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  ג'התשע תמוז                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

        חזון שבת הפטרת ל
   )אלחנן סמטעל פי שיעור של הרב (דברים פרשת ל

  
  :'או ישעיה. 1
ָׁשָלִם ְיהּוָדה ִוירּו- ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל-  ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבןא

 ִׁשְמעּו ב  .ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה
 ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי  ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר

 ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ג  .ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי

 הֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ֶּכֶבד ד  .ַדע ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנןִיְׂשָרֵאל לֹא יָ 

ְיהָוה ִנֲאצּו -  ַמְׁשִחיִתים ָעְזבּו ֶאתֹן ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ָעו

 ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ה  .ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור- ֶאת

רֹאׁש -ֶרֶגל ְוַעד-ף ִמּכַ ו  .ֵלָבב ַּדָּוי-רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל-ָסָרה ָּכל
זֹרּו ְולֹא ֻחָּבׁשּו -ּבֹו ְמתֹם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה לֹא- ֵאין

 ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש ז  .ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן
ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים אְֹכִלים אָֹתּה ּוְׁשָמָמה ְּכַמְהֵּפַכת 

ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה - ְונֹוְתָרה ַבתח  .ָזִרים

 לּוֵלי ְיהָוה ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט ט  .ְּכִעיר ְנצּוָרה
    .ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ָּדִמינּו

ְיהָוה ְקִציֵני ְסדֹם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאלֵֹהינּו ַעם - ִׁשְמעּו ְדַברי

ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ְיהָוה ָׂשַבְעִּתי - ִּלי רֹב-  ָלָּמהיא  .מָֹרהעֲ 
עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים 

ִבֵּקׁש זֹאת - ִּכי ָתבֹאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמייב  .לֹא ָחָפְצִּתי

ָׁשְוא -ַחת לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמנְ יג  .ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי
אּוַכל - ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי חֶֹדׁש ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא

 ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי יד  .ָאֶון ַוֲעָצָרה

 ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני טו  .ָלטַֹרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹא

  . ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו  ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמעַ ַתְרּבּו- ִמֶּכם ַּגם ִּכי
 ִחְדלּו   ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָניטז

 ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו יז  .ָהֵרעַ 

ה יֹאַמר ְיהָוה ָנא ְוִנָּוְכחָ - ְלכּויח {ס { .ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה
ַיְאִּדימּו -ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו ִאם- ִאם

ּתֹאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם טּוב ָהָאֶרץ - ִאםיט  .ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו

ְּתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו ִּכי ִּפי ְיהָוה - ְוִאםכ  .ּתֹאֵכלּו
   .ִּדֵּבר

ה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט ֶצֶדק  ֵאיכָ כא

 ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך כב  .ָיִלין ָּבּה ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים

 ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֵֹהב כג  .ָמהּול ַּבָּמִים
-ְׁשּפֹטּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹאׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹנים ָיתֹום לֹא יִ 

 ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאִביר כד {ס { .ָיבֹוא ֲאֵליֶהם

 ְוָאִׁשיָבה כה  . הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי ִיְׂשָרֵאל

 כו  .ְּבִדיָלִיְך -ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ַּכּבֹר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה ָּכל
ֵכן -ִׁשיָבה ׁשְֹפַטִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ְויֲֹעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵריְוָא

 ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט כז  .ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה

    .ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה
  :ב"י' דברים א. 2

 "וריבכם    ומשאכם    טרחכם    לבדי    אשא    איכה"
  : מגילת איכה. 3
כל , אין לה מנחם מכל אוהביה... ה ישבה בדדאיכ"

  ". רעיה בגדו בה
  : ד-ד א"במדבר י. 4
או , לו מתנו בארץ מצרים. ... ויבכו העם בלילה ההוא"

