
   

  
  
  

  

  פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יום חמישי בשעה "ב 4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  253גליון מספר                                                       ב "תשע חקת
  )ב, טי( "הרותת הקאת חז"
ק סופי הכ, בתכ" השר מבדיו" רופסב אקלופה שב מרה
יר שי ךשמא ההו" הרותת הקאת חז" - נותשרת פליחתבש
ת רושעמהת ומורותן הינעת במדוקה השרפהף סובר מואל
  . יםיוללים ונהכים לנתנה
 שרפש, ךתלועהת בשרפב" רפם סותח"הי רבי דל פאת עזו
ד ע בהה זשקמה רנמהה שעמה זו: "קסופת הז אמר ךרדב
ה שת מא' הה ארהר שה אארמכ, יאה השקמ החרפד ע הכרי
   :"הרנמהת ה אשן עכ
ה רול תש הכרדיא ה ךכ, רמלוכ" הרנמהה שעמה זו"
ה שקמ", ]עדויכ ,יהלת אזמה רורנומהו" ראו"את רקנה[
א לד אבלב א זולו. שכורב והי זידא לובד לאה משק -" בהז
 הוזו, לכאלם חל וליפאה רותד המוללין ים אמעפלש
ת יוהבם ששכ -  רהב - "השת מא' הה ארר השה אארמכ"
 ה זוינחבן בכ, התשא ם לימל וכא אם לחל, רהב נובה רשמ
ד מלל ךרטציש, םכיד חמלתת הא -" הרונמהת ה אשע"
: ל"זח רומאש מוכ, הרותלים כזו ךק כר .קחדה ךותה מרות
ב קב י לודי נבא יננחו, ינבא ינניל חבשן בוזם נלעול הכ"
  ".תבב שרעלת בב שרעין מברוח
  ". רפם סותח"הל ים שאלפניו הרבאן דד כע
ה רותד הומלש, עבק ךכ עודת מעדל' הד סוא בבוי ימ, הנהו
, יםילוים גמעה טמם כנשם ינמא, קחדה ךותא מקוה דשעי
א היל שארשל ית כת אוכזלה "בקה הצרי כ, םהד מחאו
 קוקדזה ירוי תדמולש מוליג עוהנן הל כע, הרותק בלחם הל
  . לארשית יי בנמול הם שדת יבדנל
ת ליחתת למדוקה השרפף הין סובר ששקה, אפוא, הוז
ק לחם הין לאשים יולת הנותל מר עבודם מש: נותשרפ
י דל ים עיקזחהים ליכרצש ולם אל הארשי ינבו, הלחנו
ת קאת חז: "תרמאוה ורותה האה בל זעו, תרושעמת הינתנ
ין א .םכיד חמלל תדג ךכ, "אתיראות רזגא ד" -" הרותה
  !יםרחאל מבקיו ללע, הררב
 ,ירעצ ךרבא תויוהם בעפ: א"יטלש ןמינרגים יי חברר פיס
י דהויו ילא יעגים המם יתאובו, הסנרפד באק מחוה דיה
ת עדלן שיוכו ,"ןלובוזר וכששי"ל ה שקסע ומת עושעל שקבו
ה רותד הומל לר עכשהה זם ככסהבים קסופהק מלח
ל ם עתחל ששח,  ןלובוזי לצחר וכששילי צח -ה ושק בלחתמ
 .ותרותד ומיר לכשמי צל חע ל לובחה יי הה כם זכסה
   .ללד כומלל דויר בשפאתא יל - ה ם זכסא הלל, איסג ךידאמ
   .קופת סיו אנפב יעצהו "שין אזוח"הל א אפוא שגנ
ב שחר נכשהי מצל חר עותיום י גכ ,רמאו "ישן אזוח"הה נענ
  !אתת זושעיו ללעו, הרותד הומלל שפת נירוסמכ
  
