
 פרשת האזינו  
שורות  92-בחומש דברים. הפרשה נכתבת ב 10-בתורה וה 53-פרשת האזינו היא הפרשה ה

סתומות. בפרשה  0-פרשיות פתוחות ו  3(, מתוכן 49פרשיות )מיקום  3בספר תורה ויש בה 
(. לפי ספר 52אותיות )מיקום  2326-( ו52מילים )מיקום  614(,51פסוקים )מיקום  52יש 

מצוות  0-( ו34מצוות עשה )מיקום  0(, מתוכן 37מצוות )מיקום  0יש בפרשת האזינו החינוך 
 (.32לא תעשה )מיקום 

הערות לפרשת האזינו : פרשת האזינו נקראת בדרך כלל לפני יום הכיפורים ואז מפטירים 
את פרשת שובה בהושע, לעיתים הפרשה נקראת בשבת בין יום הכיפורים לסוכות )כאשר 

 .הוא בימים רביעי או חמישי( ואז קוראים במפטיר את שירת דוד יום כיפור

 

 תקציר הפרשה

 
י ִפי" )דברים לב, א(: ֶרץ ִאְמרֵּ אָּׁ ה ְוִתְשַמע הָּׁ רָּׁ ַמִים ַוֲאַדבֵּ בתחילת הפרשה, משה פונה אל השמים  "ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

כל מה שעשה הקב"ה עם והארץ שיאזינו ויהיו עדים במה שהוא מתרה בבני ישראל. משה אומר לעם, כי 
ישראל, בשלמות עשה עמם. ויש לדעת כי כל דרכיו משפט, ואין להרהר אחר מעשיו. כמו כן, הוא מוכיח אותם 

יָך ָקֶנָך הּוא ָעְשָך ַוְיכֹ  ְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם ֲהלֹוא הּוא ָאבִּ ְנֶנָך" על כפיות הטובה שלהם כלפי ה': "ֲהַלְיהָוה תִּ
 לב, ו(.)דברים 

ָשֵאהּו ַעל  חסדי ה' בשירה אנו קוראים על ָקֵחהּו יִּ ְפֹרש ְכָנָפיו יִּ ּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף יִּ יר קִּ עם בני ישראל: "ְכֶנֶשר ָיעִּ
ֶסַלע ְושֶ  ֵקהּו ְדַבש מִּ ֵבהּו ַעל )במותי( ָבֳמֵתי ָאֶרץ ַויֹאַכל ְתנּוֹבת ָשָדי ַוֵינִּ יש צּור" )דברים לב, ֶאְבָרתֹו...ַיְרכִּ ֶמן ֵמַחְלמִּ

 יג(. -יא

: שכחו את ה', פנו אל העבודה הזרה, ועשו מעשים נתעבים בעיני ה', כגון חטאי העם בהמשך השירה מוזכרים
ַכַעס ָבָניו  ְנָאץ מִּ משכב זכור, כשפים, מעשה העגל בהר סיני ועוד. כתוצאה מכך, ה' כועס על העם: "ַוַיְרא ְיהָוה ַויִּ

ּוְבֹנָתיו" )דברים לב, יט(, התורה אומרת כי הכעס הזה אינו כעס של ממש, אלא כאדם הכועס על בניו ובנותיו 
הקטנים, שאינו אלא למראית עין. בעקבות זאת, ה' מסיר מהם השגחתו ועוזב אותם למקרים, אולי ישובו 

יָתם יָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחרִּ  ..." )דברים לב, כ(.בתשובה: "ַויֹאֶמר ַאְסתִּ

, אשר מתגאות במפלת ישראל, שכוחם גרם לכך, ואינם רואים אומות המצרות לעם ישראלבשירה יש פניה ל
יָרם" )דברים לב, ל(, דהיינו, יש לדעת כי  ְסּגִּ י צּוָרם ְמָכָרם ַויהָוה הִּ בפורענות ישראל גזרה מן השמים: "כִּ

 או לה', ולא בגלל גבורת הגויים.הקב"ה מכרם והסגירם ביד אויביהם, בגלל שחט

קֹום גאולת ישראל והנקמה בגויים בחלק האחרון של השירה, מסופר על י ַדם ֲעָבָדיו יִּ ם ַעּמֹו כִּ ינּו גֹויִּ : "ַהְרנִּ
ֶפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו" )דברים לב, מג(  יב ְלָצָריו ְוכִּ ות ה' יפרע מן האויבים דם עבדיו הצדיקים, את הפורענ –ְוָנָקם ָישִּ

 ישיב לשונאיו ויכפר על עוונות עמו, ששפיכת דמם היא כפרתם של ישראל.

לעלות להר נבו ה' מצווה למשה בעם לשמור את התורה, ובסופה חוזר ומתרה לקראת סופה של הפרשה, משה
 להיקבר שם

 

 

 

האזיני כתוב בפרשה שמשה אמר: "האזינו השמיים.. ותשמע הארץ". וישעיהו, הנביא, אמר: "שמעו שמיים ו
מדוע אמר ישעיהו "שמעו שמיים והאזיני ארץ" בשינוי הסדר משירת "האזינו" ארץ". ר' עקיבא שואל ומתרץ: 

ומתרץ. כשאמר משה את התורה ? בשמיים היה, ומדבר עם השמיים כאדם שמדבר עם חברו  של משה רבנו?



האזינה. אבל ישעיהו, היה שקרוב אליו. וראה את הארץ שהיא רחוקה ממנו, אמר "ותשמע הארץ, שכן לא 

  .בארץ ושמיים רחוקים ממנו, התחיל לומר "שמעו שמיים" ואז אמר "האזינה ארץ" שהייתה קרובה אליו

 
הסבר: משה, כשכתב את התורה ? היה בשמיים. ולכן, אמר "האזינו השמיים" כי "האזנה" היא לאדם קרוב, 

ין. לעומת זאת, ישעיהו הנביא שהה בארץ והשמיים והארץ הייתה רחוקה ממנו ? שיכלה רק לשמוע, ולא להאז

 .היו רחוקים ממנו, אז הארץ האזינה והשמיים רק שמעו

פשיסחה, ממשיל את דברי התורה -כתוב בפרשה: "יערף כטל לקחי, תיזל כטל אמרתי". ר' שמחה מ      
מחים זמן לקלוט את , אלא לוקח לצהקדושים לגשם. מדוע? שהרי גשם, לא משפיע מיד עם רדתו על הצמחים

ואז המטר משפיע עליהם והם גדלים. כך דברי התורה! כשאדם מתעסק בתורה ושומע דברי חכמים,  המטר
הוא חושב שזה סתם. בשעה שדברי התורה נשמעים ללומדים, לא מבחינים מיד בהשפעתם ? אבל עם משך 

 .שהזמן בסופו של דבר רק דברים טובים ייצאו מהלומד והשפעת התורה תורג

טל, לעומת כתוב: "תיזל כטל". מדוע? מפרשים רש"י וחז"ל. גשם יכול להרע לאנשים בכל מיני מצבים, כמו להולכי רגל. 
. בכל מצב עלינו לנהוג בעדינות, וכך כולנו נהיה זאת, הוא רך ומועט וכמעט לא מורגש, כך שהוא לא מפריע ולא מטריד

 .שמחים

 

  

 

 על שמיעה והאזנה –האזינו השמים..ותשמע הארץ" "

גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, יש בה לשעבר, יש " :ספריעל שירת האזינו ? שירה גדולה ואדירה ? אומר ה    
בה לימות המשיח, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הזה ולעולם הבא". ואכן, דברי השירה זכו לפרושים 

יש כי השירה זאת מהווה נחמה גדולה והבטחה הדג הרמב"ן בעקבות רבנו בחיי .רבים, בהקשרים שונים

 .מבוארת, בענין הגאולה ואובדן עבודה זרה, ובנקמת ישראל מאויביהם, ובכפרת ישראל מעוונותיהם

השירה החשובה הזאת ? אותה ציוה ה' את משה "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את ישראל    
משה: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי". משה שימה בפיהם" ]וילך, ל"א, י"ט[ פותחת בדברי 

והשני, שאותם עדים ? שמים וארץ ?  ,[רש"י] מעיד שמים וארץ מטעם כפול. האחד: משום שהם קיימים לעד
או   יהיו הראשונים לתת שכר על קיום התורה ]כהבטחת הכתוב: והשמים יתנו טלם..והאדמה תתן יבולה[

רה ]כהבטחת הכתוב: ועצר את השמים..ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה[, לפי להעניש אם לא יקיימו התו

 .[העיקרון הקבוע בתורה של "יד העדים תהיה בהם בראשונה" ]דברים, י"ז, ז

על הטעם השני שמביא רש"י, כיצד יכולים שמים וארץ להעיד? וכי פה להם? ומשיב כי עצם  הכלי יקר ותהה   
נאמנה שישראל קבלו את   ם להתקיים ]ולא חוזרים לתוהו ובוהו[ היא עדותהעובדה שהשמים והארץ ממשיכי

התורה. ועצם קיום תפקידם לטובה ]נותנים הטל ואת היבול[ של השמים והארץ היא המעידה שישראל 

 .מקיימים את התורה

ב, בעוד ומדוע נקט משה לשון 'האזנה' ו'שמיעה'? האזנה ? היא הטיית אוזן לצליל קרוב או לקול מקרו   

השוו את דברי משה כאן לדברי ישעיהו בפתח ספרו:"שמעו  בעלי התוספות .שמיעה היא קליטת קול מרחוק
שמים והאזיני ארץ" ]ישעיה, א,ב[. משה שאומנותו בשמים והיה מדבר עם שמים כאדם אל חברו, אמר: 

ר ההיפך, כיוון שעמד על האזינו שמים, ואילו הארץ היתה רחוקה ממנו ? ולכן אמר שמעי ארץ. ישעיהו אמ
הארץ וראה שמים רחוקים ממנו. ועל דרך הדרש אוסיף לפרש, שמשה שהיה הכי קרוב לרוחניות הנעלה של 

דברי התורה, והיה במעמד הר סיני, אמר האזינו שמים. ישעיהו, מספר דורות לאחר מכן, היה רחוק יותר 



משה לענינים הגשמיים של העם ולכן נקט לשון משיא הרוחניות וגדולת מעמד הר סיני, והיה קרוב יותר מ

 .""שמעו שמים

מפרש הפוך לשון האזנה ושמיעה. לדעת החזקוני, האזנה היא דוקא הקשבה ממרחק, ועל  החזקוני ואולם   
האדם להתאמץ ולהטות אוזן כדי לקלוט את דברי המשמיע, ואילו שמיעה מתייחסת לקולות שהאדם קולט 

משה רבנו היה באותו פרק רחוק מן השמים ועומד בארץ. לפיכך " ,החזקוני לדעת  ץ.באופן פסיבי ללא כל מאמ
נתן 'האזנה' לשמים, כן מנהג הוא שאומר לאותו העומד רחוק לשון האזנה, שיטה אוזנו לשמוע לפי שהוא 
רחוק; ונתן 'שמיעה' לארץ שאין לומר לקרוב בלשון האזנה אלא בלשון שמיעה; אבל ישעיהו שהיה מדבר 

 ."בשמו של הקב"ה, נתן 'שמיעה' לשמים 'והאזנה' לארץ

בספר ישעיהו פירש את דברי הנביא ישעיהו "שמעו שמים והאזיני ארץ" כמתייחס לשני חלקי  ההגר"או   
האדם: הגוף שיסודו בארץ והנפש שיסודה בשמים, וכנגדם שני חלקי תורה, תורה אשר בשמים והמצוות אשר 

ומביא את דברי חז"ל שדרשו מדוע הועדו שמים וארץ   מצוות מחבר שמים וארץ.בארץ. האדם המקיים תורה ו
ע"י משה ודוקא ע"י הנביא ישעיהו בלבד? משום שמזמנין את העדים רק בעת נתינה ובעת גבייה ]=נתינת הדין 

, על הביצוע[. לכן נאמר לשון שמעו שמים והאזיני ארץ דוקא אצל הנביא ישעיהו, שכן משה נתן את התורה

 .וישעיהו הוכיח את עם ישראל בעת הגבייה על עוונותיהם

סבר שהאזנה "לשון שמיעה עמוקה היא, ותוספת התבוננות לשמיעת האוזן". ולמד הוא  טעם ודעתבעל ה   
ש:"ראוי שישים האדם אל לבו חפצי שמים, ולא יסתפק בשמיעה קלה לבד, אלא יאזין היטב להבין   מכך

