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ָּפ ָר ַשת ַה ַאזִ ינּו

ֵעדּות לְ יִ ְש ָר ֵאל
עדות שמימ וארצ
משה רבנו פותח את שירת התוכחה הנצחית בהכרזה:

."ĕĠü ĕĤý Ěø Čü ġĤþ ČĀ ĐĀ ĞĚÿ ĥø Ĉ Ħü đø ,ĐĤĀ čă ý ďÿ Čú đÿ ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ đă ĜĕĒü Čú Đ"ÿ

)דברימ לב ,א(

על פניה נשמעת הכרזה זו כביטוי הצהרתי בלבד ,שהרי אינ השמימ מחוננימ
בתכונת שמיעה אנושית ואינ לארצ כלימ כדי לשמוע את אמרי פיו.
במבט לאחור ,נשוב לפרשת ניצבימ ונמצא שמ את התפקיד שמייעד משה לשמימ
ולארצ:

."...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ ęėþ čĀ ĕĦāü ďĕĞü Đ"ÿ

)דברימ ל ,יט(

כלומר ,משה מועיד להמ תפקיד עדימ.
גמ כאנ תחזור אותה שאלה :מה המשמעות המעשית של עדות השמימ והארצ?
האמ בבוא היומ ,יהיו השמימ והארצ מMוגלימ לעמוד ולהעיד כעדימ בבית הדינ?
בכדי להשיב על שאלות אלו ,עלינו להתמקד בפירוש המושג 'עדות' במובנו הרחב.
אנו מניחימ כי תפקיד העדימ הוא לשמר בזיכרונמ את האירוע – אותו המ חוו,
ולדווח עליו בבוא העת לפני בית הדינ .כלומר ,העדימ קיימימ כדי לMפר את האמת.
האמ זהו תפקידמ היחיד?
בהלכות קידושינ מצאנו ,שלעדימ הרואימ את מעשה הקידושינ מיועד תפקיד
מהותי יותר .תפקידמ הוא לתת תוקפ הלכתי למעמד הקידושינ .גמ אמ אינ
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חולק שהחתנ קידש את הכלה בטבעת ,אינ לנישואינ האלו תוקפ מנ התורה ,עד
שהמעשה יתקיימ בפני שני עדימ.
גמ בשאר מצוות לא תעשה יש לעדימ תפקיד נו<פ .העדימ אמורימ להתרות
ולהזהיר את העבריינ לפני שיבצע את מעשהו .ללא התראה כדינ לא ניתנ להעניש,
שהרי "."ěĕĤĕĐĒĚ ěė ęČ ČĘČ ěĕĥĜđĞ ěĕČ
המשנה במ<כת מכות מו<יפה וקובעת:

") ěĕĎĤĐĜ ěĕČ ęĘđĞĘ :ĤĚđČ ĕĝđĕ ĕčĤעדימ זוממימ( đč ěĕĤĦĚ đĕďĞ ĕĜĥ đĐĕĥ ďĞ
)מכות פ"א משנה ט(
."ĦĚýă Đÿ ĦĚÿ đă ĕ ęĕďü Ğý ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ āđČ ęĕďü Ğý ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ĕĠü ă ĘĞÿ :ĤĚČĜĥ
מעתה ,המילה 'עדות' פירושה גמ 'התראה' .באופנ הזה יובהרו דברי בני יעקב:

"."ęėþ Ħăø Čü ęėĕþ ēü Čú ĕĦăü Ęø čă ü ĕĜÿ ĠĀ đă ČĤø Ħü ČāĘ ĤāĚČĘý ĥĕĈ Čü ĐĀ đă Ĝčă Ā ďĞü Đý ďĞý ĐĀ ...

)בראשית מג ,ג(

כלומר ,האיש הזהיר אותנו לבלתי שוב ללא אחינו .כמו כנ 'שור מועד' פירושו שור
") ...đă ăĜĤþ Ěø ĥø Ĉ ĕü ČāĘđø đĕĘĀ ĞĀ čø čă ü ďĞÿ đă Đđ...שמות כא ,כט(" .המדובר הוא בשור
מוזהר ,שנאמר ø
שבעליו הוזהר לשמרו היטב ,אחרי שנגח כמה וכמה פעמימ ובעליו לא מילא את
חובתו .על פי תובנה זו ,תפקיד השמימ והארצ הוא להזהיר ולהתרות בישראל לבל
ייכשלו.
כיצד יבצעו זאת בפועל?