מביא אֹתנו אל הארץ ' ולמה ה, במדבר הזה לו מתנו
  . 'וגו" הזאת לנפל בחרב

  :"ישבה    איכה"ה "ד א ,רבה א    איכה    במדרש. 5
, משה : : : :הם    ואלו, איכה    לשוןב    ניבאו    נביאים    שלושה"

    אשא    איכה) "א יב    דברים(אמר     משה. וירמיה    ישעיה

    לזונה    היתה    איכה) "א כא    ישעיה(אמר     ישעיה, "לבדי

    ישבה    איכה) "א א    איכה(    ירמיה אמר, "נאמנה    קריה

    ".בדד

    לה    שהיו    אחת) גבירה(למטרונה     משל: לוי    רבי    אמר

    אהר    ואחד    אותה בשלוותה    ראה    אחד , , , ,שושבינין    שלושה

    ראה    משה. בניוולה    אותה    ראה    ואחד    בפחזותה    אותה

    ישעיה, "לבדי    אשא    איכה: " אמר,,,,בשלוותן    אותה

, "לזונה    היתה    איכה: "אמר, בפחזותן    אותן    שראה
   ".בדד    ישבה    איכה: "אמר, בניוולן    אותן    ירמיה ראה
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  : יז- טז' דברים א.6
לא תכירו פנים ... שמֹע בין אחיכם ושפטתם צדק"

  ". כקטֹן כגדֹל תשמעון; במשפט

  :יקתא דרב כהנא איכהפס. 7
בראשונה היה אדם עולה לירושלים לדון : יוחנן אומר' ר

בקע לי שני בקעיות : "והיה הדיין אומר לו, עם חברו
היו יציאותיו ו, !"מלא לי שתי חביות מים", !"של עצים

והיה , )כל ממונו שהביא עמו להוצאות הדרךכלה (כלין 
: יוצא משם בפחי נפש והיתה אלמנה פוגעת בו ואומרת

כלו יציאותי ולא "והוא אומר לה " ?מה נעשה בדינך"
ומה אם זה שהוא : "והיתה אומרת!" העליתי כלום

אני שאני אלמנה על אחת מה , לא הועיל בכלום –איש 
שפוטו וריב יתום לא י: "קיים מה שנאמרל!" וכמה

  ". אלמנה לא יבוא אליהם

  ) פ פסיקתא זו"ע (י"רש. 8
שהאלמנה באה לצעוק והיתום יוצא וזו פוגעת בו 

והוא , "?מה הועלת בצעקתך לפני השופט: "ושואלתו
" כל היום יגעתי לו במלאכה וסופי לא הועלתי: "אומר

לא  –ומה זה שהוא איש : "וזו חוזרת לאחוריה ואומרת
יתום לא ישפוטו וריב "הוי !".  כל שכןאני לא, הועיל

  .כלל" אלמנה לא יבוא אליהם
    :     מבנה החלק השלישי של הפרשה. 9999

    נאמנה    קריה    לזונה    הייתה    איכה. 1

    מרצחים    ועתה    בה    ילין    צדק    משפט    מלאתי. 2

    במים    מהול    סבאך ,לסיגים    היה    כספך. 3

    ורדף    שוחד    אהב    כלו ,גנבים    וחברי    סוררים    שריך . 4

    אליהם    יבוא    לא    אלמנה    וריב    לא ישפוטו    וםית ,שלמונים

 :ישראל    אביר    ות-צב 'ה    האדון    נאום    לכן . 5
 .מאויבי    ואנקמה    מצרי    אנחם    הוי. 4
    כל    ואסירה ,סיגיך    כבר    ואצרף ,עליך    ידי    ואשיבה. 3

    בדיליך

 ,כבתחילה    ויעציך    כבראשונה    שפטיך    ואשיבה. 2
   .נאמנה    קריה    הצדק    עיר    לך    יקרא    כן    אחרי . 1

