסרביאשבסרףרמאחר

איוד"ההתרספןתקושיתגסהררוחנ",ומזההסרגיא.בהחחלתפירךשס"כצ"ל

 Cדכוzנאירדרכיכרכנןב"הדסבררליiנ,{יוסי cכרב'יהקאמראסאידא"ת

לחתיר!דלאלאמרריוסיכר'כזזחחיטבהבמראדברימובנרסעכשרךשהרי

חמני Wכאופניםבשגימתפרששמעון"כר'"כ"ההמ·ל·םזהדלפישקשה

תרס'דנריע"יזהאחלחדךנוכלכרם,הםאירי.כדנריהסרגראשל

שהיאשמערן- tכךלהסכדיוכז'הלפרש"רכראהל, l!ךזרבוזהד"ה ptlבשטמ

ללישנזזרפה.עילההסיגיאכלכ IIךא l!יהרדהדר-אליבאלב"הטנזםבחינח

זזדירנלכאייך Tנךנ"אדרZבךודאנהירמיךרי tרכק 11חבאד'אליח 11כקמא

 ." .:~:קצח.רדיחןןן~ Yשמכר)"~ןדה tדראליבאב"הבחרא,ללישבא

 "-בברכתאףכחכוכןנדפיסכמרן Iיוסו 'י''כ"בזזההוונבוזםגרסזהלפי

 J~': :עדדוישע"ש,כדבדיןינדאהאחדס yrמהנ"לדיברדבסרףהרא"~

הגדרגמונזידהדרניאמראילכ~זההשתאז!אשתכחכחכ, l;:IIרם, IIחדמנגדס

הריעלי,קרבןהןוהריאמדואיבגדיגרךת_אםךררלאנזירלאאונר

שמעדוכד'רכ"הךהךאיללא.בחראיללושנאקמ~יללישבאבחןאסיר

רליתנחדא למהותימהקמא.כלישנאדהלכהממתבראשמעין, fכרהלכחא ,

נזיר.ראינוכהםאסררהגררגרךתמןנזידהר~ני '~מרקכגזיר~ד"םכחב

מס hערלקמאכלי~נאמסקינןאםאדרנהמרכו.ךשיא pלאיןלכאורהרצ"ע".

דקהדיהריהודהכר'וב"ה pכל"פרסקיםשאטשכררנתךאלאיפההרמב"ם

ראםדאסרד.עביךבכלהרמב"םמחמךלמהקרנן",ליהןהדיךמד K"נאסוו
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 . t., 't ע:. 1'מרדא t'ץזולאקס)ך n,הח bי .Qולס,.כדפרר [11י nאזזיסןי tרrזם 11בZבסהררג

שם.ןבמו"מכמש'.ל t'לצ

הסךגדושפיררשירטר"כד'"זכ"ההיארריח pהמשהגירםאקררבנ"ללכן

יהר ~ך"נר t'דהי nהא~דרהגירסאהנ"לדהאחרדניםהמארריפיררשסעיזהיא

הגמראדבך"רביןהראשךניםהבמראדבריכיזהטתירהאתלטלקהגהההיא

לפסש"כ.צורךלזהאיזדכללהאחרונים

כאן.להגיחשרצהמהנרדךרכדנרבשםרי"דחרס'גםערין

מפרים(בקצת ,. 1Iקטבשמבזוידתן"כר'לה"אמררנתן:ד'לה·אבןרי 5-4

 ) •יםביש

הכאגר'זזולאאומרדם',מכדידוזהזזתי.ס.'יהךדה: )דכ.".אלא-'2 ) 6!-)-

נרטיב'לאוהנטכיםפבחהפרקדכמנחךתיהודהכר'נ"שחזקיהקמבר

מלשרומרכח ~טעיןןלאים l1בעדןסעוערריס Vבד.הראזו.ךם 7מש"מאלאבריסוהחם

אלאממגחרת Pרה nא~מכיאיסשהריכזאתגירסאכאולחםהם'ואיןשמגדהים

כר' •••"אלאושהמדל~םכליםכאן 6לגררצריךשאיןכיוכתםנפרשכואם

"התסהמדליםאצלינןהנדפס(לפי ..נדאהדלאהןעךח t1ו;:דןגלר),כה 1Iדהודה

גירמא"להסהיחהשלאהיכחהלמש"כו Zליחךא"בהןד"הז Iוכר'סערחאמשום

מןראף .) onנ o ~ iמשל'זiד I-פ iפ lפזנןור'איכםאלדרשדבריםמוכחא"ברכללאכל

הואאדיבה k.לבםפדיסאחךתגיריtאגדמ lשל,משמע ) uכ.בנד~ש IIהךא

.-j ד ,בלאךוn u 1י ,פםהחס 0 ,,..ג "יגןI U וכירב"טפריסקצתגירטת(ולאT (. 
:~ 

אתהביאבשיטהאףמוטיף.ראיבןמוחץשחראייצאכאסחדבריוולפי

אונןהזיבאלאליה " vבךדלא ii'ירנרארחיד-( tIלי v::רהיקשהר- jiכע"גיר\.ותינר

אלא Uה:עדשימן-ליתגייס OIהש(ומןדתניארז'יא t"ז tמ~שיתיהמחני','כא

~רוןיוצאישינסעי",לאכעדשים(י bדהוא Uררי Yרבשדםעי uמשוש"מלאר



,יjן iשממ.,ולא , ilי j;'Iז Iביו;דהדךאlבר jiהכיונתר IIב, Iש..וויהמא'''

" 
 • 2§.פרקב' •הצרךת

חזקניהיוהדרש~וךשפגי (Zכגירסחיבוגרסשלאנדאחמר"ס •כאןשההגה

מחביחיןימרקיפיךרש,

כל-.ם.

 ' Uהז.tךדברי tאןבמילתמילדו כY 'tכzנ o'):LJרב yהונןהבלאצזזד t{'וגבר"פ

רלאמקשת'ראינד " iרכר'רדעתייחיאילןכאימר

 ..זךiן i1ך,ג 7רן' yהzגהרא vרנס',' jiשהןכנראה I ~ cוב

מדבריבררר'וכןיןצאחרכן uכגור'שגה'\.ברור א'נ',ך("הספן'שמפין'רש

שהוא ',,ם:שביחידנןמפרששחיהממן,'~לאשמ~יככיח

חןדגךרגן 1הדיהךלכ-,כךי Iבלאןאיחןנרךטת Yדלשזע:כן'מרךחרן

דכךת iבץמנחהכתררחשהטרדיס Yשא yררנםירהביביבהן, .נדךבנות

ליזט')(עמ' #כלרם"ולא,עדשיםאבלהעדמו;מנחת ' ltך, uמנתחכבוד

רכך'".\זמדר fJז'כיהפרט'יימח yרריח vהמא Uשכגיר ל,,"כלכז

 •טוזסשמ"ע"נזךמכ ,.בכלהד"דךפ(:ררריהןZבכזtונש

כה!"שאלה,ואיןןכספוהגיהבי 1 ;"ראך'דני :רכר":וד 'V. ~~ך iך v:לר'ז:;ךiכ .( 4

רעי"ן

 ) •"דצ ,Zבעפזזר (

פרהאמרהאמרג II"הךו"ל, ) u(בבדפ'ש I ~,רז-;כחבכפתח .••ארמר j-4י,א

נפחחתאםכזדרהדיביהזרהדלתאמוהאניערמרתאסבזירההריכי~ר

אב I 'כחבהןךןכלשוןצדרה."עלתטובחזךחיב nכז~כבה yנלשרןהדלחאני

כגירסתינךהיחהשלפגרהםהםומעידיםצז!ה,עמ}בר"פ ! 1!זל 1מרי

ועייןטאליר'י.ל IIנפחחךל~ואסבדלח"רכןזב,-לשרןכ tlגגרטיהונאין

רוילנא.דפרסבמשברותהנרסחארתשינךיימטדרבהערתוצייןךמלא"ש



\ 

 ,! ?t 6כפרקהעדרת

 f"ל Tרכחנשכןשליליכלשיןכדלהלןכאןאףגרסהמאיררךעדמה: •••~םדך.

ר"לעךמ~חאינהאםמבשרהנזיר"יהיא

מאליה".רלא.צמדהמאליך,ר"ל

רכךימאויה

זהולפי

הריניאומר

כדלח

קשהלא

בפחחאינראם

רzבדעלשמשיבשרבאאחריםשךנים lךר'החרס', שמקשיםמה

שהרדלא,סילת.מךסיףהראאףמאיליה"עמדהאםלקחג!מד Iא (lחכר

א iרהתעמודשלאארמרתשהפרההכללדכריהמשנהשלפשיטהכר

עלהיאמחלרקתםוכלהפרהכמחשבחימצאאםנזררשיהיהארמך

עייךבראשרנ~ם.המקביליםןדיבוייםראמרתד'יה.צידן I"מאיליה'

 • 28-27שורוחוהלז

 tl )וכחזןשיטלשב"וקאדך 11אחד t }זכ ":ברוכלהך 1 2

כאן.מקוםלהשאיז"דיקא"

חיבתמחקרכלוי
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 " ....ב"ש" tI:י V ~ I)( ר-,"ום 'ii ~ג:נלרי,הביה ilמzבב'וןראיבי
• , .... 1 •. • • • 

 .. Cרכילשיסחםב~שןמדריקכלרzבר,"ודיקא"שצ"למעדרנירח~דמ\"ך

כחולהךדי~ך'ידלח 1צ"ע.מ'פ Itדאצל ',כו' .>tשג,שמחב"לד-זו\: •••אבל 27-24

 Oוצרדיiולחלדז!ךהיפה"לצ Itש 11ב ' tן:כזזך Yי Iדהלפרה,אךrוןדגרב'גבן fה , tב "

~ 

 .ל"~וובר'"דב"שכחו

1 ~ c:.8-2. ב,חיו-רש"ש~ליה: ....מרj '"נר'ךרחנ;זיש פi 1,נןסחאר.תל'שינןיי'חi לא

 .פ"',שלסiכ y '~הבצצס tסופטערירותשבפלרוכפגי:נכואהמברלבלתרח ו;('וiש
\ז

 Uאכלומ,'ליה. xמעמך~ Uאמי'~תנירב~"אמרשס,הנzבצ~הראשוןלשרן

אךלדבריך.נזרדהחייתיכרחיעלוכאליה,ךצמזהיגך 1Iבםשבנאמ,''ייןש Iב~ל

הריכיבחדיאליתביכז Uדאכרבדיך.שאינךלומולבךיש fבןנאקךשלא
1 , , ,. 

 .•לחנם rערסד,אס " I'י j (יני Iן'iר iאמוה',פ iJלחפר ו][?יה iזרלאהפי"ה.מבשר

 .יכ,ךהייחיהיאהקך'ז!יאזה.לפישפיר"עמידההרימאיליהשעמדהפשרטשהן"י

צמידשהראמלמדחהמש~ההוחהאילךרא"בעמי~המאליה~מידהשאיזלחשרב

מכדרהחבאמא,לי;ן"ועמדהrוכונשנהנ,ז:מרשלאמאחראבל •דשחידכזחהיה

חיטדרעלהיאשהקרשואברררא"כהפרה.ן iwבלהארדךדלסה,פשךטשזה

j) מ~~ליה"ועמדהלשרוI ' בדזוה,להגיהבריךרכןבפגיםשמרנ:~כמו

אכיןלשון bאמביאר"פלמלן)(עייןפיס Uנךפיררשיםשניהצעחאחרי

ראםכרךאפר"ל •יבןגרסדכה •הילמאחמד:עךחניק iיומ {נ' ) , 1'נ(הזזל,rוזך

קתנימיבדסינולאאכללבד.ערמדחאטכיכמחביתרומאליהחנןדלא

שגדרלאחדהפרהשעשחהכמהכללביחרן nסדירי,מדלאמשוםליה nמ[עמדה

הקידמה_הגירסאמןלהוציאבאיסדבריךרכמרבןרכד-".

רהםפרש~הפגיהיםברשסרחךחרספוחדנךילפושיכדייםאנחנוזהלפי

אבלשלנן.בדפרסיםןהגיהוםמאדמכולבל.לשינםהראשוזבדפרטפי.ד"ה

ז



 l:§ב"פרץ nהעדר
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 ""(,!,'לשח U,הבואח uיי yךל,שרבדש lהי~ iIהג'ה iזןז!כחכרכבררבה!!רהא"מ

j= "כש!נהד'ן .שzהu בחרהראשוןu פךrl כמUy זהכמילהמדלהil עם
., :.-

במחג"מאררההרהאיי Kדוד",חגיז. Iעךז.גד uאליה I'Iז.גחני v"מיןז"ל.פ ltבך
... , ~ .... : 

Zכ 11ש ; Iרלימאם' א,"דלאמ ך~:ל) 11צכ (רי Iבר,ל ' {"jדךמל) 11צכ ("גו]רי j IשךןפZב

לי nלירלא iiאגש,רן'כןהררביי' JtIליך Iבד'לדאדבדלדךלפרושייליכא

 iןעמד\תני V"פרא, tJגירעל i.lבי I.1סר !iJiר iדכ .J!זוו'כיא"כ If ,כהעמדה

לשןונא'זה Iלאח • Uכלךלהביהצרירולא ", i"מאלי tפשן\ 1ךנ,"אה fירןאן

 Li-שי zIכפ iiר 'lר)ש:.גנן' ג"פנ.:'- iאחפי,-רשן!וןאהבילין'ןמן ,";;':;:ש

הה,~פהר ri,לארפנירח Yבס~יה nש~י zJכפ uפ(פייה Yמןפל P~י~א Iהםי~~ #
" 

שליצןן- y I.J~~יכה'זב'ו Jrחיכן-חן,ךא'ש tברט .)מוו~}( jlלמחרצרירוראשין
;,r :~.:~ ;;; 

ונו tלאפ" wאלא'מ \Itה&ב fשכו ("ו:כטיגו":גןהכל II'אלאבבן.",שכח:.גכ'פי

 Kי-1'לה",הרההזההביליו"ובעלשיי'ן II'ךנ Iש~~וכןן 7 'וז:.-,גרז!ג. ilil נ.: uז.נז' • iוב

 lינ uגר"הכדאןכ,"רל.(ןפ IIנ'-ן iש I,f ~ Iפלרךש iןהייב,' fפךן u .:,חהרש I(פי

מביהארטופךך~יזהפ l 'דל'שךאביבתכשךמכה"רל'ימאד'מער Uא"ג Jחץ

הקרדםעל Iבו Uך .7נ ~}ו iiשרחש:.;ג Iהזלאחרהמרליםאתהחסרז" tכשינןיהרגלש

 • iיפורלו'; Y:וה.כל

'ר Iהפיו-רשכמו' uשגרשגראו,"אך"אחך Uכי,'בך:גjl iל ;,ש iI"א"ש lil,'שרזמן

 .) "Y ~ 4;'ה nז t ~ )נ:V i::כלייהדב~ש"כ(הי:נר!פ t:.נר

מי Uי Cגךרשאוןלי"רנן'א;ן 1ל I'Iךלגכזן-"חרח 'lא <.iגירהיחהי,"ל lלמ>.

 nא Iאtו-,ר:גשונן-נם , , •ו Iהרלי~זZכ .. Jת Yרז.נ,זל \/ל'ל i.Jוררדם"המד y 'לא •

y המא'ו."זזיvY י:הביח~~," Y טחגיןםU ה ,',שלערן\עירןלמעלהפן"ו

חץשבזזגירסא uרו vל mן l"ta1.:;j,D mutandisבוספחעדןח"הד~זאחככל

הנדר.לאחדהפוהמעשהשלרמכ"ה hהך~פ~להיה



"צרדרז"ל f 'ולסךהיאךהעמידה 1להגי.'הך[צה! )הת~:ר(דנר,~ה.רלאפי
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ר"פ,אצלהנמצאסרזרפירוס 6יי pלנוכלהמאיריח Bגידע"ישרקנ"ל

דעlגידהדאשמעיגןבדברחידוששהרההךיכןמביההיהראםר"לתוטפרת.

. 
y ,מ'דלאגרמארדלאעמרדהמ~ריאמעמידיהויv רלאעמידהריא,

לאשםךעינןואתאמאל'יה.ב;מדהלאאסעומדחהיאס-l ,יר,גוהד'ןנוכשאמו

ניהרהוהעמ:ידjןכמחניתיןמגיההרה Uאןאוזבנזיד.הרי iiכשהעמלדידאף

רז zEנןלאהמשנהלהגיהראיןמסרטלא '1 ~לזמידי. Lשי~ד [Pדלאליהן"לן

שהעמידרה.ולאפאיליהעמדהדמשמעקתגידצמדהבמחניתיושהרי 1הכילה

למההיאהקךשיאאצלובוהבהבבירסאןת.לנךשישמההיפךיךצ~זהרהרי

הוא)".(אראחן'ה:עמרזה IIשנאמרלאלמהךשיא Vהןאצלן"מאליה"נאמרלא

רלאלקחגמי IIןיכאליה" fמ~כ;מדה"ולא nרzנ:ג"בדב,רישגרסה Iנר,לכן

I1 
 ..החהאיחידר ' 1י \lבזהסאשגירכtוילי ~,כzהצמד

,כד,זזהז.נ"ח::יה"תני y"מו'פשרטהיאה vהעחי 'l :ס- jשהגילינך;~הל Iהנ'מכל

הפיירשל~לפיצלדההרסרפךהפירושיםוכשבחרכךהמאירירדבריבתו~),

השרבימ.

מפר'כן Oשבןדמ'לואףמאל'יה;גררסין'יראיןהמאורר~~מךרה: .1רב~ן 2רב

 l!ר fרחךlננ"שד"iדהמפרשידן."עלענזדהשלאלמע,:ז~~לאא yדךר'רה 1מ:שלא

גריסיםכדלןזה'אחן'"ןדיבררהר"רבר'ה Iדצ"דכעמ'רר!!פ l\ךהרא"וראמ!,

r ייה",מאל

לההראדפרפהסכרר"ב"שאיחא,ךכסרס vהכלשוןשםך"פאצלחךרפיה:שט:

הגכלרישנטרפה.!!מקרםכמוגלירדטרפהפרררשהרא.zנה vאךמשרםגברא ., 
המךדפסהגליוומדכרימשמעכרם.לגררטחינ,.ארחםלהשרוחכרלםאת

י'

הזפ'ו,מקיםכגון"חורפיהוז"ל,גירסארתשחיכאזשהרךן 1!הררנ!!ננךסחח



להן t"וא!ומבשרה"תדכתזסררך Iה ; iזלפין. Iמאליהועמדהעמדה :,ל
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דהאר.גכראחררפיהדברסיו~יחר Lששליך Vשהךא.עכלומרהחררףרמקרם
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וצליראנרואמדחנלוןז"ושמע"נזירחציולגלחבנזיךנדרהראשוןדאם

אבלהכ"מ.שהביןנראהוכןזה.אחזהקרנגותלתשל.יסיכרלדםשהםרכך"ון

'ח rשאיזנכךשרמזלחדזרישנחיכדדןכןלהיראכחנל,גלמה p"pעדרין

" ;:4 



 &! .ב'פרקהעררח

איפן.בכזההמשנהאחשפירשנפרשרועלאהמועגהחידךשעיקר

 "סלהמועכהשהיאפחא Uהחךעלהרמב"םהסחמךב'שבדיןלחדץישועוד

הדיניואמריחזדנזירחצילבלחעלי"הריבפ"נלמשכחיני.המקבילהההלכה

בודדיםשנרהםם Rשוהביןהימכוזםדייקרמזהיצא.וולאלעצמיגלחאםנזיר,

ועז~ןןבילעילבמשנחינןמרומזשכךרהביןזהאחזהלגלחשיכדליםכך

'דייקמשמךשמא.ליררשלמישצליןומהךכ 6'עמ' •כפשןחוס'היז:ברעייןצווצ.

אמרשאםאומרים cכירישהריהחךספחאלסיןשינך"אחימכיריזההרפביים

עצמו.כקרבןיוצאיוהריניזזךאח"כעליןן"הריבחחילה

סוחרחשהיארמאחראחרממקררמ' nלגידסטמךשאיןדמילחאמסקנה/מ Iמכ

הסופר.שיגרחשהיאנזילהידדשלכןיאחאףואוליהבבליח 'I :בפירךש

המפרשלפניראףזהלבלגרסינךלאהידכחכיכשניכךלי: •••אמ'-26ד~

חחרס'גרסךהדפוסבגירסתלישבי.בחריזאתניסחאובארכאלהטפריסהדי

'זזיגרסדלאחיאזזהחאביאהפ 11אשךאלד) !Iכק •(עמ"פרדס)~זמ'ם(עיריאמה

ך.מלשןבדפיסכמוגרס i1Jז Iהרא •כמפרסבחראכלישבאיהחרסנשמרפיררשה

כמיהיאאףשגרסיוצאו"זז-כחל'ח IIפנזיך'כהליואףנפיה"םהרםכ"ם

גירסתאתסדחהאוךהבקרןשס.עייןהראב"דמהסגחאףיובאוכןבדפרס

כהגהתנראיחלאמהןאחחשאףהגידסאוחשתימכרןסובאלדיקשהכיה"י.

לשוגןתשחיכאןסי11נרנלונןרשנצ:זךרב"לנכיח Zנסערתכאזאיןראםהשגיה

עחיקיח,

גזירזז"אינרדאנדרר,כיגךס,ז::ךמטרם IIכר"(זאכז'רךגינךס: •••כrד 34

"קצחבשסחמלא"שמני;~רכןינר"פכתוד"הכחוס}הואכןראה: i }{;:כלכ

בסיים"כוזניהיה"היארכן"כשיהא"הי~~הגירסאכמאירי .. "''''רסגננוסחאןת

כחןיוכה"ידה"רגירסחגרחניסשלניבש"סיניאן. :rירס'מדפ'הזזלהמןדפס
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 •הר"זא fנפזכךו 'tמבי~שכןכשיהיהגרסכבך~הם Itהדבז.באףבגיליין.נ"א

שלגרכמשגירחוrכש'~דאהIז.הגיךסאקאפח cהךצשכפיה"מהמשנהכברסחחכום,

פכיארוכךהנךסחאךת.שחישלקונפל~יהשןןכרררינראהכשיהיה"אראה .il"כי

בזהכ rמש'וע"עדבה'זר.י, tות'דבתי"ס,רע{וש ..במלא"שיגדסד 1I"סדר 11םשב

לסרפא.בין_ר'ושאהלשוןלשינרי'פהעם :.lש IIבמהנצי!!כ

!י Oךאנדררגיבך ·ך. tן;רמ:ארכתל-גוגנולדבמפרשאבז~ךוגרבךס: •••אפ"לוסג

לכשיהאנזיידה.ויביאמראםויאבלל Iרזזזאתגירס,ג-מנויןגרטבמאירייאף

 " ••• Q}~נדוןגדנןאךטךמtגךםארבחלןיןלד '..lלכ~אףגזררזההריולדלי

גירסאה Kכנךהיחהכרם,לדןן.קרוייןאלהדכלפירךשכתלן"נרלדהכר"פ

זההרי . 1 ,.גדרןאבךן'מס'סך':אפינהאשךבריםיאכמתבה 11ד Iסךתזז •חךח ~,

רכר'".וכךנןטרםבןלךדברלדאתאפללגלאשמערןיורכי Iכךולאןזךנזיר"

לגלרטאגדילהחשיכרחריש .~ •רך'שככוזיקא Oבפיכ Iגןאלתא

ומחנזררהך~כחלךנילדקשאםלמשנהפשיטאבאמחהרפ'לררהשאחןה

רקקאיאיבשל"כבידמיחשנדרלדדת"'כז.א"מהןןמתרצ~ iפסיט',,מקיזהשהגמר:ג

"ו"כזןזיזלכפיה"מם Ifהרzכבה 'iכנר"(;ירשרכןנדררגינוס. 'lך;ךמ-זךס :.lעל

אדםבנרכיןדבחשבולדענינךולדליכשרהלהאמרשאםכדעחרנןעולההיה

בקרןעררזכן."הדכךשאיןהשמרענילפיכךךאנזררגינךס,~ךמםןםלאאכל

איבשי.כיבדדמיחשבוזדלדקכ"ח)עמ'(ר'ופכקךנטרסאףפידשרכן .הרד;:{

דמיחש'"ורלדכתכ,המפרשכרם, " ..אצלםמחשכילאראנדדרגינךסרם tדטרמ,

יתימהעצמםבחרס'פירשירכןלא".יתךכןדהיינןקאםיבאיבש" kכיני

כזכמרביז'פירךשרו tנדררגדנךס 'Iךזוס tן.רס: 1זזנןגרסראםכזך tפיר"למהקצן}

ע. IIךצ _.יכך •זנדשהוא

 • Iמגררסחלפרנסרכרלארנישלך: •••ךאחר U--'ד"ג,א

 ~ ·ב.:~



 t38כ'פרקהצרוח

כתרכיז,מורגש'מש"כרענ'יןלמיכזך",מאל!והאילנוי(רר·: ••• ~::"ה 9י"ג.א

 •ו Iימרא 'iלנמ:~י"האיכמפרש '.) 1א-כ,ענז'חוכרותזכ Iמ Jשנן

כרדי.שישכה"יצילוםלפיל JIכצ IIדטךבןןךםמרפאפ"משדם IIכר : rIכ •••שמרסשם

יהרדה 'ר"ךזייל,להגרסשלאהמפרשמוקצחכןשנןערכןליחאכמ'דכרי:לן-

מוכחאיבךאכלרכו'ןןקמאבפרקכדאמרי~להקלנזירו'דספקלערלראמר

ךברייחאייהרדח!!לרביר:ייל,זר,תיכהמצטטים IIרנ t ~החרמ'ג-:ףכמוכן.כלו'

הר'וכךבהגהרתגדסרשכוכ IIשלאחמדבררהםנזוכחאבלו I 'וכרלעילדאיחביא

הפיךךשאותךישגרבר"פשהרילדכךיןראיהדישנד"האףהימיפהךנשבררג

 ." Pבפ"לעילדאי·'חניאברריתא,פירךשדכרי.יהדדהזזך'ךז"לבמרלה zuכיל

דכרי" Iולחיבתלותאד,א IIלדךלקמןראףהפלו'גרפיה.פשוסכאןשישדממתכר

כחוס'.ואיחאדכמפרשכמ'

"ולדןן. ;כמאירי.כן: 18

. 
 lי,צ\ ytlושטםד'יפהמאירי,הרא"ש,מפיהחוס',מןרבן: Vךך~ילה.;. 19-18

רר'בכ"יברסזהפרג"ש.ו'אח"כהפילהשקדדסדהיינןשלנןכסדרגרסךשכדלם

ךהרמכ"םהדי/ודכחרס'אףרכןאזןנחר",,רהיפילהקרבן!!ךהפרישהסדר

קרנןוהפרישבולדכשיהיהנזררריכי iז"הארמרבחכיי"בחל'פ"מבחיכךךך

ןכעכרדה".כגיזהואסוריוספקהקרבניתהררוילדהוחזרהאסחךדהפילח

שגרסמסחנךמנ"מ )א' lyר.דינוררבמוףמל"מ(עיי,-קי~יםדכריו"ןנם j'י~ן

לזהמסכיםהספריםגירסת!דאין Iהרדכייןןמשוזבןהריייך.וו"כIויכגירסח

דבכל.בזהחילדקדארןונראהוכר'קרנוןהפרישאשתרוהפילהךגרסיבן

א Pספיאדכאככהייבכאפיל,"ספר~סלשרךרכיכורהפךליהמבעיראקאנריכא

הופכ"ם.דכרי bעשממכיםמפרישעחהשהרילפחדצוךרלהאין 11 " . " 
והפילהבןלךלכשיהאך iשבלנזירךחקרבנותהפרישכחכ,קווסהרב
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היךסלאדעחיעלרעלה ". oונענודה.כגיזהןאמוררןספקהרןאשחן

דסגלאםווכמרה ~ Iאאמש"כאך ,"הילדךרה iח"ךוזךכיחהללכרל :1 'ם IIבמרכ

הפילה ם~~יהודה cלר J"הרפירושו:וזהדפה.ערלההכלכ IIראכגםארחס

לאחדנזדרקרבנותהפרישאםילכולהקלנזירוחשספקמשרםנזיראינך

שספקאחר qההפלה,קודםהפרדשאםהיאוהשאלהכלוםבדבריוארןההפלה

ואע"פ.שימספק.קדוסיםהקרנגןתהאםדהרדה cלראפילןב.zכ:ואל.ח םד','דק

וב Iראנזדראינןסוודאיולאספקעס .1ם'רקזהנזירסאי,.'מכךלאחר

על.מרמכתהזאתהכעיהכלאלהדנרי'לפרלהרמדא~קרשיםעדדרןשהקרבנךת

הפיסקאותלפי·פהזהוהררסניהלידהבלאדהרינרמסבה nשלהרדסא

הסיפא.עלמיסכתלהיוחצררכההדחהדללדהכחזרההבעיהשהדישבספרים

נםהבר'ורלאק"סהרכזכריאחהכיאררקחמעשהכעל .Ilןראלחלאח"כ

UJ דכןקזזסהרכדכ,"י.נסארוווכןהךמג"םכדבריאחרתגירסאלדבהיחה

,.-

להגיהשקשהאלאשפרראחיפיררשיולפדצ"ע.כמרןאצלום IIהרסבדברי

הספרים.

דקרע ) 1רדרזזכןמכרנרל(דהם , rכמדה nסגירתבסכואכ"שמשירדדןחכ

 • yן Iצוהכלא. Iז pהקושיןת pק"שעדייואלאלדכריונאהכראור

 fפ I1תברכוךבזילשרוזהוארןךכמפרשהסבגריםככלכן:::תיקר: 4

התלמן'נכלאנןר 3שח'-קרכמקרםי Vחיבאומרנזירוככזסכתחיקי,כמרהךי

שובשם.ואףבדפוסאףרבסמןיכלהלןכ}~ו'המקךריתהגררסאשכרדדאייכו

החלמודלםרד{!החפשטךתויז iראנינאוראלףזאבר".ךע"י Pל'יחיבכה"י

גם.א'ועייז .~ 3געמ)ךכמירחד 23 ~עמ' / 1913/1U"ירךשלים" IIי tlכא

 ..להוסיף'צרירהמקימרחרכשני 121ענן' IIכשלימוחךהחלמודרח"החהך

ה~חיבעי".לרשרמחזהמקום

" , 



 t .2Qבפרקהערןת

אתר.עלאןצה"געייןרחרמי:בךשם

רכשני!'יאניייראח'יכ"רעלי"דהילניהדפרסכגירסתכר: f ~·ן •••רעלר-28ל~

 .ישירופכש 1Iהראףרסאבשה ~~רכןכך ..רשפמהגרם",כןןכללהלהי tו"כחוממקןה
הדיבררשכהתחלתפיעלאףישמעכד'יהסלנרהחךספרתגררסתאףבדאיחרכן

גירסתוהיאוהלאה.מאח"לדחרלבךממיפם,מחכדרלםהס 1יס l1זנסו, Jך lמ{הדכרים

 •ראירבזו; r ,ביסרכז .. )זווכק )מע:("פאכרכךמפישכןשךפרריסךטבוקה

יאעכבשאלאזזוממקרנרה .1\ 'ב I1אבר"רםלספדהחדרסגםשב ~~יכמ"פר fכרם

 " l!רליז,גרס 11"ליכמקוםהלהשנ

אםחיאשהש~להדהיינךהמפדשפידךשמעיןהבעיותבדדיאחפררשד"פ

והדאב"דהרמכ'יםאף ..ל,·,חרכן ~ tכשרהן r ~ 1בןך .1 (כ',זויהיהנזירלהיותרובה

פ Itרפיררסמערןפירשההדאכ"ד VJאלאד"פכגידסתגדסו )ה".הב I 'פ(

ךפירןשר.ם Iהרמנ'גירסחאחבןביאר"אאףלהלן).(עיין~~חרכענרןם Iוהךמכ'

גדס '"''שר.שאףמדבריךךילצאשלמהרברנן~יךךסאחר"אמביאלכרדנוסף

הדיזיהואר"שפירשראני.!יואמררהראיה:כ"ד. lרר,ימכזוםד"פיכגירסת

לשניה.הראסונההכעיהביןההבדלכלזההמפרסשלפידרשהרררעלית.אמראם

 !! I'"לכרןהוא';כדל lשהפירשו I1רסשאףכדרראלאזהדיןןן"הראנאמרואיך

גירסאלדש!!ישהיחהבזזכיראינוא Iשר'העובדהמןאףשיוצאדכרו"לרזו

לכאן,ענייואי,בן tוכךדילמאארד"הלמפרסכלריהרכשבירזאחדת.רפה

אמראםהדרן"הואכהלומרשישית .1\השליילכעיהמדבר.כיחסהמפרש ס!.ז· Uל

זאחבכלגרסך"אכרם,השניה.הנעיהעלמרסכיםהדכריסבך"אאכלעליון

נכרנחגירםאזרסאיןרנ'ולןם Iך:רzנכבדכריאףי"לע"וiדנרש ~~ךהיה ע:.כ

ע"ש.בענין"כסיפא"הכןלוומפירישמאשריפה Iפחווהרכהפירוסמזהיוצאז
 .:וך~

להןאיזרכן'"הבךאןאני"אלאהחיגךחכטה"ער"זעמ'כר"אא fI(ד

 ·"ר";.
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ךה".כמךבן,לר 'l'זנ,יה\אוהכר,אנדואלא tלקךן~שצרירדברדרמוכןשדם

 ).יככה"דכןכאןדפוט nטעןןשנןאןכה"הרנןכ"םדבררךטציטנזמשם jlך

שירךפיפלדרפהעדד "כהראך , tב 11כZכ.הךא 11רלי 11רש 1פז Iר nסגירזזרל : Iנרא

יהיהאםנזירהריני IIכאמרהראהראשךנההבעיהבקיצןר:ואכחנךהרםכ"ם

דהייבך .לחנאיהתכךדדןהואהאםאלה .1Iדהודאני".ראכזרחניררדשמעכזלי

נזירלהיןתהתכןךיןהאםאדכן(למתפיס)ליכשיהיההדאאףנזידשיהיה

לךכשיהיהבזיךהריני(רארבו)~אםרהיאהשניההבעיהתנאי.כלאמיד

התכוורןהאסהשאלהועכשיו ..ואניוזיאכזר(לךי)חכיררישמעכוכלשמעדו}

האםאיהראשן'נה)הבעיהבפשיטתתלויחבאיכליאך(עםירגזלהיןתככלל

~ןאני"שאמרוהסיכהבנזירותכללריצהואיכרראוכוכמךשאוהכוהתכוריז

הבערהנונעחדמזהמעון tt7 Iאךארהבשארנךרלהר~זוחלשתיקשנ.בחנירשמפני

כאן.א l!נקךע"ההזח,הדיןעלרקחבמעשהועיין ..השלישית
, 

עכשירא)שתים:הןהזהוהפירושהז~חהגררסא~תשהעדפחיהסיכןת

יה.שביהייאנפשי Yלב t~יהי I":{דיכןגופיה" I,;Iרנה V1 ~:רמבעיההלשוןשינךיכרור

I שהקר"אעי"ןשובים.ענייגיםכאמתהםשכז,רחרבןנא'ןVJ זאחקושיאכ~:ךה
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"ז'לעולםהכ"ממרבררכדיר Rשיךצכפיעשרים"הליולו'הסלקי"לאן lכ,ברס
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 ..-כלפגינןבתרמ'דאמרת".וורכיוןקמוזט)(עמ'בר"פדע':מל' )יא--, 11

"איתגןךיוכמאיךרכךד"דכמפרשכוכחי"יכנוסחחמיתגר:איחגךרךי 12

בר~פמ"ד.שגפלהאלא"איחךגךי"החרס'ג",סחיסודגםרכןסיתגר"

(עס'כר"פדכןהמרדפטרכךא"שעכר.לשרןאתגך""איתגךך"מ"ם) p(עמ'

 nסךייאגיהמלרככשישרהשל ' 1נר ..ייםכרעכרךנ .. 1'דה 11גוךייאחברד nאזןד)זזנjו

"".,.1 
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ן" U.רכ'ק 2Pהעררח

נמצאת"אלא"חיבחהריבזזן"ב"נרסחתרגםרר·כדפרסכרם,זרוחה.אח

 4יןכךיזזיהכ

,ישןכלך • rrדןובלחבשא Iואלמכהנחשכאלא"הרשבתרכןככרשפמה :לא-}ז 1 2

לה.גרטלאט) II(ע1ב'קמד"פוכן • cמכ"רביניהם- I1אלא IIל"~לזזגספרום

משים~~לאשכערםעדליחנידלאהרא"בדיןגרדס, ) pטמזז i1רבן(בדפ"ךהדא"ש

טפרים'ואית Ifהלה).לגכיגרמןןהחרסושהזכרתי(כפיז Vהמ;:ר " .... lסיפ,דקחני

שהגירסאברא;ןולכןלהלן.כממרךעודןהחדס'שלספריס"ךה"קצחהמפרששד

 ~«זרויסא.עייןאכלהוא.משוכהבזירילשרןפקרדית"אלא"עם

 • 11ך tכזע 11רחילמשברדםלחהחךך iIחהrו

רוץשהח'גראהמבןנהשהריי iקש!המפריסנומחחה:כעיס:א iz".ררך ..דע 13--14

הרןןכל 4 11ד !'הפסלא 11וךשללעהחאהיישןקדדרל'ל :{ך "בזיםבש 11'שרןללע}זךה

אחךןיךביבמשן 11 1 )(שם"פחתרמןנלשבזל ..נרםך l! ''?דה 1חניןרגהמחךאחמןנ

אמרמיפאקחביואיידי •••כלוטהפמרללא(נשכר)שבעיסצדליחבידלא

ש IIהראלפניגסהיתהדאכגוזכלום."הפםיידלאכעיס L\ ',עדסוחרבעיס .1\ו

 •ד 11י;ר I Cסךתן f )פסדןמה (

מכיאיםהחיספיתוגםהמפרשגםלעילהסמדכן;כהערהשהזכרחיכפי

מדהןהיםמגרהדשפכזה ,.כגלכררבתם.מהנדךרדלאעקאודאגירסארתשתי

הזכירשככרמאחדזלאןן t "תיבתלהךציאהשביהבגידסאדצהשהואהבינן

 itו

ליחדלאבדיןאלאבהרדכחיבספריס"ראיח tךז"להשניההגרדםאלפיאף

fאחדדקתנייתפסידלישנאסיפאדקתניומשדםכר'ע)צד y חנאמרחד

I הפסידןלאיקתני(כצ"ל)מוחר-אינךi • שהחידושיוצאזהלפי) V בגידסא

בחינתהמפרשבגעולאר'ופ.גירסתמעיןשכסוף,ןהאריכותה"כר'"הרא

ממקנה.לאךתהבמקצתשתגיע ,!!וiכערדועיין 1Iזואל~ג-

11 
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 t 102בפרקהעררח

הספד~םגירמחשהיאמסחברהמפרש.שלפגרהר~שינההגירסאהיחהמהא"כ

הואכד"לן"אלאוז"ך,זהשלפניכדיכרר.כודנתךלהכיןנרכליעכשיךשלבן.