."...ĕĦü ĤĀ Ěø Čü ĘĔÿ ă ėă ÿ ĘĒÿă Ħăü ĕēü ģø Ęü ĤĔĀ ĚĀă ėă ÿ ğāĤĞú ĕ"ÿ

)דברימ לב ,ב(

משה פונה לשמימ ולארצ ומצווה עליהמ לעצור את מהלכמ ולהפ<יק פיזית לתת
טל ומטר .הציווי הזה מזכיר את יהושע בנ נונ במלחמתו במלכי כנענ ,ואת פ<וקו
המפור<מ:

"."ě āđĘĕă Ā Čÿ ģĚþ Ğý čă ø ēÿ Ĥý ĕĀ đø ę āđďă ě āđĞčø Ďü čă ø ĥĈ Ěþ ĥ...
þĈ

)יהושע י ,יב(

כשמשה אומר  ,"ĕēü ģø Ęü ĤĔĀ ĚĀă ėă ÿ ğāĤĞú ĕ"ÿאינ הוא מתכוונ רק לתאר את ערכמ של דברי
הלקח והמו<ר שהוא עומד להשמיע .כוונתו היא לעצירה פיזית של המטר לזמנ
קצר .כדי להוכיח לבני ישראל בצורה מוחשית ,שאינ חיימ ללא תורה ומו<ר .הוא
הדינ לגבי הארצ אשר נצטוותה לעצור את הטל .באופנ זה משמשימ השמימ
והארצ כעידי התראה ואזהרה.
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יש לזכור כי המקומ הוא בעבר הירדנ המזרחי בערבות מואב .התקופה היא תקופת
שבט שהיא תקופת הגשמימ .למעשה ,כל Cפר דברימ חובר מראש חודש שבט ועד
שבעה באדר יומ פטירתו של משה רבנו:

ĉ ø ĕü Ęėă Ā ĘČþ Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘăþ Č"ý
Ĥĥ
ĉ Ā ĞĀ ĕĦăý ĥø Ĉ Ğÿ čă ø ...ěďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ Ĥčþ Ğý čă ø ĘČý ĤĀ ĥ
)דברימ א ,א-ג(
)חודש שבט( ."...ĥĈ ďāþ ēĘÿ ďēĀ Čþ čă ø ĥĈ ďāþ ē
מכאנ ,ששירת האזינו חוברה בימי הגשמימ.
בהזדמנות זו נזכיר את שמואל הנביא ,שביצע פעולה הפוכה .הוא ציווה על
השמימ להמטיר גשמ שוטפ מלווה בברקימ ורעמימ באמצע הקיצ ,כדי לזעזע את
עמ ישראל:

."...ĤĔĀ ĚĀ đă Ħ āđĘāģ ěĦăý ĕü đø 'Đ ĘČþ ČĤĀ ģø Čþ ę āđĕă Đÿ ęĕĔü ă ēü ĤĕĢü ģø Č āđĘĐ"ú

)שמואל-א יב ,יז(

חוקי הטבע וחוקי המו!ר
כאנ המקומ לשאול.
Cופ Cופ ,בהעניקמ טל ומטר ממלאימ השמימ והארצ אחר צו אלוקי בבריאת
העולמ .מדוע שהמ יפרו את מחויבותמ לצו ה' ,בכדי שמשה ישמיע את דבריו?
על השאלה הזו משיב משה:

ăü
"."đă ĜĕĐāý ĘąČĘý Ęďāþ Ď đă čĐĀ ČĤĀ ģø Čþ 'Đ ęĥý Ĉ ĕė

)דברימ לב ,ג(

דברי שלי אלא קריאה בשמ ה' .כל פרשת האזינו Cובבת Cביב
כלומר ,אינ אלו ַ
ציר אחד והוא שמ ה' והיח Cאליו .במוקד התוכחה ,עומדת ההשוואה בינ היחC
שמפגינ ה' כלפי עמ ישראל ,לבינ היח Cשהוא מקבל בתמורה .משה רבנו מתאר
את העוול ואת אי הצדק הנורא בהתנהגותו של עמ ישראל ,המשיב לה' רעה תחת
טובה:

."ĖĀ Ĝþ Ĝāø ėĕø đÿ ĖĀ ĥ
ĉ ø ĞĀ Čđă Đ ĖĀ Ĝþ ģăĀ ĖĕĀ čü ČĀ Čđă Đ Č āđĘĐú ,ęėĀ ēĀ ČāĘđø ĘčĀ ĜĀ ęĞÿ ĦČāĒ đă ĘĚø Ďø Ħăü 'ĐĘÿ Đ"ú
)שמ ,פCוק ו(

