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

 

 
 (א' דברים לב)" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"

בלבד על כך היא שטר עדות אלא , עבודה ואנאי בתשובה שום ת" האזינו"ת אין בשירבפירושו ש ן"הרמבאומר 
בסוף הוא ו, זכרנואת לא ישבית ה "מובטח לנו שהקבאבל , על כךנו ניש אותושהוא יע, 'בעיני ה הרעאת שנעשה 

השירה הזאת , כלומר. תינו למען שמוואויכפר על חט, ישוב ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה
גדולה את דברי המדרש שאומר שרבינו ומביא . םמיניהשל  םעל כרחב ,גאולה העתידהעל הת שורפהבטחה ממהווה 

זה רמז  לעו. הבא לעולםש בה יש בה בעולם הזה וי, "עתיד"ויש בה  "עבר"יש בה , "הווה"זו שיש בה השירה ה
 שהיאלהגיד " כל"הזכיר , (מד' דברים לב)" ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם"שאמר כהכתוב 
 . עם ישראל לשכל העתידות את כוללת 

 

 (א' דברים לב)" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
תבוא עליהם פן ' השיתמידו בעבודת להוכיח את ישראל כאשר בא , פתח דבריוב ,הקדוש שמשה" אלשיך"מבאר ה

שיבינו ו, להורות להם כמה מעלות טובות לצדיקרצה קודם , ככל דברי השירה הזאת 'את ה יעזבוהם רעה אם 
זו . סרים אל משמעתו ,אשר בשמים כבודם ,ואפילו משרתי עליון, על השמים כבודוו, להים-מושל ביראת אצדיק הש

ה שם "הקבכי , נזדווגו לה שלשה מלאכים ,שפחת שרי ,הגר לאואפילו , להים ללוות את יעקב-מחנה א באהסיבה ש
לא מושל הצדיק עליהם , בעלי בחירהשהם  ,שוכני ארץ ,אדםהבני בדברו אל אך . הצדיק כל העולמות תחת רגליאת 

את שקיטו דהיינו ה ,"האזינו" הכתוב אומרמה שוזה . םעל פי בחירתלא פועלים הם א, בשום דברעליהם  כריעא מלו
אפילו יכול הוא ו, אלו שאין להן בחירהכל בצדיק מושל הידוע שכי , "אדברה"אני כדי ש ,יושביהןעל כל  ,השמים

להם הוא אומר אין הצדיק מושל ולכן  ,בעלי בחירההם ש, שוכני ארץ ,אדםהאך על בני . אתם קשות" לדבר"
אמרי "רק בעת צאת אלא , דברישיקדימו לשמוע טרם להם וגם לא אומר , דרך צווידרך בקשה ולא , "ותשמע הארץ"

 . ושמעיעוד אני מדבר הם כל  ,"פי
 

   (ד' דברים לב" )הוא וישר צדיק עול ואין אמונה ל-א משפט כל דרכיו כי פעלו תמים הצור"

שכתוב   יןיכענ, שחטאמשום  הוא נענשמצדיק משה עליו את הדין ומודה ש, "הצור"בלשון , כאן, רבינו בחיילפי 
ה "את הקב רצה לקלסהוא כי  "הצור"לשון את החטא ב זכירמשה מ, ('שמות יז)" הנני עומד לפניך שם על הצור"

הרע לעם  ...רעהומאז באתי אל פ"שנאמר חטאתי  'אז'אמר משה בשל "זחשדרשו פי כ, בה שחטאבאותה הלשון 
 ".אז ישיר משה"שנאמר  אני מקלסו 'אז'כמו כן ב, "הזה

 

 (יד' דברים לב" )ענב תשתה חמר ודם"
מיץ הענבים היה ש" ענב תשתה חמר ודם"את הפסוק  "ספורנו"בהמשך לתיאור הטוב שהיה לבני ישראל מבאר ה