משרםאלאמשמעוהכיאלא._הרכו'סיפאחני Pדומשום ",עדליחנידלא

כללליתנייהדלאהך~ lרכדיע'עדרישאלי»חנאע'אח)סיפאדקחני

ו Iאךא IIלשוןכזהשחירזמהשמלבדב"למיחגר.וזאיחגךרי 4פ' lד-זאמרינו-lדה}

צורךהרהשלאוכדינתןשבנךסחתינר. ןיםיעב.:.'''',שכעים"זיעדון VJלחירזג"כ

לאשכדיזיהכוונההטפררםלשוןשפירעולהכ IIךא IIכל'~ IIהראשןנההכבאלכל

כעיס I1Jאחרששנהרמא-הדשבעים)עןשלהבבא(פד" Qי Yב Uןעדלשנרחלרהיה

:בגמרא)הזהכפיררש .!1שפירי 117כמר"גם(צייןכעיס U 'ננןיתניהשניה)(הכבא

ב%~ייבס.פרעזיגוצ"ע.כזיחבר'ןאיתגךראמרינז,ושהדילשרןז II (!לקשהשעדיי.י

 .י " VJרעשס

ז,אלא"גרסילאה'וזביה'.~זבגירס;~ב"קדבררהםלפיאף •התרט'לגברסה

ן2נכלוהךי'עכ 117יעדב nאליל l\ואןהן ,.רב ~:ל ~}כךרזכאין,יטפרכן If !ל fIזך

כעביןשהגיהא'זםעיין~~בלב"רהגיה,וכן .)ל I(בצזהפטיד_ןןולאדכך"

אלא II~~לא !Iחיכחלהרציאם nשכדרבנר;ז-הלאךכ Vו' •אחדכקנהערלהוהכלאחר

הספרשרדהיינמאשראחובעניןפירשובדם,שלנו.הטפריםבגירסתשגרסרלומר

ר'יפשלזהמעיזודאיהיחהשלהםר\~שךנהגירטאא'יבוכו'יי.כzכךש"הךי

אלאכתיבאיןזירכספריסכ~~זלהביהצריכיםאנחגךאוליןיאלאןן)עם(ברס

נ, Iרלז"כלל"ךנה 1Lרא'כגירסא'ץן.גרסוכה"רמשווכ,צייןאכל ." cרכובדיןאלא

אזום.רעיין

(סתמי)אחדפירךשלפ~גםישיך nשנ~רכפ'התיס'שלהאחרוןכפירוש

אמרוכאלךהתלמודקצרבעיס i!Jצדליחבידלאהואכדיז 1 !ל, IIךז , pשכrיטמן'

 " •••הפסידלאשכצרםעדליחנידלאהראכדיוכלרמ'וכן'
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בכל·"החגבשםכר"עכחרס)במפרש,אףכברסחחיפןמינה: ..•ךכן 19-20

בפד'אבלקנ"ב). 'מ{'(ר"פןבקרנטרסמ"ק, uשנ~הרא"~ובתרס)הטפדים",

אר(דא'זש)לדרבווליתהביחין n,ומ 1היאהגידס.,~ךספךת iהךכשמךני"פוש tהיא

1I רסאןגכאןחמאבהבואחרהפוזרחחסרנרפל •פ) 11(ד •זזכרלאחרלןו.תןנת ~מר

לדיב"ליתהביחיו n"משהפילרסונראהיוחרכרמ,להדיא.אימיהואוכןשרנה

 ' tס Rלטנכבסהגיליךןמןהקשה.הלשוןלפרשהיחההג'שכורנתהגלדסה

ופי'היא'ישן'חךספ' l"כחייסתירה"יפהיסכירזה .• cוךי Iמכ'שירצאכפד'\

צווע.ודברירשםרויסהא"מ)לדעת(כי.ון 203עמ'מנלנה"םעייןהר;!'ווש.

ובראהמוכןלךראיך'וז"שלשיאלחאאבאדוזהוכחרס)כמ'דה: JJשל 3ם"י,כ

 .•המקומיתבשבינפלההטעותה Rשאן

שכורבתהארמר Y' 2השע'יאו Iעמם I1מועייןפאי'י'יראמרי cכמי: Jvנ 4

היא.ק l!םמךציטסה Ulלרמר I1"דאמרי

רדילמאוממאי Jגרס''וגןלאאtגמאוד"המ:ג--רה iiדהחרס'לפי :~· vמtכ'נ •••י i\7כןב 13

רהסיבההיא.דמילתארמסקנחמטמאה"ילחבאמכאו"רקסכךאלאמשרם"

מועילהמהכ~ךלךהיוסדמקבחאומריםאבךאםשהריגלן~ח,כרשהגיהך

הפטח.שחיטחברוםהיאסמאהעכ"פהררמסמא,ולהבאשמכאןךכרה Yה

 _)'ס-מע(רהבזאירי )"'בק 'מע:;פ IIךרד~ן IIזדא Iאך~הזאחלגירסאסצטרפים

הכוהןיר'בהעדרחעררז ° r(ר"ע pסמ" ILבו :t!1ה"פררו~ח, tי :1היר"איהמפרש.ברם,

איוהדפוס.גירסתכונןכולםגורסיםהרדוורוחרס' ,) c 100על"אעמ'

עמ'מוזומבטפררכחכה,לבבי fד '.רימוריהחוטפות.איפז,אכדכרילהגרה

כפסחים.המקבילההסךגראמןכטעותלכאןהרכ~,ההזאחשהלשוןשע"ג

צדליו).ככיצדמלמראהאי!!יערקר ~.;ן'ךדכרי(הסררה

',', 
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השטה,וכפירושיפהמחפרשחברסחתיגרראדרבהכזהצררךא~י,לפצ"ר

אךהאכהלךכאןמסברדקימךלזמאדרצטרנייiו )כi,דיל ,.אממיבןחד"ןל, Itזר

יוםהחחילדמכימשרטממשטהורההויאעליהיזרקךשחטךרכיפי'מסמא

יךהבאמכאזמטמאהחךיאהדראוכידאתמילרפאה lמטהרהיקבלתקצחשני

ככרלןמקצחלמהויצריךךל:~היוםכלכזהררהשתהאבעינןדלאלמפרעולא

לךאימאלצךלסבנזידרחכגרומילתאתל~אדיומ"דנחושבנאהיבאאבל

-ייש. lךlנ 1ק"אעייןאכלכ,:ולך".הירטמקצתאמרינןדלא

ירצאשהרי yד"הר~איק Iכשטמ IIהפירוש lIllשכצליתכןלא נוספת:הערה

 ."אלמארז"ל;התן"ספותגירמתשגרםכא iובדיכורעצכיר"עמדכדיכרור

רס~ J' ~(גירסתינן"לפיואילךליה.".ליתככולךהירטמקצחלמפרעימדקתגי

 •לרחוחרולאככדלןום,'הרצת )jייס:,lפ pכבאה!ולמפר:ע"של)ה:נדייחאה"פירוש"

רהחום},שמפרשיינראהככאןזןלתיבהמקרמאיולכאררה : ' rדאךר"לן 22

שצוזל,ונזזליפה,.הי},צולה iקלז ;";ן;בהנגיהאםלה.כרט,גרסרלאךר'ים

! I אימאשלעךלםברורוהפירוש ,, 1וכרתהדםטךמאתדאןרייחאלךאינזאלעךלם

בכריחנמיאלתאזהמעיוהיא.דאךדייחאלמפרעשמ~מאהר"ידמשאמדלך

קנ"ך).(עמ'בר"פהנרמחהראע"ש.רכויעקב

דכןפ, Iךרז 1החוס'ן '1כזלהגדטדרכןהרואה""אבל ,,"הככשניהךר~"{ה: 24 ·

קאי".אהיכא:ירעיבו'ידלארש"יכתברשםכפסחיםבמקבילהנםב\אחהיא

קמאבפדקמשנהוהישזא I1רקאבל,ה IIר ~החדסעלבאיימב 1משזראהאבל

"רחביהיאהגכינהא Oשהגירנראהכ t ~ IIמ"כ.ע'ישבמקומה II!!אבלרשםדזכים

 •ןזזבקמ)ע"פרכחמאכא:ייהכר 11אשעירא Jד

חצרהובלא·נפשךןןזומחבלאדהייבן'ביזויי .•תרסיגכ :ךו"נ~י ....נןה 27- 26

הנךסחאךת.שחיכיןנ"משסרדאהראיני .ש" Kרהרהחרס)גודסיםהשני

,,,,,,.1 

•• ,1 
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~ 

 105 ·-.ב: Pפרהערות

סjבר-'ירחנן lור ....שלפגיןאח"סוחרון'"ל~קצתמשונהבידסא ~ Jינר"פ

מהדעתיה,מאיידחנןדד'מילתאעלחלמרדארמחמה •••ידמךאלאלספררלא

לאראי •••לטהרחריסיטשבעהליוספרכדכחיבכולחיליספןרספראינפשך

ואולימאדמתארםהפסדקמןהך:·~רiזזאחגירסאולפיכלל."ליסתרר L ~}'ל{

הפסיק.אך"ןהמניאיםהתרס'אצלהמקיררתהגירסאגםכר

אימא:.כחוס',שםכסמוך.רכן ~~,א IIפ ) nל~סהדשררתהגירסתינד t .;:נר:~ה

 ..כדפוטכמרכמפרש i-כ;וjך'כמך l!'~אמר"הכיאיחאקנ"ך)(עמ)רר"פ ,\''' .tiכר

ד jפנינ tכד(כמפרש ..,פ tךרש IIבר.ארכן"מכר"כה"יכמרכחרס',וי: p 1א 1ז !I(ז

בר"א.דכןכדפוס,

גאגןפבאיזחדןכרן 11א) :חסאןגרר ,.חיאשכןבפ 11ר .;רו iני..ךש .. • l.כיר 6 ....ל

יה t (יק 1סודרומאבפלגאדחזאי"כידןכ) "ררכzיו.I\·להחהךיפלגאאידרדרומא

שהדיטדבאב"מיש " Iבזכןפאבלהגירסאןת~ות iהחחביןנ"בזרראהיני I , ..שימדר"

לשלמורלהעדלהמחך'שלהי~םשחחחלחהיאשהכדךנהמסביריםהראשךניםרוכ

סליקשכחרב"ךכספריםר"פכחנוכן ..דיךמא"פלגא"ארדךכררבחמהדא"כ

מאוחךמשמעפלגאדארדךטפי.א riנילגא gאידךבהסכחרבדארן 1שימררלרה

לשוןהלוולדיומא, l'tפלגבכללהזכירלמ;ןדא"כלהקשרתישברםיהיום."

גראהלכן,שימדר.וזליחסליקיומאארדךחדאיומאדח·זאיכיון tIמעין,.

הסרגיאשל~פשועהנראהרא"ב oהיאהגההך~שניהמקוריתהראשךנהשהנררסא

הירסארחדשסרףבז{מחונהדהכךבראשרניםהסובאתהר"יאךר"ח fכפיהרא

 • iכמשמעזפלגא""אידךימןר. "Vללהעולה

ובןרר"ט.מר"אנך~הרכןכגררסתיכן.בדודאיגרסךממארדייהחדס'י

,(היינר 9הדשלפי)כדאייהוהביארהזאחכבייסאגרסוע"ב,אנרדה tbכחו

 •"האי,אד"אפ Cפסח •סכתךוגםכך #כ 11משכור)בזרמ)ן nדח l 'ר Cיפ

פ. IIרשלהשנרהכגרדסא'זrגרסנר~~ה(כנדפס) wהרא"מן
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 106 '.פפ:ךjוהזגרךת

· I1 r זf ןכך 11פישמכן )מב"אףזירדהןכ"זןאן;ך:כןבהייןרהדכ 6בt tזזר ,הכדו. • 

זוהוינן"הספררםככלל"ר,אכדףלן iלזוכדהריבוןז. Iיtיה .11בו"כדהךך",רכר"ף

ישי '{שגוףבייקשלדיאיזן"רלה'רווןושלמ • t ·זןר ;ה :tישו ~םר nזפרשמבם ! 17ןכו

קן I'רך1כבכזוירכןקכ"ר,אנת iבד.;פ IIעכראשרובגדףווהרילן"ישהרי Il 'דנ·דיבר

למך"רמרדברנזיד,למס'וחר J"מכנר:~ההואז;ן 'vימךי .i\בומכוזמ"הריאןין. 1 )( 8

הזה,לעברןלביחטודנחאחהפנה r ,uיצ

 11ו Iגאiוך " 1 ,זב 11·י Iןןונכ , 11נרי I 11זהדא,ררנ I1 )כZןמכפ I1:ברזירנשבור 7

דארהאיןהרמבזים)ךוישרן 1ר"ט(חוס),ראשךניםךמשאר ..דהראן!שבזד"מי

עצמ;ן,המשנהאתמצטטיםהםשהרר

ג'יסרכןחלןיו,"הדב(~ Cכלןתלייא"מילחרא I !!ר Iכהבשניתלרא:מ.יחלץ:ז 10

 fלרlז nלא n"מיהגירסארמ~ nרבפ IIברראזו. tח{דנזין·רח"מילחאהדי'ירופידש

דקיימא".תלרא"נןיחו'ארבמפרש

נפש'בתוס'הגרש"ל-מר!ןרהזכירשככרכפר :הiכלכיל~ •••ארך 6-2 ~~,י"ז

לצדו·רחבפירךשוד IIהך~{נךז"לאחרח#בירמאן "Iככלראב/ודהייחה 524עמ'

שםהראאפי'הקנדךתככרתדהראשבזדמיפדרק~~ךא iנהז"דחנןכןר"א,פזזך

צולהשלדשכיעישאיןבגמראןמפרסהמביזמןלן nערלארןיומשלסיס

המנרומןלךערלהפיהאסלדסביעדשנסמאסהורנזידאבלהסביןלך'מן

גליחטערן~היאמדכרהכחיבשנטמאסהורבנזדרבזדןראשיטמאשכתרב

כיוסראשואתיקדסכרנחרבהמניזמןלדעדלהסברעררירסצפריםיהבאת

קאמד".'סלןשכיעיעל cפהמביןמןלך{:'דליןונכנסרצאההוא

מגירסחרנןההיפרכאןנבר"יחאגרמ ' Tשהדאכןןברירכלקררם

לפרהקושראאחהכיןאירא)הנוסחאךת.בכלא nהחוספגירמחוהיאסם)

 1מפדשתשהיאכדרךהמשנהאתמפגשתשהגםדאהביןממהרב)גירסחוץ
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"ראי.'במקום',כגמראשגלרטתי'לדמררך :lשנצל ltנ;ךר:~שרנjןהשאלהלגבר

ערלה'זלאמאיחיילאלאדעח'סלק)!!ואיהיחהאמאי" lחיילזלאדעח'סלק~

 •ויללכזירנךאינהלךע {~יאלריארמא 11כלומר

לפישלנריתאשהברי :הביןשהראב'·דלרכזדך:~הביהלהשנה~ז:.אלהלגבי

ככיחשנזרזזכןיהייבךשנזך'י!!טמאאייבלמשנן;.פיררשמעיןהואגירסתך

 iJרכזרנכנס!'"יצאהראשנטמא"זכ'הוד"נזיר לב,!:חדדרשנזהראיןהקנדרת!!

ו"ערלה'המשנהאחמפרשתהברייתאמובנח_הראג"דשיטח'{כשיך ..גדךל-חידוש

 •רל וt(יערכשושידךפן)כפניל ' 1כ 1 : 1ללרסוע "רסןגךנ :" 1 "ד 11כ ~;:(הרהבש.נזכ IIול

ימיםומנהל'~ןהרוסכל i1Iךהזיצא II 1כתכל IIהדו'פרקרzכב!יםרהנה

השמיניבירסנכנסיאפילרליערליןשמנההימיםאוחןהקנררחלכיתוחזר.

זה"ראזוחהרדב"ז,זהעלוחמההנןבייז".מןלרנזולהשלךל Yבל tהי:.הריל, 11.1 ·

 lניחז < rtlהדאכח tJשלולםי וr. 4ימיס.קצתמנהשהדרהיאשנ~_מאסהררכזיר

רכמ&"כ.שנטמאסהררנזרדשזהנמיהכידאין

כגידסתגירסתךשאיןכהדראגילה ' Tכהלי/מ rהומבשהרי , yrציברם.

מולןעךלון!יאיןךן Uלןמפרשהראב"ררבכאזועודעליך.השיבדלאד I זב:}--.ה

~כמעזכ Iךנל"מ. rיהליע"שבעדלותפרדשמא:ז.lראחד·המנולן'י.כעביין

שיאךקהעם :tמוחןג L\וההלעכמאכשןבחלאיחדיןעשירורשםמד ~;;דתילהש

הזאת.

מרזז:ם •כמ'גורמדםפ IIךרדוי'יד plIמ tש:ש IIנראינתוס'במפרשי :~~ל""ח'( ••• 8

 •פרסדהחסגלדרסבבש it t }בר ..

12 D ילp-כפרשzשסמ"הד:{"שותרס'ר"טר"פ, •.י:ב)(p rr .בילקא:ןיz(נחדסI זלקי

 •וכילקדIז

םוובר :ס iסש 13
. f 

נחרסדתנא"."איידיכר"פ 1נעי"דקא"א'רדי
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 •י"בקחדםןש dו

כל!'כנינך. Dןtיךנ'-iר:,זד L\בילאר""מאיבר'יפ :ז~~ן 19

 •••"בתקבחאכחרס'אכלכלפניכןרמא"!ריבמפרשיה: tכקרו,\קן·ך. ....יה rכתקנ, 22

זפ,ר"ס. Iר!שי Iבן-ארכו~זי tבקרלקךל

 ."ימ"כר"פמהך: 26

 ..כלפגיכיבר"פ ..'יחזיר"במארריתיבזרך: 21

 .•כיה'"כונךטהןרזוזזנזיר:פ IIכדנזיר: 28

גז"ר.לשרן ' lשפ rב I'לפר tיו~יכן Jבמכמך"מחריו"בד"פמתרי: 29

"יפרעוכמפרש 1הנןעזיכה"אחלן"ופירעבמאיו".זיכה: 7rכ ••·ג~פרע I,כ Tי"

-השפרשZבאוה ,דהששריידךפלפליקחיךמדסאהג.ידiדיהךזןוזהייכמעןאתה

 fכרחבא IIיךכן .. ' I"בןעלירע~יהלרנזרראיוהיאלנזיךפתחחזיבהזן yזןמ

ש I1א.כך flלין y בz"םךגאלאךהייכאף ~} • I1הלך 9'ןעחקןכהאמןמ'ך ..ןיחחח !I ~קרהת

כנראהמחחחיןזז.פירשה"שגלהךמפרשהראואףזיכה" yהמליר y"ךפרעiדגירס~,,

כמאיךי.רכןר"עמעליךזו.וכן f •גרסאםאפשרירחלככךד 11ול II,זמרנולד ~;;כ

עליןלן"פרעזה ח{}מני:~.,םהםפ"אמבךלבלת.קצח;ןגררסאכחוס)

שאףברודם IIמכי!ן ••ח l ~"ופרעכzכרשפירךשןהמעזיבהן!על!·יפרעובשניה

 .~"הפיוןים Iכרמברערי)""מעליך".גרסלאהראשךניםמןאחד

 • ~הו"חקמשגר ~ t-"דאלראבכ,כז I1ר J"לוועגרסש

נכרנת.כמוכןהדפוסנרסחחגמררין: 2

אבואיאבלכפנים·שהייחבמיריכרזג I"הכוחבהמפרשל}ז:אבך~~י .. eכי~ 3-2

ףלסןרדןרראינזןברםפכזזלזזקדשמהחיכב 11מחןבשלךחנררכלכאםך I1לא

"כרה"אהגירסאפ ltכרכלל.בשרדה ~ tןללזt-היוזהאחרתגירסאשמאו~ nז'ע



 sב( f 9בפרק'צררח

לבא [1,1ונקדדיביונגיכ 11ס,שגראהענך ' 1'רכדי.מדררכחחהחניחכZכןקן_ת

קרגפלציאא"כרגידסתינךאותהדחה ,u'ייזהונפריהג"'ךןז:אזאת,ולוארלאוזידכנז

 _המפרשכמךגרמךי.טהתךס'בד~ה ..ךצויע 1שחיהשל

 ..דד" jויבמפרשגזר: 4

ךכרו'פבעי!!גלרףדויהאכחדס) ..כצו"גילןחזז:ז-כל:כמפרשבעי ....אבל 10

מגלח".גלןחיואבל fהגירסאזrטמ"ק iרגמ(דפ) !t[:Iכדא ..נעי"גילרחווהא

מההראקאמרטעםוזמה )' tyן-זז(כ".זםכוזt.zבמ"קכחרבי; iןך i.1ג •••ס Vדבהמ-שם 12

יל yכדללסנן":דמצרהדיוהואסימאהקרבןמכי~אינרמגלחדאינןטעמא

דגדסיספריםישסיפא.למיחנאדכעיואירדדמגלחואינר,ליתניהדאכדין

ביר jtבשםמעידהראשהריכאלהספ;ויסהכרדלאסד"פראיהמכזוםיש "הכי"

דבעיונשרםלעיל,כדשנרלשנרז'גדמציןהזזה I! 1ל Iרןזהמרפאכליההצרה~{ךח;ן

ז!זלוי.אביאדונרלשוןוכך·,סיפאלמיזזגי

 ..כדלעילווסנדר"במפרששנזר: 12

 •ו 1למלקרחהאאלא!!לאוידי, tכמ{\בןלקךח"."לא tבנזפדלכולקרת:~ךלא' 16

 ..יגרבפלכפ 11כר

בדזז"שכרן'.כןו.ךזניליוןדכלשלךשכיעי!יתבאכחוס)כזיליה: •• ,תנא 18

במאירי ".,לשמיליוכלשביעי"חנאפ Itברפילר."וכל tז"תנא )'פד(

כדלפנינר.במפרשמרליה".לבלשבריגי"תנא

 •א:תזזמדחדת Ifכמ.אירית: i \,_, ..בדנטל 24

26 w ;-"י.ךני' P :בסאידיך'דמיןI מרחד",ההחלט;שאין

בדא"ש •דטומאה"ןךזגלחת lfפ I')רדז 'i(ר"ע pשזכמ"חרס', If ;במפרשסיאמ~:תגלח'

כדלפנינך.כמאירי,י r~ה iטומ"לתגלחת ) pIfרשסמ(דפ~

קודםלהוכיחשניטינךהרא I1Jהפידרגירטתנרלפיקחבי: •••לא 31-""חיא
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ההיפרלהרכיחגיסינרמסחברא"נמיוב"הכיינ~. nידגילוחמעיןבקנרשנזיר

החרס', , Iiהפפרו,גרסוכךקתגי."דנזירוחחגלחתלא IIבלשיןדזדינרזה Qדג

שככרכפימאד.עדקשהוהדאשנד"פ.הר~~שךןרהפיררש fזנמ"ק I ~'כאחדפידרש

קתני"?דגזיררתוזגיחת"לאבדחךייוז.Lחידושאי~זהד) IIYק(עמ)פ l!ךהקשה

לאחרמתגלחשהמצורעריראיידעדטומאה"תגלחחלאך~מאישאמרמיהרי

בזיךתגלחחביןשחדלקכאמךלאאםסברתולהב~ןככללוארןחלך~ויס'

מחקבלאינןזהשחדלרקהראממחברא!!גמרהזזתכירנחכןא"כצרעת.לחגלחת

הוסיףמה'כ I ~~ •תגלחת"בעילא"מר-חגלחחיכא t :.מ IIמכשהריהדעתע'ל

השבי.אחאחדהכיךשלאלרמרידיחקקתכי".דנזידדחחגלחח"לאשאמרהמדחה

דהירנךמ)כןזיגירסחעםזההכב,ראהיא iן Z'ואחרת,ג~דס:,ןמביאפרזרבינר

 : tממחברא'נמלה"הכיכךרנתשארןלפרשקתני".ךניםחדבזירוחחגלזזת אל,,~"

I מטעם!להכרדח~ n נזירדתרתגלחתלרמרצרירדיהיהקודםהזכידסלאר

פ IIדאעל Itודרקאי~מהרהדאנזיךךתלרמךטפידמסחנרל r"דר'אלאקאמיס.הדה

ירתךרארימ"סבקבךבנזירכמן'הלרטרניסיז lnתגליש VJרבשנרהםתגלחחשיש

זכרןלחבהבוא.זכךמררZבךחדיובנקנררזג )!(כרמארטתרןי Tבךיבמל nרלעל

בזירותכמרףלחגלחחהשעריעומדמגלמןארגיטמאדנזידשערדארחרמשדם

יוהאאלאמסךמאחייר i1כשיטמגלחךטמאנקברבנ:זרדגםבאמראם~~בל ••••טהדה

רךח~למניןלעלןחלדרארייןכקברנזירטימאתדימימשוםהךידקאמר

סימאהיחגלחחמהרהנזידרתלקנלכדיחגלחחהויאשלוסהרהדתגלחתמשים

ממהע"ש. n ••סכרא~לאךהררמצרעחריהד Lלאלאהיראלאחלר~ךדימי

המרכךזהאיוכלקודםשכפיררשן.הקשהאחלהכהיךממפרקנראהשציטטתי

ירבזשלשרןמפגיכמובזלחרז~פשך t(זה , IIמסחכך\~נמר!!הכישלהרגיל

הלשין.אתכךכלהרלםהפררישאיןרשביחפשרבה)

":" :"' 



 111 '~~רפהערות

מסחברא"נמי"הכיהלשיןכלכהחסרההמקוריתשהגירסאיותרלדנראה

 Iדפיסהרהתגלחתלא"ופלרש fהכרתבהמאיריכנראהברסכןהסוף.עד

סניןשיתחללאחררןהדה,לרוגלחחמעכשדערמךשטעדךכקנרבזיךומההדברים

נזידרתסלסהרהלחגלחת ו\.:'כע'מעומדשערןשאיןחלרטךרישלימנד,ימינזירותו

' U לןחחלתהואצומדהדיr גלחn אחרת' 'Q רל\. il נ;חגלחתדהוא 1רהI בסj להצרעת,ףt }> 

ש IIהדאשא'ףקצת~ינj.דאה IIכלךםבשאלתכןכררנר'זבלאןנמצאיעלך,שלאכן 't ,'כל

רכןגמידה.הדכחהזןסאדןכמרכןאבלכלוםזהעלפירסשלאסאחרכזגדס

 •שזזע )ג"עק ~(עמפ I1רבשגו Iהה nייבכרליא

הסוגיא.ההדרחלאחדיהומפההיא Ir'מסחבר,~נמישהווחנילרכזראיפר}~ממתכר

א·להדבריסראיו !!אלא!!בהלגררסאנחנןצריכיםשבאמתלפרשהנרכלא"כ

הדכדלםפיך'דסזהלפידנזילתא.סיךמא.אלאמסתבדא"במי"הכי \iשלדחןין

il ס)~אי'ז:הרהתגלחתהיאהברייתאשכררנחממתבראגמי"הכיואI תגלחת,ד , 

וודאיאלאחגלחתכעי lל"כזיחלוטדיךני tטךlנ:~חןיוניאחריךדהרינמרמאה

גראהזהפיררשטהרה)~חגלחח(היינךדנזירוחתגלחח Rהיהכרייחאכוונח

כ !I :,שכסיגראהיאךךיח Pונשהלשו'ןא"כלדמר}?יךמקוםמכלכאד.מריךחלי

ראשועלהסיערשאחרהיאהברייתאכדרנתאםשהריאשירבכעיחאפשימאכ:ר

שלאחרמסתנרלכןגדלדחיטעיןשאינןהוכחנוגזירותבמוףלבילוחערמד

לרמדאיזהבאגילוחטערןכקברנזירשאיןנאמחימסקנתהבסדרהשהסךגיא

הקרדמת.הברדיתאונוכ IIגכןלהרכיחשישרהעירגאון)אךסכרראי(יתכן

צורךדאיזההבציה ~::' Lאפשי·שא"כלןקשהה f'הנרמפחהעדהשזיהביזשלאzבי

יזלא" 1למ"אלא"ושינהכדאמרןכהמשךרש

רכך'" tכטהרפתאוםכפת)עלירמתיבזךחוכי"ש n "במפרשנדךך: ....אrר 3

 Iל iותנרקןפסזזתלחחהח t ·:דשןדסדךקןבלדהיאדונהחךבזאחאידםגשןבדונכר

. ' 
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הפסוקכלאחגררסהמארדיהחרפפךת.גיוסחגםנראיחכןטופד.אתהניאך

חאראךךיטז)כמהדרדת c 34(עמכ"ה Nפוסקא 1iנןספרויעירןכדלפניכן.רר"פ

שינריים.כקבחכלפנינןהגררס

!!אלמאפ tfבדשזומ."שיערגילרחטערןךדארמינהיושמעכמפרשינה: iנ tנן I;ן 12

 • t'ר J1t":במזהינזערןהש'יס.לשדןרזהרח 1כ:דאינר"בן" IIJתבלחתכעילא

 fIמ~בה~שמעגילךחסעיזאדנרכקנרדנזירמינה!!שמעהשיטתיבשםסמ"ק 1ilב

מוזרהתיפעהכאן iלפנינדש :!}יה .... iדישכ} 9-20רי"ח,ב •קרב' .. _ ..ן'ןנ:ך 24-30

הסוגיא(,ךשלאכו"גילמןלק Iךשלבךסןזאךחשת'ירשנךא'רי'נציאבדפוסד" Kמ

 Q"אשךני Iך t'כהזוהבןקךךןתכל,'פדאים) nהמהחלקאחרימידמדבאתארנהא Iהלז

כדפךס~ככראחר'.מלשרןי,דעיסאינסובכללקירםאחרינאהלישנארק

 IIאחרינאלישנא IIהאחכמקומררהכגיסןהר~~שןןהלשדןאחהןציאךב'רונציה

רגיס. l1רהראזכרהןורנרסחתמעין

רהראשךניםהידכתכיחארת O'j'בעםאחרינאהלישנאנרסחתח l ~רהבשןכלקרדם

מטפרכיןחילךקישכלקידס .'א Iויבשכדפןסהראשןןבלשרודרןנכוןחאך ,

ןהזרןנטמאוחזך"גטמאוו'י l!רכאחךינאבלישנאהדפיסלפיהטרzנארת.

רכדכררכשביעי'י.יביטב~א Iרקישירסירכילבכימ'ר l!ככראילו ..מא" 1ךנב

ךבסמא".רחזדןמא 3"כןןגרס Jה tנד~המפרי;ןמדבר"רנ\ז.מא".יחךר"נסמאישרכי

נראהךהדפךס.י ;יי rזכךןככםיכןעפ ~גiכגררה t :ישהן ~"זכרפירזןדגרדםרכן

עודוהיטיפןשהגיהןסיבה iJ • "~:מ Lרנךיחזרנ?א t 'כ" 'lהי~המקרדרת'זi.הנךסחא

לשתרם'יייו Iקראיןטרמארתשתישכ;;~דדקשחשבןמפניכנראההיא!!כמובא" ' .•

שאםםפנ~'להרכההראמספיקךבעמא"יחזדכז'נtנמא Iב}~מח'כרםזהרבה.

p 
ציין ..ג'הךיונסמאוחזר Iועידשתיסהריאחחם Yפסמאהיהכבר cנזכ~מא

רר"פ. tר"ו



 illג"פרקהעדות

יחזובשניעי"נטמאבדפיסנאמרככיכולדכ~שבדבריהראשינןיערד

שמיכיןן 1Iכגודמים!ר Iכהשנירגםהנ"להךאשרניםכלואילוי"ביZבשכ ~,מנסר

 jPרדאשרביככה"ינגיהאםמיןשריוחרתסיגניןאכלנ"מאיןאמנםהפקרים.כשני

י nכהוכוסחחאחחינאהלישנאב~ןחשוכיםשיברידסאיךמאלהחרז

לפרכדפרס?הראשוןהנרמחמנייןהשאלה nכץאלצדייןאנלוהראשרנים.

כררו~ראיהודהכר·יוטי tדומנד • tבזרנט~ארחזרבך'"נטפאהזחהנרםח

קרינושפיר(אנלאחדקרבןאלאחדיבאינרקרבןלהכיאהראלהשעהיצאדלא

הריהיאו'חיפאדארעליה)חיילאטהרהדנזירותכרוןהדכהסומאךחבלה

כז'נסמאדאילiדרלמהקשהזהלשרןלכאורה.זזקרבולהביאשדאןיהשעהיצחה

כז"נטמאאלנזמ"בכעיזבראיתהכררנהכדם,רכך)ןן.צחה t11'אמרינןאיך

המקרדיחהגירסאשזךיחכןא"כ ..וקווליצח'הריכת}ננזיואיהיא ' 'i ~ lטרמ~~ן

 ..קזזעךצל, I1בהישוקהללגכהתהגוה-הלב :tהיך

כמר liחזא IIל IIכמרבך"צ"תזיא" wלהצידישכלקרדם : 'lדחזיז·נד:ס U-דנ 2""חיב

י מהקשהשהיהינראהמיןחר."נטנזאןןכ I '.א •"ראה" L\יופירישךןכמפרש. fבמ

כיקורתיכחרשזהשחירזבמפרש(עייןמחכ'-דומאחמדוכרהריכאן"ראה"ענין

ז Iוכרכראזוש,כחרס',כןרכדרמה. !Iמא tדנ' ttהגיהרשרלכן !Iרשועריןנפלא

 Rהנךסחדקלמפרשרההגהה.המקוריתהנךסחאשלהיאקרנפלציה כ"~ברטחחיני

שט.ל'יה,ה"תבש V\נש"חזאןןאלאבךן'גםשכןבר~~ההכזקרריח.

b מיהN : _-'צt ררנציהכדפיסכןהוגהיככרהנרסחאוחככלחלאוכז"אימח'יל

 • •ב

כוחרגהוככדהנךסחארתככלהיאיכן"םארדחא"'צ"לדמאךריי': .....אי 8-5

אחרתנימחאשהיחהסעידיםרר"פחחרמ'המשפסכללגכי ..כ~רר'כדפוס)

השניההגירסאאחלגלךחזכית"רלא"הוזג"כלשרןגירסחינן'אחמביאיםשהרי

, 



"".,.1.,1 

רכה"לבלרמחלעילצירן 11רנימש,ב tמ~טכזוןחךגזריבשכטמאבאם / 1אלה

ג'פרקהעריח

17 u :יידטהדה'ןלתקנהארלמחקתארונזר'לךהראשיכושזרחלכה'רנאזת

כנרסחארת,

וחכמיםדזוהקעוות Cעזגרנר"פגופהד"הכשסהבשבןיני: .... .i·vכ oדנ

קינפלצית~נראיתהדפיסוגלרסח ..כהצרה 21שירה

זרתיכהלמחדקצריכ"'םשאנךרהחרס)המפרשכחכרגרש~: 20

 f l 'ןבררבנח 11הרא ttם'לספדהחס"גידשהזכשידהעה.רכן ~ר' "חכ"רהרמהל

זזטשידהש flהראך,יכא 1 ~ןורכiכנסרךקה ..ןבח (1ר J'געםםפריCורגםרכהש

מסבירטי t,רשר·א.כזרכןכןדלעלל ~~ך 7המרכ:עלקאלברפא" Iשהומפרשרם

דכרידישאוזרןזי 1~זחדמכר~{קרכןביעי tכן,רנטמאיחזרכר.עי UIבשנסמא,

אחו.פחוךןכטמךךרעיין.

מדדייקותכגנזרןתזךחיבהכבוצאתוכך!!ברפה!! plם' 1ךכשררן' ,..ז Iככשם:

כבון,בר'פאעלברלדבדגז I .'''מ cושלעברן.גופחךפירושההמכןרבכזז..,

(לשוננן

חוזח,וד Iפנזיררחכתדספחאנמצאתהברייתאכל:עכבך: ....ז 0t7כטנ 29-20

נכיןהחןספתאמקןרןתרח n ','נ Jע"יודקנש"'ברייםהיוזדא IIפוככריחךח

בככלי.ךגירסרתיההסךגיאהתפחחןת

וכך " fכחונסמאיחזד C,מאבז tIב IIבשטה,ןנסאמ':ימזר'מיני V,נןכנאו 21

כתרס} ,"ב.הברש"למן"רמשחבהלסבעייןהחךספחאבכ2כהנרסחאךת

 •-552ל 51.עמ'בזידך)

מעמי~~בבכלרןשינרר'להז~~חבוריתאעכבך: .....אליעזרד'רכרי 29-23

אהדאשרנים.ארחךהקשןשכברומהןחמורוחקדשיךתוכמהכמהלפנינן

דגממאיחזרבשפיני"כספאאם ) c 19-18שן(לעילחמראלרבמניין
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 t ,מאל"'דר ! t tאחך n·אחל כ',·ל,רבעי nתנרכןקהכיאכהליהךאךשהעשח' ~רשזכדן-ד

שלאזמוכלואחחאחחכלעל~ייבואינןס"לדכאוישמעאל cדאן 6כחכפי

עמ)ךדזופע"בד'!חסוףש It ~:;רהה Qהק'זךקןשוא •חלקמאךקרבכןתיךהגיא

~ 

 ..ןחכמיםד'/הםוףקע"ח

 , I!כגירסחלפי ..שאבארכפרהגמראלחמסךמת"ימהאינהוו' ,.י'כגירסתכ)

כללהקרנגרתסאייאליעזרר'דעת ) 1הזןכברליתאמחלוקךחארכעיסןו·

שדירקאשמעיו cדדצח ) 3מעכבואשמןשדךךקאחכמיםדעח ) 2איתךמעכנים

 .הגמראלפירהבהאיחך.בעכביםששניהםישמעאל cדדעח ) 4מעכבתןח~אחן

הכיאשלאא,~פהואההראבידםסלהךכוחאךר')כטרכוכ"ילפי(אף,דלהלן

ןךע~מ I}J tךכריבדתילןפכהגביל •וךעןבשר'דעתשםדיןיכ Tמ 1יאו)חור"מש 1 \

:J. שמע' 'ר".המיליםלפנינןהבנוצאלפישעכ"פוברורלהלןעייןוך'גיךסח

הן.ריחחימIואחדואחדלכעלאחדוקרב 1 :>יבמ ~ך ~~ :::

שהואכמוחק'יןייםכמה !tשיואלאדן'כrויגררסתבזעיןכאןגרסה:נ;פדשף '1ג)

סיביאעדהכלעלאחדקרבןאומ'"וחכמיםהיאהחחלהגירסחרלפכינו.

.' 
"הניאיסכ Iראחו • tIחח tך}חת l :כלעלקרבומביא l-tרנטמאשמךהני,!אשמן

נראהלכןזה.אחזהסדחריםהדבריםיהנהמונהזו,{שמן.הביאולאחו t·חט\

חטאחן"שיכיאעדהכלעלאחדקרבןמניאארמרשמעון"רד'בגירמחןשהיחה

ירן). I1בככונישמעדךד'דבךיעלמרמבןחוכו'זזאחר l ',ח!והביא nחינר i,ןן

להלןגורמהדאשאףהקדשיאארחהעליויקשהוו'כ"יגרדמתשלמפרtינמצא

 •אשמו"אחהניאשלאפ l!אעהואלוהאתארלרכבןזי ....
. . ~-' 

זרמצורפןתבדררחרחשתינמצאוחהר"דא'פרקכדיחרחא nבתרספוהבה

הכ?:עלאחדקרבןנןביאוגחבגעחזרןבתגגעי:'חזרשנחגגע"מצררעוז"ל,לזן

 .,,'והנמיםאליעזרר'דבררואחדאחדכלעלקרנןנןביאןנתנגעצפריךהברא ':

... 
"-

.,' r"l 

:'~ ""; 
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אשמרהניאונתנגעאסמךהנראאשמרצד'שיביאהכלעלאחדקרבןאומרים

הכלעלאחדקרבןאךמישמעיןרייאחדאחדכלעלקרבן lנדבד~ןנחגגע

נטמאהכלעלאחדקיבומביאןבטמאוחזדשנטמאנזדרחטאחויאבי t 'עד

אחדכלעלאחדקרנןמכיאיזשלושביעייוםןנ:\מאיחזרשלרשביעידום

חסאתך,שיביאעדהכלעלאחדקרנןאומריםוחכמיםרכידבריואחד

שרכיחסדאלרבמנידןדהיינךדלעילהראשךנהקדשררחכןמחררצתככרבזה

הברייתאמןלךידןעהיהזההרימעכבים.הקרבנךתמןאחדאףשאיןמ"ל

~מאי Iהגמראלעילאךמרח'![הדיה tקי:וקצחשהדברמעירנייצייךמך"רהזאת.
Iו

בןטזזהירךחךז U• Iוךפייכאחרדדבהת l ~יאכהלרלהרהכזזאן 't ~כן ,.כר

 ,עזרי ל~. tד ,דבר fזםךקZככ 11ר ;:ר ,.כרד "ילכבהלשתאיבררביהגנלאראםפרלא

שנשרבשהבינךדהרינך !Iגךפא tlלנאהפירךשזכ Iב,"הכרוחנןשםנגיהאםאכל

בפיררשכךלצייןכליהברייתאאתהביאלמעשהרבדבשםזהדיןמניאחמדא

גרפאהכלל.מןיוצאזהבסקרמה.(;םןהגרפאדילן"כרייתארישאזרהיןאייכ

יצייך.)מרזנולכן.קרדםהמרנאמן Rציטסהיא

היאהדלאליעזר" cד"דבדיבמקום " Cד"דברידהיינרזאחבררמא

מוףענובין, Iמדהרי'·ד 1דולן""נסח"בשםחקלייבמ"ע .tד" 1השטהגיוסת

,"iהגר'והבהרתכאןסכ"יועיוואיתוניה. כI .כריתרחמחיספתאיי.בך-1ד:רערדא

א"כסעכב.האשםואיןמעכבתהחמאתשדיךקאהי~מצררעלבבישמעיז cושדעת

א nכתךספרניל 1Lו " Qה"חכמי ILונמצא •יר Tבלבכיזכ Iגדעתךשכךלומרממתנר

נבעיםכמשבחלדברזכרישלדנרדאיהאיןהרא.(ךאםשמערן cדכריחךת

I 
איךמרכזב tאזשמצון.) cר::חסאח'דבריאחדהולך!!הכל ,א' I ,.מד, rי'פרק

שמערן f ,דעת Iאולזכךחרכלהןהמפרש)דן'י IIכגדרסת(לפיהגמךא

החכמיס.הואשמעווו'שבהברייתאלהםהיחההרי!!דבנן"אןלחכמים
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שלהחןספחאבוסחאןחהחפתחךתאתלשחזריס Yיכךשאנךלינדמהעכשין

כריחרחתןספתאשלהסיפאכמיברייתא!ז.;הי'תהנוזלהמקךרוהבבלי.נזיך

לזהישמצאל.ך'דבריהיספחכהךהיתה .. Iאךמרים'רחכמיס •••רבידברי ••• "

ד'בשםסךנאתרי nד~שבהנזיר)(חךמפחאאחרחברייתאמקבילהית

אחריםחכמיסידעת ,)האמת(לפרשמערןכר'מזרהההכמיםדעחאליעזר,

זה-.האםכריתרתא nבחרספחכמיסלדצת(מקבילמעכבהאשםשדךוקאסונאת

הכרייחות,שחיכיןמחלרקחכלאיןלכן .)ל Itהננגעיםנח .I1מועריךיהודח cר

4כוזילפינזירחוספחאנרסחתחי~זדאח y משונ?קצת(אמנםt' עתII ל(. 