באמירה זו  "ĕēü ģø Ęü ĤĔĀ ĚĀă ėă ÿ ğāĤĞú ĕ"ÿ -יש ביטוי לכניעת חוקי הטבע – שהמ טל ומטר,
לחוקי המוCר .כלומר ,עליונותמ של חוקי המוCר על פני חוקי הטבע.
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ראינו זאת בעבר דרכ עשרת מכות מצרימ ,שכאשר מגיע הזמנ לערוכ תיקונ לעוול
המו>רי הנורא של שיעבוד עמ שלמ בידיו של מלכ אכזר ,נכנעימ חוקי הטבע בפני
חוקי המו>ר.
ירמיהו הנביא מ>כמ זאת בנבואתו המפור>מת:

."ĕĦăü Ěø ĥ
"ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČü ...

)ירמיהו לג כה(

כלומר ,אמ עמ ישראל לא ישמור את הברית בינו ובינ ה' וישחית את דרכו על
הארצ ,לא יהיה טעמ בכל חוקי הטבע שהמ חוקי שמימ וארצ .מכאנ שדברי המו>ר
והתוכחה שמשמיע משה לישראל ,עולימ על תקפמ של חוקי הטבע למרות שגמ
המ ב>ופו של דבר  -חוקי האלוקימ.

שני עדימ
מדוע יש צורכ גמ בעצירת מטר מנ השמימ וגמ בעצירת טל מנ הארצ? האמ לא די
בעצירת מלאכת שמימ בלבד?
השאלה כללית יותר.
מדוע יש צורכ בהתראה מפי שני עדימ קודמ המעשה ולא די בהתראה מפי עד
אחד?
שאלה זו ְת ֵק ָפה גמ לגבי עדות העדימ אחר מעשה:

"."ĤčĀ ďĀă ęđă ģĕĀ ęĕďü Ğý ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ ĕĠü ă ĘĞÿ āđČ ęĕďü Ğý ĕĜý ĥø Ĉ ĕĠü ă ĘĞÿ ...

)דברימ יט ,טו(

על השאלה השנייה ניתנ להשיב בפשטות .שני עדימ ,מאפשרימ את בדיקת
אמינות העדות.
כיצד?
כדי לגלות >תירות בעדות ,ניגשימ לנקודת החיתוכ שבה נפגשות עדויות העדימ
ובנקודה זאת נבדקת האמת.
ומה בדבר השאלה הראשונה?
התשובה מושתתת על הי>וד ,שלא כל אדמ מחוננ באותנ תכונות .יש אדמ שאצלו
הרגשי והדמיוני ,ויש מי שגובר אצלו הצד השכלי והמציאותי.
גובר הי>וד ִ
בעדותמ ,משלימימ שני עדימ את התמונה משתי זוויות ראייה שונות .כל אחד
אמנמ מדבר בשפה שונה ,בכל זאת ,אמ היא עדות אמת ,התוצאה תהיה אחת.
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גמ התראה צריכה לבוא משתי זוויות ראייה שונות .כדי להשפיע על עבריינ
להימנע מנ העבירה ,עלינו לדבר אליו בשפתו .העובדה שיש שני עדימ בעלי שפות
שונות המזהירימ את העבריינ ,מגדילה את הEיכוי לקלוע לנפש העבריינ.
השמימ והארצ מייצגימ תכונות הפוכות .השמימ מEמלימ את הדמיונ הפורצ ואילו
הארצ מEמלת את המציאות הקשיחה .מצד שני ,השמימ מEמלימ את השכל הקר
והניתוחי והארצ מEמלת את הרגש החמ המחבר.
שני העדימ האלו משלימימ זה את זה.

עדימ נו#פימ
אמ Eברנו שהשמימ והארצ המ עדימ יחידימ ,הרי שטעינו .משה רבנו מציב עוד
שני עדימ:
 - 1שירת האזינו# - 2 .פר התורה.
מה היא עדותה של שירת האזינו?

ČāĘ ĕėă ü ďĞý Ęø đĕĜĀ ĠĀ Ęø ĦČāĒă Đÿ ĐĤĕĀ ĥü Ĉă Đÿ ĐĦĀ Ĝø ĞĀ đø Ħ āđĤĢĀ đø Ħ āđ ăčĤÿ Ħ āđĞĤĀ āđĦāČ ĀěČĢþ Ěø Ħü ĕėă ü ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
)דברימ לא ,כא(
."... āđĞĤø Ēÿ ĕĠü ă Ěü ēėÿ ĥĀ ă Ĉ Ħü
השירה הזאת שמורה לימימ שאחר מעשה ,עדות לאחרית הימימ וככ גמ Eפר
התורה.

