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 ב״פשתה חלשיו תשרפ
 

 ari.kahn@biu.ac.il                     ןהאק דוד ירא ברה
 

Ziva and David Katz  
are honoured to sponsor Rabbi Ari Kahn’s Shiur  

on Thurs Nov 18, the 14th of Kislev  
In memory of Ziva’s father Henry Feld 

 
  גי - ז קוספ בל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב .1

 :ֹוּֽמִע ׁשיִ֖א תֹו֥אֵמ־עַּבְרַאְו Jְ֔תאָֽרְקִל Nֵ֣לֹה ֙םַגְו וָׂ֔שֵע־לֶא J֙יִ֙חָא־לֶא ּונאָּ֤ב רֹ֑מאֵל בֹ֖קֲעַי־לֶֽא םיִ֔כָאְלַּמַה ּ֙ובֻׁ֙שָּיַו )ז(
ֹּצַה־תֶאְו ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה־תֶא ץַחַּ֜יַו ֹו֑ל רֶ֣צֵּיַו דֹ֖אְמ בֹ֛קֲעַי אָ֧ריִּיַו )ח(  )ט( :תֹוֽנֲחַמ יֵ֥נְׁשִל םיִּ֖לַמְּגַהְו רָ֛קָּבַה־תֶאְו ןא֧
ֹּיַו  יִ֣בָא ֙יֵהIֱא ֒בֹקֲעַי ֘רֶמֹאּיַו )י( :הָֽטיֵלְפִל רָ֖אְׁשִּנַה הֶ֥נֲחַּמַה ֛הָיָהְו ּוהָּ֑כִהְו תַ֖חַאָה הֶ֥נֲחַּמַה־לֶא וָׂ֛שֵע אֹו֥בָי־םִא רֶמא֕
 לֹּ֤כִמ יִּתְנֹ֜טָק )אי( :\ָּֽמִע הָביִ֥טיֵאְו Wְּ֖תְדַלֹומְלּו Wְ֛צְרַאְל בּוׁ֧ש יַ֗לֵא רֵ֣מֹאָה '֞ה קָ֑חְצִי יִ֣בָא יֵ֖הIאֵו םָ֔הָרְבַא
 יֵ֥נְׁשִל יִתיִ֖יָה הָּ֥תַעְו הֶּ֔זַה ןֵּ֣דְרַּיַה־תֶא ֙יִּתְרַ֙בָע יִ֗לְקַמְב יִּ֣כ Wֶּ֑דְבַע־תֶא ָתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא תֶ֔מֱאָ֣ה־לָּכִמּו ֙םיִדָסֲחַה
 הָּ֣תַאְו )גי( :םיִֽנָּב־לַע םֵ֖א יִנַּ֔כִהְו אֹו֣בָי־ןֶּפ ֹו֔תֹא ֙יִכֹנָא אֵ֤רָי־יִּֽכ וָׂ֑שֵע דַּ֣יִמ יִ֖חָא דַּ֥יִמ אָ֛נ יִנֵ֥ליִּצַה )בי( :תֹוֽנֲחַמ
 :בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי־ֹאל רֶׁ֥שֲא םָּ֔יַה לֹו֣חְּכ Wֲ֙עְרַז־תֶֽא יִּ֤תְמַׂשְו \ָּ֑מִע ביִ֖טיֵא בֵ֥טיֵה ָּתְרַ֔מָא

  כ - חי קוספ גל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב .2
־תֶא ןֶקִּ֜יַו )טי( :ריִֽעָה יֵ֥נְּפ־תֶא ןַחִּ֖יַו םָ֑רֲא ןַּ֣דַּפִמ ֹו֖אֹבְּב ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֶׁשֲא םֶ֗כְׁש ריִ֣ע םֵ֜לָׁש בֹ֨קֲעַי ֹ֩אבָּיַו )חי(
 ַחֵּ֑בְזִמ םָׁ֖ש־בֶּצַּיַו )כ( :הָֽטיִׂשְק הָ֖אֵמְּב םֶ֑כְׁש יִ֣בֲא רֹו֖מֲח־יֵֽנְּב דַּ֥יִמ ֹו֔לֳהָא ֙םָׁש־הָטָֽנ רֶׁ֤שֲא הֶ֗דָּׂשַה תַ֣קְלֶח
 ס :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הjֱא לֵ֖א ֹו֔ל־אָרְקִּ֨יַו

  דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב .3
 יִּ֖וִחַֽה רֹו֛מֲח־ןֶּב םֶ֧כְׁש ּהָ֜תֹא אְרַּ֨יַו )ב( :ץֶרָֽאָה תֹו֥נְבִּב תֹו֖אְרִל בֹ֑קֲעַיְל הָ֖דְלָי רֶׁ֥שֲא הָ֔אֵל־תַּב ֙הָניִד אֵ֤צֵּתַו )א(
 רֵּ֖בַדְיַו ָ֔רֲעַּנַֽה־תֶא ֙בַהֱאֶּֽיַו בֹ֑קֲעַי־תַּֽב הָ֖ניִדְּב ֹוׁ֔שְפַנ קַּ֣בְדִּתַו )ג( :ָהֶּֽנַעְיַו ּהָ֖תֹא בַּ֥כְׁשִּיַו ּהָ֛תֹא חַּ֥קִּיַו ץֶרָ֑אָה איִׂ֣שְנ
ֹּיַו )ד( :ָֽרֲעַּנַֽה בֵ֥ל־לַע ֹּזַה הָּ֥דְלַּיַה־תֶא יִ֛ל־חַֽק רֹ֑מאֵל ויִ֖בָא רֹו֥מֲח־לֶא םֶ֔כְׁש רֶמא֣  עַ֗מָׁש בֹקֲ֣עַיְו )ה( :הָּֽׁשִאְל תא֖
 םֶ֖כְׁש־יִֽבֲא רֹו֥מֲח אֵ֛צֵּיַו )ו( :םָֽאֹּב־דַע בֹ֖קֲעַי ׁשִ֥רֱחֶהְו הֶ֑דָּׂשַּב ּוהֵ֖נְקִמ־תֶא ּו֥יָה ויָ֛נָבּו ֹוּ֔תִב הָ֣ניִּד־תֶא ֙אֵּמִט יִּ֤כ
 הָ֞לָבְנ־יִּֽכ דֹ֑אְמ םֶ֖הָל רַחִּ֥יַו םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙ובְּצַעְתִּֽיַו םָ֔עְמָׁשְּכ ֙הֶדָּׂשַה־ןִמ ּואָּ֤ב בֹ֜קֲעַי יֵ֨נְבּו )ז( :ֹוּֽתִא רֵּ֖בַדְל בֹ֑קֲעַי־לֶֽא
ֹל ןֵ֖כְו בֹ֔קֲעַי־תַּֽב־תֶא ֙בַּכְׁשִל לֵ֗אָרְׂשִיְב הָׂ֣שָע  ֹ֙וׁשְפַנ הָ֤קְׁשָֽח יִ֗נְּב םֶ֣כְׁש רֹ֑מאֵל םָּ֣תִא רֹו֖מֲח רֵּ֥בַדְיַו )ח( :הֶֽׂשָעֵי א֥
 ּונָּ֖תִאְו )י( :םֶֽכָל ּו֥חְקִּת ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו ּונָ֔ל־ּונְּתִּת ֙םֶכיֵתֹֽנְּב ּונָ֑תֹא ּו֖נְּתַחְתִֽהְו )ט( :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל ּהָ֛תֹא אָ֥נ ּו֨נְּת םֶ֔כְּתִבְּב
ֹּיַו )אי( :ּהָּֽב ּו֖זֲחָאֵֽהְו ָהּו֔רָחְסּו ּ֙ובְׁש םֶ֔כיֵנְפִל ֣הֶיְהִּת ֙ץֶרָ֙אָהְו ּובֵׁ֑שֵּת  ןֵ֖ח־אָצְמֶא ָהיֶ֔חַא־לֶאְו ָהיִ֣בָא־לֶא ֙םֶכְׁש רֶמא֤
 יִ֥ל־ּונְתּו יָ֑לֵא ּו֖רְמֹאּת רֶׁ֥שֲאַּכ הָ֔נְּתֶ֨אְו ןָּ֔תַמּו רַהֹ֣מ ֙דֹאְמ יַ֤לָע ּוּ֨בְרַה )בי( :ןֵּֽתֶא יַ֖לֵא ּו֛רְמֹאּת רֶׁ֥שֲאַו םֶ֑כיֵניֵעְּב
 הָ֥ניִּד תֵ֖א אֵּ֔מִט רֶׁ֣שֲא ּורֵּ֑בַדְיַו הָ֖מְרִמְּב ויִ֛בָא רֹו֥מֲח־תֶאְו םֶ֨כְׁש־תֶא בֹ֜קֲעַי־יֵֽנְב ּו֨נֲעַּיַו )גי( :הָּֽׁשִאְל ָ֖רֲעַּנַֽה־תֶא
ֹל םֶ֗היֵלֲא ּו֣רְמֹאּיַו )די( :םָֽתֹחֲא  הָּ֥פְרֶח־יִּֽכ הָ֑לְרָע ֹו֣ל־רֶׁשֲא ׁשיִ֖אְל ּונֵ֔תֹחֲא־תֶא ֙תֵתָל הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙תֹוׂשֲעַל ֙לַכּונ א֤
ֹזְּב־Nַא )וט( :ּונָֽל אוִ֖ה ־תֶאְו םֶ֔כָל ּ֙וניֵ֙תֹנְּב־תֶא ּוּנַ֤תָנְו )זט( :רָֽכָז־לָּכ םֶ֖כָל לֹּ֥מִהְל ּונֹ֔מָכ ּויְ֣הִּת םִ֚א םֶ֑כָל תֹו֣אֵנ תא֖
