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למרות שאנו נמצאי� בתוככי ימי התשובה, 

כמעט ערב יו� הכיפורי�, אני מבקש לעסוק 

בפרשת השבוע, האזינו. לעניות דעתי,  דווקא

בקריאה נכונה זוהי ההכנה הטובה ביותר ליו� 

לימוד  –כיפור הבעל"ט. אמרנו יותר מפע� 

הפרשות שע� ישראל קורא כסדר� אלפי שני� 

בתקופה זו הוא בוודאי הכנה טובה לימי� 

המופלאי� שאנו בתוכ�. זה לא מקרי שלעול� 

לפני ראש  'היו�תיקרא פרשת 'את� ניצבי� 

השנה, ולא בכדי תיקרא פרשת האזינו תמיד 

 לפניו או לאחריו. –סביב יו� הכיפורי� 

  

  יו� חתונתו

משונה ככל שיישמע, יו� הכיפורי� הוא היו� 

השמח ביותר בשנה. 'לא היו ימי� טובי� 

', 1לישראל כחמישה עשר באב וכיו� הכיפורי�

פותחת המשנה בסו� מסכת תענית. יש רק יו� 

בעניי� השמחה. לא פסח זמ�  נפתחבשנה שאחד 

חרותנו, ואפילו לא סוכות, 'זמ� שמחתנו' 

הרשמי. רק יו� כיפור פותח בפסוק אחד 

'אור זרוע לצדיק  –שמרטיט את כל הלבבות 

  '.שמחהולישרי לב 

  וכ! ממשיכה המשנה:

וראינה  צאינה'וכ� הוא אומר, (שיר השירי� ג) 

בנות ציו� במל� שלמה בעטרה שעטרה לו אמו 

 �" חתנתו ביו�".'ביו� חתנתו וביו� שמחת לבו

 .זו מת� תורה
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  תענית כו: 

  ורש"י מיד מסביר, כדי שלא נטעה:

בו לוחות  יו� הכפורי� שניתנו - זה מת� תורהזה מת� תורהזה מת� תורהזה מת� תורה

  האחרונות

שבועות, אלא יו� הכיפורי�.  לאמת� תורה הוא 

זהו יו� החתונה הגדול של הקב"ה ע� כנסת 

  ישראל, וצרי! להבי� את המהות של העניי� הזה. 

נו, וא� זהו אכ� יו� החתונה, פרשת האזינו היא 

או שהיא שבת שבע  –אחת משתי אפשרויות 

חת� של  שבת –ברכות, או שהיא שבת 'אופרו�' 

  הקב"ה... 

ימי שמחה רבי� יש לישראל, וימי� מיוחדי� יש 

לקב"ה בעולמו, אבל יו� חתונה יש אחד, ומיד 

במוצאי יו� הכיפורי� ייצא כרוז במחנה ותתחיל 

ההתרמה לנדבת המשכ�, כי עכשיו צרי! חדר 

ייחוד, צרי! לבנות בית, וזוהי כניסתנו לסוכה, 

  צלא דמהימנותא.

מתו! כ! ניכנס אל עומקה של עד כא� הקדמה, ו

שירת האזינו המופלאה, של קריאת החת� 

  הגדולה.

  ימי+ בטוביפותחי+ בטוב ומס

כדרכנו, נבוא לעומקה של הפרשה דווקא מתו! 

הפ� ההלכתי שבה, כמו שפעמי� רבות ראינו 

כמה הלכה פשוטה, הקבועה במציאות, פותחת 

  פתח להבנת מהות ופנימיות העניי�.

  בס"ד

  

  בין חתונת יום הכיפורים -שירת האזינו  

  לשבעת ימי המשתה של סוכות
  לפרשת האזינו

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
  נערך על ידי תלמידים
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מדבר על מנהג קריאת  2תפילה הרמב"� בהלכות

  התורה בקהילות ישראל:  

, שמשלימי� את המנהג הפשוט בכל ישראלהמנהג הפשוט בכל ישראלהמנהג הפשוט בכל ישראלהמנהג הפשוט בכל ישראל"

מתחילי� בשבת שאחר חג   התורה בשנה אחת:

הסוכות, וקורי� בסדר "בראשית" ,בשנייה "אלה 

, בשלישית "ויאמר ה' אל אבר�",  "תולדות נוח

וקוראי� והולכי� על הסדר הזה, עד שגומרי� 

ויש מי שמשלי� את    בחג הסוכות.התורה 

  התורה בשלוש שני�, ואינו מנהג פשוט".

זהו ה'מנהג הפשוט'. בהלכה ה'  –ביטוי מעניי� 

פוסק הרמב"� כיצד יש לחלק את העליות בי� 

  הקרואי�:

"כל העולה לקרות בתורה פותח בדבר טוב, 

    וחות� בדבר טוב".

בכל קהילות ישראל מקפידי� על ההלכה הזו. כל 

ליה פותחת ומסיימת בטוב. א! יש פרשה אחת ע

ש'חורגת' מהכללי�, והרמב"� ממשי! ובאופ� 

חריג ג� קובע בדיוק את תחילתה וסיומה של כל 

  עליה:

כור זזזזהראשו�, קורא עד "" אזינוההההאבל בפרשת "

כור ימות עול�" זזזזימות עול�, והשני, מתחיל מ"

רכיבהו" עד "וירא ה' יייי, והשלישי, מ""עד "ירכיבהו

ירא ה', וינא#" עד "לו ווווינא#, והרביעי, מ� "ו

ו חכמו" עד "כי אשא אל ללללחכמו, והחמישי, מ� "

י אשא" עד סו$ ככככשמיי�, ידי, והשישי מ� "

הזי"ו הזי"ו הזי"ו הזי"ו  �השירה. וסימנ� (לזכירת סדר העליות) 

    .ל"�ל"�ל"�ל"�

הזכרנו לפני כמה שבועות את עבודת� הקשה של 

הגבאי� בקללות פרשת 'כי תבוא'. כא� הרמב"� 

כול�  $אית� מאד... אי� צור! ב'מתנדבי�'  מקל

לא פותחי� בטוב וג� לא מסיימי� בהכרח 

  בטוב. 
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 רמב"�, הל' תפילה, פרק י"ג, א'. 

