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 ד"בס
 שירת המוזה –  האזינו

 נבון הרב מואיז
 

ַמִים ַהֲאִזינּו( א)  לב פרק דברים ה ַהשָּׁ רָּׁ ָאֶרץ ְוִתְשַמע ַוֲאַדבֵּ י הָּׁ ר ַיֲעֹרף( ב) :ִפי ִאְמרֵּ טָּׁ ִתי ַכַטל ִתַזל ִלְקִחי ַכמָּׁ  ִאְמרָּׁ
י ִכְשִעיִרם י ְוִכְרִביִבים ֶדֶשא ֲעלֵּ ֶשב ֲעלֵּ ם ִכי( ג) :עֵּ ק שֵּ א ְיֹקוָּׁ בּו ֶאְקרָּׁ ינּו ֹגֶדל הָּׁ ִמים ַהּצּור( ד) :לֵּאֹלהֵּ ֳעלוֹ  תָּׁ ל ִכי פָּׁ  כָּׁ

יו כָּׁ ט ְדרָּׁ ל ִמְשפָּׁ ין ֱאמּונָּׁה אֵּ ֶול ְואֵּ ר ַצִדיק עָּׁ ת( ה) :הּוא ְויָּׁשָּׁ נָּׁיו ֹלא לוֹ  ִשחֵּ ם בָּׁ ש דֹור מּומָּׁ ק הֲ ( ו) :ּוְפַתְלֹתל ִעקֵּ  ַלְיֹקוָּׁ
ל ַעם ֹזאת ִתְגְמלּו ם ְוֹלא נָּׁבָּׁ כָּׁ ֶנָך ָאִביָך הּוא ֲהלֹוא חָּׁ ְשָך הּוא קָּׁ ֹדר ֹדר ְשנֹות ִבינּו עֹולָּׁם ְימֹות ְזֹכר( ז) :ַוְיֹכְנֶנָך עָּׁ  וָּׁ

ְדָך ָאִביָך ְשַאל ֶניָך ְוַיגֵּ ל( ח) :לְָּׁך ְוֹיאְמרּו ְזקֵּ י ְבַהְפִרידוֹ  גֹוִים ֶעְליֹון ְבַהְנחֵּ ם ְבנֵּ ב ָאדָּׁ י ְלִמְסַפר ַעִמים ְגֻבֹלת ַיּצֵּ  ְבנֵּ
ל אֵּ ֶלק ִכי( ט) :ִיְשרָּׁ ק חֵּ הּו( י) :ַנֲחלָּׁתוֹ  ֶחֶבל ַיֲעֹקב ַעמוֹ  ְיֹקוָּׁ אֵּ ר ְבֶאֶרץ ִיְמצָּׁ ל ּוְבֹתהּו ִמְדבָּׁ  ְיבֹוְננֵּהּו ְיֹסְבֶבְנהּו ְיִשֹמן ְילֵּ
ינוֹ  ְכִאישֹון ִיְּצֶרְנהּו ִעיר ְכֶנֶשר( יא) :עֵּ יו ַעל ִקּנוֹ  יָּׁ לָּׁ ף גֹוזָּׁ יו ִיְפֹרש ְיַרחֵּ פָּׁ הּו ְכנָּׁ חֵּ הּו ִיקָּׁ אֵּ תוֹ  ַעל ִישָּׁ ק( יב) :ֶאְברָּׁ  ְיֹקוָּׁ

ד דָּׁ ין ַיְנֶחּנּו בָּׁ ל ִעמוֹ  ְואֵּ ר אֵּ הּו( יג) :נֵּכָּׁ י< במותי> ַעל ַיְרִכבֵּ ֳמתֵּ י ְתנּוֹבת ַוֹיאַכל ָאֶרץ בָּׁ דָּׁ הּו שָּׁ ִנקֵּ  ְוֶשֶמן ִמֶסַלע ְדַבש ַויֵּ
ַחְלִמיש ר ֶחְמַאת( יד) :צּור מֵּ קָּׁ ֶלב ִעם ֹצאן ַוֲחלֵּב בָּׁ ִרים חֵּ יִלים כָּׁ י ְואֵּ ן ְבנֵּ שָּׁ ֶלב ִעם ְוַעתּוִדים בָּׁ ה ִכְליֹות חֵּ  ְוַדם ִחטָּׁ

