
 

 "דבס

 

 
  

 

 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - השמיים והארץ שבתוכי

שירת 'האזינו' היא הפרשה שִאתה ניכנס לראש השנה הקרב 

ובא עלינו ועל כל ישראל לטובה. זוהי השירה שעל שמה 

בניגוד  -נקראת כל התורה כולה וצורת הכתיבה שלה מיוחדת 

לשירת הים שנכתבה בספר התורה כ'אריח על גבי לבנה', הרי 

 ששירת האזינו כתובה בשני טורים, זה מול זה. 

 מול שמאלימין 

טור הימני שבה בעיון בננסה הפעם להתחיל את לימוד השירה 

  -אל מול הטור השמאלי 

ה  ֵּ֑רָּׁ ֲאַדּב  ִים ַוַֽ ַמַ֖ ָּׁ ינּו ַהש ּ ִ֥ ֲאזִ י         ַהַֽ ֶַ֖רץ ִאְמר  אָּׁ ַמִ֥ע הָּׁ י ְוִתש ְ  1.ִפַֽ

ואילו כלפי הארץ  ,'האזינו' -משה בלשון ציווי  פונהאל השמים 

'ותשמע'. אל השמים משה פונה בלשון  -הלשון היא תוצאתית 

. אנחנו )'אמרי פי'( אמירהב -אל הארץ ו, )'ואדברה'( דיבור

ָדָבר  ,טול מקל והך על קדקדן' -יודעים שדיבור הוא לשון קשה 

 ;3תאמר לבית יעקב' 'כה -ואמירה היא לשון רכה  - 2אחד לדור'

 -ממשיך גם בפסוק הבא זה 

י   ֙ר ִלְקִחִ֔ טָּׁ ּמָּׁ ף ּכַ ֲער ֹ֤ ַֽ ֵּ֑י        יַ תִ ל ִאְמרָּׁ ַ֖ ּטַ ל ּכַ ִ֥ זַּ   4ּתִ
 -ואילו הטל 'נוזל'  , מלשון 'לערוף','יערף' הוא לשון קשה

 ברכות.

י ם ֲעל  ִעיִרִ֣ ש ְ א  ּכִ ש ֶ י     ֶדִ֔ ב ְוִכְרִביִבַ֖ים ֲעל  ש ֶ ַֽ  .ע 

השעירים הם עננים הנראים בסערות גדולות, כפי שמפרש 

 עלי עשב. - במקום, ואילו הרביבים הם טיפות דקות רש"י

ִ֥ם הַ֖  י ש   ִּ֛ א  'ּכִ ֵּ֑ ינוּ        ֶאְקרָּׁ ַֽ אל ה  ַֽ ֶדל ל  ּו ג ַ֖ בִ֥  5.הָּׁ

                                                           
 ל"ב, א'. םדברי 1
 רש"י, שם, ל"א, ז'. 2
 שמות י"ט, ג'. 3
 שם, ב'. 4

 6'? מפרשים רביםלהינו-לא למי פונה משה בקריאתו 'הבו ֹגדל

גם את ים ואת הארץ כפשוטם אלא יראו כאן לא רק את השמ

אלו 'עמך', ם כמייצגים את הצדיקים העליונים והארץ יהשמי

 פשוטי העם שנמצאים למטה בארץ.

 בלשון רכה -קירוב הרחוקים 

לכל אחד  -שהפסוק מדבר על האדם עצמו  7אחרים הסבירו

ים ואת החלק של הארץ. יו את החלק של השמתוכמאתנו יש ב

 -במקביל והחלק אלוה ממעל שמושך לרוחניות, למעלה, 

ל עפר 'כי מעפר באת וא -החלק שמושך למטה, אל הגוף 

 תשוב'.

פונה משה  ,אל החלק העליון, הנפש האלוקית, אל הצדיק שבי

בדברים ברורים ונחרצים, כי  -רבנו בלשון ברורה ובציווי 

צריך  -השמיים שבי חפצים לשמוע את זה. לעומת זאת, הארץ 

בלשון  צריך לפנות אלה חלק הזה שבנו לדעת לדבר אליה,

חנו פונים אל הארץ אנ -רכה. לפעמים אנחנו פועלים הפוך 

-בנחרצות ובאגרסיביות ואילו אל השמיים בצורה רכה ו

אל מה  ,אל הארץ -, אבל משה מלמדנו ההפך 'סטרילית'

צריך לפנות בלשון רכה. כי ידעתי  ,וצריך לקרבו שעדיין רחוק

 . 8כי הם בשר ודם''כי ידעתי את יצרם,  -את יצרו 

 של העולם האיזון

אלא שכאשר שאל הארץ אפילו לא פונים בציווי  ,האמת

הארץ תשמע הם ישפיעו ו -ם וויהשמיים יאזינו לאשר הם מצ

והיא תושפע ותתרומם  ,דווקא מהרכות ממילא דיבורים טובים,

'יערף כמטר לקחי', כי דברי  -למעלה. אל השמים נאמר 

 -ולעיתים רך ונוח התורה הם כמטר שלעיתים הוא קשה וכבד 

והוא מוריד מאליו  ,לא ובין אםאם אתה רוצה בין בא  הואאך 

 שם, ג'. 5
 בנתיבות שלום פ' האזינו מאמר ג'מובא  – המגיד מקוז'ניץבשם  6
 שלום פ' האזינו מאמר ב' בות נתי 7
 לר' אמנון ממגנצא, מוסף לימים נוראים. 'ונתנה תוקף'מתוך הפיוט  8

