
 

הטעם שלא הוצרך משה לכוון עדות השמים והארץ 
 בשונה מישעיה

הנה  האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי )לב א(
בישעיה כתיב להיפך שמעו שמים והאזיני ארץ )א ב(, ויש 
להקשות מהו השינוי דהכא אמר משה על השמים האזנה ועל 

, ואילו ישעיה אמר על השמים שמיעה ועל הארץ הארץ שמיעה
האזנה. ופי' רש"י )בישעיה( הטעם ששינה והוא מספרי 
ומהמדרשים, כדי שתהיה זו עדות מכוונת, שהנה משה אמר 
בשמים האזנה ובבוא היום כשהשמים יבואו להעיד יאמרו 
השמים שמענו, וכן הארץ שאמר בה משה מילת שמיעה בבוא 

תאמר האזנתי, הרי שאין עדותם מכוונת היום תבוא להעיד ו
ואי"ז עדות, לזה הפך ישעיה דאז לעולם תהיה עדותם מכוונת 

 דבין בשמים ובין בארץ שייך לשון שמיעה ולשון האזנה.
אלא שא"כ קשה מדוע משה אמר דוקא לשון שמיעה בארץ 

 והאזנה בשמים ולא חשש שלא תהיה עדותם מכוונת.
הודה שיישב, שהנה על אף ושמעתי מהגאון בעל הנודע בי

שעדות שאין מכוונת אינה עדות טובה מ"מ חשיב לעד אחד, 
והרי בן נח נידון על פי עד אחד, והנה משה הרי כיון עדותם 
שיעידו שישראל קיבלו את התורה, ולזה אכן לא הוצרך משה 
לעדות מכוונת דממ"נ שאם יודו ישראל בקבלתה הרי שאי"צ 

קבלתה הרי שלדבריהם שלא קיבלוה לעדים כלל, ואם לא יודו ב
אין דינם כישראל אלא כב"נ, וב"נ נידון ע"פ עד אחד, ושפיר 
שאע"פ שאין עדותן מכוונת מ"מ חשיבי כעד אחד, לכן לא 
הוצרך משה לכוון עדותו, משא"כ ישעיה שכיוונם שיעידו על 
עזיבת השי"ת אזי אם יכפרו שפיר דבעי שני עדים, ולזה שפיר 

עדותם )אח"ז מצאתי בנודב"י עה"ת מלוקט שהוצרך לכוון 
 מדרוש לציון דרוש י"ג הרעיון הנ"ל בארוכה עיי"ש(.

 יבין שמועה

מדוע מעדות השמים והארץ איכא פירכא ללימוד 
 הק"ו ממילה שפיקו"נ דוחה שבת

איתא במדרש ילמדנו  האזינו השמים ואדברה וגו' )לב א(
נו חכמים פיקוח רבינו החושש באוזנו מהו לרפואתו בשבת, כך ש

נפש דוחה שבת. ויש לפרש מדרש זה ע"ד הדרוש מה שאמרתי 
 על זה בבר מצוה שלי כשנעשתי בן י"ג.

איתא בגמ' מס' יומא )פה:( המקור שפיקוח נפש דוחה שבת הוא 
ק"ו ממילה, שהיא רק באחד מאיבריו של האדם ודוחה שבת, ק"ו 

הגמ' דזה פיקו"נ שהוא בכל גופו של האדם שדוחה שבת, מקשה 
שפיר גבי ודאי פיקו"נ שדוחה שבת אך ספק פיקו"נ שדוחה שבת 
מנלן, שהרי ממילה א"א ללומדו שמילה היא ודאי, ומה"ט 
דורשת הגמ' ממקום אחר עיי"ש, והנה לכאו' אף בלא פירכא זו 
 מספק איכא פירכא ללימוד על פיקו"נ שדוחה שבת ממילה,

ילה נמי איתא בגמ' שהרי שבת היא אות בין ישראל לקב"ה, ובמ
 נדרים )לא:( אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא

שמתי ודרשו בגמ' דקאי על המילה, נמצא שהעולם קיים בגלל 
המילה שבלא המילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, וא"כ י"ל 