לבבו, ורק בעניני הארץ שהם צרכי הגוף והחומר, די לו לאדם בשמיעה חיצונית  ולקלוט הדברים להשיבם אל
גרידא, וזהו 'ותשמע הארץ' ". ומוסיף, שמשה נקט לשון דיבור ביחס להאזנה לשמים, לעומת אמירה ביחס 

 לשמיעת הארץ, משום "דדיבור לשון קשה הוא ואמירה בדברים רכים", ולכן בעניני רוחניות אדם צריך לדבר
דברים תקיפים וקשים, בעוד שבענינים גשמיים ? בעסקי העולם הזה והבליו ? די לו לאדם באמרי פיו, בלשון 

רכה יותר. ולא כפי שאנו נוהגים בפועל שנותנים חשיבות לטפל ]לענינים הגשמיים[ הארעיים תוך דחיית 

 .הענינים הרוחניים הנצחיים

זנה ושמיעה נכונה להידרש בשני מישורים.האחד במישור ונראה להוסיף על הדברים הנ"ל כי לשון הא   
פיזי, והשני במרחק הזמן והדורות. וכן יש לדרשה משני הצדדים: מצד המאזין/שומע ומצד -המרחק הגיאוגרפי

המשמיע/מואזן. דברים גדולים וחשובים ? כדברי שירת האזינו ואף דברי ישעיהו ? שהם רלבנטיים לעבר, הווה 
יהיו מואזנים למרחוק, שמעם ותקפם יגיע לכל קצווי ארץ ? קרובים ורחוקים כאחד, והדם ועתיד, יישמעו ו

העומד בפתח הכניסה לארץ  בני ישראל יהדהד בדורנו ובדורות הבאים כמו שהדהדו היטב בדורם של

 .המובטחת ובדורו של ישעיהו הנביא

ים, הן ע"י אלו שמטים אוזן קשובה המבקש שדבריו יקלטו למרחוק ? הן ע"י השומעים והן ע"י המאזינ   
לדברים והן ע"י אלו ששומעים אגב אורחא, צריך שלדבריו תהיה את התוקף והאמת הפנימית לעמוד בשינויי 

העיתים והמצוקות, שיהיו נכונים ורלבנטיים לאדם בימינו כמו גם לדור שבו הושמעו ולדורות הבאים. על 
נכון לדורות ולא רק בנכון לשעתו בלבד. ומצד האדם המקבל, המשמיע להתמקד במהות, בעיקר ולא בטפל, ב

עליו הן לשמוע והן להאזין. על האדם המקבל לשמוע לגדולים שבדורו כמו גם להאזין לדברי גדולים בדורות 
קודמים. עליו להיות קשוב הן לדברי המושמעים בסביבתו הקרובה והן אלו המגיעים מרחוק. ועליו להחליט 

 .בר מהו מבכר לשמוע ומהו מבכר להאזיןלגבי כל דבר וד

לעולם יש לבכר האזנה לדבר בפתח שירת האזינו מעביר לנו משה מסר חשוב הנכון לאורך כל הדורות.    
. ומסר ? חבוי יותר ? בדברי משה, כי הקשבה לדברי הרוחני שבשמים על פני השמיעה לדבר הגשמי שבארץ

האזנה, וזאת משום שהם רחוקים מאיתנו בציר  -קשובה יותרחכמים מדורות קודמים מחייבת הטיית אוזן 
הזמן. מטבע הדברים אנו שומעים יותר לדברים הקרובים אלינו. אדם קשוב לבעיות שלו עצמו, של משפחתו, 
של ארצו, של דורו ותקופתו; הוא פחות מטה אוזן קשובה ונכונות להבין את הדברים שקורים הרחק ממנו ? 

קומות אחרים ? או שקרו בעבר בדורות קודמים. בפתח שירת האזינו מלמד אותנו משה גיאוגרפית במ-פיזית
שדווקא האזנה לדברים שקורים במקומות אחרים ו/או בתקופות אחרות יכולה לשפר את חיינו בהווה 



ובעתיד. לפיכך, במישור הרוחני, אסור לנו להתייחס לדברי התורה ולמסריה כאילו היו רחוקים ? בזמן 

 .ם מאיתנו ? ועלינו להאזין להם ולהפנימם בדומה לדברים שאנו שומעים ומטפלים בהם בהווהובמקו

 

 

 תמצית התורה כולה

אחרי שמשה מסיים את שירת "האזינו" הוא אומר לעם ישראל )דברים ל"ב מ"ו(: "שימו לבבכם לכל  

 ."דברי התורה הזאתהדברים, אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצום את בניכם, לשמר לעשות את כל 

ועל כך אומר רש"י: "שימו לבבכם ? צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים לדברי תורה, וכן הוא אומר  
)יחזקאל מ' ד'(: "בן אדם ראה בעיניך ובאניך שמע ושים לבך וגו', והרי דברים קל וחומר, ומה תבנית הבית 

עיניו ואזניו ולבו מכוון להבין, דברי תורה שהן כהררין  שהוא נראה לעינים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו

 ."התלויין בשערה על אחת כמה וכמה

"דברי תורה שהן כהררין  של הגימטריה התורה פותחת "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".
. 2765. הגימטריה של מילוי האותיות "ברא אלקים את השמים ואת הארץ" שווה 2765התלויין בשערה" שווה 

 .שירת "האזינו" היא תמצית התורה כולה

יותר מכך, משה מסיים את דבריו לעם לפני מותו: "שימו לבבכם לכל הדברים", ומלאכי, הוא אחרון 
הנביאים, מסיים את נבואתו ואת כל הנבואות בדברי ה' למשה )ג' כ"ב(: "זכרו תורת משה", ומסביר רש"י: 

ור ודור זכרו התורה שמסרה לכם משה עבדי כי בשמירתה תקבלו "הואיל ותקבלו גמול טוב, לכן בכל ד
"זכרו תורת משה" )עם מילוי  , וכן גם2469הגמול". ערך מילוי האותיות של "שימו לבבכם לכל הדברים" שווה 

 .. התורה מונחלת מדור לדור, ממשה לעם ובהמשך ממלאכי לעם2469האותיות( שווה 
זינו", רומזת לכל התורה כולה, ואם נשמור את התורה נקבל ודברי רש"י אכן מדויקים: פרשת "הא

 .79"גמול" שווה  , וכן79"האזינו" שווה   גמול.

 

 

 הנבואה לגאולת ישראל

 מאמר מאת: אהובה קליין.

 פרשת האזינו, היא פרשה מיוחדת באופייה, לפי שהיא פותחת במילות שירה:

דשא וכרביבים  -ף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי כשעירים עליפי: יערו -"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמריי
דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר  -גודל לאלוקינו: הצור תמים פועלו כי כל  עלי עשב: כי שם ה' אקרא הבו

 ה[-ל"ב,א  הוא..."]דברים

 השאלות הן:

 מתקשרת לגאולה?  א[ מהי מהות השירה וכיצד

 בשירה? והמטר  ב[מה משמעות הטל

 מצאנו דוגמאות לנושא הטל בתנ"ך?  ג[ היכן

 התשובה לשאלה א[

 במילותיה: תיאורים ציוריים מופלאים המביעים רגש רב.  -השירה פיוטית ונעלה

רבים מודים: כי לא   בכל הדורות היא גרמה להשתוממות רבה בקרב יודעי שירה, היא מכילה בסך הכול שבעים חרוזים.
 והן במחשבות וסמלים.  הן בביטוי -עמוקה מלאת עוצמה נתקלו בשירה כה 



: "היות ישראל יאמרוה תמיד בשירה ובזמרה, וכן נכתבה כשירה, כי השירים יכתבו בהם הפסק, הרמב"ן אומר
 במקומות הנעימה"

 הרמב"ן מתכוון במילים אלה: כי בתקופת המקדש היו הלוויים אומרים שירה]כפי שמסופר במסכת: ראש השנה, דף
מידי שבת וסיום השירה היה פעם   מושר היה  ל"א[ היו מחלקים את פרשת האזינו לשישה חלקים וכל חלק

 שבועות.  בשישה

 נבואה לעתיד לבוא, ולכן כתוב: "וידבר משה את כל דברי השירה הזאת באוזני העם".–הרמב"ן רואה בשירה זו 

 .חש בעבר ואמור להתרחש בעתידאת כל אשר התר  כוללת  השירה הזאת -משמעות המילה: "כל"

הכול מתומצת בדברי השירה, הרמב"ן מביע התפעלות מיוחדת משירה זו באומרו: "אילו הייתה השירה הזאת מכתב 
שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר   אחד מן החוזים בכוכבים, שיגיד מראשית אחרית, כן היה ראוי להאמין, מפני

נצפה בכל לב לדברי אלוקים, מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו אחד. ואף כי אנחנו נאמין ו
 עליו השלום"

מופיע בשירה: כולל כל החסדים שהקב"ה עשה -כוונתו של הרמב"ן: כי כל אשר עבר על עם ישראל וכל אשר עתיד לקרות
 ים..לעם ישראל, את כל הטוב שסיפק להם במדבר ,ושהנחיל לנו ארצות גוי

 הרמב"ן רואה בשירה נבואה לעם ישראל עד בוא הגאולה ואומר שתפקיד האויבים לאורך ההיסטוריה

 היה להחזיר את עם ישראל אל דרך התורה.

בזמן הגאולה ה' ינקום באויבי ישראל, אומנם עדיין נקמה זו לא יצאה לפועל, אך היות וכל מה שמתואר  -אך בסוף
 .המובטחת  קיים גם הגאולהבע"ה תת בשירה כבר התקיים אזי

לקדם את העולם למצב האידאלי ולהעלות את ישראל  -מפרט את תוכן השירה: הקדמה, מטרת ה' בהיסטוריה  הספורנו
התנהגות עם ישראל בדרך לא מתאימה, עונשם, נפילתם, אך  -ומנגד  באחרית הימים, חסדיו של ה'  לפסגה כפי שצפוי

 !הגאולה והנקמה באויבים א קשר לעוונם, ולבסוף תיאורלל  עם כל זאת בעתיד תבוא גאולה

 התשובה לשאלה ב[

 -לישראל  שניתנה  כך התורה -: כשם שהמטר נותן חיים לעולם ובלעדיו לא ניתן לחיות  , רש"י מסבירהמטר לגבי
 מספקת חיים לעולם.

 -לכם"]משלי ד, ב[ כמטר"אין לקחי אלא דברי תורה שנאמר: "כי לקח טוב נתתי  רש"י מביא את דברי ספרי:
יערפו השמים טל ומטר. היינו: כפי שאתם השמים]העדים[ כשנותנים טל ומטר מביאים חיים לעולם,   כאשר

 שנתתי לישראל היא חיים לעולם" התורה כך

הכול שמחים בו כאשר יורד, אבל המטר לא תמיד משמח את כולם,  -אומר רש"י: כי הטל לעומת המטר ולגבי הטל,
 מי שהיה בורו מלא יין.  ולכי דרכים, אוכגון: ה

ובפי הספרי: "אי מה מטר מקצת העולם שמחים ומקצת העולם עצבים בו, מי שבורו מלא יין וגורנו לפניו מצירים לו, אף 
מה טל כל העולם שמחים בו, אף דברי התורה כל העולם כולו שמחים   דברי תורה כן? תלמוד לומר, תיזל כטל אימרתי

 בה " .

 -"יערוף כמטר לקחי"-מפרש באופן מעניין: משה רצה להסביר שדבריו מועטים בכמות, אך רבים באיכות בנאלאבר
וזאת למרות  -בדומה למטר היורד בשפע, אך "תיזל כטל אימרתי" –הלקח שעם ישראל ילמד יהיה בעל ערך רב 

 יהיו מעט בכמותם כטל. -שהדברים שמשה יאמר

 ]ילמד[ אדם לתלמידו דרך קצרה"]מסכת פסחים ג, ע"ג["לעולם ישנה על כך אמרו חז"ל:

אומנם הגשם   : כי בניגוד למטר, הטל לעולם אינו נעצר, הם למדו זאת מאליהו הנביא שהבטיח בצורת,חז"ל אומרים
 נעצר, אך הטל המשיך לרדת כמנהגו.