  כל התורה כולה... –השירה הזאת 

לפני שנקרא את תשובתו של הרמב"� כדאי 

לזכור עד כמה משמעותית הפרשה הזאת. 

שחשיבותה היא כמעט כמו כל התורה כולה. 

בפרשה הקודמת נות� משה לע� ישראל את 

   –המצווה האחרונה, מצווה תרי"ג 

�ַה1ִיָרה ַה0ֹאת, ְוַלְ.ָד- ֶאת�"ְוַעָ+ה, ִ*ְתב' ָלֶכ� ֶאת

5ִי �ְלַמַע� ִ+ְהֶיה   , 4ִיָמ- 3ְִפיֶה�:ִי4ְָרֵאל�3ְֵני

  3."3ְִבֵני ִי4ְָרֵאל��ַה1ִיָרה ַה0ֹאת, ְלֵעד

לדעת כל הפוסקי�, מפסוק זה נלמדת מצוות 

כתיבת ספר תורה לכל יהודי. לפי הפשט הפשוט, 

בלבד.  השירה הזאתהמצווה היא לכתוב את 

שאכ� המצווה הייתה לכתוב  4מסביר הרמב"�

רה הזאת, אלא שאסור לכתוב את את השי

התורה פרקי� פרקי�, אז ממילא צרי! לכתוב 

את כל הספר. יוצא לנו א� כ�, שכל התורה 

נכתבת בגלל השירה הזו, אבל השירה הזו עצמה 

  חורגת מ� הכללי� של התורה כולה?!

כיצד נית� לקרוא לפרשה הזאת  –ושאלה נוספת 

תוכחה שירה? הרי זו תוכחה צרופה! הא� יש לנו 

,ַמְרִ(י, " –גדולה ממנה? למשל הפסוקי� 

ַו5ֹאֶמר, ", "4ְפֵאיֶה� ַאְ.2ִיָתה ֵמֱאנֹו., ִזְכָר�

גֹוי $ 7ִי" ֶאְרֶאה, ָמה 4ֲחִריָת�",  4ְסִ(יָרה ָפַני ֵמֶה�

. על מה "ְוֵאי� 2ֶָה�, ְ(ב9ָנה ֹאַבד ֵעצֹות, ֵה8ָה

  ומדוע השירה הגדולה? 

ההלכה ומסביר את פשר הרמב"� מסיי� את 

  ה'חריגה':

"ולמה פוסקי� בה בעניינות אלו? מפני שהיא 

  תוכחה, כדי שיחזרו הע� בתשובה" 

במש! כל השנה יש מצווה לעשות תשובה, אבל 

סביב יו� כיפור נקראת 'שירה' זו כדי שישמעו 

ישראל ויעשו תשובה באופ� מיוחד. הסיבה הזו 

                                                           
3
  דברי�, ל"א, י"ט 
4
  רמב"�, הל' ספר תורה, ז', א'. 
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אלות. מספיקה, כנראה, כדי לענות על כל הש

  כיצד?

  'שימו (את) לבבכ�'

אחרי שש העליות 'הזי"ו ל"!' מגיעה העליה 

  השביעית והיא הסיכו�:

ַוָ:ֹבא ֹמ9ֶה ַוְיַד3ֵר ֶאת ָ*ל 8ְִבֵרי ַה1ִיָרה ַה0ֹאת  "

   5נ'�"�3ְ;ְזֵני ָהָע�, ה'א, ְוהֹו9ֵַע �3ִ

משה ויהושע יחד. לא נראה לי ששמי� לב לזה 

כול� זוכרי� את הדיו� בשאלה מי כתב  $ מספיק 

את פסוקיה האחרוני� של התורה. כא� אי� שו� 

את שירת האזינו אומרי� משה ויהושע  –דיו� 

. ביחד(שמשו� מה חוזר ונקרא כא� הושע) 

כלומר, כשאומר משה 'ותשמע האר> אמרי פי' 

ג� פיו של יהושע. מדוע זוהי  זה לא רק פיו, אלא

  הקריאה היחידה שנאמרת לא על ידי משה לבדו?

ַה8ְָבִרי�, ֲא9ֶר � "ַוֹ:אֶמר ֲאֵלֶה�, 4ִימ' ְלַבְבֶכ�, ְלָכל

  ;ֹנִכי ֵמִעיד 3ֶָכ� ַה:ֹו�" 

 $ביטוי מדהי�. 'שימו לבבכ�' זה כל כ! רחוק מ

Pay attention ' בא לאחר שש�שימו לבבכ' .

בקש שהדברי� שנאמרו בה� לא יהיו עליות ומ

'דבר ֵרק מכ�'. שימו את לבבכ� בזה וממילא 

באמת תתקדמו. עוד לפני שניכנס לשש הקריאות 

השביעי של האזינו  –הראשונות ברור דבר אחד 

הוא הסיכו�, השבת שלה. פה משה ויהושע לא 

אומרי� לנו עוד נקודה, ה� אומרי� את העצ� 

כמו בכל שבנוי  העני�, את ה'פיקס פוינט'.

