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דברים פרק לב

רמב"ן

)מ( כי אשא אל שמי ידי  9על דר :הפשט ,עני6
מ ְר ִי ַחי נ ִֹכי
ָדי ְו ַ
)מ( ִי ֶא ָ א ֶאל ָ ַמיִ י ִ
ֹאחז ְ ִמ ְ ָ$ט שבועה בכסאו ,ואמר "אשא" כי כל נשבע נושא
תי ְ ַרק ַח ְר ִ י ְות ֵ
ְלע ָֹל ) :מא( ִא ַ ִ
' ִיר ידו ונוגע בחפ? אשר הוא נשבע בו .ועל דר:
ָק ְל ָצ ָרי וְ ִל ְמ ַ( ְנ'י ֲא ַ ֵ) ) :מב( ְ
יב נ ָ
ָדי ִ
יִ
האמת ,בעבור כי בעת הגלות השלי :משמי אר?
ֹאכל ָ ָ(ר ִמ ַָ ,ח ָלל וְ ִ ְביָה
ִח ַ+י ִמ ָ ,וְ ַח ְר ִ י  ַ
תפארת ישראל ,יאמר שישאנה עתה בעת רצו 6אל
ֵמרֹא ְַ $רעת איֵב) :מג( ַה ְר ִנינ /גיִ ַעִ 0י ַד
'ד ָמת ַע :0פ השמי העליוני  ,והיא היד הגדולה הנלחמת
ָיב ְל ָצ ָריו וְ ִכ ֶ$ר ְ
ָק י ִ
ֲב ָדיו יִ ְ 1ונ ָ
עָ
ירה ַהֹ5את לישראל .וזה טע ואמרתי חי אנכי לעול  9כי
)מד( ַו ָ3בֹא מ ֶֹה וַיְ ַד ֵ ר ֶאת ָל ְִ ,ב ֵרי ַה ִָ 4
אני מחיה ידי החזקה בהיותי משנ 6ברק חרבי,
ה ַע ִ  6נ) :6/מה( וַיְ ַכל מ ֶֹה
זנֵי ָה ָע ה/א וְ ֵ
ְ ְ
וסומ :אות לאחוז במשפט 6של ישראל ולהשיב
ְל ַד ֵ ר ֶאת ָל ַה ְָ ,ב ִרי ָה ֵא ֶ)ה ֶאל ָל יִ ְ( ָר ֵאל:
נק לצרי ,כי אז יהיה הש של והכסא של ,
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ִ(ימְ /ל ַב ְב ֶכ ְל ָכל ַה ְָ ,ב ִרי
)מו( ַוֶ 3
והמשכיל יבי :6והנה השירה הזאת אשר היא בנו
ֵיכ
ֲא ֶר נ ִֹכי ֵמ ִעיד ָ ֶכ ַהֲ 3א ֶר ְ ַצֶ 7/את ְ נ ֶ
רה ַהֹ5את) :מז( ִי לעד אמת ונאמ ,6תגיד בביאור כל המוצאות
ִל ְמֹר ַלעֲ(ת ֶאת ָל ְִ ,ב ֵרי ַה ָ
אותנו .הזכירה תחלה החסד שעשה עמנו הקב"ה
/ב ָָ ,בר ַהֶ5ה
ֵיכ ַ
לֹא ָד ָבר ֵרק ה/א ִמ ֶ ִי ה/א ַחֶ 3
מאז שלקחנו לחלקו ,והזכירה הטובות שעשה לנו
' ע ְֹב ִרי ֶאת
ָמי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר ֶ
ַ ֲא ִריכ /י ִ
במדבר ,ואשר הנחילנו ארצות הגוי הגדולי
ַר ֵ0ָ ָ 6,ה ְל ִר ְ ָ:8
ַהְ 3
והעצומי  ,ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר
הנחילנו בה ,וכי מרוב כל טובה מרדו בה' לעבוד ע"ז .והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליה  ,עד
ששלח בה בארצ דבר ורעב וחיה רעה וחרב ,ואחרי כ 6פזר אות בכל רוח ופאה .וידוע כי כל זה
נתקיי ויהי כ :6ואמרה השירה ,כי בסו Bישיב נק לצריו ולמשנאיו ישל  .והטע  ,כי ה עשו כל
הרעות עמנו לשנאתו של הקב"ה ,כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו ע"ז כה  ,רק בעבור שלא יעשו
כמעשיה  ,ויעבדו את הקב"ה וישמרו את מצותיו ,ולא יתחתנו בה ולא יאכלו מזבחיה  ,ויבוזו ע"ז
שלה ויבערו אותה ממקומותיה  ,וכעני 6שאמר )תהלי מד כג( כי עלי :הורגנו כל היו  ,א כ6
לשנאתו של הקב"ה יעשו בנו כל הרעות האלה ,וה צריו ומשנאיו ועליו להנק מה  :וזה דבר ברור
כי על הגאולה העתידה יבטיח ,כי בבני 6בית שני לא הרנינו גוי עמו ,רק לעגו עליה )נחמיה ג לד( מה
היהודי האמללי עושי  ,והיו גדוליה עבדי בהיכל מל :בבל וכול משועבדי לו ,ובימי הה
לא השיב נק לצריו ולא כפר אדמתו עמו :והנה אי 6בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה ,רק היא
שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ,ושהוא יתבר :יעשה בנו בתוכחות חימה ,אבל לא ישבית זכרנו ,וישוב
ויתנח ויפרע מ 6האויבי בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ,ויכפר על חטאתינו למע 6שמו .א כ,6
השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרח 6של מיני .6וכ :הזכירו בספרי )האזינו מג(,
גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעול הזה ויש בה לעול
הבא .ולזה רמז הכתוב שאמר )פסוק מד( ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני הע ,
הזכיר "כל" להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו ,וא היא קטנה בדבור ,כי ביאר לה עניניה
הרבי  :ואלו היתה השירה הזאת מכתב אחד מ 6החוזי בכוכבי שהגיד מראשית אחרית כ ,6היה
ראוי להאמי 6בה מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחד ,וא Bכי אנחנו נאמי 6ונצפה בכל
לב לדברי האלהי מפי נביאו הנאמ 6בכל ביתו ,אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו ,עליו השלו :
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דברים פרק לא