והמפרש),רי'י II(כהבבלישלברסחאךח::כמההישמהזאחבךייח;~

השירשנימצדהמקןרי.הנוסחבמקוםברדכם,~ליצזךלר~מר'רהשינדי

שחשבןרמאחדנזידשלךהחןספחאשמככליהברייתאאחאחריסחכמים

אחושרנןהתומפתאהגיהךהחךמפחאשלהחכמיםלהיוחצריכיםהבכלישל

מעכנח.שהחטאת riאךמריךחכמיםמעכבשהאשםאדמרשמערן fדדהיינךהשמןח

נ"ר,א.שלבךהמפךשלפניגםשהדחההחוספחאשל 'ך,י Iכ'גירסחיצאהרכך

ערברבכגדאההםבבבלייךךירב"כתךספח;~עכ"ישבברסחתכפילןיךת

 •והגהןחהפקרךיתהניסחאשל

ס Wכפסרםהתוס'היסבעריןאב~זוברייתאנוסחאךחחךחהחפנ"לכן

הרזזא~פזו{,נזררדתוצ"פכאןאררהקרןבסעייזוצ"ע. 553עzב'

ליברודהארנהדהיאכאןאהרתנןסחאהיתהררו'דשלתרס}להעיריס

טאחר hהביאי nח~אריכיאשר~הרעדלמנרחמחמילאיבו"וחכ"א tךז"ל

והיאכמקצתכתונראדחירכךה"גואחדאחדכלעלקרנןמניארניסמא

אשמרהביאשלאאע.ויפחנזאתשהביז,אחרלנזנךחזבןחחילדכררןיפהגירסא

ראינוזירמאה tבצבןראאחדקרבולהנל~צריךעודפא Vךניחזראס

,> 
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יחזדבשמיניכשניטמא "ךכר 6שהיהשמהאמרבקרבונפסד

י.נךר Tחרךזאחח nאבהן'חא t }בזסרב l\וכוככדםלכרךסךל nךככחקראכהדםךק

אמכראארבךכהםשכחרבספריסולשאשמרשינראקורםחסאתןהכאתאחר

שכורנתןנ"ל ." n·'זעך \lי iIשונזולכךגורסיםנים 1הפר';'וגםאחדקרבן

ריבשיטהרעדאוזדקרבןאלא'נןני:{יני t ~"רחכ"אהיאהמפריםשגירמח

ע~ IIןצדצחר.לפי Iטעןךהיאולנןהנ"ממ"{ימכיזאiוניךא"כ " .••חסאחן

 fדרזכענןיהז~ II"נ 1כחךב '."כבמפררבנן:וב/יה t :: י~מ:: 35-34

ךי~הגמרא.תשוכתלפיכןלגררסכלליחכןשלאמוכזהשינריכלזה

שהריכלפנינוגרסןךד"ע p)1(שטמוןש II ,~ר i1וךר"פשהחרמ',(~הרכיח

ישמעאל!'.דך)ה. l";ע.מ ;t ·"ב?אייאל tןהחלמידאין':מה

י t 529עמיסחמפך' ii\פכס'יחןי ,ע • ~ \ ... ~ I \-i ~ .J .'.J'' •רד'רן,וז:"\דר) \-וי 11י

כרסדנן llJכמפרןך tt ז~~" Iהןלי'שר .;i 'פיר I !'דקדקכא"נו :ר :'ש 7

 "ר 11זזככר t ' 11ע ."רמאר "

כהוצאחע"א(עמ'ח)םי)הרי'ידכחטונוה ::~ן'חב •.•ל:ערלם 19-9"יייס.א

דילן.סרגי~עלמרסבככיכדלארורדירןיטהישראלי)וד uהחלמכרן

ראפר)דבזיך:כפ"אדגרסי'ממאים nשהק~'"ופההקר~יא,לשון

לארוך;ןירטזבלכא ~ iע l 'ןכמאך 11זירנ כz"ראהסאהרחיירבןמאפרדקה

לגנ"ו

הסךגיאממוףא l"הקרשיהס .חנךךכ i\ךרורבך 11 •ל)ךכזידבכדרהבשהשא

דאהב 1ברם •םירטדה iבהיןיצרכן fו )ירםאקרךה :ן.ירזנ ~אפייב Nר 11

מובאחכרא 1ב I;ןודמגמראהראכאילךהקךשיאח-I ;'~הכיךיר Iהדלשלבתן

דקלא uןנלפע"ד ' i,"לכג"כ~טנדרההאטהלגכרהקפדאלעז.ו'"דר'ברייחא

חשע"כשרררהלרר"דאחךהגירסאשהיחהשצייןהדי!'ד Iחשרכרךשלהמהדיר
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שםהגמר~לשין ח~:, :2tכצס'הדוזורשהריישמעאל"ור} •••זילעןלמ-:עשר

ןהאנמיהכיחיחילאנמרהעוףאח vnעקרמועקרמאי"ךאלאכאמחדהיינן

כחשךנה~שנמצאכמןכמילהמיל~מני".

הכיו Kלרלכןדהנאסךגיאמוףהרימדמלמעיכרןנעלםהאם Yצ"בדס,

גםכאמחדילבזאארחזיבא"?לאחיונחאחזינאגכד~~ I 'המקי,זזיםקרן!!ייתאח

תשרכה. ilשלהכזהרירשממיקכבזךהמוףעד 16בך:זרדה IIןנ"רהארמגלאכאן

לןהיחהולאלרגעמעינירהלכהבעלמהדכאמחאמינאהרהדמםחפינאולךלא

אהרח.גירסא

 1כתךם' ,"ר T"שנירי,-lךמ;ף, l!וכדרנד"א, ,;ז'''אדכ'ו !כבןפרששנזיר: 20

 •דן 11הך, 11פ"םרהחמגרר.רכןזזנדר .tiו ;.I!t ; !!דכך

ראח"כ I'עמד' I tמצט\ך;נןאי,-, •,ז I-ה I1שאפילו Iוךר"ף,ש, IIכדא :~,ר-; i\~פללןשם~

 'lהגירסזוע Iכרשהה"י IIשג'רסק Jךב!גירסתךעללהכריעאיןולכןא'ן ii"נשת

 _םי ;ז,!דחהםיסךפ ;-'כךנוכ 11היה 1Iוהיג , 1כ'ו'רסןפדכר •פרסדכרמכ

לכמ r ~צךיכךך I1ביאןבייןאךזן ~~יןזהננכךה ~:סגידהשרכרך :רזזרדבך 21

אךחןכליוצאכעיא Iנלאגרסד)הבר ltד"ן;החרס'כחכרהבךביין: ••• 1לז' 30-29

 ) ...נדל 11צ(כ(חד) א}J:זייהלקלללאס {:"סד- rםברךסכךבכבןלאפלאלא'"רםה

מןלר"עולהצ"לזהשלך:"יכמרכןהס"ד.שנרסמא"עדה !z. TiIז 7מטהר;ןמקצח

לחלכהכללליתא iבזה.·גיש Iשהק"א.עררן"עןלין"הידךככחברהמניין"

לאמןבערא"לא'היינר rף l!כר Iנמצ} ת'!:זגירסאמערןשכדפוט.איןן! tו

עוליןכיוםכדאפילךנכנסאלאהסניין,מןלךע,לה ' Yשבישיהאנכנס

יש iהרא Iיכחוסבקטיה#דרזזאמילתאשמשרםיפהשפירשבר,~"שורר Yר •לן"

ר"ף~כמךברם pמשסמ"

רהימים : rtiסנכי •••אליעךרד"ר) ' tמןי: 1כר"ןכ, דאמומ'עםאיכןא 11 בר"ף
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הדפוסגירסח ..ברש"סכרי yרכזוא tןגושטכ':ן'"ב"שאראדיוזסברי Y:דב"

גרסאלי"ונראה1זבתב: t Jר"ןגכרעיין ..הגירסאותזזתיונ.ל 1הרכבשונ nנראי

סכרידב"שמעדקראדגרסידג.ירסאלפידהריאגזרן,גדשחבזשרםע IIדדכר

.y גזרן-גושהןשךםj דכ'ילאשהדימשוםy דדכךלעולםלהעמדדבאyll סברי

 ".ש"בדסברידאמר~ךנה rרכמברא

דר"כ~יגדרסחשלהםכטפריםמצאן~ Wמעידדםהקדמיניםהמפרשיםכל

 t.הי~החוספךת;לפניהיהכךהמפרש.גירטת ' tכגוש'י.אךיריי'גרש,דהיינן

דרהבiוחיה ."דקרע 1tהלא:קררייאדר ...ף 1Iרבש ".ם ,ספרבהכךחכןZככירסאגה , 1

רא"ש,בר"ף,יכןע"ש.כפיךךשהחךס~שאומררםכפיהגיהוהילכוקןשיא

המוגהית.הגירסא:אתמכיררקכנדהמאדרי • Yור"השמה.

נזידממשגחהקשרהתרס'עיקר~תך Yיי .tוידן' '!!כניךסח .I1ןנ"ללכו

אסכינזרךדלאדגהישמאי Mךב~טעמאדמאיזןלגירסא ' P"ווז"ל,כקבר

מסמאדארנרהקברןתאכיחדהרהמידיהכלליסתן'מכל'מקוםנישאמשרם

עצמההתרס(:ותשיטן:לפיtוס Jשלתרדוישהכלןן.מרחרהכרראפי'לןבאודו'

רמן fדרכנוטימאהרקוכאזפה"תצליהמגלחשהנזירסומאהבסמאמדוכר

בסחםשקנסרהואלאלארץכשעולהכללנזירוחלנהוגצרירהיהלאהדרן

כסרמאהאיירילאהקכריתבברחשנזרס IIהר2ככלשיטחואפילרח, n ,}נזירוח

לןךליו Y;לכןובדרבנןרקךכאןדאךרייתאטמאמכ"מעלדךמבלהשהבזיר

 •זזהררוחררובמדיתמדל fש 11מר .ח I!ע •מיםרה

מצע,רו'הדפוטלגירסחכראשךנים·,גירסאךתשפעכאןישהכי: •••את 12-1

ר"ףלפגיה~הוכןהמפרש,שכגלידןהלךייבהקר l!כאליעזר fךשלהפירוש

 .,להיןע"יידרההבהתוטפותואףלן. Jלו 1יעייאתבר"ההשיטהידלפנ

תיקוביסוכמהכמהידיהםמחחחןיצ~ולראשרניםקשהחיחהזאתגירסא

 "1 ;-ך

4 
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ארבעאלאבזירההדחהלאאמרולפיכרידם,שלשיםיהיאנזירוחכלימר

יהודה".הלכחכר)ראיןהשבהנשלמהשלא'כיוןיוםשלשיםמנה,לאעשרה,

ר 9הכהררצוכגמךאאחרתגירסאשלרמב"םשמוכחהאחרדגיםכחברוכבך

אחדקרש"בשארשלדעתיאלאדrוע.כגירמחהיתהשחראלהוכיחןהמד'יש

בלטמאח"בשלאאןדכ'וש"ואליכא"כשניטמאתהירהבעיהשצדדיןהיאלפירןש

מתניטכזאתכשלאהידנךדכ"האליבאהןא VJהמסקנהרלפד trה flדכר~~ליכא

לתרזהנזילהאחרוגיםינרסךרכר'יי?"ירםש/'שיםמנה"ולא .Qלפרןישצררך

הר":עגירסתלרפב"םלןשהיחה·נראה 'tלא.לכן ..לע"דממפיקתירדצםןיאיזה

במרףבדנטמאתנמריירי Pדר"יכתבכפיהזזמ"ל T"רהרוגנזים ,,,"קבכ I1ךכמש

אליבאבםשגהר l!דאלאנזיר;ןהיחהדלאקאמרו'אפ"ה pכח"א"ישלשניסז'

רהותיוםל'אלאמוחרז?-ינךמלאתדבידםל lO!ד"עמדה uלדד·".נןשךםדב"ה

הזהךהפירןשכחשיב.לאדחד~יםאלאיוםישלשיםשנהי"דלמימרצררך

 ..גירמחרז; nהרמההס~קדלאבש"ס."לךיתה iורח n ~,גירסאע"כאכל" ..הדאנכרו

אלאביחשלאקרסייס V (לשדיגןרiכאימביבזלשןררכר 11עדדכחכאזזקהן

 tIבורווש.וכנט'מאחקאמרש l!דבאליכאל IIדרז'ילהחרס}כפירוש"תם Y:דכןשמ

כגירסתברסשהרגזכ"םדהיינךמ !Jך!:יהלבערתפח,-ון,ירושלמי Iשמןךלוזג

היררשלמי.חירדזאתדקיבלשכמפרשכפירךש'הגילייזשפירשאלא tהדפרס

כיחייהרכיאיחפלגיןאמרכדןז"כ"כיירסי"רביהיררשלמי,לשוןיזה

שלאיודהרביסכראבזררחרנהככיישיהירהרכיאמרחדיוחנןורבייוסף

;ןג"דשררםןישיםלשרכחךש 11ככ;ןיהידרכיימרדואיןיקרבולכהמאטב

אלאבבכליהקוש~אב"כהיתחכרשניס."בכיחדשיסמתביחנינןלא

 ..ב"ח" nה"אחפ) ff:עכם IIהרמכזמו(לפניקדרמהכתקיפההוסיפןשככבלי

 ,תגלירוכדכך"פעמייםנסמאה,שהיאשהנרגדצ"לאוזב ..הקךשיאאתלחזק
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 pח"(כדבדיהשבייוחהשניםשנעבטןףשנסמאהמטכרם yשב"כלוסרכמפרש

חשניס Yשנ ) nבמלאלא(אכלבמיףלכןקודםנסמאהאםהיאשהשאלהאלא

אףiוככילכנהחיבןםחאשיךפם 11בZכרiו • )דשפZככןךגליבשזז(עחךבךש l "דה

םמיןיזעלזע"דן"יהז Iבלאףחו rוקהלישילבכהטחדשלזעזעדגיהשאלאואיה

נדחק(הגלירןהכבלי rלדעןנמךו~עכ"פגמכןאהלבזזהשאףמפגיליהיימבעי

 nקןלהמהאיךן •הrובכר Aד 111ינןי iJ tהסךשפכהנשבןהרשיפןכליש) 11עזזהרחל

אלאהוה)דהיהמ\~ינ"ממאי הי'~:;(לאאךבסדףגטבואהאם"ק nוכיזבינך

 Yשכצרד'רח jנזילכהרגצדיכההיחהשלאסדכרזי Iודקכסוף.בממאהם IIלי

 ,.נחמ 1ביגח"לאזרךעאליד' Iןעכדםךיםי.ןן'לשארקל ו:;חספךויסבנש

הדפיס.בידטחהיחהש'לו-מכ"מנמצאשביס."גכרחדוזים

אחשיחזרךרכזההחב"האחהשמיטךחםשלנו.החרפפןחבקטןאחדחדדך

לעיל).עייןבק"א(כמ"כהחירוזבלאכרדןש.י\ןנישהיאכמוחכעררהטוגיא

כ'י",עיין ~ nזאגירסאמזכיריםף IIךדשיטה' 1yJIרמא"'רי,זע, IIהראאף

 •החדס'על

שנמצאכמוחהיאהנזקיך"חבצורתהפ Itעכשהקןשיאתהיהממקנחינראזוב

וכןעדריוחרןכלפיהנכלישלהישנרחבגררסאןתהרחההיאכןכדפוט.

הרמנ"לפנ"הית(כך IIה IIחב IIהאחהרסיףשהראמרקדרםכזמןכירךשלמי.היא

,לבעיךחהמשנה.זהיגדסארחהעלאחרחפםרגיאקטעהיהשזהיחכן

שנןיחכןאדה" IIחב IIהבלאגירס~~וחבשרדןאךל~הסךגיא.אחהגיהן )ת"ר(

 ..הסרגיאנזןוחה j ,זקי Iןנשרנאח"כ(התרס))

דחוקירחדאיבנרא)אשיבבןדחדק-מב"ם Iבשפירךשיהסועדיסעןראם

הביארלאהמארררלמחהמאידיכמרגרפהרמב"םאםכ)האחרוגיםמפיררשי

 .רוס"ר'וששיםל l!צ rזאךרסא I'לגהבזאירימןשרראיםכפיג)חמדדכדרכו



·.·;';':$. I'ffi€t.;z,"!l:$.'!2fl:. .ו"':·~ .E ~"_>._' __ 

רחנ;ר

. 
 12לג'פדק

משז/ב.בווללכןהדובכזום.כעיחאתגןפחרלאןא"בזז Q'שיישל Iלא

כמךהגי,סארר'יףבזז!יטה IIישzבעאלררכי"חנא lכחרסיiככדעאל: ..... iני'} rה 2

 ..והרדוורד"ט,וכוישמעאלי fדדקובזכידהמארריאכלכספרים'לפניכן

רגיא Oנזהאתזהמיחדרםפירןשיםשניכראשרניםישךבה: iב ....א·בןר 3כזב- 2 "

עדותוןן.ח pנחל I\ (מודיםהכלמרנה IIשבהיארכשכררנתמפרשיםיש _אתזז

אדן IIהיינודברירמטוףלדייקישוכךש IIהראהתוספות,המפרש,דרך:ר

להח- Qדרסי Pרהירןשלמידכרדכיחמא"כרדדסי fכאחקפחבמינהזכחשה

לשרך 1ר"טרווף,אחדזלשרולפיהמאררי Jר"ונעייןזה,פיררשלפיקפה

דוכדגרמיוו"כ"איחרהשיט;ןדגרסי'ןוארת Iלפרד"אבזוי,ל;;כלל Iדשושלשני

 " C,רוי Iככמן JJ'ב,::ירךכןגורסיסהאלההמפרשים

דהיינרפשיטארלאאתקפתא·היאחמאברדמישלשהקרשואיוצאזהלפי

יששבמרבהובערדהשכלראיל,לד"העדוחןבחלקהררדאישכמונהאוברשרב

ניועכהןןךשארלב"אשרידןע(אלא ..האחזהזןשלחכהאלללכ 117רZכלאםובקן

nK רדחרק).ר

חמש.ככללששתיםבמרנהמידיםשבכלארמרשדבוהואהפרךפידךשריש

עיקיהמכונהכזורא"צלי IIכשברשזורןז 1iJראולשרןהמאיר'ןלפרדשוזרפידרשזה

(לפירש"יהדינרבפירךשכךשגרדסיםב tגזמהםדישוהשיטה. 1ךiזדד"ד 1שם

והשיטה).ה2נסךררחשחי

אמדרלמהבמרגהשחיםכוללשחמששפשרטההיאהקךשיאזהפיררסלפי

יפה).מבראדד~סדי"דחןס~(עירןכררב

דקאמרשדבדהייני,הדי"דיומ'בדפרס,כמרהיהשבמקןדכןעלנד~ה

זב Iיא ..לדנררןאח"כהךסיפןהשוניםהפירךשיםולפר flכמוגהמודיםוזהכל

מאשר"פשיטה"כלשןןמכיאר~ךחרלי»"למהשהריהשנרכפירךשנראה
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 •:מתירה

העדוחנחלקהשהרילזהרלאלזהלא.הירושלמימןיה tר.להניאדא"דן

 .)ה"הפס"ןדיכסוחפ"ה,וסנהדדיןכאז.ירישלמי(עייןכדרושלמי

רבאמר «כו~לשחזדהרנ"ללגמדי,אחרתגררסאהרא~דובלשרןלרתא

 •••חפשאומרראחדהכחשהשהריקאסראיקאמימאי •••בסרנהמרדיםהכל

שחיזה~.לפי tןכיאומרואחרשתיטחמשככללדישסודיםהכלאלא

ארכןפירשדקאלאזחכלגרםסלאריחכךיח Yהנצדדיהסהגירסאןת

 Wישרככןגרםואםכן.שג~סקצתפעידרגרסי""איחראחר-כרלשרנן

וכדלעיל.מפרשארזה~לביארדכחוספרתרקזהאתלכאד



~~ 

פ"דהערןת

וז"ל,בבהדראפירשושהר? , iראני"ראגר'שגרטךברוךרך"אהמארר?םן :ראניאנר 5כ.ב

הרוזףלפ? .דימה)לשון,(במאורךואני"יאםרהש.ג?חבירןשמערערדכלימר "נר"א .

(אובר)זהפירישבזירים,כולןואב?יאםרחבירןושזגעגז'רהריג?ר I1שא"זגירקהגלרוכא

 .המהדלר)תיק Yשהכםךידא'יכהלפי(כצ"לנזראניהשניאחרנאםואחרואנרהראשרןאחר

"םרשלבובתיסייכןבירתך.קצרההמשנהשלשרןרפורןשןאחד"ןאבי"רקסגרטגראהמזה

רהאח~נזיררתשקבללראשיןשמע Qשנרבלרמ'יאנדראמרחנ~ךךושמענזירהרינושאמר

ייואמריכתביאצלנוכמךגרטןששניהםשירתכןבזגרבןראני",אומרהשנייכןואנך'אימר

,המפרש'ייכרלמןןלקיצןרארתהשחשבןמפנל f "ייכילתיבההפרפריםןהךציאוכרלםובןייאנך

חבלרוןשמענזירהרדנישאמר"םךוז"לדותרהמביארתהגירטהברא"שיאנד".יראני Iגרס

שתרטפתרלתנןנזירים,",כרלםראגייאםרחביררישםעראניואמרחנירוושמעיאנייאמד

הגדרסא,ושטא j7בדפוטגיפרקרדששבועיתברזרףגרט.שכןק"גאבלהיאבלשינןב"כאור

 IIIIב "'כברדיףברמהרדיף,בגורטתנזירים",כרלןהרזיאנייאמ'חבירןרשמענזיר"הריני

ראם'רחנוןן·אניואמ'חברן yרשמנזיר"הריביהגירסא' ,)שלייחםקררהוצאתשלנר(בבהו"מ

גםיכן ,הרידף)םןהעתיקא"ש 1שה(ובראהבכאןהרא'ישכגררפת • "בזררדםברלןחרייאנ?

ואםרחבדרי l(ושפבזירהריני I •גירס,קןשטא)דפי(לפישםהרדיףשם,בשביעותא"ש 1הגירסת

דדיבבמשבירתצא T.lנהרריף(טבגןטחתון',כ"זגירסתמעיןנזךריס",כרלןהרדואנךיאב?

ש IIעוהגתהיאשהשםנאמרןבמלא"ש '''כבשםרבןקפאח,יז,פר •גידארמא "אבארםא ,לו

כבןטחתינן),בכי"jו .)להלןיעי?ן

בויכלאלאןדנתאגרסינןבלמדדואנידחריבהייאנגמ"נח 1ש"1נלא"ש nבהרכיחכבר

דאיכאמכלל ••כילן,הרתרוהראשוןהותרטיפאלפיתנידבעימשוםאלאטגדהיה(מיאנירבחד

מבלבייהז"לאפשטידןמחרי"ן.מסקנתוכןזימני'''.תר'ואנייאגיקתניומש"האמצעי

 • 477-478עמ'

הרבדקולאבדנרירלהלןכד1בוגהגיךסאולאעצ/בורייארז"ליישלשתך"א IIברכדלם;שם

 ....בלןי.

כדמיכהייס J\משיםד"הבמפרשבפין"ינן"מפיוט"טיייכר!!גירסתדו: Y,ש ••פי 6-7

יעוד ' 11ד"הבתיטפי ..ג"נמובאשבן Yצ"אבל'ייבשטמ"קכדמןכחה"קד"הבךא"שרכןבדבריימלהלן

מילהרלאדבדיךתזכןלמטירהמשגהשכיןנתבדוחקלתרץירשררי.בכ"ובגמיבפיסקאפעמ

(ראהדגםכשעריייושנורןנפי"פיךהלשוןמןבאבונאיריהמשנהסגניןזהראיןשאנברמהבמ?לה

יIב'נדפיטנןכדלפנירבר'יף,'בשרטהההיפךאלאשלןעלשלחנרךרך Yשמתפיסאיןשהרך"יס fט

בתךטפתא.וכן •המשבהנזטחאותבכךרנן

בפיפקא,להלןוכןישריכן"איבר"הנךפחארתבכלארבי 10

העמוד.בטוףב •כ"גגגמידףלמטהעייוקיים ...הריני 12-11

נאמד,שבברמהעלחזדהרקהיאשהרייהגווביתאיבהכללהדפרסגררמתואני: 12
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ניאיואמךבעלהרשמעתסנךרבי(גרס)(גרסינן)הכידאתהנז"רהבו"הרינתיט,בתוסי

גירסהמובאת ד"' 1וןבשיטהה"גרקכתובבךייףט; IIברבשמוחרזרתזועדדתלהפר".'כדל

חדסייין 1( " •א !Iבקכתבר"ת.כדעתהרגההשניבדפוטרנברה"ג.שהיאהזכרהשרםבלאזן

נןטחתפיקיליאתןכריאמןואמרהבעדה yושמר"תה"גשכתבןואתהנזירההרךגיד"ה

בוהיי ,הירז_למיבדפיטמתנותלןהראכןובאמת ,"ש"עואניואמ-רבעלה I\.דשמהירושלמי

פארמא,וכןבכ'"הגיךסאגםכרלהפר"יכולאיבןואניואמרבעלהשמעיאתהנזירה"הריני

גורטתגםדהניהבנל'(.שלבדפיטכמךהגיראוכז 7פרבכ'" .'גפארמא '''בבשוטיניניהוגה

 .ייואני"אמראט"ןאתה"אמרהכשלאברישא t:iאואתה~אמרהשהיאבכךמהשהרךקשההירןשלמי

להפר,ךכולשאינן"ואני"ואמךןהטכוםיייאתה"בפירושאמרהאםלאכ"שדהפריכולאיבך

.כמי "ן'ה"-ייואניבמקוםבשיטתהההולכיםובכי"ביררשל1בולהגיהאנישצריכיםנ"ללכן

כ IIגמומברובמהרישאבהשפנ/חבמיוחדך'השתבשקללייאני"מונחין"ה"ך.פ"גטפתא 1בתשנמצא

 .ד"רהבבלישלהדפיטגירסת

היינךהךדכתבך~ניםגידמתאלאזןדגירסאי jlלאפיאתאשר"חלינדאהלא ,בדם

תלוידתהאלךהגזרסאותשכלבאמרלאאםבכ"ל,פאררזובכי"בדפוטל'תאוכן,וואתה".בל?

טמןשהתנאלאמרישיארלזאותךלפרנסנצטרךבמבוא)עזין-דחדקב"כ_שאינו(מהןבזזך

 , I\.וצ"קצתיקיצר"ואתייהרישאעל

גדילטמןשזהנ"לא"נה"ט IYנ T"yעובי"אמך"ולא"הן"במשנתךגרטהמאירישאףונראה

יל. yדללהגהתי

ר"א) ןם!((וברדדףבראיישיבדימה."ימתפושייהסןגלאבכלובן"שהתפושן":בר"טשהתפרסו ! 9

שהתפיטה""והואיונדטתוטיךנ"לובשטמ"קגמקומןברייףרכן"שהתפרסו"במפרש"שתפטר".

 .כדזןשהתפיטו"ייוהואמכןולאחרןט"ס

ולאהראנפשהבאפך"מילתאופררשופירש 11שהחפיסיהיא .•.לקושריש"יתיבגרסר"נ/

עצמאוביןהםרוילשדבררפררשולכן"כרלן" ,בגרמתיחמרהשהותהכבראהקאל",יאמתניתי

שם.בהערה f(שלרןןהמהדירכ 1IIבשרעיין

ייתלתדרבךרבדדשחורהיינןכפשיטההטךגיאאת![ידשולכאירההתרמן :לרב ..•וכמה 22-2

ואנךפעמררםרקנאמרהויהמשנהחושמביאוםהראיה1בהא)לדחןקים.נכנטיולכןמשמע"זאגו

אונההמחליקת-יפהמתפרשתה!וןג?אשאראיןזהפירושב} ,ד IIלעךתיךןצטדחךקלימא)(תדייה

לתרץשנרטהמה(עוין"י I\.לנדחקהואואףאחרתבלפרש jשנזמהבזבפרשעיין'רח.הרארלאברררה

ךר'יס. •,מאירישטזב"קרווף ,ברא"שיעווך .יש) Iבמך 1לשוטת

כולןמתבית'ןגתנז"האר"אוז"להסןגואבפירזשאחרתלגםרוזוךנקטייר"א.ד 1I1התוטי

עלדךשליםדרבורכדית~רדךקא ,התפסהדהןיאראניאלאאזברדלאיהונאאמיריי



התפסה,דשלישיהתפסההו'אלא ~תלתא.אבלאביראניתריןאלאתנילאבזנתניתין

זנבדייתאמשום,אלאלתלמיירבלמתנותיןליהדאבעיהניךוהרא •. ,מתפטיבקמאבקסבד

,ארןרביעליר,שלרםחיבןתשלשלחמרדר I1א j7ד"ג Yרא •••ל!הנקטלרבתלמייתבי

אלאלמרמדשבקתלאחוליה.דקאמרהזאנברד.אלאשליםשאילתמעניןהשלישיתהתיבה

מתפסיבקמאלךדזכביראאע"גהי.לבך •חיניחשלשיהםדני,למיי'.למלמרן l(בהאעליר.שלים

הראדכדי •הכזנמיתניאקאמרתיבזתמשלש.חלמידרבבברדלתאשתנךיהאמתפיס.נונרהשלישי

שלשליהכדאיתיהודה,לרגיליה,כדאיתתרביתבייקישלריש ,דרבתלמדדשלוזבשאילתכדי

זהשפיררשאעיר(קודםלאיירתידממפסיהואדץרי I(משמתלת,תבירלא .ואביואניתיבית.

שטתרמיהןשד"חכמדנזד"א- ד"""דנתיס'וכךהריבי·ניסחת I!ב'בזנילהמילהכמעטנמצא

לסרגייןהאמ?ת?רשייימפררךשקטעכאןשאולילררראהלכןחדש.דינןרלהירתצרוןאונן

 ) '''שר I1להניאהברן Yכודריד I1הךי'הר'·אשהאי

נית, 1גי iTיהודהדב I'!קושי ,המשנהמןהראיה{!כשוןמךבנח •ד IIלפומררןחהוארפהזהפיררש

~ 



כמובןלרב?תלמידשיושכדזעליך"שלים IIל IIרקראלמהבר 7היגדילאיידדוחרבושרשאלא

כפולותכאזשרשמיכחשפתןכינראההגמראבברסחתבעררןאטברםממפלק.ר"אארנו Yיךו nש

תלמידשלוםשאומרכזרשלוםשאילתכדרוווכמההחיבותשכלברורנ"ללבן " ...וכמה •..ייוכמה

שארלתכדררקאמררוזלכפשיטה.מתפרשתהסךגראעכשזימקןם.כאןלהמואיןהןגלומהלרב"

התנ"היעכשיךרייא.שפורשכפרהקשה '''רשבררם.-לתלמידרבאילחברןאדםהיינישלום

ומביאים'כרוול;דלאלרבי'."תלמרדבברייתאבפירושנאמרשהן'דךןקא '''ךלכמרועמתפרש'פה

שבגוסחתםמפב,רלהגיהוהררוודהר"אראישלאנ"לרותררלאשגירםדדיןקאממשנתבןלריילס"וע

תלמודשלרםשארלתכדודיבוך.כדר"כמהלהבוא,ד IIהר'שמנואכפינרכרתכפוליתהרתהלא

היא.שהגההיברירבשיטהגםכןלרב."

וראהע"ש ,בירישלמרוררבייליזחבךר'שלהזנחלוקתאתחופפתהמחלוקתךהפיררשלפי

ר. IIבבכאןלפרששניסהמה

זנוכחוכןכלפבונו.ראשךניםבשארט"ס.ןנ"ודיבור"כדר"תךך 9בר"דרביר:כדי 2אכ"א,

להלן.עצםןרייףמדברר

שט"ס.מתוכיימזכח IIואברואני"ראניפירש) 7וד"ג"הקצ"ר(עמיבר"ףואני:יאני 6-5

במשנה).לעיל(עירן

רקמצךטטדבתוטי"לוחשיב"במפרש,לוזרל."ליחשובכרוכלאתנא"אטרבר"ףל'זיל: ...תנא . 6

הרא"ש.בפתוכןדיכלא".כרתנא"אטו

המקירןתשבכלנראהאמדמצדבכה":כמן"הבז!!לתיבתלותאובשיטה:במפרשהביולשמערנןך

נזירזבמ'לשון"הני"ארושנימצדשלאחריה."הרי"לתיבתהדמייןבגללן I"הנותיבתבפלההאלה

ן 7יערלא.רתוחד".אלאלתג'"לארקנז 7גרסהרא"שבפיילהן". 7כ"רשמערגןבך"ףוצ:"ע.