נָּׁב ֶמר ִתְשֶתה עֵּ ט ְיֻשרּון ַוִיְשַמן( טו) :חָּׁ ַמְנתָּׁ  ַוִיְבעָּׁ ִביתָּׁ  שָּׁ ִשיתָּׁ  עָּׁ הּו ֱאלֹוהַ  ַוִיֹטש כָּׁ שָּׁ ל עָּׁ תוֹ  צּור ַוְיַנבֵּ ( טז) :ְיֻשעָּׁ
ִרים ַיְקִנֻאהּו ֹבת ְבזָּׁ ִדים ִיְזְבחּו( יז) :ַיְכִעיֻסהּו ְבתֹועֵּ עּום ֹלא ֱאֹלִהים ֱאֹלהַ  ֹלא ַלשֵּ ִשים ְידָּׁ ֹרב ֲחדָּׁ אּו ִמקָּׁ  ֹלא בָּׁ
רּום יֶכם ְשעָּׁ ְדָך צּור( יח) :ֲאֹבתֵּ ל ַוִתְשַכח ֶתִשי ְילָּׁ ק ַוַיְרא( יט) :ְמֹחְלֶלָך אֵּ נָּׁיו ִמַכַעס ַוִיְנָאץ ְיֹקוָּׁ יו בָּׁ ( כ) :ּוְבֹנתָּׁ
ה ַוֹיאֶמר ַני ַאְסִתירָּׁ ֶהם פָּׁ ה ֶאְרֶאה מֵּ ם מָּׁ ה ַתְהֻפֹכת דֹור ִכי ַאֲחִריתָּׁ מָּׁ ִנים הֵּ ֻמן ֹלא בָּׁ ם אֵּ ם( כא) :בָּׁ  ְבֹלא ִקְנאּוִני הֵּ

ל יֶהם ִכֲעסּוִני אֵּ ם ַוֲאִני ְבַהְבלֵּ ם ְבֹלא ַאְקִניאֵּ ל ְבגֹוי עָּׁ ם נָּׁבָּׁ ש ִכי( כב) :ַאְכִעיסֵּ ה אֵּ ְדחָּׁ  ְשאֹול ַעד ַוִתיַקד ְבַאִפי קָּׁ
ט ִויֻבלָּׁה ֶאֶרץ ַוֹתאַכל ַתְחִתית י ַוְתַלהֵּ ִרים מֹוְסדֵּ לֵּימוֹ  ַאְסֶפה( כג) :הָּׁ עֹות עָּׁ ם ֲאַכֶלה ִחַּצי רָּׁ י( כד) :בָּׁ ב ְמזֵּ עָּׁ  רָּׁ
י ֹמת ְוֶשן ְמִריִרי ְוֶקֶטב ֶרֶשף ּוְלֻחמֵּ ם ֲאַשַלח ְבהֵּ י ֲחַמת ִעם בָּׁ ר ֹזֲחלֵּ פָּׁ ִרים ֶחֶרב ְתַשֶכל ִמחּוץ( כה) :עָּׁ ֲחדָּׁ ה ּומֵּ ימָּׁ  אֵּ

חּור ַגם ה ִאיש ִעם יֹונֵּק ְבתּולָּׁה ַגם בָּׁ יבָּׁ יֶהם ָאַמְרִתי( כו) :שֵּ ה ַאְפאֵּ ֱאנֹוש ַאְשִביתָּׁ ם מֵּ י( כז) :ִזְכרָּׁ  אֹויֵּב ַכַעס לּולֵּ
ימוֹ  ְיַנְכרּו ֶפן ָאגּור רֵּ נּו ֹיאְמרּו ֶפן צָּׁ דֵּ ה יָּׁ מָּׁ ק ְוֹלא רָּׁ ַעל ְיֹקוָּׁ ל פָּׁ צֹות ֹאַבד גֹוי ִכי( כח) :ֹזאת כָּׁ ה עֵּ מָּׁ ין הֵּ ֶהם ְואֵּ  בָּׁ