ĐĕĀ ĐĀ đ...Đ
ĉ ø Ĝā ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě đĢÿ ĕø đ"ÿ
ø Ēþă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĦČý ēāÿ ģĘĀ .ĤāĚČĘý 'Đ ĦĕĤü čă ø ě āđĤČú ĕČý ĥ
)שמ ,כה-כו(
."ďĞý Ęø ĖĀ čă ø ęĥĀ Ĉ
בשונה מתפקיד השמימ והארצ ,תפקידמ של שירת האזינו וEפר התורה ,הוא
לתמוכ בעמ ישראל אחרי התרEקותו בעוונו ולאחר מיצוי העונש .תפקידמ הוא
לעודד את העמ שלא יתייאש ושלא יאבד את התקווה לגאולה.
שירת האזינו וEפר התורה המ שני עדימ המעידימ ,כי לא ייטוש ה' את עמו ונחלתו
לא יעזוב גמ במצב הגרוע ביותר:
") čđă ĒĞĀ đø Ĥđă ĢĞĀ ĝĠþ Čþ đø ďĕĀ ĦĘÿ Ēø ČĀ ĕėă ü ĐČþ Ĥø ĕü ĕėă ü ...דברימ לב ,לו(" )אינ יד תומכת ואינ מי שייעצר או

ייעזב על ידי האויב הזוממ להשמיד את הכל(.
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ַעד ֻּת ָּממ

"." āđĚă Ğÿ āđĦĚĀ ďø Čÿ ĤĠþ ă ėü đø đĕĤĀ ĢĀ Ęø čĕĥü Ĉ ĕĀ ęģĀ ĜĀ đ...
ø

)דברימ לב ,מג(

מי יכפר את אדמתו? ַעּמֹו!
" ."ĝĕĕĠđכלומרַ ,עמ ה' ַ)עּמֹו( יפיי Cאת אדמת ה' ַ)א ְד ָמתֹו(.
המילה  "ĤĠþ ă ėü đ"øפירושה ü
במה עמ ישראל יפיי Cאת ארצ ישראל? הוא יְ ַר ֶ ּצה אותה בשובו אליה בהמוניו,
בבניינה בפיתוחה ובשגשוגה.
במה מCתיימ Cפר התורה )מלבד שמונה פCוקימ אחרונימ(? גמ הוא מCתיימ בשלוש
מילימ:

ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø ĤāĚČĘý čāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČāĒ đĕĘĀ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
Ā
Ā
)דברימ לד ,ד(
."ĤāčĞú Ħÿ ČāĘ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ đø ĖĕĜĕþ Ğý čø ĖĕĦĕü Čü Ĥø Đþ ĐĜăĀ Ĝþ Ħăø Čþ
פCוקי התורה מCתיימימ בגזירה הקשה שניתכה על משה רבנו שלא ייכנ Cלארצ.
משה קיבל עליו את הדינ בהכנעה ובענווה.
כאנ נעיר ,שהדברימ אמורימ לדעתמ של רבי יהודה ורבי נחמיה במCכת בבא בתרא
)דפ טו ,(.שאת שמונת הפCוקימ האחרונימ כתב יהושע בנ נונ ַ)וּי ָָמת ָשמ מ ֶֹשה ֶע ֶבד ה' .(...
על המשקל שיש לתת לפCוקימ האחרונימ כאנ וכאנ )שירת האזינו וCפר התורה( ,ניתנ
ללמוד מצמד המילימ עד תוממ:

."ęĚĀă ĦăĂ ďĞÿ ĦČāĒă Đÿ ĐĤĕĀ ĥü ă Ĉ Đÿ ĕĤý čø ďüă ĦČþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĘĐÿ ģø Ęėă Ā ĕĜý Ēø ČĀ čă ø Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă ý ďÿ ĕø đ"ÿ
)דברימ לא ,ל(

גמ על Cפר התורה נאמר:

ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě đĢÿ ĕø đÿ .ęĚĀă ĦăĂ ďĞÿ ĤĠþ ĝý ĘĞÿ ĦČāĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĕĤý čø ďüă ĦČþ čāĦă ėø Ęü Đĥāþ Ĉ Ě Ħ āđ ăĘėÿ ėă ø ĕĐü ĕø đ"ÿ
)שמ ,פCוק כד-כו(
."ďĞý Ęø ĖĀ čă ø ęĥĀ Ĉ ĐĕĀ ĐĀ đø ...ĐĒă þ Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĦČý ēāÿ ģĘ...ę
Ā ĕă ü đü Ęø Đÿ
כדי להבינ את משמעות הפCוקימ החותמימ את שירת האזינו ואת Cפר התורה,
פCוקימ המהווימ את השלד שעליו נבנימ העדויות האלו לאחרית הימימ ,עלינו
לנתח את שירת האזינו ואת פרשת וילכ.
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שירת האזינו
שירת האזינו =ובבת =ביב ציר אחד מרכזי.

."ĖĀ Ĝþ Ĝāø ėĕø đÿ ĖĀ ĥ
ĉ ø ĞĀ Čđă Đ ĖĀ Ĝþ ģăĀ ĖĕĀ čü ČĀ Čđă Đ Č āđĘĐú ęėĀ ēĀ ČāĘđø ĘčĀ ĜĀ ęĞÿ ĦČāĒ đă ĘĚø Ďø Ħăü 'ĐĘÿ Đ"ú
)דברימ לב ,ו(

רמז למרכזיותו של הפ=וק הזה ,נמצא באות הפותחת את הפ=וק ,הלוא היא אות
ֵה"א רבתי )אחת מ 22-אותיות אלפ בית גדולות ,המפוזרות בכל התנ"כ(.
הפ=וק הזה מבליט את כפיות הטובה של עמ ישראל המשיב רעה תחת טובה לה'.
הרקע לשירת התוכחה הזאת ,היא התעוררות חשש כבד המוצא את ביטויו בדברי
ה' אל משה ,על תוצאות אפשריות של ההגעה לארצ זבת חלב ודבש.

ăü
"ěĥý Ĉ ďĀ đø Ğčÿ ĥĉ Ā đø Ęėÿ ČĀ đø ĥĈ čÿ ďø đă čĘĀ ēĀ Ħčÿ ĒĀ đĕĦāĀ čČú Ęÿ ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĘČþ đă ăĜČĕþ čü Čú ĕė
)דברימ לא ,כ(
."ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĤĠý Đý đø ĕĜü đă ĢČú Ĝü đø ęđă ďčĀ Ğú đÿ ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù ĘČþ ĐĜĀ ĠĀ đă
החשש הוא ,שעמ ישראל יפר את בריתו עמ ה' .אמ צד אחד מפר את הברית,
רשאי הצד השני גמ הוא לה=תלק ממחוייבותו לחוזה החתומ .כלומר ,אי אפשר
לבוא בתביעה אל הקב"ה ,אמ בתגובה למעשה ישראל הוא י=תלק ממחוייבותו.
שירת האזינו נכתבה כדי להעיד ,שלמרות הכל ועל אפ הכל ,ה' לא יפנה לאומה
אחרת שתחליפ את תפקיד עמ ישראל .כלומר ,למרות שה' זכאי לעשות זאת על
פי דינ ,הוא לא יעשה זאת .זו היא העדות בפרשת האזינו שתתמוכ בעמ ישראל
אחרי נפילתו.
זהו גמ פ=וק מפורש בפרשת כי תבוא:

ĤĠý ĐĀ Ęø ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ ,ęĐĕþ čý ĕāø Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čă ü ĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đ"ø
)ויקרא כו ,מד(
."ęĐĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕĜü Čú ĕėă ü ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø
נו=יפ בהקשר לזה את הנכתב במאמר' :ה,תר פנימ' לפרשת וילכ.
הפרת חוזה התקשרות ,היא תוצאה של שתי פעולות - 1 .אי קיומ התחייבויות.
 - 2נקיטה בפעולה ה=ותרת את החוזה ואת ההתחייבות.
הפרת הברית על ידי עמ ישראל ,מתפרשת בפ=וק הזה:

ĕĦăü Ĥÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĤĠý Đý đø ,ĕĜü čÿ ĒĀ Ğú đ...ġ
"ÿ Ĥþ ČĀ ĐĀ Ĥėÿ Ĝý ĕĐāý ĘČù ĕĤý ēú Čÿ ĐĜĀ ĒĀ đø ĐĒă þ Đÿ ęĞĀ ĐĀ ęģĀ đ...
ø
)דברימ לא ,טז(
." āđĦă Čü
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ֹלהי נֵ ַכר ָה ָא ֶרצ .המשמעות
מפורשות כאנ שתי פעולותַ (1) :ו ַעזָ ַבנִ י ) (2וְ זָ נָ ה ַא ַח ֵרי ֶא ֵ
יתי ַא ֶשר ָּכ ַר ִּתי ִאּתֹו.
הישירה של שתי הפעולות האלה היא :וְ ֵה ֵפר ֶאת ְּב ִר ִ
עזיבת ה' היא אי מילוי התחייבות ,והליכה אחרי ֵאל אחר היא פעולה הHותרת
את ההתחייבות.
על ככ בדיוק נאנח בצער ירמיהו הנביא:

ăü
"ĉ Ā ĞĀ Ħ āđĞĤĀ ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ĕė
ĦāĤČā ăč Ħ āđĤČā ăč ęĐþ ĘĀ čāĢēø Ęÿ .ęĕĕă ü ēÿ ęĕü Ěÿ Ĥ āđģĚø đă čĒø ĞĀ ĕĦāü Č .ĕĚüă Ğÿ Đĥ
)ירמיהו ב ,יג(
."ęĕü ĚĀă Đÿ đă Ęėü ĕĀ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čă Ā ĥø Ĉ Ĝü
הנה חוזה הברית שבינ ה' ובינ עמ ישראל ,המבו ..על שתי הדיברות הראשונות.

...ĖĕĀ Đāþ ĘČù 'Đ ĕėāü ĜČ"Ā
."ĕĜĀ ĠĀ ă ĘĞÿ ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù ĖĀ Ęø Đĕþ Đø ĕü ČāĘ

)שמות כ ,ב(

נמשיכ ונלמד מפרשת " ,"ĖĘĕđמה תהיה תגובת ה' להפרת הברית מצידו של עמ
ישראל:

."...ĘāėČù Ęþ ĐĕĀ ĐĀ đø ęĐþ Ěý ĕĜÿ ĠĀ ĕĦăü Ĥø Ħăÿ ĝø Đü đø ęĕĦăü čø Ēÿ Ğú đÿ Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čÿ āđč ĕĠü ă Čÿ ĐĤĀ ēĀ đ"ø

)דברימ לא ,יז(

תגובת ה' איננה מידתית .אמנמ ה' עוזב את ישראל כפי שהמ עזבו אותו ,וזה
בא לידי ביטוי בגלות עמ ישראל בארצ נכר .אכ ה' איננו פונה לעמ אחר בתגובה
לפנייתו של עמ ישראל לאל נכר ,אלא ה' מ.תיר את פניו .כלומר ,מ.יר את
השגחתו הישירה המגוננת וה.וככת על עמ ישראל.
מה תהיה התוצאה?

"ĕčă ü Ĥø ģü čă ø ĕĐāÿ ĘąČù ěĕČý ĕėă ü ĘĞÿ ČāĘĐú Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ĤĚÿ ČĀ đø Ħ āđĤĢĀ đø Ħ āđ ăčĤÿ Ħ āđĞĤĀ đă ĐČĂ ĢĀ Ěø đă ...
)שמ(
."ĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĞĤĀ ĐĀ ĕĜü đă ČĢĀ Ěø
עמ ישראל עלול לקרוא את המפה בצורה לא נכונה .הוא עלול לחשוב שה' פנה
לאומה אחרת .ומה האמת?

ęĕĐāü ĘČù ĘČþ ĐĜĀ ĠĀ ĕėă ü Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘĞÿ Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ĕĜÿ ĠĀ ă ĤĕĦăü ĝø Čÿ ĤĦăý ĝø Đÿ ĕėāü ĜČĀ đ"ø
)שמ ,פ.וק יח(
."ęĕĤü ēý Čú
כלומר ,למרות שהוא פנה אל אלוהימ אחרימ ,אני רק מ.תיר את פני ולא פונה
לעמ אחר.
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מי יגיד זאת לבני ישראל? מי ינחמ ויעודד את עמ ישראל אחרי מאורעות השואה
הגדולימ ביותר שיפקדו אותמ ,ויאמר להמ שאני לא פניתי לעמ אחר? מי יעיד
בפניהמ שאנכי רק הCתרתי פני מהמ?
התשובה היא – שירת האזינו ,שהיא שירת התוכחה והנחמה:

."...ďĞý Ęø ĦČāĒă Đÿ ĐĤĕĀ ĥü Ĉă Đÿ ĕĘăü Đĕþ Đø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø ...ĦČāĒă Đÿ ĐĤĕĀ ĥü ă Ĉ Đÿ ĦČþ ęėþ ĘĀ đă čĦø ėă ü ĐĦăĀ Ğÿ đ"ø
)שמ ,פCוק יט(

ומי מבטיח שהשירה הזאת תאריכ ימימ ותישאר לנצח? הקב"ה!