 ,שלא בצערמזה היו מתפרנסים הם ו, על מנת להפיק את הייןויגיעה ב מלאכה ורצורך בראוי לשתיה בלי יוצא כבר 
  . כדי שיהיה להם פנאי לעסוק בתורה ובמצותה "קבהעשה להם את וכל ז

 

 

 666 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס 'אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
    תשרי ' ע יח"ל נלב"בן חמו בר אסתר ז אברהם

 ה"תנצב
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 (דדברים לב " )ל אמונה ואין עול-א"
משלם לרשע גמור  כך, מצוה שעשה בעולם הזה לעולם הבאשכר  כשם שמשלם שכר לצדיק גמור', אמונה ל-א'"

נפרע  כך, מעבירה שעשה בעולם הזה לעולם הבא וכשם שנפרע מרשע גמור. בעולם הזה שכר מצוה קלה שעשה
 ... כל מעשיו ונפטרים לפניו כשאדם נפטר מן העולם באים', ואין עול'. הזה מצדיק גמור על עבירה שעשה בעולם

 (מדרש" )והוא מצדיק הדין ואומר יפה דנתוני, 'הוא צדיק וישר'
אם ו? "לואין עו"ה יעשה עול עד שצריך הכתוב לומר "מדוע שנחשוב שהקב, "ראש דוד"א ב"החיד רבינומקשה 

ממילא  "אין עול"הלוא זה פשוט שאם  ?"הוא ישרוצדיק "מדוע צריך להוסיף  "לואין עונה ואמ ל-א"אומר הכתוב 
 ,הצדיקך שה׳ כ שהועמדוע , רי דברי המדרשוגיון שעומד מאחיעדיין צריך להבין את הה. "צדיק וישר הוא"ש משמע

גם כי דל חלקו  ,הרשעאילו ו, הבא כל שכרו משומר ובא לעולם ,בתורה יום ולילה שסיגל כמה וכמה מצות ועסק
 ?עולם הבאב מדוע שלא יקבל גם הוא את השכר למצוות המעטות, בעולם הזהה שכרם "הקבלו  םמשל, מצותב
הוא , רצונו בתענוגי ותפנוקי העולם הזהש ,הרשע, מדה כנגד מדה ,דותיויאדם על פי מנוהג עם ההקב״ה מתרץ שו

 רצונואת בא בשכרו למלאת הוא כן ל, הבהמית ונפש תותאואת ניו להשיג ימעייניו ימיו ושניו בכל עני כלאת שם 
כדי  ,לכן, להנאות העולם הזה ואינו חש כלל, העולם הבא להשיג שכר טורח כל הימים ,הצדיקאילו ו. בעולם הזה

שכר  נותןה "הקב ,"ל אמונה-א" :לפי זה ניתן להבין את הכתוב .לו לעולם הבאולו שכרו כ נשאר ,רצונואת לעשות 
 ,ואפילו לצדיק גמור, משפט כי כל דרכיו "ואין עול", הרשע בעולם הזה עבירה לצדיק בעולם הזה ושכר מצות

אינו מקפח הוא ו תמיד אות אף שמכעיסעל  ,והרשע ,ו על העבירהאות עם כל זה מעניש ,רוח תדיר שעושה לו נחת
מצות מועטות  שמשלם שכרעל כך , ה"מצד הקבעול שיש כאן  שיטעןמי ל ,ומכל מקום, ותיו שעשהומצ שכראת לו 

יק וישר כיון דצהוא , "וישר הוא צדיק"נאמר  זהעל  ,שכר לעולם הבא שיהיה לו קצתעדיף הלא בעולם הזה לרשע 
, בעולם הזה ולהתכבד הוגם המצות שעשה הם ליוהר והרשע רצונו וחשקו בעולם הזה, כפי דעתו אדםאת הדן שהוא 

  .ובזה מתוקן הכל, בעולם הזהתיו ומצועל ישלם לו  ה"קבולכן גם ה, שלא לשמןכלומר מצוות שנעשו 
 

   (ד' דברים לב" )הוא וישר צדיק עול ואין אמונה ל-א משפט כל דרכיו כי פעלו תמים הצור"