ֹל־םִאְו )זי( :דָֽחֶא םַ֥עְל ּוניִ֖יָהְו םֶ֔כְּתִא ּונְבַׁ֣שָיְו ּונָ֑ל־חַּֽקִֽנ םֶ֖כיֵתֹנְּב  ּונֵּ֖תִּב־תֶא ּונְחַ֥קָלְו לֹוּ֑מִהְל ּוניֵ֖לֵא ּו֛עְמְׁשִת א֧
ֹלְו )טי( :רֹוֽמֲח־ןֶּב םֶ֥כְׁש יֵ֖ניֵעְבּו רֹו֑מֲח יֵ֣ניֵעְּב םֶ֖היֵרְבִד ּו֥בְטיִּֽיַו )חי( :ּונְכָֽלָהְו  רָ֔בָּדַה תֹוׂ֣שֲעַל ֙רַעַּ֙נַה רַ֤חֵא־אֽ
ֹבָּיַו )כ( :ויִֽבָא תיֵּ֥ב לֹּ֖כִמ דָּ֔בְכִנ אּו֣הְו בֹ֑קֲעַי־תַֽבְּב ץֵ֖פָח יִּ֥כ ־לֶא ּו֛רְּבַדְי ַֽו םָ֑ריִע רַעַׁ֣ש־לֶא ֹו֖נְּב םֶ֥כְׁשּו רֹו֛מֲח א֥
־תַבֲחַֽר הֵּ֥נִה ץֶרָ֛אָהְו ּהָ֔תֹא ּו֣רֲחְסִיְו ֙ץֶרָ֙אָב ּו֤בְׁשֵיְו ּונָּ֗תִא םֵ֣ה םיִ֧מֵלְֽׁש הֶּלֵ֜אָה םיִׁ֨שָנֲאָה )אכ( :רֹֽמאֵל םָ֖ריִע יֵׁ֥שְנַא
 תֶבֶׁ֣שָל ֙םיִׁשָנֲאָה ּונָ֤ל ּותֹ֨אֵי תֹאזְּ֠ב־Nַא )בכ( :םֶֽהָל ןֵּ֥תִנ ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו םיִׁ֔שָנְל ּונָ֣ל־חַּֽקִנ ֙םָתֹנְּב־תֶא םֶ֑היֵנְפִל םִיַ֖דָי
 ּונָ֖ל אֹו֥לֲה םָּ֔תְמֶהְּב־לָכְו ֙םָנָיְנִקְו םֶ֤הֵנְקִמ )גכ( :םיִֽלֹּמִנ םֵ֥ה רֶׁ֖שֲאַּכ רָ֔כָז־לָּכ ּ֙ונָ֨ל לֹוּ֥מִהְּב דָ֑חֶא םַ֣עְל תֹו֖יְהִל ּונָּ֔תִא
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 רָ֔כָז־לָּכ ּ֙ולֹּ֨מִּיַו ֹו֑ריִע רַעַׁ֣ש יֵ֖אְצֹי־לָּכ ֹו֔נְּב םֶ֣כְׁש־לֶאְו ֙רֹומֲח־לֶא ּו֤עְמְׁשִּיַו )דכ( :ּונָּֽתִא ּו֖בְׁשֵיְו םֶ֔הָל הָתֹו֣אֵנ Nַ֚א םֵ֑ה
 יֵ֤חֲא יִ֜וֵלְו ןֹו֨עְמִׁש בֹקֲעַ֠י־יֵנְב־יֵֽנְׁש ּו֣חְקִּיַו םיִ֗בֲאֹּֽכ םָ֣תֹויְהִּֽב יִׁ֜שיִלְּׁשַה םֹוּ֨יַב ֩יִהְיַו )הכ( :ֹוֽריִע רַעַׁ֥ש יֵ֖אְצֹי־לָּכ
 ּו֧חְקִּיַו בֶרָ֑ח־יִפְל ּו֖גְרָה ֹו֔נְּב םֶ֣כְׁש־תֶאְו ֙רֹומֲח־תֶאְו )וכ( :רָֽכָז־לָּכ ּו֖גְרַהַּֽיַו חַטֶּ֑ב ריִ֖עָה־לַע ּואֹ֥בָּיַו ֹוּ֔בְרַח ׁשיִ֣א ֙הָניִד
־תֶא )חכ( :םָֽתֹוחֲא ּו֖אְּמִט רֶׁ֥שֲא ריִ֑עָה ּוּזֹ֖בָּיַו םיִ֔לָלֲחַ֣ה־לַע ּואָּ֚ב בֹ֗קֲעַי יֵ֣נְּב )זכ( :ּואֵֽצֵּיַו םֶ֖כְׁש תיֵּ֥בִמ הָ֛ניִּד־תֶא
־תֶאְו םָ֤ליֵח־לָּכ־תֶאְו )טכ( ּ:וחָֽקָל הֶ֖דָּׂשַּב רֶׁ֥שֲא־תֶאְו ריִ֛עָּב־רֶׁשֲא תֵ֧אְו םֶ֑היֵרֹמֲח־תֶאְו םָ֖רָקְּב־תֶאְו םָ֥נֹאצ
ֹּיַו )ל( :תִיָּֽבַּב רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖אְו ּוּזֹ֑בָּיַו ּו֖בָׁש םֶ֔היֵׁשְנ־תֶאְו ֙םָּפַט־לָּכ  ֒יִתֹא םֶּ֣תְרַכֲע ֘יִוֵל־לֶאְו ןֹו֣עְמִׁש־לֶא בֹ֜קֲעַי רֶמא֨
 )אל( :יִֽתיֵבּו יִ֥נֲא יִּ֖תְדַמְׁשִנְו יִנּוּ֔כִהְו ֙יַלָע ּו֤פְסֶאֶנְו רָּ֔פְסִמ יֵ֣תְמ ֙יִנֲאַו יִּ֑זִרְּפַבּו יִ֖נֲעַנְּכַּֽב ץֶרָ֔אָה בֵׁ֣שֹיְּב ֙יִנֵׁ֙שיִאְבַהְל
  :ּונֵֽתֹוחֲא־תֶא הֶׂ֖שֲעַי הָ֕נֹוזְכַה ּו֑רְמֹאּיַו