משישה צדדי� (ארבע רוחות השמיי�, מעלה 

והשבע זהו עצ� העניי�. המהות. שש  $ ומטה) 

הקריאות ה� ששת ימי המעשה. כול� קוראות 

לנו לשוב בתשובה. השביעי של האזינו זה שבת, 

היא 'קביעא וקיימא', קבועה ועומדת, וכ! ג� 

  התשובה העולה ממנה.
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 דברי�, ל"ב, מ"ד 

  כשהשמי� קרובי�

   –יימת פרשת החתונה? כיצד מסת

   6ֹמ9ֶה, 3ְֶעֶצ� ַה:ֹו� ַה0ֶה ֵלאֹמר"� ַוְיַד3ֵר ְיהָוה ֶאל"

מה קרה לנו ש�, 'בעצ� היו� הזה'? הביטוי 

 –'בעצ� היו� הזה' מופיע כמה פעמי� בתורה 

בביטוי זה יצאנו ממצרי�. 'בעצ� היו� הזה' באו 

נח ובניו ואשת אל התיבה ועול� של� אל קיצו. 

ומה הדבר הגדול שקרה בעצ� היו� הזה שנפטר 

תנא: כיו� שנפל " 7משה? דיברנו פע� על הגמרא

פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה, אמר: נפל לי 

פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה 

" והסברנו כי מת ובשבעה באדר נולדבאדר 

הפירוש העמוק הוא שבאותו היו� שמת, נולד 

. המ� לא הבי� בכל יהודי ויהודי משה רבנו

שעכשיו יש לו עסק ִע� ַע� של� שה� בבחינת 

משה. ע�, שכמו משה בתחילת הפרשה יכול 

לומר לשמי� 'האזינו' ולאר> 'ותשמע' כי לגביו, 

   –כמו שמסביר הספרי 

ורחוק מאר# לפיכ�  יה משה קרוב לשמי�יה משה קרוב לשמי�יה משה קרוב לשמי�יה משה קרוב לשמי�לפי שהלפי שהלפי שהלפי שה

השמי� ותשמע  (שהוא לשו� קרוב) האזינוהאזינוהאזינוהאזינואמר: 

  8האר#

משה רבנו עולה אל הר העברי� וכל מה שהוא 

$ַהר ָהֲעָבִרי� ַהֶ<ה ַהר$ֲעֵלה ֶאלעושה זה כלו�. "

הוא לא עושה שו�  $" ֶאֶר> 7ְַנַע�$ ְנבֹו... 9ְרֵאה ֶאת

א, רואה. שביעי דבר. רק רואה. אל תיגע, אל תבו

של האזינו הוא שבת. עלה, ותראה מרחוק, ואל 

  תעשה שו� דבר נוס�.

פרשת החתונה, שעל בסיסה נכתבת התורה כולה 

ונקראת שירה, המליאה בתוכחות וחורגת מ� 

הכלל של 'פותחי� בטוב ומסיימי� בטוב', היא 

כנראה יסוד עצו� וענק בתשובה ובעבודת ה' 

  מקה ומהותה.ואנו נדרשי� להבי� את עו
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  ש�, ש�, מ"ח 
7
  מגילה, י"ג: 
8
  ספרי, האזינו 
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  שירת המוספי+

הרמב"� חוזר על סדרה של פרשת האזינו 

בהלכה אחרת לגמרי שממנה בעזרת ה' נוכל 

להתחיל להבי� את השירה כולה. בספר העבודה 

מתאר הרמב"� את סדר ההקרבה של עבודות 

היו�, בכל יו�, בבית המקדש. בפרק ו' הוא 

מתאר את שירת הלויי�, המוכרת לנו כ'שיר של 

לנו היו� רק  יו�'. אגב, מרוב הקרבנות נשאר

מנחה זכר לתמיד  –זכר, 'ונשלמה פרי� שפתינו' 

של בי� הערבי�, מוס� זכר למוספי�. מ'שיר של 

יו�' נשאר הכל, זהו המקור בעצמו. לפעמי� 

אנחנו אומרי� את זה כשהתפילי� כבר ביד וע� 

אנחנו קצת מפספסי� את  $ 'רגל אחת בחו>' 

השירה המופלאה הזאת, אבל זו הזדמנות 

  את המקור לדבר: לראות

השיר שהיו הלויי� אומרי� ביו� הראשו�, "לה', "

האר# ומלואה", בשני היו אומרי� "גדול ה' 

ומהולל מאוד", בשלישי, "אלוהי�, ניצב בעדת 

אל", ברביעי "אל נקמות ה' ", בחמישי "הרנינו, 

לאלוהי� עוזנו", בשישי "ה' מל�, גאות לבש", 

  .9בשבת, "מזמור שיר, ליו� השבת" 

עד כא� מוכר. א! שימו לב כיצד ממשי! 

   –הרמב"� 

"במוספי שבת, אומרי� שירת "האזינו", וחולקי� 

אותה לשישה פרקי� ה'ז'י'ו' ל'�', כדר� שקוראי� 

אותה שישה בבית הכנסת; ואומרי� פרק בכל 

גמרו השירה בשישה שבתות, חוזרי�    שבת.

  לראש". 

