
  

  בס"ד. אלול תשע"ו.                                                                             נפש הפרשה. כי תצא

  בננו זה סורר ומורה.

           

   כא פרק דברים ספר) 1(

 בֹו ְוָתְפׂשּו) יט:(ֲאֵליֶהם יְִׁשַמע ְו+א אֹתֹו ְויְִּסרּו ִאּמֹו ּוְבקֹול ָאִביו ְּבקֹול ׁשֵֹמעַ  ֵאינֶּנּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵּבן ְלִאיׁש יְִהיֶה ִּכי) יח(

 ְּבקֵֹלנּו ׁשֵֹמעַ  ֵאינֶּנּו ּומֶֹרה סֹוֵרר זֶה ְּבנֵנּו ִעירֹו זְִקנֵי ֶאל ְוָאְמרּו) כ:(ְמקֹמֹו ַׁשַער ְוֶאל ִעירֹו זְִקנֵי ֶאל אֹתֹו ְוהֹוִציאּו ְוִאּמֹו ָאִביו

   :ְויִָראּו יְִׁשְמעּו יְִׂשָרֵאל ְוָכל ִמִּקְרֶּב6 ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  ָוֵמת ָבֲאָבנִים ִעירֹו ַאנְֵׁשי ָּכל ּוְרגָֻמהּו) כא( :ְוסֵֹבא זֹוֵלל

  רש"י על דברים פרק כא פסוק יח 
  .ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו 

   א/עא דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד) 1(

 רוצין שניהם שיהו עד ומורה סורר בן נעשה אינו רוצה ואמו רוצה אינו אביו רוצה אינה ואמו רוצה אביו היה משנה

  : ומורה סורר בן נעשה אינו לאביו ראויה אמו היתה לא אם אומר יהודה רבי

   א/עא דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד) 1(

 מאי ומורה סורר בן נעשה אינו ובקומה ובמראה בקול לאביו שוה אמו היתה לא אם אומר יהודה רבי הכי נמי תניא 

 סורר בן דתניא הא אזלא כמאן שוין בעינן נמי וקומה מראה שוין בעינן מדקול בקלנו שומע איננו קרא דאמר טעמא

   . שכר וקבל דרוש נכתב ולמה להיות עתיד ולא היה לא ומורה

   ז פרק ממרים הלכות -  החזקה יד ם"רמב) 4(

  :פטור דינו שיגמר קודם ואמו אביו לו מחלו ואם) ח(

   א"תרע שנת -  תצא פרשת משמואל שם ספר) 118(

 מה על נהרג אינו הלוא להבין ויש. לו מוחלין לו למחול ואמו אביו שרצו ומורה סורר בן.) ח"פ( סנהדרין ס"בש

 להתבונן יש דהנה ונראה. מחילתם תועיל למה כ"א, הבריות את ללסטם שסופו סופו ש"ע אלא נגדם שהמרה

 שבעולם התועבות כל שעשו גמורים רשעים כמה הלוא' וכו דעתו לסוף תורה הגיעה.) ב"ע שם( ל"ז במאמרם

 תשב') צ תהלים( כ"וכמאה אדם שום לפני תשובה דרכי ננעלו לא הלוא, כמותם זה' יהי ושמא, תשובה עשו ולבסוף

' פ( ת"במד איתא דהנה נראה אך  :מקבלין נפש של דכדוכה עד) א"ה ב"פ חגיגה ירושלמי( ל"ז ודרשו דכא עד אנוש

 שהם, ויעקב יצחק אברהם בני הם שישראל דמחמת ונראה. ם"לעכו ולא לישראל מועלת שתשובה') ד' סי האזינו

 הנקודה בו מתעוררת שוב תשובה כשעושה אבל, בעבירות נתלכלכו שבמקרה רק וטובות טהורות נפשות בעצם

 ובודאי, ישראל ממקור חדשים חיים רוח בו ושופעת הקדושים האבות עד הקודש בשלשלת האחוזה השרשית

 ממקום הנכרת כענף חיותם ונכרתה שנתקלקלו מאחר ם"עכו אבל, ותורתו ת"להשי נאמן וישאר תשובתו תתמיד

 תשובה של עצמה שכל הכלל. לסורו ויחזור תתמיד לא בודאי תשובה כשיעשה ואף, תקנה לו אין שוב חיותו

 ושוב ואמו מאביו חיבורו נפסק ומורה סורר שהוא זה ממילא, האבות עד ההשתלשלות מפני היא שמועלת

 ללסטם וסופו, לסורו ויחזור תתמיד לא יעשה אם ואף ,תשובה יעשה שלא בודאי הקודש בשלשלת חיבור לו אין

 שיכול, נהרג אינו שוב, הקודש בשלשלת נקשר עדיין הוא הנה לו מוחלין ואמו כשאביו אבל, הבריות את