 : כי התורה שבכתב היא מטר, ואילו התורה שבעל פה היא: טל.האורח חיים אומר

תיקונים, דקדוקים שהם אינם   תורה שבכתב נחשבת "לעיקר והיסוד כל דבר ",ואילו התורה שבעל פה כוללתכי ה 
 מפורשים בתורה ,אלא רק נרמזים בה.

 התשובה לשאלה ג[



 הנה כמה דוגמאות למילה: " טל" בתנ"ך:

 ,קל"ג, ג[א[ "כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד עולם"]תהלים 

 שמיו יערפו טל" ]דברים ל"ג, כ"ח[ -ארץ דגן ותירוש אף -ב[ "וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל

הגיזה  -נא רק הפעם בגיזה יהי נא חורב אל -ייחר אפך בי ואדברה אך הפעם אנסה -ג[ ויאמר גדעון אל האלוקים אל
 לבדה ועל כל הארץ יהיה טל"]שופטים ו, ל"ט[

ב, -מטר עליכם ושדי תרומות כי שם נגעל מגן גיבורים מגן שאול כלי משיח בשמן" ]שמואל -ואל  טל -אל  ד[ "הרי בגלבוע
 א, כ"א[

 טל"]איוב, ל"ח, כ"ח[ -ה[ היש למטר אב או מי הוליד אגלי

לילה"]שיר טל קווצותיי רסיסי  -ו[ אני ישנה וליבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלא
 השירים ה, ב[

 ז[ יצחק מברך את יעקב:".. וייתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש.."]הראשית כ"ז, כ"ח[

 ח[ "אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה"]הושע י"ד, ט"ו[

 -פור עלפני המדבר רק מחוספס דק ככ -ט[ ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה: ותעל שכבת הטל והנה על
 הארץ"]שמות ט"ז, י"ג[

דברי נבואה ,   דברי השירה הנאמרים בפרשה הם -הרמב"ן  על פי דברי  לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק
עמו לאורך כל הדורות,    עם  את חסדיו של הקב"ה  את כל מה שעבר על עם ישראל ,לטוב, או לרע ובמיוחד  המתארים

שהכול מצפים לה בכיליון עיניים ובדברי השירה מרומזת בפסוק: "הרנינו גויים כי   הגאולה לבוא:  לעתיד  יש גם בשורה
 דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו"]דברים ל"ב,מ"ג[

התקיים, בע"ה נייחל ונתפלל שאותה גאולה מובטחת כבר תרקום עור וגידים בשנה   וכפי שכל מה שמתואר בשירה כבר
 ה עלינו לטובה. אמן ואמן.החדשה הבא

 

 

  

י ִפי  " ה ותשמע הארץ ִאמרֵּ רָּׁ  ")לב, א(  האזינו השמים ַוֲאַדבֵּ

 בפרשה הקודמת דיברנו בעניין ברית הערבות הדדית בקיום התורה, ולכן כמו שבכל ערבות צריך להביא עדים

 הם היו ראשונים שנבראו ע"י לקיומה כך משה רבינו ע"ה ביום מיתתו ראה לנכון דייקא שיעידו השמים והארץ כי

 )ירמיה לג(: דבר ה' והם מקיימים את העולם ע"י כך שעם ישראל עושים את רצון ה', ואם לאו חס ושלום, כמו שכתוב

 . ורש"י ז"ל פירש: ולמה העיד בהם שמים וארץ, אמר משהֻחּקֹות שמים וארץ לא ׂשמתי אם לא בריתי יומם ולילה

 יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם. לפיכך, העיד בהם שמים אני בשר ודם למחר אני מת אם

 הגפן תיתן פריה והארץ תיתן יבולה -וארץ, עדים שהם קיימים לעולם, ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם 

 לא תיתן ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה -והשמים יתנו טלם ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים תחלה 

 השמים מספרים את יבולה. ומובא במדרש שמכאן אתה למד שיש לשמים פה, לב, אוזן ופה מנין דכתיב)תהלים יט(:

 . ואוזן מנלן, דכתיב האזינו)דב"ר פ"י, ג(. ונראהוההר בוער באש עד לב השמים . ולב מניין דכתיב)דברים ה(:כבוד אל

 עין גבול עליון והארץ כמעין גבול תחתון וע"י כך יכלול את כללומר עוד שבחר בשמים ובארץ כי השמים יהוו כמ



 הברואים שבין השמים ובין הארץ.

  

 אין עדותן -עדותן קיימת ואם לאו  -שבזמן שהעדים מעידים אם נמצאו דבריהם מכוונים כאחד  )כאן( ומובא בספרי

 בזה היינו בשביל שירד מטר מן השמיםקיימת. וע"פ זה אפשר לומר אולי שבחר בשמים והארץ דווקא כי זה תלוי 

 והשקה את כל הארץ־ואד יעלה מן והאדמה תיתן את פריּה, כנ"ל, צריך שיעלה אד מן הארץ שנאמר)בראשית ב(:

 פני האדמה וע"י כך הם מכוונים כאחד ועדותן קיימת. ובזה רמז להם שהכול תלוי בעם ישראל אם יעשו רצון ה'

 ל העולם בארץ כי אין העולם מתקיים ללא המטר. ורצון ה' הוא שיעסקו בתורהאו לאו ח"ו כי ע"פ זה יושפע כ

 ובמצוות וע"י כך יקיימו את העולם כי כמו שהמטר מקיים את העולם כך גם דברי התורה שאנחנו אומרים בפינו

 אל לצרףכי יודע היה בצל )ברכות נה(: כי התורה בנויה מצירוף אותיות הקודש שבהם נברא העולם כמובא בגמרא

 ומכאן ניתן ללמוד שכל דבר בבריאה נברא מהרכבת צירופי אותיות הקודש אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ.

 דוגמא לדבר ז"ך אותיות. סה"כ: מנצפ"ך אותיות סופיות שנקראות חמש אותיות ועוד כ"ב -שכידוע כלולים מ

 מביא א'( -קמץ  -)ש' בתנועה גדולה אש מים שהיו עדים במעשה בראשית שמורכבת מהאותיות 'שמים' התיבה

  

 ארץהתשמעו ֲאַדֵבָרהוַ  שמיםה אזינוה וע"פ זה אפשר להבין אולי בסייעתא דשמיא את האריכות במה שנאמר:

 יחדיו בעבור ששערי השמים רמז לכך שצירף את כל האותיות ז"ך אותיות כנ"ל, כמניין היינו ראשי תיבות שעולה

 שבארץ כי האותיות הם בחינת שערי השמים, כידוע. וע"י כך יש לאדם אפשרות לשוב עדיהיו פתוחים לבני האדם 

 ואם עשיתם תשובה לפני בלב שלם, אני אקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות, ששערי :ה' יתברך כמובא במדרש

 הימצאודרשו ה' ב , לכך נאמר:עד שלא אחתום גזר דין ביום הכיפורים שמים פתוחין ואשמע תפילתכם וכו',

 לכן, ע"י לימוד התורה שבנויה מז"ך אותיות, כנ"ל, יכול האדם להזדכך עד שיעשה כבריה חדשה בחינת .)תנחומא ד(

 להזכירם שהעולם נברא ע"י מאמריו של הקב"ה 'אמרי פי' פנים חדשות באו לכאן. וזה שחזר ואמר בסוף הפסוק

 כי בייחוד שני שמות קדושים אלו .עם הכולל (91'פי')= יןשעולים כמני (65)=אדנ"י (26)=הוי"ה בייחוד שמות הקודש

 מקיימים את העולם ומשפיעים שפע טובה וברכה בשמים ובארץ כפי מידת עשות רצונו יתברך ע"י לימוד התורה

    בפיו שבנויה מז"ך אותיות כנ"ל)עיין בהרחבה בפרשת כי תבוא(.

  

 והנשמות חצובות )מנחות מג:(ע ורקיע דומה לכיסא הכבודשהשמים דומים לרקי האדם מורכב מגוף ונשמה. ידוע,

 מתחת לכיסא הכבוד. ורצה הקב"ה להשפיע עליהם מהטוב הנצחי בעוה"ז ובעוה"ב בחינת וירא אלוקים את האור

וכדי לקיימה בעולם הזה יצר הבורא יתברך את האדם  ואין טוב אלא תורה)ברכות ח:( כי טוב)בראשית, ד(

 "וייצרשנאמר:



 )שם ב, ז(. באופן טבעי יש לגוף נטייה לחומריות כי הוא נוצר מעפר הארץ"עפר מן האדמה אלוקיכם את האדםה' 

 ולהפך לנשמה יש נטייה לרוחניות כי היא באה מתחת לכיסא הכבוד בחינת שמים כנ"ל. ולעולם לא יהיה ברית

 באדם פרי טוב כמטר על הארץ השלום בין הגוף לנשמה אלא ע"י קיום התורה שהיא היחידה שיכולה להצמיח

 קיום התורה, ורק כך יהיה שלום בין הגוף והנשמה, ובע"ה יושפע –וזהו תכלית האדם בעוה"ז לעשות רצון קונו 

    , אכי"ר. לגמר חתימה טובה עלינו שפע טוב כמטר שהוא חיים לעולם. יהי רצון שנעשה תשובה על תשובה ונזכה

 

 

 

ַמִים ַואֲ " י ִפיַהֲאִזינּו ַהשָּׁ ֶרץ ִאְמרֵּ אָּׁ ה ְוִתְשַמע הָּׁ רָּׁ י ִפי =   .(דברים לב,א)"ַדבֵּ ֶרץ ִאְמרֵּ אָּׁ = ללמוד תורה ולקיים  1453ְוִתְשַמע הָּׁ

הפורש סוכת  = שזה הברית שכרת עימהם בורא העולם ,לשמור המצוות וללמוד תורתו .וכן שווה גם בגימטרייה . מצות

 . שלום שכאשר ישמרו הברית ישים עליהם סוכת . שלום

 

 

 

י ִפי )ל"ב, א'( ֶרץ ִאְמרֵּ אָּׁ ה ְוִתְשַמע הָּׁ רָּׁ ַמִים ַוֲאַדבֵּ  ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

ויש להבין, אמאי בהאזינו השמים כתיב אדברה, לשון דיבור ואילו בותשמע הארץ כתיב אמרי פי, לשון   
 אמירה.

תמיד בכל מקום שכתוב בכל  ומבאר הגאון באדרת אליהו, דהאזינו השמים ואדברה, קאי, אתורה שבכתב, כי  
, כי אין בכל הנ"ך לשון של וידבר ה' מלבד במקום אחד, התורה והנ"ך לשון דיבור, הכוונה לתורה שבכתב

ב'( וידבר ה' אל יהושע לאמר דבר אל בני ישראל לאמור תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי -)יהושע כ', א'
שזה קאי על ערי מקלט, שהם מצוות עשה מדאורייתא, אבל אליכם ביד משה, והטעם שכתוב וידבר ה', כיון 

 בכל מקום אחר בנ"ך כתיב לשון אמירה ולשון אמירה היא אתורה שבע"פ.

והיסוד הזה כתוב כבר ברבינו בחיי, כי דיבור הוא תורה שבכתב ואמירה היא תושבע"פ. )ומטו לה בשם   
שרים רדפוני חנם ומדברך פחד ליבי, שש אנכי  קס"ב(,-הברוך טעם, לבאר, מה דכתיב, )תהלים קי"ט, קס"א

 על אימרתך כמוצא שלל רב.