  א קוספ הל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב .4
ֹּיַו  יֵ֖נְּפִמ Wֲ֔חְרָבְּב Wיֶ֔לֵא הֶ֣אְרִּנַה ֙לֵאָל ַחֵּ֔בְזִמ םָׁ֣ש־הֵׂשֲעַו םָׁ֑ש־בֶׁשְו לֵ֖א־תיֵֽב הֵ֥לֲע םּו֛ק בֹ֔קֲעַי־לֶֽא ֙םיִהjֱא רֶמא֤
 :Wיִֽחָא וָׂ֥שֵע

  טי ןמיס חלשיו תשרפ )רבוב( אמוחנת שרדמ .5
 ןיארמ ,ןייונו ןרשעו ןחכ ןיארמ וליחתה לארשי ץראל בקעי ינב ואבש ןויכ ,ץראה תונבב תוארל א"ד
 בקעיו ןרשוע ןיארמ ,)הכ דל תישארב( ]רכז לכ וגרהיו 'וגו וברח שיא[ 'וגו בקעי ינב ינש וחקיו ןחכ
 ,ןינמ ןייונו ,ןילטא חתופ ליחתה ,)זי גל /תישארב/ םש( תוכוס השע והנקמלו תיב ול ןביו התוכס עסנ
 אריו ,םיאור םיעשרה ,ץראה אישנ יוחה רומח ןב םכש התוא אריו .תוארילו תוארל האל תב הניד אצתו
 דוד רמא ,)ב דל /תישארב/ םש( רומח ןב םכש התוא אריו ,)ו חכ תישארב( ושע אריו ,)ה ג רתסא( ןמה
 הילע אב אייטח וזיאמו .הנעיו התוא בכשיו התוא חקיו .)דכ טס םילהת( תוארמ םהיניע הנכשחת
 םיטבשהו אב וניבא בקעי היהש העשב אלא ,)די ו בויא( בוזעי ידש תאריו דסח והערמ סמל ביתכ ,לרעה
 בקעי לטנ ,)ז בל תישארב( ושע לא ךיחא לא ונאב ול ורמאו םיכאלמה ואבש ןויכ ,ומע הניד התיה ומע
 התוא התכסח אוה ךורב שודקה ל"א ,השאל התוא לוטיו ושע התוא הארי אלש ,הביתב הנתנו הניד
 התיה אמש ושעל תאשינ התיה וליא ,דסח והערמ סמל ביתכד אוה ,תנקותמ איה לרע םדאל ךייח ונממ
 התוא אריו ,הדגנכ אב הריאמ ןב ירה התוא התכסח ךכיפל ,ותוא הרייג אל בויא הלטנשכ ,ותוא תרייגמ
 .רומח ןב םכש

  גכ קוספ בל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב י"שר .6
 ךכלו ח,ויניע ושע הב ןתי אלש הינפב לענו הביתב הנתנ ז,התיה ןכיה הנידו - וידלי רשע דחא תאו )גכ(
 :םכש דיב הלפנו ,בטומל ונריזחת אמש טויחאמ הענמש בקעי שנענ

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב י"שר .7
 :המכחב - המרמב
 :םתוחא הניד תא אמט ירהש ,הימר התיה אלש רמוא בותכה - אמט רשא

  הל קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב .8
ֹּיַו  :Jֶֽתָכְרִּב חַּ֖קִּיַו הָ֑מְרִמְּב Wיִ֖חָא אָּ֥ב רֶמא֕

  הל קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב י"שר .9
 :המכחב נ- המרמב

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב )בוט חקל( אתרטוז אתקיספ .10
 בקעי ינב ונעיו ךכ ,המכח איהו המרמב הכרבה בקעי חקלש םשכ .המרמב 'וגו בקעי ינב ונעיו )גי
 :ושע הרושכו ןידכ ,םתוחא הניד תא אמט רשא ל"ת ,הימרב רמאת אמשו ,המרמב
  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב )רבוב( בוט לכש
 .ןהיבא ינפל רבדל וצפק המלו ,ושריפו רחא בותכ אבו ,ומתס ןאכ אלא ,יולו ןועמש הז .בקעי ינב ונעיו

 תא ליפשהו אבש ןויכ ,וב המרמ אלו םכשל עירכמ היה אלו ,רתויב דיסחו םת אוהש וב ןיעדוי ויהש
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 בקעי רמאיו ביתכו ,)ו טמ תישארב( ישפנ אבת לא םדסב ה"שז .המרמב :רבדל וצפק ךכל ,ךכ לכ ומצע
 :ונשרדדכ .םתוחא הניד תא אמט רשא :המל ךכ לכו ,)ל דל תישארב( יתוא םתרכע יול לאו ןועמש לא

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב לודגה שרדמ .11
 .םתחא הניד תא אמט רשא תרמוא שדקה חורו המרמב ורמא םה .המרמב 'גו בקעי ינב ונעיו
  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב סולקנוא םוגרת
 :ןוהתחא אניד תי ביאסד ולילמו אמכחב יהובא רומח תיו םכש תי בקעי ינב וביתאו

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב ק"דר .12
 רבדה חינהו ויתפשב המרמ רבד אל ול אטחש יפ לע ףא המרמב רבד אל אוה לבא - בקעי ינב ונעיו
 :םהירבדב ותוא ואמרי םא ןועל הז ובשח אל םתוחא הניד תא אמטש רובעבו .המרמב םהל ונע םהו ,וינבל

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב ם"במרה ןב םהרבא יבר .13
 םדגנ הטוחהו ושפנל הואתמה )היה( אוהש יפל רומחל םכש הבושתב םימידקמ ויה .'גו בקעי ינב ונעיו
 :ונממ םקנהל ונויכ רשאו
 אלא הב )שמתשהל( רתיה םמצעל ורוה אלו םהיתודממ הניא המרמהש יפל ...םעטב המרמב ורמאמו
 :'גו ררבתת רבנ םע ה"ע דוד רמאש המ ךרד לע םדגנ ולעפ עורב םדקש ימ דגנ

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב ן"במר .14
 ןקזה לבא ,ורבד היחא לאו היבא לא םכשו רומח הנה - המרמב ויבא רומח תאו םכש תא בקעי ינב ונעיו
 אל ןולקל םהל רבדה תויה רובעב יכ ,ודובכל הזה ןינעב ומוקמב ורבדי וינב יכ ,רבד םתוא הנע אל
 :ללכ וב רבדל ויפ חתפיש וצרי
 יכ םנעמ עדויה אוהו ,ויה וינפל יכ ,ונע ותצעבו היבא ןוצרב יכ הארנ רבדהש ,הלאש ןאכ שיו
 אמט רשא ינענכל ותב אישהל ונוצר היהיש ןכתי אלש ,דועו .סעכ המל ןכ םאו ,ורבדי המרמב
 םפא ררא באהו ,השעמה ושע םדבל יולו ןועמשו ,המרמב הזה הנעמה ונע םיחאה לכ הנהו .התוא
 :םדבל םהל
 ילוא םאו ,ריעה ינב ןכ ושעי אלש ובשח יכ ,רכז לכ םהל לומהל םרמאב התיה המרמה יכ הבושתהו
 תאזו ,םכש תיבמ םתב תא וחקיו םיבאוכ םתויהב ישילשה םויב ואובי םילומנ םלכ ויהיו םאישנל ועמשי
 :ריעה ישנא לכ וגרהו םהמ םקנהל וצר יולו ןועמשו ,םהיבא תושרבו םיחאה לכ תצע
 וגרהיש םהל יוארהו ,ול ואטח אל רשא ריעה ישנא וגרהש לע םפא רראש בקעיל סעכה היהש ןכתיו