  :ל"כנ המתקבלת שלימה בתשובה ישוב שעוד להיות

 פרטי באדם שייך זה וכל, ואמו מאביו חיבורו שנפסק מחמת הוא ומורה סורר בן עונש דכל ל"י דרכנו ולפי

 ועדיין, כתיב טומאתם בתוך אתם ושוכן בפנימיותם משרשם חיבורם שיופסק אפשר שבלתי ישראל כלל אבל

 שאף ז"הרמ ופרש, עמין דשאר ולא זה בננו ישראל שעל זכות לימוד רמז כ"ג פרשה ובאותה, גבן' חביבותי



 בגוים ויתערבו) ה"ל ו"ק תהלים( כדכתיב עמין בשאר, וסובא זולל, א"להס דבוקים ולא' ה חלק הם אלה כל לאחר

 עליהם ו"ח יבוא ואם, טובים בפנימיותם ישארו שהרי, נתירא' הי לא שוב, שם ק"בזוה כמבואר, מעשיהם וילמדו

  :והבן, כלום לון אהני ולא מגדלין ומנתצין שורין וסתרין ק"הזוה דמסיים כמו, בחיצוניותם אם כי' יהי לא עונש

   ב/קצז דף ג חלק זוהר) 84(

 ואמו אביו בו ותפסו', וגו ומורה סורר בן לאיש יהיה כי) יח כא דברים, (דכתיב ההוא על תווהנא, אבא רבי אמר

 אית, דא שביק, דעלמא מאריה, משה ליה אמר, כתוב למשה הוא בריך קודשא אמר שעתא דבההיא, ותנינן', וגו

 מאריה, אמר, ישראל לבני הוא בריך קודשא דזמין מה כל, בחכמתא חמי הוה מרחיק ומשה, לבריה כדין דעביד אבא

  :דא מלה שבוק דעלמא

 חמי דאת מה, יתיר ידע ואנא, ידעת את, אגרא וקבל כתוב, אמר דאת מה חמינא, למשה הוא בריך קודשא ליה אמר

  :ותשכח קרא דרוש, עובדא ההוא עלי

 דא, לאיש יהיה כי כתיב, קרא להאי דרישנא אנא, למשה אמר, דאורייתא רבנא ל"ליופיא ליה רמז שעתא בההוא

 כי) טז ד הושע( דכתיב, ומורה סורר, ישראל דא בן, מלחמה איש ה"יהו) ג טו שמות( דכתיב, הוא בריך קודשא

  :ישראל סרר סוררה כפרה

 ה"יהו ויעד) יג יז ב"מ( דכתיב, אותו ויסרו, ישראל וכנסת הוא בריך קודשא דא, אמו ובקול אביו בקול שומע איננו

 אביו בו ותפשו', וגו ה"יהו אל ישמעו ולא דכתיב, אליהם ישמע ולא', וגו חוזה כל נביאי כל ביד וביהודה בישראל

  :חדא בהסכמה, חדא בדעתא, ואמו

 זקני אל מאי, ליה מבעי מקומם שער ואל עירם זקני אל, עירו זקני אל, מקומו שער ואל עירו זקני אל אותו והוציאו

 אלין, עירו זקני :ישראל כנסת דא, מקומו שער ואל, הוא בריך קודשא דא, עירו זקני אל אלא, מקומו שער ואל עירו

  . עתיקין יומין, קדמאין יומין

 ואחדין, לישראל אינון קריבין ואבא דאימא דינא דבי בגין, איהו לעילא, דינא ידעין דכלא גב על אף דא כל ועם

  :לדינא איהו ופסול, לקרובים דינא דאין לא קריב וכל, בהו

 דינא סליק מיד, קריבין דאינון הוא בריך קודשא דחמא כיון, מקומו שער ואל עירו זקני אל כתיב מה בקדמיתא

  :עירו זקני אל אלא, כתיב לא מקומו שער ואל, לחוד עירו זקני אל ואמרו, בתריה כתיב מה, מקומו משער

  :עמין דשאר ולאו, ודאי זה בנינו

 מאן אלא, וסובא זולל כתיב ולבתר, וסובא זולל כתיב לא בקדמיתא דהא שנא מאי, בקולנו שומע איננו ומורה סורר

 קו תהלים( דכתיב, עמין בשאר וסובא זולל דאיהו בגין, דבשמיא אבוהון לגבי ומורה סורר למהוי לישראל להו גרים

 בשאר עבדין כד, ושתיה אכילה ויסודא דעיקרא, וישתחוו העם ויאכל וכתיב, מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו) לה

  :דבשמיא אבוהון לגבי ומורה סורר בן למהוי לון גרים דא, עמין

 ומנתצין שורין וסתרין, באבנים להו מקלעין דהוו עמין שאר כל אלין, באבנים, עירו אנשי כל ורגמוהו, דא ועל

  :דא פרשתא כתב, כדין משה דשמע כיון, כלום לון מהני ולא, מגדלין

 