קאי אדואג ואחיתופל שרצו לפסול את דוד המלך מלבוא בקהל, כדאיתא ביבמות ע"ו:  —דשרים רדפוני חנם   
דהיינו  —דאתי מרות המואביה וכתיב )כ"ג, ד'(, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', לכן ומדברך פחד ליבי 

 ברך, מהתורה שבכתב, דמפורש בקרא, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'.מד

שש אנכי על אמרתך, דהיינו על התורה שבע"פ, דהוי אמירה,  —אבל שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב   
שרק היא שהכשירה את דוד המלך לבוא בקהל, דדרשינן, עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וגם מפורש 

, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ודרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדם, טעמא דאיסור
 אפילו לא נשים לנשים, דכל כבודה בת מלך פנימה. ועיין עוד ביקרא דאורייתא על רות )ד', כ"ב(.(

לאחר  , י"ל, דהנה, הן התורה שבכתב והן התורה שבע"פ, הם תורה מן השמים, אבלוא"כ לפי דברי הגאון  
שהתורה שבכתב ירדה מן השמים, שוב לא בשמים היא ורק חכמי ישראל הם שיכולים להכריע בכוונת התורה 

שבכתב, לכן י"ל, דכשמדברים על תורה שבכתב, "ואדברה", זה שייך לשמים, לכן כתיב, האזינו השמים 



שמע הארץ אמרי פי, השמים ואדברה, אבל, אמרי פי זה כבר התורה שבע"פ וזה כבר שייך לארץ לכן כתיב, ות
 כבר אין להם מה לומר שם באמרי פי בתורה שבע"פ, שהרי לא בשמים היא ותושבע"פ זה כבר רק בארץ.

 מדובר על פה, דהיינו על תושבע"פ.ועוד יותר מדויק דכתיב, אמרי פי, א"כ כתוב ש  

 הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א

 

 יסובבנהו יבוננהו )ל"ב, י'(.

יסובבנהו, שם סיבבם והקיפם בעננים וכו' יבוננהו שם בתורה ובינה עכ"ל. משמע מכאן שהענני כבוד פירש"י   
 סייעו להבנת התורה שלכן אמר שקודם הקיפם בענני כבוד ורק אח"כ נתן להם הבנה בתורה.

להיות  וטעם הדבר הוא, משום שהתוה"ק היא רוחנית וכדי להבין דבר רוחני כראוי מוכרח גם האדם הלומדה  
רוחני, וכשאדם שומר את עצמו מכל חטא, משא"כ כשמגשם ומטנף עצמו בגשמיות והבלי העוה"ז שאינו יכול 

להשיג את האמת שבתורה, ולכן אמרו חז"ל באבות פ"ו מ"ה שהתוה"ק נקנית במיעוט שינה במיעוט שיחה 
מפריעים לקנות את התורה במיעוט תענוג במיעוט שחוק במיעוט דרך ארץ, כי כל אלו הם דברים גשמיים ה

שהיא רוחנית. ולכן פשוט שענני הכבוד ששמרו על ישראל מכל השפעם חיצונית מבחוץ סייע הרבה להבנת 
 התורה.

וזה מתאים עם מה שאיתא בתענית ט' א' שענני כבוד באו בזכות אהרן, ומצאנו בעירובין נ"ד א' שאהרן היה   
 ם שוב את מה שכבר לימדם משה.מסייע לישראל בהבנת התוה"ק ע"י שהיה מלמד

 

 

 עריכה : דוד אגמון

במרכז הפרשה ניצבת שירת 'האזינו'. השירה מגלה לנו את טבע השלמות של הבריאה ונוטעת בנו את האמונה בכוחה 
 של הנשמה וקשר הברית הנצחי שלה עם בורא עולם

 האזינו השמים ואדרבה ותשמע הארץ אמרי פי )לב,א(

האזנה אצל השמים, ואצל הארץ נוקט לשון שמיעה, והנה מוצאים אנו שהנביא ישעיהו  משה רבינו נוקט בלשון

 .אומר להפך )ישעיה א, ב( 'שמעו שמים והאזינו ארץ' וצריך להבין מדוע הפך את הלשונות

 
אלא א"כ נמצאה עדותן ה'ילקוט שמעוני' )רמז תתקמ"ב( תירץ ע"כ שהרי אין עדותן של עדים מתקבלת 

ר ששניהם תואמים זה את זה להפליא, ואם לא נמצאה עדותן מכוונת אין עדותן מתקבלת. ולכן מכוונת, כלומ
אילו היינו מסתפקים בדבריו של משה רבינו בלבד, היו השמים עלולים לומר האזנתי אך לא שמעתי, וכן הארץ 

הלשונות כדי שגם היתה אומרת שמעתי אך לא האזנתי, ונמצאת עדותן אינה מכוונת, לפיכך בא ישעיהו והפך 
השמים ישמעו וגם הארץ תאזין. אך עלינו להבין א"כ, מדוע משה רבינו לא דאג כבר לכך שעדותן תהא 

מכוונת, ואמר ע"כ בעל ה'נודע ביהודה' דהרי אף עדות שאינה מכוונת נחשבת לעד אחד, והדין הוא דבן נח 
נו מינה את העדים הללו לקבלת התורה ולכך נידון אף בעד אחד, וא"כ יש לנו לומר ממה נפשך. שהרי משה רבי

לא צריך עדות מכוונת, משום דאם בנ"י יודו בקבלתה אין צורך בעדות כלל, ואם לא יודו ויכפרו בה יחשבו 
כבני נח שנדונים אף בעד אחד, וא"כ בכל מקרה נתייחס לעדות זו. מה שאין כן ישעיהו הנביא, שביקש עדים 

כפרו ויאמרו לא עזבנו את ה' יצטרכו שני עדים כיון שבשעה זו דינם כבר לעזיבת בנ"י את התורה, ואם י

 .בוודאי היה כישראל וזקוקים לשני עדים שעדותם מכוונת

 נשמה וגוף
הדברים מתקשרים לפרשה שלנו כאשר מבינים שהפסוק הראשון של השירה אכן מחלק בין תודעת הנשמה 

ה; ְוִתְשַמע " ,ק ושואל למה נאמרלתודעת הגוף. "אור החיים הקדוש" מקשה על הפסו רָּׁ ַמִים, ַוֲאַדבֵּ ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

י ֶרץ, ִאְמרֵּ אָּׁ ולא נאמר גם לארץ בלשון ציווי, 'שמעי' ארץ. המגיד מקוז'ניץ מבאר זאת בכך שמשה רבנו  ,"ִפי-הָּׁ



שהם בחינת נותן כאן הנחיה למנהיגי הדורות כיצד לדבר דברי מוסר אל העם. ראשית ידברו אל המנהיגים, 
שמים, ואח"כ כבר תשמע הארץ, ישמעו כל העם. באותו אופן ממש גם ניתן ללמוד כיצד לדבר אל האדם 

  .הפרטי
כפי שמפרש ה"נתיבות שלום", הגוף כל הזמן שקוע וטרוד בענייניו הארציים ורחוק מלשמוע, אבל הנשמה 

ים, וכשיכנסו הדברים באוזני הלא היא חלק אלוק ממעל ובודאי תשמע את כל מה שידברו אליה החכמ

ַמִים" ,הנשמה, ממילא ישמע גם הגוף הארצי. לכן נאמר ֶרץ" בחינת נשמה ,"ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ אָּׁ בחינת  ,"ְוִתְשַמע הָּׁ

     .גוף
מוסיף על כך הרב שליט"א ואומר שמשה רבנו מלמד אותנו כאן גם את הדרך הנכונה ללימוד תורה. רבים, 

ך להנמיך את הרמה של שעורי התורה, לעשות אותה נגישה להמון המרוחק. משה בדור הזה, חושבים שצרי
רבנו מורה לנו שלא לעשות כן, לא להוריד את התורה. ה"עמך" אולי לא מבין את הדברים, אבל צריך לזכור 
שלכל אחד יש חלק ממעל, ניצוץ אלוק, גם לרחוקים ביותר, החלק שכן מבין. לכן צריך כל הזמן להרים את 

ה" ,רמה ולא לרדת. לכן משה אומרה רָּׁ ַמִים, ַוֲאַדבֵּ אני אדבר אל השמיים וזה יהיה בדרגה של  ,"ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

י" ,שמים כראוי לדברים גבוהים, ואז ֶרץ, ִאְמרֵּ אָּׁ  ."ִפי-ְוִתְשַמע הָּׁ

 בת קול

מכרזת ואומרת, אוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ו" ,באותו ענין חשוב להוסיף את מה שאמרו חז"ל

, מדוע יוצאת בת קול (. ה"בעל שם טוב" הקשה על ענין זה בטענה)אבות ו'" להם לבריות מעלבונה של תורה
בכל יום מחדש אם אף אחד לא שומע אותה. תשובתו היתה שהרהורי התשובה המתעוררים לפרקים בלב 

ד לא שומע, הנשמות שומעות וממילא היהודי, המה התוצאות של הבת קול הזאת. כי למרות שכביכול אף אח

העבודה של היהודי היא רק " ,"אם הנשמה שומעת סופו של הגוף גם כן להתעורר. מסיים ה"נתיבות שלום

 .(נ"ש על התורה) ")שירה"ש ג' ד'(, שיאחז בהתעוררות הזאת "ֲאַחְזִתיו, ְולֹא ַאְרֶפּנּו" בבחינת
בשעה של עת רצון גדול כל כך, עלינו להכיר בכך שזרקו לנו  אם אנו חווים התעוררות בתקופת החגים הזאת,

ֲאַחְזִתיו, ְולֹא " ,חבל הצלה משמיים, ועכשיו נדרש מאתנו להחזיק בחבל חזק ככל שנוכל, בבחינת

   .(שם)"ַאְרֶפּנּו

 מסר לעבודה

ם" ,כתוב בשירה יו מּומָּׁ נָּׁ ת לֹו לֹא, בָּׁ כיצד פסוק זה מעורר אותנו  מתוך דבריו של הרב שליט"א אנו מגלים ,"ִשחֵּ
לעבודה הנדרשת מאתנו בתקופת הימים הנוראים. בראש השנה נפתחים שלושה ספרים שבהם כולם נכתבים 

ונחתמים לשנה חדשה. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר, כבר בראש השנה, לחיים טובים ולשלום. רשעים 

 .מדים מראש השנה ועד יום הכיפוריםגמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה. בינוניים תלויים ועו
בספר 'שמעתי', מובא בשם "בעל הסולם", שבעצם לא שמדובר על אנשים שונים, אלא שלושת סוגי האנשים 

יש חלק באדם שהוא צדיק גמור, יש חלק שהוא רשע גמור ויש חלק בינוני.  נמצאים במציאות של אדם אחד.
ת, להשפיע. כנגדו, החלק שרוצה רק לקבל הוא רשע גמור, החלק שהוא צדיק גמור זה החלק שתמיד רוצה לת

רשע ר"ת רצון של עצמו, ויש חלקים שנקראים רשות, ששם העבודה של האדם זה לקחת את הכל ולהכניס את 

  .זה בקדושה
אנו מתפללים שהחלק של הצדיק הגמור יכתב ויחתם לאלתר לחיים, ימשיך ויתחזק עוד שנה, כדי שהאדם 

ק משפיע. החלק שרק רוצה להיות אגואיסט, אותו צריך להמית וכל מה שבינוני, צריך לחזק יהפוך להיות ר

 .אותו שיהפוך לצדיק גמור. הכל בתוך אדם אחד

 

 

  

 טל ומטר

שירת האזינו היא שירת הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. האיש שכל פרשת חייו היתה מסכת ארוכה של 
פרד, בלי להשמיע באזני בני עמו האהוב דברי חיזוק שאמורים היו להוות מסירות למען עמו, לא יכול היה להי



  .עבורם צידה רוחנית לימים יבואו

 
בשירה זו כלולים דברי נבואה על עתיד העם, החל מכניסתם לארץ ועד לאחרית הימים. השירה כוללת דברי 

  .תוכחה, אך גם דברי נחמה משובבי נפש

 
ם להבהיר את טיבה של התורה. משה רבינו משווה את התורה לטל השירה פותחת בפסוקי מבוא, הבאי

  .ולמטר: "יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי " )דברים ל"ב, ב'(

 

  .אחד הלקחים שניתן ללמוד מההשוואה בין התורה לגשם הוא דרכי ההשפעה של התורה על הבריות

 
מים ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ על פעולת הגשם אמר הנביא: " כי כאשר ירד הגשם והשלג מן הש

, ומכוחם יש גשמים המפרים את הזרעים שבאדמהי"א(. -והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי " )ישעיה נ"ה, י'
 יש גשמים היורדים על סלעים צחיחים שעליהם לא יצמח מאומה.צומח פרי הארץ לגאון ולתפארת. לעומתם, 

  .פעולתם מתבטאת רק בריכוך האבן הקשה, ולפעמים גם בניקובה

 
שהם מפרים ומגדלים את לומדיהם כגשם  -השפעת דברי התורה על הנפש  -המים מהווים משל. הנמשל 