    )ב, יט( "הרותה תקח אתז"
, ץראהו םימשה, היארבה םגו ,"קח" אתרקנ הרותה

 הלילו םמיו ייתרב אל םא" :רמאנש מוכ, "קח" יםארקנ
   .)כה, לג הוימרי( "יתמש אל ץראו םימש תוקח
 קח יאה הרותהש - "םהרבא יבשא"ה לעב רמאו -  נודמלל
 ץראהו םימשהש יםינבמש םשכו, ץראהו םימשה מוכ קוידב
 -  יוהשכ רואשי םיפלאה תנושב םגו, םלעול יםנתשמ םינא
 ירתהל רשפא יאו, יםנמזה תמחמ הנתשת אל הרותה םג ךכ
  ...". ונתשה יםנמזה"ש הנעטב יםרוסא
 אשרמ יעדהו רחוסה .ידריל ןלוגע םע עסנש רחסו םעפ היה
 םושב בשחתהל ילב ,ןמזב ידריל יעגהל בייח אהוש ןלוגעל
  .רוכשב הטרופ לו םלשי אל - רחאי םאו, יםצולא
 ירחאו, רובשנ הלגעה ילגלג ,םרענ גלשה, תבט שדחב הז היה
 רחאל םיימיו ,םצפח זחומל ףסו ףסו יעוגה יםבר יםבוכע
   ...ידריה םויס
   "!ךרכש םלשמ ינינא" :ןלוגעל רחוסה רמא
 ףוסבלש דע, יםרבדו יןד חתפתה םינשה יןבו, ןלוגעה סעכ
  . םיהינב קוספיש ברל ושגנ
 תא הנתה רחוסהש ןכונ הז םאה" :ןלוגעה תא ברה לאש
   "?אשרמ אינתה
  ."ןכ": לו הנע 
  "?סנוא היהי םא וליפא" -
  "ןכ" -
  !"ךל םלשל בייח ינוא אהו הרות יפ לע ,ךכ םא" -
  "?הרותה הנתנ שדוח היזאב": ןלוגעה לאש
  ."ןיוס שדוחב" -
 התיה הרותה םא ךא ,רחוסה םע יןדה ןכל ,ץיקב, חטב נו" -
 יםכרדב יםמרענ יםגלשהשכ ,תבטב, ףרחה תפקותב תנתינ
  ..".תרחא היה יןדה ,יםברמ יםבוכעהו
 לבא. "התנתשה" הרותהש הנעטה ירחואמ דמעוה ןיוגהה הז
 אלא, ןמזל או יולא תדבעושמ הרותה אלש תעדל יךרצ םדא
  .השדוקה הרותל תדבעושמ הלכ היארבה
  
ה רפ יךלא חוקיו, ראמול' הה ור צשה ארותת הקאת חז"
  יהלה עלא ער לשם אמו הין בר אשא ,היממה תמדוא
  )ב, יט( "לע