ירה
יה ְל ַמ ַעְ ִ 6היֶה ִ)י ַה ִָ 4
ימִ ְ 8פ ֶ
ירה ַהֹ5את וְ ַל ְָ 0דֶ 8את ְ נֵי יִ ְ( ָר ֵאל ִ( ָ
)יט( וְ ַע ָה ִ ְתבָ /ל ֶכ ֶאת ַה ִָ 4
כל וְ ָ( ַבע
/ד ַב וְ ַ
ָבת ָח ָלב ְ
יאֶ /אל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר נִ ְ ַ ְע ִי ַל ֲאב ָֹתיו ז ַ
ַהֹ5את ְל ֵעד ִ ְבנֵי יִ ְ( ָר ֵאל) :כ( ִי ֲא ִב ֶ
יתי) :כא( וְ ָהיָה ִי ִת ְמ ֶצא ָ 6אֹת ָרעת ַר ת
ֲבדְ /ו ִנ ֲאצ/נִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת ְ ִר ִ
/פנָה ֶאל ֱאל ִֹהי ֲא ֵח ִרי ַוע ָ
וְ ָד ֵָ 6
ָד ְע ִי ֶאת יִ ְצר ֲא ֶר ה/א ע ֶֹ(ה ַה3
ַרע ִי י ַ
ירה ַהֹ5את ְל ָפנָיו ְל ֵעד ִי לֹא ִת ַָ 4כח ִמ ִ$י ז ְ
וְ ָצרת וְ ָע ְנ ָתה ַה ִָ 4
ירה ַהֹ5את ַ ַ 3הה/א וַיְ ַל ְָ 0דֶ 8את ְ נֵי
ר? ֲא ֶר ִנ ְ ָ ְע ִי) :כב( וְַ ִ3כֹב מ ֶֹה ֶאת ַה ִָ 4
יאֶ /אל ָה ֶ
ְ ֶט ֶר ֲא ִב ֶ
ר? ֲא ֶר
'ה ָ ִביא ֶאת ְ נֵי יִ ְ( ָר ֵאל ֶאל ָה ֶ
ֶא ָמ? ִי ָ
ֹאמר ֲחזַק ו ֱ
ה ַע ִ  6נַ 6/וֶ 3
יִ ְ( ָר ֵאל) :כג( וַיְ ַצו ֶאת יְ 7
רה ַהֹ5את ַעל ֵס ֶפר ַעד : 0ָ 7
נִ ְ ַ ְע ִי ָל ֶה וְ נ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִע ָ) ::ְ 0כד( וַיְ ִהי ְ ַכ)ת מ ֶֹה ִל ְכֹב ֶאת ְִ ,ב ֵרי ַה ָ
רה ַהֶ5ה וְ ַ( ְמ ֶ אֹת
)כה( וַיְ ַצו מ ֶֹה ֶאת ַה ְלוִ  ִ3נ ְֹ( ֵאי ֲארִ ְ 6רית ְיקֹוָק ֵלאמֹר) :כו( ָלק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה ָ
ָד ְע ִי ֶאת ֶמ ְריְ ְָ :ו ֶאת ָע ְר ְַ :ָ $ה ֶָ 1ה ֵה6
יכ וְ ָהיָה ָ ְ ְָ :ל ֵעד) :כז( ִי נ ִֹכי י ַ
ִמ ַ+ד ֲארִ ְ 6רית ְיקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
מתי) :כח( ַה ְק ִהילֵ /א ַלי ֶאת ָל ִז ְקנֵי
'ח ֵרי ִ
עדִ י ַחי ִע ֶָ 0כ ַהַ 3מ ְמ ִרי ֱהיִ ֶת ִע יְ קֹוָק ְו'ִ Bי ֲ
ְ ֶ
ר?) :כט( ִי
ידה ָ ֶאת ַה ַָ 4מיִ וְ ֶאת ָה ֶ
ע ָ
ֵיה ֵאת ַה ְָ ,ב ִרי ָה ֵא ֶ)ה וְ ִ
זנ ֶ
ַא ַד ְ ָרה ְב ְ
יכ ו ֲ
יכ וְ  ְֹט ֵר ֶ
ִ ְב ֵט ֶ
מתי ִי ַה ְ ֵחת ַ ְ ִחתְ 6/ו ַס ְר ֶ
'ח ֵרי ִ
ָד ְע ִי ֲ
ת יַ
רשב"ם
יתי ֶא ְת ֶכ ְו ָק ָראת ֶא ְת ֶכ ָה ָר ָעה
ִמַ 6ה ֶֶ ,ר ְֲ :א ֶר ִצִ ִ/
)ל( השירה  9סידור דברי' קרוי שירה:
ָמי ִי ַתעֲ(ֶ /את ָה ַרע ְ ֵעינֵי ְיקֹוָק
'ח ִרית ַהִ 3
ְ ֲ
הזאת  9פרשת האזינו שמעידה עליה פורעניות
זנֵי
יכ ) :ל( וַיְ ַד ֵ ר מ ֶֹה ְ ְ
ֲ(ה יְ ֵד ֶ
ְל ַה ְכ ִעיס ְ ַמע ֵ
ירה ַהֹ5את ַעד  : 0ָ 7לכשיעברו על המצות ויבינו כי בחטאתנו לקו:
ָל ְק ַהל יִ ְ( ָר ֵאל ֶאת ְִ ,ב ֵרי ַה ִָ 4
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז הלכה יג