הב"ה. 7דברנראיםוורתרר IIבבעליושהשרגרמהב"ח i1שהגרהונה

רלכן .יימתפרש"נר'וטן"מתפיס"תמרדךר"אבר"ףרק .הכיררסרמגרחררסאגבהרבה :!נרחפוסןן

יראהיינתפט".נוביךאיתפעילגנרןלפרשךנראהא"כ"מיתפיט"לגררסא'רגלררםשרשנראה

'ובתפטין".ר"אתרגטיכןיו'. 711בר 13בסורה"לאיתפיסי"

 .גזיר •מטלשרןוהראהספרים.בכלשם •שבקת"לא"תובלמעלהכמוחוב" 1 "וךובכ"י :יתר 16

טיבא". 7ואנואנר"ל'תגיגירעךםשהםאלאבתימ'א nאיהדפוטכגירטתדאבי: ; ..ל'תני 19-18

ראיהוזגלאיתריאברואני"ת"ש •יז"להגירטאותשתימכררר"ע 1טיבא"."לותנירק'בר"ף

הJבחביך)שהעתיקנ!בךולאבשטונ"קהיאיכןדאברואגרלותנךמרתפיסבחבריהחדתך Yזסלקא



דהריחנילאריהכימיתפיסבק/ב'שיי/באלאדיאוגיטיבאליחנימחדטפילמנייןדנחיתכוין

הגירסאכתרבבמאיריהדפיס).גירסת(היינןטובא,יאגיליתגידגוסיטפריםזך!?דיבזר.מכדרט~,י

ביןנ'ימריאהאיניהמחביא. !!!"מכ"ראני"פעםעידשםלהגיה'שצריךןנ"ליאני"ואני"לדחני

 , I(ךצ"ג tlה"יי 1כתבלמהלינהרראדאלכןהגירטאות,

ש"נ'\לפורש'.הראייכייומגירסתמטת"עב"ובעלשפיררשיר l(להיש :כ?דהין ",זדיתני-20ז 9

גיר"להגיבןלישמעיאיההפסהברןרקביהשמערגןילאחדליתנ?אןאגפיבתריהיא Iדהקו

"אןהווניכןלפרשייכ Yב Iוךטלהגירסאלפיע"ש.תנ"ך" '/(בדלאגמרינן Y'לאשמויאגרפגומרם

לשוו"ליחשבינך"שהריהמקךךוןתחותםהזאתבגירסארישכילהון",ךיחביגיךאןחדליתני

הש"ס.כבשאר"ליחשבינהר"כרחבהרההבינייםמימישמגיהןנ"להדאנזרר

בהדראהגירסאבךווףהדפרט.כגירטהגירטהמפרטאחר,רר j7מ'בטדםהזאתלנדסחאטמךאיןנרע

נדלם", l(נשמומזהאחד"ישנההיוגרנרלהויייגן l(ישמחד"ליתגיהאחרפירדשלפר

האחרוןהרחרדקתניייואררד'בר"ףרנדי",סופאדקתנייימשוםבתרסיאטוריך: , ..אררדי 23-20

 "אסרריך,.,רכולזמיתרהאחרון

דתוסיבמפרשלא".אמצעךבהרתרהואראשוךגהרתרובייראשדןהדתר"תיישבר"ףמונה; •..תייש 24-23

כגררסתנן,מגךסןגראה

.דאיכדלךהדחריתנ' Bלדבעידאיודימתפיסקאבהבר'ם"לערלםבר"ף, :ראשדן .••לכודלם 28-25

:ווראשיןחברלנןJבשחרר,דלאראשון(הךי)(אמךדהאאמצעיתני

לרכא", IIלכברהשתגהובר"ףהש"סשלשאר"לינא"כנגבגזירלשיןו,הראהטפריםבכלכןאינא:לא 29

 • JQR NS X!! P • 299זיילאפשטיןמהריייןמשייבעירך

אחרתגירסאלרשהיתההאחרדןמדקאמרדגוההמפרשמלשיןדיוקךהאחריגיםמתפיס; "ת"ש. 31-28

אר jfאסרריןיכולן Iונגריתרדהםמשמעאטירדןובולןמזתרהאחרוןמדקא1נר"רזזלמ, IIהאוז"ל
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מ. flהמלע"והוקשתהכברזן

להדקאחר Yדמשמלהפךיכילארבדאמןיאמרהךאתנזרר"הריניהזה,בלשיופורשקייטהרג

תאמריןמהנזרךהדדנילהאמראטורים.שנרהםאמךדאמיהדכזוןנזירהאתתחאאםנזירהרינו

קייסושלושלהמפרדקתניזמתביןהנזרהנזרךתלהכמןבוכ·לשלוהפריאםיפרזההריאמךיאםרהאת

צרךכיטרדבריואמן.!!אמרכיקייםדהןימשוםאמןראמרואתהבזירההרינולואמרה 9דה"נראה

יכולאזנןאמןןאמרהואתנזיר"הריניהז'נךההיפךבמשגהגרס,שהרנבב"םשכוונתךל IIןנביאור

הגההלפיכללמתפרשתהגמראאיןברםקיים."ישלזשלהאתמפראמןיאזגריאתהנזירההריגדלהפר

שהרימרבןליאיןאמן,"אIנרכיקיופדהיי"משרםקריםדשלרשלהלהפרשיכילפירןשךרתוזן,

ררקח.שה IYבלבעלעדריהיהשקשהמהן 7ד I(רעוד .ג" l(ךצופראיךקודםאם

במשנה Ifרךשלמי 7"הגירטתם IIשלרמבכתניערכיןבסיף Tןהבה"וד, Iרל Iסור"דבנק"ההשייך

l גנםiהרבהמקשההאו'מאj7 ןשךדת,Y בירושלונדשהגירסאטנוגתןעיקרזן,לשיטהIכ" 'P טנהאי,Y שהררנה

נאפרלו.ךבדפוסשלמשנהידשדנתברהמבריעברובדח Y,אתIבתר Tגירסא

ין yמהרמב"םאתהגיההואואףמשלןאחרותקושיותוהקשההאייונקושריתאתתירץהב"ר

בדברידכןבטל""ושליבאמתהרמבייסשנךטחתבוודאיתשהוכיחק"אבטפר 1 "'(דהאנוונ.שלהגהתך

וכJבןנךסחאךתהרבהכךכלסמךל yברררנראהינןבהערהקפאחהרבהןציבפיה"Jביעיין .אבוך

הגיךסאב"פ Yשנראהולכןהןקרשיךתעצמן"א i7שלואפולווב"רשלא"Jבהקןשייהברםיל. yלשכתנתי

jהרמברפה 7גלאהראיייזבש"סהמקיריזlt ו .שלפנינונגירסאאלםY יצ"ןהגךש"למי"רמש"בייך



 .ג' Iשפעובןמ !Iע IIהלבניזוודרןמורו/נ"ש(!זזהרגם-528י 477עמ' tכפשךבתרטי

 iהרינייקתני Iמתביתךאתזאםנזירהרינידאוברכגון"ברררתאגררסרם,התדט·,.מאי:ברותא,זכייג 27

ימתביובררדתא,דקתניתרמא"אפרןשגרטבראההרא"שמןבחוביה",ששאלאJנר j1דואת ..ואת,נזדר

שאין(ןמיכחשאלה"דרךבלןי"בתמיה ,התוט'כפירושומפרשלאיתרואת"[זירהריברלהדאמרכגין

תרציאםבזירהתהאאמאי,כלומראמא",.את ...גירטאןת,שתימבראא Itהריימאך"),תזבתלהיטוף

נההראשורטא 1הגנזךרה",להזיתתרציאסאמריכלזמראימא,אתדגרטי,.דארתלא.לאדארתהא

כדקתני,מא 1חאפרלואמר"אבייךז"ל,ברא"שכIבןשגרטר"ףזנדברינראהקצתוךן.גירסתהיאהיא

בל'זבןצירךאון IIברייתא IIלמ'ומתנותין'ובלריהרב(תיקרןראת"גזךרהרינידאמרבגיןמתנרתיד

בהתחלתגרטארךצרבךדיבוזרלאלא.ותרווואת"בסרףשגרטברוררי"דס' 1תמדבריאףלפ"ז),

לדמךבראהולאנזירה"להיותכןכמדתתרצואםנזירהרינילהדאמרכגוןייבריתאשכiךב,הז1ומרא

לקמן). ןיי'.((בתמוהמשנהבניחןתא,ן I1ןאשבןיתאנאןפירש 1שםאף"ואת"רקגרט·ושמאזהבלשג·רס

תלודקאואתנזיךהרינילהדקאמרכגון"נר"תאהיינןכךשגרסבאמתנראההמאירימך

;ניטךי Z1היאשההבדלבאמתוהרההפירושא'יכיאת",נזירתדיברלהדאמרבגרומתגיתיךבנדרהנזרן

ןז"ל,רי 7שלזגאמלשרבןנראהבןזאח?"נזורייהריגיךבמשבהזאת",נזיר"הריביאמרא flשבבריהויני

אםאגל Iוכיזהבעביןרצינךמהכלימרטאלהזרךואתגשאמרהמשגה)את(היינרבגמךא"פירשךה

אימךדבררןבג·טיףשהררקצתצ"עברם ,'''ןבזכ Itגעמרנזידהואתכלימרפשיטהתנחהדרךאמרה

.וומשנתנןכ.מתםאלאהוא,בנדרהבדררתולהואתבזירהריבושנללומרשהעמידהכאב"הלכה"ןאיך

שאביישכוונתךלדמדרצריךהרא,בנדרהנדרדתילההנחהדרךבאמרשרקאלאאמרכןלאאברויהנה

מגיהיהרדהשרבמאחראינוזזהבנדרה,בדרזתויההראניחותאדרךשאמרןאתנזיךהריברשכלאמר

נ~י.בדפרטבמןגירטיםןהשיטההמפרשכמרהן.יהלכההברייתאאת

אםראםבכללשניהםזאתדלשוןמשמעהאר"מהביארבתןטפחא"אךשכתב.ר tlהבכדבריביילננכ'ימ

לאוהש"סהקרלבנערמתתלוירזהבהתלהלאשאלהבזרךזךהתיב;ןאמרואםבהתלהחךתא 7בנזה

ןנשתנההעביןוחלקתיבהאיזהלהךסיףצררךיהרתניחןתאארשאלהדרךהתיבהלכויןיכדלהיה

בניחותא",אושאלהבלשוןאןאמירתךבארפךרקבה I1נ"דאונןיtולןלדיבאוחוס}לרשזורהגירטא

גלרסה,ןהוטפההמארריךכגירטת"מחלקת·tוהובההותהלאכוצמושבשזיזויותרנראהרקברזריםדבררד

נראהךאוזבהיא,אחתחיבהכולםואם"אימא,אמאי,יימאי,ומקרךבנהוזהבכהזהלטקסטשבכגזות

בירתר,ההקשראתהחדלםייונארזובייתר

אחך.בעברןהתרטפתאאתשמפרשונראה 528(!מוכפשךובתדס'יצייןהגרש"למן"רמ"שע"גזאבל

יק"א,בא"מי(!ררן

זבןומאיריךנשיטה,כאן,במפרשיכןויזן"בכ"א,בגמ'ברטהרי.דנוהכ,בבחוס'גםכזזה: 4

כפונן,ושר



מבלנייהגוירן ,"ח j7ייסן!נגרטךטנא"מעיד 1,69 'בY Iאוה"גרס"גות 7בבלנוסחאךתבכלבךטופגת:שם

 • 719עמ'

מהשהריראיהאיךךהר"ףמהטיעה .מפירושןכדפןכהזהבלגייטאינןהמאירי.בעלה:והוא," 6-5

הראשוניםשארמכלהמשבה,מןולאהוא,הברייתאמןז) IIרט(עמו " iןכוידעהלא"והיאמצטטשהוא

ידעה."לא"זהיאבפירושמצעעהיאיבה"ג Dשלרמחטובהמובאזוהמשנה 169עמ'באןה"גראיה.אין

היא.ןפשוע Ifךה Y,ב ItלIג"בעלה"דזמיתע"יהשמטההיתההמאיריךטת 7שבגבראה

בשיטהיכן ,"ר"ת"מפרשגרסינן l .מלמעןהיאאשגרהוטמאבך""כיוצאייט l(זורמזןס j7בילת"ר: 9

ראיה.זןשאיוכמדבןאבלמצןטטה"דאיןןשטIבייק)(דפןש I1ןראבמאירי

קצתקצהדרבירכאןרשבמפרשוכן'".מדבדזובתוב"נמהבוסחא,בפירךשמובאבמאירי :~ 10

סליחולה Yבלהיהרפרטבדרהבאטהאסמדברהכתיבבמהלהיסלחרה'הפירטאיטה"ת"רןז"ל,קטה

ראיבארטהשמזעוןניואםכת'כבריהאמדברהכתןבבעלהלהשהךפרבאשה"א y I'כיאלאלמהזן

אחר)"("'עניךוא ly "הרינןזהנוטחהמק'יםבא'יםצודקבוודאיבידיעתה,"להשהיפרדהוינןאיתה

הבתרבה Yידולאלה Yבלהשבהפרשמפרשלנןראשון Wפירןרזשים, 7פשב?כאןשהרר "כ" I( "הגההולא

שבלאשזנדנחשביפיררש .ךהשיטה) , 9ך"(בפירושטליחהשתצערךלמהפרבןאוןשאחרתזנאחךמדבך

כמיבןונתורץ(בזהדרשרבךהךרתןרזמןב"ידעה"המדנריםלמעלהפסןקוםשישונאחרעסקינןה Yיד

"נמהמצטטהראשיךשבלשיךברירלאעדורןברם .ב)פ"א,ךךשיך 7קמהרש"א yעווש. l!הראקישרת

ואהדהראשוןךן wבלאחדצךטטגרידאזבובקרהשנרהםשגרטיגראהכנרסחתנןבשביוארלןמדנר"הכתךב

ררבת f11(גירסאיהךשזןג"ך .כאןהב"חבהגהתדבר", I1הכתרבבאשה." .."בונה,וגירסתהשניבלשון

המאירל(כגלרטתבסןףמדבר""הנתיבחךזריםרלאזבדבר"הכתיב"במהגרסינןשםידןשין j1בשהרל

 .למרגנרןאלאכמדבןעגיןבןראי,כדלפנינו,מךבאתכז"טרמזיךקראןביוושר"ף,,בשרטה,כאן)

 .בדפ'כIבןהגררסאבשיטהמקרא",!!אצלבמאךריור',בכ"וכ/גןלמקרא" I\ןע Vבילפטןק:אצל 12

המחכייןגרסינן.טלהבשריאכלח'זררבשדלאכולשנחבייך"מיהמפרש,כתבחזיר:בשר •••מו 15-13

נידן"לוח y"לבמקום"לאכיל"להגרהגראתוכורנזוןגרסיכו".חזירבשרבודןיעלהחזירבשרלאכיל

בידןיעלהחזירבשרלאבילן 1שנחכך.יינכרקיים)ס 7ו 1(בשינהמאררג"כגרסכןהיא.יפהוהגהה

מעיןגרסךבשרטהברםיכי'".בידןרעלהחזררבשרלאכילשנהכייןמריבפרהמליחהטעיןטלהבשר

 .•נרדן,לית yלהמתכיןכפרהטעיןטלהבשרבידןיעלהחזירבטרלעלותשבתכוון"וביגייסתנן,

לגלרטתדימיתןהמאוררהמפרש(גירפתבדפןס.כמןהדרוקב"לקיט ". Iוכןבךדןחזידביררעל

j7 ב ,א"{!ידןשין(, 



בפסוק,ליתאזהוגםבשיטהוכןלא"'יכןהיא)נך"ף Jלהלזעייו IIיהיא II(שם)ילקוטולא:,ן 6

 .יינשב":'שםטלה 18

שם,בילקןטליתיקרא:אמר 19

ונןמונןדיגא.אריהלר'יהדדהביתבטפראףבונ'מלבדחסרותאלןלב:'תיבדת nכגין.,. 19-18

אלאקאמר,חזירבשרדןךקאלאחזיר.בשרבידן"וונעלהכרתב,היאשנןנאןאיתןגרסלא Y,ר"ג"ב

אצלונמצאהיהכגךן" IIשהכנראהרבוי."ספקלפנ'וחתיכהשהיתהבגמראכדמפריחזיר,ספק

אבללהגרסלאהמאירראףלפגינו.שהזאנונוחהצריכותאעלרקיקמרלאבכללאןנצרינןתארק

נייוהלבנודודרןמורילהלן).(עייןרצ"עשלפגזנןהאחרותהגירסאןתמכלבהרבהשוגהגירסתן

מגוףכ IIגשאינבההאפשרותאחרהזכירהברייתאמגוףאינןזהשדיבןרכתבכברשפ"ןעמןמ J)IIבן

ובסמוך).(ע"שהגמרא

לפוברםעקיבא.רןשדרשךהפסוקאותדדרשיהודהבןאיסרשלברהנוסחלפיעזנו: ...לא 22

ןהשיטה,ף, l!הרהרא"ש. , Yר"איסז, i1Ifדהין)יימשבשים"ממשכאןקניס" nה"מ-ראשון(בדיהתוס'

נרטחתראיתי.דווה"א j7ןבא"Jנבספררעירןלן."ונס,למךדעלא"והראחייבןאחרקפסךכאן

ראשרן)נדפי,הדיבור(סרףהנאשהדזבוךלהעלרויטהנוסחאןת.שלשחינפלב-יהקרכאןיןיכ"ל

ינשא"ןאשם"לדעשלכבןטדדקיןר""זדוהתיבהאתחיאמפרששהריכןגורסנראיבחוט'

בטמוך),ערד(עירךשלפניגו!הפסוקהילגר

2!i-22 ב:·חלקיםIגה.~.-הדיןרIפקיזושין,נזבסיוכוליפהנןסחאותבכמהחסדיםזהמדיבירןI! ,בא

 " .•.זהדברד yךייהפסיק,הזיגןיויכ"יגורמתמער,ןגיךסאךשתעייןכבילקוטביאזר,-צרדךוהדבר
שלאשםשנמצאשמהלומר(ןנצטרךנגןן" IIלגרטלאהןאשאףלומרפניםירשזבשןבשהגזטחבטיטה

 •הזד)כתבלבזיקא IIשאחבלהיא,הגההבמקר!בו

יכךןחתיכות"שתךכגון IJכאןשהימרפילומרשקשהבתבכבר(שם)ג"יהלבנידןרימיר?

אחרת.אפשריתלהציערצונ?היסב,.ע"ששלבןהנוסחהתפתחןתאתוהסביךבקידךשיןאותןוגרען

רקלאברררובייל'דושני.אוםרשלנןסחאדתבחלקבנמצאאינםה"נגוביס"ששניהעיבדהעצמ

עקיבאריאובר.במקורכאןהמקוריתהגמראמגוףלאאףאלאלעיל)ועירןהברייתאמגיףשאיגם'

להיסיףרקבאזהידהבןואיסיבלנד)הגמראנדסחהלבארכאןורציגלשם(עללן,הלבנישאמךמה

בקידיטזןהערתו.ןהוסיףעקיבאוןדבריאתבדייקצזטטאףוכגראההדריים,"ידרוזהדבר"על

בןשאיסישהבינרמאחרבבזיך.הולא-המידתךבלאתמהןהיציאיולכןכךדברליאתהבינך

שזוהיאימרשהרותי{וכמעטלך"ילמההג"כלשאלועקרבאר'דבריעלשלממשהוספהמךסוףיהודה

ד,אדףיל yכל"הלייי.גזירבלטיןהצ"ל ""נה"חיבהבגללגדלרמטימגיףשאיבהובאזחרתהוטפה

ל y(כגראהחתיכזתבבייהרדהבןואיסימייריאחתבחתיכהעקיבאשויןפירשובמס').הרבה.דעוד



לפרשכדיאתה''נגךנים'''הברייתאבחוןוהוזכיע_ומפרשיםבאואח"כ .)בי"ז,בכדיתותהטוגיאזסרד

ידוק.זהרדהבןאיטיבדבריהפסיקאהושינןא"מ)(עיוןהראשוניםהתקשרזהעלהצריכןתא.את

והואמלךיאשםבפרשתנאמראימראתהבדבר('כיוצאכרתב,יהיאבכאןאחרתגירסאלמאירי

שנתכרוןמיכפרה.צריךחלבספקבזדךלה Yושומןלאכיךשבתכורךמיעיבו,יגשאראשםידעלא

ובדבררהצריניתאאתגרמשלאלימרנראהצח j1לא.ותיוכמה".נמהאחתעלחלבראכלחלבלאכרל

לנוטחתמאידדדמהנומחתןא"בהביאם.לאולכן ",יכוזהדברייעלרקגרטיהודהבןארסי

 .בסמיך)(ראהיל yדללדברייטמךנזירבמטיה j1עתינןסחאהיאןשמאמשמ.נשתגררהראילרקידןשין

יא yדבהראהתםאשהגביבא nבאיצריכיןלזדזבההביוכל"ה"ג : 91ר'כותבבלא: •••.וכל 31-25

משוטמתיכהגביאיתמרואו , Iובןמתינה(אבל)איכןנא,(אבך)דלאיסןראמשרםיכפרהסלרחה

(הוהחרחיהביאחזנרואיוטליחהכערהתיבעילאהראדהחיראבעלהלההפראבלהיארא 1דאיס

אימאארסירא Yדאיקבחתרכיתשתיאבלאיסרראאיקבעדלאבנפוהלהןדסגיהיאתרתי}הביאמינא

ינוידהצריכותאכלבתישחטרהנטחאותהיןלןשאףרתכןדלא".ל l!קמבכפרהליהליסגרדלא

בטמוך),למעלה(עייןדלערללדברךסמך

"צרובא"לשיןנפרשזהלעישהררהיאחשיבןבילקוט IIבבכיייהנמצא"צריכן"ח nהנךצריכיך: 25

פרופ'מורי(ראה'זנ"שרבןתסביךלבינרניבמנדאיתהרגילההצירהוזךהירברתכבוניניט Iהש'שבכל

בלשונינן).ודברי 159עמ'כ"ובלשןנינוע"הקךטשר Iי

גרטינוובשיסה ,)ג IIחקלרמך(טיף Yהושרט j1בילאבל"י Yוהתלמודבהגדרתליתאירחנן: , •. Iא!ב 31

 •רשרגראהוכןלה

כמייך"ףשוטה, ",. 1'בילקרט,אנלהפסיק.לשיןשהךאישרנראהרכן"פישע"בהג"הרשע: 33

בספריט.

 ''' l(נבבית.Iועובהאחרתו .. ,עמובבית"אחותןנהג"ה .'נובכמך(בבית)"כומו:בשיטהעמו 34

 .בדלפניבןבילקוט .פעמים) I(בבבותייעמהראחרתךאשתר

כדלפנינך.ושיטהבילקוט .'"ב!אד)ד l!ס"(לאונו"י;ן IIנהגאמר: 37

ירחנז Iרבכוונתדקשלאינראהנאמי."עבירהלשרןהללןפטיקי'"כלבהג"הנאמר: ...כל 38-37

נמך·בילקרטנאמר".נובירהשםל I(כיליהפטוקזוכל ,''' Yבפסךק.אחד.ל yהראדרשתיכלהררני

"לשרס".שםשרשאלאבשרטהרנןהרד.בכתבי

מאשתהפסיקאתלדרושהכיינהשהר?נתביהידושביבדפוטבילבילקצחפהישבעיני: ...יישא 38

הניטחמןברירןצאידכך ".בין 7Y "לשרןל 1yבשמשןןהפסיקראתייוישא"לשוןל I(רקפךטרפר



ארתהאניראלשמשזןויאמרעיניי,אתוגוןאדיבייאשתיתשאליט"יישאדהורני ?" Yרשבשיטה,

אשהד Yבכי •הירדןככרכלאת tיניחובדרבךשכםאיתהיוראיורא. .•נעיניישרההיאכיליקח

 " ..ישיקוירשמניןפשתיצמריומזםילחמיביתנימאהבךאחריאלכהמשקהכלהכילחם.כברעםינהז

גז'.רמזבראשיתילקיטגםעייןבמפרדם.נמרבהגריה

נוטחהיאראףרשןבליוברנוום"יימינםף Itברוכןניים"קאמינט IIשםהישעבילקדןכאגיט:מזנס 40

 .כלפניגוךשרןכה.חוטי,ע"יבהגייה,יפה.

ייתאנא".ישיוכהילקוןכ.הגייה,בע"יתנא:שם

רבי.ברשםבiגוריךתנדלפגיני.בשיטה ."רב"בילקוט ."ךב"ןהגייה ,?" Yברב:נךשם·

נדלפנינז.ושיטההגייה, ,י" Yבליתא.גר"ף ."אה"בילקוטויר:שמ

הבבוןהברטחדרשה. iIאתלהביןקשהשקצתעדהנוסחארתבילבלןג"נקהל: ...אח : 4בכ"ג. 42-

ארמןבבריחןמדינ?םםאברהםשפרשליטזתרז y'ונjורית l(נפש"אחרהוא,השיטההגי?ה, ,י" Yבנמצא

נ"ז j7תחרמזמשליילקיוכע"גוכך'."יבאלאשבאמרארםךכבריחישראלוביןבינןמדיבדםשהטיל

ךארמוווי.ישראלביןבריתיסשהטדל?שגרםספריםייבכלכתוב,ב"ייבממשיבש.הבוטחושם

רכן .ישנךןש?טה •"י f(באבלבהגריה,ליתארכןליתא,תתjונ"זמשל?ברלקיטיצחjו: ...ואותום' 5 ~ 4

שם.בהוריןת

"ובפלן".רקיהגייה ?" f(ב"והפיל".בש.רוכ;:ו(!ליו:"נפלך

בשיטה.וכןיצחק"ברנחמן"רב"י f(בבתמן"."רברקבהגזיהיצחק:יבנחםדבררב 12

דיורג.ע"יכבראהכ"ךנשמטבהגייהלשמה:והאמר.;. 16-13

הואןתא Yגרילשמהשואיה xדםמכללוןאקשינן Iנתןב,בשיוכהרהאמר"."איגר ? f('1בוהאפר: 13

שלאמ·מצוהלשמהבירה YגדרלהמדקאIברת!איבי Iברא"שגםרכךהיאשפירישובראה I !'וכןיהאםר

לשמה".מצדהלעשךתנהכרשמתירשממילאאלמאלשםאבהלשמהשלאשמתיךןמדקאמרה f(גרילשמה

ע"ש.הקינטרספ?וישכנראההואפיררשזהשכלברורגראהף Itומר

קצתיגראהב"ה.רמךשופטיםבידקוטו·כן"אימא"ךראIזשףהשיטה,אבל ,·'רמ?א" 7בעיי :~ 16

מקןרית.ע"ישנוסחת

 ".הןמאיברייףנזיר.לשדןכדיןאינון"ייIבאן"י l(ובשיטהאבלנ?נהך","מאןבהגייהמאן: 18
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כתנוכןלבעלה.שפחהמטרהלאה'אשהר'יירבוהייגרטלא:המפרשילאה ..שרה, 19-18

 2זוגכיגים.גפלאוטזהדפךרושזןגורסא"ד 971 '''ננע'ןכבך

המפרש,לפנייבןבעילות.שבע 1שהיהךא"המהמזגן·לאהדפיס n"שננ:זבנןסחכרע. 21

האמיתיתשהגורסאוביאהוגן'''רגליה"ביןרקךששםןבילקרטנרא"שש. Iיהארוהתזטי,

שםנרעבאשרגפלכרערגליהבון.שכבגפלכרנורגללהייבו-ןוהשוטה.וןיככ"והרא

שדןד",גפל

j. 

 .חתםבשלמאןבקט"ש"מהיארעהטיבתןמ I 'ש" •ג"ונטפרכתוב.,מלבה: , l(שIב 26-25

רעהגמרהבאדילהובבעילהמתהנ'אקאהאהכאאלאדילו;ןע"זשםללהמלדברדךלמא

פסקהסוגיהרעלשעמדו'שראלזןהמאבההטילחרהעלנחשכשבאייחנךדא"רהיא

שהריהאבלהגרטךשלאןהרא"ש Yשבד"ההתוס'מדנרלדכחומב" IIאג Itק.דףיתבובמיכן

לצריןושאבללה.גרטלאשהשוטהגראהיכןמובמדת,ב"י)נלשון(שאלאןתהמבואזן

לגזיה,אפ'יב'תצורהשהיאב"דיל'ה"השימושבגללפהזנקוריתלשרןשהיאשקייג

זאיד",ייIבהכא ''' Yןבהג"הדאידו: 34

בלפגיכינןסחארת·טאריבכל"דקרריה" '''עבריתיה:· j7דטם

I 
j 
I 

! 

I 

 ''' f\.בבלק",טלבנן(Iנןאב)ןעגליוהיתהעגלוןשלבנן"בתבהג"המואב:בת 32-31

;ד.נר"בתרקא'תאץ IIבר ..נטרטהןנןמואב",מלךבלקטלבבןבןעגלוןשלבגר תנ~;·

גירסתן.עליאיהאונתאבלעגלווטל

ייצערי"·בתגוו;ן;ןב"חנמגהתצעריה""צעןרר '''עבל"ח.בב"ק:ראהצעריכוצגוירו. 36

בהךיי,"צעריבטיטה

ייזכתה"קדמה"בטרטה ,"ה J1יjודIבזכתהאנלדIבה" j7" ''')f.ב"קדמה"בהג"הקדפתה: 40

מצליל,לונעןאותמוטפתהירגןמתה" nמפרובהצלתה IIמעיךתופעהטבאךל lfה"·ןנ: nוקיד

תיטי,היגולאותןבישראל"דורות"ארבעדגרטיא'תלמלכן':ול,שראלאכ"ד.

שגררטתנןונראהעייי.הייבןלאיתן"למלנות"דגרמייאותןרייץ,הטוטה,·המפרש,ש, II;ךרא

היא,קיגפלציהה IIהגיטל

טבראךה"גבעלןIנייט·מלא"ש,עררןיימטלן"נוטחירטבבלירת,בןוכהארתבכלכרטלן: 3

בן,אדבן '''רב

11 
מ IIאךעייךחדטרם,בדפןטיםתיקברהיכברהוא,יטווס '''ערת''יאםז"ה ' Pבתו : 11תJב 5

יה.שתלקגוב"ר
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ורקק. Jfןשטמןבמאירי rבר",בשיטה,בתיטןהראוכךכאזהטעריסנכלהןאכן : ן.E2..כ2 6

הואוכןתקרביי,גורמיםייוישבמלאיישיכתב"תיקרביי),ארתאהמאךרראצלהנדפטתבמשנה

"יהואג Jlאוהל Yברכתבבןווגציהנדפוטהמשנהאתתיקנרונןלהלן.שבגמראקא Pבפד

לשוויי. nזרוגמשום

המאירךכדכתבנ"מאיןאבלואשוג'םבשארנדואךברדלרלהיי"לירםבר"ץ :אחןלרי'שם

רכך·".רלרלהורםלרםררצהאחד,"ליום

שרצןרכבראהלחם".טעיניוואיג'ייהייגכתבררשלםיסד"ההתרטןלחס: ...ראינןו 6-
 .ר;

היריצאזהה"גכ Jlא ." Yזררלחםוושלחםךביז Yט"ואיןגרטשכנראההםארררםגירטתלהשמר . q 
הדיברריםחלוקתשפרריאתוהJנאורך,גררסת·עלהמיוטדתבקאמר""יהאהתוטןלקושותהוא

שכתביואיןדווהד,בדףבמנחיתהתיט'מןגייכלדקדקישרנןראשון.בדפןשהואכוברח

כתובהוכךיכילשמן",ושלאבמצריתןמשלאיותרבשילהזריעכאןהטעיגרלמהקש'ייומרהן

שםשמע 1Iאור"ח,דףקרב,יהשיךוכאןא Ilj7הפיררשוילבןלםשנתנו)(הכוונה Yבזררטחייבשם

 ,)ק"ש(לשיןזרוע" ' Yגזרועולאתנירלאלחםטעוניןואיבןדתגןהיכיכלמדבררהם

כ~ברנאן:החרטןראף ," 1(זרוןלאלתםביךטעראיןייתגישנאמרשםהירישלםימןטן j7וה

לכז •נןלןףקדארןםשמעזרוע"רלאלמדתנילרההראדבJבתניתיךוה\\ה JIן)מתברדייה(ע"ב

נאךהתרסןבאידאתומגררסאהמאיררכגירסת " Yזר-רלהפריש IIגרסובםנחךוןשהתרטןבו'ל

 •לאפוק'

הןטלןאםהנאלמיתניחשולארת yמלההרךגרסיכן"הכיהכי,ה IIדהתוטוכתבןלו:ר

ןכו'")חש"ולאכתבטג"בכן(ומוכח"לה"גררןכבטיטהגםיכןריטא".נדקתניחולין

ערקרנראהוכן •ת"ןט'פרקהרמב"סטגרטנראהדכןןבמאיךי ) Tר"(עמןבריי~מיבאיכן
רקאיתאכא,בכאןבראיישהונב),פ"ט,רדב"ז(עייןע IJךצכאןבדפוסכמוופאריזקןנכייראבל

הווב,פייג,במעילההמשניךתבגירטתלאיתרם" 7סתרםפעות"היו

B :ווילכוון.(שם)רראייש ,זבאיריבטיטה,הנאה"."ירליר .1בר'ילכך
"משתעבד"בחיט'אבלהטיטה,ר"א,ברא"ש,ינןהיד,כתביכדיןמטעבדיי II~פרשמטתעבד: 12

ו,

משתנ/בדהראםביאואח"כארתו"בדת I"Yבשיהיה 1ופירןשליה"בדא Yיימשתאיתאברייכבדפוט.

הוא.ויפהלהיי

יימןחובותיהלכלוהתחייבבכתובהכתבשהבנולםטזגעההספריםגוטחתדנא: ...שכך 17-16 ה If(דבתרטןואולןהמפרש,ןפירשגרסיכזהנ.ישןאון,שלפניאלהאפיליהירבודנא"קדמת-

דנןקדמתפןלר Yלידאיתאחריותכלכרתבתשכ.ררשיייגררס(גרסרבן)"הכיכתןב,הכי)

הםגרשה.מבעלההכתדב;ןקבלתטלאחרבשובר.כיתבתטהאשהללשדןאייכןהכדיגה .") I(כך
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שלהואהמתןקנתשהגורסאשםכתבדרץנ'''ה"ג,ד"הק"ד,אבב"Iני IIלרשבנראהבררנתם

שתואזוהבואדפןס} l 1!\הרא"נרארי",לפרשייודעאלגוהמפריםייולשוךנהברםתררת

שני Iשונבןמ?ףששטאלאבשטנב"קןכןהמקבל,בפרקבשובךרש'·לגררמתאתיצויןהכוטחאןת

שהרינאןהמפררםכגירסתשגוטר"אנבדברילדררקרשלחלד).(עייןבתךספתא"הגירסאןת

שכשאתעדקרבנהלהב"אהספיקהזלאקרגן,נתחייבהרעניההיתהשאםעשור,"קרבןכתב.

הנישךאדןלפנועךב Pמןדכא"קדונתש"מדכiבדבןע I1משעשיר".קרבועליהמביאלעשיר

שנתחייבהאותם"ודךןקאנרתב.שהרימיזריםקצהדבריסכיתבהש"טהבעלהרא.וכתב

כשכשאה:פר'להכתבשכר .,.אלשכשאתפקןדםבהםמחרייבתהיתהאםאבלמשבשאת.בהם

הכדגרסיכןבתייכ lם, Yלפרעלדבהםשתתחיךבקרבכותכלימרעלי,לרךדאיתאחריותכל

דנאמקדמתעלילךדאיתאחריותכלכתובתה,בשוברלהכתבהשכךנתחררבלאפטרהאם

 •••אחריןת"כלנ"שראיןבשעתלהנתבאםשהרידסתריתרתיבדבריייהרךפטרר"תהרה

שלךבגמ~גרטלאעיינאלאבעתרדטתתחך,במהרקלפרשאפטרא'רדנא"קדמתמן

 ,)להלן 1י' y-Iרר"ע IIרטיטת(על ,' Iג II"הבשםרשןן,ירמתגמביארקרינטדנא",קדמת"מן

שמשמעהדנא"ובקדמתעלרלךדארת Iוהלטרולישהקשתהנראהלרט"י?קשההרהמה

 .נראםהדבראתלהברןאפטרשארןכמיבן(הנשואים).מקרדםיהיאעל.לךטישאחריות
הפרטרתמ IIבבטםאחרכיסחרשבדםמקודם,על,ןרת 7אחרטוטלההותה ..לאשהרורךשך 7פ

מפרשרנןשפררזהנרטחדלפיעלי"דנאונקדמתלר"דאיתפן 7כIונרטחתא 7והזיה 7 '.(,ב

מתפרשתברמחתנךיאפילי .דשוווקישיתבזהומתורצתהיא"על<קרדם n ,לךטתדתהרת"אחרי

 .ג!!הד"ה"ד.א j1 )]IIביבתוסןלעילעייןכאןבשיטהשפררשכמוהזההנרטחלאןרני

טברןןסירעתוושייר"אבל • 248עמןנתרבותכפטריבתרסןנתביצ.'ןל 4הגרש'מן"ר(אבל

קבלןרלפיכךהכישואיןלפגרטנתחייבהאטתוקרבגרתלהביאב 7חיטהבעלמטתברטאדנן
 . ,ל

מצטרףגםפן ,"כלגלרטת • ) Yצ"מ"שדבריךולפירנין"יכותבתהלאשכךהגירסא:אח

iI בת"בראב"דY "למרמזכברנ"ןהלבבךדרדר'שמזריראותי(אח"כ .ד,בII במרשII מY םי
" I1 

התוספחאשלפלהראהשםנפשר'בתוסי*ן t:יהגרט-למר"רשהררמבבראעדיףוחכם ,)ז IIשפ

בקרבנןתלהתחייבכישואיןח Yבשלהכךחבהיאבמקומה--אחתכלבכובית.רסאית 7הגשתר

שהרילכתיבי 7צרארניאח"כהםשתתחריבבקרבנות(ראולןהנרשוארןלפנלבהםשהדאהתחררבה

בבנל"הטפרדםגירטתדשIזלקייטאייכהגירןטין,בשעתבשןבר Jכוחבוהואמדאורייתא)חייב

 '''רו'' •וז"ל .כתב)כשהגרש-לכמובןעדורןיצא(שלאבר"סהמןבאתרייושרטתוזרהי

 "ג"ה"גירטתוך yשכחב I(ו"שרטתגםטנךינראהבתךספתא".ישגםהגררטאותששנילפדזנדלשבך,

והיאמגרשהכשהיאמדברשזהאלאהן,חדאהלשרבותייושתדומטירם.רש""גררטתמבלאואח"כ

(רבמיזחןהמפריםגירטתהדאכאזהמקוררתטהגירסאלרוברנראהאיוכנתרבתהיי,שטרשרברכרתבת

ןכראב"ד nבבייפיו l!ככגררטתלתקנרצורךרארלךשם)כפשךיעידןמ IIשםבבכןגרטהאישרנ

שלתןטפתא.חטרפאהרדנו-.הטניההברייתאמ.ןנטתרבבשלפנינןהמליםשסדרנאמרנ IIוא
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 lחירבעלמןטיףלהכותבטהןאבךד Yששהי(הידנן,זהפירךשטלפללהקשרתיאין
לפרשטיטלה,מטתעבדאורייתאמדהרילה,מטתעבדאינררבבןשלדעתראיהאיןבאךרייתא)

איבילההיפראםטובוא"בבםמנההק-בהבטעתלמקריבהבהםהלהשיתןהואדאורייתאשהחירב

הפראםואפילןההפרטהשעמבוהיישממחייבתבשעתלהמשתנונךר"ישלדעתיד Iסאבלנותן

דפי"ןבאמת ,וטךיםנו"שונאןדייהלגמריאחרמטעםא Itקבעלפירשרבךבהמתה.מוקדשהכנר

דמהלהאיודמשלהקרבנותמבלאהאינהאטהרא"ככללובשרעבדאינילרבנךהכאדשמעתיןפשטא

כדבריטפיראתךא"כמסתברי'.לאוזהקרבנךתרהלהליתןמחויבאינוובעלה Iיכיאשהטקנתה

עיקר.באןהספריםןגירסתלפירןטזה.כברשרמזךךהראטךנךטהגרשייל

טם.הלבנינ"ידידרימןרימ"שוהטוןה

שליאםדקתניומתניילהמשעבדלאהארבנןדאיה"גבר"נו,רבכתדנפשה: .• ,דא' 24-22

הןיאלהאקנידאילה,דאקניוכגוןרבנןתימא •אפיתימאיבולהמטכחתהיכיבהמההיתה

נטמר.גירטאמאיזןליגתבר,לאנעבר".ותרעהתצאואמא?דנפשה

לרבא,האביןחסד'לרבברןפריךהבהמה.היתהשלהאטתנןה"גכתונ,'נרזועאם: 3כ"ד,ב ---
ביוחסדאלרב,טביןהיאשכודבתולדינראהלה". f(בקנהאשהשקנתהדמהפשיטההאליה,מנא

איךרבכז}'רא"כ(לדעתלהנ? j7בדאהי?נךנהמה"היחהטלו,ש"אספ?רשןהאחרוןבלטיןלרבא

שאםד /Iלפמאזיפהזהופררןטבעלה?קנהאשהטקנתהמההר?בהמה"הרתהשלה"אםנקיים

לחמםממרחקךמבדאיםל Yבלהבדאקנ?טלההבהIנה"ש"אםמתרציםארךלמהמובןלאכןלא

"לייגשכתבןבובילתאבד"ההתוט'שלבהגהתםצורךאוןלפ"זאחר".לiודאקג?אן"שקימצתה

שהמשנההאפשרןתאתמדחהחסדארבשהרירבאנגדדווקאמכייגתשרי\\'ןשיאנ"זאך ••.תגן

ננוללהדאקגילשגך"דמצוש"היהלהלןעצמישלר"(!מדברירבראהיבןלה.בדאקביכרבנן

 .נבזןא,יבןיךילבאבדפוסהתוטישסידורע Itרמדבריגוזנומןכחצריכה"לאביןצריבהבךן

 .אמר?נןיהא nדרך 13והט"דלפרשאלאהפיסjוא}ןכך'ללפנו(והבוונה "ג"ל"ד"הלהיותוצררך

 " •••שלהאם"פיטקאכותבשהריכתרטיפירשהשלטה

 ",וכןמהמריהאמר •בתןןבקצתאינובקט''' Iוכוהאמרתלה"מגאבטב""כתיבהאמרת: 4

גרס.טנךבטןחבליאו • 11וכןדמהפשיטא"הא Yבר"בשיטה.יכןאמירגן".'ידהאהגירסאדבתוטי

רא"ש,תרס',במפרש,"jודונתjן")א IIעלעילהשריהקמצה"אן j~'JlזוJבצתה(אךכי :~ 5

 •אחדוהכלייטמקצה"ט flןךצמצמה".יימעיסתהגרטה,ר"א.אבלומאיךיץ tfר , Y " 1שיטה,
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בר"ע 1בראייש,בשיטה."אבות"ךאמ"כ"אבו~"פעםןבתרס'ייאיברת",במפרשבןאברת: 8

ש IIהראגם"עללטמרךאיךולכןבןןונציהמדפ'החלהמדשיםדפוסים aמתיקןינן"אנוה",

חיקן?ובלןירבכדין"אבות"מובאאח"כבשרטהדפוס.כ IIגשהיאר"נוכולאןהנדפס

ג"חIוהבכונהרטא 7שהגספקז 7ואייד,א Yן 7ריב 7ןב()שםוד"סכ"ח,אמגולהרערדן,נאבוהיי!

מוישועייןהעתים,נספרכךקהרימקיריתד" 1ב"יגירסא ilשיקרןבבד"ט,כדעתשלאהיא

עמןיליןבטפרריזנטלאיישד"רהרב

"כול".גרטןבתוט'יכן • 299עמ! ':R ~ N .5אפשטריןראהנזירמסילשוןכמשפטרר: l(כרעל 9

כגוךהש"טשארשלהארמיתכדיןיך" Y'יאנרמתרקןכבר 1( '"רייץ,בשיטה.ברמהרא'יש.יכן

 .ב',ר IIלקידושיך

"הא" Yבר" 1"להא"בשרטהאבלבתרטןכןהבא:שם

הראןתךספתא"דתנןיי.טה 7בשיכןיתמןרה",פייגהיאשנה I1דגרי"דתנןהתוטיכתבי :~ 19

בטמיך.יעייוכן.גםג IIפבנז'ר

'בהניןלאסתופיםוהיןלנזירותומכוותייהמפרישהררהיהמפרשגירטת :םחל.,.המפריש 25-19

נורלה"יביאןעולהדמימפורשיימעות .•.שלםיםבכולילהביארארייןשהןמפנרבהזמןנוליןרלא

השיטה.בדברךהשליםבלרךשהרבהדברתםוהמהא"כהמלח"ליםילכיהחטאתד!בידידגרמילא

ליתארכןרכך'"עולהדמיםועיליןולאבהניןלאהמלחליםירליךחטאתדזני"מפןרשין

רמתןגרנ IIאע"ש ."'יכךוזניםמתמען'תייהמפר?שישאברגרטבשיטהשגי'כבראהוןז l(יןם IIבר

"דתניא"א"כ 1ברייתאפת j7משגירטתםושמא .כדלפגינןגררסים Yןהרי'התרם'המפרש.כגירסתו.!מש

ואניפןכאןהמפרשהרונדשםז"ל '''שר''שבתב, .'בבו'סרףפ"גמעילהמלא"שןעיין('ימדת.