  .המגדל פירות

 
לעתים פעולת המים אינה ניכרת בטווח הקרוב. לעתים נראה, כאילו אבדו גשמי הברכה לריק, שכן הם נבלעו 

ן האדמה. אולם, למעשה, המים מחלחלים בין רגבי האדמה, שם הם זורמים בערוצים סמויים. כאשר בבט

  .פורץ מעיין בישימון, הרי זה הודות לגשמים שנספגו בעבר אי שם באדמה

 
. לעתים, נראה, כאילו הגשמים מכבידים ואף מקלקלים. בשעת ירידת תועלת הגשמים אינה ניכרת מיידית

ה לא מעטה לבני אדם, וקצרי ראות אפילו ימאסו בו. אולם כעבור זמן, מבחינים הכול הגשם נגרמת טרד

  .בטובה הגדולה שהביאו גשמי הברכה בעקבותיהם

 
כדרך שתועלת הגשמים להתגלות, כך היא סגולתם של דברי התורה. גם אם השפעתם אינה ניכרת בהווה, הרי 

  .רההיא עתידה להופיע בעתיד, והכול ייהנו מאור התו

 
. שניהם מרווים את הארץ ומסייעים להצמחת הגידולים. אך בעוד המטר התורה נמשלת גם למטר וגם לטל

יורד בשטף, הטל יורד בעדינות ובטיפות דקות מן הדקות. סגולתם של דברי התורה, שהם עשויים לרדת בשפע 
ל. ליודעי בינה, השפעת רב כמטר, אך גם לטפטף בעדינות כטל. השוני בצורת השפעתם תלוי באדם המקב

  .התורה הינה בשטף ובעוז, אולם עם זאת, התורה מועילה גם לאלו שאינם מסוגלים לקלוט שפע כה גדול

 
הקליטה השונה של דברי ה' התגלתה כבר בעת מתן תורה בהר סיני. את קולו של הבורא שנשמע בעשרת 

התאם להכנת כלי נפשו. מאז, המאפיין את הדברות, לא הכל קלטו בעוצמה שווה. כל אחד קלט את קול ה' ב
דברי התורה הוא השוני בקליטתם. יש הקולטים את דברי ה' בתורה כגשמי עוז, ויש שנהנים מהם כטיפות 

 .זעירות של טל. אולם עם זאת, התורה מחיה את הנפשות ומרווה את הצמאון הרוחני של כל המשתוקקים לה

 

 

 

 



 כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף

בפרשת האזינו ממשילה התורה את הקב"ה לנשר המעורר את גוזליו בקן. הנשר מופיע פעמים רבות בתנ"ך 

  ?ובדברי חז"ל. מה מבטא המשל לנשר

באופן אסוציאטיבי הנשר מסמל מהירות, עצמה ומלכות. הוא אחד החיות במרכבה העליונה: "ּוְפֵני־ֶנֶשר 
ן" )יחזקאל פרק א(, אך הפ סוק שלנו מבטא צד אחר בנשר, אולי פחות מוכר, וראוי להתבונן בו ְלַאְרַבְעָתָּֽ

 .ובמשמעויותיו

לפי זה, משל  ."במדרש מתבאר שלנשר יש תכונה מיוחדת של רחמנות על בניו: "יבא נשר שהוא רחמני על בניו

עצמה ל הקב"ה דווקא על בני ישראל, כבניו; אהבה הנובעת מתוך כוח, -הנשר בא לבטא רחמים מיוחדים ש

 .והכרת הבנים כממשיכי דרכו וכמכילים את תכונותיו

במשל ושל הקב"ה על עמו בנמשל? המפרשים מביאים   כיצד מתבטאת האהבה והרחמנות של הנשר על גוזליו

 .הסברים שונים

 סבלנות והתאמה       .א

ים. לחז"ל יש ביטויים שיוליך גוזליו לאט" )ראב"ע(: הקב"ה מנהיג אותנו בקצב שאנחנו מסוגלים לעכל ולהפנ"
שונים לכך: "לא עליך המלאכה לגמור"; "כך היא גאולתם של ישראל קמעא קמעא", וכו'. ביטוי נוסף 

לסבלנות שבה הקב"ה מנהל אותנו מופיע בדברי התולדות יצחק המדבר על תהליך לימוד התעופה שהנשר 
ועם גוזליו ירחף, ותדע איך מלמד אותם  מלמד את גוזליו: "כמו הנשר יריק קנו כשרוצה ללמד לגוזליו לרחף

 ."שיפרוש כנפיו, יקחהו וישאהו על אברתו ללמדו לעוף

 שמירה והגנה       .ב

הנשר משתמש בכוחו הגדול דווקא להגן ולשמור על גוזליו ולאפשר להם את ההגנה הנדרשת. כך מסביר 
ואז אין להם לירא משום דבר מלמעלה  הרא"ש: "כנשר יעיר קנו. שהוא מעורר ומחופף אצלם והן קופצין עליו

שאין עוף פורח לעיל מהם וגם אין להם לירא מחצים שזורקין בני אדם שהיא מגינה עליהם". וכן ברש"י: 
כ( –"כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים בהם חצים ואבני בליסטראות, מיד )שמות יד, יט

מצרים ובין מחנה ישראל". את הפגיעּות של ישראל הקב"ה לוקח ויסע מלאך האלהים ]...[ ויבא בין מחנה 

 ."עליו: "מוטב שיכנס בי החץ

 בכבודו ובעצמו        .ג

הזכרנו שהנשר מסמל מלכות. מלך מבטא בלעדיות, ייחודיות, התנשאות. רבנו בחיי כותב שהנשר לוקח 
ו ומנחה אותם ממקום למקום, כן ה' אחריות אישית על גוזליו: "כשם שהנשר לוקח גוזליו ונושאם על אברת

בדד ינחנו, כלומר לישראל לבדו, ואין עמו שותף אל נכר". הקב"ה מנהיג אותנו באופן אישי בלי לשתף כוחות 
זרים. כך מביא גם האברבנאל: "להגיד שהטובות האלו שזכר שעשה הקדוש ברוך הוא עם האומה לא עשאם 

 ."בעצמועל ידי אמצעיים אבל הכל עשה ה' בכבודו ו

 התעוררות והגנה רוחנית       .ד

רבנו האלשיך רואה בהגנת הנשר על גוזליו משל לשמירה רוחנית שבה הקב"ה חופץ את ישראל לבל תדבק 
בהם טומאה זרה: בפרשתנו הוא מסביר את פעולת היקיצה שהנשר מקיץ את גוזליו: "בהיותם ישנים במצרים 

ם על ידי משה, ועירה עליהם רוח ממרום להפך לבבם אליו, לקדש בתרדמת משובה שטופים בעבודה זרה, העיר

 :שם שמים ]...[". במקום אחר הוא מסביר מה משמעות ההוצאה ממצרים על כנפי נשרים

שאמרה שכינה כל עוד שאני עמהם אין קונים שם רע ]...[ ובעת צאתם יפרוש כנפיו ויקחהו מתוך טומאתם 
ך ישאהו על אברתו הם מלאכי שכינה אשר נשאום ממצרים" )אלשיך, כד"א לקחת לו גוי מקרב גוי ואחר כ

 .בראשית, פרק מו(



 

 

 

רבינו, גם בחטאו וגם במותו משה  
 

וכל זה בא על רקע סירובו  על ספר 'דברים' כולו רובץ ענן המכתים ומכהה את יחסו של הקב"ה למשה רבינו.
 של הקב"ה לאפשר למשה להיכנס אל הארץ המובטחת.

את תחושתנו הקשה, פרשת "האזינו" מסתיימת בדיבורו הקשה של הקב"ה למשה רבינו שבה הוא להמחיש 
שהוא לא יעלה לארץ ורק יראה אותה מרחוק, "על אשר מעלתם ]אתה ואהרון אחיך[ בי  --שוב  --מזכיר לו 

ידשתם אותי בתוך בני ישראל" )דברים לב, נא(. -בתוך בני ישראל... על אשר לא   קִּ

וצורמת עוד יותר הינה העובדה שמשפטו האחרון של הקב"ה לעבדו הנאמן ביותר עלי אדמות היה: קָשה 
תעֹבר"  "זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא

 )דברים לד, ד(.

קשה מאוד שמשה רבינו מדוע התעקש הקב"ה להזכיר למשה שוב ושוב ]גם בפרשת 'ואתחנן'[ את החלטתו ה
להניח את רגליו על  --היחיד שהוא ביקש מבוראו זה ארבעים שנה  --לא יזכה להגשים את חלומו הפרטי 

הרי יש הלכה האומרת שאסור להזכיר  הארץ שלמענה הוא עבד ללא הרף יומם ולילה במשך ארבעים שנה?
אין מזכירין לו שום  --ה תשובה באחרונה ע"פ הרמב"ם, "אפילו רשע כל ימיו ועש לחוזר בתשובה את חטאיו.

הייתכן, ח"ו, שהקב"ה לא פעל ע"פ אותם כללים, קרי, שהוא  דבר מרשעו" )הלכות תשובה פרק א' הלכה ג'(.
כן זה אפשרי אבל לא, זה  --התשובה היא כן ולא  אימץ לעצמו כלל אלוקי שהינו מעבר להבנתם של בני אנוש?

 לא קרה במקרה דנן.

המסקנה המתבקשת היא שמשה רבינו לא חזר בתשובה על חטאו היחיד, ואכן הקב"ה "הרשה" לעצמו 
בעבר  הארץ הטובה אשר -נא ואראה את-משה רבינו, כאשר הוא התחנן "אעברה להזכיר לו את חטאו.

ן" )דברים ג, כה( לא הביע צער ולא התוודה על חטאו היחיד, אלא רק ביקש מהקב"ה שלמרות חטאו, הירד
ואם תאמר שמשה אכן חזר בתשובה על אותו חטא, הרי  יבטל את עונשו, "כמתנת חינם", בלשונו של רש"י.

ים יש בה, אך וידוי ואכן, תחנונ משה מצטט בפרשת 'ואתחנן' את תפילתו בדיוק כפי שהוא הביע אותה, בזמנו.
ואם תאמר שמשה התוודה, אך יום כיפורים הנדרש לעבירות מסויימות לא הגיע, הרי אהרון שחטא  אין.

באותו חטא אכן נפטר לפני יום הכיפורים, בראש חודש אב, אבל משה נפטר לאחר יום הכיפורים, בז' 
רו גם יום הכיפורים וגם מוות, הרי ואם תאמר, ח"ו, שהחטא שחטאו שני האחים הוא כזה שנדרש עבו באדר.

-פי שעשה תשובה, והגיע יום-על-"אף הרבמ"ם פסק שרק עבירות שיש בהן חילול השם חייבות במוות.
אינו מתכפר כפרה גמורה עד שימות" ) הלכות תשובה פרק --הכיפורים הוא עומד בתשובתו, ובאו עליו יסורין 

כפי שה' קבע שם  --קידוש השם -היה חילול השם אלא אי ברם, בחטאו של משה ואהרון לא א', הלכה ד'(.
נתתי -הארץ אשר-הקהל הזה אל-האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את-במקום: "יען לא

קידוש השם וחילול השם. ולכן, לּו רצה משה רבינו לחזור -ויש מרחק גדול מאוד בין אי להם" )במדבר כ, יב(.
משה ביודעין לא חזר  --המסקנה  יחיד הוא יכול היה ע"י וידוי, ייסורים ויום הכיפורים.בתשובה על חטאו ה

 בתשובה.

  

עלינו להבין  ובכל זאת, הייתכן שמשה רבינו, הענו מכל אדם עלי אדמות יתעקש לא לחזור בתשובה על חטאו?
ניסה להשריש מידות שכמורם הגדול של בני ישראל, משה נתן להם את התורה, שפט אותם, חינך אותם, 

עם  שכל זה לא יספיק. טובות בנפשותיהם, הזהיר אותם מגורלם אם הם יסטו מן הדרך, אבל חשש מאוד
מה עוד יכול היה משה לעשות כדי למנוע את האסון הגדול  ישראל יחטא ויגורש מן הארץ שהוא כל כך אהב.

י התיאוריה יש לחזק את הבנת החומר התשובה היא למעשה מה שכל מורה למדע עושה: בנוסף לשיעור הזה?
"המעבדה" שמשה הפעיל באה על חשבונו, כאשר הוא הדגים לעם, על בשרו, את התוצאה  בשיעורי מעבדה.