אי� עוד פרשה שנקראת באופ� קבוע בבית 

המקדש. לפי הסדר הזה, בשעת מוס� של שבת, 

כל שבת ושבת קוראי� עליה מהאזינו, בסדר 

'הזי"ו ל"!' שתיאר הרמב"�. תחשבו למשל 

איזה 'דיכאו�' לשמוע את שירת הלויי� בשבת 

הרביעית בסדרה... מה להאזינו ולמוספי שבת, 

  שבת? בכל 

                                                           
9
  רמב"� הל' תמידי� ומוספי�, ו', י"ג. 

  

מלמעלה למטה               1שירי� של יו� 

  ומלמטה למעלה

בעומק הדברי�, ה"שיר של יו�" ששרו הלויי� 

בבית המקדש ואנו אומרי� בכל יו� מתאר את 

המתאימה  עול� כולוהתייחסותו של הקב"ה ל

שירת האזינו מדי שבת מתארת את ליו� זה. 

התייחסותו של הקב"ה לע� ישראל בתפקידו 

  בעול�.

מסבירי� לנו חז"ל את  10במסכת ראש השנה

מהות שירו של כל יו�. הרבי מליובאוויטש 

זיע"א מסדר ומקביל באופ� מופתי את השיר של 

כל יו� לחלק בשירת האזינו המתאי� לאותו יו� 

ומתו! השוואה זו נוכל לראות עד כמה הדברי� 

  עמוקי� ונפלאי�.

על ש� על ש� על ש� על ש�  �"לה' האר# ומלואה"  � ביו� הראשו� 

  בעולמובעולמובעולמובעולמושקנה והקנה ושליט שקנה והקנה ושליט שקנה והקנה ושליט שקנה והקנה ושליט 

הקנה תבל ליושבי  –מסביר רש"י: קנה והקנה 

  בה. 

 –נראה את המקבילה, ב'ראשו�' של האזינו 

"האזינו השמי�.. ותשמע האר>... הוא אבי! 

, הוא עש! ויכוננ!". כלומר, הקב"ה קנה על קנ3

מנת שיוכל להקנות את הקניי� למי שירצה. ביו� 

הראשו� זו ספירת החסד. ביו� הזה נברא האור 

הגדול. לא בכלי�, לא במאורות, אור גדול 

  שממלא את כל העול�. 

 �ובשני מה היו אומרי�?  "גדול ה' ומהולל מאד" 

   על ש� שחילק מעשיו ומל� עליה�על ש� שחילק מעשיו ומל� עליה�על ש� שחילק מעשיו ומל� עליה�על ש� שחילק מעשיו ומל� עליה�

בני "בהפרידו  –ובמקבילה, ב'שני' של האזינו 

 הבדילאד�... יצב גבולות..". ביו� השני הקב"ה 

נאמר  בי� מי� עליוני� למי� התחתוני�. לכ� לא

בו 'כי טוב'. היו� השני זוהי מידת הגבורה, 

ההפרדה. אגב, מי ה'בעל הבית' על המזמור של 
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יו� שני? מי מופיע בראשו? בני קרח. אלו אות� 

בני קרח שביקש להפריד הכל, וכבר נתבצר לה� 

והפכו להיות משוררי תהילי�  $ מקו� בגיהנו� 

  וה� אלו ששרי� על גדולת ההבדלה של הקב"ה.

  

  עמו 1 חלק ה' 

בעצ�, למה להפריד בכלל? דור הפלגה רצו 

שנהיה 'קוסמופוליטיי�'. מה רע? למה לא 

להישאר בחסד של היו� הראשו� של הבריאה, 

'אור גדול ולא יס�'? את הסיבה נמצא ב'שני' של 

'כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו'.   $האזינו 

 –את� יודעי� מה זה חבל? לחבל יש שני קצוות 

מעלה ומלמטה. בחבל מוכרח שיהיה מי מל

שאוחז בו מלמעלה ומי שאוחז בו מלמטה. כמו 

ירושלי� של מעלה מול ירושלי� של מטה. 'גדול 

 –ה' ומהולל מאד בעיר אלוקינו הר קדשו' 

לשבת!, מכוונת כנגד  מכו+ירושלי� שהיא 

ירושלי� של מעלה, ֶחֶבל. כדי שיוכל הקב"ה 

ראשו� הוא חייב למלו! על קנייניו של היו� ה

להבדיל את מעשיו. רק ההבדלה מעניקה לעול� 

את המלוכה ואת היכולת של ע� ישראל להכי� 

  למל! דירה כא�, בתחתוניי�.

  

העול�,  כלהאד�,  כלבראש השנה נברא האד�, 

. ביו� כיפור, לעומת 11'מי לא נפקד כהיו� הזה'

כבר ִע� ישראל. זאת, זו החתונה של הקב"ה 

נו מלאכי השרת ומחו על כ! בחג השבועות פ

שהתורה בכלל ניתנת לאד�. 'מה לילוד אישה 

... למה בכלל בני אד� ראויי� לתורה 12בינינו'

הזאת? משה אוחז בכסא הכבוד ומתווכח אית� 

ומנצח, אבל הלוחות נשברי� תחת ההר, וצרי!  $ 

לחזור לעוד ימי� של כעס וימי� של רצו�, והיו� 

לטת בעול� ויש שבו מתגלה כי יש חתונה מוח

אחדות אמיתית הוא דווקא היו� של הסליחה. 
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 פיוט ונתנה תוק� לר"ה וליוה"כ 
12
 שבת פ"ח: 

דווקא מהסליחה באה החתונה, מגיעה השמחה 

  הכי גדולה.

חשבת� פע� על זה שבכל יו� הכיפורי�, במש! 