"."... āđĞĤø Ēÿ ĕĠü ă Ěü ēėÿ ĥĀ Ĉă Ħü ČāĘ ĕėă ü ...

)שמ ,פCוק כא(

מה כתוב בשירה הזאת?

."...ęĕĤü ĒĀ čă ø đă ĐČĂ Ĝü ģø ĕÿ ...đă Đĥĉ Ā ĞĀ Đăÿ āđĘąČù ĥāĈ Ĕă ĕă ü đÿ ...ĔĞĀ čø ĕă ü đÿ ěđă ĤĥĂ Ĉ ĕø ěĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đ"ÿ

)דברימ לב ,טו-טז(

גמ נטישת ה' וגמ פניה לאלוהי נכר הארצ ,כל זה מעורר כע Cרב:

ĐĚĀ ĐČþ Ĥø Čþ ęĐþ Ěý ĕĜÿ ĠĀ ĐĤĕĀ Ħăü ĝø Čÿ ĤĚČā
þ ĕă đÿ .đĕĦāĀ Ĝčø đă đĕĜĀ čă Ā ĝĞÿ ėă ÿ Ěü ġČĀ Ĝø ĕă ü đÿ 'Đ ČĤø ĕă ÿ đ"ÿ
)שמ ,פCוקימ יט-כ(
."... ęĦĕĀ Ĥü ēú Čÿ
"."ęĦĕĀ Ĥü ēú Čÿ ĐĚĀ ĐČþ Ĥø Čþ ęĐþ Ěý ĕĜÿ ĠĀ ĐĤĕĀ Ħăü ĝø Č
נתבוננ בביטוי ÿ
ה' אמנמ מCתיר את פניו ,אכ מזווית עיניו הוא ממשיכ לעקוב אחריהמ .הפCוק
הזה מזכיר את הפCוק הבא ,בשיר השירימ.

"."ęĕėă ü Ĥÿ ēú Đÿ ěĚü ġĕĢü Ěý Ħ āđĜā ăĘēÿ Đÿ ěĚü ēĕÿ Ďă ü ĥø Ĉ Ěÿ đă ĜĘý Ħø ėă Ā Ĥēÿ Čÿ ďĚý āđĞ ĐĒþ ĐĜăý Đü ...
)שיר השירימ ב ,ט(

ככ Cובבת והולכת שירת התוכחה ,אשר כל מילה ומילה שבה קמה וגמ ניצבה על
כל מוראותיה ,בזמנה של השואה האיומה שפקדה את עמ ישראל על ידי מכונת
ההשמדה הגרמנית:

."ĐčĕĀ ĥ
"ĉ ý ĥĕĈ Čü ęĞü ģĜý āđĕ ĐĘĀ đă Ħčă ø ęĎă ÿ Ĥđă ēčă Ā ęĎă ÿ ĐĚĕĀ Čý ęĕĤü ďĀ ēú Ěý đă čĤþ ēþ Ęėă þ ĥÿ Ĉ Ħăø ġđă ēĚ
ü
)דברימ לב ,כה(

תכנית ההשמדה הנאצית הייתה לא להשאיר חלשימ ולא להשאיר עזובימ אלא
להשמיד הכל פיזית:

"."čđă ĒĞĀ đø Ĥđă ĢĞĀ ĝĠþ Čþ đø ďĕĀ ĦĘÿ Ēø ČĀ ĕėă ü ĐČþ Ĥø ĕü ĕėă ü ...

