
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

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

על עבודת ה' של עם  היותם עדיםוא מצד הארץ, הה של שמיעההשמים וה של האזנהין יענבמדרש שז"ל חאמרו 
יד העדים תהיה בם על מצוות ה' "יעברו הם שאם י העדים, על ידכאן משה את בני ישראל, , ולכן מתרה ישראל 

לפי זה מבאר . " (דברים יא' יז)ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה"יעצור את השמים ה' כי , "בראשונה
ם לא יורידו טל שמיכי אם ה"האזינו" בדרך של ציווי, בשמים,  של משה היאההתראה " הקדוש מדוע עיקר אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךה"

את השמים  ,השאמר ממה שה זומהשמים. של האדמה הוא , כי כל ישעה "יבולהאת לא תתן "הארץ מאליה  ,ומטר
והאדמה די שתשמע ם, ההכל תלוי בועיקר השהם משום  "האזינו השמים"דרך צווי, להם אני עושה עיקר ואומר 

 . מעלליהםאת לא ייטיבו ישראל יבולה אם את , לבלתי תת "ותשמע הארץ אמרי פי"מאליה 
 

 א)דברים לב' ("  האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
", "ותשמע הארץ". שמיעה", ואל ה"ארץ" הוא פונה בלשון "שמים", "האזינו ההאזנהפונה ל"שמים" בלשון "ה מש

", ואל הארץ בלשון "האזנה", שמעו שמיםפועל הפוך ופונה את ה"שמים" בלשון "שמיעה", "ישעיה לעומת זאת 
אומנתו " שההבדל נובע מכך שהתוספותהתוספותהתוספותהתוספות    דעת זקנים מבעלידעת זקנים מבעלידעת זקנים מבעלידעת זקנים מבעלימבואר ב" ". מדוע השוני בין משה לישעיה?והאזיני ארץ"

לעומת , "שמיעהלשון "ארץ רחוקה ממנו אמר לפי שהו ",האזןלידך "א לומר למי שידרך ההו, בשמיםהיא  משהשל 
ולשמים הרחוקים אמר "שמעו". ומובא  י"האזינ"לשון אליה אמר לכן ו ילא קרובההיתה  "ארץה" ,ישעיהזאת אצל 

עדים דכתיב הם ארץ השמים ו" שלפי רש"י ישעיה משנה את הסדר כיון שהותותותותדעת זקנים מבעלי התוספדעת זקנים מבעלי התוספדעת זקנים מבעלי התוספדעת זקנים מבעלי התוספעוד ב"
בא ישעיה היה לו לא יאומכוונת על מנת שהעדות תתקיים עליה להיות ו ",העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ"
היתה  "ץאר"וה ",האזנהלשון "בשהם נקראו להעיד היו שמים מעידים  ",ארץ"ל "האזנה"ו "שמים"ל "שמיעה"תן וונ

 ,הדבריםבין והחליף  בא ישעיה. אבל כעת, כשמכוונת אינה עדותה זוא "שמיעה"בלשון שהיא נקראה להעיד מעידה 
רב יוצא שגם ה"שמים" וגם ה"ארץ" נקראו בלשון "האזנה" ובלשון "שמיעה" ולכן עדותם מכוונת. בכל אופן לומד 

משה אמר  שהרישעליונים מרובים מהתחתונים  יםדמול, שגם מדברי משה וגם מדברי ישעיה הונא בשם רב אחא
בלשון  "שמעו" "שמים"ישעיה אמר ל גםו ,בלשון יחיד "ותשמעאמר " "ארץ"בלשון רבים ול "האזינו" "שמים"ל

נקראו שמים בלשון רבים והתחתונים נקראו העליונים נראה שזו הסיבה ש, ויחידלשון ב "האזיניאמר " "ארץ"ולרבים 
 .ארץ בלשון יחידה

 

  להינו" (דברים לב' ג)-הבו גודל לא שם ה' אקרא כי""
את שבח לגדל וואומר שהם צריכים ל ,םהרוחות העולם וכל אשר בלארבע ארץ ו, לשמים" משה קורה לחזקוניחזקוניחזקוניחזקוניפי ה"ל

להינו". כמו -ו גודל לאכאשר אני "שם ה' אקרא", אזי אתם, "הב .שמו בקריאת התורהאת  זכירר אני משאכהקב"ה 
, שהרי " (תהלים יט' ב)ל-השמים מספרים כבוד אגם ", ואומר " (תהלים סט' לה)הללוהו שמים וארץשאומר הפסוק "