להגררטדה.,א l13(משדובנחותבפ"קשםאבלבםתניתיןליהגרטהיאדלאז"לרושו 7פמתרךמשמע

שאיןכמזבןכאן".גי'כפירשוכן ..•בעליהשמתןחטאתכדיןהמלחלרםיוליךשםשפירש

תימהכאןישנרםלדעת.היהיכולשלאםההאישאיתדאינםורש"יהמפרששהריקישיאקךשייתו

תנןראםאימותךליההיהדמתכיון"מפרשיךאפיןדווהאברווה,כתבשלנוהמפרששהריגדדלה

שהרייריבן 7אדבםעילהרמוכחוכוי".חטאתיידמיגרסשכזהריהמלח"ליםילכן,חטאתדובי

רצנו"גדמת"כרון IIכתב

משמעלוהין,בטפרי'גרמינןהכיטתומיםמעותלן"הידהתרמוכתבןלנדבה: .•.מתג" 32

כדבררכתבהשיטהניתין". nאמרלאמעילהדממכתלנזיררתןמעותאהמפררש(אהמדירך)דיאי

נדריימותרכותב-.הראשכןכךגרסהואשאףהמפרשמדברילזורקדישבמילה.מילההתרסן

במקרםבדפוסלהגרהגי'ללכןוכן'"מתדנברצריכילאמנודתדהגיכיוןנמיןהנאלנדבהיהא

ןהלא)ייה 1 (ר"וכשגרסולדירקרשוכןהני'ל.הראשוב?םוכדבריוהיו""מת--היך""פתני

 .והלא)(דווה ylזר'
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 , Yבר"רנןכבדפוסבםפרשברםלןז".בןשפעוךרבר !Jמורס Yפבתדס'לקרש:רישדכ"ה,א

ןכי .התרמ'לגירמתגרםכנרא;ן.וזהל IIרשברששבשטמ"ק !!!"ארהבתןספ' .רמאירישךטה

לרי".ייבןפעםנוידםביא,ד"ה.בכ"יבתוס'יכן ."ל"בשמעין Iר IIדשאח"כנשיעה

ישמאעל". Jרדברדתבאישמעאל .,ייתנא".שרטה.ד Iוזותימ' ,גמאךריישמעאל: •.תבא, 9-8

 . 2עהושפו'טם' yמי"מעיין

כאן.צריןארנןךבאמתוy'אשעייןדףתתפ"ז,רמזדבריםרבילקוע ,, l!בכיליתאובדרון: 9

הייבו,הרא j1הפסישלהמוףמןשלמרםעלשהלימידם 7אומרהתיטווהדם: ...ועשית 14-13

המפריםבכלאבלייוגיםר"הידבןהםפרשנוסחנביןנראהא"כתאכל".יבשרישפךזגחרך~'ן:זם

הפסיקשכלנראההםאורימןייק. Yי.ציייגןמר"איןירא"ש yוך"ושוטהעצמםתיזו'שםדילקיע

 .'''ךנוזבחורדדםרכך'עולותיךועשיתלימרייתלמודכותב,היאשכןבגמרתןמו~אהוה

ראה.נן".אשםיתמורתחטאהותובורתחטאתולדאףרבול !fהמאירי,כן:וכרל." 17-16

דזוהס"דפייבעמ"שיטהזיעור . Yןר"ברא"ש.וכןכןגרטךדלאזמינתרכילד"הוס'ת

 .נןךאקשר

הידככתברגירסיםרניד"ה,ב iIנ"ותרט' , yר""ד 1תוטיבמאורי,יהא:גהווייתו 19

 Yבר"שתוקזנלויהרבעלאבי(זתמזהקייבה".תמירתיוארוקרבהראהיא"אשם

המפרשקרב·)(קרא)"הואלתקןשצרוךוכמובךהראשוניםגירסתאתראהולאנדלפנינו

"אשםיחד,ותרסאהגזשתייתדבאמטהבשי •אחרת)משמע"ב Y.שב ·)("ז.ר(ביביבלפגרס

שלפגינןnני(שם)בילקןט ) Iא j7בפיס(גםקרינה".תמורתןיאךןקרבהיאיסאבהריתוהיא

יהא"ייבהוןיתןוהלשוןעיקרהרדכתנישגורמת , IIנהלננידרזהרימיריכתבדכב.רבדפןס.

אחרתדרררואהארבידחוקקתצגראהכזיטעןח Dצ Jlשןאע"פ ,ב" Yשברבמדבררנשתרנבה

גררסתנרהמקויםגמראד"העוככ"ועווןנוסחתנו.לפרש

כמיועלםיכילקתניהר"ץ,כתבשימרחן"."בשבילרקשטבללקרטעולזתיך: ..קתני, 2~ן~ן

טעות,ינראהקתבר.מראמרכ.תרבשלבום 7יבטפרהכהן,פרץתרסןקהונונרס.:לשיןמהאמר

גופאגרמרניובבררלתאדאמירא.כמדלתאאםכימראמרלרמךשירךלאדבברייתאמשרם

התוטו,אףנטרס", !ljTrשפירשכמיקתנרדגרסוגן)גראההלכך(גךפאדגרסיבזנראההלכך

דבז'יעלםרכולני Dק r {ה, IIזהמפרשמןאףנראהינןןבונרס j7הבכמןופירשוגרמרךהשיטה

 " ...זנרכמךלם Yירכרל"קתניהאחרךנים.המדפרסרםהגהתשבכובהנראהיעלם"יכולמרזנרא

דמקךטעמתוכןונח I1ך " •••גביךאמאיר !:Iוואזנ·ךיש, j7בשטמ"רקשם.בולקוטר 1באזניכו

 ,"רבIאמרכמוייקתבישםגם·הרהיכנראההיא
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דחמשלהגמירידהלנתאמדנרהדגמירנןהואחטאתרלדהאאמאי , yבר"מת;ך: , ..אמא' 21-21

במפרש.זהוכנזין ,מיחה"דגמירךהראחטאתולדגב?ייןאמאיהגירסא,בחרטימתות",חטאךת

אלאגירטאשזוהיחישביאינןבחטאת"אלאותמררהברלדמדתהגמרררלא"יהאהברא.המאירי

דנןIגיתה",נהדגIביריהראח·טאתולדגבייהא"אמאיהתרס',גירסתכעיןבשיטהפיררשא.

בדיך.מס'לשוןכדיןשהיא"גמירין"גדרסתכשתוברהבדפיטשרקיצידןווששט,ב?לקרט

ב!גיייהכיייאיןבשיטה,נמי:הכו 4ב , i1נ"

שבחטאהכלגרסיבןדלאר"ת(כצ"ל)"אמראיהא,הרא"שחרס'בשטבשסמדיקה: Yרי .• 'כל 6

רבבןיאתרעולהבאשםמתהשבחטאת.כלאלאכךהלכהגש,ביתלאידאיאלא •..ררעהבאשםמתה

מוכחאבלכפרה".קידםגםשות yללבואפזערלהבדמויויביאשרסתאבד Yשירעהואצריך

מר"ץובשמ:ערכןלהגיהרונתכייןשלארועה"באשםת'ומךדאדקאמר"רהאניהקדייההתוס'מדבדי

בגומןך.ועייןאשםד"הי"ב,אשבועדתתןט'ערדועייןע"ש.ט IIיר

מ"י j7ו Iל, IIןזהראשגר.רסאבטרחוארניאחרלשיןכאןכתיב Yור"שה:בתךסי f(ב •..קמשמע 9-8

לןמשמעקאירצהאםישימרם~לה Yיקריבם'אבלראשםחטאתדקריבסלאה"אמקראואיקרא
,ו.פהןגירסאאלהפירןשיםשנימלבבמקןרנמאצת·בשךםארג;ןזאתהראגירסאאם " ...הלכתא

לוסה.אבל

ןר"ט. Yובר"שבחוטוןבדווהבבןטחאדתליתאאנלעקיבא"רי,מרבשיטה""אמרקובא: Yרי 9

גיאוימרא yIו 1' '~ש 1רבפי'כתבדכן .מר""אמראיןן,הךגיאהסישברללהןבגרטידלאלרנראהו

 . 19שירהא II)fלעולזעוין .' Iמראמרכובוצריך

מדמיך'ן·להבואשיסתאבעםלרעדתשידנרלרעיה j1שנית"אשםהIגאירי,'כתננשר: ..•אשם 14-13 ,

ששחטךשמכייןמפרשיםרישכשר,עילהוהקריבןמזםשנפל'בךקדדםסתםשחטךאםנדבה,עילת

 ;'\ 7זהןב;תiולא.ניתJולאהאביתקדןקאעזלה,לשםדמיוזירקלכתחלהובקריבך ..עילהלשם

ששחטןגורטיםרה,ייש Yלרשילךבשפתי,הגזברשהןציאמימפרשיםררשלרן:עהשבמטימפרשים

כןעשהשלאיכלעןלהלשםנר Pוישחממנואשםשםיעקדרשחיטהשבשעתשצרררכלימך(!דלהלשם

 .,המ,פרשומדעתהביאאיךטתט""שחטךהגירסא-שלפרךבדברילדייקישכל(וקודם~סרל".

עולה""ילשטבפירןשהגררןכהמפרשדעתשזוהישכיודינראהוכןווי.עולהלשמדשחטו"דניין

שתיבקיוסמכררהמאלר"<Jבנ"ובאחרת).גירסאשישאח"כשרנח:ו.בובהל Yרנניטמךפשוטןכך'

ראילךאחרתגירסאמזכירםנטואיסתם""רשחטךגרוטים ד"<"רהתוט'ר"נז,הר"ץ.הגירסאךת.

אחרת,גירטאמזכיךואינךכדלפניבןגררטהשיטה
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להלן'ין Y (אחר~ין Yבפורשאבלולה" Y"לשםגוןכג"כהמפרשלעילשהדכרתיכפי

הטמרך).בדיברו

ניתק.ז"הובתיסיו"מבדברילונראהפההגמראשלהנוסחבעיתפתררןיקר Yו

ערלהעצמךהואיקרבשלאחכמוםשאמרןלפיכמצןהךפי'לרע"השניתקייאשםר"ע,ל IIןז

אשםמשטבפ'יעקריהדלאייג Yואלעדלהכשרסתםישחטןועבךגזירה,משיםז"לכדפר"ת

הכריתנןנפי',עקירהנעיהונאדרבאדמרראיאבדבריטאלןפרקשניונפטחעולה.לשם

הג.ררסאזתושינןיאלהדבריסיס i7צרזןבררדאיכשר".אשםמשםשעקרובלזמרעולה,לשםשחמן

 .•פסחיםשבט'הדעות~שתרתלןרשבכאז

ערלהלשם"ןשחטן ' I1ר" 1ב 1לעילה"כשרסתם"ושחטובדפיסגרסינךקע"ן.בךבזבחים

במ')כמן(הררבוהיאש"כךל'איתשםי"סגעלרכתבשבכאן.הנןסחאןתשתרהררבוכשר",

גםהנוטחהגך'"בשציינםהמקומותיבכלעקירהבעילאדניתקדבירןט tl'ןטוק' 'ו(בכ"י

כבדפוס",נהכ"י

ד,אמנחרתבי"סעצמןהידהןכךשעה.באיתהדהכאגירטתנרמעיניןשבעלמהיבמובך

ב"ה,בבבךררוכ"הכשרנTול)וה;;ושחטן.בנשס IIYלרהנוטחבעומןעדישניסייובדפוטיםז'אות
קןם nבשןם,.זהנדטחנמאצשלאשאמותיםהשםיטעותילזבחיםבטפרוי' Yורץנ'"בפיי"ש l(ן

 .הקןשיאמןבוחוזראינןשכבראהדבויןשים j7עדייןברםלפנינן",כמ"שהןאהעיקראבל

ההרפך,זנןכחע"ג,אבפסחיםיהריעקררה", ' f(בלאץנניתק"דכיוןהירנןלנרטתתגישהקשה

קטבךאלחילעולהבשרטתםןשחטןלרע"השניהקאשםרבאוהרנארב"אןשם,הגמראוז"ל

והריביתק ' f(בג"ראזיעקיוה ' I(בשאי l(ןמשמ " ...נמיניתקלאכוא"העקירהבע'לא

נארה.לכןבסה"דהרJבב"סיבתבד"הJב IIראןשמחוט'(!ייזאבלז"לבד"סדבריהיפךזה

בפסחים.ץנםקת lבמחליתיתלךך-רת Iכשןחרסאהגיץנשתרצודקין 0ר" 1שהתיטיכדבריברור

אמ ,ה" l(לרשניתקאשם"כל , 1הס"המקרדשיךפסןלימהלכרה 1פ"הר1בנ"סכתביהבה

כץנר,אינןסתםשחטושאםם 1Iהרמבשפטקשפירשוולח/וזב nבכ"ןע"ש " •.•כץנרעולההקריבי

כתבש"הכאן nאך"ייה l(ןע"ג,אפטחרםמאוורועליןע"שריקחמבעשהפירשכןלאברס

הר1גב"ם.

יוצאה,בןזבחיםלהלן),(עייןי"ח,אןבתמירהשלנן.הטןגיאלפילא: , ..עוברי oן 5-14

בפסחיםהגמרא 7דברררה I:1לכטןתרוזהלא"ביתקלאארן"גיתקהראהפסיקמןהלומיךשעוקר

רד l(רל IIהנהטוגירתיבבלאכן,בתיסיהקשוכןמדאןרייתא.ואינההראגזירהשביהיק(.'ייג,א

ע"שגירסא"להאךלהמשבשז"ל n"יר"ט, Itו(בדברי.הגיהןר"תרךילנא)ש"סבגיליון(עיין

יבן .דבררך)פרעלשלגךהתרט'להביךורשדלעילהנוסחאןתשת?לפיר"תדברייפהשבאר

 .להלן)עיין(אבל rהר"ר Itגכתב
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שלאלאניחקהאניתקייטעםכתב,שהרךגראהסןבפדרךשאתרתדרךנקטשהמפרשינראה

הירנןבותקיי"לאיפירישעקרנך 7היתק 7נלפ"ךכשר",איבוסתםץנחטךאלאעולה"לשמשחטן

כוגןרלאהמפרשדבריתררץיפזוךזהיפטיל.עליךאשםשםשעדריןהא 7תן 7ןבהויקתמשחטן

לפירךשקשהאבליב"ר,רש"ש , nב"ק"א,עיין"אף"שהדטופי r:iךהמפרשרם 7המגיהשהבלביהך

גזיר'נמינותקלאא"העקירה ' Yלא'בסבר il"אלמיבפסחים,הגמראמדברייוצאשהריזה

לאשאםהקישראאתפירששכרנאמראם(ואפילךהם,שיברםדבררםשנוועקרשנרתק .'''ךכו

תא. 7אדךרלכאןוארלרדרבנןעקירהשא"כקשהאכתירדדחקדכריה IIאנדתוקהוונרעקירה ' I(ב

משמןהקרבטי \' 7פיירמתזךרזייל,אץנם,דייהד,אJננחרתבתרס'רטי·"בשמדומהפיריץניכתבך

שםאוךדשןבראילך,.,משמרלה yלכץנרלרונוהרמשמסרןבעלם'ליע"ה j7תד 7נאלאגמירידלא

 •ישיתר)קמעיןושהקשייץנ Y (ן"לי yאשם

בסוגיתניאחדפירושייץנר"ת,דברימצטטיםדאינםכדלפנוניגירסיםךהשיטההמאורר

קראדאמרלאניתקלאאלוביתקייה"גר"נו,נתבהנןסחאןת,לשבשצררךשאיןיצארשלפוה

ויביאימם 7ץנד Yה Yשירצרךךדמירבנןךנמאצבאחרןנתכפרןשנאבדאשם gזה·'דהובהירותןהוא

זהר'כשרטתםישחטןלקחךשריפםקדדםהבהמיתבמרעהינתנושנתקיאחרואםעולהבדמיך

אםאבלנןילאנרתקלאבדינונדולה yלכשרממניאשםשםןנעקרשניתקדןקאאיןניתק'עילה

,לפניבלדםרקאר,דאונרבפרהלפנראטוכפרהלאתרגזיהרובדרבגןפטילשחטרשגרתקןקידם

הואלאדאיכפרה,לאחרעדאשםהואלנוולםרהאבהרייתךהיאקראדאמרמדאךרייתא.פטילכפרה

עולה,יקרבהשני,הפרשתלאחרהאבודנמאצאםשיחכפרקידםאפיינאמראשמגביאמ?נאהיא

זהבאחר",שתכפרעזערלהקרב 7ץנלאיהןאשםבהיךיתהדאקIב"לאשםליקריראןישאינךארתי

שלפ·יזאשכנזי),בצלאלערךשה"גנוייזלפפא?אהרין(רישטמ"קבעלכתביכברנפלאפיךןש

לפ'·זהג?.רסא ש~' YשםבIננחות .ה! ..תירוץבתבןצעמםשהחיט'להנוךרדושהתוטיקישיתמתדרצת

הטנוןפ"דהמזקדשיןפטיליהלכןתהלח"מקישיתהררןחנןג"כזהפירוש(לפישהיאכמיתעימדת

 .ע"ש)

אשם,דייהןזזולמידי,רלאהגיהלארוזתשאףנראה"ג,א Yבפסחיםהתוספותמדבר.דאיגרא

כפרהלפניאטייגךרייחנאנןIנפרשJבא yuךלאב~תק·לאאיןניתקבמנחיתדה'יקפרן"יירית

באשםמתהשבחטאתדכלהיאמטינילמשההלכההלאבשרמ"סכלימרהיאקראאמרמ"סומסיק

פיןבתמירהזהלפיייראי'יכו'וימכרכשיטתאבשלבטוףבהיוותרמץנמעהואקאראמרה Yרו

 .' Itיכןקראאמרמייטכשרסתםושחטןלרעיהשניתקאשםהןנאא"רהספריםבכלגר'קשדוםאלר

הנוטחלפיבדםמועגרכמאמרפירשהאלאלא"ניתקלאאין"ניתקהלשיןהיציאלארייתא"כ

מסורתשלפיזןרתיפעהזה,כפירושכל-כךמשמעלא ,· ...וכי'ייטעמאבנזירהספייסבכלשלבי

במט'מאדנפוצההלשיןממשפטךהוציאהשלניהנדסחאתפררששניהמסדדתילפיהג'הח l/ראחת

לאפרקדייהלהלןבדקתו)עירןלארק ~·מטכתותשאדלהוציא(איןנזיר.

יתרטפות.ברש''' 'ש" Yשיות,הנןסאחךתבלאיןבתנבירהשאףלצורןויש
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היאייהלכהתננןשכןלהגרטלאש IIהראושיטהתוסוו,ןןי IIובכבדפוטכןמר:א!בר 16

ייאמרן",וצווללארתך IIייאמרמןגייקחמעוןגירטהמפרשמר",א!ברכ!בןנגזור

עייןהעיף"ולת y,.,qהעיו~את n "גרט Nהי"פ"ה,וק Iפסוהמירמב"םבהמה: ..חטאת, 2כ"י,א

יאם, nי"קט"יבומוש IIרונחידושי

בבזיךהיא(הא)הלכהאמרונןדנ?יחניאמאהלאפךקוייךר"ל , Yר"כתבדתנוא:האולאפוקי 4

דברםשוטדחטאתגןבאהאוכרלאפוקוגזירנקטדlב"םלנדבה.דרפלולרהדדמיקינרןוחררבר

דהא"תבא,ז.iהארלאפןקינטפרןהגוהתםרברבןאבלרווו,פירשכךאחר.דברמשרםועולהאחד

תוטפרתו,.ישוןאמתג,יתרןדפליגאצ"יןדאיהריותר Ilדדררשלקרשלריש .יד nאlבתברגפל"הגא

שגר;ןמטררתולפיהגיהך"תאחהמטררתשלפוונא" V, כI"דייהר"ה,בלעילשגזכרהתופעהכאןיהרי

תוט'ג.מוראהכהגהה,ולאכפ'רושר"תדבר'מניאכאןש IIהראשהריהספריסגררסתאתפירש

 .ןתנואו~lבי,ךאילאפךקר IIהגורזכאבשיטההפירושים.שבילפיתנא"מהאר"רלאפיקוושגרטמתד"ה

1בחר"נטהרה"מרנאמר,הי"גפ"ההמקודשיםפמוליהלכיתם IIברמביביא:לא ...יביאלא Bד-

יניא.נהמהחטאתבהןלהביארצהלהובתי.איןואמרמעותוהפררטרלה Yעליהרוואמךחטאת

בגמראגר'טהראשאףנראהד l!הראבימדבריהמלח".לרםילכרהמעותהגיח lמתיביא,בהמהעדלת

ן IIטלראבכתבוכ"1בהמגרא.נוסחתולאנכוכההתןספתאשנוסחת'הביאילכדהר1נב"סכמרטלר

דבריממוףכןד"קז"לון Ilטינראהיביא"לאבהמהער,לתיביאבהמהחטאתלהביא"רצהגירסא,

כרלןטארלןנןלד"קטאין'ו tIונהמלח".ליםילביאמאירלה yלראירוןכרלןהיןש"אסהראב"ד

כתברכןם lIבומבגרטשהראב"דכ1ביישנראהרלכןהמלח.לום?לכייידארלחטאתראורוםהיי

ראףעיקרג,ראותשזיאל,אאחרת,בדרך.זךועהטמהבראןהמחבררםגדולרן IIכתב,המאיררמ, IIהרלח

הראב"דשגרסל Iשר'גראההיהמדבררינהגךתיהם"ם 7ה!בגיהגדולוכתנוהוכןכןנתובהבתןספתא

ג'רסתעםם II;ך1ןמבדבררלררטבביסההמגי"!(הראב"ד.דברינראיסכךרלאכדלפגרניבגמרא

יט Iהרמבגירסתהמבאר(שם)ר!ב"שחידרטי"ה Yהיא.שדדחקריקחבמעטהכתבררכברדידןהגמרא

פ"ארלה yמראשןנ?םתוס'זעווןנן,כדיפגוגורסוםהראשןניםשארבלם, IIהרמבנשרוכתאלרבא

 .ארז lד"ה 88מ' yימר'ושראכתרה IIד 54עמ'ק!'ארעךרן .,א l\ה

הוא, ט"ו[\יריכ"רנרסחתדשלוני: ...אךלר 12-11

הוד,כתבוניסחתדברןהדפרסנןטחתברןמרבהנפקאאון 14-13בשירןתנמפורשךך: .,.(נrא; 15-9

ן I1כדפרע,ןהשרט;ןהרדנכתברגורטiורי"דריתר, i1יל J)lנהודכתבילשוןסגנינרתמבחרגהאר

שצרררנ"'ויכןלחדבתי!'.אלךאמראפ'לןוכו'דאמרל"אוכאכרתב,הןאשהריללמידארןהר"ץ

כללזהשארזנראהירתראפילןאו I1נמרלחובתךאמרכךרכן'דאמרווכא II .Y ~ Iבר"להגרה

 ,'ביונצוהמדפרטהדדכתבךללשוןשינןכברבדפוסיםפרפרזה,אלאצךטיט
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מפורשידדאמרתחאאשירביאםרכואחרתגירטאשםשיש~רים D"וישכתוב,בשרטה

מפווש?ךלאילשלזביואלךדלעילתידחטאת?אלךדאמועדאלאלחוגת"'אלןדאמרמא 7תלאלא

אםו ' 7אפאלאולשלםיולמי yוללחטאתיאלןדאמרעדתיםאלאאשירבאםרדאמרייארכאהו

ולעולתח"לחטאתיחירנךכפלשישנרורזאתשלגירסאהראשוןבלשיןהך",מפורשיךלחובתיאלן

(ולערלתי)תיתגשיבשבלוווחרבים Jהסיגגךשנו Tבוטובא 13נ"וכאזדכן'",ודמי Y,לראלן

ליםר,אשךלרבלרהיההכיתיםאלאדאיההיפךלהגדהנראהשייתרלךמספקאלושברירימה

ואלןולתי yלואלךלחטאתי,אלןיאמרעיאלאןשלזביולתי Y,ולחטאתיאלןדאמרתינבא"לא

אין·אתרתבגיהואםלהלכהלוקךת nהגירטאותבלויהרבהגהחנקבלאםהו".מפךשויןלאילשלמך

 • Yרצ"ביניהךמחליקתכל

א, 7ההגירטאה"דפ"Iכשלרמב"םקושטאבדפיטברןרוםינדפוטשניןאגבלהעיררש

גרטזנך •כלרם"-אמרלאוותיקינגמהןלהבראפנודתשהפרישכגזןהמתומיםרזב.עןתהם"כיצד

 54ע/ב'קי'אגזוכוראה .וצרדךד"ה I 53עמק"איין yרשםן 1יבגלי"ש Yלי,קשהיהוההכ"זג

 .זוה Yדשדחהרמ"ש·'חידושךוערין"לחזנות"אשירבבדברוגרטם IIשהרמבשבחנ,לעניןי"ה

נגירסאברםדראב".כוותי;ך"תבראנותב,שאח"באלאייובה"הגירסא"י 7יבתוט'רגא:אמר 15

 Iמ"ט ', 11ע(ר"בוהכותבזק"שהרבעםלהסכיםכלליאיןמיךם. Yפל"רנהי'חוזרשןנהואהשניה

בוותרהתג'יאונתבר rשחדבריובס'וףגםו(שלרי"ד)דבריובתחילתישדט"ט,ייע"כ ) 55חבו'

"רבא".הגורסאר"ץשיטה,אר'יש, ,נתרט''יוב":לשבר"עדרבהיי.

חטאתדמלנפלןאםרבהאמרכתוב"בטפריט.נתב,ואח"כנפרשז"ייאםכתיבבוי"זנפלה:אם 16

ושאר'ח)ןאתדזביהזןהנהןא/בר"חטאתדמיכשיעךרובביניהזדב,פלידכלוןוונפשר~ביניהם

דרנהכייתיהחני'מאךדא"ננזוליאינושלמלםובחצילןעילהבחצורןולןקחיןהדךכמפררשוך

דםיהיואלו tיאמך'בתלונןפניןהמתםמןנפל,אםאבללחטאתיאלזכשיפרשתניבברורתא

חטאת"דמרכשרעורבפרבאונאבד"אסכפשיטןבאמתרפירשיינפלה'·גרטהמפרשחטאת".

גזונגרסךכולםוונאירי 1( " 1הר"ץ.השוטהש, l!הרא ,התוט'חזקה.קךשיאשלרי"דןשיתן j7ך

ה IJדיב"ראםד"הבגמראק"אעייוקצת.ןדןחקחטאת"דמדנבהזש"ה.פר?שופירשונדלפנרבי

געלה,אם

ברי"י,ברם ,. tlנזיריתי"לשארהידבכתבוכמךכחוב Yןר"רא"ש,בתוט'.לבזררךתי:דבכ"ו.

יביתבג, l!הפ"ד,זבמעולהה"ןפ"ט, •נזירןמ tגד'יכךבדפןטכדלפנרנןומאררישיטהר"ט,

יאלןלחטאחיאלי"נ"אמבראוהי"ץבזוריתך",קרבביתשלארר"ללנזירותי"ךהשארהמארר'

לגזירותי".
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הגירסאייכןןרייץ,מאיריכ.רו"י,כןבז'רותי.אחרי"ךJבת"תיבתהמןסיפךתגידסאןתדששם:

מעיירםהראשךנהבגירסאץ Jlןררא"ש •התוטיברםומת".לנזירותיואלילחטאתיאלישלי.בטפר

מיבאשם.ברמבייםה"זפ"א.מעילההתוספתאטמןעלייומת"מפרשזםאבל"ימת"ם 7גירסשאינם

למלן).(עריןלאןאםבגמראלפגויהיהאםמזהלהכריעשארןבמרבןאבליירמת"

חטאתדמערבהיכידכללנדבהיפלריהשאיעולהבהןיביאעילה"דמיהובפרש,כאזוכתב

חטאתדמיאמריגןוהאקשיאואישביניהזחטאתדמימשרםבכולזומועליידמןכסתרמ,'בינ~הן

רםמשחטאתבדמיןילז Yומולאזנהנילאןמתניחידתנרדהאקשיאלאמדעליורלאנהגוןלא

כוובחולכאזרהוהקרנה".ראריקהבדמיסשהרימרעליזמתלאכיאנללהקרבהדארויןואוןדמת

דהכאשפירשזיילייירשי"א, I1קשכתבכמךמאדקשהשזהיכזברבןמת.בלאהברייתאאתלהעמיי

גרסלאברודאיבמפרשזהפירןשלפימ IIמ~באר"מ)".(ךנtייןהבנהליאוןאונרימתלאכי

רארייםשהרימתכלאהוודמתג IIאעהנאהייה ל"ו("נתב,בבווו)גםז I(רויב'rנ Iבאי"ברם .'!תמד!'

פירזששכחרבךאלא"רמת"גרסלאשהמפרשהוכחהכלאלןזהפידרשלפינדבה)".דיפלררבה jlלה

והאקשיא"ואי •כז/ר!ר Iרשבשם '''נבעל(םש"כהק"א.רמזשכברכפוהיאדחוקהמפרשבדברוזה

זהילגדבה"אזליהכאאבלהמלחללםהרלבוםכשהיןזהימדעליזולאנהניןלאלעילדאמרי'

 .שלנו)המפרשדביידאובםהואאחרתיררץאבלמ Iשלא'תירוצך

אבלבמחהדאהמלח"לים"ולכןשבאמתיהיינךהמפרשדברילהביךאחרתדוןרשברם

וכןהא!!מ.מפירןשדתריללשינךמתאיםיזהמחייס.הראבמקצתן!!מועליזואיןבכולןןמועלי~

דרגא,רתוהבי!'הביארתם.בשלםןהנפלאיםהקדושיםדבדרןאתלבאןמביאראניש IIבמרנ IIהבצפירש

לנוולהחציייביאיהשאר!כשמת,פיהמלח.ם' 7לילכיחטאתדמינזירותילשאררהץוארלחטאת'אלי

המדתרלהביאב rIIנתישובאחדדנתפרשדכירןמת,כשהואניןחיכשהוא 1ברוכו'.לשלמיםרחצין

רזהיכשמת.חיינילנדנה,יפלורהשארכויל(!ולתיאלוכשבתפרץורכןנילן.רבנות j7לשארי

לנדבה,יפלוכשמתמנ!!מהקרבנותשנימהמרתרלהביאוריב nמדמחייסדאע"גובגזה"ר,איתלממ"זכ

מחררם.צלקאיבמקצתן.מועליןיאיןבנולןימדעליןיתנראיהאבמקצתן.אפזלןמועלרןדממילא

בד"הבתוסישנדחקרלמהזאי!צבחטאתירקחייאכשמתסתןמים,אבלגשבילןדיןקאחלרידנמחיים

הביאלנדבהיפלךדהשאךהא •ר Tברוותא.חלקז"לם tlהרמביכןרש'!כבמאלאהךיימ,בשמוהשאר

אלראמראםוכןרנזה!!לובנויגה,בהליהבראדבןיבכולןדמינוליןרהאכשמת~יפריבנזירות

פיימעילה.שלמיםבדמךשאיןמעללאבמקצתןנהנהמעלבכולןונהנהלנזירןתיןהשארלעולתי

ערלהמנילויגיאהר'ממ!ינבמתמשאייכמ, 7שלמוחצייחטאתוחצילהניאבחייטמחר[יבוהיא

ייומת!!לי!גכמןבן 1 " 9לבמחיים"דא!'רינ IIכמושכתבהמפרשוגם •במקצתןיעלין 11וממילאא j7דן

יירמת".גרטןלאךהמפוש Qשהרמב"ןגח I1ןדרןקאבמתהדיניםשכלמשמ(!דהרי
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ששםלרמררלש"רמת"?בהזלאשםישרנן Ilשאשכפייא,מעילההתךספתאלגבימהברם

הבם.מרעליןע,להרבואעילהדמיוזנזונזיריתולשארוהשארלעולתיייאלרןז"ל,אחרתשבויה

הגר"אבהגהךתכתבשכנרכפךהתרסילקןשרתאיןלפ"זבהן".ןמרעליןלנדהניפלןרהשאר

עךרבין Ilהחטאתדמיזנפנואיבןשמתאחרלבבדלןשמועלוןהטעםשהריהמפרשלקישרתגםואין

מ"ריכאןאלאזול yזרחרלקותנןאררב.רייתךתנדבה,לעילתבזפלרןישעבשיפגו Ilאלאוהן

בשהזווספזואפיעלהגמראגן.ה !iלואיןהנצ'.'בכפירךשך'קי~םשריררהכלמותה.'אחריהכסףבדין

דחביאוהא 11נזובךיהאה flד S4עמ'בק"אשהריגדרי'נIםלדעזויבתישכייראיתיזאח"כפגזם,בשום

מיעליךידאזמותהלאחראבלקאמרייס nדממהלשרךנראהונוי,בכילןךמדעליןכרילעולזויבאלד

רמרעליןלנדבהרפלוהתםדגרסינןדמעולהפ"אבתרספתאמבוארוכןלנדנה,דנרפליןכירןבנדלן

המפרש,פירששכוראהשלאתיונהקצתרקבהן".

גירסתנראתלכןחנינא"ר'אמרהונארבאמרהייבובזה",כמוהגדרסאוברד!!דבשיטהרבי: 7

כדפוטוורג"הגורטכאןבירושלמייעזדן .לכךרלאלכןלאראוהאדןהראשןניםמשאוט"ס.הדפוט

יצ"ע,בבבלךשלבז

B ",ר"מפירשת:הייY בטפרדםנזתנ,זאח"כלא",בהמהייאבלהקןנטרס)(בשטבתחילהמביא"

שהוטה,תרטי,ןבמפרש,טפרינן,בניהרארנןכמפדרשת".היאהרדבהמהויאביגרטינו,שלבן

 .נטרטכקיורמג •לאבהרא"ש, .רהרז"ד

ה"ד'ד"נחמן"ירבכיתב,שאח"כט"סזהיאין Jרב'אמרנחמןרב"אמרבר""ד :נחמןרב 9

לקמו.הסמוךבדיבורעיוך

זריגירסאבן,העןיןבגיל?שםעייןהזה,הלשיןלכללהגרטלאש IIהרא,.,כמפורשת:הא 10-9

 ....ש ..מרןךי I(עיקר,בראת

כךמובאאבלעצמועללחלדקעשיךנחמןרבשאדןבוורהט"סנראתזבןגירסתוצחק; •.רב, 12-11

כרי"דשגרטיי"לוכןי"דאמרת"האהמדמראמובאלאץ tlבר{ואמנמורי"ן, , Yר".שיטה,בתדסי,גט

(השיטה), ' 11גורטתנןלאאבלהרד"ד,פירש 1וכעליךהדליעצמונחמןרב"ןרבאמרגחונן"דב

"ואמרוהשדבןלא?"בסנאייאבלשאלהדרךלדידקנוטהאחראמוראאןשהמגראשפירושךגראהלכו

נחמן"רב.,.ואמרנחמןרב"אםרהיינועיקר 'בJכ"ישגירסתנראהעכי'פקצת,ודדחקנחונן"רב

הזסיףוזהרב""אמרהךטוףזהוהגיהר,לראשןניםקשהיהוהלכזלןהמשןתףהמחנהזהשהרי

 • Tשאחוומדיבךר"ק l(צאבליצחק"בוביבחננן"דרבכנראהגרטהמפרש ,"קחצ'."בר
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סרורי: 12

ובפירושיםקורות,של1כךארופירישנספרום.כתונכךלא.הטואראייאנלכותנ,הר"ץ

כתיב,{בשינך"הראשיגרםשארוכלטפררנוגררטתוכאחרוגהלא."קוררתשלטראךאבלכתרב

שהניטויIנקךובךתשארעלנרתבאבלןגיתנן pמבךאאדביהערוך .)'''וכוסוךאךא"טואד.טןדרא,

 29עובי 1IIכרךה"ש Yראהזן."עלזוצניריתקזרזתפירךששלקיריתצבר,א I"ט , Yזנופי

טוגרתנו).הביארלא(שזבייצךראר"גיךטאגםשרש 290מ' yריך l(הבתןספדתמ"ש"ה Yךוהלאה.

 :הא 1 6

יייביכותבום,כבראההתרט'ןהר"ץ. i:Iהרא"גירטתוכןהא". ~ל§" I1 , 11כנכ'''במפרש

אבלייאלא,"הואמוטיףאבלר"עוכזדלהלן>.דבריהונע"פ(תיקנתי IIיכוןוהא'ה"נתרמא

ןברי"דבשיטהמפרשים.הםשפירןשיותךנראהאהרת,גירסא Yולר"שלהםכללבטרחאיב"

כדפוט.הגררזכא

 I1Iדב IIשתיבתליוגראהרשב"ג"דבןדתבאהאכתונ.בתיסיגמליאל: ...דתנןוכ"ז,א

כדלפנינו.ןרא"ששיטה,במפרש,רשב"גדחביא'ידהא Yבר"חיא.דיטןגרפיה

ליה:אמר 5

כמךהר'יכןיהתםל I1אהךלפירךשךבב"ר,יכתבפפארבדבר'המשךזההמפרשלשיטת

הראשרנים.שארהביברכןלא"אלא".שצ"לרהבין"אף"שגרסבווליררתר IIאלא

 :במר 7

אםכיהראשזניםשארגרסוכןלאפפא.רבדנרןדכולםכנדפןס"נמדןוגרטבאמתהמפרש

יינJב'".בלילהביאגורסדהר'ייובתרמימדעסך'.שמחה tרהגהותיין I(היד.ככתנך

 ' 11כי"נרסחתכמעטוזהחטא'''דהיא"דהא'ךבמפרש,בחטאת:הברן 1בכ"ז,
"הבך"גירסאיש"בר'בתרט'בדפיס.כמרגורסרי"ב)(עמיבך"ץ .' 1/נוטחתבדריקרנר"(!

העתי-קההצורהש"הבא"כמ-רלייהך"תיקה l(ההצורהתהיהיזאתמקרררת,נראיתהדאטוויאובהראם

 ,"אה"של
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המנונא 2

שגךרסתגראהולכן IIייהמנךבאבאמתהגירסא"וגור"ז,שדזכה,במפרש,"היבא".בחרטו.

הרש"ש.כבריר y'היכן ..היאס IIטהתיטו

ביiפוהגיהךוכזוןווכייבהמהאמרינז"נ/בישגרטבראההרההמפרשמןבהמה:שם

אלאכרלגררטהחניוןשלאבראהויותראמשטרדם.בדפןאונגהיעיירןפיול yכנראההחדשרם

ייאמרתא'נא,בשרטה ".נןאםרת .איךכלומןהכרחב,ץ Jlברלהניאמביארוכןכך.שפירש

בגן.שדברים~ד nראגל Yנר"וכזמפרש.א j1בפ'ךךש'נ"לךג"כוכר'''בהמה

כיצד 3

נונציהבדפ'כבך "ש"ת"ךהןטיף"רהתנן"יבר"')"ןהתביא"יר"ע.שוטה,חרט'במפרש,

מסברא.כנראה

נזירוי: •••בזמן 4

אביךשהךיבזמןאבייבזיררתל) y (ל yמגלחהארשאמרכדצדגרטינן'ייהניהמפרש.כתב

אנאמערתנולשאגלחמבתנולנזורהרובייכין:רמתלנזירדתןמערתאניןןהפרישות)נזיר

ל'חהוה'קרא yדמכןארנןהמשנהוטדרכךיסתימודמערתלךחיואביררת yמעלםגלחזהאין

מילתאה Iלטריחאמיבהפירנאלאיתןיידבעיהמנרנארבאלאאבאבזירדתעלמגלחלמיתבי

מדבה"פרוני(פררשי)דבנויםשוםפא 7בטובקרטבהמבלגוהיאמגלחהיאכיצדלמיתני

גירסתןל~ךשהריאלההמפרשבדברישישקושיעלהעךרלאהאחרזבדםמןאחדשאףקצתתמדהגי

כ Ifאבררשארשבויזהרדידאביונזירותעל~גלחאינרנזיר"אבוןשהיהייבזמילקIבןבמשבה

המשגהטדרבדיוקהיאהבר"תאסדרנזיר"אבירשהיהייבזמןתא IIבברכאןגורסיםאבחנראם

במפדשהגיהוהדפוטמגיבןמדלג"?"הוא,למהכן"אינךהמשנהסדר IIשנתבולמהל,א)(דף

דבעימשוםהטרפאונקטבהמבלג"הדאהיינן,הב"רלגירסת nואפילךבתקנתםחבמיטהועילןרלא

 .ן 7דמחניתבסיפאכדמפרשאביןנזירותל Yמגלחכיצדמפרשתא Itדברברישאאבלמרבהפריכן

הראיהואלפנינישהואכמיתתא IIהברטדרשבאמתיאמרכן?לומרלמפרשהכריתןמרוכי ,ו.ד" Pה

בבר"תאגר](שהמפרשל IIבלכןלן.צריכהשארנההטיפאאתמצטטאינוהמבונאורנהמשנהטדר
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הראשהיובזמןאביןנזירותל I(מגלחהאישאונרןצד 7כג II"הוכתב,אנוכגירסתנןדוןקא

ל I(שםגלהזהילםתנרל'הוהרהת /Jמקיטנצורהתא IIהביירשתוזוהיוכך'''נזרררםואברי

נזיר"אבין"הרהדרןאתהמפרשהבר"תאשלהטיפאאתרהבראהמנרגארבידלגאבריבזרררת

כטדרשלארזהל,א)המפשר(נשיטתלנקבהופלומתרמרםרמערתאבוךבזירותעלמגלחשאין

"זהרשלן 7הדבר'שאבאמתמובאדשםל,בבדףבגמראהמובאתתא ttהגראיתהוזוהןהמשנה.

 nונגלהאישאמרוכיצדת"ש"ה"גהמפרשיר Yהושםוגשנתבןנמדרדלאאברן"נזיריתל yשמגלח

ןדבררהביןדלאומאןכאןהרהוכי ".'דכרנזיר"יאבררהיאשהיהמראבייגזורית:צל

 .גירמתךאתשבש

הגירסאלפיאיתהמביאיםהםשיטתםרלפךבמליאהמדבאתהבר"תאנאןשאףאמרךהתוטפרת

יארנןבזירי!גיאבוושהוא"בזובןיפא Iיבסהיאךמגלתנזיר"תיהשאבין"בזמןבר'שאשלב,ב.