לכן, משה לא חזר  הקשה שצפויה לאדם, גדול ככל שיהיה, כאשר הוא מסרב לחזור בתשובה על חטאו.
יותר מכך, רצה  י שדברי ה' הינם אמת לאמיתה.בתשובה בכוונה תחילה, כדי שהעם יראה "בניסוי" אמית
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ייעודו  הכיצד? משה רבינו ללמד את העם לקח נוסף חשוב מאוד: "שכל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה".
של אותו הסלע היה לתת מים לעם ישראל ע"פ דברו של משה, ובכך להוכיח להם שאם הסלע מציית לדברי 

מכיוון שמשה מנע מן הסלע את מימוש ייעודו, כך מנע ה' ממשה  ציות. משה, קל וחומר שחייבים הם באותו
 מידה כנגד מידה! --את מימוש ייעודו עלי אדמות 

באהבה אין סופית לעם ישראל שגברה  --זה השיעור ההלכתי האחרון והקשה מכל שמשה לימד את בני ישראל 
ו היה משה רבינו האיש הגדול ביותר מכל ולכן, גם בחטאו ועד מות אפילו על אהבתו האדירה לארץ ישראל.

והקב"ה שיודע את כל מחשבות האדם, ידע את כוונתו של משה "ושיחק" אותה קשוח  אדם עלי אדמות.
 חינוכו של עם ישראל. --גם למען אותה מטרה נשגבת     עמו

 יהי רצון שנלמד ממשה רבינו מהי אהבת איש לרעהו ומהי אהבת הארץ.

 

 

 

 משהו לקחת הביתה 
 
 

אחד הרגעים שיש להם השפעה ניכרת על האווירה והיחס ההדדי בין הבעל לאישה בחיי השגרה, זהו רגע 
. כלומר, רגע המפגש בין הבעל לאישה לאחר העבודה או הלימודים, ההשלכה הכניסה הביתה בערבו של יום

ביותר. האם בן הזוג הנכנס מאיר את פניו לבן שיש לרגע הזה להמשך הערב ההדדי בין השניים הוא משמעותי 
הזוג השוהה כבר בבית, שואל לשלומו, פונה אליו ישר בהיכנסו הביתה במידה והוא שוהה באחד החדרים, או 

שקודם לכן הוא מבצע פעולה כזו או אחרת, אפילו פעולה כמו שתיית כוס מים יש לה משמעות רבה ב'מסר' 
ת. האם הוא נכנס עם אמירה כמו "למה הילדים מסתובבים למטה?" או "מה שעובר לבן הזוג השוהה כבר בבי

הרעש הזה?" או "מה הבלגן הזה?" לאמירות כאלו עם הכניסה הביתה, ישנה חשיבות רבה למצב הרוח ה'זוגי' 
 של השניים.

  

א רק כדי בן הזוג שמגיע ראשון הביתה לאחר עמל היום, מטבע הדברים מצפה לבואו של ה'חצי' השני שלו ול
שיעזור לו עם הילדים או בניהול הבית וכדומה אלא בעיקר שיאמר לו מילה טובה, שייתן לו תחושה שהוא 

'נחוץ' לו, שהוא 'חשוב' בעיניו, שהוא שמח להיות שוב במחיצתו ובמילה אחת הרגשה של 'שייכות'. לכן ברגע 
ן ביטוי של הערכה, כל אמירה אחרת ואפילו שבן הזוג סופסוף הגיע, יש בדרך כלל ציפייה דרוכה ל'מסר' שיית

התעסקות כלשהי גם אם לאחריהם בן הזוג ה'נכנס' מאיר פניו ושואל לשלום רעהו השוהה בבית, כבר 
מעבירים 'מסר' של "אתה חשוב לי, אבל רק 'אחרי' שאני יעשה כך או כך, או אחרי שאני אברר מי שפך את 

נס' אין לו כל כוונה או רצון להעביר 'מסר' כזה, זו התחושה שעוברת המים בכניסה לבית", גם אם בן הזוג ה'נכ
אצל בן הזוג השוהה בבית, לכן כשזה קורה הוא מאוכזב ואגב, בדרך כלל הוא לא יהיה מודע למה הוא חש 

במצב רוח ירוד או אכזבה, אבל התסכול כבר יושב אצלו והופך אותו להיות 'דרוך' ו'מתוח', עכשיו ההתפרצות 
 בקלות על כל דבר, אפילו הפעוט ביותר. תבוא

  

הבה נתבונן בפרשת השבוע 'פרשת האזינו', באיזה דימוי בחרה התורה כאשר היא מתארת את הופעת השכינה 
מה מיוחד בנשר כאשר הוא  במצרים, במטרה להוציא את עם ישראל משם, "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף..."

ר הנשר חוזר אל קינו בה מצויים גוזליו, הוא 'מתחשב' בהם בצורה יוצאת מעיר את קינו? מפרש רש"י, שכאש
מן הכלל, הוא לא נוחת ישירות על הקן, אלא הוא מקפץ מאילן לאילן סמוך לקן ומענף לענף, כל זאת כדי 

שגוזליו יתעוררו בהדרגה ויהיה בהם יכולת לקבלו, ללא בהלת פתע אילו הוא היה נוחת באופן ישיר על הקן. 
ך גם הקב"ה, כאשר הוא גילה את כוחו במצרים הוא עשה זאת בהדרגה, הוא לא נהג עימם בתוקף חוזקו כ

ועוצמתו בתחילה, אלא ברחמים. אבל אנו ניקח את הדימוי של הנשר שיש לו ביטוי מיוחד של 'התחשבות' 
נרגיות נוספות, בדיירי הקן כאשר הוא שב לקינו, למרות שהוא מאריך לעצמו את הדרך וזה סוחט ממנו א

זה 'מסר' לאחר הדרך הארוכה שהוא עבר. עדיין הוא מבכר ללכת סחור סחור, כדי שלא להבהיל את גוזליו, 



של התחשבות עם הכניסה הביתה "להיות קשוב לצורך של השני, לדעת מה חשוב לו ולהתחשב בו, גם עם זה 
 ' של התורה.'דורש' ממני מעט" וזה המסר שאנו יכולים לקחת אפילו מה'דימוי

 

 

. כלומר, גם בן הזוג ה'נכנס' החשיבות הרבה שיש לפעולה הראשונה שעושה בן הזוג ה'נכנס', היא "דו צדדית"
מצפה לחוש שמחכים לו, שבואו מסב שמחה לבן זוגו השוהה כבר בבית, זה ייתן לו תחושה של שייכות 

עסוק בשיחת טלפון וכדומה, ה'מסר' שעובר גם והערכה, לכן כאשר הוא או היא נכנסים ובן הזוג השוהה בבית 
כאן לבן הזוג ה'נכנס' הוא "אולי נחמד שבאת, אבל כרגע אני עסוק במשהו קצת יותר חשוב ממך, אז תואיל 

במחילה מכבודך לחכות מעט, אני תיכף מסיים ואז מיד תקבל את הכבוד הראוי..." אבל כאשר הוא יסיים את 
אכזבה כבר יושבת בלב. ישנן לא מעט תלונות של נשים בעיקר, על כך שהבעל השיחה זה "כבר מאוחר מידי" ה

נכנס הביתה עם 'מצב רוח קרבי', בחלק מן התלונות הללו, אנו מוצאים לאחר בירור התחלתי שברגע הכניסה 
של הבעל הביתה, האישה עסוקה בשיחה בטלפון, או עיסוק אחר ותוך כדי השיחה או העיסוק היא מפטירה 

רפה או מניפה את ידה לשלום ומיד ממשיכה במלוא המרץ בשיחה ה'חשובה', במידה והתופעה חוזרת שלום 
על עצמה והיא לא חד פעמית, הבעל מקבל 'מסר' ברור של "חשיבות ושייכות משנית" מה שיגרום לו עם הזמן 

 להתנהלות דרוכה ו'קרבית' בבית.

  

אתם עסוקים בשיחה או כל דבר אחר, הניחו לרגע את כאשר בן הזוג נכנס הביתה בחזרה מהעבודה, גם אם 
, לא יקרה העיסוק שלכם, אמרו לבן השיח שלכם בטלפון "אני אחזור אליך יותר מאוחר" סיימו את השיחה

שום אסון, קבלו את בן הזוג במאור פנים שבו עימו דקה או שתיים שאלו בשלומו, התעניינו כיצד עבר עליו 
ילד? הוא לא יכול להסתדר לבד? אני באמצע שיחה או עיסוק חשוב אסיים אותם  היום. חשיבה כמו: "מה הוא

ואז אפנה אליו..." חשיבה או אמירה בסגנון הזה מבטאות חוסר הבנה בסיסי בצורך מהותי של בני זוג 
ב'הערכה' ו'שייכות', לרגע הראשון של הכניסה הביתה יש חשיבות מכרעת בהעברת מסר של 'חשוב' ו'מוערך', 

ו של ההפך מכך של חשוב אבל רק "אחרי" שאני אסיים את מה ש'חשוב לי באמת', כי ברגע הכניסה והמפגש א
עם בן הזוג, אדם בודק עד כמה הוא חשוב לבן הזוג, לאחר שהוא נוכח שבן זוגו עוזב הכול כדי לקבלו ולשהות 

"אני מספר אחד עבורו, אני  במחיצתו אפילו שזה בשלב הזה רק לדקה אחת, אבל כבר ישנה תחושה טובה של
חשוב לו", עכשיו אפשר לקום ולומר "אני צריך לסיים או לעשות כך וכך אשמח עם תעזור לי... אחר כך נוכל 

לשבת יחד..." זה יתקבל בהבנה. כך גם בן זוג שנכנס הביתה הוא 'נבחן' על ידי בן זוגו המצפה לו, עד כמה הוא 
א פונה אל בן הזוג בהארת פנים ומתעניין בשלומו יש לזה 'מסר' של חשוב לו, כל התעסקות בבית לפני שהו

"מספר שתיים" בחשיבות ואף בן זוג לא רוצה להרגיש בחשיבות משנית אצל בן זוגו. לכן, גם אם אתם צמאים 
או המכתב על השולחן נראה מעניין, הניחו הכול לדקה אחת, ופנו מיד עם הכניסה לעבר בן הזוג שלכם, כך 

דרים לו שהוא חשוב לכם מעבר לכל דבר אחר! זו. התחשבות בצרכיו של בן הזוג, שמונעת תסכול אתם מש
 ואכזבה. "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף..."

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 "האזינו השמים ואדברה"

היה אומר: הכתוב אומר )תהלים נ, ז(: "שמעה עמי ואדברה". היה לו לומר קודם  רבי יצחק מאיר מגור
"ואדברה" ואחר כך "שמעה עמי"?! ללמדנו, כשיש רצון להאזין, נותן ה' בפיהו דברים הראויים להיאמר. אבל 

 כאשר אין האוזניים כרויות לשמוע, נאטם הפה ונאלמת הלשון.

   

 כבן אל אביו

 )לב, ז("שאל אביך ויגדך" 

וייענה  –זכאי אתה לפנות אל הקב"ה כבן אל אביו; "ויגדך"  –מליזנסק היה אומר: "שאל אביך"  רבי אלימלך
 לבקשתך, גם אם רק יהודי פשוט ותמים אתה ולא הגעת למדרגת צדיק.

 

 שכחה חיובית ושכחה שלילית

נה פרשה רגילה, משום שבמרכז פרשתנו, פרשת האזינו, היא הפרשה אחת לפני האחרונה שבתורה. פרשה זו אי
שירה זו מיוחדת מאוד בכך שמשה כולל בה תוכחות לעם ישראל על שנות ´. שירת האזינו´הפרשה עומדת 

 המדבר, וגם דברים שעתידים לקרות במהלך ההיסטוריה, עד לביאת המשיח.