ְכמּו לּו( כט) :ְתבּונָּׁה ִבינּו ֹזאת ַיְשִכילּו חָּׁ ם יָּׁ ה( ל) :ְלַאֲחִריתָּׁ יכָּׁ ד ִיְרֹדף אֵּ ִניסּו ּוְשַנִים ֶאֶלף ֶאחָּׁ ה יָּׁ בָּׁ  ִכי ֹלא ִאם ְרבָּׁ
ם ם צּורָּׁ רָּׁ ק ְמכָּׁ ם ַויֹקוָּׁ נּו ֹלא ִכי( לא) :ִהְסִגירָּׁ ם ְכצּורֵּ ינּו צּורָּׁ  ּוִמַשְדֹמת ַגְפנָּׁם ְסֹדם ִמֶגֶפן ִכי( לב) :ְפִליִלים ְוֹאְיבֵּ
ה מוֹ  ֲעֹמרָּׁ י ֲענָּׁבֵּ ינָּׁם ַתִּניִנם ֲחַמת( לג) :לָּׁמוֹ  ְמֹרֹרת ַאְשְכֹלת רֹוש ִעְּנבֵּ ִנים ְוֹראש יֵּ ר ְפתָּׁ ֻמס הּוא ֲהֹלא( לד) :ַאְכזָּׁ  כָּׁ
ִדי תּום ִעמָּׁ י חָּׁ ם ִלי( לה) :ְבאֹוְצֹרתָּׁ ת ְוִשלֵּם נָּׁקָּׁ מּוט ְלעֵּ רֹוב ִכי ַרְגלָּׁם תָּׁ ם יֹום קָּׁ ידָּׁ ש אֵּ ִדין ִכי( לו) :לָּׁמוֹ  ֲעִתֹדת ְוחָּׁ  יָּׁ
ק יו ְוַעל ַעמוֹ  ְיֹקוָּׁ דָּׁ ם ֲעבָּׁ צּור ְוֶאֶפס יָּׁד ָאְזַלת ִכי ִיְרֶאה ִכי ִיְתֶנחָּׁ זּוב עָּׁ י ְוָאַמר( לז) :ְועָּׁ ימוֹ  אֵּ יּו צּור ֱאֹלהֵּ סָּׁ ( לח) :בוֹ  חָּׁ
ֶלב ֲאֶשר ימוֹ  חֵּ חֵּ לּו ְזבָּׁ ין ִיְשתּו ֹיאכֵּ ם יֵּ ה ֲעלֵּיֶכם ְיִהי ְוַיְעְזֻרֶכם יָּׁקּומּו ְנִסיכָּׁ ה ְראּו( לט) :ִסְתרָּׁ  הּוא ֲאִני ֲאִני ִכי ַעתָּׁ
ין ִדי ֱאֹלִהים ְואֵּ ַחְצִתי ַוֲאַחֶיה ָאִמית ֲאִני ִעמָּׁ א ַוֲאִני מָּׁ ין ֶאְרפָּׁ ִדי ְואֵּ א ִכי( מ) :ַמִּציל ִמיָּׁ ַמִים ֶאל ֶאשָּׁ ִדי שָּׁ  ְוָאַמְרִתי יָּׁ

ז ַחְרִבי ְבַרק ַשּנֹוִתי ִאם( מא) :ְלֹעלָּׁם ָאֹנִכי ַחי ט ְוֹתאחֵּ ִדי ְבִמְשפָּׁ ִשיב יָּׁ ם אָּׁ י נָּׁקָּׁ רָּׁ ( מב) :ֲאַשלֵּם ְוִלְמַשְנַאי ְלצָּׁ
ם ִחַּצי ַאְשִכיר ר ֹתאַכל ְוַחְרִבי ִמדָּׁ שָּׁ ל ִמַדם בָּׁ לָּׁ ֹראש ְוִשְביָּׁה חָּׁ יו ַדם ִכי ַעמוֹ  גֹוִים ַהְרִנינּו( מג) :אֹויֵּב ַפְרעֹות מֵּ דָּׁ  ֲעבָּׁ