 תושר ךל יןא, ינפלמ יאה הרזג, הקח הב בתכ ךיכפל: י"ברש
   .יהרחא רהרהל
, ךלמה המלש וליפאש, )א"ע יד( אמיו תכסמב רומאל "זח
 אלו, זו הוצמ לש המעט תא יןבהל הסנ, םדא לכמ םכחה
 המכחא יתרמא": רמאו מוצע לע ידעהש יפכו, דויב התלע
  ). כג, ז תלהק( "ינממ הקחור יאהו
 ךלמה המלש תנווכשל "זח עודי ןינמ, לאושל שי םקומ לכמו
 הוצמל התיה תונווכ ילאו, המדוא הרפ תוצמל אקוד התיה
    ?קחל תבשחנה תרחא
 תלועו "הקחור יאהו" תבותה יכ, ייחב נובר רמאוו
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 ןינמכ קוידב, תחאו יםעברא תאומ שלשל אירטימגב
  ."המדוא הרפ" תבותה לש אירטימגה
): ב"ע כא( הנשה אשר תכסמב ארמגב ךכ לע אבמו דעוו
ב תוכו': לו הרמאו לקו תב האצי ,השמכ תיוהל תלהק שקב"
 דעו יאבנ לארשיב םק אלו )י, בי תלהק( 'תמי ארבר דשי
 ,נובר השמכ תיוהל הצר ךלמה המלש, רמלוכ .'כוו" השמכ
 לקו תב לבא ,המדוא הרפ תוצמ לש המעט תא יןבהלו תעדל
 ירבד רשי" בתוכ יכ, ירשפא ינוא רבדהש לו הרמאו האצי
 תוגרדל יעגהל לכות אלו, נובר השמכ יןא יכ תמאהו, "תמא
  . המדוא הרפ לש המעט תא יןבהלו
 רמאו בתוכה יכ, יהרבדב לוקה תב הישגדה עודמ, יןבהל שיו
 לארשיב םק אלו" רמלו היה יד אלה, "תמא ירבד רשי"
 בגשנ רבדה יכ יןבמ היה רבכ המלש ךכמו, "השמכ דעו יאבנ
  ?תוינבמ
ת פרר שפעא ממטל חוקלו": )יז, יט( רמאו בתוכה, אלא
 ןה אתטחה תפרש רפעמ אמטל תבותה יאשרו ,"אתטחה
 לש המעט הלגתה השמל קר יכ הרותה הזמר אןכ .השמל
 תא אהו ףא יןבהל ךלמה המלש שקבשכו. המדוא הרפ תוצמ
 לולה תבותה יאשר יכ, ךכל לגסמ אהו יכ רבס,  םעטה
 הרמאו לקו תב האצי ךיכפל. המלש: מוש תא םג תיבוכרמ
 ןתנ לולה תויתאוה תא רמלוכ , "תמא ירבד רשי בתוכו": לו
 . רדסה תא ךופהל ךל לאו, הרשי הרצוב קר שרדל
  
  )ב-א, כ( "הדעל םימ היה אלו .םש רבקתו םירמ םש תמתו"
 יםלדוג אלהו, םירמ תירטפ רחא הדעל םימ יוה אל עודמ
 לארשיל יוה יהיחב םאו, םיהיחבמ רתיו םתיתמב יםיקדצ
  !התמו רחא ןכש לכ, התכוזב םימ
: )י"שרב אבהו(ל "זח רומא אלהש, "םהרבא יבשא"ה ראב
 רמלו, המדוא הרפ תשרפל םירמ תיתמ תשרפ הכמסנ המל"
  ."תרפכמ יםיקדצ תיתמ ףא תרהטמ המדוא הרפ המ: ךל
 רשאכש אלא ,תרפכמ יםיקדצה תיתמ םצעש הנוכה יןאו
 יםיקדצה אלהש ,שפנ ןובשח השעו םעה לכ תמ יקדצה
 יךרצ המב ?יקדצה תמ עודמ ןכ םאו ,רודה ןוועב יםתמ
 היה יקדצה וישכע דע :דחפמ אתז יםשעוה שיו ?קזחתהל
 אירז יבר לש יםנכשה מוכ? ינולע ןגי ימ יושכע, רודל ןגמכ
: רומא יכ, הבושתב רוזח תומו רחאלו, יםלדוג יםעשופ יוהש
  .םיהלע ןגיש ימ יןא יושכעו םיהלע ןגה אהו יושכע דע
 יקדצה לש תוויח, תמ אל יקדצהש בשחנ ,אהו ךכ ןכא םא
 לעו, תומו רחאל םג תכשמנ תועפשה יכ םייקתהל היפסמו
 עפשומ תיוהל יךשממ תוויח ייחב תוכוזב היהש עפשה םג ןכ
  . תויתמ רחאל
 אל דחא ףא, המאומ יעפשה אל תומוו תמ יקדצה םא לבא
 תמ יקדצהש בשחנ זא יכ, היהשכ ראשנ לכהו הבושתב רזח
  !?הכרבו עפש תוכוזב לובקי עודמו םעל רשק םוש לו יןאו
 םוש התמול התיה אל רמלוכ, "םש רבקתו םירמ םש תמתו"
  .הדעל םימ ויה אל בוש התעמ ךכ םושמו, הדעה לע העפשה
  
ר אמל רואמיה ום משם עעב הריו... הדעם ליה מיא הלו"