 אמט רשא ורבדיו המרמב ויבא רומח תאו םכש תא בקעי ינב ונעיו בותכה רמאש המ והזו .ודבל םכש
 …:םהל השעש הלבנה רובעב המרמב ול רבדל ומיכסה םלוכ יכ ,םתוחא הניד תא

  גי קוספ דל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב בקעיל תמא .15
 .02םתוחא הניד תא אמט רשא ורבדיו המרמב 'וג בקעי ינב ונעיו )גי(
 :ןהילע דומעל ונילעש תוהימת המכ םנשי רומח ןב םכשו הניד השעמ ןינעב הרותה רופיסב
 דע בקעי שירחהו הדשב והנקמ םע ויה וינבו ותב הניד תא םכש אמט יכ עמש בקעיו :בותכ 'ה קוספב )א
 ?ונב םכשו רומחל תונעל לוכי אוה היה אל יכו ,הדשה ןמ וינב לש םבושל בקעי ןיתמה עודמ .םאב

 
 ןיא" לש ללכהש ףיסוהו ,"טשפ" ךרדב םה ןאכ וירבדש רמא הז ןינע וניבר ראיבשכ .העומשה יפמ שדחמ רדוסו דבוע . 20
 רשפא ןכלו ומצע קוספה רואיב לע בבוס טשפהש אלא ,טשפה יפלכ שורדה לש ותותיחפ םושמ וניא "שורדה לע ןיבישמ
 ,הז קוספל וכימסמ אוהש קרו ותעדמ שודיח וא ירוקמ ןויער הזיא עיבהל אלא הניא שרודה תנווכ םנמא ,וילע בישהל
 ומכ אוה שודיחה וא ןויערה רקיע - הברדאו ,ובישהל ךייש אל ןכלו רחא קוספל ןויערה ךימסי הז קוספמ וכירפת םאו

 תויאר חכמ אלו שדחמה לש הרות תעדה חכמ עבונ אוהש ןויכמ הז לע קולחל רשפא יאש םינושארה ובתכש "יל הארי"ה
 .הזב ק"ודו ,ארקמה ףוגמ
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 בותכה היה אלוליא קיפסמ היה אל יכו ,"םתוחא הניד תא אמט רשא" :ונינפלש קוספה שוריפ המ )ב
 אמט רשא" ורמואב בותכה שיגדמ המ ?"ורבדיו המרמב ויבא רומח תאו םכש תא בקעי ינב ונעיו" רמוא
 ?"םתוחא הניד תא
 יתוא םתרכע :יולו ןועמש לע בקעי סעכ ,םכש ישנא תא יולו ןועמש וגרהש רחאל ,רופיסה ףוסב )ג
 וניצמ אלו ,וניתוחא תא השעי הנוזכה :בקעיל ונע יולו ןועמשש ראובמ א"ל קוספב .'וגו ינשיאבהל

 ?םנמואה .םתנעט םע םיכסהש הארנכו ,םהל הנעי בקעיש
 ,המרמב אלא הז ןיאש ןיבה יאדוב בקעי ,םילומנ םה רשאכ לומהל םכש ישנאל וצעי בקעי ינבשכ )ד

 יפל .םתוא תומרל אלא םתנווכ ןיאש חרכהבו ,םכש ישנא םע ונתחתי אל וינבש ול היה רורב ירהש
 אל עודמ ,םכש ישנא תא וגרהש רחאל דע יולו ןועמש לע ףוזנל בקעי ןיתמה עודמ ,ןיבהל שי הז
 ?השעמה םדוק םהב החימ
 הגהנה ינפואו יגוס םנשיש ןיחבהלו ריכהל םדוקמ ונילע ,הז ערואמב בקעי לש ותגהנה תא ןיבהל ידכ
 לוקיע םוש ילב ,הרשיהו הטושפה הגהנהה .םדאה אצמנ וב רשא בצמה תואיצמב יולת הזשו ,םינוש
 אלו וז ךרדב טוקנל םדאה לע יאדוב םיליגר םיבצמב ."הנושאר הבשחמ" םשב התונכל רשפא ,לותיפו
 קוסע אוהש ןמזב לשמלו ,וזכ תוגהנתה ליעות אל וב בצמב םדא אצמנ םימעפל לבא .הנממ זוזל
 תוגהנתה .ימומרע ןפואב גהנתהל אוה םג חרכומ זא ,לכונ וא ימומרע םדא םע תוחצנתהו תודדומתהב
 ."הינש הבשחמ" םשב תונכל רשפא הז ןיעמ
 ךרדב ויהו םירצממ ואצישכ לארשי ינב םע 'ה תגהנהב וניצמ "הינש הבשחמ" ןפואב תוגהנתהל אמגוד
 ןפ םיקלא רמא יכ בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו םעה תא הערפ חלשב יהיו" .ףוס םיל
 ינב תא גיהנה 'הש ריבסמ 12ם"במרה .]ז"יפ ג"י תומש[ "המירצמ ובשו המחלמ ותוארב םעה םחני
 ינב תא גיהנהל ךירצ 'הש הרמא "הנושארה הבשחמה" .המרעב אלא המכחב אל ,"המרעב" לארשי
 לארשי ינבל הרסח התיה ןיידע איהה הפוקתבש אלא .לארשי ץראל םירצממ רתויב הרצקה ךרדב לארשי
 הז אשונב הבשחמה תוריהב םהל היה אל ;לארשי ץרא תא שובכל ידכ תכרצנה המלשה הנומאה תגרדמ
 םחנ אל ןכל ,המלש התיה אל איהה תעב לארשי ץרא ןינעב םתבשחמש ןויכמו .ירמגל 'הב וחטב אלו
 הנומאה םלצא השבגתנו הרהבתנש דע םכרד לקיעו םתוא בביס אלא ,םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא
 הבשחמ ,"המרע"ב הגהנה תארקנ וזכ הגהנה .תומוא 'זה ןמ דחפל אלו לארשי ץראל תכלל הבשחמהו