ם ִיקֹום ִשיב ְונָּׁקָּׁ יו יָּׁ רָּׁ תוֹ  ְוִכֶפר ְלצָּׁ  פ: ַעמוֹ  ַאְדמָּׁ
 

ה( יט) לא פרק דברים ֶכם ִכְתבּו ְוַעתָּׁ ה ֶאת לָּׁ ה ַהֹזאת ַהִשירָּׁ ל ְבנֵּי ֶאת ְוַלְמדָּׁ אֵּ ה ִיְשרָּׁ  ְלַמַען ְבִפיֶהם ִשימָּׁ
ה ִלי ִתְהֶיה ד ַהֹזאת ַהִשירָּׁ ל ִבְבנֵּי ְלעֵּ אֵּ  :ִיְשרָּׁ

 
  לא פרק דברים אברבנאל

 טופסים הזאת מהשירה שיכתבו אלהים צוה...  . אדם כל בפי שגורה תהיה הזאת השירה
 .... תודה' ויזמר בפיו וישגרנה ידענה ואשה איש שכל כדי אדם לכל אותה לתת רבים
ד הזאת השירה תהיה למען באמרו הזאת בשירה הסבה ונתן  לומר הרוצ. ישראל בבני ְלעֵּ

 הזאת השירה תמצא בפיהם אבל התורה ספר לבקש יצטרכו ולא ישראל בני בפי שימצא
ד תהיה והיא   .הימים באחרית שיקרום למה ישראל בבני ְלעֵּ

 
 יג:ז פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב

 על מברכין כך ואחר הים שירת ישתבח שמברכין אחר יום בכל לקרות בהן שנהגו מקומות יש
 . המנהג לפי הכל השירות שתי שקורין יחידים ויש, האזינו שירת שקורין מקומות ויש, שמע

 
  מ פסוק לב פרק דברים ן"רמב
 לבוא לעתיד בה ויש לשעבר בה ויש עכשיו בה שיש זו שירה גדולה, (מג האזינו) בספרי הזכירו וכך
 את וידבר משה ויבא( מד פסוק) שאמר הכתוב רמז ולזה. הבא לעולם בה ויש הזה בעולם בה ויש
 היא ואם, למו העתידות כל כוללת שהיא להגיד" כל" הזכיר, העם באזני הזאת השירה דברי כל

 :הרבים עניניה להם ביאר כי, בדבור קטנה
 

 האזינו פרשת, גרנות תמיר
 פשוט מבט, אמנם. ישראל תולדות כל את בתמצית כוללת שהשירה טוען לשירה בפירושו ן"הרמב

 של העיקריים היסודות שדווקא מוכיח לה שערכנו התמציתי הסיכום ועל השירה על
 בין בחירה ללא, ברית ללא ישראלית היסטוריה. האזינו משירת חסרים שלנו ההיסטוריוסופיה

 .ומוזרה זרה נראית - תשובה וללא גלות ללא, ורע טוב
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 ~ ?במדברימצאהו ~ 
 

הּו( י) אֵּ ר ְבֶאֶרץ ִיְמצָּׁ ל ּוְבֹתהּו ִמְדבָּׁ  ְיִשֹמן ְילֵּ
 

  איש בו עבר לא במדבר תועה כאיש היו כי - י פסוק לב פרק עזרא אבן
, להם נמצא הוא ברוך הקדוש. להם ומצא כמו - ימצאהו - י פסוק לב פרק ם"רשב