את אפילו פע� אחת חמש תפילות, לא מזכירי� 

היותו של יו� הכיפורי� יו� מת� תורה? א� 

יני. זה מילה. שו� סימ� או רמז. כלו� על הר ס

מעמד הר סיני זה כל  $ מדהי�. אבל זה לא נכו� 

מה שאנו עושי� ב'כל נדרי', בפתיחת היו�. בלי 

א� מילה, ברגע הכי מרגש של היו� הקדוש. 

פותחי� את ההיכל ומוציאי� את הספרי�... 

סת�. לא קוראי� בה�, לא רוקדי� אית�, 

אפילו לא מקיפי� אות�. פשוט סת�, מנשקי� 

! לביטול הנדרי� והאסרי�. אות� כל הדר

ואיכשהו זה הרגע שבו כול� בוכי�, זהו הרגע 

שבו כול�, בבחינת משה שלה�, מרגישי� הרבה 

  יותר קרובי� לשמי�.

זו הדקה שבה מברכי� שהחיינו לא על בגד ולא 

על ציצית, אלא על כ! שכל הנדרי והאסרי שלי, 

, יכולי� להיות לא שרירי� ולא כול� ממשאבל 

  בטלי� ומבוטלי�. קיימי�,

  

  תשמח במעשי3

יו� הכיפורי� הוא הרגע שבו הקב"ה החליט 

 אפילו מה שהוא עצמו אמר ונשבע שהכל הפי!. 

אפילו זה הפי!. הרי כבר אמרת 'הר� ממני  $ 

ואשמיד�'! רצית לגמור את כל הסיפור. אז מה? 

הכל הפי!! 'צאינה וראינה בנות ציו� במל! 

'בעטרה שעטרה  –מל! שהשלו� שלו  –שלמה' 

מסביר  –לו אמו ביו� חתונתו'. מי זו אמו? 

רש"י: "כנסת ישראל". כלומר, מי שעושה אותו 

מל! זו כנסת ישראל. ומתי? ע� הקולות 

והברקי�? ע� הקול החזק של השופר? לא. מתי 

  הוא הכי מל!? ביו� חתונתו, ביו� הכיפורי�.

'חמול על  –חשבת� פע� על הניגו� המופלא הזה 

י! ותשמח במעשי!...'? מה, אי� גבול מעש

לחוצפה של הישראלי�?? אני יכול להבי� 'חמול 
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בהחלט רחמנות. אבל 'תשמח  $על מעשי!' 

במעשי!'?! אני ג� מבקש שהוא ישמח בכל 

הלכלו! הזה שלי? מילא תגיד 'חמול על מעשי!' 

ותלבש שק, תתבייש בכל החטאי� של השנה, 

פיוט המופלא אבל לומר לקב"ה לשמוח בה�?!  ב

י תשוקתי' זה כתוב כל כ! חזק. 'ונאצתי, $ 'ל! אל

וניאפתי, וסררתי וסרחתי וכו',  ופתאו� תפנית 

'וכל גילי ושמחתי. ..ותרצה את  –בעלילה 

  תשובתי... ותשמע את תפלתי'!

לשמוח זה רק בסליחה. כי לסלוח זה לברוא 

מחדש. זה יש מאי�. לסלוח זה לא מה שאנו 

'ד� חדש'. לסלוח זה להיוולד  $  זוכרי� מכיתה א'

  ממש. זדונות יכולי� להיהפ! לזכויות. 

  בחור! זו הבחירה של3...

עד יו� הכיפורי� אי� לקב"ה כלה. הצעות לא 

מפסיקות לזרו�, בחורות טובות יותר ובחורות 

טובות פחות. אבל א� אחת "זה לא זה". ביו� 

הכיפורי� בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמי� 

ות 'בחור! שא נא עיני! וראה את מי אתה ואומר

בורר ל!'... כנסת ישראל רוקדת ש� ופונה 

לבחור, לבחיר לבה, ואומרת לו שיראה כמה 

הצעות יש, מתו! מי הוא בוחר בה. 'אל תת� 

עיני! בנוי, ת� עיני! במשפחה'. אברה�, יצחק, 

יעקב. 'וכול� יוצאות בבגדי לב� שאולי� שלא 

אי� מי שיש  –, כי בעומק לבייש את מי שאי� לה'

  לה, אי� מי שיש לו משלו.

במעמד הר סיני שבפתיחת יו� הכיפורי�, בית 

די� של מטה מכריח את בית די� של מעלה ומתיר 

להתפלל ע� כל העברייני�. שאלנו אי! יכול 

 $להיות שתוכחה נקראת שירה? והתשובה היא 

כי כשאתה יודע שהתוכחה והמקו� הכי נמו! 

הוא חלק מהמהל! האלוקי הגדול, אז הכל נהיה 

כולת להגיע, כמו בספרות שירה. שירה היא הי

אמיתית עד לדכדוכי הנפש הכי עמוקי� ולעלות 

מה�. יש ספרות פלסטית, לא אמיתית, שנוגעת 

רק גבוה גבוה למעלה. יש ג� ספרות מזעזעת, 

אבל משאירה  $שאכ� נוגעת בכל דכדוכי הנפש  

אותי ש�, כדי שארד עוד יותר. ויש את הספרות 

זצ"ל  האמיתית שקורא לה מר� הרב קוק 

'שירת התשובה', שנוגעת  $ ב'אורות התשובה' 

בנבכי הנפש היותר עמוקי� ומראה אי! הירידה 

  למטה היא ותשמח במעשי!. 

תוקדש  $'ויאמרו ל! חוסי!, בצדק! עמוסי! 