ְשַכח  י ַותִּ ל ְמֹחְלֶלָך". פירוש הפסוק הוא כך: -ֵא בתוך שירת האזינו אנו מוצאים פסוק מיוחד: "צּור ְיָלְדָך ֶתשִּ
אתה שוכח אותו,  –זה שילד אותך, שברא אותך. "תשי"  –מלשון חוזק, הכוונה לקב"ה. "ילדתך"  –"צור" 

שוב, חזרה בדיוק על אותה המשמעות.  –ל מחוללך" -מלשון נשיה, שכחה. ומיד בהמשך הפסוק: "ותשכח א
ה מדויקת להפליא, ומדוע ראתה התורה צורך לשוב ולכפול את הדבר תמוה מאוד: הרי אנו יודעים שהתור

המגיד מדובנא שופך אור על שאלה זו, כדרכו, בדרך של משל: אדם אחד שקע בחובות  ?אותה המשמעות שוב
בכל יום צבאו על דלת ביתו בצעקות ואיומים נושים רבים, אך לא היה לו מאין לשלם את הסכומים  גדולים.

כלכלית הפכה עם הזמן למצוקה נפשית. האדם לא ידע כיצד לצאת מהמצב הנורא אליו הגדולים. המצוקה ה
נקלע. אחד מבעלי החוב, שהיה גם אחד מחבריו הטובים, הגיע כפעם בפעם לגבות את חובו, אך משראה 

שחברו עומד לקרוס, השיא לו עצה: כאשר מגיע אליך בעל חוב, עשה עצמך כמשוגע. בעל החוב יבחין שיש לו 
 סק עם אדם לא שפוי, יתייאש מהחוב ויניח לך.ע

העצה מצאה חן בעיניו, וכך עשה. לא עברו כמה שעות והנה הופיע נושה בפתח ביתו. מיד עשה עצמו כמשוגע, 
רקד על השולחן, דיבר באופן מוזר והביט אל עבר הנושה בפרצופים תמהוניים. הנושה נדהם, הבין שבעל החוב 

 את הבית. השתגע, חזר לאחוריו ועזב

ראה בעל החוב שהעצה פועלת לטובתו, והחל להתנהג כך בשיטתיות. כל נושה שפקד את ביתו עמד נדהם מבעל 
 הבית שהשתגע...

וכתמיד, החל להתנהג בשיגעון.  –יום אחד, הגיע אותו החבר שנתן לו את העצה. ראה בעל החוב שהחבר הגיע 
הוא זה שנתן לך את העצה להשתגע בפני בעלי החוב, ואיך  הרי אני החבר הסתכל עליו ואמר לו: מה קרה לך?

 אתה מעז להשתמש בעצה הזו נגדי?

מי הוא זה שילד אותך עם  –כך, מסביר המגיד מדובנא, התוכחה של משה לעם ישראל: "צור ילדך תשי" 
שעבר  הקב"ה. השכחה היא דבר מבורך במקרים רבים. אם אדם היה כל הזמן זוכר את כל מה תכונת השכחה?

הרי שהיה שרוי בדיכאון כל ימיו. אך הקב"ה העניק לנו את  –עליו בחיים, את הצרות והעוולות שנפגש בהם 
תכונת השכחה, כדי שנוכל להתחדש כל הזמן. והנה, באים עם ישראל ומשתמשים בתכונה זו נגד הקב"ה: 

 ל מחוללך"! כעת מובן שאין שום כפל בפסוק, אלא סיבה ותוצאה.-"ותשכח א

לנגדי תמיד". ´ ומזה נלמד מוסר חשוב, עד כמה צריך לזכור את הקב"ה בכל צעד ושעל, בבחינת "שיוויתי ה
הוא מגיע לרמות רוחניות נפלאות, וזוכה לעשות נחת רוח ´, כאשר האדם שואל עצמו תמיד מה רצון ה

      לבוראו.



 

 

 

La Torá riega lo que está dentro de la persona 

“Escucha cielo, y yo hablaré y la tierra escuchará las palabras de mi boca. Que mi 

enseñanza caiga como la lluvia, que mi palabra fluya como el rocío; como vientos de 

tormenta sobre la vegetación y gotas de lluvia sobre las briznas de pasto” (Devarim 32:1-

2). 

En esta parashá, Moshé hace una comparación de las palabras de la Torá con la lluvia y el 

rocío: “Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi palabra fluya como el rocío; como 

vientos de tormenta sobre la vegetación y gotas de lluvia sobre las briznas de pasto”. 

En otro versículo, el profeta Yeshayahu hace una comparación similar: “Como desciende de los 

cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, 

y da semilla al que siembra y pan al que come, así será Mi palabra que sale de Mi boca; no 

volverá a Mí vacía, antes hará lo que Yo quiero, y prosperará en aquello para que la envié” 

(Yeshayahu 55:10-11). 

Vemos tanto en los versículos de esta parashá como en los versículos del profeta, que las 

palabras de la Torá se comparan a la lluvia, a la nieve y al rocío. ¿En qué sentido se 

comparan? El Gaón de Vilna enseña que la Torá, como la lluvia y el rocío, tiene la capacidad 

de hacer crecer. Ében Shelemá, Capítulo 1. No obstante, para que la lluvia haga crecer, 

debieron haberse plantado previamente las semillas. La lluvia hace crecer y germina las 

semillas, independientemente de cuáles sean estas semillas. 

Si nos preparamos purificando y refinando nuestra personalidad, las palabras de la Torá que 

estudiemos harán que lo que está dentro de nosotros mismos (nuestras “semillas” que tenemos 

dentro) crezcan. Si no queremos mejorar nuestra personalidad, esas palabras de Torá también 

nos ayudarán a desarrollar las “semillas” que tenemos dentro. El estudio de la Torá hace crecer 

lo que está plantado dentro el ser humano. Si es una persona refinada, la Torá lo refinará aún 

más; si es una persona que moralmente deja mucho que desear, la Torá intensificará más esos 

defectos. Shabat 88b 

Las personas pueden estudiar Torá y usar ese conocimiento para racionalizar su conducta y 

justificar sus propios defectos de carácter. De hecho, mientras más estudien Torá sin una 



voluntad consciente de corregir sus defectos, mejores excusas tendrán para justificar sus actos 

y reacciones. La Torá hace crecer lo que está dentro de uno mismo: si es una persona con 

deseo de mejorar, las palabras de Torá —como la lluvia— harán crecer ese deseo y le 

proporcionarán herramientas para corregir su personalidad. Si no tiene una voluntad verdadera 

acompañada de actos específicos para mejorar sus defectos, la Torá lo ayudará a que esos 

defectos se arraiguen más a su personalidad. 

 

 

¿Cómo mantenernos a flote? 

En la parashá de esta semana vemos que el pueblo judío “engordó y pateó” (Deuteronomio 

32:15), lo cual hace referencia a que se rebelaron en contra de Dios. 

Parte de la naturaleza humana es que cuando las cosas andan bien nos olvidamos de Dios. No 

hay ateos atrapados en una cueva, pero de seguro hay muchos en los yates de lujo. O, para 

utilizar una metáfora distinta, los mercados económicos que están en baja generalmente son 

mejores para nosotros en términos espirituales que los mercados que están en alza, ya que el 

éxito material y la espiritualidad son una combinación sumamente difícil. Y es una lástima que 

esto sea así, ya que no existe ninguna razón técnica para que no puedan convivir en armonía. 

Vemos incluso en la gente más grande que su éxito ha significado también su caída. Mira por 

ejemplo a mi tocayo, el Rey Shaul. Él era el hombre más humilde y piadoso de todos… hasta 

que se convirtió en rey. O Koraj, sobre quién la Torá oral dice que tenía el potencial para ser 

más grande que Moshé, pero que se desplomó por culpa de su riqueza. Incluso el Rey Shlomó, 

el más sabio de todos los hombres, tuvo una difícil lucha para poder mantener la perspectiva 

pese a su éxito. 

Y mira al pueblo judío a lo largo de la historia. Las épocas en las que hemos florecido 

espiritualmente han sido épocas de persecución, como los grandes rabinos que había en la 

época de los romanos y la increíble creatividad que hubo en la judería de la época medieval en 

Europa del oeste o durante los pogromos y las expulsiones de Europa del este. Por otro lado, 

las épocas de riqueza y éxito para el pueblo judío han sido épocas en las que nos hemos 

asimilado, como por ejemplo en la “época dorada” de España, en la Europa del oeste de 

principios del siglo 20 e incluso en nuestra generación. 



¿Por qué el éxito nos lleva a rebelarnos? Porque mientras más logramos, menos creemos que 

necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si tengo una gran casa, comida en el refrigerador para 

alimentar a mi familia, dinero en el banco para mi seguridad y buenos doctores y hospitales 

para mantenerme sano, entonces ¿para qué necesito a Dios? Es demasiado fácil expulsarlo de 

nuestras vidas hasta que necesitemos llamarlo cuando falle el sistema bancario o cuando un 

niño se enferme y los doctores digan que no hay nada que ellos puedan hacer. 

Pero Dios sí quiere ser parte de nuestras vidas, por lo que realmente hay dos caminos 

posibles. Podemos luchar para intentar recordar constantemente la fuente de nuestro éxito —lo 

cual es una lucha difícil—, o bien podemos llamar a Dios sólo cuando atravesemos una crisis, 

lo que consecuentemente podría causar que cada vez sean necesarias más crisis. Y eso es 

exactamente lo que dice la Torá a continuación: “Reuniré males sobre ellos; les enviare mis 

flechas…”. 

Entonces, ¿cuál es la solución? Si queremos que nuestro éxito perdure, simplemente debemos 

estar agradecidos. La gratitud protege lo que tenemos. Mientras más lo disfrutamos, más lo 

apreciamos, y mientras más agradecidos estemos, más probable es que podamos proteger las 

bendiciones que hemos recibido. 

 

Nuestro enfoque sobre el estudio de Torá 

“Cuando invoque el Nombre del Eterno, atribuyan grandeza a nuestro Dios” (Haazinu 

32:3.). 

Nuestros sabios aprenden de este versículo la obligación de Birkat haTorá (Brajot 21a.) (la 

bendición que decimos antes de estudiar Torá ). El Talmud hace un asombroso comentario en 

el tratado de Nedarim sobre la gravedad de ser descuidados con esta mitzvá: Dice que 

después de la destrucción del Primer Templo y del exilio que le siguió, los eruditos y los 

profetas no sabían cuál era la causa de aquel terrible castigo, hasta que Dios les dijo que era 

porque “abandonaron Mi Torá” (Irmiahu 9:12.). Rav explica que eso no significa que no 

estudiaban Torá, sino que se refiere a que no recitaban Birkat haTorá antes de comenzar a 

estudiar (Nedarim 81a). Los comentaristas encuentran muchas dificultades en esta explicación 

(Ver Óraj Jaim, simán 47, con los comentarios del Baj y del Taz y el Maharal en la introducción a Tiféret Israel.): 

¿Cómo puede el Talmud atribuirle castigos tan severos a una falta relativamente menor como 

sería no decir Birkat haTorá? Es más, esto pareciera contradecir lo que dice el Talmud en el 



tratado de Iomá, donde declara que el Primer Templo fue destruido por asesinato, idolatría e 

inmoralidad (Iomá 9b). 

El Maharal de Praga responde estas preguntas y explica el pasaje del Talmud en el tratado de 

Nedarim (Introducción a Tiféret Israel). Dice que es imposible entender este pasaje literalmente —es 

decir, que no recitaban Birkat haTorá—, sino que el problema era que no la decían con la 

intención adecuada. El Maharal explica que cuando una persona dice Birkat haTorá, debe 

enfocarse en su gran amor y gratitud hacia Dios por haberle dado el impresionante regalo de la 

Torá. La gente de aquella generación sí decía las bendiciones, pero lo hacían sólo de forma 

rutinaria, sin enfocarse lo suficiente en su amor por Dios al decirlas. 

El Maharal explica además que este sutil error fue la causa de los terribles pecados que 

llevaron a la destrucción del Templo. Si una persona se enfoca lo suficiente en Dios mientras 

estudia entonces amerita tener una gran siata dishmaia (ayuda celestial) que le facilita mucho 

evitar pecar e incluso si llegara a tropezar le permite hacer teshuvá (arrepentirse) sin gran 

dificultad. Rav Itzjak Hutner escribe que a esto se refieren nuestros sabios cuando dicen que “la 

luz de la Torá devuelve a una persona al bien”. Sin embargo, si la persona no se conecta a 

Dios por medio de su estudio, entonces consecuentemente pierde esa siata dishmaia especial 

y cuando tropieza es mucho más probable que quede atrapada en un espiral descendente de 

pecado. 