 :שלהם סיפוק היה הוא ברוך הקדוש
 

 ~ ?ז"ע חטאתם~ 
 

ט ְיֻשרּון ַוִיְשַמן( טו)  ַמְנתָּׁ  ַוִיְבעָּׁ ִביתָּׁ  שָּׁ ִשיתָּׁ  עָּׁ הּו ֱאלֹוהַ  ַוִיֹטש כָּׁ שָּׁ ל עָּׁ תוֹ  צּור ַוְיַנבֵּ ִרים ַיְקִנֻאהּו( טז) :ְיֻשעָּׁ  ְבזָּׁ
ֹבת ִדים ִיְזְבחּו( יז) :ַיְכִעיֻסהּו ְבתֹועֵּ עּום ֹלא ֱאֹלִהים ֱאֹלהַ  ֹלא ַלשֵּ ִשים ְידָּׁ ֹרב ֲחדָּׁ אּו ִמקָּׁ רּום ֹלא בָּׁ  ְשעָּׁ
יֶכם ְדָך צּור( יח) :ֲאֹבתֵּ ל ַוִתְשַכח ֶתִשי ְילָּׁ ק ַוַיְרא( יט) :ְמֹחְלֶלָך אֵּ יו ִמַכַעס ַוִיְנָאץ ְיֹקוָּׁ נָּׁ יו בָּׁ ( כ) :ּוְבֹנתָּׁ

ה ַוֹיאֶמר ַני ַאְסִתירָּׁ ֶהם פָּׁ ה ֶאְרֶאה מֵּ ם מָּׁ ה ַתְהֻפֹכת דֹור ִכי ַאֲחִריתָּׁ מָּׁ ִנים הֵּ ֻמן ֹלא בָּׁ ם אֵּ ם( כא) :בָּׁ  הֵּ
ל ְבֹלא ִקְנאּוִני יֶהם ִכֲעסּוִני אֵּ ם ַוֲאִני ְבַהְבלֵּ ם ְבֹלא ַאְקִניאֵּ ל ְבגֹוי עָּׁ ם נָּׁבָּׁ  :ַאְכִעיסֵּ

 

 ~עונשם ~ 
 

ה ַוֹיאֶמר( כ)  ַני ַאְסִתירָּׁ ֶהם פָּׁ ה ֶאְרֶאה מֵּ ם מָּׁ  ַאֲחִריתָּׁ
 

  יז פסוק לב פרק דברים הירש ר"רש
 ועל היחיד האל על הוודאית הידיעה זו הרי; לאדם חירות המקנה אחת ידיעה רק יש

 ומרוממת האדם של קומתו את זוקפת זו ידיעה רק. לו הנכנע לאדם הישירה קירבתו
 רעד ומכל מורא מכל אותו רתמשחר היא רק; וארץ שמים שבין הכוחות כל שאר על אותו

 או האמיתיים הכוחות אימת את מלבו מסירה היא רק; המוסר את המערער משפיל
 אבד כבר, היחיד האל עבודת את האדם שעזב אחרי. האדם שגשוג את העוינים המדומים

 מכל ופוחד חרד הוא והנה, עול מכל חופשי שהוא בלבו מדמה הוא; ומשענה משען ממנו
 מפחד שהוא כשם, עצמו על רק הסומך האדם מן באמת חזקים שהם גורלוה הטבע כוחות

 . והעולם הטבע סודות פשר את לדעת המתיימרים של ההבל ילידי מכל
 

 ~גלות ללא עונשם ~ 
 

יָּׁה (א) ל פרק דברים ֹבאּו ִכי ְוהָּׁ ֶליָך יָּׁ ל עָּׁ ִרים כָּׁ ֶלה ַהְדבָּׁ אֵּ ה הָּׁ כָּׁ לָּׁה ַהְברָּׁ ֶניָך נַָּׁתִתי ֲאֶשר ְוַהְקלָּׁ ֹבתָּׁ  ְלפָּׁ  ַוֲהשֵּ
ֶבָך ֶאל ל ְלבָּׁ ק ִהִדיֲחָך ֲאֶשר ַהגֹוִים ְבכָּׁ ה ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּׁ מָּׁ ק ַעד ְוַשְבתָּׁ  (ב) :שָּׁ ַמְעתָּׁ  ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּׁ  ְכֹכל ְבֹקלוֹ  ְושָּׁ