ר בדמל הא 'הל הת קם אאתבה המלו... ינוחע אוגב נועוג לוו
  )ד-ב, כ( "םת שמוה לזה
" הדהוה יטמ" רופסבל "צזב ארואזל יבה לדהוב ירה
י לעים בשנם אתל אור ערעוי לדכ ולאים קסופב שמתשמ
ל ן ענלותהי לדים כרקי מינל מל כצנים לסנמשת קולחמ
ם יהליד עבכהק לרו ךם אתרטמשכ, יםאבגהב ורי השעמ
  . םהיק לצהלו
ה חנומת בבשא ללש, יבי ררחרחל מם שכרד: בתוא כהו ךכו
ם ה. תלוובחתים ועצמי אינל מכבת קולחמ שקבא ללא
ן זחל הע, םהלב שרל הל עפנתהל יךים אבשחויד ומים תבשיו
ל ת כא עדי יונאו. הזל שד יאה מברים הכרד, שמשהל ע או
 עדי יונאו. תובים רנה שב זשיוי כנאי מע ךתוי בכ, םיהכרד
ץ פי חנינאל בא, ערין לבב וטוין לם ביהתבושחמם וכרת דא
י פלר פסמבה שמחים ועברם אהם שיהכרל דת כה אט פרפל
  .יניוערם בושרה
ים מעפלוים ברב שרוב דרהה שעשב: ךיא כם היהכרדת מחא
ים פסאתם מה, םתעי דפל ,הוישמד בוכב עגא נוהוה שרקי
 נודבול כא על, יםחא אנ עומש": הוערל ישים ארמאוף וכת
א ה לז, אל. יםיקרד החאכ נותף אודגף ורחש, יםסח נוא
 ונינאיו ופודגלויו פרוחל נולגרתר הבכ נוחנא. ללכ נות לפכא
. היקתשר בבעא נה לל זל עבא, ללם כהב לים למש
 ישא, ינוחא -י נלות פיו ארבדים בלכה יךא? םתעמשה
 ךל כז כבזבמש ישא, ירקל הב עבוזב וליפע אגא נם ללעומש
ם תעמשה, מוצעב ברל הם עגת וסנכית הל בף עסה כברה
ר בעא נה לל זע, אל? סלקלוה פרחל תוה אושע יךא
  ."...הימדוב
י פכ, לארשל ים שתנלוי תרבד ךשמהים באצמו נוא ךכז למר
ב ב ררעי השני אע כמשמ ונממו, יםאבים הקסופא בבומש
  ...םתאכלת מב איטה עודר יבדמר הול דש
ם לאו, םימ יוא הה לשדוקה הדעל –" הדעם ליה מיא הלו"
ל עה ושל מע לוהקיו"א לא, ךל כיב ערם לתעדב לועא הם לה
י דכ, יםקלאי השנא, ןרהאה ושמ לא פוסאתם הה –" ןרהא
  .םדעב לולפתיש
, בב ררעה, "ןרהאם עוה שם מעם עהב ריו", אתת זמועל
, השמ, עמש": לו רומאו, השם מיב ערל אוצי, 'םע'ה נוכמה
ן כש, ינולג אהנתה מתא ובשן פואהל לכל ולכ עגא נול נול
ב ב ררעה( ,תגרר השים ארצמהי חא, נוחנים אטושים פשנא
 א זול ).םירצת מוכמב תומים שרצמיו הברות קה אכבמ
ל לים כדרטומ נוין אא –" ינוחע אוגב נועוג לוו"שא לא, דבלב
א ל, יםרצמה ינוחא תומי שפים כתמ ינויאי הולהו ינויחמ
  .ךתאיב רים באב נוא נוילבשב
ל א' הל הת קם אאתבה המלו'ם עהל לכל ים עגאוד נוא ךא
ים לכוי ונינא זוה כיררועל שע? 'םת שמוה לזר הבדמה
ה עם ריהלע אתבהש לולהים יקדצלו ךה למ! ישרחהל
  "!קותשא נל ךל כע!... ?אתזכ
' בב ררע'י נב: "היארקב בארואזב לרא הציו יורבדם ויסב
א י לכ, םדקים ממל יש' בב ררע'י הנבד לי נות! נונמל זש
  ...".םכים מבם טוינם אהו, םהם מתים אבטו

  