ועל  ,ועל האמת ,על הדין :דברים העולם קייםשלשה על "במשנה ל "מבאר את הפסוק על פי דברי חז" פנים יפות"ה
 ה"קבבתחילת היצירה ברא השכוונתו היא  "הצור תמים פעלו"מה שאומר הכתוב , כלומר, (חי 'אאבות )" השלום

ל אמונה -א" ,השני ."הדין"היינו  "כי כל דרכיו משפט", הראשון: דברים אלושלשה תמימות ביה בהשיעולמו את 
פי כ, צדקה לפנים משורת הדיןהוא השלום ש" צדיק וישר הוא" ,והשלישית .דהיינו האמת והאמונה "ואין עול

כי " (ז 'תהלים יא)אמר נוכן , שהוא לפנים משורת הדין "ועשית הישר והטוב"על הכתוב  (:מ טז"ב)ל "חזאמרו ש
, (כו 'במדבר ו)" שלוםפניו אליך וישם לך ' ישא ה"ב וכתהשלום כשמדבר על , "צדקות אהב ישר יחזו פנימו' צדיק ה

 . היינו שנושא פנים לפנים משורת הדיןד
 

 ( ז' בלדברים " )שאל אביך ויגדךנות דר ודר שבינו  זכר ימות עולם" 
הוא פוגם בבריאה  כאשר אדם עושה עבירה האומרים ש המפרשיםאת דברי " אדרת אליהו"במביא  רבינו יוסף חיים 

גם פה חטא בעץ הדעת, ה"יציר כפיו של הקב, כאשר אדם הראשון, האדם החוטא ו שלהפגם תלוי בדרגת ו שלגודלו
, "דאח' הקינו ול-א' השמע ישראל "בפסוק ', ר'ו' ד' יותאותפגם בהוא  לפי המפרשים, גדול מאודהיה גם פהוא ש

" ל אחר-לאה תשתחולא "ובפסוק , "אחר"ונוצרה המילה ' ר'לאות " אחד"של המילה ' ד'הוא שינה את  האות 
לעבוד היה  ושולכן עונ, "דאח"ונוצרה המילה ' ד'לאות " ראח"של המילה ' ר'הוא שינה את  האות  (יד' דשמות ל)

לפי זה אומר . כנגד האותיות שהוא פגם "דרדר", (יח 'ראשית גב" )מיח לךר תצרדוקוץ וד"עליה נאמר האדמה את 
ם בינו ולימות ע כר ז: "כתובאומר וזה מה ש. ת הבאים מוטל לתקן את הפגם של האדם הראשוןועל הדוררבינו ש

ים כיצד לתקן יודעכם ואם אינ ,לתקןאשר עליכם " ודר רד"הרמוז במילים חטא האדם את  וכרז, "דר ודרנות ש
 "מרו לךיך ויאנק זך יגדביך ואל אש" הפתרון הוא

 

 ( יא 'לבדברים " )על גוזליו ירחף כנשר יעיר קנו"
על עוברים ל במדרש שגם כאשר בני ישראל "הקדוש שהכתוב שלפנינו מרמז על מה שאמרו חז" אור החיים"מבאר ה

אם , בתיםהנגעי אותם דרך  מתחיל להעירה "הקבאלא . "אין בעל הדין נוגע בנפשות תחילה", ה"של הקב רצונו
רק אז , מתעורריםאם לא , אם מתעוררים מוטב, נגעי בגדיםה מנסה להעיר אותם דרך "אם לא הקב, מתעוררים מוטב

שכמו שהנשר מעיר את , ה לנשר"דימה הכתוב את הקב" כנשר יעיר קנו" מה שאומר הכתוב הזו. פוגע בגוף ה"הקב
את מנסה ה "קבאין הבמדרש ש ל"זמו שאמרו חכ, העמוד בלכפי היכולת שיוכלו , בניואת מעורר ה "קינו כך הקב

 . שיוכל לסבול שהוא האדם אלא בשיעור 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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