ה ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ֶניָך ַאתָּׁ ל ּובָּׁ ְבָך ְבכָּׁ ל ְלבָּׁ ב (ג) :ַנְפֶשָך ּוְבכָּׁ ק ְושָּׁ  ְוִרֲחֶמָך ְשבּוְתָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּׁ
ב ל ְוִקֶבְצָך ְושָּׁ ַעִמים ִמכָּׁ ק ֱהִפיְצָך ֲאֶשר הָּׁ ה ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּׁ מָּׁ  :שָּׁ

  א פסוק ל פרק נצבים פרשת דברים ם"מלבי
 כמו מתנה כ"ג שהקללה ירמז. לפניך נתתי אשר והקללה הברכה 'וגו עליך יבואו כי והיה

 . לבבך אל והשבות :הנרצה לתכלית להביאך, הברכה
 

  מ פסוק לב פרק דברים ן"רמב
 ושהוא, ונוכל הרעות שנעשה עדות שטר היא רק, ועבודה בתשובה תנאי הזאת בשירה אין והנה ...

 בחרבו האויבים מן ויפרע ויתנחם וישוב, זכרנו ישבית לא אבל, חימה בתוכחות בנו יעשה יתברך
 מבוארת הבטחה הזאת השירה, כן אם .שמו למען חטאתינו על ויכפר, והחזקה והגדולה הקשה

 ... .מינין של כרחן על העתידה בגאולה
 

 בספרי שונים מקומות לבין השירה בין זה בסעיף עליהם שהצבענו הללו םהקשרי כל – סמטרב 
 .אדמתם על היושבים לישראל והעדות התוכחה שירת היא האזינו שירת כי מעידים הנביאים

 

 ~ובחירה חופשית גורל ~ 
 

 : ... נתונה והרשות צפוי הכל - טו משנה ג פרק אבות מסכת משנה
 

  טו משנה ג פרק אבות מסכת משנה על ם"רמב
 וזה. עקיבה לרבי אלא אלו כמו דברים יהיו ולא, מאד גדולים עניינים כולל המאמר זה

 שבעולם מה כל: אמר. הקודמים בפרקים שקדם מה שהבנת ובתנאי, בקיצור פירושם
 תחשוב ולא: אמר כך אחר. צפוי הכל :אומרו והוא, משיגו והוא יתעלה אצלו ידוע

 מן פעולה על כפוי האדם ושיהיה, ההכרח יתחייב, הפעולות יודע יתעלה שבהיותו
 ,נתונה והרשות :אומרו והוא, שיעשהו במה בוחר אדם כל אלא, כן הדבר אין. הפעולות

  .השמיני בפרק שבארנו כמו, לו נתונה אדם כל רשות: לומר רצונו
 

  טו משנה ג פרק אבות מסכת יכין - ישראל תפארת
 ה"ואפ, בעולם שיעשה מה הכל יודע הוא ברוך הקדוש ל"ר. נתונה והרשות צפוי הכל( צט

 ידע ה"שהקב כיון תאמר שלא, רשע או צדיק להיות' א לכל נתונה והבחירה הרשות
 לעשותה האדם מוכרח כ"א, פלונית עבירה או פלונית מצוה היום האדם שיעשה אתמול
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 ברוך הקדוש ידיעת היתה אם שפיר היה דזה, דליתא, לעונש או לשכר ראוי אינו שכן וכיון
 ברא הוא ברוך הקדוש הרי אבל, עתיד-הוה-עבר הזמן תחת שנופלת ודם בשר כידיעת הוא

, שכן וכיון, בהווה הוא ידיעתו דכל, ועתיד עבר בו לומר תחתיה נופל אינו ונמצא, הזמן
 ידיעה שיהיה אפשר איך נבין שלא מה ולפיכך, במעשהו האדם את מכריח ידיעתו אין