 תשע"ז שובה-האזינות פרש 



 

, אבל אל הארץ אסור לדבר כך , הוא עורףאת כל ההתנגדויות

אומר כפי ש ,כטל הזה שהכל שמחים בו ,'ותיזל כטל' -אלא 

 .כמו 'אמרי פי' -, 'ִאמרתי' רש"י

המטר ישפיע בעולם 'כשעירים עלי דשא', והארץ, שאליה נוזל 

  'כרביבים עלי עשב'. -יפות דקות הטל, תושפע כמו ט

תהיה ההנהגה  ומה תהיה התוצאה של ההנהגה הזו? כשכך

יזון בין השמיים לארץ. 'האזינו' זה לא רק 'שמעו' אלא איווצר 

גם מלשון לאזן. החובה הזו לדאוג לאיזון בעולם חלה על 

'כי שם ה'  -הצדיק, על החלק העליון שירים את התחתון ואז 

תאווה הקב"ה שתהיה לו דירה ִה 'להינו'. -אקרא הבו גדל לא

ים אלא ואת הגודל לאלוקינו יביאו לא רק השמ - 'בתחתוניים

 גם הארץ יחד איתם.

 

 אחריך נרוצה

  -הפסוק בשיר השירים אומר כך 

ִַ֖ניׇמ כ  יךָּׁ  ש ְ ּוצָּׁ  ַאֲחֶרִ֣ רֵּ֑  9.הּנָּׁ

והדגיש כבר אנו מבקשים מהקב"ה שימשוך אותנו אליו. 

 -כי לכאורה אחרי שפתח הפסוק בלשון יחיד  10האדמו"ר הזקן

-שאת ה -היה לו להמשיך 'אחריך ארוצה', והסביר  -'משכני' 

ואם תמשוך  , השמיים שבי,'משכני' אומרת הנפש האלוקית

ותרוץ אליה תצטרף  , הארץ,אותי הרי שגם הנפש הבהמית

 .ִעמה יחד לקראתו

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 שיר השירים א', ד'. 9

  

 ט"צמח צדק שיר השירים חלק א' עמ' נר ה"אור התורה לאדמועיין  10

 : השבתוצאת ראש השנה זמני כניסת 
  19:11|  18:02 -ירושלים 
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בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
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לסעודה שניה - עושים היסתוריה!

 חוצפה של ילד

בצעירותי, ישבתי פעם לפני מורנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. 

נשיאת חן שנשאתי לפניו, בצירוף העובדה שהייתי צעיר 

עשרה, הביאני לשאול אותו שאלות -לימים, אולי בן ארבע

כך שאלתיו פעם על כי שבעיניים מבוגרות נראות טיפשיות. 

מרן הרב קוק זצ"ל נהג לכתוב בספריו את המילה 'היסטוריה' 

'זה  -, ובחוצפה של ילד קטן אמרתי הסתוריה -דווקא באות ת' 

 -ט'. חייך אלי הרב צבי יהודה ואמר לי -טעות. זה צריך להיות ב

'הטעות היא שאנשים חושבים שזו מילה בלועזית. אבל האמת 

י'ה. איך -הסתר -ו אלו שתי מילים בעברית היא שאצל אבא הי

 הקב"ה מסתתר'.

אחרי הסיפור הזה נצלול אל קריאת 'שני' של הפרשה, ונראה 

איך לומדים חמש  - סתוריההט ל-ב היסטוריהאת ההבדל בין 

 יחידות במקצוע הזה.

 'זקניך ויאמרו לך'

ת ּד ר ו  נִ֣ ַ֖ינּו ש ְ ם ּבִ לִָּׁ֔ ת עו  ו  ל  ְזכ ֙ר ְימִ֣ ַאֹ֤ ר ש ְ ד ֵּ֑ יךָּׁ וָּׁ ֶנַ֖ ְדךָּׁ ְזק  ֙ ְוַיּג ִ֔ יךָּׁ ִבִ֨ אָּׁ

ךְ  ַֽ אְמרּו לָּׁ  11 .ְוי ִ֥

על פניו חלקו השני של הפסוק עונה על השאלה המתעוררת 

הולכים אל הזקנים  -איך זוכרים ימות עולם?  -בחלק הראשון 

שצריך דווקא חז"ל לומדים מהפסוק הזה אבל שיספרו לנו. 

