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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (דברים לב א)" רי פימהאזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ א"

דהיינו , חלק הרוחניה, שני החלקים מהם מורכב האדםאל , בפסוק שלפנינו, משה מדבר, הקדוש" אור החיים"לפי ה
רמזו פי שכ, "הארץ"בשם שאליו הוא פונה , דהיינו הגוף, שמיחלק הגהו, "השמים"בשם אליה הוא פונה ש ,הנשמה

 ואל ,נשמה זו - מעל השמים אל יקרא", ('תהלים נ)" אל הארץ לדין עמויקרא אל השמים מעל ו" :פסוקעל הל "זח
האזינו "הוא אומר  ,רוחניות שבאדםל, הנשמה לאדבר ר משה משאכ. (:סנהדרין צא)" הגוף זה - עמו לדין הארץ

שזהו  ,"ואדברה", מרואאליו הוא ו, לדבריו להאזיןמי הטמון בגוף האדם השמיכלומר הוא קורא לחלק  "השמים
משה מר ואוי וכנגד הגוף שהוא גל .'מעצם הכרת חיובה בעבודת הסבול מסוגלת להנפש זה שקשה כתקיף ודבור 

הוא להיות הגוף כיון שטבעו של , דברים עדינים, "אמרי פי" ,צי שבאדם שישמעחלק הארכלומר ה ,"ותשמע הארץ"
 . לשמועכדי אמירה רכה הוא צריך ן לכרחוק מהמושכלות 

 

 (א' דברים לב)" השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי האזינו"
בעצם מוכיח את ישראל ומתאר את השתלשלות משה , "האזינו"דהיינו שירת , הפרשהלאורך כל , רבינו בחיילפי 

סיים מהעולם ו מבריאתתחיל הוא מ. את כל הקורות אותם לעתידומתאר , מגיד להם מראשית אחרית, העניינים בעבר
כלומר שהנחיל , "בהנחל עליון גוים", מזמן הבריאה כאשר, "זכור ימות עולם"זהו שאמר  .ן ימות המשיחיבעני
זהו , ישראל תאדווקא חלקו ה כ"הקבבחר ומכל העמים , שונוללארצו ולכל אחד והפרידם  האומותאת  ה"הקב

אבל למרות שעשה , תנין ובני יענה ויללת "תהו"מקום שהוא  "רך מדברד"מצאם בלאחר ש, "עמו' כי חלק ה"שאמר 
ה "את הקב שכחובכל זאת הם , "יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו" ,כל החסדים האלהה את "עמם הקב

אליו עד כדי  היו כפויי טובההם ו, "ל מחוללך-ותשכח א צור ילדך תשי" שאמרזהו , מאוד ואות והכעיסו
וישמן ישרון " שכתובמו וכ, רוב הטובה והשלוהמ' ה מתנכרים אלהיו , "יקניאוהו בזרים בתועבות יכעיסוהו"ש

, ח אלהותולמי שלא היטיב להם ולא ידעו בו כ םוהיו עובדי ,האדון המיטיבשהוא ', העבודת  םהיו מניחי, "ויבעט
 .שונאיהםאת תחייבו לעבוד התר מכל אומה וומפני זה נענשו בעונש גלות יו, "אלהים אשר לא ידעום" שכתובזהו 

היה פן יתפארו האויבים  ,דת הדיןימלפי  םהיו ראוייבאמת ש פיכ, לגמרימהעולם  זכרםה את "הקבומה שלא השבית 
אינם בעלי בינה הצרים כי , "צרימו ינכרופן "זהו שכתוב , ה אותם והתגברה עליהםנצחהיא  זו ששיראתם ויאמרו 

 אותםמסר ה "ומה שהקב, "אם לא כי צורם מכרם" "אחד מהם אלף ושנים יניסו רבבה מישראלירדוף "ב איך וחשל
ישראל ולשלם את נקם מהרשעים על מה ששעבדו תאמנם עתיד הוא לה, על אשר עזבו את תורתוהוא ביד האומות 

ויזכור להם , "עמו' הכי ידין "זהו , דין עמואת מהם דרוש ה שי"ועתיד הקב, "לי נקם ושלם"שאמר זהו , כפעלםלהם 
 ".עבדיו"ו "עמו"וישוב לקרא להם , מדת רחמים

 

 (לודברים לב )" עבדיו יתנחם ועל"

עדיין ש "עבדיו"רק בגלל וירחם עליהם ם ישראל עבוא לעל הרעה הראויה ל "יתנחם"ה "הקב" ספורנו"לפי ה
והטעם , "יראה כי אזלת יד כי. "(ח' ישעיה סה)" הכל השחיתכן אעשה למען עבדי לבלתי : "הכתוב אמרמכ ,בתוכם

שמצבם הגיע לכך יראה כיון ש, "עצור ועזוב ואפס", שיתנחם אז על הרעה הראויה לעמו ושזה יעשה בשביל עבדיו
  .שאין להם עוד ממון עצור בבית ולא עזוב בשדה
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 (א 'לבדברים ) "האזינו השמים ואדברה"
 מאתו את אשתו והלכה איש ישלח הן"ע כתבת בתורתך "ה רבש"לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"

ואמר להם  ?ואתה גרשתנו בין האומות והיאך אתה יכול להחזיר אותנו לך?' עוד אליה הישוב ,לאיש אחר והיתה
 (מדרש) "ל ולא איש-אאנוכי , ב בפרשהוכת 'איש' :ה"הקב

גיטין )על פי המובא בגמרא  "חנוכת התורה"רבי העשיל בסביר מ, ה לכנסת ישראל"ורה תשובת הקבלכאורה לא בר