)שמ ,פCוק לו(
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הלכה היד שיכולה להציל ואינ מי שייעצר ואינ מי שייעזב כי כמעט הכל מושמד.
בגובה לבבמ של הרשעימ האלה ,ירימו ידיהמ במועל יד ויאמרו "ČāĘđø ĐĚĀ ĤĀ đă Ĝĕďý ĕĀ ...
) ."ĦČā Ē Ęėă Ā ĘĞÿ ĠĀ ă 'Đשמ ,פ>וק כז(
או אז מגיע זמנ היפוכ להט החרב .במקומ שתפגע בישראל היא מתהפכת לכיוונ
אויבי ישראל .ה' נוקמ את דמ עבדיו ומעורר את עמו לפיו> אדמתו ולחזרתו אליה
בהמוניו:

ęď...ę
ĉ ÿ Ěø Ęü đø ĕĤĀ ĢĀ Ęø ęģĀ ĜĀ čĕĥü Ĉ ČĀ ĕďü ĕĀ ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü čă ø ĒēČā
ÿ Ęăý ĥÿ Ĉ Čú ĕČÿ Ĝø ĥ
ý Ħđø ĕčă ü Ĥø ēÿ ģĤÿ čă ø ĕĦü āđ ăĜĥÿ Ĉ ęČ"ü
)שמ ,פ>וקימ מא-מג(
." āđĚă Ğÿ āđĦĚĀ ďø Čÿ ĤĠþ ă ėü đø đĕĤĀ ĢĀ Ęø čĕĥü Ĉ ĕĀ ęģĀ ĜĀ đø ę āđģă ĕü đĕďĀ čĀ Ğú
זו עדותה של פרשת האזינו.
מעתה ,מה היא עדותו של >פר התורה המתומצת בחתימתו?
מלבד החשש שנזכר לעיל ,שמרוב טובה יבעט עמ ישראל בה' ,קיימ חשש נו>פ
המובע בפ>וק הבא:

"."...ġĤþ ČĀ ĐĀ Ĥėÿ Ĝý ĕĐāý ĘČù ĕĤý ēú Čÿ ĐĜĀ ĒĀ đø ĐĒă þ Đÿ ęĞĀ ĐĀ ęģĀ đø ĖĕĀ Ħāþ čČú ęĞü čėāý ĥĈ ĖĀ Ĝă ø Đü ...
)דברימ לא ,טז(

משה חוזר על ככ בעצמו מול בני ישראל:

"."... ěđă Ħēü ĥø Ĉ Ħăÿ Ħēý ĥø Ĉ Đÿ ĕėă ü ĕĦü āđĚ ĕĤý ēú Čÿ ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ...

)שמ ,פ>וק כט(

כלומר ,היעלמותו של נביא ה' ,מנהיג ברמתו של משה רבנו ,עלולה לגרור את העמ
לכישלונ .החשש הזה מבו>> על קל חומר:

"ĕėă ü ğČÿ đø 'Đ ęĞü ęĦþ ĕü Đù ęĕĤü Ěø Ěÿ ,ę āđĕă Đÿ ęėþ ĚĀă Ğü ĕēÿ ĕĜăü ďþ āđĞčă ø ěĐý ...
."ĕĦü āđĚ

)קל וחומר(

ĕĤý ēú Čÿ

)שמ ,פ>וק כז(

התרופה לתחזית קודרת זו נעוצה בחיתומו של >פר התורה .ה' ,הוא המנהיג את
ישראל והוא חי וקיימ לנצח .עמ ישראל לא צריכ לחפש מנהיג ,אלא לשוב את ה'
בכל לבבו בכל נפשו ובכל מאודו.
משה רבנו מקדש את ה' במותו כפי שקידש את ה' בחייו .משה מלמד אותנו מהי
מידת הכנעה כלפי ה' וצידוק דינו .אחרי ארבעימ שנה ,שבהמ משה עובר את כל
תלאות המדבר ונושא על כתפיו את כל ה>בל שבתלונות בני ישראל ,נשאר בלבו
חלומ אחד .חלומו הוא להיכנ> אל ארצ ישראל .והנה הוא מקבל פקודה אלוקית
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") ĤāčĞú Ħÿ ČāĘ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ đ...דברימ לד ,ד(" .כיצד הוא מגיב? משה מקבל בהכנעה את החלטת
ø
ה' ובככ משאיר לעמ ישראל צוואה של עבד ה' בחייו ובמותו .זו היא העדות
האחרונה שתתמוכ בעמ ישראל באחרית הימימ .גמ כשאינ מלכ בישראל ואינ
מנהיגות ראויה לשמה ,ה' אלוקינו הוא מלכנו ומנהיגנו ,כדברי ישעיהו הנביא:

"."đă ĜĞĕý ĥü Ĉ āđĕ Čđă Đ đă Ĝėă ý Ęø Ěÿ 'Đ đă Ĝģý ģāø ēĚø 'Đ đă ĜĔý Ġāø ĥĈ 'Đ ...

)ישעיהו לג ,כב(