אדו� על כל מעשי! כי מקדישי! כקדושת! 

קידשת'. הרי אי! אתה מתקדש בעול�? כי 

ידה . זו הדר! היחכקדושת3 קידשתמקדישי! 

על ידינו. ומאז  –של הקב"ה להתקדש בעול� 

ה $שקידשת אותנו בקדושת! אנחנו חלק אלו

ממש. כמו השלב שבו כבר שמעתי  $ ממעל ממש 

את כל ההצעות, על הבחורות מהבתי� הכי 

טובי� אבל אני מחפש רק את זאת שתרי� אותי 

מאיפה שאני ואני אותה, שרק היא יודעת להגיע 

יודעת לומר את המילי�  לנבכי נשמתי, רק היא

הנכונות כדי שאשמח כשאני עצוב, כדי שארגע 

  כשאני כועס. 

מה ה' אמר למשה כחשטאו ישראל בעגל? 'הר� 

כביכול ממני ואשמיד�'.'הר�' פירושו 'תניח לי'. 

, כמו  13תפש להקדוש ב"ה כאד� שתופש בחבירו

אבא שכועס על הילד שלו ואומר 'תתפסו 

רוצה יותר מהכל, הוא  אותי'... כי זה מה שהוא

רוצה שהילד שלו יתפוס אותו כל כ! חזק, ויחבק 

  אותו, עד שתגיע הסליחה. 

זו החתונה הגדולה של יו� כיפור. אבל יש רק 

השבת  $ משהו אחד שהוא יותר גדול מהחתונה 

שאחריה. האורחי� כול� כבר הלכו ופע� 

ראשונה הכלה והחת� יושבי� יחד, רק שנינו ליד 

. זוהי פרשת האזינו, זהו 'המנהג שולח� השבת

  הפשוט בישראל'.

  

  בי+ י� ליבשה

ל, $ הי� ניצב בעדת א$ביו� השלישי שרי� 'אלו

  הי� ישפוט' (תהילי� פ"ב). מדוע?$ בקרב אלו
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  שגילה אר# בחכמתו והכי� תבל לעדתושגילה אר# בחכמתו והכי� תבל לעדתושגילה אר# בחכמתו והכי� תבל לעדתושגילה אר# בחכמתו והכי� תבל לעדתועל ש� 

זהו עומק הדי�. אחרי החסד האינסופי והגבורה 

של ההבדלה, בא הדבר השלישי והוא מאד קשה. 

את� יודעי� מה ההבדל בי� היבשה למי� ובי� 

ברואי המי� ליבשה? במבול, הדגי� המשיכו 

לשחות בי� הגדול... זה לא שה� אדישי�, ה� 

פשוט במקווה. ראית� פע� דג מדבר לשו� הרע? 

ה מתרחשת תופעה מאד במקווה הגדול הז

ככל   $ מעניינת. [רגע לפסיכולוגיה של דגי�...] 

שאתה דג רציני יותר אתה שוחה עמוק יותר. מה 

שמתפעלי� אנשי� כמונו מהדגי� שאפשר 

לראות כשצוללי� ע� ה'שנורקל' זה שו� דבר 

בקרקעית  –לעומת מה שמתרחש בקרקעית הי� 

יש יצורי� ודגי� מדהימי�. ככל שמעמיקי� 

מי� מוצאי� דגי� יותר גדולי� ויותר ב

ככל שאתה  $ מרהיבי�. ביבשה זה בדיוק הפו! 

גבוה יותר ומפותח יותר, אתה מנסה להתנתק 

  חי). $ צומח$יותר מהיבשה, ממקור חיות! (דומ�

זה הרעיו� העמוק של משל השועל והדגי� 

המפורס�. 'ומה במקו� חיותנו אנו יראי�, 

. הוא לא 14ה'במקו� מיתתנו על אחת כמה וכמ

טיפש, השועל. ה� אמרו לו 'אתה באמת חכ�, 

אבל חכ� של יבשה'. אתה לא מבי� מה זה להיות 

במקווה, אי! מרגישי� רצו� כל הזמ� להתחבר 

  עוד ועוד לחי9ת.

מסתיר את הצור! של!  ביבשה הקב"ה בעצמו

בו. 'גילה אר> בחכמתו', היָבשה יֶבשה מכל 

א מרגיש לחלוחית של מי�, וע� הזמ� הברו

שהוא איננו זקוק כביכול למקור המחיה הזה. 

מחפש את מקור  $הדג, ככל שהוא מפותח יותר 

המחיה עמוק יותר. היצור היבשתי ככל שהוא 

מפותח יותר הוא מתנתק, הוא לא צרי! את זה. 

היבשה היא כיסוי המי�. אי! קוראי� לכיסוי 

. כפירה. 15בעברית? 'כופר'. 'מבית ומחו> בכופר'

היבשה היא הכוח לחיות, היא מקור חיותנו. אבל 

                                                           
14
 ברכות ס"א: 
15
 בראשית ו', י"ד  

כ! רוצה הקב"ה. שלא תעבוד אותו כי אתה 

  חייב, אלא רק כאשר תגיע לזה ותבי� את זה.  

 $ומה יש ב'שלישי' של פר' האזינו? זה מדהי�! 

 –ותשכח אל מחולל!'. צור  תשי'צור ילד! 

ילד! תשי, ֶילד אות! שוכח. הוא ברא  –הקב"ה 

רוצה שתגלה אותו בכיסוי, אות! כזה. והוא 

בכפירה. הכינוי 'צור' לקב"ה מקבל פה כא� 

צור זה ג� סלע, שיא היבשה,  –משמעות כפולה 

  שיא הכפירה.