, ובשם )ירמיה לג' כה" (אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"כדכתיב  מתקיימיםתם ה זכות התורהב
ה"א וא"ו ה"א, והם עושים שש תיבות כנגד "ד יו ,אותיותיש בו ד' ש ,שאני קורא נבראתםבן ארבע האותיות,  ,זהה
 .רוחות והשמים וארץ שנבראו בו בערא
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 א)דברים לב' (" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
שמים ה. בקשו "שמעו שמים"אמר ישעיהו ר שאשכזוהר הקדוש בהמובא את  ע מביא ב"צרור המור"ע מביא ב"צרור המור"ע מביא ב"צרור המור"ע מביא ב"צרור המור"רבי אברהם סברבי אברהם סברבי אברהם סברבי אברהם סב

כי ה' "אמר ישעיה עד ש"? מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לומר לשמים שישמעו"ארץ להרעיש עליו ואמרו הו
ינו אומר את דבריו ללא בר. אבל משה "ה' דיברהלוא אין זה אני שמדבר אלא " כלומר למה חרה לכם על דברי", דבר

 . יראה. האזינו השמים ואדברה. כי אני הוא המדברו פחדו
 

 " (דברים לב' ב)כטל אמרתי תזל כמטר לקחי יערוף
אלו תבא בשטף לדהיינו  ",כמטר תערוףה "התור" היא שכמטר לקחי יערוףמבאר ה"ספורנו" שכוונת הכתוב "

 ,להדיוטותמועטת גם נותנת ידיעה ", התורה כטל אמרתי תזל, וגם "מבוע מקור חכמהאת מוכנים לקבל ומבינים ש
 ,שהמשכילים יביטו נפלאות ממנה ",עלי דשא כשעירים"באופן שהיא  "כטל"היא טובה מאד  היותה מועטתולמרות 

 .בוראםאת  הה להכיר בדיעשגם ההדיוטות יקנו בה י ",וכרביבים עלי עשב"
 

 (דברים לב' ו) "הלה׳ תגמלו זאת"
חיצוניות,  חכמות לומדים" שכאשר אומרים לאלו שבמקום לעסוק בתורה הם רבינו החיד"א ב"דברים אחדיםרבינו החיד"א ב"דברים אחדיםרבינו החיד"א ב"דברים אחדיםרבינו החיד"א ב"דברים אחדיםאומר 

ה ואין הם צריכים לוסופייפוב מוסרלימוד שהם עוסקים בתשובתם היא יצר הרע, המ הלימצהיא שהיא תורה מעלת הש
" בראתי תורה תבלין ,בראתי יצר הרעכי הקב"ה אמר ", טוען שהם טועים בטענתם רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"אהצלה מהיצר הרע. 

, "הלה׳ תגמלו זאת", בפסוק שלפנינו מוזהתורה. דבר זה ר, באש "פהשרי אין ביטול חמץ אלאכמו ש" ,(קידושין ל:)
, ?אומרים לעסוק בחכמות ומוסרים מלשון גמולה מבעלה, ואתם"תגמלו" , "זאת"שנקראת  התורהאת תעזבו האם 

 , כי אתם"עם נבל ולא חכם", משה לכן אמר? התורה תקוה אלא על ידילכם שהוא יודע שאין , זאת לה׳ תעשואם ה
, "הלא הוא אביך קנך", כיון שפרשתם מהתורה, "עם נבל ולא חכם"אתם  ברים להתחכם בחכמות חיצוניות, דעו כיסו

 ? מצותיו בטענות כוזבות ואיך תתחכמו אל ,יצר הרעאת הלבטל כדי ללמוד תורה אותך  והוא ציוה
 

 יב)  'לבדברים ( ל נכר"-"ה' בדד ינחנו ואין עמו א
חבור עצבים אפרים "פסוק על הז"ל וש את משמעות הכתוב "ה' בדד ינחנו" לפימה שדרשו ח" הקדאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה"
 במשמעות שלהנח לו, ם עבודה זרה, עובדיאם הם ישראל אחדות, אפילו ר יש בעם שאכש יז)ד' (הושע  הנח לו"