כתביג"כןר"ץהרא"ש,.השיטה,נו 7דברלפרןכ~ןשםובמנהנשמרשהמס!רשהגררטאיזיהיונגלח"

.' 
להעיררשברםעיקר".זוןרגררטאאיפכאדגרס?נןטפררםייואיתיטרימןהתןטפרתדבר'פעין

"היןהררנרהבר"תא,זויפתפובאתזהלפ.רשתר'הגמראאתלהגיחצדיןבלאיןזישרטהו gלשגם

ספר'םייוישצמך, Yהר"ץכתביכזוכון!!אביןנזרריתעלמגלחארגיובוןנזרררםיאבזןהיא

(ןמביא ...כןההידכתיבספררםת Iואבזיריסיאברןהואטהרומידאבלס'פאאםכימ"ת'דלא

התוטפות.)"גירסת

בשטונ"ק.נברר 7Yכדהבל,בטלמפרשגירסא i1לפיאבלתא tlהברכלאתמבאןמברא,נ tגר"ע

נמןלהגרהתתנרנןטבאמתדהיינןהמפרטדבר'אתלפרטאחרתדרןטרשהטיעןיטעןואמ

דונילתאלקךשטאהפטנהנזודרהבר"תאסדרטאיןוכתב Iוכך IIואברטהרהיימיבדפוזו.דאיתא

הסדרזןא Dגירולפרזג', "'בכנוסחתכאן?וצאשא"נאשובנןטבל.בהבך"האעלרמטתמי

זודךעל.בבל,תא tהברטדריעדיף.לפהלחסרוסיבהכלואזןהראכגררסתיהמשנהכטדרדקבדר

ממפרטתהבר"תאטכךפטיטותתפט(ינןלהלנה.כשיטתןהיטבמתפרשתכברתא ttהבראםמשנתבך

ורצינךכדלפנרנישגרטדיךקאהמפרטשנוונתברירא"ב .)ש"עשצ"העמ'מ !Iבמךמ'ניטחתלפי

גירסתהתוס'.לשיטתוכט"כשרטתךלפילאתא t1הבראתכאןלהגיהצירןארןןא"נהגההלמניע

כהגההנראהרטמ"מןבמך < Yהשכנרנפ'ייא Yשםןבמשבה,בלתא fJבבךיטתןךגטותרתמה vמ'

מיטעת.
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ארזןפר'נתב,"ילאשנןבןוונצי;ןבדפוטתוקנךיכןהJנפרשגירסתונ,נרחתכןמךפרשת': 7

הנרעאיזךשרטהןברא"ש,היתה.ה IIיבתודץ Jlברמיבאתנטרטהקימלשדךלעולה".ואלזןלחטאת

מךפרשת(מפור.שת)בהמהלךהרתהגרסיי jהככותב. Yהר""מןפרשת".גרטוהםשאףןנראה

במשמעמפורשתלייגקרילארזןפי'לאאבללנזירזךבהמהשאמרלקרבןמופרשת(מפררשת)פךן

'יימןפרשת".באמת,שהגורטאנראהלנך .מרדיפרררלאיא"נלעילהאסלחטאתאםילמהשפי

גירסתברתאמהנ'לאפררושאפילומוםשבבעלתה"הפייט,ם I1הרמברטתששלפילהערירקרש

כאןבאחרינים(עררן •פמקךומקיופירןשומקןרוהרהזה'ימפורשת"גרסהרמב"סיאמ"מפדושת"

שם),ם IIשלרמבנליוןבנישאיכייר.ב

עליאףמערתעלמגלחשנןבמעותיוצאאבל"ה"גהתימ'נתבך ..מפךרשין: •.•אבלךאכ"ח,- 23

דבשר'כייןמקדםמכלאביןשלמעותעלמגלחאיבןג Jlןבהאביולחטאתמפררשיןהיךשהמעותגם

ב.ב"ר,זהעלןכתבשלהםהה"גכיונתצירנה 7דליבתבררהלאאביד."מעדתעלמגלחדונת'

בצי'לנו'~ nדמגלמצינןדןכתאדבשיםניןלחטאתמיפדשיןהליכיןייצאאבלהנוגד"ה ••

דהוהזהוכ j7בדלמאןמפורשיזשהםבזמוולאסתןמיםשהמזמך i Tע"בש"זככ IIמשגרזויבןדלאןד"ל

כןלא ".ש"עפשרןכאבתד"ה )א" Yלי(דףל Iשזיעמומתרץקישואדרךזהכתבייהתוטיבשונרן

ייאבלדבריהם,שהבואמזהלד"קכןא'חאשהר'ד"ה,ב fנייכריתיתשבעבארבעלדבדיהםהבין

דכןלהגרטישכן\ע Iור , Yר"השיטה,מרייןכ,מוכחמכ~יJבכוינתם.מהע IIרצכין."במעותיוצא

רי).ב.כן"(אף • 1פרשתאזיפרקירקןפרשזבח"כהיאיכןפי),בכ"ו(גסיז,בכבכררחיתאיתא

וכתימיםמזכירהמעותאצלייכשהיאןהראיה.ייקרעהואושםה"דפייד.בירושלמיהואובן

הגזוה" IIבתרס'ייהייג"במקיםלהגלהשצריןרזחכןע"שסתו1נים".עליהןהילני:חישמערתוף Dנ

כרגילעצמםהתוס'דבר!טיתרשאינןצ'יעכאז(רק 17שורהלהלןעררןזיבמסכתהרבהכדאיתא

בהגהות.)

בר"ץהגררסאהואיכןמי. '''כגררסתהיאהנניבהשהגירסאנדאהלבאיוההקלה: ••.מו 10-8

בנרותיתהיאיכךהחמןרהעלהקלהמןכ"שהקלהעלהקלהמןויצאאיגישאםיברירךבר"ע.

זו.לקןשיאמועילהאונהרב"ררבשבורגבצלאלהגאיוהגהתןאפרליכ"ז,ב
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םירה l[להקלהיימןאומרים,קידםששםוזןובכ"דייקאלפ"דנםצאהברטחעיקרברמ

שהרי'פהמתפרשתיהיאלתמורה!!הJימךרהימןלקלההקלהייםןראח"כיקלה"ררה lIj1הרמז

יכאןרכיןמןרה pלהקלהמןצםו yלשהפררשב~רבןיוצאשאונירקאמרביזהלפנישבבבא

הדפןסלגירסתשובאחןריהגררסאיזרהו . Iיכןלקלההקלהלמןשה"הליםרהחבאמזסוף

ב Jlמהרבהגהןתכבהרגךשרכן' IIי.rימךרההקלה"מןעלמילקאינווידאך"אפללך"שהיר

?פה.עולהוהבלהבנותאתלהפןראלאה"אפילן"אתלהךיזצייכרמאברשאיןאלאוגשבןרג

הקלה"עלהמובורהמןאומירה 1(העלהקלהמן"אפילןבשיטה.ש Iע'הקפראנוטחתהיאוכו

קלהןנם~ןמא.,.מלבדיגמתןשהרךיתכןלאאבלכדלפנךניהדפיסלברטחת Yטירלכאירה

ס"ט nרננךייקראבולקךטגרסיכן .נדברילהגיהצרירכאןשגםבררראלאאוכאוחזנורה

) y 'ורורהרמןלקלההקלהמןאיתא,זהשלפגובחלרקהששםאלאסלרניקי)בדפו ,י"ק·מqה

(כדבר'ע"ש.שמכ Iןמתומשמ Yצ" lמיותרתנראותשלנרבחלוקההאדיבותשןבנ IIרא IIלI!1יירח

שראיתיבמוגןכררהקדמךניםשיטת ~נזידלמס'בהגהןתוךאשכנךיב.ציאלרןג"ביההג

אח"כ).

IS ל ••.מןn היד.כתברבשנילוחאונןמידתרהזראריברתלכאידהשיבכאןדה: 1מ

שלתנאא IIגראהשההךעדיף)הדפוIכסדריכאןההפיך(בטדררכןשםבספראישנהאבל

אפילךלשניתםהראהועיללחרלין.לגמרויצאןות yןהמל yמשבשוגגובאחרשבאמתהיא

 •ן t •כית"לכןבמזידגםכ IIיאלקלהממחדרה

נשמרן_רנראהממהירדעואיבירכיפר"ל' yמ"ג n "כותביס,הנו-ט'וכרפרמעל .12

היובןעצמםהתרט'ל yהחולJוהמגיהדבריטיףיזה"הגריה"המתקניםהאחרןגיםשצודקים

בב"רכבתיכןנאייאחרוקרא"נסיבאאזובדוהיאיןצאאחד j7מפסושהכלמפרשיםשהם

ירתרבררר{הגזסחהרא"שלדברידרמרםהאלהההגייהשדבררלציוןויש . IIאי"יעיין

הראייש.כמנהגהקןנטרסדברושהםארלריגראהתוול)דייהבשטמ"ק

לא).שבמאיריבובשנה(אבלמאירי(מןדפס).רא"שבתרסי,הואכןמאיר:רבי. 25

שבמאיררמשנהבננשבה. Yר"(שוכוב"ק)רא"ששיטה, ,)'ב(עמיבמפרשאבל(בפיסקא). Yרר"

רןיהגוהובדמוס IIרי IIהגמראת j7בפיסלהלןרבר". IIרקמן '''ככמיפאהערךיעדןר

אריהרדהר'אןארמךר'"א Jךכוואומר"ר"מנ.בוזי,כתיבמאיריי, )ך"וזאשכבבצלאל

מןכחחהיררשלמישמןשכתב 533עמי!(פשווחרטוהרוודפייגתךספתאיין Y ".ירסךרן

 , 1203עמיה 1Jמבלבגםיאה •"רבי"ירטתג
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מןכח " .../[גלחתבאשהאפשיאי"ה"גהחוסיאצלששחיםמה : nאי.;.מגלח 26

ןח"ק.(זבאיר)רבזביןהמחלךקתלפירןשכתניכברשהריהגייהשצ"למתרכן

 ;מתביתיןכןיים I1הדמןאחדעליהמשבזרקזביהאקחני I! .Yגריי :מתניתיושם

 • 235עמ'ראבינאוויץנירןשליםראהיימיחא".ליתאשםאבלבשרטהרכך

בסמוך.(!ייןהשרטהן I1קצתנראהרכןלהגרטרנולא !("רבובהא.פךיגו: 28

גירסתשלפילהעיריש .נןכדלפנז I(בר" 1קמא"'יתנאבשיטה :דרבןתנאןבכ"ח,

פלרג'''."ובהאלשרןובתאימהייתרהשוטה

"איזרקr.י. I(בר""איזדררק".בשיטהא'זרוקשם

אפשטין.ראהנזררלשוןכמשפטמקורוזוודארית"'ילאאזןיגירטתלית. 2

J:1.s 299עמי • 

 .גזירללשיןהמתאימהארנאותצירה-"א'שתתי-טח"רטהשב : t]'nnאיש 3

רמ"ג)י(עמאח"כ Yובר" .ישגרןרא"שבשיטהאבל •רחוט' • I(ר" • Yגר"אלית :,כגוןן 1

גמרא,ד"הג"ןעייןאבללהגרסינןדשפרךהנראלכומביאה.ג"כ

ןגירסתזןחמא",בהםישבזוהמאייא"דיהתוטי,כדהרגישןקשההלשוןזךהJבא: 16

יארלדלה"דאיתזךהמא 'ז"א"ברחה,גירטאג"נךבמפרשהיא.'פהמזדהמא" IIהJבאיר"<

הךJבא". Tב"א"דיטינה,גררטאבשרטהראףגררטאית.שתרנתמזגר

 '''המיכתבשיטהר"ץ,ברא"ש,וכןג, IIדלופסקןהחרט'לפניהיזנרצד: 20

גרטרבלאהמאוררומןמלא"ש)(ישוןז"ל"מרש"י"שמשמע 1031עמ'Jבבלנ"הזיילאפשטון

נמצאתוהתרבהע"ש.הרמב"ספירושמעזזשפירשויתכזכרמוכרח,לינראהזלאלה

הנוטח.אתז"ליהוטףהיירשקררםמה"שבפלאייה 1(ך •שבידיהמשנהברטחאןתבכל
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הורבךדן' '''כגבמוהראהטדרהנבשנהנוטחארתבכלשגולמרהד:אךגילחשם

 Yהרייהשיוכה,הראייש,ואין),ד"ה(כדמיכמהתזטיהמפרש,לפביהיהוכומחה" .,"גילח.

הפו,ךשאותומצטטיםשבולםמלשינםכדנבןכההםאחדמקוובחונתהמפךשמלבד(וכרלם

אוהבןמרחהאםבל NJtכיתב,הראשהרימןכ'ייכטדרשגרס I(משמהר"אמן(הקךנטרס?),

זהלפינזין".איגןנבזוגדרלהמחאהלךוארןשגילחארנזירותו,זמןבתךךהקררבים

ןמיחההבןןצה"לאהט"ן,פ"בם IIהרמנמן I(משמוכךקתב;·זרלימונ:ריךראיןזרהמשנה

שגלהמעשהנעשהשהרזקרוניןשגלחרהךאושערושגלחאיקררגךךשמיחךאןזהבדבר

איןשאפרלימדבוייימשמעבזיר"אינןזההריזיבבזירדתקווביךארהיארצהשלאדעתר

 .'זןטווןכסדרגרסבפרה"!נאבלמחאה.הדשגילןחבדהחידדשטישאלאזןןאצ"לזיזה

דאיןמתנר'רהיינךלאואישהאלן"אישדגוט'.טפריטיש ..כתב.·ר"עלא: ...איש 28

דברלבייקצרו,מהכימוזרהלשיןבאמתה. thגרס'לאשליהספריסשברובמשמעמדרת".אשה

בראייש,הטפרדם,בכלגמצאהיאהוא.מקררוהזהשהלשוןנראהזאתבכלבפרךוש.האמךר

בגןאתמדרר"אישהגירטא.בשוטה ; Iבלרוהרבת j7כהעתבלאלא"אשה"איש- Yבר" •.בתיזוי

 Vהרא"שפירךשוג"לשלזבשנהא j7פיספשוטכאןישזהלפירכן'."מא yטמאילאאשהבבזיר

ייאיששואלת,שהגמראאלאכלל)םתאיםינן }lשלדפוט Ii"אבך(לשרןדייקכאןשאדןעיקר

לה.גרסדלאהמפרשן 11נראהקצתהוא.יפשר!ושנרהםעלשראלתוהיאמייטך"לאךאשה ןי!!\

שצ"ג.עמים "'בIע"ע

גירסתהכררילאשהםברירייצאיסברה IIדהתרסיזבדברד;לקוש: ••ןרביאןכ"ט, 28-

הספריט )בIש(לשבשדארןאומר, ) 29לשירהרתנן l(היין 1(ל II(כציtורושהרבנאןהדפיט

באמרראזכרשובןשבתלIגידאותןגןרארהי'תנאכרתךל I(תוז yןשמנאחניברבךדיזוררברדהא

ריחנן"דריתלIבידהיהחנרנאברביייסרור'חניבאברן?וטררבימשיםרשב"לאמררישה

מפריךהדהזהכייי.יל"ר l1אחב?נאברביררט?רבראIנר fIגירסא,שלאהנררךברררזהלפר

ירס?אויר lיכגרטידלא I(משמהתיטפרתרן IJמIו"אכןבשמם, Yהר"בתבןכן .הרזו,רארת

במילתרהלעיללהגרסינן.אלאהזאת)לגירסאב:'אירבדבר'ןללהיין I( (הנאחנרנאבר

גדרטתא"כ " ••.חנרגאב"ךריטררןמשיםאמרלקרשריש·לעילפירשושכזיקיש,דריש

לקרשירדשהשרטה,"גירטתהרא.יכו 'בIכ"רגררמתבדירקהיאלר"תברזלר""ברןבכאןהתיס'

הרא"שבפר'גםונןאחותגירסאבכאןמביךאיבךהואואףחנרנא"~בר'רוסיר'משוםאמר
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לר"ל".ייאלארקאצלןתמידבקושירת'ואח"כ . ''' 0בשםבב'ייםובאכן 1

כלל,חנינאבריירטילריזכרבןדא_יןזןיכ"יכגירטתבפיררשגירטהםפרש

רביבהישכתב Iיטפר?לקישדרישאלאגר'ת' yשמ"בכולהאלא)(ד"הכרתבהרארנן

ררשמזכיררקשהר?כךגרטהראשאףהר"אמינראהקצתהרא",שבשתאנאחניניוטיי

מכרעת.ראיהזןשאיןכמדבןאבללקיש,

כגירטתייר"לרקגרטכאןשלבך",יימסריטבשם yבר"מובאתשונהלגמרי Rגירט

הדפי,כגירטתלקיש"לריש"אלארקהראשרניתהקושיןתבשתייגרטיהמפרש,זןיכיי'

חנינאבר 7ייטר'אמרייוכןגרט,"בשלמא"לפניזןבשירהנרס .'זן I!וכ'הםפרש,

אגב,(דרךהנ?נאי.'ברביירטרלרי"אלבקישירתראילך'גרטימכאןבמצרת"לחגכרכדר

בתיאיןבנודהיינןאמטך(קאמא')וכנילוחנןלריבשלםא"דהבי j7םנוחיבלןיהרב

הראשךניתשהבשלמותשכיינתןברוראלאבלריהרבכדבררלהגלהשאיזכמרבןיכן"'.לא

,לקישש 7לרדוקאהראשוגותהקרשרךתאתשהקשימטבררהראאחייכלקרש),לרישהן(הקאמאי)

ממטררתהייהאחרוגותהקןשריתברםיניי,קטברלתרץורכוליםמטבראקישריתשהןםפגי

חנינאנרייוטילריהקשרדלכןההלכהנגבטברשרווללתרץיכליולאשלתגאיםההלכה

דעתנולמסתמךשהראר"לדנותגטניחאוהשתאהאחרים.התנאיםל yלחליקויכרלהראדתבא

שגיהס,גגדלהררתרכרלה 16-12בשוררתממשבתנןהקןשיאלכןחניבא.ברביריטירן

הכירבי"אףחבינא"ב"רזזטררלרןלקישלררש"אלאהזאת,בקושראגררטהואכןןבאמת

בשלמאבמצרתלחנכובדךרינ"חאמרוכןגרןבקסיי'וכןילריירחנןלמא IP"בבזאת,מחא 1נ

בסןגיאשינןרחלהדפוסלגירמתשאףלהעררייש 1 ',יכיילקישלרושאלאגריולעוליכךן

 ".ר"לאJברב"ח'לרז'יאלאררענשרלקיש"לריש"אלא •באמתיהקשכאזעדשהרךהזהבובקום

להשארןר"ל"אמרריבייח"אמרהדפןט,לגירטתקיוםשאיןלווברנראההיה nמכ"

אחד,טמךאף

דיקמןונשוםיהרדה,ר IIביוטורןגרךטתםדרבונרהתיטפותופי"ןו"ץ,נורדכתב

דהוההראיהודהנ"ריוטךרןאלמאיהודה.ביירויטךאדר'יהודהב"רררטך iמברפררך

הטפריrבגררמתלמחרתצררךדארןפירשן I1ורהיה,אמוראחנדבאנ"ך 7רוטרןבארלותבא,

דדךנתאחנינאב"ךיוטור'זהיארזהוה.תנאבמרדאוחןחניבא,נ"רררסיר'דגרטי

 • 32-29שירותלקמןה IJךנו ."והךחנינאב"רררטורן.ותךיאחריני

 ג'ו/" ,



36 

הכי",אמטרלוני "'ככמיהמךדפסברא"שלהכי:אמטך 4

גכ'"הכי".יימשיםב.דפ' 1דב.שירהייIנ"ה".במ'אבלזן'יבזוובדפיכאן ·: Iאהב 7

זןיבכ"י ! Jייובייהבמ'"אהכי",בדפישוב 27בוווירה )"'·בהא"(צ"לחכי""איןן'

רהנדירה.הקשההצףרהשהיאהמקומיתשלרשתבכל"אהכי"שצ"לנ"ללכןלהני.""אמוכי

ב.גורסאנמצאתהיאומאידךהיתהשלאבונקוסאיחהובכניטהיהשמישהךאנראהלאגרסאמחד

ורשהבלשניתבספרותרשומהאינהזיצורהלי Yשידוכמהעדהמקרמרתבבללפחות,אחת,

יכזהכי","ונשוםהמקןמיתב.כלבשיטה,בזיר.לIנטיהוביוחדותלשינותלרשימתלהיסיפה

"אהבי",במפרש I:'ךבר"בר"ץ.היחידד·בחרטו,בJבייב.אהרא

 • 2שירהנ"ח;ביל yל('ירדאית"דלא Iןן '''כבדלית: 10

מעורבת::!דרהבמפרשהן.בזירמט'לשיןכמשפט "ז"ם yהצרריתדאמרין: ..נIביבהון: 14

::!ורת(מלבדדקרוב.יס"הדךIבהמיניהןייכלבר"ץייכוביברהך"ושיטהב.רא"שייבמיביהין".

 .מןלכ"יהויי)יימיב"

ןנזירוח)חינוך(כגרן(ליה?)חטינידלאחיביך"כלגורט.המפרט :ליי ...דלא 16-5

אינטי"חטיבי"דלאשלניטריהיאקיצןרזאתשגירסאןכנראה ".ה'לנ?חאולאהראברזוךנא

או"מראה ."אינשי(אינובי)חשיני"ד·לאהייתה,ה Jlדבתיטןצ:"ליכןנר"א.להבראכדאותא

חרניךיימכלהייבר.רנרא"שבדפוסצאת l1גלזוקררבהגךךסאטער),"אינ!בי"אח"כשפחקר·רהמגיהים

גםקרךבה •••ארתךמחשגך'קריביךשאיןחיניךכלליה.ניחארלאהראבזיךבאחטיבדלא

חיניךכלפרררטליה,ניחארלאהראבזיובאאחטביהדלאחיבוךייכל • ytlברהראטךנהרזכא 7הג

ירי,יבי"ר"עגירטתהראקררבהאחרתגירסאלשבח".אותךמזכיריזואוהנרךקריביוטאין

טהקררברםחשובשאיבךחיבורכלךה"פ"הוזג,ר'וע,רש 1ינדפ " •••חשביהלאדחברך"כל

ו>י •••חיברךאיתומחשביסאין

יתךחטיבובשארלרמרכיהוטבחודיאוךנחיכל,"קסבךבטיטהנמצאהיהטבךסאךג

להעיררישפןעל,ולאהואעצםטם iIIרךש.ברה Itזה-לפיק. IIגשטמש IIהראתוטפיגירטתזרהי

מןו l!בכגםנפצאתזאחגיר1כא . tiעצשם~שלילבא"לאך"שהררמדוקדק"לאייבמקוםש"לא'י

ךשבא". JIתיבה,מכירדאיניקרטלמשקליהוהזהבוח. 7מ ' nכשכתיבהששםאלא

ן' 8 / ...



הרא"ש.ותוספי , Yר"ר"ץ,נשיטה,צאת IIנרוזתגירסתכנראהוהיאשלישיתגירסא

הראלהחשיבןחיגיךכלוה"קהדאאחתותיבהחשובילאחדניךכל!נןפר"ת , Yר"ל tlיז

צריךרכןשלתרס!גררסךםן'ש Iה"כמובןג"ררזךהילוה.ביחאדלאהרארךנא Tבוהא'

 ..ביירראהדבררהם.הלהגי

דחליםחיגוך:לכך,הגירטא"ןבספררם.שלגן .ל" Tוכרווץמובאתית Yרביגירסא

היא ! Iי!!קליש " ...ברהבקירםחרניר"בל"ןבשיטה,להןברחארלאהראבזרןבאג'ה

! I הן'תאכי"חליש"נראתשיותראלאמתלישןןtl בב"וכ"אבשםםרבאוכןהנוסחאותבכלנמצאת. 

נינרהם. Yלהכרידרךרואהוארגיאחדבקבהעולרתהגירטאותכל

I0-19 הקפה"שמהלאהרא"שכל"הקפתגירס,בשטמ"ק}{בדפ'הרא"שמדרבנן:קסבר

נראההדההרא"שגירסתלפרשהריטרבאמ Iוב'כדלפנונרגררסרםישיטהר"ץ.תיסי,המפרש,

להלזסוגרזעטדהכאסיגראלהשייתכהגההנראתהרא"ש.גירסתםדרבנןאפילןאוסוישאין

כורנשיןברדלאןלדייתופוקליקשיכךןדרבנןהראשכלהקפתייקסבוכתנ,הרי"בנ"ח,א.דף

אטרריאיבהערבשיןברשאונןגזההראטהקפתיפ Iךהדרבנןהראשהקפתג IIבהךנ"להוא

אתלשבשדוחקאבלהיאיפהגךרסא ".דרבנןהקפהודחידרבנןחיניךראת'מדרבנןאלא

הטפרים.בל

בר '''יוהחביא ...והודהב"רירסיבר'-היייסברהגיה,ר"תחניבא: •..'קטבי 29.:..32

?זחנן.תלמידןשליי-היאאמוראחבינאר Iב'ויטוטרןמפגיבןןהגיהאימה".יהודה

(בשיטהבשמן.ךברווץ'ש Iבראמטורכךכךתמרבגךגירסתזיהי .) 1שירהלערל(עי"ז

בדפוטיםיהגיהוההראשןזבדפיסקטברד"ההתוט'לפיגםרכן .אנןנימית)הדאובמאךרך

(עיין.ןולייריייהשני "ת"ר"להגיהצריךאלאנכיןזהראין"וייח"ב"רפרל yחד'י'?ט

 .להלן)

הוהראחדהרן.תנלנאן,ב"ררזסר Iר IIושתריהטפריםלמחיקשא"צטבר IIIיבים

בתןטפךת.להגרהצרדךוכןאנונדםית)בצירה(ברא"שיבשיטה,בר"ץבשמומרבאכןחנא.

39/ ..• 
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המפרששאףמפגך(כנראה nר"גוסחתאתסן 7הדפבןה 7רונצמדפוטהחלהמדפיסים

פיקישעיהר'הגאיךהרכיחננןןוילבאדפ'בגלייזאבל ,)<""שרשחואוחשבוהכרסבר

ראהר,במברכותנר/זיהjוצתלפקפקישאךהוטב, ש'·'עעיקרהר"רשגיר\ותז"לברלין

בד"ט,שם

יירק)ןב' "'ב(ואמיראיםתנאיםיחןט'טפרבעלשאףרשומתרעללהוטיףריש

גירסתוכןייק, Yוצמקומבואתא 1הבלאאבלחנאחניבאברבךררטרלר"זגיוחדערךקבע

חניגא",נרבייוסי 'ר" ,חט.ערךהעריך

ריב"ת"א/בר"אמר"ר'!ללגריסישלונעלהאףולכן"ריב"ת"כאןרסא 7םהגברורנראהכ Jlא

הגררסאךת,רנ ) 1 :ע1ני I1מתריכראשרנהקצתבראהרריתרררבייתוואמרוכן I 'רןjץגירסתאר

ךאח"כאתדל Yיקית 1קושלסדךאחתבשרטהחכמיםשברש 1נשהשירטדרךארן ) 2הם.בך

באן,אדןינאית .כאןזועה 3IלתוJילר"ץהסבריאףעלהשנועלרק

 • 3-4שירית iDכ"לקמן ךר,.. Yהרהתנאיב"חראםני j7עדרלןIבסןפברם

רא"ש,בחרטי,- .וI"שבאבשוטהן •במפרש .יםכספרבאה:שהיא 32 חטערךנערוך

, y.l • ופשיטהבאבלתשאוגהללמדהדרשהבלשבאהמשמגוממשזהרלפר"הבאה", •ומאורור"ע

בראשןנים.עווןבאה.שהךא

במאור:נאכלת:לותאשאונה 33

יכיל IIשגרטמשמעס) Itךמ(עמ'בדברךראח"כאנלכ"ןכIבו"ארמאייביייץ .:~ 40

 .נדפ'כמי(טם)יעררך.שיטהמאוררבתרמ', ". Iיכןאםלאנאכלוהא

להגרמןכןכנראהוהחוסיהמפרטאבלרטרעה.ץ, IJור(שם)רךך Yבגםל'תאאמרת: 41

 .ש"!(בלןיהרבבדעתלהךםופהצריךבאמתבשוטהואילר

40/ .•• 



 כ.'
הדפיטגירסתהקןשיזת.בהירביונאידעדהיאחמורהזד:טןגראמדרבנן ...אתא 5-4בכווט,

דשוב.כדרבנן?יימיתךר"מאיןגrיד"ונירןד1ב"מאיבדרבנן" IIארכלללהביבהארןלכאורה

 Iהתרטיגררמתיזיהךדרבגך"אימוריןתריך"ודילמאטפי,ניחאהידבתב?גירמתלכאררה,

מדרבנן_האכולהשאיסרראלאגמורהדרשהשהדרשהנהושהנובהפ?רשי(כרלםהיהשרטר"וכ,

<2.-')}',/ 

טתםעללסמיךרראך'היאא nשע.מקדםיידמכלהונאדרי,כמ"שבקושיאבלובחררשניזהפירוש

 ..•השמיעה

הנירהמפרשראף .".דרבנןארטייייכבי"במימז'ברא"ש.אףגמצאתהדפוטשלגררמתהד

איטור'ןבתרוןאיסוריןשבימארדרלמאאיקאביאחארבלהמהקיףג IIהנתנשכןגירסא,אחרת

rו •••מדרבנן

הצירהר uhנלקתהרקבדדיה,אינהאנלכמבולבלתמונחתהדפוטגירמתישאמרתכפי

בעזרהחדליןמשרםעליהמרחריבמיומליקה א"כ.'בייבספרנמצאתדאתשלגררמאהשלמה

זאתיכוי,דמיתזימשוםאלאבגrזרהחדליךשוחטמשדםחורבאונווהמעקרהבוחרוהתברא

בארםנםאיארקאדרבבררהנדטחתך)ככזאדארב 1שדברמפרטיהואכ tlג rהר"גירמתהיתה

ריבחדבררעלהיאימקשההברריתא.אתולירשבלפרשאלאלריב"חמריב"חהקךשראל,רשב

האוסוריןמןאחדרקדבאמןןומתרץבעזרה.חוליןבמליקתוארן Yדאןר"תעיףשחיסתאםדמונ!;'נ

לעזרהבחדלוןואטורשחיטתוהיאמלרקתונ IIואמדברנןעדףושחיטחבעזרה)לוןו(חבאךר"תא

נבולהואיטורדאךר"תאבעזוהשנשחט.חוליןאיטורבהשוש"נמצא • Yר"וז"לזבבאךרוותא

מארוזהד .•.דארר"תאאיטוועלניטףאחרארמיודישאיסוריןכתרוןי T/בית.אלאמדרבנן

מיתזומ IIמ ••.מדרבנןאיסיריבהתוידו/ברריצהדאינדדרבנן/')יטוריכתריזרדמיתדקאIנר

דרבנןמשיםלדמררוצהשחיטה.רמדרבנןברהגזורדרבנןמאחרדאדר.יתא,איעןר.כתרי

חלק.דגובררלאאמנםל.פ"ד,בפלארושי 7פבארונדת.ע"שכדפריש.ות".נולרהגזךר

התוטיגררסתלפרלה"ייובתקיףובא.א)טע!בי.רי IJמעיקרהר"ץשגררמתלהכרי(!ןנ"ל

 Yהר"גירסתלפיב)כמיבך,לבדמכררעזהוארךלתרץ.אלאאתארבבאבו 7איעתם.ומו

ארמירבואחא"רביהירישלמי,ןזזול .כאןדירדשלמילסךגיאמקבילהדרדןדגמראסיגיא

העיףלמליקתלהמקש.זאתעטשתיאכל.מהדשלןהערףמלרקתשאלחנינאבן.וטירביאזבר

ספקהכאואפרלומנירבואמרמפיקותשנייכאןאחד.ספקתמוהעדף.לשחיטתתה 7קש

בשםבקרטריןרבנוןבעזרה.חולרןשחיטתמשוםבואיןךהמעקרהנוחרדתניכהדאהואאחד

מדבךפתוורתהגrוףשחרטתארןדאמיכמאןאינר,אחדספקאפילןחבינאבןרזמורבי

דנרחרהברייתאמןשהקשרברוךאבלהבנליממטזרתרחוקהזאת,ששמיעהכמרבן 11תןרה

 .דירישימ'אליבאכןהךגהתה Yהר"שגירסתנראהרלא .'יגן
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"ובטרי )חטערך(טוףכיתב,הזאשכןהריי\,בגורטתגרטהערוךגםיהנה

בעזרהסבסחטךחדליןמסרטעליהמיח"במ·ןמלקהיסםענזירהרינוסאם'מודפיגםי

וררסלמי"גםיקרהיטשהגיה(מהבעזרה."חרלרןםסוסבןאיזומיעקיברחרןהתביא

הגהתעמהעריך"פיב"ליקרטידבריךשהביאבאךה"געליתמרהניהרא,שטעןתברררעכשין

כזבה,יראהגךפא!בהגההצררךשאוןהרגיסזלא(!ווגדנ"גטפ"דלירוסלםייצייןקךהןס

 ,)ל"זלויןכמרזהרילמלוםדאפילןגריעהזגהצורהםטעה

גררסההמ·קורית.הגורסאהיאשלב"ייהב"ארךך, Yההר"ץ,שגייסתספקאיןאייב

כבראההגירטאןת.סתוך 7ברבוביא Yארזהניסחה 7להגחלקיניטיוןמייצגתכנראההדפוס

ביןלקתירהתירדץאיןהעתיקהחגירסאסלפומפג?המפרס)(ביביהםהמגיהיםהגוהן

יריב"ח.ריב"ת

בשירךבזההרגישרכבראםרראאלאתנאריב"חאיןהיררסלםיסלפילהעיריש(!דיון

קצתמשמעהלשוןמיהךר?ב"ת.םשרםאםררשביילעיקררייתדגייבראהיירםוכזגייןשם,קרבן

בתךספתאמרנא(רלכןסלרבבדיוןאחדריב"חתרובאםתשהירבראהאייכהוי"באםורי

נראהןקצת •הבבל?בר"תתj'ןיא 7הירךשלזנרת llןזגי •ירחנןרזשללמידן nואחדרב)כמן

שאללא nnלומקשיםליקה nעלשואלהראשוןריב"חהריב"ח.לשנךאיבאי I1דךרןשלגיאשבטן

שכאךלןגויביםתא. IIבאךרשחב"גושסוברםשזגע-שבוטפקןתדששבמליקההיאעונהשחיטה.על

קרשראהדראבררגערו~עגעבז Iאוו?אחדחשששאפולןערבהאחד.יהי~חששרקבמליקרי

יהואאמריהשניריבייחבשםבקוטרךשרבבןניילאלאהשחיעה?עלשאללאלמה-לדרכתיו

הטבר.)ב"ה(כייע,בע"שהיררשלמיעלהק"אקישיהאףבזהוJביךשבתדרבבן, Yרוב"טינר

 •בגןדבריםשמאאבלראיהאיןראייבדרב"חאליבאאמזראיתרילתרץשאפשרכמרבן

הקדום,שהאמוארנראהדנייררלפי 444-443מ' Yבבלתייתשעריבעלמשייכייה Yן

איבןאבלבסןג"ךלהגיהבצערךכךןאייבהרא.חנובאבייריהידהרן-לקוששלרישרבן

 .ק" Yרצשםיייןטרגיאמזכיר

נמארריכמרןבר"ץבטיטהםדיר".האישמתיעדדחבראגררט,הםאירימדיר:נ!ד. 6

האיש".דיר llמ'תיייעדברוועררסר."דתביאייאבל



41 

לחנכןכביעלמאדכילית?מאןאיבעלי"הייגהמפרש,כתבדרבנן';ראי 10-18

רכןי."ח?נרראתודקטברשערןתשת?ש'ביאעדדאמרורב?דרבנןלאישסמירן!רפלאבמצרת

 ,),,,יכויינד?במקיטנרך"יימשוסחוהרא(גורסהובא?ר?ךגורסתגורסתנרזךהי

לחנכן'יינדיהמיברתחסרדתכבונ'בר"עק1ביפלגי").בהאוהנא .,ירבנןאחר(גררטוהש?טה

לחנכןכד?דכ"עלמימרבמצית'ר"ע,;"וה"הנתברערדהמפרש,הגהתנויבתזרהייאילרבובצרת"

בהזיא.לוהיגריו'ייטבארר"תא?הודהברי"'רסיר' '1' "פל?ג?ובמרפלאבובצרת

Jבעשהנתוב,רבטפי?סאבין,שהבררונאחביב"ר.ירטרברי"מעשהכותב,ר"ץחבינא:ד' 24

ניילאלאר"גבזמן nריב"תגאהרהלאלד"השהרלט"טברודארהראשךנההגירזכאחבינא".בר'

חבניהייבןחנניה"ריבתוספתא.וכןבירושלמי.כאןנדא?תאחנינא"ב"רחנינא"רישצ"ל

כללמוכרחיסך 7יברראיןךנחזיר.דייהרט"ךוב' Yפתא Dהחול yד Ifבח T"Yמ"שראההיא,והרא

ח.עוב'ראמןראים"תבאיטביחוס'נדאיתאחנינא"ביירחנביה 'ר"היא,הבוטחקר 7עשהרי

לה.גרסרנןנבראהרברא"שתוטי lשיטה. lךיבר"\כ,רנר"ץ,במילותא :בידקידהיה 25

 'ר"גררסיםהראשיניםיהודה",ברנייוטירבי tנבטוחה,הגירסאתןטפתא lירסי;רבי 26

מפגיושובתהבתןספתאנמךהיאהמקיר?תשהגירסאוגראההתוספתא.גירטתאתןמביאיםירסי"

הרי ....תנאיהנ'ניתנא'ה"הנינלג"נאלאJבשונהנאןה"לימא"רקלאא"כשבדבר.הזרות

כדלפניבר.והג?הבתזספתאכמןנמפררםשגרסהמפרשמןנראהוכןהיא,הרא aמהאחדלפחרת

"תצטרך".בר"!כתצטער 28

מפרשיטהראשוניםררבזאח,בטרגיאלגמרישינרםפירןשיםשגררש,עצמי: ..אם Z8-3ס

האבאסהראשהבעיהשרטהגםישאבללכתחלה.בברלהכירהאברכילמתיעדהראשהבעיה

הטיגיא,עלדיברריבהתחלתהמאיריכתברגכךהנזירות,נמשכתזבתיעדהקטבותוהבזאתהכרר

והביאלגדליתישכשהגיעלגדליתןטמוךבקטנןתןאבררשהבירןשכלספתא, 1החבשטביארגךייכבר

 ..נן,בהבאמרשבהגירסאךתלקצחזוסרגיא lשאףתדעמאליר,הבזיריתנתבטלשעיותשתי

התדט'הםהשביההשיטהאתהמברארםהיחיייטהראשרניםהמאירישלזןדחייהמלבד

בהביאקתב'יבתןספתא fואין),'דוגהב , Aכ"(דףהאןJבריםכן)ארבםבגמראדבריהם-(במשנה

פל,<גידבגמראקמ"רילאלפלךגתאתנאדלאבוהא ...במתניתיןלאיהאררה l(ששהישהבראאיהכי

להלן).(עויךבגמראלהביאכךהמפרש '''ריכן •..יהודהברירסיורב?רביבה
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 nךאשןכ~כמהמןמשמ'עיכןבגמראאחרתבגירסאתלירזהפירךשהמאזריעדןתלפי

ו~ד Yגירטתנן.כמרבן{והיאבשלמותהגירפתםאתלכתיבטרחןשהריאחרתגירט~שהכורר

לנקידהעדלבדיךתא.ד Yכנראהמתחיליםהשרנוייםארןהאחרת?הגררטאנראתהאיךלהלז.)