משום המילה ובלא שדוקא מילה דוחה שבת שהרי העולם נברא 
המילה העולם חרב ולכך דוחה שבת, אך גבי סתם פיקו"נ שדוחה 

 שבת א"א ללמוד ממילה, וכיצד חשבה הגמ' ללמוד זאת ממילה.
ברם יש לדחות שהרי בגמ' נדרים )לב.( איתא מ"ד דדרש הך קרא 
דאם לא בריתי גבי התורה ולא גבי המילה, נמצא לפי דרשה זו 

לה לפיקו"נ, שאם הדרשה קאי גבי דשפיר אפשר ללמוד ממי
התורה אין מקור לכך שהעולם נברא בשביל המילה וליתא להך 

 פירכא.
אלא דבגמ' ריש מס' ע"ז )ג.( הקשו על דרש זה דאם לא בריתי 
קאי על התורה, נמצא שמים וארץ נוגעין בעדותן שלא ירצו 

 להעיד שלא למדו ישראל תורה שא"כ יחרבו )עיי"ש בתוס'(.
א נאמר האזינו השמים כו' ותשמע הארץ וגו', הרי והנה הכ

שעשה משה את השמים ואת הארץ עדים, וקשה כיצד והרי 
נוגעין בעדותן הם, אלא ע"כ דהך קרא קאי על המילה ותו אינם 
נוגעין בעדות, אלא שלפי"ז שקאי על המילה חוזרת וניעורה 
הקושיא דא"כ כיצד אפשר ללמוד ק"ו ממילה לשבת, שמא רק 

 ה דוחה שבת מפני שעבורה העולם מתקיים ולא חרב.מיל
ועפי"ז יש לפרש היטב את המדרש, דבקרא כתיב "האזינו 
השמים כו' ותשמע הארץ" דהיינו שהשמים והארץ עדים, וא"כ 
שעדים כשרים הם ולא נוגעים ע"כ דהך קרא דאם לא בריתי קאי 

לה גבי מילה, וא"כ שקאי גבי מילה הרי דיש פירכא על הק"ו ממי
לפיקו"נ כמתבאר, ונמצא שאין מכך מקור שפיקוח נפש דוחה 

 שבת.
ולכך שאלו התלמידים ילמדנו רבינו החושש באוזנו מהו לרפאותו 
בשבת, כלומר האם פיקו"נ דוחה שבת או לא, ועל כך השיבם 
שודאי פיקו"נ דוחה שבת, ואע"פ שממילה א"א ללומדו מ"מ 

 ממקרא אחר יש ללומדו.
 תורת משה

רק עתה בירך משה ברכת התורה ולא לפני הטעם ש
 כל התורה

איתא במדרש זו  כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו )לב ג(
ברכת התורה. וקשה מדוע רק עתה כתובה ברכת התורה, והרי 
מצוה לברך ברכת התורה קודם הלימוד, ולא מצאנו שמברכים 
אחר הלימוד בשום מקום אלא כאן שבירך משה רבינו ברכת 

 ה רק עתה.התור
ונראה לבאר שהנה איתא שבכל התורה דיברה השכינה מתוך 
גרונו של משה, ואילו את פרשת האזינו משה רבינו אמרה מפי 
עצמו, ולפי"ז שפיר שעד עתה לא בירך משה את ברכת התורה, 
ורק עתה שהוא אמרה לפרשת האזינו תיכף בתחילת הפרשה 

 בירך ברכת התורה.
 אבני נזר עה"ת
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ל הקב"ה למחול על כבודו, והרי מלך כיצד יכ
 שמחל על כבודו אין כבודו מחול

נראה לרמז בזה דין  ה' בדד ינחינו ואין עמו אל נכר )לב יב(
המפורש בגמ' קידושין )לב( א"ר חסדא האב שמחל על כבודו 
כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ר' יוסף 

