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  ג'התשע תמוז                                        ד "בס

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

       מיה לדורו של יאשיהו רתוכחת יל
   )יובל שרלו והרב משה ליכטנשטיין של הרב יםעל פי שיעור( מסעי- מטותפרשת ל

  
  :ג-א' ב, ירמיהו. 1

ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִם ) ב: (ַלי ֵלאמֹראֵ ' ַוְיִהי ְדַבר ה) א"(
ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ' ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה

' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה) ג: (ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה
 : 'מּו ָרָעה ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם הֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁש 

    ' ב, ירמיהו. 2
) ה: (ֵּבית ַיֲעקֹב ְוָכל ִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִׁשְמעּו ְדַבר ה) ד" (

ַמה ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעֶול ִּכי ָרֲחקּו ֵמָעָלי ַוֵּיְלכּו ' ּכֹה ָאַמר ה
ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו '  ָאְמרּו ַאֵּיה הְולֹא) ו: (ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהּמֹוִליְך אָֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה ְּבֶאֶרץ 
) ז: (ִצָּיה ְוַצְלָמֶות ְּבֶאֶרץ לֹא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש ְולֹא ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם

ּה ְוטּוָבּה ַוָּתבֹאּו ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל ֶלֱאכֹל ִּפְריָ 
ַהּכֲֹהִנים לֹא ) ח: (ַוְּתַטְּמאּו ֶאת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם ְלתֹוֵעָבה

ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני ְוָהרִֹעים ָּפְׁשעּו ִבי ' ָאְמרּו ַאֵּיה ה
ן עֹד ָאִריב ָלכֵ ) ט: (ְוַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבַּבַעל ְוַאֲחֵרי לֹא יֹוִעלּו ָהָלכּו

ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ) י: (ְוֶאת ְּבֵני ְבֵניֶכם ָאִריב' ִאְּתֶכם ְנֻאם ה
) יא: (ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמאֹד ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכזֹאת

א ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱאלִֹהים ְוֵהָּמה לֹא ֱאלִֹהים ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹו
: 'ׁשֹּמּו ָׁשַמִים ַעל זֹאת ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹד ְנֻאם ה) יב: (יֹוִעיל

ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ) יג(
) יד: (ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיִכלּו ַהָּמִים

ָעָליו ) טו: (ִליד ַּבִית הּוא ַמּדּוַע ָהָיה ָלַבזַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל ִאם יְ 
ִיְׁשֲאגּו ְכִפִרים ָנְתנּו קֹוָלם ַוָּיִׁשיתּו ַאְרצֹו ְלַׁשָּמה ָעָריו ִנְּצתּו ִמְּבִלי 

ֲהלֹוא זֹאת ) יז: ( ְוַתְחַּפְנֵחס ִיְרעּוְך ָקְדקֹד ַּגם ְּבֵני נֹף) טז: (יֵֹׁשב
ְוַעָּתה ) יח: (ֱאלַֹהִיְך ְּבֵעת מֹוִליֵכְך ַּבָּדֶרְך ' ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ָעְזֵבְך ֶאת ה

ַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור 
ְּתַיְּסֵרְך ָרָעֵתְך ּוְמֻׁשבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ) יט: (ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר

ֱאלָֹהִיְך ְולֹא ַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך ְנֻאם ' ת הּוְרִאי ִּכי ַרע ָוָמר ָעְזֵבְך אֶ 
ִּכי ֵמעֹוָלם ָׁשַבְרִּתי ֻעֵּלְך ִנַּתְקִּתי מֹוְסרַֹתִיְך ) כ: (ְצָבאֹות' ֲאדָֹני ה

ַוּתֹאְמִרי לֹא ֶאֱעבֹור ִּכי ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְּגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן 
יְך ׂשֵֹרק ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאיְך ְוָאנִֹכי ְנַטְעִּת ) כא: (ַאְּת צָֹעה זָֹנה

ִּכי ִאם ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי ) כב: (ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה
ֵאיְך ּתֹאְמִרי לֹא ) כג: ('ָלְך ּבִֹרית ִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְנֻאם ֲאדָֹני ה

 ַהְּבָעִלים לֹא ָהַלְכִּתי ְרִאי ַדְרֵּכְך ַּבַּגְיא ְּדִעי ֶמה ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי
  ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות) כד: (ָעִׂשית ִּבְכָרה ַקָּלה ְמָׂשֶרֶכת ְּדָרֶכיָה 

ַנְפָׁשּה ָׁשֲאָפה רּוַח ַּתֲאָנָתּה ִמי ְיִׁשיֶבָּנה ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה לֹא ִייָעפּו 
ִמְנִעי ַרְגֵלְך ִמָּיֵחף ּוְגרֹוֵנְך ִמִּצְמָאה ) כה: (ּוְנָה ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצא

) כו: (ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ִּכי ָאַהְבִּתי ָזִרים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך 
ְּכבֶֹׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן הִֹביׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ַמְלֵכיֶהם 

אְֹמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ) כז(: ָׂשֵריֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם
ְוָלֶאֶבן ַאְּת ְיִלְדָּתנּו ִּכי ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ּוְבֵעת ָרָעָתם 

ְוַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָּלְך ) כח: (יֹאְמרּו קּוָמה ְוהֹוִׁשיֵענּו
ָהיּו ֱאלֶֹהיָך ָיקּומּו ִאם יֹוִׁשיעּוָך ְּבֵעת ָרָעֶתָך ִּכי ִמְסַּפר ָעֶריָך 

) ל: ('ֻּכְּלֶכם ְּפַׁשְעֶּתם ִּבי ְנֻאם ה, ָלָּמה ָתִריבּו ֵאָלי ) כט: (ְיהּוָדה
ַלָּׁשְוא ִהֵּכיִתי ֶאת ְּבֵניֶכם מּוָסר לֹא ָלָקחּו ָאְכָלה ַחְרְּבֶכם 

' ַהּדֹור ַאֶּתם ְראּו ְדַבר ה) לא: (ְנִביֵאיֶכם ְּכַאְרֵיה ַמְׁשִחית
י ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה ַמּדּוַע ָאְמרּו ַעִּמי ֲהִמְדָּבר ָהִייִת 

ֲהִתְׁשַּכח ְּבתּוָלה ֶעְדָיּה ַּכָּלה ) לב: (ַרְדנּו לֹוא ָנבֹוא עֹוד ֵאֶליךָ 
ַמה ֵּתיִטִבי ַּדְרֵּכְך ) לג: (ִקֻּׁשֶריָה ְוַעִּמי ְׁשֵכחּוִני ָיִמים ֵאין ִמְסָּפר

ַּגם ) לד: (ת ָהָרעֹות ִלַּמְדְּת ֶאת ְּדָרָכִיְך ְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה ָלֵכן ַּגם ֶא 
ִּבְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִּיים לֹא ַבַּמְחֶּתֶרת 

 ַוּתֹאְמִרי ִּכי ִנֵּקיִתי ַאְך ָׁשב ַאּפֹו )לה: (ְמָצאִתים ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה
ַמה ֵּתְזִלי ) לו "(: לֹא ָחָטאִתיִמֶּמִּני ִהְנִני ִנְׁשָּפט אֹוָתְך ַעל ָאְמֵרְך 

ְמאֹד ְלַׁשּנֹות ֶאת ַּדְרֵּכְך ַּגם ִמִּמְצַרִים ֵּתבֹוִׁשי ַּכֲאֶׁשר ּבְֹׁשְּת 
' ַּגם ֵמֵאת ֶזה ֵּתְצִאי ְוָיַדִיְך ַעל רֹאֵׁשְך ִּכי ָמַאס ה) לז: (ֵמַאּׁשּור

ח ִאיׁש ֶאת ֵלאמֹר ֵהן ְיַׁשּלַ ) א: (ְּבִמְבַטַחִיְך ְולֹא ַתְצִליִחי ָלֶהם
ִאְׁשּתֹו ְוָהְלָכה ֵמִאּתֹו ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ֲהָיׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹוא 

ְוַאְּת ָזִנית ֵרִעים ַרִּבים ְוׁשֹוב ֵאַלי ְנֻאם ָחנֹוף ֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַהִהיא 
  " !'?ה
  : א, ישעיה. 3

רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד . ידיכם דמים מלאו"...
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו .  חדלו הרעעיני

  .יתום ריבו אלמנה
איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה 

שריך . כספך היה לסיגים סבאך מהול במים. ועתה מרצחים
סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורודף שלמנים יתום לא 

  ".ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם
  :)ב' שמות כ (ן לתורה"בהרמ. 4
וטעם הקנאה , ז בישראל בלבד"ולפי דעתי שיזכיר קנאה בע"

כאשר , כי ישראל סגולת השם הנכבד אשר הבדילם לו
והנה אם העם שלו משרתיו פונים אל . פירשתי למעלה

אלוהים אחרים יקנא בהם השם כאשר האיש מקנא באשתו 
 יאמר ולא, ובעבדו בעשות לו אדון אחר, בלכתה לאחרים

  ".הכתוב כן בשאר העמים אשר חלק להם צבאות שמים