אזי , "בד"לשון מ, "בדדכלומר כאשר העם "ה' בדד", "גם כאן אומר הכתוב יח).  '(אסתר ב והנחה למדינות עשה""
 קב"האין ה ,בודה זרהעם ם עובדירוצה לומר שאפילו אם הל נכר", -ואין עמו א"ומה שאומר המשך הכתוב  ."ינחנו 'ה"

יז)  '(ירמיה ל "דורש אין לה'" פסוקעל ה ז"ללפי מדרש חתפרש מאין עמו", "הכתוב ו .זההון ועהם את המחשיב ל
 סרו על זה. ימיקב"ה אין עמו" מכלל שיש עמו, אלא שאין ה" אמרשנגם כאן מה  (סוכה מא) "מכלל שיש לה"

 

 " (דברים לב' טו)ישרון ויבעט וישמן"
נקרא שעם כמותו בא להוכיח את ישראל ולרמוז להם ש, "וישמן ישרון ויבעט, מה שאומר כאן הכתוב "רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 

"? כעין זה וינבל" "ויטשה'", "בעט בלכך שהוא ", כיצד הגיע השכינה כבודעל שם כך שהם זכו לראות את  "ישרון"
כך על שנאמר שנקרא  "גוי" :ז"לחדרשו ש), '(ישעיה א" הוי גוי חוטא עם כבד עון"אמר התכוון הנביא ישעיה כאשר 

" האם ראוי כי עם קדוש אתהעליו נאמר "ש "עם"? האם "חוטא"שיהיה האם מתאים  )'(דברים ד" ומי גוי גדולעליו "
, "מרעים"שיהיו האם מתאים ), '(ישעיה סא" ברך ה' זרעשהם "בהם מעיד כתוב הש "זרע"? האם "ד עוןכב"שיהיה 
 "? משחיתים"יהיו ראוי ש )'(דברים יד "להיכם-בנים אתם לה' א" שנקראו "בניםהאם "

 

  )ויקרא כג' מ(ביום הראשון״  םלכ״ולקחתם 
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ותותותותננננא לחשבון עווא לחשבון עווא לחשבון עווא לחשבון עווווווראשון הראשון הראשון הראשון ה    ----    ביום הראשוןביום הראשוןביום הראשוןביום הראשון    םםםםלכלכלכלכ״ולקחתם ״ולקחתם ״ולקחתם ״ולקחתם 

ל חמו ולכן מחמת הארה זו ים,כיפורהם ארה מיוהה תנשאר יפוריםכהם אחרי יוהקדוש ששלשה ימים  זוהרזוהרזוהרזוהרבבבבמובא 
לולב, אגידת הו סוכההבניית עסוקים בשכולם בימים אלו, ובערב יום טוב עצמו עושים ישראל שעוונות להקב״ה גם 

ות. נלחשבון עווראשון שהוא ביום הראשון״  םלכ״ולקחתם על הפסוק לכן כתוב במדרש . טואחזמן ללהם כך שאין 
 םעונותיהם כל אותעל מוחל שהוא שראל ליהקב״ה זו מתנה שנותן  ,.העוונות מתחיל לחשב את ה"קבמשום שרק אז ה

יערות יערות יערות יערות "בעל כך  ףמוסי ישיץישיץישיץישיץיביביביבי יהונתן אי יהונתן אי יהונתן אי יהונתן ארברברברב ל סוכות.שותיהם אלא מיום ראשון נות עונמתחיל למ וינהארבעה ימים וא
סוכות, חג ה ראשון שלהיום באחיזה, ושטן ל יןסוכות אחג הל יםפוריימים שבין יום הכה בארבעהואומר ש "דבשדבשדבשדבש

״ד, ויום ס: ״השטן״ גימטריא ש)ל (יומא כ.ז"ח רומה שאמאת בין ניתן להובזה שטן. את הים נצחלולב מהאתרוג וה
" אינה חלק השטןבמילה "ה׳  אותההרי ברור לא אך עדיין טין. סרשות להשטן ל, אין יםיום הכיפורב, ד בשנהחא

. אלו אותם חמשה ימיםרי שחסרים ך ה? ואם כ״שטן״ם הוא שהעיקר ולפעולת ה׳ הידיעה,  תמשמשמהשם אלא 
 .שבהם אין לשטן רשות להסטיןלסוכות,  יםיום הכיפור יןחמשה ימים שב
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