מחול שנאמר וה' הולך  אמר אפי' הרב שמחל על כבודו כבודו
לפניהם יומם וגו', אמר רבא הכי השתא התם הקב"ה עלמא 
דיליה ותורה דיליה הוא מחיל ליה ליקריה, הכא תורה דיליה 
היא דמחיל ליה, בתמיה, כלומר הקב"ה יכול למחול על כבודו 
שהכבוד והתורה שלו, אך חכם כיצד יכול למחול והרי התורה 

 אינה שלו.
ונראה לפרש עפי"ז המקרא "ה' בדד ינחני", ופרש"י ה' בדד 
ובטח נהגם במדבר, והיינו דהך קרא קאי על כך שה' הנהיג את 
ישראל במדבר וכדכתיב הוא הולך לפניהם, ומקרא זה הרי למד 
ר' יוסף שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול, וקשה כיצד אפשר 

הרי הקב"ה  ללמוד מכך שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול,
הוא מלך והמלך שמחל על כבודו לכו"ע אין כבודו מחול, והנה 
קושיא זו יש לתרץ בקל שאה"נ המלך שמחל על כבודו אין 
כבודו מחול מפני שבמלך הענין לכבדו הוא כדי שתהיה אימתו 
עליך, ומאחר והוא כבודו של הקב"ה אין המלך יכול למחול, 

יכול למחול על כבודו, אבל הקב"ה שכל העולם שלו הוא הרי ש
 ושפיר ללמוד זאת מקרא דה' הולך לפניהם.

וזהו מה שממשיך קרא "ואין עמו אל נכר", ר"ל שאין אל נכר 
לבלתי הקב"ה שהוא אחד יחיד ומיוחד כמ"ש ברש"י, וא"כ 
שאחד הוא הרי שיכול למחול על כבודו, והיינו שמרומז בקרא 

כשהלך לפניהם זה "ה' בדד יניחנו" שמחל הקב"ה על כבודו 
במדבר, והטעם שיכול למחול הוא משום ש"אין עמו אל נכר" 

 כלומר שיחיד הוא ואין בלתו ויכול למחול על כבודו.
 מחשבת מרדכי

 למהר"ם בענט

 האם ישראל שחטאו לקב"ה דינם כדין סוטה

 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם וגו' )לב כ(
טה אסורה לכהן, נראה לפרש שהנה בגמ' סוטה נתפרש שסו

ואיתא עוד שסוטה אסורה בתרומה, והקשה בספר לקט יוסף 
)ערך ישראל אות א'( שהרי מבואר בכמה דוכתי בש"ס )בגמ' 
סנהדרין( דהקב"ה כהן הוא, והרי ישראל משולים לאשה של 
הקב"ה, וכשישראל עושים עבירות הרי שמשולים הם לסוטה, 

תשובה, הרי  וכיצד א"כ הקב"ה מקבל את ישראל כשעושים
סוטה אסורה לכהן, וביותר כיצד לעתיד לבוא יתן הקב"ה את 
א"י לישראל, והרי א"י נקראת תרומתו של עולם וסוטה אסורה 

 בתרומה.
וכתב לתרץ ע"פ מאי דאיתא בגמ' דאין סוטה נאסרת אלא ע"י 
קינוי וסתירה, והנה בישראל הרי לא שייך קינוי וסתירה מפני 

כבודו, דהיינו שא"א להסתתר מפניו  שהקב"ה שמלוא כל הארץ
 שהכל גלוי לפניו.

ולפי"ז נראה לפרש היטב קרא הנ"ל וירא ה' וינאץ מכעס בניו 
ובנותיו )לב יט(, דהיינו "שמכעס בניו ובנותיו" היה ראוי 
ש"אסירה פני מהם", דהיינו שאדון אותם כסוטה בקינוי 

 ה,וסתירה, שע"י שאסתיר פני מהם יהא שייך בהם דין סוט
וממילא לא אוכל לקבלם שוב שכהן אני, ולא אוכל ליתן להם 
 את א"י שנחשבת לתרומה, אלא ש"אראה מה" דהיינו שאיני

 נוגע  זה  ודבר  כבודו,  הארץ  כל  מלא  יכול לאסתיר פני שהרי 

 ל"אחריתם" שע"י שלא אוכל לאסתתר מהם לא שייך בהם
וליתן להם  קינוי וסתירה, וממילא באחריתם אוכל להחזירם

 את ארץ ישראל.
 כבוד שמים

 עונש חטא עיר הנידחת ועונש חטא העובד ע"ז

פרש"י מחוץ  מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה )לב כה(
 תשכל חרב על מה שעשו בחוצות.