ציוונו לברך על נר חנוכה בלשון 'אשר קידשנו במצוותיו ו

להדליק נר חנוכה'. לכאורה, עברנו על כל התורה ולא מצאנו 

 עוד בעולם, שהריחנוכה כלל לא היה  -ציווי שכזה, ואף יותר 

הנס התרחש בתקופה מאוחרת מאד, אז איך אומרים 'אשר 

 - קידשנו במצוותיו'?

מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר  ?מאי מברך

 12ו?והיכן צונ. של חנוכה

  -גמרא עונה על כך ה

 13.שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - רב נחמיה אמר...

זקניך אינם מורים להיסטוריה. זקניך הם ראשי הסנהדרין, זקני 

הדורות, הם התורה שבעל פה. הם אלו שמעבירים לך את 

 ההיסתוריה. 

 אל מסתתר בשפריר חביון

 ומהי אותה היסתוריה?

ֶלק הַ֖  ִ֥ י ח  ִּ֛ ו   'ּכִ תַֽ ֲחלָּׁ ֶבל ַנַֽ ב ֶחִ֥ ֲעק ַ֖ ַֽ ו  יַ  14.ַעּמֵּ֑

                                                           
 דברים ל"ב, ז'. 11
 בבלי, שבת כ"ג. 12
 שם. 13
 שם, ט'. 14

זה בכלל לא חלק מחומר  -לפי חומר הלימודים בהיסטוריה 

 -אלא הלימודים. 

ים  ת ַעּמִִ֔ ֻבל ִ֣ ֙ב ּגְ ם ַיּצ  ֵּ֑ דָּׁ י אָּׁ ִ֣ נ  ו  ּבְ ַהְפִרידַ֖ ם ּבְ ִיִ֔ ֙ן ּגו  ל ֶעְליו  ֹ֤ ַהְנח  ּבְ

ל ַֽ א  רָּׁ י ִיש ְ ִ֥ נ  ר ּבְ ַ֖  .ְלִמְסּפַ

לשמוע אותה אף יותר חשוב  ט' אבל-חשוב ללמוד היסטוריה ב

ת'. כל חייך ישתנו כאשר אתה -'זקניך' כדי ללמוד אותה ב-מ

תבין שכל 'ימות עולם' אינם אלא בעצם ימים שבהם הקב"ה 

וכל המעבר מהיסטוריה להיסתוריה הוא 'בינו מסתתר, נעלם, 

דור אל דור המבול ואל דהיינו, עיינו אחורה  -שנות דור ודור' 

וראו כיצד  -דורו של משיח ובדורות הבאים  הפלגה וקדימה אל

 'חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו'.

ט' הולכים למחלקה לארכיאולוגיה ומחפשים -ב היסטוריהב

את החבל הזה של יעקב )אולי ימצאו אותו בבית אל ליד הסולם 

לומדים שחלק ה' עמו,  סתוריהה  מהחלום של יעקב...(, אבל ב

וכל מה  'הו יליל ישימוןבארץ מדבר ובתו'וכל מה שמצאו 

הנחל  'ובהיסטוריה על  'גבולות עמים'שלומדים בגאוגרפיה על 

הכל הוא איך הקב"ה הוא 'אל מסתתר בשפריר  - 'עליון גוים

 15.חביון'

 תורה שבעל פה -'זקניך' 

ראו את תרגומו של יונתן בן עוזיאל למילים 'שאל אביך ויגדך 

  –זקניך ויאמרו לך' 

ן  יְמרּון ְקרו  א ְוי  י ְנִביָּׁ ן ּוְבִסְפר  א ְוִיְתנּון ְלכו  ַרְייתָּׁ י או  ִסְפר  ּבְ

ן  16ְלכו 

'אביך' זה הקב"ה, זו תורה שבכתב, 'זקניך' זו תורה שבעל פה. 

 איזה עומק! 

'האזינו...  -למדנו בשיחה קודמת על פתיחת הפרשה שזוכרים 

יך לשון רכה? זה ממש -לשון קשה, מול 'אמרי פי'  -ואדברה' 

, מול 17דברים הקשים כגידים -אביך ויגדך' שאל ' -גם כאן 

 אמירה רכה. -'זקניך ויאמרו לך' 

 מורים לִהסתוריה

בתורה שבכתב הכל מופיע מדויק לגמרי אך לעיתים קשה 

'עין  -לתי ניתן להבנה, ואולי אף ליישום. למשל לקליטה, ב

 כפשוטו?האם  -תחת עין'  

אלא הם עושי  להיסטוריההם אינם המורים  -'זקניך' 

, הם השותפים בתורה שבכתב המעבירים אלינו ההיסתוריה

בלשון רכה את התורה שבעל פה, ומלמדים אותנו איך ללמוד 

 'עין תחת עין' ואיך ללמוד את ההיסטוריה באופן הנכון.

 פיוט לסעודה שלישית, ר' אברהם מימין, ממקובלי צפת, תלמיד הרמ"ק. 15
 תרגום יונתן בן עוזיאל, שם, ז'. 16
 עי' רש"י על שמות י"ט, ג'. 17