 .בצדקה    ושביה ,תפדה    טציון במשפ
  : יקתא דרב כהנא איכהפס. 10

וכיון , ראשונה היו משתמשים במטבעות של כסףב
שרבו הרמאין התקינו שיהיו משתמשים במטבעות של 

  *. נחשת ומחופין כסף
היה חד מנהון אזיל לגבי צורפא והוה שמע קליה אמר ו

שמע קולו , היה אחד הולך אצל הצורף(=לבר ביתיה 
ערבב " (=הנחש ליה, אי זיל): "ר לבן ביתוכשהוא אומ

אף איהו הוה אזיל למזבן חד קפיט ). לו הרבה נחושת
אף הוא הלך לקנות לוג יין ממוכר (=דחמר מן קפיליא 

!" המהיל ליה: "אמר לבר ביתיה ושמע קליה) יין

מהול : "שמע קולו של בעל בית היין אומר לבן ביתו(=
כספך היה  ":הדא הוא דכתיב!"). לו היין במים

  ". סבאך מהול במים, לסיגים

   :ק"דר. 11
שים בה מטבע שקר וחושבים בני אדם ו ע-ה כספך "ד

נחושת ובדיל והדומים ,  ויש בו סיגים-כי כולו כסף 
 -וכן מוכרי יין , להם ומחופה בכסף ומטעין בו בני אדם

  . והוא מעורב במים, חושבים הקונים שהם קונים יין חי
 היין הנמכר בחנות לפי שבאים לשם או ה-ה סבאך "ד

  . ריקים ופוחזים וסובאים ומשתכרים שם

  :עזרא    אבן. 12121212
על כן , ך משל על השופטים ועל השריםר ד-ה כספך "ד

ים שבהם הם רהמובח: והטעם, "שריך סוררים"אחריו 
  . סיגים

   :ל"דש. 13
את : כלומר, ך משלר ד-' ה כספך היה לסיגים וכו"ד

נהפכת והיית , רוף וכיין טובשהיית מקדם ככסף צ
ק רחוק מאד "י ורד"אבל פירוש רש, סיגים ויין מזוג

ע הוא משל על "ולדעת ראב, ממעלת מליצת ישעיה
נו רחוק שימשיל גדולי נונראה לי שאם אי... השופטים

  ...רחוק הוא שימשיל אותם ליין, העיר לכסף
  :י"ומסביר רש "ושביה בצדקה, ציון במשפט תפדה"
י שיהיו בה עושי משפט תפדה "ע: ט תפדהה במשפ"ד

  . מעונותיה
  . עושי תשובה שבתוכה: ה ושביה"ד

   :ע"ברא
  . בעבור המשפט תפדה מיד סנחריב: ה ציון"ד
  . יפדו הם שעשו תשובה: ה ושביה"ד

   :ק"רד
יפדו : כלומר, שיעשו ישראל תפדה: ה ציון במשפט"ד

מנה ישובו לה הגולים מ, ובצדקה שיעשו. הם וישובו לה
  ". ושביה בצדקה"וזהו 

   :ל"שד
שרש פדה איננו נאמר על : ה ציון במשפט תפדה"ד

  . אלא על הצלה מכל צרה וצוקה, בדלפדיון שבויים ב
ושבתי ) "ג"תהילים כ(כמו , כמו ויושביה: ה ושביה"ד

  ,"וישבתי"שהוא כמו , "לארך ימים' בבית ה
ה מכוון בהוהנה הנבואה הזאת נאמרה בימי חזקיה ו... 

ושממשלתו תינתן , לבשר מפלת שבנא אשר על הבית
כי אחר שהנביא , )אליקים בן חלקיהו(לאיש צדיק 

יש להאמין שהעומד על ) 'ב ב"כ(' קורא לאליקים עבד ה
בית המלך הסיר השופטים הרשעים והעמיד צדיקים 

פ שלא נזכר זה במלכים ובדברי הימים "אע, תחתם
 .המקצרים הרבה בקורות הפרטיות