 .הינש
 ינש ןיב דוחיאלו םהידיל הניד לש התניתנ לע ומע ןתילו אשיל ידכ בקעיל ואב ויבא רומחו םכששכ
 ."הנושאר הבשחמ" ןפואב גהנתהל רשפא יא רומחו םכש לש םגוסמ םישנא םעש בקעי עדי ,םימעה
 ךכ אל .ללכב חילצמ היה אל ,דימו ףכית הניד תא וררחשיש תופיקתב שרודו םהילע םייאמ היה וליא
 םתא גוהנל אלא תורשפאה התיה אל ןאכ .רומחו םכש לש םגוסמ םישנא םע ןתמו אשמ םילהנמ
 ,בקעיל תמא ןתת ,םלועב "תמאה תרות" לש הלענה גיצנה רותב ,בקעי לבא .הינש הבשחמ ,"המרמב"
 התיה בקעי ליבשב .המרעב רומחו םכש םע גהנתהלו ורדגמ גורחל ומצעל תושרהל לוכי היה אל
 אלו "םשה לוליח" ןיעמל בקעי ששח ןכלו ,ורוד ינב תא דמילו שרדש לכמ הדח היטס וז ןיעמ תוגהנתה
 םימעפל יכ ,וז ןיעמ הגהנה רוסמל לוכי בקעי היה וינבל םנמא .שירחהל אלא הרירב םוש ול היה
 ,לפתת שקע םע ]ז"כפ ב"כ ב"ש[ איבנה רמאמכו ,הינש הבשחמ ןפואב גהנתהל םדאה ךירצ תמאב