ונראה לפרש דעל מה שעשו בחוצות היינו על מה שעבדו ע"ז 
בחוצות ירושלים, והיינו שעבדו ע"ז בגלוי ברחובה של עיר, 

נמצא א"כ דיש להם דין של עיר הנידחת ודינם בסייף, ולכך ו
כתיב ב"חוץ" ר"ל על הע"ז שעבדו בחוץ "תשכל חרב" דהיינו 

 סייף כדין עיר הנידחת.
"ומחדרים אימה" היינו על ע"ז שעבדו בתוך בתיהם בסתר, 
ונראה לפי"ז שהיינו אימת חיות רעות כנאמר בקרא לעיל ושן 

וטעם הדבר נראה ע"פ מאי דאיתא בהמות אשלח בם )לב כד(, 
בקרא "ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ" )בראשית 
ט ב(, והיינו שאם לא יעשו רצון הבורא יהפך הדבר ומורא 
החיות יהיה על בנ"א, ואיתא בחז"ל שהחייב סקילה כשאין 

 מיתת בי"ד נוהגת חיה דורסתו.
היה ומתבאר שעל מה שעבדו ע"ז בחדרים שדינם בסקילה ת
 להם אימת חיות רעות, שהוא עונש המגיע לחייב סקילה.

 פנים יפות

כיצד מוכח שקודם דבר אוריה החיתי יכל דוד 
 להרוג אלף גוים כאחד

איתא בגמ' מו"ק )טז:(  איכה ירדוף אחד אלף וגו' )לב ל(
בשעה שהיה דוד יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ על 

חץ ומפיל שמונה שמנה מאות חלל בפעם אחת, שהיה זורק 
מאות חלל בפעם אחת, והיה מתאנח על מאתיים דכתיב איכה 
ירדוף אחד אלף, יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אוריה החיתי, 
ופרש"י שבגלל המעשה שהיה עם אוריה החיתי נטלו לו 
מאתיים שאינו יכול להרוג אלף אלא רק שמונה מאות, 

לא שניטלו ומדברי רש"י נשמע שהיה לדוד הכח להרוג אלף א
ממנו מאתיים על דבר אוריה החיתי. ותמוה מהיכן לו לרש"י 
כך, שמא מעיקרא ניתן לו כח רק לח' מאות ומהיכן שהיה לו 

 כח לאלף.
ונראה לפרש שהנה בשירה שאמר דוד בספר שמואל איתא 
שאמר "תשמרני לראש גויים", ואילו בשירה שאמר בתהילים 

מה ההבדל בכך, וי"ל  אמר "תשמני לראש גויים", ויש להבין
ששירתו שאמר בשמואל היתה קודם חטא אוריה החיתי והיה 
לדוד כח להרוג אלף גויים, ולכך אמר תשמרני לראש גויים 
שתשמרני הוא בגימטריא אלף, דהיינו שהודה לקב"ה 
ששומרו על אלף ראשי גויים שהורגם בפעם אחת, אבל 

י שאז השירה שאמר בתהילים היתה לאחר חטא אוריה החית
ניטל ממנו מאתיים ויכל להרוג רק ח' מאות, ולכך אמר רק 
"תשמני לראש גויים", שתשמני בגטמריא הוא ח' מאות 
שנלקחו ממנו מאתים, והביאור ששר לקב"ה על שיש בכוחו 

 לקחת בפעם אחת ח' מאות ראשי גויים.
ומעתה שפיר מהיכן לו לרש"י שהיה לדוד כח להרוג אלף 

שמוכח כך בהבדלי המקראות שבין  ונטלו ממנו מאתיים,
 "תשמרני" ל"תשמני".

 הקדמת הנכד לביאור הגר"א 

 והובא בקול אליהו
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