יש מקומות שנהגו בה 6לקרות בכל יו אחר שמברכי 6ישתבח שירת הי ואחר כ :מברכי 6על שמע,
ויש מקומות שקורי 6שירת האזינו ,ויש יחידי שקורי 6שתי השירות הכל לפי המנהג.
רבי צדוק הכהן מלובלין  -קונטרס ספר הזכרונות – מצווה ג'

והנה מאמר כתבו נמנה אצל מוני המצוות מצות עשה מיוחדת על כתיבת ספר תורה .אבל מה שאמר
ולמדה וגו' ,הוא ציווי מיוחד לא נמנה אצל לא ידעתי לו טע :
וכפי הנראה היה ראוי למנות זה מצוה מיוחדת על לימוד שירה זו לכל אחד מישראל ,אלא לפי שלא
נקבע לו זמ 6אפשר שיהיה די בפע אחד כל ימי חייו ,ועל כל פני די בקריאת הפרשה פע אחת בשנה
כתיקו 6חכמי  .אבל על כל פני יהיה קריאת פרשה זו מצות עשה דאורייתא:
והנה בה מבואר שיהיה לעד בעת הצרות ,שכבר ידע הש יתבר :הכל קוד ושהכל בהשגחתו ,ויתחזק
בזה באמונת הש יתבר .:והמצוה דש הוא על הלימוד בפה ולשו בפיה  ,וחזר וציוה על השימה
בלב וההתבוננות בעני 6השירה אי :כל עניניה נתקיימו הכל .אבל מכל מקו בכלל המצוה ג כ6
האמונה בקיו כולה ,ויהיה המצוה על דר :שימת לב וההבנה מתו :מה שכבר נתקיי ממנה שכ:
עתידה להתקיי כולה .והוא על הדר :שביאר בעל הפסיקתא להאמי 6בזה על דר :ההשכל וההבנה:
וש זכר ג כ ,6זכור ימות עול וגו' ,שאל אבי :ויגד :וגו' )דברי ל"ב ,ז'9י'( ,ימצאהו באר? מדבר
וגו' ,מ 6הישועות הקודמות והשגחתו יתבר :מאז ,שמזה נאמי 6ג כ 6בישועה העתידה:
ויראה שמאמר זכור ימות וגו' שבא בלשו 6ציווי יהיה מצוה מיוחדת על העני 6הזה ,להתבונ 6בחסדי
הש יתבר :עמנו וימות עול ובכל דור ודור:
וג המצוה הזו אי אפשר לכללה במאמר כי שאל נא וגו' ,שהרי לא זכר ש אלא מת 6תורה ויציאת
מצרי  .ועל זכירת שתי עניני הללו באו שתי מצוות מיוחדות יתבארו במקומ :
ובשערי תשובה לרבינו יונה )שער ג' סימ 6י"ז( כתב שזכרו 6חסדיו וההתבונ 6בה הוא מצות עשה,
שנאמר )דברי ח' ,ב'( וזכרת את כל הדר :וגו' ,ואמר )פסוק ה'( וידעת ע לבב :כי כאשר ייסר וגו'.