Basándonos en esta explicación podemos resolver la contradicción entre los pasajes 

talmúdicos de Nedarim y Iomá. El Templo fue destruido debido a los terribles pecados que son 

enumerados en Iomá; sin embargo, no decir Birkat haTorá con la intención correcta fue lo que 

permitió que el pueblo judío se deteriorara hasta el punto de cometer dichos pecados. Dado 

que no se conectaron con Dios como corresponde, perdieron la siata dishmaia y 

consecuentemente cayeron presa de las poderosas tentaciones del iétzer hará. 

El Maharal ofrece una fascinante y sorprendente explicación de cuáles son las razones que 

pueden llevar a una persona a no mostrar el debido amor por Dios en su Birkat haTorá. Dice 

que es imposible amar a dos entidades al mismo tiempo y que por lo tanto enfocarse en amar 

una cosa reducirá inmediatamente el foco que uno pueda tener en amar otra. Basado en esto 

el Maharal explica que hay dos posibles formas de amor que uno puede expresar cuando dice 

Birkat haTorá: amor por Dios o amor por la Torá, ¡y no es posible sentir amor por ambas al 

mismo tiempo! Al decir esta bendición es más probable que uno exprese su amor por la Torá 

en lugar de expresar su amor por Hashem, por lo que el Maharal advierte que “uno debe ser 



muy cuidadoso de decir la bendición de la Torá con todo su corazón y con toda su alma” (Netiv 

haTorá, Pérek 7). 

Esta explicación del Maharal pareciera contradecir el enfoque de Rav Jaim de Volozhin en su 

libro Néfesh haJaim. Allí, Rav Jaim enfatiza que cuando uno estudia Torá no debería tener 

pensamientos elevados sobre Dios, sino que debería sumergirse tan profundamente como le 

sea posible en la Torá y en lo que está estudiando, y esta es la mejor forma para acercarse a 

Dios. 

La distinción que hace el Maharal entre el amor a Dios y a la Torá pareciera ser incompatible 

con el énfasis que pone el Néfesh haJaim en el estudio de Torá en contraposición a los 

pensamientos en Dios. Sin embargo, si analizamos más profundamente veremos que en 

realidad no hay ningún desacuerdo; el Maharal no dijo que debemos enfocarnos en el amor por 

Dios durante el estudio, sino antes de comenzarlo, al decir Birkat haTorá. El Néfesh 

haJaim dice algo similar con respecto a la actitud que deberíamos tener antes de estudiar, 

sobre la que escribe que “cuando uno se prepara para estudiar es apropiado que pase al 

menos unos segundos reflexionando sobre el amor a Dios con el corazón puro” (Néfesh haJaim, 

Sháar 4, Pérek 6). Dice que incluso uno debería tomarse a veces una pequeña pausa en su 

estudio para volver a encender su conciencia sobre Dios (Pérek 7). 

Vemos por lo tanto que estos dos grandes rabinos aparentemente estarían de acuerdo en que 

antes de estudiar una persona debe ser muy cuidadosa para no perder de vista de Quien es la 

Torá que está estudiando, mientras que durante el estudio no hay razón para pensar que el 

Maharal no concuerda con el entendimiento del Néfesh haJaim, sobre que uno no debería 

tener pensamientos elevados sobre Dios. 

Quizás también se alude a esta lección —que uno no debería olvidar a Dios cuando comienza 

a estudiar— en los días sagrados de las Altas Fiestas. Poco después de pasar el mes de elul, 

Rosh HaShaná y Iom Kipur y experimentar un intenso crecimiento personal cuyo objetivo es 

principalmente reconectarse con Dios, completamos el ciclo de la Torá y celebramos la belleza 

y la maravilla de la Torá en Simjat Torá. La preparación que lleva a Simjat Torá puede 

ayudarnos a adoptar la perspectiva correcta en nuestro estudio: aumentar nuestro amor y 

temor a Dios. 

 

 

 



 

“Oye, Oh cielos, y yo hablaré; y la tierra escuchará las palabras de mi boca” (Devarim 32:1) 

 

 

Cuando una persona reza, se siente humilde, pequeña e insignificante. Cinco minutos más tarde, cuando 

entra a su oficina, es una persona totalmente diferente, tratando con las personas en el mundo material 

de cada día. En otras palabras, no es suficiente decir “Oye, Oh cielos, y yo hablaré”; sino tambien “y la 

tierra escuchará las palabras de mi boca”- ¡lo que la persona habla a los Cielos, él mismo tiene que 

escuchar en este mundo, en la tierra, y actuar de acuerdo a eso! 

(Rabí Shlomo Zobin) 

LLENANDO NUESTRAS NUBES 

 La palabra Haazinu significa escuchen, es una palabra pequeña, pero que todo expositor o cualquier 

persona que quiere compartir unas palabras de Torá con su compañero, necesita.  Esto fue lo que 

Moshé Rabenu pidió, escuchen todo lo que hable con ustedes en los últimos cuarenta años. 

 Todo padre quiere que su hijo lo escuche. ¿Cuántas veces nos enfurecemos porque nuestros hijos 

nos desobedecen? No entienden que lo que les estamos diciendo es por su bien.  Piensan que lo que 

nosotros hablamos son tonterías. Así también ocurre con todo orador, quiere que su público lo 

escuche, que entiendan que su mensaje y no que se burlen de sus palabras.  

 ¿Cuál es el secreto del éxito de todo orador, padres, educadores?, ¿Cómo se puede hacer para que 

las palabras sean recibidas? Moshé en nuestra Parashá nos da las respuestas. “Yaarof Rematar Likjí 

Tizal Ketal Imratí – Que mis enseñanzas caigan como la lluvia, y que mis palabras fluyan como el rocío”  

(Deuteronomio 32:2). En este versículo Moshé introdujo tres conceptos que son muy importantes. Si 

los llegamos a dominar hay chance que tengamos éxito en la transmisión de la Torá.  

  Moshé comparó sus palabras a la lluvia. Es decir, el que habla es como una nube y sus palabras son 

como la lluvia. Todo orador que quiera transmitir palabras de Torá, deberá llenarse de agua como las 

nubes. Pasar por encima de muchos océanos y reunir muchos vapores de agua, hasta que se convierta 

en una nube muy cargada. Para que después hables palabras de lluvia que rieguen a los demás.  No 

se puede hablar de Torá siendo ignorante de ella, primero hay que estudiarla en las sinagogas, en los 

Bet Midrash, escuchar casetes, leer libros, para que una vez que se está lleno de información, se 

pueda transmitir adecuadamente. 

 Cuentan que una vez había un rabino que solamente se sabía una sola charla, la que repetía en todo 

lugar a donde llegaba, una y otra vez la repetía, incasablemente.  Era todo lo que sabía. Esa charla 

trataba de la Parashá de Koraj, quien fue tragado por la tierra. Cuando llegaba la época de la lectura 

de esa Parashá, se ponía muy contento, se iba de sinagoga en sinagoga a transmitir sus palabras de 

Torá, de ciudad en ciudad, repitiendo siempre la misma charla.  Una vez le pidieron a ese rabino que 

dijera unas palabras, en la época en que se lo pidieron no había ninguna relación entre la Parashá de 



esa semana con la Parashá de Koraj.  Este pobre rabino se puso nervioso, ya que no sabia como 

relacionar su única charla con lo que estaba tratándose la Parashá de esa semana.  

 No teniendo ninguna otra opción, se metió la mano al bolsillo e hizo como que si se le hubiera caído 

una moneda al piso, empezó a buscarla y el encargado de la sinagoga se le acercó a preguntar qué 

era lo que estaba buscando. Le explicó que se le había caído una moneda al piso, el mismo encargado 

también empezó a buscar la moneda perdida, después toda la congregación se levantaron y 

empezaron a buscar ellos también la famosa moneda. Hasta que este orador, el rabino, le pidió al 

público que se sentaran y les dijo: Aparentemente que la tierra se tragó a la moneda, tal y como lo 

hizo con Koraj…. Y continuó con su discurso conocido. 

 La persona tiene que estudiar para enseñar, es imposible trasmitir, regar si nuestra nube está vacía.  

 El segundo concepto que aprendió Moshé de ese versículo, es saber verter nuestras aguas de 

conocimientos a árboles, a flores, cuánto necesita cada uno. Si le damos a un cedro muy poca cantidad 

de agua entonces se secará, o si le damos a una flor, o a un césped mucha agua, entonces se inundará.  

 Es por eso que cuando Moshé dijo: “Haazinu HaShamaim – Escuchen al cielo” , se refería a los 

temerosos de Dios, a los Sabios. “ Tishmá Haaretz – Escucha a la tierra” , se refería a los hombres 

sencillos como la tierra. Yaarof Rematar Likjí – Que mis enseñanzas caigan como las lluvias, ¿a quien 

le cae la lluvia fuerte? A los sabios. “ Tizal Ketal Imratí – Que mis palabras fluyan como el rocío” , ¿a 

quien le fluyen las palabras como el suave rocío? A los hombres sencillos como la tierra.   

 Es decir, según el nivel de las personas, así debe ser trasmitida nuestras charlas. Midiendo la cantidad 

de agua con la que vamos a regar. A veces, podemos causar que nuestro amigo se ahogue y se aleje 

del camino, por haberlo cargado con tantas leyes estrictas y exigentes. También podemos aburrirlo 

con cuentitos y leyendas, en vez de cargarlo con leyes y con temas profundos, nos la pasamos 

contándoles cuentitos y leyendas que, sencillamente, lo aburren. 

 Una vez escuché de un joven, que el versículo de la Torá que prohibe el arar con un toro y un burro 

a la vez, se aplica también a nuestros hijos. A pesar de que son muy diferentes nuestros hijos y los 

animales, de todas maneras este concepto se aplica a ambos por igual. Cuando uno de nuestros hijos, 

es muy astuto y capaz, debemos darle un gran yugo intelectual, un campo entero de sabiduría para 

que lo trabaje solo. Sin embargo, si tenemos un niño que es más débil en capacidad y astucia, con 

respecto al primero, no podemos pretender que are el mismo campo de sabiduría que su hermano, 

a él se le pone un peso menor en su carga. 

 Así es con todo orador, antes de verter de sus aguas puras, tiene que evaluar al público.  Ver si son 

cedros o flores, si son fuertes o débiles, y en función de esto sabrá qué verter, lluvia o rocío.   

 El tercer mensaje que nos dio Moshé Rabenu es, que no debemos rendir tan pronto como 

empezamos a hablar con un público, ya que el palpar los frutos de nuestra inversión toma un 

tiempo. Al igual que en un campo, cuando las aguas de lluvia caen, provocan unos cambios paulatinos 

en las semillas, hasta que, después de un tiempo, se ven las frutas tan gustosas que de estas semillas 



salieron. Así también es con las personas, poco a poco van sus semillas espirituales desarrollándose 

hasta que salen sus frutos. 

 Nuestros hijos, nuestro público, nuestros amigos son como campos que regamos con aguas de Torá, 

esta agua penetran en lo más profundo de su ser y paulatinamente van generando cambios en sus 

ideas y actuaciones, hasta que después de un tiempo, vemos cómo se desarrollo y cómo creció. 

 Al igual que en la naturaleza existen plantas que crecen rápido y otras que crecen más lento, así 

también con las personas, hay quienes crecen más rápidos que otros. Así fue como la Torá comparó 

al hombre: “ Ki Adam Etz Hasadé – La persona es como el árbol del campo” . Hay árboles de 

crecimiento rápido y hay que no, pero lo que sí tienen en común, es que todos crecen con las aguas 

de lluvia. Así también ocurre con las personas, todos crecen con palabras de Torá, cuando son bien 

dadas, con su cantidad respectiva, y en el momento adecuado. 

 Por eso, es que debemos llenarnos de las aguas de la Torá, para que podamos verterla de una manera 

correcta, según las capacidades de los escuchas. Debemos tenerles paciencia, poco a poco irán 

creciendo, darán frutos, pero por en cuanto debemos continuar con el riego de agua, y con la ayuda 

de Dios, nos enorgulleceremos de nuestros hijos, nos alegraremos por nuestros alumnos, y veremos 

buenos frutos de nuestro público. 

 Que sea la voluntad de Dios que con la ayuda de estos mensajes, de Moshé Rabenu, 

podamos cumplir y lograr el objetivo de “Haazinu – Escuchen” . Amén 
 