 
 ינלאשתו 'וכ ותמכחו םשה תמרע םהמ ךל ראבתי 'וכ תויקלאה תולועפב ןנובתתשכ :]ב"ל קרפ ג"ח[ םיכובנ הרומ . 21
 םה וליאכ רחא רבד ינפמ םה לבא םמצעל םינווכמ יתלב םלכ םהו 'וכ תומוצע תולועפו תוצמ ואבי ךיא יל רמאתו ךבלב
 יתבושת עמש 'וכ הנושארה ותנווכ ונל תווצל ולצא היה ענומ הז יאו ,הנושארה ותנוכ לא עיגהל ונל םשה השעש הלובחת
 םשה בסהש ומכו 'וכ םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו ורמא אוהו הושב ןינעה הז ומכ הרותב אב רבכש אוהו 'וכ
 דע תרחא ךרד לא עבטה יפל ולבסל םילוכי ויה אלש המ תארי ינפמ הלחת תנווכמ התיה רשא הרשיה ךרדה ןמ םתוא
 .ךרואב דוע ש"ייעו ,'וכו הנושארה הנווכה עיגתש
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 תונעל לוכי וניאש בקעי האר רשאכ ,ךכיפלו .הזמ חומצל לוכיש םשה לוליח ינפמ ששח ומצעל קרו
 .הדשה ןמ וינב ורזחשכ דע בקעי שירחה ןכל ,הינש הבשחמ אלו הנושאר הבשחמ אל ,רומחו םכשל םולכ
 .]נ"פ ד"כ הרש ייח תשרפב ליעל כ"שמ ע"עו[
 תא בקעי ינב ושילחי הלימה ידי לעש ]ן"במרה ריבסה רשאכ[ התיה ותבשחמו בקעי תנווכ םנמאו
 הלועפ .ריעה ןמ תאצלו הניד תא תחקלו םכש לש ותיבל סנכיל ולכוי םהש ךכ ידכ דע םכש ישנא
 וחקל יולו ןועמש רשאכ ןכלו .ותעד לע ללכ בקעי הלעה אל ,ריעה לכ תברחה רמולכ ,וזמ הלודג רתוי
 חיכוהו םהילע סעכ ןכלו ,םתלועפמ דרחומו עתפומ בקעי היה ,ריעה ישנא לכ תא וגרהו וברח שיא
 ןפואב גהנתהל םהל רתומ היה בצמה יפלש ףאד ,התיה ותטיש ."יתוא םתרכע" :ןגוהכ םתוא
 תצפהב וכלהמו וכרד לכ יכ ,וזכ תופיקתבו תומילאב גהנתהל םהל רתוה אל ןפוא םושב לבא ,ימומרע
 הסואמ התיה יולו ןועמש ושעש וזכ תימומרעו תירקש הלועפו ,םעונהו תמאה לע הדסונ םלועב 'ה תרות
 .ומעטל הרזו ויניעב
 אוה ןיא .בקעי לש ותעד תא החינהש ומכ תיארנ ,וניתוחא תא השעי הנוזכה :יולו ןועמש לש םתבושת
 רחאל םינש הברה אלא וישכע אל לבא ,םהל הנע ןכ בקעיש איה תמאה לבא .םהירבד לע םולכ הנוע
 ןועמש" :יולו ןועמשל רמא ,םתוא ךרבל וינב לכל ארקו םלועהמ רטפהל בקעי לש ותעש העיגהשכ ,ןכמ
 םציפאו בקעיב םקלחא" :םשינעהש אלא הז קר אלו ,]ה"פ ט"מ[ "םהיתרכמ סמח ילכ םיחא יולו
 ויהי אלו ודרפיש ולא םייוארש ,רמולכ ,אטחה םע הדמ דגנכ הדמ אוה שנועה וטושפ יפל ."לארשיב
 רמא בקעיש ראבמ םש י"שר לבא .םינטשפה םש ושריפ ןכו ,הער תושעלו םקנהל ולכוי אלש ידכ דחיב
 דמללו השודק ישימשתה תא ןקתל ריעל ריעמ וכליש תוקונית ידמלמהו םירפוסה ויהי םהש יולו ןועמשל
 ונויבצ תרימשו ידוהיה ךוניחה לש ודיתע דקפוה עודמ ,רואיב ןועט הרואכל הז .הרות לארשי ינב תא
 ?הזב הדמ דגנכ הדמה המ ?יולו ןועמש ידיב אקוד םעה לש
 הנוזכה" ול ונעש םתבושתמ .וז המר הרשמל םימיאתמ ,םהיחא ראשמ רתוי ,םהש האר בקעיש הארנכ
 .םתוחא דובכ תלצה לש הנוילעה המישמל םתוהמ לכ תא ורסמ םהש בקעי ןיחבה "וניתוחא תא השעי
 ןועמש קר לבא ,הל רוזעל םתעדב ולמגו םתוחא הניד לש הבאכלו הרעצל םידע ויה םיחאה ראש םג
 הנוזכה" :םהיפמ הטלמנש הקעזה .םמצע לש באכהו רעצה הז וליאכ הבאכו הרעצ תא ושיגרה יולו
 רעצב תיתימא תופתתשהו ימינפ באכ ךותמ העבנ םתלועפש בקעיל הריהבה "וניתוחא תא השעי
 אלא םשפנל חונמ ואצמ אלש ךכ ידכ דע ,תרשפתמ יתלבו תרעוב תואנקל םתוא ץירמה הזו ,תלוזה
 ,םמצע באכ אוה וליאכ תלוזה באכ םישיגרמה ,הזכ גוסמ םישנא קר .ריעה לכ תא וסרהי ןכ םא
 'ה תרות תא ץיפהל ריעל ריעמ דודנל ידכ םדואמו םשפנ ורסמיו םדיב םידונדנה הטמ תא וחקי ולא קר
 רתוי םישועה ולא ידי לע אלא ןגוהכ תעצבתמ הניא וזכ השודק המישמ .לארשי ידלי תא ךנחלו םלועב
 אצמנו .הזה דיקפתה תא םהילע בקעי דיקפה ןכלו ,םבבלב תרעוב 'ה תאנקש ולא ,םתמישממו םתבוחמ
 יפל םהל םיאתמה םדיתע תא םדעב אוצמל היה ותנווכ אלא ,םשינעהל התיה אל הזב בקעי תנווכש
 .22הזב ק"ודו ,םצרמו םתוחוכ

  ט - ה קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב .16
 ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֖נַה־תֶאְו ּוׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא ֙םָׁשּוכְר־לָּכ־תֶאְו ויִ֗חָא־ןֶּב טֹו֣ל־תֶאְו ֹוּ֜תְׁשִא יַ֨רָׂש־תֶא ֩םָרְבַא חַּ֣קִּיַו )ה(
 הֶ֑רֹומ ןֹו֣לֵא דַ֖ע םֶ֔כְׁש םֹו֣קְמ דַ֚ע ץֶרָ֔אָּב ֙םָרְבַא רֹ֤בֲעַּיַו )ו( :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ּואֹ֖בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל ּו֗אְצֵּיַו ןָ֑רָחְב
ֹּיַו םָ֔רְבַא־לֶא '֙ה אָ֤רֵּיַו )ז( :ץֶרָֽאָּב זָ֥א יִ֖נֲעַנְּכַֽהְו ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ןֵּ֖תֶא Wֲ֔עְרַ֨זְל רֶמא֕  הֶ֥אְרִּנַה '֖הַל ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָׁש ןֶבִּ֤יַו תא֑

 
 רואיבב בתכש המ ש"ייעו ,ןועמש אלו וז ותמישמב חילצה יול קרש וניבר ראיבש ]ז"פ ט"מ[ יחיו תשרפב ןלהל ןייעו . 22
 .םירבדה
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 '֔הַֽל ַ֙חֵּ֙בְזִמ םָׁ֤ש־ןֶבִּֽיַו םֶדֶּ֔קִמ יַ֣עָהְו ֙םָּיִמ לֵ֤א־תיֵּֽב הjֳ֑הָא ֣טֵּיַו לֵ֖א־תיֵֽבְל םֶדֶּ֛קִמ הָרָ֗הָה םָּׁ֜שִמ קֵּ֨תְעַּיַו )ח( :ויָֽלֵא
 פ :הָּבְג ֶּֽנַה ַעֹו֖סָנְו \ֹו֥לָה םָ֔רְבַא עַּ֣סִּיַו )ט( :'ֽה םֵׁ֥שְּב אָ֖רְקִּיַו

  .בק ןירדהנס ילבב דומלת .17
 םֹוקָמ ,יֵסֹוי יִּבַר םּוּׁשִמ אָנָּת - - "ֹותֹא Nיִלְמַהְל ,לֵאָרְׂשִי לָכ ּואָּב םֶכְׁש יִּכ םֶכְׁש םָעְבַחְר Nֶלֵּיַו" )בי א"מ(
 םש( .דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ הָקְלְחֶנ םֶכְׁשִּב ,ףֵסֹוי תֶא ויָחֶא ּורְכָמ םֶכְׁשִּב ,הָניִּד תֶא ּוּנִע םֶכְׁשִּב - תּונָעְרֻפְל ןָֻּמזְמ
 'ֹוגְו "םִיָלָׁשּוריִמ אָצָי םָעְבָרָיְו" )אי

The verse states: “And Rehoboam went to Shechem; for all Israel came to Shechem, to make 
him king” (I Kings 12:1). It was taught in the name of Rabbi Yosei: Shechem is a place 
ordained for calamity. In Shechem, they tormented and raped Dinah, in the outskirts 
of Shechem the brothers sold Joseph, in Shechem the kingdom of the house of David was 
divided. 