הי�. עומק הדי�. $ היו� השלישי שיי! למידת אל

 –'הטבע'. א! יותר מזה  –הי� בגימטריא $ אל

הי� הוא $ שמת� לב פע� שעצ� הביטוי אל

הזה לה' מצויה  בלשו� רבי�? בעצ� הכינוי

היכולת הפוטנציאלית לכפור באחדות ה'. לכמה 

  עומק צרי! כדי להגיע לייחוד אמיתי! 

אז כשהוא ברא את ישראל הוא ש� אות� 

ביבשה, בעול� הנעל�, ונת� לה� לשכוח את 'אל 

מחולל!'. מהסלע הזה הוא ברא אות!, ואתה 

צרי! להוכיח שג� מהסלע הכי קשה נית� 

  להוציא מי� חיי�.

  

  בלי נטילה! –מודה אני 

העליה הרביעית של האזינו היא הקשה ביותר. 

ממש אי אפשר לקרוא את הפסוקי�, מרוב שה� 

'וירא ה' וינא>'. ומה שרי� הלוי�  $ תוכחה קשה 

ל נקמות הופיע, $ ל נקמות ה', א$ ביו� הזה? 'א

    $ הינשא שופט האר>' 

שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע על ש� 

  מעובדיה�מעובדיה�מעובדיה�מעובדיה�

זהו השיר של היו�, כלפי העול� כולו. ואי! אז 

הכלה שרה ביו� הרביעי? בשבת הרביעית 

בסדרה עומדי� הלויי� ושרי� את הפסוקי� 

הקשי� האלה על קרב� מוס� של שבת. אי! 

אפשר להסביר שכל הכעס והנאצה הללו ה� 

  שירה?!
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כולנו מכירי� את ההלכה הראשונה שמקיימי� 

ומיד אומר 'מודה בבוקר. יהודי מתעורר בבוקר 

אני', עוד כשהידיי� מלכולכות והגו� עוד לא 

התנער מהטומאה של הלילה. כל הפוסקי� 

מסבירי� שכיוו� שאנו במצב גופני כזה, אי� ש� 

ה' במודה אני, כי אסור להזכיר את ש� ה' לפני 

שנוטלי� את הידיי�. האדמו"ר הזק� אומר את 

ת אותו דבר, רק בעברית קצת אחרת, שהופכת א

שהידיי�  בגללזה לא  –כל ההסתכלות 

מלוכלכות אסור לומר את ש� ה' או להזכיר 

אלוקות. ברגע הראשו� שאד� מתעורר משנתו 

זהו הרגע האחרו� ביו� שיהודי יכול להודות 

ולהתוודות, בביטול הכי גדול, שאי� עוד מלבדו. 

עוד דקה אני כבר ארגיש שאני בעל הבית, 

ל ברגע הקט� הזה אחשוב שאני מל! העול�, אב

אני עוד יכול לחוש שאתה, ריבונו של עול�,  –

נפחת בי את נשמתי. את עומק המחשבה הזו של 

שו� לכלו! או –יהודי, במקו� של הביטול הזה 

טומאה לא יפריעו, ג� לא ידיי� משמשניות לפני 

שניטלו במי�. מה את� חושבי� שזה יהודי 

 שפתח את עיניו הרגע? שמוני� ק"ג אפופי�

זה 'חלק ה' עמו, יעקב חבל  $שינה? התבלבלת� 

  נחלתו'.

רק בפרשת האזינו אנחנו לא מתחילי� את 

הקריאות ב'טוב' ולא מסיימי� אות� ב'טוב'. 

למה? כי האזינו זו העצמיות שלנו. זה למעלה 

מהטוב. זה עצ� החידוש של ע� ישראל בעול�. 

משה רבנו אומר  $ הכוח שלה בא ממשה ויהושע 

מת', ואתה נולדת. עכשיו ג� אתה וכל  לו 'אנכי

אחד מהע� הזה יכול לומר לשמיי� האזינו. כל 

  .האזינו זו העצמיותפרשות השנה ה� במציאות. 

  

  שק ביו� כיפור

ישנה הלכה מרתקת ביו� כיפור. אמנ� יש 

מצווה בכל השנה לעשות תשובה א! ביו� 

א� יבוא יהודי  –הכיפורי� ישנה מצווה מיוחדת 

ור! עשיית תשובה הוא צרי! ללבוש ויאמר שלצ

זה אולי ישמע לנו קצת משונה, אבל אחת  $ שק 

והיהודי הזה  –מדרכי התשובה היא לבישת שק 

אומר באמת ובתמי� שזה מקד� אותו בתהלי! 

התשובה שלו ואנחנו מוודאי� וזו אכ� ה'עבודה' 

שלו, אז אי� בעיה. הוא יכול ללבוש שק לצור! 