שמפרשגראה JIהר"מןןבאמתהטקסטאתלשנןתבליהאופנרםבשניהמחלןקתלבאךךשאפזאת

 • ),וכןמתיעד(ד"הבשנזהםהראשהמחלןקת

הטרגרא.פירישכלאתהמשניםקטניםשרנזררםא?כאחנינאדר'במעשהזאת,לערמת

אברקטןייאםג IIלראמרן,שבנוטחתנןוהואהילדבדברר 28-29נשידותבאהשרבןרעיקר

וכךנן 7קירמנזירןתשבתחילתמזהמשמעצפי" Yבשבילאהיהגדרליאםאנאבשברלאהזה

הדידרשרוםבאותי"פר"תלנחא.ה IIדבתוטפותלמשלכךר"ת,בשמאשוניםהרופורי'יגרסר

הגררטאכתבכןיכון,"אהאאביקטזא.םאמר.בד"הנכ Iואח ".ג"ךלפברהביאן(רצ"ל}

רטא 7געללרמוזבליכךופירשוגרטווהשיטהר"דהךא"שבמאירי.בר"ט,בר"ץ,והפורה

אחרת.

הביאאפיפיס,ירךעכמהשהברוולאחרי"ג,לפני ...ןזי'י,אחותפירש , I!וברס.

לבזדקנך,תצטעראלליןאמר ...בתןטפתאכדתנ'אשהברריאביןבזורותיבטלרןת Yששתי

אנךקטןאםבלביגמרתובנזיר,שאבזררדונובזוראהאאמיראבאלךשאמרהדרהשבתחלה

 ...שעהמאותה 1ש 9כמונהבץ?רסהךאנמצאעצםי,בשבילאהאאביגדיליאסאבא,בשבילאהא

קטןה?האסנשךר, Yהךאהשאלההילד?שלתנאוהזעולמהשהרךקשהכשלעצמןזהפיררש

כדאימילםרל'הכךא~תלמרנדריס,לעונתהגיעאךשערותשתיהביאועכשךרהנדרבשעת

ה l(מפקישערותשתיהבאתרקשלדזזההיאהגמראשכורבתבפרשראםהבזיררת?פקעההאסל'ה,

עצמןאתהר",טתרא"כיהודהברביייטילך'בשלמאתמקשיכדובתוזרהיאבירנזירות

מזכךרנטרףשהר?יחדפ?רושיםשניחובררוכנראה .עצמךאתטתרשהר"עבק"אכברכתנוכן

 I(ך"גירסתל yלעמודא"נקשה, .בר"ץלהבראנדאךתאהאחךהפירןשבנוליהרוהינתנאל

-פוריתלפילגםרישנדחהפוררש-בטיגךאאחרפוררששלכאזששרידבריראבלנבר~תא

בבר"תא.אחרתגירסאנולהמבוסס

שלאחררייעכפירושכאןיהורושלמיו IIחטה,פרקנודההתןטפתאלפ?ייצאיהבה

התוט'כפי'משמעשבתזטפתא 123בהעיר"עמהבירשהערךמה(בדודאילבדיקהבאימים

הרואניאבאברשרתאם IIהתךטפתא,ז"לכדברי).וממצאןהביארה IIדק"אעייןבכיד.אינך

ברור.הךאהפירןשכשי,. yמנזירהרניאניצמי iברשוחואםנזירוהרנילי yאבארשרת

מקבלהרינועצמי.ברשותראםנךירותבאםצעיעימדמכברנזירהריניאניאבאברשרתאם

y הגרייאשבאמתאח"כוראיתייימכבר"להיסיףחשבתיואפילךולהבא,מבאןנזירלהויתעצ!ביל
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מובאחנינאבןחגניהערךןאמןראיםתנאיםניתוטיברם,למפרע."הוטיף.זצ~ל

דלאנדיראנימכברוגשמענזיר"ן;ן;ןיני IIשלי" IIהשהרילהגרהצררךרארןכדךפנלבי

ת,נזררןקבלת

הגזירותנטתירתשהמחלוקתמבאריםהירימהמיבזדידןבגמראהגירסאהיתהכךאם

בתחילה,בנזיריתבחלותרלא

הררברלאריאםנזיוהיינלעליאבאנזיררת"אםהגירסא,לתיןד!בר"הירושלמי

שראויתנאיל yבזזררההנדרבשעתכנרשקיבלשאימרנראהשלפגינןהנרסחלפיוגננר.גזיו

קה"ע lבפ"מבזהיהרגישןקשהכשלעצמההטבראברם, • 123העי ' l!רבגימדקיפירשוכןלנך

ה IIעהרא,דבררראביךלנשליימכנר"הזיזובק"א IIמנtכשיןהיינןיימכברופירשןשנדחקר

הפקעתעלהיא·שהשאלהמרכחרבירושלמיהתרספתאכפירישהיררשלמיב!יוישא"כיהביאןד"ה

לפירןשיתאיםזהןשךג.מזירך".שאינךבדריםלערבתיבאשאםוגודין'"הכל"וגרחם"נזירןת

אתר.על j7ש"עודיעייןהנזירות,בפקיעתדנהשסרגיתנו(במשנה)ןת gהתיס

התרטפתאכנוטחתהבבלוווגןהתוטפתאמןהמעטהאתציטטואמוראיםתנאיםיחרט'בעל

שהיןמטתברזנ IIמכגרט.טכךזבכרעתיארהזןז 7אכמרבזאבלביניהםטינןךעללהעורגלא

השינרירטהראשינים.ע"ולגמרינדחתהזאתגירטא .באןא (1התןטגריטתמעוןשגרטךראשןנ'ס

ךר"ל • Yשר"מרוביםנ"כהייהחדטההגירטאוביןבטפרים)המקןבלתהגירסאהיתה(דהראברגה

אצלם.רגילשארניבמלואה-דברבאריכןתדטההחהגררטאאתציטטו

הל'<'ייןההדרה.ח!ות nבולאהנזירןתבביטולהIנחלןקתאתפררשרIבב"ם iJשנראהוכן

הרטנרהרבטלהנזךרבתורתובובךרחד(כאן),ק"אמ, IJוגלרל"מ,ה"ט"ן ,ב"!!בזויות

אבליבנליד"ה 53עIב'גנייות Iכפטןתיסייין Yוהטיף).ד Yרכןןעלבד'וה(במיוחד

מעיןכאזגרטהרמב"טטאףב"לנכוביםדבריהםאםונ"/נרצ"ע,אחרתפררטהדIנב"סעלר IIנמ

יכי'. 2שרריתל,א.להלןרעייןהתוספותגררסת

ס IIלהשליהבמשמעז"לרתרטירש'"בזה 'ר!!".אהד";רבק"אכתב,.קארט;נטלמא. 33-1ל,א.

דמסתפינאלאו,.ראודהמקטה,ס"דמא'הבנתיולא ..נדררס,עונתהרינןאניגדולאם

אלאשערךתבן.שהבראהרינן.אנךגזולאםד.אמרהאא"שלרביבשלמאאיפכאדצי'לאימיהררתי

עדירזהואגדולדלאוקא'זאביהברשיתרההאנדריםערנתהיינןאנרגדדלאטבר"רי l!לי

במהיטורלך',"בשלIבאכמקשןטברתמפרשאיהכרבעיאכלאיןיל yלט IIלב!מע"ש. " .. ,ומשנר
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לבודקןצריךר"גהיהולאלהכלות)דיכרלנן(הייבדדיסלעיבחשהגיעהראההילדשהתכה

בלרהתנא'הוערלומהקארטדאבוהברשותיהאימספקיכאעדריןהא Iלואבלבזורדת

הווחךאביברשותאסדהחכהקס"דדלאראוותזהלפיעצמן" •..ייאהא(פירןשסיוננים?בדרקת

(!צמי"בשלאהאאבאבשלייאתאהנדרבשעתדאםראלאמעכשיואביבזיךברשותי,יאםנזירבבר

בהתחלהררת l(שב'הביאאםא"כנוצמיבשבילגדילואםאבאבשבילאהאעכשייאגיקטיאםנלןי

הראאחתקרשיארהכלבאמצע?הביאאםמהאבלאבירבשבילנזררבטיףראםעצמיבשבילנזיר

ארןרבישלשיטתלהכלןהתיריץדקשיאןסיומאהראשרן?הבשלמאעלחזרהרקשבסיףךהבשלמא

גדיליםשא"ם j7בליכובעטזןשיטהלפימתפרגטתהסךגיאלפ"דבזררות.שתרלשבתאלאתקנהלן

אי,א' ...דאמר"אלאאחת,"קןשיאעלמראההסגנוןוכןהפשט,ה"א-שהראפרנאדמסתןלןלא

גדדלראילךוזומשעה .'רכךקטן""אםשאמרה l(ונשנדריםנחד yלדהגיעבןיד(!ישפיר .'ונוהביחא

יייאםהניחא,ת IIדהתיספיתקרשיתגזובבזהרהרוךחניבב"ר.זהכלהיטבעירןידדאי.הוך

וים."שלשיסלבדאביובנז?רותיצאאיךכוואםיצעך n Iבנדררםלערנתבאטמאביחדשתאמר

 .שלריב'"מענוכל"ז;:ישיאאיזשיטחנךולפר

הרא 4-1בשררותשהקושיאהראשזנ?םגירטתלפידןךקאיעהזהשפירןשלהעירישאבל

 .להלןעריז •מקטיבןןאיפכאהטפריסלגירסת ,"'וכולרביאלאלריבך'''"הניחא

פיר~שן,עייןעצמי"בשברלאתאאךאבאבטבילאהאברר"ד,ייאיצמי: I( •••אהא 1-2

עומדבהתחלה-שערותשתיהביא"אםלפרש,צררךהדפוטגירסתלפי :מא' ...אי 2-4

זןגירסאלפרשתי Yיגמהך?"באמצעהביאלאואם .אבדובנזירותעימדיבטוףע'ורבנזררןת

מאירי)ר"ט,ר"ז,(תזט',הראשינים,הגיהויכברלהרלמה.קשהג"כ Iמגורמת Iמצאתיולא

שערותשתרא"חיאיגרמרנן"הכיואמאיד"האמנiעתוטפותז'יללמשללהם.אחדמקררוכולם

 "נבא"במצע'א"ת'כךדאבוהבגזירותקאיבסוףואידרדרהבנזירדת(ברשותיה)קאייקרא, yמ

לגךרסאב-ביובכייט,ובלת j7מלגדרמתבוןניחאזה.לפיהממיר)בדיבררלהלןעייןלהמשך(אשר

הטפררם.להגיהבקשהיצייעיל. yלטהשערתיןפיריש
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והמאורר •לר'אלא Iלריבר""בשל!נ' , tכלןההיפך,_גירטיםניטהראשךכל :יהודה ..•הגיחא 5-8

ואף.וועלרךלעמידיברלתר,"לאאישבן" Itלרכרל!!אוניואומריםהטפריסגירמתמזכרריםורי"ד

להעירויש-עינרiזתיעררוד'-לשיטתךולא-הראשונרםלשרטתלא-לרישבןרכרלתילאאנר

כדלפנינןהגמראהגיהיבר"ץ.בהזראכדאלהאנתנאל" 'ר"חגנאל"צ"ל"רבינךבשםבתוטישהמובא

הטפררם.כללשבשקשהאבלב'וינציהבד!ב'

ה,א.דףלעיל"אחרה"כמוהראנכוןןנדפיטרק :אבוהיטוף

אינןאביןבחיראינןדאםהיינןהדפיטכגירסת :.ג,ז"כלעילעירןואבין; ...נרצד 11-15

הרגהבשסהאישד"ההתוטידבררבטרףבמפרש,"ה"ג",ג"כנמצאמגלחבןאבירבחייראםנבגלח

כהנוםתררתל yיר"הור"ע,וב"ר),רבשבורגנבהר"בהגהןתעריןיקין nצריבהשם(שפתםטפרים

גירטתהיאיכןהמפרש.כגירטתגררטיםשבמאיררגררטים"הי"שוכן . 60םי yפווזרא j7ויפרשה

יהרבהגרוריריהקדמןניםפיררשגררמתשכךשםבהערהבלך'ומש"כלהלן(עררןה"גבשטר!!זכ

להזכירגלא 29הגוי nרב"עחיבר"ץדגריןאתטתרעצמןוהואהיאגמורהות Yטהתוטילפיטפרים

הגירטאוזבארריהרא"ששיטה, , Yגר"בריך.ורברנוקדזבןניםפירושבשםבתרסיאבל ) Iט.עהשבאן

נדלפגינן).שבובאירי_(בrבשגהובגלח.איבךאברריי nובהפיכה

{גירסתנגירטתבו.הואשםהמשנהגירסת .. Yבר j7לארןמ IIשבפ.רהובפירישןהרזבב"ס.לגררטתאשר

יאבררהיאהיךאסוכן ...בזיראברךשהיהמר"כיצדכתב,הט"ופ"ח,בזירותהמפרש).ובהלבות

איךשהרודגררןאתלהביןזכךחיולאהתוטפרת,בגיוסתגרטשרנרנרבלוווב j7ד"רנבזהבזיריס.

יכן .אביובז?דותעלובגלחבךיביןכךשביןהראךההלבהבגמראיוטררןגדחתה"דעתבגרוטשלא

עלובגלחמהםאחדכלאלאיוסרבר'הלכהאיןנבקרם"וובכלגירסתך, 'ל,הכותבבובאידי'בהךךיא

מגלח,ואביןהיאבשהיה,'«יסלשלדעתבהפךמשבתגוגורטיםורש Itכתב.ואח"כאבין"בזלרות

דפלרגרכרבנןאלא 7ייטבר'הלכהאין.שהדרלנואיןפטקבין yולמגלח.אוגךגזירלבדובאה

שגרטבראהייתר 1התרטיכגירפתגרטשהרמגווטהכרעכלשאיןברדדאיא"בבגמרא".כדאיתאעלךה

שבונ"ךראיתיואח"כשזהוונשמעיירכןיימוטרףראח"כהראשרןנןלשךןשכך lמכיךהמפרשבגירטת

 .הטדררללהפלרמבווטוליהשההזהדקהדךמןצ--ן I(טברתבגדשה j7וה nltרלכדעתבארכ !Iגב"ם Ilהרעל

עלחולקרטרבבןעםנג;ןטשלאאיךשובכיעצמה,השיטהעטלאאבלכמרבןהקישךם yאבימטביט

פשןט.לךבראהזההרIנב"·ם.נדעתתהיהההלכהבסךפא'לןומודיםברישאיוסוו'
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ולפיהיטבע"ש 538עמ'כפשו' Iבהוזוהגרש"לירבימווי·לדעתכררינתלשנזהוארוזיאח"כ

 .גצע""ר 11בןהרליימ ,דברזה ~~

ונתב ."ל IIזרש"!וגירסתהיא'מנרחתראוהכמעטלישושבתבןאינךד"ה 56 'בI!(נק"אוהנה

אבלמ"גדווה ,ב" f(טכ"זבתךספןת"ש I('נמעט',וכתברבינונזהר IIש 537עמ' Iכפשרבתוזו'

המפרש)(שלזן"וגירטאנתנ,עצמול flהגרשאבלגמירמכרעמזהאזוזא"כע"שבובעותיןצא

יוסי,דר'טעמאמא'שם:שאמרועווג)·ג Iנ(ספ"י,הירןשלמיטוגייתידיעלגסמקורומת

:~:~ 
7: 

שהגיהו,במילחפךןצ"ל ,לקרבגןנזרךשלקדוםילא •לנזריקרבנושיקדיםנזרןל yקרבנך

 • lJ1ת 7לאחרIבבזרא.םואבלנזירותעלמגלחנואליוטישלךיברןרלךהריהמקבללות.ע"פהמפרשים

דודהרבIבוךיג"ככתבזהוכעיועזרלאל".והר"רד"ה ,'א Iלאזרהבקרןכךעליר l(היכבך

אחרישיצאכפשו'נתוטילראיתהטפךשנטיףיקונים IIבוצוין . 10הע'שצ"ה ' 11ע 11 " 1מהלננד

אנייהיהכוצדוכן'מגלחהאישהווג"מתבי'שכתב,ב'יטלדעתכרוונוכולםוהבהטפרו.הךפטת

קרבןשהךפרשןנמצאכלימרלנזיגות.קרבןהפרשתקדמהשהררביררשלמיפי' ...והפריינזיר

ו 7יאבהיאשהוהםיאביךנזירותעלשמגלחואוזהךלנדבה.ופלוהלכךבעולם.שאדנונדרעל

הנדרהיהשכנרפך'אבוו.גזירותעלשמגלחזהוימתלגזררותיםעיתאביןןהפרזשגזירים

להכריעבאמהבראהמזה ).בירושלמיהםפרשיםלהגהתמכרחתרארהטזהךבד (a:i ".קרבןכש;ופרלש

 .•"ש Hמלע"עמקורית.ןסריעתןוהמפרשהדפישגירטת

מתגלחתהבתאיךלמההואהראשןבהשהקןשיאפירשןוהתוט'המפרשהלכה: ...אי nז-2ל,בו

םאךמ"!כהש"סדקאמרהא"ןא"כשןאליטאבחנן"פשיטא"אומרתכשהגםראא"כאביה.בדירותעל

בזררותעלמגלחהבןלמההראבההראשןשהקךשזאפירשךךהרא"ש •ר"ץבשיטה,ברם,קךשוא?'.]

שאלנוואח'יכ"הלכהרי"ענהלזהאביך.בקרבןיוצאואינך?וצאהואבקרבגךלמדגךהריאבדן

דתרמא","מהוותירצנןפשזטאהרךאביהבזירותעלמגלחתהבתשארןלוםרהIבשנהטורחתלמה

"האישדךןקאהפוסקאהידכתברשבשנייגדה Yהמובפורושםמשזבעהתרטפות.קצתלקרשיתארןזהלפר

יביה Hפיסקישאפילןובשרטהבשיטה.פיסקא i1מיבאתדכז ".'ןכר"בליאבזן"נזיריתעלמגלח

להעירישאןת. j7פיסאיןש IIרבראבר"ץברם,אבלה,"ררוJוגזעלמגלחתהאשהייפשיטא"ייןאיךלפני

איןברא"שוברווץ,בשיטהJנובאהאמתוכן IIל II"קמרקאלאהלכה"ל Itקמ IIגירטיםאיןזהשלפי

וראהא, j7דויהתןטפותכפירןש.לומרנראההיהייהלכה"גרטךנןהספריסשנכלהעובדהמןהברע.
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ה'בשיטא), IIדהחדטיל y ( 1רבב" ,א" j7במש"כ

"ל"רשיך"תלבתשהררהםפרשגרסוכו ",גמיריוורשרור IIצוול :גםרררןורשרןל 26

לרדשה IIבוניכמןהגררסאורא"שר'ר"אשיטה,ברווץוכןי,ין" n"דמגלט 9הם!!ונושאהוא

הגררטאות,בוןנ"מכליארוגםירי"

אתדןרקאהולםתתא IIהברגלרטתןבאמתהרא. "א"ל"בחינחזהכל.,.אבלך: Iמתני 1-7ל.ב

ב/[שבה.זאתגלרסא

בשיטה.היאיכןבשמי.בר"ץכדמובאהקןנטרסרמת 7גהיאהטפריםגורטתכיצד".אביז: 9-17

(!צםךהמפרשונרשבשת,הגורסאטפריט"שבררבהרא"ש)מן(הרץונ"דיםדכזלם •ותוס'רא"ש,ר"ץ,

בהתחלהגררסתםששרנהאלאזאתכגררסאבעצםרןכים 1גלהלן)נוייןחשןבאחד(בשיבזירי'טןכן

רידברלבטיפתהפיךרכן IIיאברךהואשהרו"מןגררטים,אביי"שהרה 7יימןבםקיםשלטתםלפר

יוטר,

 7ייאימת •.הרובך n ....;ךפ"גהתיטפתאגורמתהראטפררם"ויב IIבבקןנטרטשהיתהה"ונשךבשת"הגירטא

ארן-םגלחאביי,מרתתלאחרנזראבלאברי,בחירשבזרנז/[ןאבין,נזיררתעלמגלחהאלשאםרן

יברןנרן 7באום'רהידהמאירררר'רןשמערן,ור'אלעזרור'יוסיר'דברראביו,בזררותעל

"והבר"תאנה"גיבר"ענל"א, '''בבבדריקםובאתזאתגררטאאביך,"בזירותל yמגלחאיןכך

ש lln 11התוטפות,בשמםקיטעת yבו"םובאיכן ".רבנןפליגאדאטיפמוכחוהשתאנצורהבתרספתא

אביןםיתתלאחרגדראבלאביךבחיי(בבית)שנדרנזמןאבריגזררותעלמגל'חהא~שאימתי

התוספתא,נמרהיתהושהראהטלפאשחטרהברירפליגר,"אסרפאאלפאאברך,נזיררתעלמגלחאובר

עלקרראיבךהאתרתב"גירטאטפריםברךבשםצאדןךקאיד yמהק"עפליגר".אסיפא"אלמאםדבריך

כדפרישיח",בתךספתאמיכאדהכך

הביבגרלרחכללמודיםהחבמיםאיןלפיהלבאירהכיכשלנוצמה,מאדדקשהזאחתרטפתאוהנה

הגיהנחריםזאתקךשיאונכחהיא,בלבדיוטידר'אליבאהג!'.נראטוגרתרכלאבוינזירדתעל

ורברמןר~שם,ביכיריםבמגחתינוייןייאלן"תובתמחקא Ifרהגרחגלח".זהםהרוהתוספתאאת

 ",'וכומגלח(במקוס:אין)אדןל: IIצךשמא uנתב, 536עמי Iכפשו(חוסיכתבהגרש"י

 .:,~ב:
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גירסתהבאתאחךינר"ץבראשןנים.הנמצאתשלישיתבגירסא.ימצאשהפתרוןחשבתיבהתחדה

משמעפליגי".ןאךישאאברןגזירותל yיגלחזהאףי, 1Jדגרם 7מפר"וישב, 1כתהתוטפית

זהו".ייאףבי"סגםוכך ."ן 7ל"אנשתבשה"אף"בת 7שתק"ליא"כIנןהסךףחרץהתוםפתאבגירסת

 • Yךבר"ובמזןא, nבתוספמובאוהואמתאיםנללכך"וביןכך"ביןלש.וךן 7אזהלפיברם,

שכזינתייצאדבריןילפיספתא 1התדברילתרץשצד-הם' yבמו"/בהלבנידודהרבמוך?מש"כ"ה Yי

ן 7זבבךביןמגלחסתומרםמעותעלאבלםפררשיןות yמעלמגלחאינוכךוביןשביוכךהראהחכמים

זהלפי(אבלע"שספתא 1התJבהזבשךכדבררןבראהיקצחפדתן).לאחרבוןאברןבחרוובזר(בין~ר

 ) Yךצ"מפורשיםךת l(פעלאףו 7אנרי I1בגזר ם.'שמגלחא 7בחדיאמררוסישר'מצפיםהיינו

גוסחהואולידווקא.המפירםבבוטחתמקיררתבגמראךהבר"תאהברייתךתברןמחלוקתאיןזהלפר

שלבבלרלומרנרצה"בנבונהאיבהא"כ, , I(ר"ת iוגירבתוספתא.הוכגתבנהע"פם 7דרנ Dע"י

הברנרם.רלא .ה" I( 389עוב'התנארםלמפררתמבראית Yנו"ובקיטנותבצורההתןספתאדבררהוו

(צוחק)

בךשברןזנאחרשפסקם 7ראשךנורונהטפררםכגררטתב IIגגרטהט"ן n " 9שהך1בב"סלהןכלחרש

 •במשנ;ן)מ IIהרגירסתכלללן"קשארןשכתבגובמשנהל 1(7לרן(ער •המאלריוכןמגלחכךיבין

ז"להתרט'וכשוטתבמגלחבתררויהופסקוהרמב"ם IIשכתב,ליו yיתימהבמשגה,שםד"הק"א 1רנוי'

בפלהעית I1ראולוההיפךמביאה I(בך"בתררויהו".דמגלחק"לדרבנןדאיפשטאזדיאל Yוהר"ר

 .ינובמשל yב/נלא"שךעי'ע •כאןבדבררךאיןשלבשטIב"ק

להרותדהוגראהאניו"בזריותנולמגלחבךוביןכך"ביזהברירתא.בטרףאחךתגירטאישבב'"

שכךבאוה"גרת l(ההבינרתיולא ..בחוספחאא IIהגרלהגהתרארהממנהלהביאן 7ראמתוקבתא Dגיר

שמ,רלאשםלאש.אינך IIןג.ראבמ'גם
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פעמייםהיחהבספריסשהגררסאמשמע Yר" 1השיטה,,הרא"ש,התוט'מדבר? =רבא ••.רבה 17-19

"רנא".מךיס 1(פ Iיבין ' 11בהיאוכן .בדלפנרנןהגרהור"ת"רנה"

איןשא"כאלאמיגירטתנראתיכךייופליגי"בראייש,אנלשרטה. , yבר".היאכזהךי:ךפלגא 19

ןפלגאהאיןפןגא"כ"אכתונ,בחיריהשיבךשיםמתיךלנררקשההתיטיגורטת"הרו".לתרבתוס 1j7נ

 " •האי

ל"הוכי"שינההידבחבי,בטני.יכז Yר" 1ה, Dשיתרטי,ךבמפרש,יפה,הדפיטגירטת :הכרז 22

לרשימתבירןשלמיר~צוייהזאתצירהלהןטיףוישבןריבציהדפ' 11החלבדפיטיכןנתלונוד,הרגיל

בנזיר.המיוחדךתהצירות

עמיהאIנןראיסלטפרךתמביאןתועייןושיטה.במפרשאףמקווימתהדפוטגירסתיי j7ת' •..לא 31

72-73 • 

היפרק

שם.יךכייילפיכ'בראה-ואףבש"נ)"ש Y (- 10"ג"שורה Yבגמראבציטןט ',מלפרשי.צא: 2אא, IIל

שגירסאהטיק D 586 " 1(זיילאפשטייןומהריייןג'גנ"ווכן"שייצא"היאנמשבההגירטא

(תמהניע)יישיצא".שגרפויר"אך"ץך"טמאירי. .,ש IIהראמדנרימיכאברם,היאקירית I1זאת

יצאשיקחנייהא :נכעומיכ"יבשווטשהיאכמךבגמראגרטידנינדבהערה,בר"אהכרתבבשך

אםהכדחבךטאוןמשיצאאיתברה , 1בינ;רנעתידלשרן'"ארדך"מטרםכתבכ"אהרישיצא"אימא

R ואny ברכחהךןעבר"איידrבגמרא."ש 1(הכרעאיןבשיטה 1 .כזג'גרסשלא

כלנמצאתדיין 1(שנהםודבכתביא j7ש·דךןתימהיקצת1ב'ניזקIב"ח Yמ JIIבן:עררןרכןי •..בית 9-10

1 ~ tP):l )jללותאהפרקבראש ןg ךצ,סקאY "ק. 



גררטתהרארכןמן.כגירסתוודלפי"גרסרבו)דווהא ,ג"ל(בתוסילפינן 1tד 11

ךנ"ש),ה \1נ.דידבלאחר"רלפר"הואמבראשלהלז(אלאייגובר"הגררסאץ Ifנרהשיטה,

בדפיט,כמי"דילפינן'ןהגירסאדמאירך

זןתחת"זרהיד,-בכתביכמרמרסףרבית)ד"ה'אג I 'ל(בתדס'זה:תחמזה 15

זר".תמירתווזירקישרטהץ, Jlרש Iבראישנרהם,איתאבמארררבן 11זיתמררה

16-17 )I דזכמ.'ד... n מ'כגבתדסןמךריII לגררסאיקשהנן 1כדלפנבשיטהדמטי",אלא

הבוונהחיפר "קאח"ולא-היאתמררההייםחצךשמגיע"עדזחדהפירושדשהרזזאת

רחוסי, 'בJלגדרמתקשהשלאממ

גררסתלפךהגעוהאתהפותרדמטר""כדרהגרר ny' 586ונבלנה"ז"לאפשטרךמהררוון

יכןתמורה",הואלאהייםחצידמטי(ממ"ךי)נוד"אלאגורס,שהררקושיאכלאין y'iהר'

(אןליבליJבטי?).המאיררגורסתנראת

בטערתראשינהפעםאמרד"ה(שטבתיט'איכאפדא"בר"הרינן ,'מכגררמת ~ן 8

מ' Jyבן"מהלבנידידר'ומררי .ו ' Yה 580(עמ'ז"לאפשטיןוגהרי"ןכתבךזכברפדא""רב

(כמהוברא"שפפא"\!רגהגירסאיםאיך?שיטה , Yשבר"לצרוןישיקר, Yשהו(! 2העישצ"ר

מכריע.זהשאוןכמרבן-פדאברבערךזאתגםראהביא 18יצ"ע,"רב" ) 1]י I1)1פ

ההוכחןתונלבדייבר-פדא"הגירסאשעיקרה IIהןכ 19-20שוררתלהלןיעייןיב"ר.אן"Iבראה

'בלח"א,יהלבנרזל Iזאפשטיןשל

להגהתןטמךבלארן'לכןכדלפנינו.הגררסאומאיר?שוטה,ר"ז.ש IIבאבתוזכי,לכשיצא 18

דיצא"םאךייכלהמפרש,שלהפרפרזהםןחוץשיצא""כל ) 587(עמ'ז"לאפשטיןמהרר"ןשל

ר Ilלךרוציםאיךב"שכלו' ) Yר"(לשוןהשחורים".נראשהלנןאחרשיר"לכשיצאהראהפררוש

שלהנפלאפירושרוע"רהקדש.הואשחררש'ךכשיצאזמןלאחראלאהקדש-הל:+ןהשירשעכשיו

בטוגןך,להלךיעייןדווקא". IIלכשוצא I 'לשוןלIבכויןולפ?רהנצ?"ב

ודפיט,במ'במיגירס?םור"ץהשיטה,הרא"ש,אIבר),ך"ה(שםהתרס'ל'ה: ..יהא, 19-22

אמרהואיהריפפא,לרבשהקשינךהיאא 7הסיגפורישזאתגירסא,לפיה"ג)ארכא Y(גרי'
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התבריןשחיריהראראשיושיצאשלש?רע"כאלאאחדאלאשחךרשררליאיןיהלאשחררשרר

ם 7שחררשידורוםכמהבישלך"לא ,) 9 "ב(ן"פשרבילזהטערת",הקדשנאןאיתר 7שפנ Itיא

מבחינהמאידקשהל tlבזאתגורמאב"ה.דעתבהטבותמטירםראח"כבאונו"לשחוריםרראשון

מדיברשכאןהמבראמןהראר'יפבגדרשיא j1העיקרלפיהמוגהתגירסאשלממניםבהוישסגנונית

אלא"שיר,דליתיבן j7ט Yלא I ם.",ל" Tוחיהנאמר"שחרךמהאזלאשחןואחדשיררקנישלו

נאמרשחרררהא,לשינריםראשיןע"כאלאלשחך'ריםואשיודברין"לפרשיתכןלאא"כשחור,חד

רקלישישגנוחקשה.למההסנראאבומכרעתהמגנוגרתהקןשיאשאיןנאמראםיאפילרהיי. Yןט

ק?רםשארן ל'~האשךהטעמיםמשניבדדחק.להקשות'אטיר-בדוחקלתרץמותרהרישחור,אחדשיך

התוטפןת.גירסתשדחההםאיריל yבזהאגרממתמךהזאת.לגירטא

תיקיןואףבאןרטעינתאנליפהתוטי)כמןשהראהגלייןפגירטת(לאפיקיהמפרשגירטת

לא )ד(חלתאןתריןבהדאותעמקיבןלאדפיגאמרשחךרשירוהואה"גברתב,היאל"פ,מה

אחרתלפרטדל"נ .ש" Yד IIלפצחןקפירןשווןי,כייןגירטתזוהר " .•.האיאלאה Iלדליחצררבא

י;ן IIמיל nמרימאתלח" ••.יחיאיהמיליםייהקודםבפירן,ששפררטנןכמךהיא )פ"ב( 9 " 1טדעתהיינו

ארתיתךרכנרמידימתרץלא )פ"נ(ר"בזהשלפיהיאהבעיהצריבא""לאעליךמקטיםא'ח"כהרא,

מקיש'יאלצאתטנוכלנוולאבליפה.עילהאינו ••אווכ,"ובוזהטהפשפטיערדהסוגיא,הםשךדמה

מאוד.קטהבהגההזן

יתלת,תכיןה Iלדארתצריבאלאנאמר,שחרר"והאשךרוזיול,טלרשךתגירסאבrנאירירהנה

זאת,גררטא ."ה'למידערבראשןןטיצאא'יכפדאברלךאמרחד,אלאשיהדשיתקרנןעםומילא

בטיםזאתגירסאנזנרהלאשהרי Y "צ'ברםנויקר,שהרא(טם)אפשטדן 1"ר 1ה I:1כתביכנרמאודניחה

תדחה.בזאתרפהשגררסאדתבןולאאחרמקום

אליבאקטנההגההנהלהגיהאחהטצריךאלאדוןקאהמפרטכגירסתהדאשהאמתני'ללכן

יתלתתנרןלןדאיתיגן j1סי Yלאדמינאrנרטחרושרר"והאהגירסא:הדעתרנרהמאירידגירסא

המארררכפיךןשרפהךלה Yוהכלליה",,מדעיבראטן'ןא"כךד"פהא'אלאה Iלדליתאלאצררבאלא

שארשהגיהומהיהגיהןקטהטובהטגניןהיהואח"כ IIה IIל"בבקלרתגשתבשר "פ"ב..רוות(עייש)

ייךהארך 7המאלפ? ~ניןבאלאהמאיריןגירטתהמפרשגררסתברןהבדלאיןזהלפיהךאשךנים,

- -"--'1 
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וככנריםמטעמיםהשגיוהעדפנןפדא,ברדבריהמשןהמפרטג?רמתולפ?היאקןשיארכאי"טיר

גי!כ,הטברההנךסחאהתפתחןתמוטברתטכך

הפטטעיקר(טהראהמרוושטפירושנ"לואלעיקרפדא"בר IIשגררמתברזרההרכההזהלפי

היטב,ע"שזאתגירטאלפייפהרותרעןטהד) IIלפ

ברותךיאפילןעומד.ננינןעיקךאבלהנ"ללפ?דברריבטוףשינייקצתנררןאןמנם

 ""אווכ,הרלל"וניתבמשפטהגירסאבעיקרלדוןיטעכטייזךגירסאלפררצינרת,

חביתרל IIצהיהלא"א"גהקרשיאאתהJבביביסראשןניםיש ""כ, IIאפדאאברבכוביםדבריאסאי

בזגשמעךתאיןכלומרראשוןשיצאלימאא"כוב"היה"ג Iל, IIחרדבררמתפרשיםכךהראשון"רקאלא

תחלה"הביתמןדמטמגוראטין,מברתויצאלרמרלןהיהלאכןדאמטבטחוריםראשוןלטרבי

שגרטמשמעהשיטההרא"שפיימדברימרכחיכןהיי Iלמידע"ראטוןדווקאהגירסאזהלפי

מביתשיצאלומרליהיהלאכןשאםשבטחורים,ראשוןלטיבומשIבעיתאין"פזל, J!וך';בראטוןיי

יאייכ J!לכיל.םראשוןמטמעראשון,אצלךן tJבראשוצא אל!!!תחלה,הבותמןשיצא yדמשמראשין,

שגרמויוצאכ !Iגימאיריייע 1המפרש,מדברש"ש, 1הגהותגוייז ,)םש( Ipתתןדברךמתפרשרםנן

 "ג"ה"מעזררםאחרתשגורמיםררא"שר"ץרקאדןכיעיקר,בראשון" IIטהגירמאןמטמגובראשדן"

n בידהיאטהגההשזגנוQ • דלדברו 7ךאףלפy בפירךשילפרשואשרן"ווברלגרוסאתהצדיךול

עיקר,ל IIנונןרר 7המא

נראהא"כהמפרש,אתלרבוחאחא" l"ראלא·רבאןן Iאינההגררסאהנוסחאןתכללפירבא: 22

העיד,ו IIשצעמיבטפרוהלבנידידריJבךררוונשייכמ.א,לקמןעווןהיא,טעותרבאיי IIשגירסת

ךלע"ד !ממגירטת Tשצ"ע"זג{טם)הלבברדרדהרימורילצ"קשרצהמתראה ;ארה.,.האי 22-23

ש IIהראשרויץקצתנראהטביומצדבדלפנינרשגרטאלעלכדבררןפירשהמפרששהרימוברחאינן

מדברכדבריןגראהקצתברם,כדלפנינרהגורמימוהשיטה,כמאלךיומפרשךטדמ'כמרגררטים

ש, JI '/(אצלםמוערביםפירןטוםששברשגראהאלאאמר)ד"פ(טרףיהתוט'
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הואהפירךשלפ"זלדרבןררה"ייה Yאטרקגןרסום I1ר" Y 1ור"הרא"שיובאר: .•.אטע"ה 23-24

לדובזראיה Yגרס"אטהגלרןן)פלרןש(לפיהמפרשברמ,טעית.נקראתזלכןדבזרן"את"ששלבש

דיבךרך Jכלן"יידלבןר"מפרשתייקמ:אשתיבתשפירש yשמ n "שררמר I.1שדובירושהטעריפלרשקמא"

קמאללמשמע ' YUדאמשים"רמשג'כתרבבתזס'שלטעות".דרבירשבתחלת"לפיבשוטה,יכזהראשןן".

תואר " N"ק1בשתיבתנראה Tלפ"בלשוגך"לטעןתרששבתחילהלפרטעיתהקדששררקרךהדכךכלימר

שננראהאלא"קדIנאןת"הראהפךעלתיארבמייותשקרינתןמכן ' I"קנדי1נאיצורתא"כהוא,ל Yהפו

ר'ררגימןךזשלזהלונראההגכוןהפלרזשמ IIמכ .בטיהלאאבל"ללשניה"אצלם,לתקןצריך

ייקדמא"הדפוטגירטתג"כלפ"זייראזוון,באמרךדיבורןאתששובשהמפרש,נ"ודרובטריבמק? •תך

לד'וביררהטעיי;ודאהבותב,המאיריפירןשכ Iג'שזהילינראההתוספות.מגירסתומסתIבכתגתמכין

כונתרשתהאלטעותכדובךירשלשחוריםראשוןבהדיאפררשולאסתםראשיןשקיאיבלימרקמאי,

כשי"ל. Yבזיר,מסכםללשרןמייחדג"כהזההברטןטעות"בעיןבלן yהךנמצאשכלם,ראשדןלימך

כדלפנרבן. 7ר 7בIבאנר"ץ.יכןייוהאתנו"במפרשאבל"והתביא"בתוסיוהתבן: 25

אבלל"סתימה"אחךטדרןהכזינהשארןבדודאיהזאת,לגורסאטעםאוןלנאירהמפורשת: 26

דבריסושמא •כןכורפורטו tlכבתדספתארעוד;זאת .ך"ץשיטה,במפרש,נמצאת.ימפירשת" Iהגירסא

בדפרט.אפילןבמשנהלהלןרכןבנתבי-הידכמויימופרשת"ךךא"שבפאורינגד

מהלכדםשהין·ששה tגירמיםשהוןבלב",אפעםועידששהד"הבבלייב,התיטימן yמשמשהוי: 32

כתבךשהרךכךגרטישלאמובאוהשלטההרא"שמןכך.גרסישלאנראההר"ץהמאורד,מןבדרך'''

' L איןלכןאדט"בנוששהבדרך.מהלכיןהייj7 ולהגהתיךםI מאשכנזיבצלאלtf דדדרןמןריכברכ

n (שם)לבני• 

פלרני:שזהלייא,ב,

מפרש.פירןשךןשמא

אחר,במקימזןלגירסאחברדאיזנזיר"פלןני"שזהשגרטמשמעץ tר'מן
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:I :ברי.,."זכןכדלהלןהמשנהכלאתכאזשגוטנראההמפושמצב.שא'ז.,.נזיוIמשמכלז)I מו

שלנןהטפריסשכלראיהמכאןא I1ךשהספרדם,בכלהואשאטריתרמה • yןהר"השיטה,הרא"ש,

ןבציהבדפיכברהיכנס f(הקט ./("צ 1דנרשלבסופךאחדבכ"ימקייסשבהם)השינרייםכלאףו(/ל

 • Jב

"ההיא"יםיאמב(שלשתםרר"טהשיטההמפרשמן I(משמיכן rltרהמאירי,הרא"ש, :לא ... Iאמר 5-6

 ,"התם")רםבמק

)I הלבנךדוד "זניךיזבש"כירן) I1 ו"מ)I I5השצי'ו 'ב ')l ( כןכיכב"חגרמשהמפרשנראהולא

הואיפהפירןשאוברד"הא .•שלי'נהתרסיפירושיצ"א,ואיןכןגרסךשלאוכ"אמיכההשיטה,פירשו

סו, f(ד I1שמחררןבהגהןת ?!" 11ראההראשיניםבשארהיבאילא

יצא"מיישיא jlהאתגורסיםכולםרר"אוייט,רייץ,המאירי,שיטה,ברא"ש.שעשתה; ..רהקתני 11-13

היאנוחידדלשוןשס"דימפרשיט(זוסר}"יצא"דךוקאגררמךםשכולםאלאהידבנתבךכדאית

) )f במשנה)ל(/ילויו. 