  ב קרפ - בשיו אמוחנת שרדמ .18
 תֶא ּוּנִע םֶכְׁשִּב .תּונָעְרֻּפַל ןָֻּמזְמ םֹוקָמ ,הָמֶכְׁש ֹאבָּיַו 'ֹוגְו Jיֶחַא םֹולְׁש תֶא הֵאְר אָנ Nֶל ,ףֵסֹויְל בֹקֲעַי רַמָא
 םיכלמ( םִיַרְפֶא רַהְּב םֶכְׁש תֶא םָעְבָרָי ןֶבִּיַו ,דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ הָקְלְחֶנ םֶכְׁשִּב ,ףֵסֹוי תֶא ּורְכָמ םֶכְׁשִּב ,הָניִּד
 .)אכ ,ט לאינד( לֵאיִרְבַּג ׁשיִאָהְו :רַמֱאֶּנֶׁש ,לֵאיִרְבַּג אָּלֶא ןאָּכ רּומָאָה ׁשיִא ןיֵא ,ׁשיִא ּוהֵאָצְמִּיַו .)הכ ,בי א
 הָׂשָע הֶמ .ֹוב ּויָה םיִּבַרְקַעְו םיִׁשָחְנ ,ֹוּב ןיֵא םִיַמ ,'ֹוגְו הָרֹּבַה ֹותֹא ּוכִלְׁשַּיַו ּוהֻחָּקִּיַו ,'ֹוגְו קֹחָרֵמ ֹותֹא ּואְרִּיַו
 דָחֶא םֹוקָמְּב ןיִבְׁשֹוי ויָחֶא הָעְׁשִתְו ,ףֵסֹוי תֶא תֹולֲעַהְל הָלְיַּלַּב דֵריֵל םיִרָהֶה ןִמ דָחֶאְּב בַׁשָיְו Nַלָה ,ןֵבּואְר
 .ֹותיִמֲהַל תַחַא הָצֵעְּב דָחֶא ׁשיִאְּכ

And Jacob said to him: “Go now, see whether it is well with thy brethren … and he 
came to Shechem (ibid. 37:14).1 This place had previously been designated for 
punishment. Dinah was dishonored in Shechem, Joseph was sold in Shechem, and 
David’s kingdom was divided at Shechem: Jeroboam built Shechem in the hill 
country of Ephraim (I Kings 12:25). 

  די קוספ זל קרפ )בשיו תשרפ( תישארב י"שר .19
 ,דוד תיב תוכלמ הקלחנ םש ,הניד תא ונע םש ,םיטבשה ולקלק םש ,תונערופל ןכומ םוקמ - המכש אביו

 :'וגו המכש םעבחר ךליו )א י ב"יהד( רמאנש
  די קוספ גמ קרפ )ץקמ תשרפ( תישארב י"שר .20

 רַמָאֶׁש יִמ ֹוׁשָרְדִמּו .ֹוטּוׁשְפ ּוהֶז ,םיִמֲחַר םֶכָל ןֵּתִי ,ןֵּתִל ֹודָיְּב תֶלֹכְיַה יַדְכּו ויָמֲחַר תַניִתְנִּב יַּדֶׁש - ידש לא
 ,ףֵסֹוי תַרָצ ,הָניִּד תַרָצ ,לֵחָר תַרָצ ,וָׂשֵע תַרָצ ,ןָבָל תַרָצ ,יַרּועְּנִמ יִּתְטַקָׁש ֹאּלֶׁש ,יַתֹורָצְל יַּד רַמֹאי ,יַּד םָלֹועָל
 :ןיִמָיְנִּב תַרָצ ,ןֹועְמִׁש תַרָצ

  א דומע ה ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת .21
 ןָנָתְנ ֹאל ןָּלּוכְו ,לֵאָרְׂשִיְל אּוה Nּורָּב ׁשֹודָּקַה ןַתָנ תֹובֹוט תֹונָּתַמ ׁשjָׁש :רֵמֹוא יאַחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ,אָיְנַּת
 רֶבֶּגַה יֵרְׁשַא״ :רַמֱאֶּנֶׁש — ןִיַּנִמ הָרֹוּת .אָּבַה םָלֹועָהְו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו הָרֹוּת :ןֵה ּוּלֵא ,ןיִרּוּסִי יֵדְי לַע אָּלֶא
 ,״ָּךֶרְּסַיְמ Jיֶהjֱא ׳ה ֹונְּב תֶא ׁשיִא רֵּסַיְי רֶׁשֲאַּכ יִּכ״ :ביִתְכִּד ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא .״ּוּנֶדְּמַלְת Jְתָרֹוּתִמּו ּהָּי ּוּנֶרְּסַיְּת רֶׁשֲא
 .״הָבֹוט ץֶרֶא לֶא Jֲאיִבְמ Jיֶהjֱא ׳ה יִּכ״ :ּהיֵרְתָּב ביִתְכּו
 
 
 

 
 