, הזמן תחת נופלת שאינה ידיעה אפשר יהיה איך להשיג נוכל שלא משום זהו, יחד ובחירה
 קודם היה מדהוא, הזמן תחת נופלת אינה שוודאי, ה"ב הבורא ידיעת היא כך דהרי

 עבר שייך ידיעה דבכל, ידוע הכל אמר ולא, צפוי הכל, התנא שאמר וזהו, הזמן התהוות
 מתשובה ו"פ ם"הרמב כוונת וזהו] לפניו כהווה הדבר שרואה היינו, צפוי מלת אבל, ועתיד
, [ועתיד עבר בהם ששייך] מחשבותיכם[ הזמן תחת נופלים שאינם] מחשבותי לא כי בקרא

 [:ד"הראב' קו בזה ונסתלק
 

  ה:ו פרק תשובה הלכות ם"רמב
 ששלח זה', וגו ענוים ידרך בדרך חטאים יורה כן על' ה וישר טוב דוד שאמר זה ומהו

, ולהבין ללמוד כח בהם שנתן ועוד, בתשובה אותן ומחזירין' ה דרכי מודיעים להם נביאים
, אותם ורודף להן מתאוה והצדק החכמה בדרכי נמשך שהוא זמן שכל אדם בכל זו שמדה

 והלא, הדבר על נעזר עצמו ימצא כלומר אותו מסייעין לטהר בא ל"רז שאמרו מה והוא
 הזה העם וקם וכתיב, רע לעשות המצריים על גזר הרי אותם וענו ועבדום בתורה כתוב
 גזר שלא לפי, מהן נפרע ולמה ם"כו לעבוד ישראל על גזר הרי, הארץ נכר אלהי אחרי וזנה

 ם"כו לעבוד הזונים מאותן ואחד אחד כל אלא הזונה הוא שיהיה הידוע פלוני איש על
 זה למה הא ,עולם של מנהגו אלא הבורא הודיעו ולא, עובד היה לא לעבוד רצה לא אילו

 עליו נגזר כבר הרשע יאמר זה מפני לא, ורשעים צדיקים בהן יהיה הזה העם לאומר דומה
 אביון יחדל לא כי שנאמר כענין, בישראל רשעים שיהיו למשה שהודיע מפני רשע שיהיה
 לא אילו לישראל והמריעים המצירים מאותן ואחד אחד כל המצריים וכן, הארץ מקרב

 עתיד זרעו שסוף הודיעו אלא ידוע איש על גזר שלא, בידו הרשות להם להרע רצה
 הוא ברוך הקדוש ידע היאך לידע באדם כח שאין אמרנו וכבר, להם לא בארץ להשתעבד

 אריכות הם אלה א"א. 'וכו אותם וענו ועבדום בתורה כתוב והלא/ ד"הראב השגת+/ .להיות העתידין דברים
 הזכרתיך לא ואני זנית למה לזונים הבורא יאמר, נערות דברי שהם אומר אני כמעט ראשי וחיי מתובלים שאינן דברים

 אבל, גזרתך נתקיימה לא הנה זנו שלא אותן על גזרתך חלה מי ועל הזונים לו יאמרו גזרתי שעליך שתאמר כדי בשם
 הן תשחיתון השחת כי אמר משה שאף בכאן ש"וכ גזירה הבורא ידיעת הזה בענין שאין אמרנו כבר וזנה הזה העם וקם

, פנים משני שאלה אינה המצרים וענין, גזירה בלא כן לומר יכול שהיה הבורא ש"וכ מותי אחרי כי ואף עמכם חי בעודני
 וכן ברשעו ממנו הרע מן ויפרע יחזור מזה שיפרע ואחר ממנו ברע אלא רע מאדם נפרע הבורא שאין ידוע הדבר כי האחד

 היו רשעים כ"ג והמצרים, עלי והתפארך לבך וגודל רשעך מפני' פי תושד שודד כהתימך אפי שבט אשור הוי אומר הוא
 פרעה של זדונו אבל בים טבעו ולא לוקים היו לא ישראל את ושלחו בתחלה למשה שמעו ואילו ההם למכות וראויים

 מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם אותם וענו אמר הבורא כי והשני, לו גרם הוא שלוחו לפני יתברך הבורא את ובזותו
 .+ נתחייבו לפיכך לרעה עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר כענין מהם וטבעו

 

 ~מוזת המשיח  ~
 

  שלישית מצוה הזכרונות ספר קונטרס - מלובלין הכהן צדוק' ר
 מעיקרי ם"רמב שעשאו העתידה וגאולה משיח בביאת האמונה על כוונתה עיקר אם שזכר והמצוה
 שיש לי נראה, מיוחדת מצוה זו אמונה יהיה ואם ... , מיוחדת מצוה בו מנה לא אבל התורה

 אנכי אשר הדברים לכל לבבכם שימו: 'א השירה אחר האזינו פרשת סוף הכתוב מלשון למנותה
ד לב לשום עשה מצות וזה(. ו"מ, ב"ל דברים)' וגו היום בכם מעיד  הוא זה לב ושימת, השירה ותְלעֵּ

 יקום עבדיו דם הכל ושסוף, עלינו העוברות והצרות הגליות עניני מכל יתברך השם לנו שהעיד מה
  :זו אמונה על מבוארת מצוה וזה. המשיח בביאת והוא, לצריו ישוב ונקם

 לב שימת לשון טעם וזה, כולה השירה עניני כל על רק, לבד זה דבר על עיקרה שאין יראה ומיהו
 איך והגליות הצרות בעניני כן גם ההתבוננות והוא, והולך מתקיים בשירה הכתוב כל איך שיתבונן

 ...: מצוותיו ועשיית באמונתו יתחזק ובזה, יקום' ה דבר
 לפי אלא, מישראל אחד לכל זו שירה לימוד על מיוחדת מצוה זה למנות ראוי היה הנראה וכפי
 פעם הפרשה בקריאת די פנים כל ועל, חייו ימי כל אחד בפעם די שיהיה אפשר זמן לו נקבע שלא
 : דאורייתא עשה מצות זו פרשה קריאת יהיה פנים כל על אבל. חכמים כתיקון בשנה אחת
ד שיהיה מבואר בה והנה , בהשגחתו ושהכל קודם הכל יתברך השם ידע שכבר, הצרות בעת ְלעֵּ

 וציוה וחזר, בפיהם ולשום בפה הלימוד על הוא דשם והמצוה. יתברך השם באמונת בזה ויתחזק
 בכלל מקום מכל אבל. הכל נתקיימו עניניה כל איך השירה בענין וההתבוננות בלב השימה על

 שכבר מה מתוך וההבנה לב שימת דרך על המצוה ויהיה, כולה בקיום האמונה כן גם המצוה
 על בזה להאמין הפסיקתא בעל שביאר הדרך על והוא. כולה להתקיים עתידה שכך ממנה נתקיים

 : וההבנה ההשכל דרך
 

  לב פרק דברים
ֶהם ַוֹיאֶמר( מו) ל ְלַבְבֶכם ִשימּו ֲאלֵּ ִרים ְלכָּׁ ִעיד ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהְדבָּׁ ֶכם מֵּ  ְבנֵּיֶכם ֶאת ְתַצֻּום ֲאֶשר ַהיֹום בָּׁ

ל ֶאת ַלֲעשֹות ִלְשֹמר י כָּׁ ה ִדְברֵּ ר ֹלא ִכי( מז) :ַהֹזאת ַהתֹורָּׁ בָּׁ ק דָּׁ ר ַחיֵּיֶכם הּוא ִכי ִמֶכם הּוא רֵּ בָּׁ  ַהֶזה ּוַבדָּׁ
ה ַעל יִָּׁמים ַתֲאִריכּו מָּׁ ֲאדָּׁ ן ֶאת ֹעְבִרים ַאֶתם ֲאֶשר הָּׁ ה ַהַיְרדֵּ מָּׁ ה שָּׁ   פ: ְלִרְשתָּׁ