תרב"תנו"ניםהראשישארבכל"אומא".רוי)כ"ו(כייר) 1(((/יימ yורווורא"שבר"א

 Dר"ולהךציארט"ממ' I(·עצמובלשוןץ l!הרראףהראשןנההקךשואאחמביאוםשארנםוהתןפהמפרש

ע"ש.עיקרייאומא"שגירסת ) 587עמימפיקאפשטרןמהרי"ןרארה)ונמנושאון

המפרששגםבאמרוז"לאפשטין·טעהד IIלפש Iבראינזכרתדארנהבמ'חזכרההשלישיתהקןשיא

דובררן)נטוףן" I1ששל"חניתהואמזכ"רשהררלהגרסלא

החלבדפוסכזוהוגהישרוכןכבכתבי-הרד"אמר"רקרונאיויש IJואתרק'.בזבפרש.האמר: 13

 .בןיונצרהמדפז

שם,ומסיקדאמךד"האט"ח.חרס'.עייןובארדיקשהיי l!lדכהדפוטגורמתלק"א: •.אךכמא, 14

בראהוכןלארתוא I1לקובחיוראIכ!.רכמאאלאחסזאדרבבמילתיההחםגרסינןלאהמפררםדבר Yוזזד

רקשהולאארפכאנרמאם 7השןךרן 7בלשיךדחדלטלאיחדינפושהכאכמןתרוויהןגרטרי·באי

:1;~ 
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התלמודאגדרתמטפרג"כעליהראיהקצתלכאררה .'בJ '''נגירסתאכןזךהיתם:"רברבןכלוס

בחיוררנאלבשרימןמקאלמשכאכמא 7אמוראחמדארב"אמיבלשדן:,המוגיאטיףאתוקהמצטט

באןאיןבאמתאבל .")ןךכ{ןקןמבאבתוראJכדא nובאמ'כולקךתאבהייוראאוכמאהסדארבוהאמן

::_~ 

חמימראהתמלתאתמביא Vרבטיףהדפרטנמןנמימראבעיקיהגורטןו' , l!נכ /Iגכינללראוה

לכןמרא. 7המחלקךשניאתגורסיםכולםאשרהואIזוניםנ l!גמבוארםינזיא, Ifהקי('יקרכאןשהיא

יכןהקךשךא,בגללגהוהוכבררוותשלהישנוםם 7ןהטפרהמשפטיםשניהירהמקוריתא Pשהגירמטתבו

 .לבעיותנןאחרפתריןלמצואנצטרך .מיכ"י

תובהברןהראההבדלא"כלקןתא".באןכמאחירראשקראבמייןדאגומדנן"הכיכרתב,ו"ץ,

ניא"שג"כמרבאכןלקןי".בשתורלבןלקןיבלבך"שחוררהיהןהתרגים"לקןתא"לתיבת"לקיא"

גירסת .)ש"ע(המפושגירמתנראיתגרJכונז".כז"הכיבלורכן )ה"ד(ותוסיןבשרטהה"ג"ד"ה

שהפררןשטפקאוןישם"לקןתא"הגורסאהנךסחאזתבכלז 7ט 7בגלושודרעכמהעדבויפהזאת

הכיוה,לאר"תראףכ"יבשיםנמצאתלאהיאבעיבילקייהקצתהיאאףזאתגירסאברם,היא.נתםעל

קשההמקורותהגירסאתה 7הזאתאילןועוד,מכירהבך 7אIג'ירב) lר l1(אנכםנערךתערזרבעלוגם

שלפגונן.רסא 7לגשתשמנהלתאר

בדפרט.נמצאתשהראכמךמרמרתנןיןח I(בה"מבואארם lערבעריךאחר.פתריןל IIגלבן

כשאנחכואבלהשלם).ריך I((לפיחןזרבפרקגםוכןקשה.זהכמייש 1הראשוניםכפירךשימפרש

בחרזיראיכמאשם,הגורסאקטי.אחדשיניךרראיטאבחגןחייררך I(ראשיודפיטבערדרבעירנים

 "היבבום.ברןשימצאןו Aשר 7"ש •מכווזארט)(בנורךפורךשןעכשיןשקיא".באזכ!באחוירא

הזאתהנפלאהןהגיוטאייחוורי".בתובתהרביםסרומתהיאהעיקרשחרר".בעירז.נצא 7שלבןכתם

גרסכן .)לב.שםולאארםבערךכ IIגהךדבכתבולפגךןהרתהאילר(א"נהשלט 1ומהערנשמטה

'"להלןבכ"וגדטןכןלקיא".באךכמאימיוראלקואבייריריאוכמאחסדארב,ייאמרהמאיררפורש

אפשולפיהכרמכולן,המחוורתזאתלפ"דלקיא".בחריריאךכמאחסדארב"יהאמיהסוגיא,בטיף

הבוןשלאומאןמיייחוורי"בכ"י('כשרזיך 7אפלראךחאפש·רכשחבשהאדזלהביןרב;ובקלות

הדרןש."חודרוו,נמקים"ח?וראייהימרם
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לjויא"בחררראייאוכםרהיונן1בשךבשתהיאואףהתחלהרקורשמשובשתהגררטאאוורערךב

הסוגיא.במוףלהלן ?" I(חרורבערךכםךבחיורי"ו,אןבמאל Iשצ!ל IIונ

~: 

;.:. 

"קאבמאריךינןכדלפנינך.ךר"שברא"שהדא,ריפה "ד"ק Y, 1וו"שיטה.בתוט.קסו'ד. 15

 .בטמןך)להלןררן I( (ה"ויוחרטורופהגירטתןלפודעתר"

דןיקא."יפה"גירסאפהמבלארםנ."ובטפרהמןנ.ארש"ישל IIדגרמון"האותהמאררירעה 16

שאנןהפו,רךשלפלהיאשהjזךשיאבךדהיךראשךניםשארשלהפירןשמעין-הפךרשאמנם, •המאירי

כלרמיבתמיה,מקדיונרפה.בעיןקט"ד,נ IIואקדרששהלבןלימרםתבררניםשב"שבמשנהמפרשרם

לא"ןת?רץמבראהיא.אח"כשבנכסיך",הפערלהעלבהקדשןאדםשלשדעתרזעתךל yתעלהוכר

נfצ'זובן, 1 ,כנ/-א·-ח 1הrנצימןמקשרםנמךיהכךארזכחוופזהלרמדנצטרךזהלפימקדוש",יפהבעון

בראשיניםאצלינךכמי"ןהשאר ...לדידךמטיפאאיהרבשדיד?מרישא "התרצןמשב~לזה

ע"ש.

והקושואהואבניחןתא Iהקס"דןלפויהגמןר,ההיפךהואהפ?רושדגרסי"האןת Itלפוברם,

מקדים,?פהמקדיש-בררדכרקס"דדגרסר,איתוזיילביישלדבריקדיששהשחרך 9ך"לשרטתוקאדו

שחיראלמאהקדסהן?דשחןרב"שואםרילרש?שהמיטבלהקדו.אדםשלתו Yדבתפפארבכדמתרץ

הגירטאכלכ IIא Iמקדיש,.,'דעהבעיןדיש j7דמחסדאלרבאמרתוגא?ואלאחטדא.לרבוקשיאמלבןעדיף

ההנחהמתרךוהכלאיפבאאבלהראשךניםכפירןשמתפרשהסןגיאשאדכלההתחלה.רקרלאהפוכה

בטןגיאהטא 7וכלשהרידחרקבראהביידאךזהפורךשהקדס,רהייוביהזההשחור,א j7ון 9ש

אבלהראשןנ?םכפירךשצ"להפירןשדא).א"כנברהפפאכרבדלאהיאבמשנה)הפשוט(והפשט

דןוקא y1להכרל IIנאבלהריב.ןגירטתהמארררביזע 7להכרב"כאיןבהתחלההגידטאלגבך

הכיכ"איזכללבדדךמתפרש"לא"לשיןשאיןוב)הטפריסגידסתטעמ'מתר'המאויינגד

נםי",

ה"אךתגררמתאם-המא?ר?גירסתאטאבל ,"ג"ה"מכתבכדמיכחאחרהגירסאהבירהEגפרש

בזמניאבלבלבדנס"בת?בתלהךציאהמפרשכיונתאתבפירךשןד IIלפמעהב"וח 7להוכאיןדגוסר"

אחרת.גירטאידועההרתהלא

_.~ 
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שלאחריה.התיבהמןהושפעהןכבראה IIקומן·ייתוראןערךבעויךנהורא; 24

רמתא j7 "פ"א,בתוס' .'"נאייקדמןימאיךרהראיוש,בשיטת,ר;ר"ץבמפרש,היאכןדקר1בנא; 24

כנראההתיוייקרמינא"שצי'להראשזןע'דמלמדאבלהואשיבושוידאיהשבורבינא" j7 "ךפ"א,

יקר1בנא".ייבתזרא'בערוךהתלמידבאגדיתצ!ילרבן "ו"נתיבורמקורה

ומוכאהידשנכתביההןספהאתגורסיםכולם , nאה" • Yר"ןשוטה,רא"ש,המפרש.'יא i7לר 26

 • Jברינציהבדפיכנרנדפרטןהרטףבדפוט.חמרוןשיש

בתרט:שבדפימ.כמן"לחכמים"הגררסא Yשבר"יד"הרי 7מאר"א,שרטה,ר"ט,במפרש,לחכמים: 27

נתבוהנהכתבי-הוד.נגררטחביחיד!'לחכם"הגירטאפירושןבתיךןך"פרריאדר"ץ

יאסרלחכםס"איהתירן.לחכמיםנשאלדכן'מונהראסררם 7לתכמונשאלז"ליהוסףה"ר"יהגיה

נראהאבלמרביי·jוןמו l1בכבו:זושאל".לומרצרךרטהרהקשהנשאלבלתמקיםמבלוהתךר.למנםזנו'

ז"לברביםואםארתר""אסרופירךשךיחידל YןקאדובופןאJכרי." IIלשוןכיבזה,שטעהלי

 11נדפיחרגהרכן(!יקרןכאןהרדכתביגירסתאווכ .בהניא)ר"א (!'דג(וכןןאסררה:ן

רל. yלהטמורבדינירעךוןלמכם: 29

 .א" Yיל yלמ"שעררןפיר" 8 "במפרשמךפרשת: 29

בזה , Yבר" " ...תצאעעז'הקב'שהרךייבזההגירסא.אדם)(ד"הבתרטיצא:שת •..בזה 30-31

בזה ...נשיוכה,שתצא ...ישעכ"פט IIבך .גווכ)נתזט'כצ"ל(ואולי " ••.ךתצאות f(בטהקדששהרא

ברורלא " ...תצאכןפרעלואףהיאות Yטטהקדשנה ..."במאירי: .••ותרעהשתצאט(!יתהקדששהיא

מלא"ש.ועייןלפגיך)המשבהלשיןהיתהכךאםכמובן

מקודטיי"שהראןשרטהבר"שאבלבמאיררוכךמקדטיןששלשתןגורסים.התיטיד' j7שהןימו 32

מקךדשין.שלשתוכימפרש,טהריהכילהגרסבאמתשהשיטהומוכא
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אומריוטי 'ר"ב,אבנדרים,כמךכאןשגרס I(משמכ"אמ-פירושאו':?וטירז 4ייבא 8

גדרטאשהכירנראהג"כובמפרש ••מרובה,בבזורותאבלמועטתבנזירותאמוריםדבריסנמה

רבי ) 407מ' I(בזתן"ברגרשמינורמש"ביין I( (בתוטפתיתנראוהכיאחרינאלישבא ל"' Tןבזאת

בזזגןבד"אירטיר'אחר ,י" 1ובתרט'בהדיאלהגרוטובן ." ..אמורים,דבררםבמהאומ'יוטי

השלמהרצריךבפירושןבךכחחטריזאח"כנ'שמריבהזמןשנדריבזמןאבלט I,Ifבךזמןשגדרז

l (המפרשלה.גרטהמאזר?"כןאו1נ"ל)I ור"רא"ששיטה,ר"ץ,התוט',צ)I . ו)I להלזירן• 

"דיו'אצלםשמודפטמתני")ה !tדב'קל"גהתוט'םןמוץכאןהראiווניסבלגורטתכך :~

מיזורמש"כייר l1(לידדןכי"ובירןשלמיניריסבמארריכךהיבךאלמלאזהאתמזכירהרותירלא

 . 60תפי 406מ' I(נדררםתןזיב,הגרש"ל

קלייגהתרט'גירטתהואכןהטפררסגירסתיפך j1בבאןגורמרמנים lהראשב 1רמןנוטת:א' 8-5

וארזורי"י,מאירי,ר"ט,ברא"ש,ומובאתץ, IfברכדIבב?אר '''רגירטתוהואמתב'),ד"הב

משובשזהב"יגררמתניז"ל,אפשטיןמהרי"ןנבוזבמתולת •מןגררמתשזוהילהמיקפגיםבשום

מןפועהא)היאהגההשלהטימניםבלחזאתלגירסארשלפ"דה)(הערהג IIבאוהלנכוןבבכתברחטר

כמעט I\.משמןברווץכה"גבררבםמובאתהואב)התוספותלי lf.ב/ך Iנון Yשהךשפהמארחררתבשיטותרק

נרלםנפדדרתמטררותמשלוש If.ר" 1כ"א,פרש,ה'ייאון),יאוההיפך(ודהג)השריירבהזיא

כלה,גררסאבתיבתהיאד)הטפררםנוטחתרקמכיריט

קשיאר"ואןמיעטתונזוררתקשיארנבןא'הי,נו-המפרלםנוטחתלקייםרך IJבצא"כ

לבארה.מארדקשההאמתמרובה".נזירות

לבארההצטרכךג"כהאחרתהגירסאלפ?הרי-בעיהבהאיןהקישיאשלהראשרןבחלק

מה •אכןמרובה".רהייהמיעטתקשיא"לרבנןנאןאזמועטת"והייהמרובהבזיריתקשיא"לרבבן

מריבה.בזירותקשיאירטיר'ראיייג), I(רמ' I((בר"ץפירשר"תהקישיא,שלהשנרבחלקנכושה

יימנהאךעיקר.כלזעלינחמירלאוםושלשיםברו 1\.החנםלפנינשבאמועטתיררתבנדפוררש

ונך'"בד"אהגירטא"אתטותרזהשפירושוכמזבן, .•.מריבהנזיררתקשואמומשנדרמשעה

הבר"תא.פשטאתלגמרימנגדתבצורהבכאןהגמראאתלבארדוחקמרוזמהכילהנגריטלאאםיאף

.ןפירןש ;וע"ד)ע"פ(ע"שהנרטח,להגרה"י 1שהכריחבהשזהרכנראהשבר"ץבתיספךתכבדתקשהוכן

ש;נ.פפרש.הרא~דןפירןשמ I(זההכנראהזהרוות

:;.~ 
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 p!]"ו;[ךענזררן'קשרארבנןא'יימב'יז"ל, !("רבנמצאהזאתגררסאלפרשנרפירךש
רבנודלימאמרובהבנזירדתוהייההמנון.מןלןיעלךלאהרתדבהםשבהגחמרטדאמרו

מריצהבזררותריסרלמבקטלר'דצריךמשרםנקט,מיעטתבזירות.אלאנלללדנווליובאין

לו.פיןעולרןארןשטפרזרמיםדאמרמררבה,נזירד'גםקשראייסורןררב.רר(,>,יאדהדי

 I1נזירןשכןוכליין,שתירתבלאריםשלשדםמבהש.לאברן 2]כבייםשלשיםנזירותשבהג

 ",ט yמהןרבהןלןעושי, YדJבשJבשבדרמשגותםרבה ttקתנ'ומתנריבלל,.עולדןדארןJביעטת

נק"אIבש"נוע"ן .ל"נרן">1ב"בין"הטופרה yיטה nהחשלל tlשכצע"שדבריךמהמשךמובא(לפ'יי

א"ב,ימטתבר,(לערל). ' I(בדנו'"בד"א}הדיאהגירסר"אפרןשג"בזהמערןרהלאה,שובד"ה

הואלרבנןהקישראאםבוכ Itגהיאקשהאפשריזהפרישראמנםשבמפרש.הדאשלהפירדששזה

הקישיאאתהגמראדלק nלפהטת Yמוש IIורמרונהמנזירותז IIדלרמדרנה,יהווהמדעטתמבזררות

אבלגרט,אךהר1ננ"םלד"קמןבוכל Ifנ"ללאיישבלאבללור"אייד, Yלפבדוחקזהאתיישבר"בו

שם),'א Ij7רן 1(7 (ךר"א. • I(ר"שלמעיןהיאלהלבהפידישן

 1 " 1(וןר Itדנז(לפיהתיטפתא lהירךשלמרכגירסתבברוותאבגריטשאםלאדשדידוש

בבזרריתאנלמרובהבנזירות'א Iנדיוסירן"אמך-ב Iא'יפה.עולההסיגרא ) 407מ' yתכ"פ

מכררבתא"כשם)מו"רנ tiמשעירןזןרטא 7גלפיהברייתאלפיריש(אשרידם".ל'ו Iדםת Yמי

הראשונים)בלכפיררשמרונה(יהייהמועטתנזרריתקשיארבנןאורןמתבדת"מביהגמ'קושית

וארליאיסךרנהםשנהגהיזגיסכבגדים 7מיבהר.גידבנרהודהשםרקבימרובהבזרריתקשראכ"רא'

רישיהבבלימסיךרתבלנגדבןלהגיחמאדשקשהבפובןרים.לןדיךשנדרה Yמשמובהטת Yבמר

מ' yשםמו"רמש"כעיוןכןנברירתאהגורט-טהורבבלרני·טח-השאילתיתמןלהצעתסרמור

נברדיתאהשאזלתותנוטחחע"פהבבליאתלפשרכ Iג'שרצהרמ"חעמ'שאלההעמקב"ה yו . 409

התתוט".כספרהיאכי"עליןבב"ר,ש ltnר'ג Iדעז 7'7'ד Yיל. Itךנבקןשיאהבוס'אחכגרטדיןקאאבל

 .יאילן 25עמי Tי"שנהמתרביץ"ל Tןאפשטיריוב Itמשןע"ע

בריךיאד)ד"ר(שסבתוס'אנלהדפוס,כגירטת"אימא"שגרטהמפרנבן yמשמשנזר: ..רא; 9 ~ 8

עזג'מבטב"הל IIזאפשטיין'ן I7זגהרב Jlמשייה yוכי'!ד.שיטה,רIנ~ . yבר"היד.ןבןב·כתבישגרס

ראשןניםבשארישבדך" Iורןן\[ר"א,יי"ד,ברא"שהיא.תמוההךגרךטאשנשאל"משעה IIבמאירי . 589

 .נרבדלפנו
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יגליא Ilוכ?וכןןב"שאםרייאםיל Iוז'משופרהלשיןבר"ט ':<'אלגיא;;;אל' 12 ,;. 11

ן

שלי!(ניקיד !!ה 7יימגלעכ"פאבלמשרבש,הלשוןמתב')(ד"ייהבתוס'בדר",שפי,דלארמךלתא

 .בןכדלפניבשרטה"אגלא",אבל,ץ tברנדרן' I 'יכןד"כךר"

,אבלבשיטה: " ...פיבעזרותרעה xנ' J1הקזשעיקרקר yמקאכך • ytמרר":בר' n ...אבל 17-16
I 

כיאבללעזןיהכדאיה"מ "ג"ה"כתבן, tהתרס .בעדר"מרעהתצאהקדשקר 7עעקרח 7יאהוכא

ייעיjז' " t"איתיצ"ל IIאותר IIשברור • tכעדר'התמררהןתנאלתמירהבנביק' yאתהקדשיק' l(לקי Yאית

תצא.צ"לי"תנא'ן ן'ךקי'{''ל IIצ

לשרןאבלהיאיימתנידכתב,מ'נ"יכגירטת t ' •••אמםאומר"אמרגרסהמפרשאמם:ארדן

אלךתיברתהוטפובדפרסדאיההראשןניםמשארארן , 1היא'נרירישלמי

 .אחר?)נ"יהמפרש?פר(על

לבייש",ב"הבשיטה,"ךאשתיקילהן"אושתיקך , ytו'ש, tרא'בתוט',אבלבמפרש,כןראישתיקי: 25

 .'מגירעתיימעיןק'יךש tב'להןאמרןכ IIאדלאאמורמא Yייטבהייאגריט'בשיטה'להיבקל:אמרו 2.7

כייפה"דאםה"גירסאאמר)(ד"הבתוט'jוייך".להילימרןדא"ר , Yבר"הרא"ש,ככראהגרטכן

 " ...מעשהומהלב"השמאוביתלהןאמרהרד

הדפיט.כנןטחך1נ'אירישיטהתרט: , yבוו,ברא"ששנדר: 30

במאירר.יכז"נדר" yבר"בשיטה.רכךכרי"נזרן'במפרשכב',"בדר"נךא"שהרי:נזיר 31

ןמאירי.בר"ט,רכן"נדר".בר"ץ"נזיר"במפרשבשיטה,יכוברא"ש"נזך"אינן:,ב,נזירל"ב

בהפרישאלאבהתרהארגההךאשךנהשהנבאפירשום IIךהרמברש"רלפררבר"אעריןה: I( ·ט; ..יזן 2-1

נפשהבאפיייזגרלתאהמדידבחןםבבאנ IIאהוא,טעיתדנדר"והטעםהמה,דבנזראדעתאואחי'כ

בהתרהראשינהשבבאהיינידמפרש"הארתשיטתולפרהנ"ל.שיטותלפיטעית"ייזןגירטרבכז lהיאן

0.: 
.";" 
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משםעג"כטעה"·ובזו 1ןד"ץןברא"שכןגורפים,חייטההתימ'הנפרש,ובאמתייזן"גורפתהרא

ם IIהרמבגורטמ IIבפרהובאמתהראשוניםשארכפררישהיאמפרשאבלייזך"רקגירסהכי.הוגאלרי

בהתרהשלאהמדינחוטשלמטיפאאתגםפבאראלאא 1ר'ש IIכמהםשבהאתמבאראינךאבלייזי"

רבמ"ר ,ב· Iכנזירותבהלכותפ"ביים nלוע"המ IIפיהראהלאבהכרחור"אטעותבדרג"כאלא

עודוראהאליב"ה.'דהבאא 7הסרגכליבאדהרמב"טשוןכתאתיפהתיכףובב"ד(כאך)ק"א 1 ,)טש(

מזההערלהםנ"מהקייאמקישיותהתךטפותשיטתשתרץמש"נה"בפייבהר"מעלהבזירתודתבספר

כןלפרששמוברחיםקצתנראה'היהואמנטבפrוה"באפילתא"מישהפיפאהרIבב"םלשיטתלבארשאין

עמ'תן"כהגרש"ל"ובןיירדבריויי Yייצ"ע"זך"גרטהדפוס)(לפידווקאהואאבלהמפרשלפ"י

 .וזד"ה 540

ליחוב",עתידהמקדש"שביתןשוטה, ,רר 7מאר"ץ, •בתוס'שבית;;.חרב: 4

שנדר". IIימאיררבתרטואבלרשךטה,בר"ץ.וכן"שבזרן'במפרש-שנזיר: 6

"רבא".ןר."ארשיטה,בשטמ"ק,רא"ש,בתרס',רנה: 8

ש"הנהב"ס 11הרפירןשסרמנתרגלירם,להדשאםהדפרט,נוסחתוה: nנשיט ..שטפןה~~ 9-8

בשיטתיהו"אל,עזרלך'רבנןשטפרהבתלמודאמרםיהראאליזעררןלדעתזהבדברגטך

מצטטים,התיסיהוא.הדפךסטעןתשגירסתירתרג,אהרביםלשיךגררסעצמןשהרמב"םמאחר

fl בלתומוקמיאליעזרלר'רבגןשטפייJנII ,"בר" •..כפרפרזהאןהדפיטכטעותאונראהזהאבלהזY 

בשיטת"ה".ואח"כ'הן" Iפלןגתדאיקמיה •. , "

ע"ש.אדרבא"לאפלןגיאתאיהרבהלפירוש"וליכאאוםרהיאכייירבה"הגררסאבר~ארבא: 10

ייטף".'רב Iןהשלמההר"ץ,הIבפרש,כט"ס.ודרמהאטי""רבבתרטןייטף:רבי 14

?רמאבהאיידעיבןמיאנתיגראהןלי ...א'Iבתידעי " Iמאכת)"רמשניכתרב"ץ 1ברימא:בה' 19

 ...וטעןמנודרמהאמרינןשהרישאנ?דנימאנר.אחריהםשני(נך)בגלרת,עלשבעיסלמנדתהתחילך

לשרבךי.לפרשידעתו"ולא



62 

 . 32שורהאל"א,לעילעייןמהלכיס:הרו 20

המפרשששה,ד"ההתוסןמןכחנחבי-הידכגירסתדלאנזיר:פלרניזהשאין ...שזה 22-21

המשנהח Uר 7שגבהעןהמאוררמהזירדברי(ותמרהרןוהמאיריהשיטה,(שמ)הרא"ש .)ב(ל"א

נזירהריניהששהחןאחד,ןאמר rהיינך,כה"יגירטתיין yמגור!ור"ץרקןכ"א.כמ')היאשם

מאיררעווןמקירך(מהךצע"קהמשנהבנוסחאותחברהדאתגירסאל.הארן,(!כשיילנדיר".פלןנישזה

 .כןגרטשכנראה 92מ II)Iסבהרוין

מנןטחאותבנמההראוכךפלךני"אישיישזההיאפ"ב.בדרררתהלבותבכ"מ~ןובר:שזהשט:

n נIw דו.תיבהבהשמיטםהמדפיסיםעשוהיטבלאלכןזכון>תוט'(אךפמןגליוןהמאירי,נמשכתבה

ד Yיז'אזתימ 1ערבהקדמתJבשי"ר(הח)האחרוניםהמפרשיםמןאחדט yכמ:איןנתקיימךשלאמן 25

יר Yולהמקימות-םרארלתתאלאכאןבאתילאדאביזאת,ממשנהדרשהניחן )א" nיבלל Itהגרש

םח. Jהנל yלהעררש'שמה

אפשטיןמהרי"ן , 89-92ע"מתורהשלדרכהפיניליש.רצ"ד(שם)שי"רהמקדמותמראיה t:רה

ע"מימשנהבהשלמותיךת"אר . 109(!ייוננבלתררתשעיירבינךביץזןרן 332-333"ונ Yמבלננוה

נומרת.ונך"מהלבנידידיר' , 540-541עוניררת 7ןנז 835עמןברנוררטתן"כהגרש"ל , 375-376

שנתקיימןוני"ארמאבגונראיהרדהרבדבריע"פמרגחתין'כ"יגירטתשלכאורהלהנוירש 7וכאן

לדחוקאברופירישאיןחשבאםךאפילךעשרוחילקאביישהרךהיא.תימהשלדבראכןדבריו",

l יחשבהסיפאמןהישפעהטרפרןאנשלהונשנה,אחמש"כלהגיהלמרפקלו,לארהבגמרא)להלןעוךי

כב"ובמפרשוהמרבא .(שם)ךבונו"מא)אוח 90עמפיבילרש(!ונש"רהגה"האתמחירביםש IIרשדבר

(גוררןהמפרשממנרשנדפס '''הכאזתיאלאאלנוהררבן"נוטחתוהראההראשטוזדבעוחכמעטוןי

מןאחדאףאיןבכח",הרהכזשלאכנראהא"ניכ) Iבדי(הדיוקןמבנה"רהגה"הבאןוארןבמבואס)

 F'tה"ב IJפנזלרותהוהרדב"זשהרר Yצ",ברם,כאךוגוכ"יכגדרטתהמשנהנוסחאןתרלאם 7הר!'נ!שונ

דבררןשנתק"iנוננ'אלאנזידאיבןשאמרןבב"ריפסקוב"הדב"שפליגתאב"שפי"במשבהכתב.

אבלמכויבתדרןכtורגירטתזהיפרדברין"נתקרימךשלאהימאונייהידהרגאמרלהךתרצינן

Y אפשטיןזבהרר"ןבזהב"שררןIIT 1נראהראמנם .) 6הען,(שמלf הרצב"שדבררצןדקT בע"טלקתהבבאן

גמראה IIד I (U"Y(ר(עמוץ Iברוכ IIגרעירןבגמרא, y")Iהנןסחאךח"גכל"כךלזמראיןעכשיראבל

 .ט"סשםרגם

:j~ 



63 

ביבלשרקולייבהגמרא,שלזה l(בקטרם IJהפר.מאודרב'הנהרךבים:' n·א ... ' Z9';' 3·11א'יייג

אחייכורקאב"ודברךאחנס"דבביוובזהנה,מכיעלנהשהמאתננומוךאםהגמראאתלהביך

רהודה.רבדבריאתלהביןי jנן

גזררהר","ביהששהמךא'הראיכתבו,הםונאד,דחרקווד yלעצמהלמשבהאשרהתדסיפךרןש

הוי".כדבררןאםבבזרריבידררארבןשהיאמרחיקהואשאכךרכלומ.והואפלינראישבנגדושז.ה

כדבתבלינראזתדבריהםבוינתב)בי"א,(בולם Yןהר"השיטה,ש, IIהראגםפירשזהכפורךשדאמגם

נזיררתםיחלרנזוריםלהיותבתםןכןבבזיר,הנודריםשאלדס"לנראהיהנה ".ז"ל 1ה"ח.פ"ב,

חושבןשהיאבדברלהתנוחש"ל iQו Yןסייהתוספותדברךמאיד Dי Slקא"כאתם".שהאמתטובריםשהםבדנר

נזיר?להרדתהדאררצהבאמתאםלאמת

באואחד ,)בל"א,דף(שובהמפרשוז"י .זומשנהבפררךשאחרתדרךנקטווהרמבנוםהוגפרש

פלוניזהבזרר.'אסהררנרכלימרפלונרשזהנזירהרינייאוגרטגיסמהללראחדיפתרןכנגדן

"שנרם ,!;!"הפ"בנזיררתהלבותהרמנ"םן I1לכאורהייצאזהפיררשמעין " ...פלןניאישאוגנידןדאי

ךאJנרהיא,שמעיןכבגדךההיליזההשביםמןאחדיאמרכנגדיבאאחדיראובדרךמהלכיםשהיו

הגלעשמעוןרהרהאטנזירהררברהאחריאמרראובןהרהאםנזירהרינוזהיאמרהיאראיבןחבררך

כלדכןשנדרןכםובזררחבירךהר?שמעיןהרהיאםגזיר.זההריראובןהיאוהריאליהם

ה"אחדהואראדבן"היאאםבזירייהרינישאמרשה"זה"לפרשחירביםשאנוב"לבזה"היךצא

ששמעוןשהטעיןדהרונוהשניההשרטהגעלזאחשהזכיראתרל I(במנוררין Y (היאששמעון"שטען

קשהזהפורןש ,)נול"יהידהכרבב l!הרפסקרא"נהזא,שמעזןאםנזירהרוניהארמרהואהרא,

לרמריתכןךאומנםשבש"סהפ?רושךםמןאחדאףהולם)אינן LJ.המפר.מןחסריקר Yא)מאודד Yהוא

ש"ק,ת'ייטראההגמראכמשלאשפמקלהסיקויתר,קשהדודןכגמראדלארבינןפירששבפיה"מ

 •זןלבעיהאחרפת;ןןהצעת;הלן , 11םט"

If)l הישרה,לדרךמהבמידתמתקרביםוכולםלעילשהזכרתיניםהאחרומךדוםלהמפורושר

שםנתבארובברןז"ל" 540-5.1 ' 1(13בתו'יבש"להגרשלפררןשוהואלפ"דבורתרהמכווןאבל

 .נווך l(הלפוןהבלפגזם,בשתילהתפרשיכדלפלוניוואיששזהשהנטךי 835עם'ביכרריםחייב

אםנןירהררנר.כרינתורארבךשזהונזירהרינייאוםרראובךהיאשפלןניטעןהנודרדאם

ושזבנךאתאקפחוד! l(ירפט"זבאהלזתטרפיןר'שביעת.דוגמתראובןשזהראמתהיאאין

טךעןהנידרואםש IIמשיין I(הואמקיפחתשהלנהאמתזזאךואםהואןהניונהמקןפתת,הלבה
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 •ראובןהיאאםנזררהריניכרובתן •ראזגןשזהינזןרהר'נוראמר;ראובן,אובךשפליני

דבררךבתקיוJנןשלאמ'אלאגזירארגוהללרלברתנזיר.להיותררצהאינךהמקריםובשבי

גםואם(בלרןבזביייאיכ, !Iג"בגמראאבכוונתזאתלפ"דהראשןנה,טענתךהראשונים,

לישנראהאלאמ I1והמלהשווקפלרושמנויןזהגזור".אהו"הואפלונילאואלא)בדנריאינן

המפרש.בפורושאשר I1במשנהל IIהגרשפורןשעםרפהלותרהרבהשמתוושב

שהר1נב"םביזתךגנולו-קפאתבמהדורתעירןהזה,נפירישנמצאג"כבפיהוrמופגה

אב"כדבריהמשנהאתפירשנבוברם,דבךןיאם.כזה.בארפןהנזק"אחטםפירש

בגמרא.שלאפירששהרמב"םהחי"טדעת I1.להוציא ) Tלפייכללדחךקים(ןאיבסליהנראים

כדי ד"' 1שגוטחלומרניבלשבי"דההלכהפסקן 7יבבמשגהפזרןשוכ.ידנ"/נשאיןזבאחר

דבריהדדהכדבוסיעתך-פסקה/ב"רבפירושבי"דנפרש(ואםפשןטיםיותריהיןשהדברים

 •למך)זלהשקשה

שלאמיהיינןדבריך"נתקיימושלא 'בI"וכפשוטההמשנהאתאב"פירשנאמתואם

המשנהאתלהגיהבאמתוהודהשרבע"כראובז"),"ש·זה(1נחשבתךהראשונלםדברלויי1בך j7נת

ה!נשנה?אתלהגיהיהודהרבאתדחקזגה ..בבלחך·רתנ.שערךיאחרךןבארייםכדעתדלאבא.

אביישלתירןצןואפנט .(שמ)הלבנלדודר' 7פןרכמ"שדחקושמעוןרןדברךחטיפא-

 .זןקךשיאושרJביג"כ

הראפלךגיא'בתנאים,כןמשמש l!נמי"אישהרךאב"דבריאתלהגיהצירךן 7וא

שלבדרכהבזהקדמןנישכברדומנינזיר.יהיהזאפלונילאןנIביוא'גזיראיגן

היטב,ע"שהר1בב"טדגריאםכןהביןשלאאלא 375עמןלמ!ונהכ.השלמןתאלבןאןוהרב

לכןלםקצבב l!גשהואבטןחכמעטד IIולפשם.המךכ.א 92עמ'טנהדריןבמאיריועיין

דר.בפיררש

 '''אב1'א''ןלאייתני",יהרדהרבבדבריגזרסים '(''רושהמאירילה(!ירערדיש

היפךהר1בב"םדבךיבארכלאפשטיןמהרי"ן 6הע' 334עמ'שבמלנ"חראיתישזב

דןוקאב l!ולצע"ג 1נ.טעותהי"דמצטטאפילוהואוהריוהטברן.דעתןמבוןואינךדברי

לעיל.כדכתבתיתדרהשלבדרבהכדברי
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ןהתוטפיתהקונטרטגרס'הכי IIוז"להרמפהכאןישייפ 1.לפיאיליםא:מנ' 5-1~יד

 " ...הןימוהאטפקנךיר i1ךלנ"הוונךךרלאחור?רהרתיעאלכי'לברלשאי ' ...םטרסטעמא

(בטטמ"ק)ש l!הראםןאבללווםנל"ממנןייהטפריםטלאב-טקסטהסרפרטטעהלומך.היהך l!ילפ

ה Itךםש ...ואחייכ"הזההלטיןכלאתהיאמביאפירןשאלאגיראסכאןטאיןאנילםדים

שלאהםאיריםןימרכחוהתוןכ'.הטלטהמןנראהיכן " ..•טרפיךרןאילימאמןיהא Yב

כייןנזירהןימיטרפיןרןמא 7איך •תכ'גרס'"ןבתוטפותרייץכתבטםעייט.להגרס

רדא 'י. •••ב,'א P ')ן: i'lרנז?רותליה yחיילמילאאיהיאפלוניאריד('לאטנדרדבטעה

רהתוספית."הקךנטרט II ,גזרסשהיאכתבחיאןדלעילמג?רטתיטבטמרת l!יאנטמרמםהידעתי

בד"ע.

טיפר,בטעךיותמטרבטתוך'י l!כנוטחתהריבי.,.בהמה: 16-14

ןהרא"שהםפרטאותןמוחקי·םוטיטהרייטהתרסיהספריםבכלהיאכן :בזיריהריבידן

שםתjזםשמעJגר"ץ .מחקוהןטהתוס'מעירואח'יכאותןגורס.המאיריאיתומזכיריםא~בם

בדבריןלחקןשצררךנראהויותרבד"כ.היאשכןבגידבריטיאילינזיריס"שכילכםדןוקא"

II ועיין'םלאייש,בלי'.כברכדעשהשביכםייj'l "רמלנהיים ,אy 'האחררניםטביםוםדברר . 333מ

ירסאריכדעתפירטהיטםאלמטגה,'הברייתאםןמקשההבבליאיןלמה I(ד" 1בגירסאטכןםטםע

ר"ט,עייןדב"ט.אליבאדמשבהביךושלמי

הדדי",נכךןבהדדךואזלןטיטה; •. Yר" •תרס'במפרט, 21

אייי""רבנר"ץשטת;רב 24

ומאירירראייטר"וכאבלעל".הכלרות 7"שנזטיוכהרייץ.בתןס',עלי: ..•נזירותשם

ונזרררתל IIיזאחרתגירסראףל I1הנהראשךגיםמכלאחרתמפרשך"א(!ליוזהכל"ונזיררת

מקבלאנרעכטירכליםךחיה,זהיאיןחיהשזהנזירהררנרשיחאהניבתרראמרטחזררנר!

נזרריתכלרמטםעהכל,עלינזירותנאםרןבסיף •..חיהזךט~לן~יךחיהשזןניןבזירית

אצלינן?ותיקןגרסכךרארליאחדללטוןכןבארהמפרשחייב"אנוהכןיזהעלמפיטהרצאתי

 .ב"רעייןאבלעלי".הנזרררתיכלהמפרט"גירס 9עכ"הטברללטין

בסד.תי"ג
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