התשובה. עכשיו מגיע יו� כיפור והוא מבקש 

להמשי! ע� שקו אפילו עוד יותר ביו� הקדוש 

הזה. מצד שני, אמא שלו אומרת לו שלא יפה 

  ה להתלבש, אבל הוא ממש רוצה... מה הדי�? ככ

שמסירי� שקו ולובש  16ה'מג� אברה�' פוסק 

 17בגדי שבת. תמיד אמא צודקת... בשו"ע הרב

הביטוי הוא אפילו קיצוני יותר: צרי! לפושטו 

הרי תשובה ביו�  $ ביו� הכיפורי�'. וצרי! להבי� 

וברור לי  דאורייתאהכיפורי� היא מצוות עשה 

תו, ללבוש בגדי� לבני� ג� בשבת שזה מקד� או

דרבנ� 'שלא יהא לבוש! בשבת  שבותרגילה זה 

  ', אז למה לא לתת לו ללבוש שק?18כלבוש! בחול

כל השנה אד� שב  $ההסבר עמוק ועצו� 

מיראה,  $ בתשובה מכל מיני סיבות 'רגילות' 

מצער, מרצונות כאלה ואחרי�. ביו� כיפור 

ה די� . זמחוייבת לבוא משמחההתשובה היא 

בתשובה של היו� הזה. כי אתה כלה, כלתו של 

זו  $ הקב"ה, וא� חסרה ל! השמחה ביו� הזה 

לא תשובה של יו� כיפור. את הוידוי של יו� 

כיפור אנחנו פותחי� ב'שהחיינו', זו השמחה הכי 

 גדולה בחיי�, שמחת הסליחה.

בדבר שהכי משמח את הקב"ה, ש� לא צרי! טוב 

בחופה הזו פתאו� קולטי� בהתחלה ובסו�. ורק 

את החיבור המיוחד הזה בי� החת� לכלה. מה 

קורה בחופה? אתה מסתכל בעיניי�. מרוב 

התרגשות אתה לא יכול לדבר, לא יכול לרקוד. 

אנחנו רק מוציאי� את הספרי� ויודעי� בידיעה 

ברורה שהכל הפי!. ב'כל נדרי' אנחנו בהר סיני 

להוציא  ממש. אתה לא יכול לבטא שו� תנועה,

הגה מפי!, בטח לא לרקוד... רק אחרי שיוצאי� 

$מחדר הייחוד, מהסוכה ע� תו� שבעת ימי החג

                                                           
16
בערו! השולח�, דיני הדלקת נרות יוה"כ, סימ� מובא  

 תרי, סע' ב'
17
  הל' הדלקת הנרות ביו� הכיפורי�, י'. 
18
 שבת, קי"ג. 
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מודיעי� ברמקול שהחת� והכלה  $ המשתה 

יוצאי� וכול� באי� לרקוד אית�. שמחת תורה 

חוזרי� ומביאי� את אות� הספרי� ורוקדי�  $ 

אית�, לא ע� מה שכתוב בה� אלא רוקדי� 

קדי� ע� 'קדושי� תהיו' בדיוק אית� סגורי�. רו

כמו ע� 'מות יומת'. לא רוקדי� ע� 'הפי אנד', 

רוקדי� ע� העצמיות של התורה, שלנו. לא צרי! 

נטילת ידיי� בשיא הביטול, כי זה עצ� 'ישראל 

  וקוב"ה ואורייתא חד'.

  

צדיקי� גמורי�.                            –טוב 

   בעלי תשובה –טוב מאד 

   $ שרי� 'הרנינו גוי� עוזנו'  ביו� חמישי

        שברא עופות ודגי� לשבח לשמושברא עופות ודגי� לשבח לשמושברא עופות ודגי� לשבח לשמושברא עופות ודגי� לשבח לשמועל ש� 

הרנינו לאלוקינו, שבחו.  –אז כלפי כל העול� 

מכא� ואיל! העיד עליה�  $ וע� ישראל, בהאזינו 

  . מתחילי� להתנח�. 19דברי תנחומי�

על ש�  $ ביו� השישי שרי� 'ה' מל! גאות לבש' 

'הרת עול�', . זהו יו� שגמר מלאכתו ומל3 עליה+

יו� בריאת האד� שנות� טע� להורתו של העול� 

כולו. ובהאזינו עוסקי� במלכות הסופית, שיכפר 

  אדמתו עמו ותינשא מלכותו.

סיכו�  –והשביעי, השבת, זה הסיפור כולו 

  הדברי�.

פרשת האזינו היא עצ� התורה, לכ� היא לא 

כי  $ צריכה לפתוח או לסיי� את מקטעיה בטוב 

אד'. כמו שהבריאה לא נבראה בשביל היא 'טוב מ

$הי� כי טוב' אלא בשביל 'וירא אלו$'וירא אלו

הי� את כל אשר עשה והנה טוב מאד', כי הטוב 

מאד הופיע בסו� היו� השישי, אחרי החטא, 

והגירוש, וכשנכנס המוות לעול�, ועכשיו אי� ק> 

למה שהאד� יכול להביא לעול�, לזדונות שנית� 
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 רש"י דברים ל"ב, כ"ט 

שיו טוב מאד, עכשיו יש להפו! לזכויות, עכ

  שמחה בשמי� ובאר>. 

יש פרשה אחת בתורה שכל התורה נקראת שירה 

על שמה. היא העצמות. היא הטוב מאד. א� 

הי� כי טוב' אלו הצדיקי� הגמורי�, $ 'וירא אלו

ה'טוב מאד' אלו בעלי התשובה. זאת החלוקה. 

  ועל ש� השירה הזו תיקרא התורה כולה.

� תהיה החתונה והשבת אז השבוע ביו� הכיפורי

שלאחריה תהיה השבת 'שבע ברכות', ומתו! זה 

ניכנס בעז"ה ל'הביאני המל! חדריו', אל הבית 

פנימה, ומש� נצא כבעלי תשובה חתומי� 

בספר� של צדיקי� לרקוד ולשמוח ולשמח 

  כבעלי תשובה ע� התורה ואת התורה. 

 שנזכה לגמר חתימה טובה יחד ע� כלל ישראל.

  