שלפי הדין היא אינה מגורשת ועל מנת , בדין של הזורק את הגט לאשתו כשהיא בתוך ביתו או נמצאת בחצרו (.עז
הניח את יכול ל "איש"לפי זה מבואר שכל . צריך להניח את הגט במקום שאינו רשותושהאישה תחשב כמגורשת 

שהוא אינו ברשותו חשב ואין מקום שנ שלוהכל , "כבודו מלא כל הארץ"ש ,ה"אך הקב, שלוה רשות שאינבגט ה
 .ליוה להחזיר אותנו א"ויכול הקב כלל םחליאינם הגירושין שבו הוא יוכל להניח את גט הגירושין ולכן 

 

 (ז 'לבדברים ) "ויגדך שאל אביך"
אליו אתה , ה"דהיינו הקב, כלומר אביך, לשון המשכההוא מ" ויגדך: "הכתובכוונת ש" נעם אלימלך"אומר ה
בשביל בתפילה כל מגמותיו ו ז שלא יהיולרמ, "שאל"לכן נכתב בלשון ה וימשיך לך שפע וברכה לפרנס, מתפלל

נדרש לאדם בקשת הפרנסה תהיה כדבר המושאל הו ,באמת' העבודה להלשם יהיה התפילה עיקר אלא  הפרנסה
הלא גם ה פירושש, "זקניך ויאמרו לך"מביא הכתוב ראיה ? 'נענתהנו תפילתאיך נדע ש'ל שאואם ת. םעולהיני יבענ

 שלהם להמשיך לכם פרנסה ושפע בדבוריכולת יש להם את ה ,כמה'נה ח'ה ק'זון שלמהצדיקים הנקראים זקנים 
הלא האומות הם 'ואם תאמרו . ה"קבה לאתתפללו מקירות לבכם ר שאעל אחת כמה וכמה כ ,תם הצרופהריואמ

כל התורה את לעשות והם תמיד בעולם הפירוד ומדוע אתה מצווה עלינו  יושבים שקטים ושלווים מלאים כל טוב
? הזאת להתפלל על הפרנסה בדרך שאלה למה נגרע מכל האומות אשר הנחיל להם כל טוב באין מעשה טוב להם

יצב גבולות עמים למספר בני : "הכתובשיב מזה  לע (ח' דברים לב)" בני אדםבהנחל עליון גוים בהפרידו "נאמר ש
מספר פי תתחלק ארצם לשבטים ל לבואכי לעתיד , עתכהמנוחה והנחלה שיש להם להם תהיה לא שכלומר , "ישראל

 . גבולותאת ההציב להם שם כך בני ישראל ול
 

  (מא' דברים לב)" אשלם ולמשנאי לצרי נקם אשיב"

הוא משום שכל הצרות  טעםה, ן"הרמבלפי , ה מגדיר את שונאי ישראל כצריו וכמשנאיו ומבטיח להתנקם בהם"הקב
הם לא , כמוהם, שהרי אם בני ישראל היו עובדי עבודה זרה, ה"הקבת א םשנאתלבני ישראל נבעו מתוך הם עשו ש

את אלא הוא עובד  כמעשיהם השולא עכל שנאת הגויים לעם ישראל נובעת מכך שעם ישראל , היו שנואים כל כך
לעבודה הזרה שלהם ומצווה לבער  בזהוא , מזבחיהם כלוולא אן אתם תחתמלא הוא , ותיוואת מצ מרוה וש"הקב

כלומר הגורם לכך , (כג 'תהלים מד)" היוםכי עליך הורגנו כל : "מו שאומר הכתובוכ .בהם הוא נמצאאותה מהמקומות 
, עשו בנו כל הרעות האלההם ה "הקבם את שנאתמשום , אם כן. דהיינו בגללך" עליך"שאנו נהרגים כל היום הוא 

שהבטחה זו אמורה להתקיים בזמן דבר ברור הו. הםבנקם תועליו להה "של הקבצריו ומשנאיו לכם הם מוגדרים 
שני לא הבית הכי בבנין ואי אפשר לומר שהיא מיוחסת לגאולה שהיתה בזמן הבית השני , לבואעתיד להגאולה 

מה ואמרו  (לד 'נחמיה ג) שראליעם  לעגו עלהגויים דווקא , לפי הנביא, כי, "ים עמויהרנינו גו"הגענו למצב של 
, משועבדים לוהיו מלך בבל וכולם  ו שלעבדים בהיכלישראל היו  גדוליכמו כן ו, עושיםהאלה מללים והא היהודים

 .אדמתו עמו כפרובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא 
 

 ( מז 'לבדברים )" וא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימיםהי כוא מכם הכי לא דבר רק "

כשם ו, "כםכי הוא חיי", להתנתק ממנהדהיינו , מנהלהתרוקן מ ווכליששהתורה אינה דבר " משך חכמה"אומר ה
הלוא יש מצבים שחייבים : אך אפשר להקשות. כך אי אפשר להתנתק מהתורה יםלהתנתק מהחי/להתרוקןשלא ניתן 

 ובדבר"מוסיף הכתוב ואומר ? מכאן רואים שאפשר להתנתק, בית הכסאב ואמרחץ בית הבלהתנתק מהתורה כגון 
ו כוונת וז. "ימים תאריכו"תנתקים מהתורה במקומות בהם מוכרחים להתנתק בזכות העובדה שאתם נזהרים ומ, "הזה

 ביר אמר ?שכרו מה פסק ואם"הגמרא המבארת מה דינו של אדם הפוסק מקריאת שמע כשמגיע למקום מטונף 
 . :(ת כדברכו)" 'ימים תאריכו הזה ובדבר' אומר הכתוב עליו :אבהו
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