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 הפוגה /  פרשת האזינו 

 

י" ֶרץ, ִאְמרֵּ אָּׁ ה; ְוִתְשַמע הָּׁ רָּׁ ַמִים, ַוֲאַדבֵּ   ִפי" )דברים ל"ב(-ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

 :אותנו במהירות לרגעים הראשונים של בריאת העולם, ממש לשניות הראשונות של הקיוםכמעט מסתיים סיפור התורה, וזורקים 

ֶרץ" )בראשית א(" אָּׁ ת הָּׁ ַמִים, ְואֵּ ת ַהשָּׁ א ֱאֹלִהים, אֵּ רָּׁ אִשית, בָּׁ   ְברֵּ

  .אלה של הבריאה ואלה של הסוף –השמים והארץ מביטים אחד בשני 

  .הקשבה –עשיה, בהיווצרות, בהתממשות מתוך המילה האלוהית, הרי שעכשיו ואם ברגעים הראשונים של העולם מגיב הקיום כולו ב 

ושמים של אז ושמים של היום וארץ של אז וארץ של היום הם כמו מסגרת, שמכילה בתוכה את כל סיפור התורה עד לאותו הרגע. וברגע זה ישנה  

  .הפוגה בת פסוק אחד 

 ?מדוע הפוגה

הקריאה אל שמים וארץ כעדים לברית האלוהית עם ישראל. הקריאה בתחילתה של פרשת האזינו היא הרביעית   שלוש פעמים כבר הופיעה בספר דברים  

  :והאחרונה, ולכן כשהיא מגיעה, גם האוזן שלנו מצפה לניגון המתבקש שכבר הורגלנו לשמוע

1.  

ֶרץ; ְוִהְשַחתֶ - כה ִכי אָּׁ ִנים, ְונֹוַשְנֶתם בָּׁ ִנים ּוְבנֵּי בָּׁ ינֵּי ְיהוָּׁהתֹוִליד בָּׁ ַרע ְבעֵּ ל, ַוֲעִשיֶתם הָּׁ ֶכם ַהּיֹום ֶאת- ם, ַוֲעִשיֶתם ֶפֶסל ְתמּוַנת כֹּ ִתי בָּׁ -ֱאֹלֶהיָך, ְלַהְכִעיסֹו.  כו ַהִעידֹּ

ַמִים ְוֶאת ֶרץ, ִכי- ַהשָּׁ אָּׁ ְבִרים ֶאת - הָּׁ ֶרץ, ֲאֶשר ַאֶתם עֹּ אָּׁ ַעל הָּׁ ר, מֵּ דּון ַמהֵּ ד תֹּאבֵּ בֹּ ה ְלִרשְ - אָּׁ מָּׁ ן שָּׁ ּה:  לֹּאַהַּיְרדֵּ דּון. )דברים  - תָּׁ מֵּ ד ִתשָּׁ מֵּ , ִכי ִהשָּׁ ֶליהָּׁ ַתֲאִריֻכן יִָּׁמים עָּׁ

  ד'(

2.  

ִרים- יז ְוִאם   , ְוִהְשַתֲחִויתָּׁ לֵּאֹלִהים ֲאחֵּ ע; ְוִנַדְחתָּׁ ְבָך, ְולֹּא ִתְשמָּׁ דּון:  לֹּא--ִיְפֶנה ְלבָּׁ ד תֹּאבֵּ בֹּ ֶכם ַהּיֹום, ִכי אָּׁ ם.  יח ִהַגְדִתי לָּׁ ה,  - ֲאִריֻכן יִָּׁמים, ַעלתַ - ַוֲעַבְדתָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ

ר ֶאת  בֵּ ה עֹּ ֶכם ַהּיֹום, ֶאת- ֲאֶשר ַאתָּׁ ִתי בָּׁ ּה.  יט ַהִעדֹּ ְלִרְשתָּׁ ה  מָּׁ ן, לָּׁבֹוא שָּׁ ְוֶאת - ַהַּיְרדֵּ ַמִים  ֶרץ- ַהשָּׁ אָּׁ ,  -- הָּׁ ַחְרתָּׁ ה; ּובָּׁ לָּׁ ְוַהְקלָּׁ ה  כָּׁ ֶניָך, ַהְברָּׁ נַָּׁתִתי ְלפָּׁ ֶות  ַהַחִּיים ְוַהמָּׁ

ה ֶאת  ְלַמַען--ַבַחִּיים  ה ְוַזְרֶעָך.  כ ְלַאֲהבָּׁ ה-ִתְחֶיה, ַאתָּׁ ְבקָּׁ לֹו ּוְלדָּׁ ַע ְבקֹּ ֶרְך יֶָּׁמיָך - ְיהוָּׁה ֱאֹלֶהיָך, ִלְשמֹּ ֶשֶבת ַעל --בֹו:  ִכי הּוא ַחֶּייָך, ְואֹּ ה ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָּׁה  - לָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ

ֶהם. )דברים ל' ת לָּׁ תֵּ ב, לָּׁ ק ּוְלַיֲעקֹּ ם ְלִיְצחָּׁ הָּׁ ֶתיָך ְלַאְברָּׁ   (ַלֲאבֹּ

3.  

יַָּׁדְעִתי ֶאת  ִכי  נֹּ ִכי אָּׁ ְוֶאת - ז  ֶכם ַהּיֹום, ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם-ֶמְרְיָך,  ַחי ִעמָּׁ ן ְבעֹוֶדִני  ֶשה; הֵּ ְרְפָך ַהקָּׁ ִכי-עָּׁ ַלי ֶאת - ְיהוָּׁה, ְוַאף,  י מֹוִתי.  כח ַהְקִהילּו אֵּ ל - ַאֲחרֵּ ִזְקנֵּי  - כָּׁ

ְזנֵּ  ה ְבאָּׁ יֶכם; ַוֲאַדְברָּׁ ְטרֵּ יֶכם, ְושֹּ ם, ֶאתִשְבטֵּ ה בָּׁ ִעידָּׁ ֶלה, ְואָּׁ אֵּ ִרים הָּׁ ת ַהְדבָּׁ ַמִים ְוֶאת - יֶהם, אֵּ י מֹוִתי ִכי - ַהשָּׁ ֶרץ.  כט ִכי יַָּׁדְעִתי, ַאֲחרֵּ אָּׁ ת ַתְשִחתּון, ְוַסְרֶתם  - הָּׁ ַהְשחֵּ

ה, ְבַאֲחִרית ַהּיִָּׁמים - ִמן עָּׁ רָּׁ את ֶאְתֶכם הָּׁ רָּׁ ל- ּו ֶאתַתֲעש - ִכי -- ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם; ְוקָּׁ ְזנֵּי כָּׁ ֶשה, ְבאָּׁ ר מֹּ יֶכם.  ל ַוְיַדבֵּ ה ְידֵּ ינֵּי ְיהוָּׁה, ְלַהְכִעיסֹו ְבַמֲעשֵּ ַרע ְבעֵּ -הָּׁ

ל, ֶאת אֵּ ֹּאת-ְקַהל ִיְשרָּׁ ה, ַהז י ַהִשירָּׁ ם )דברים ל"א( -- ִדְברֵּ  ַעד, ֻתמָּׁ

וקנאה ואכזבה מיידית של האל, כעסו נטול הגבולות. וכל אלה  בכל הפעמים הקודמות , התקיים חיבור מיידי בין עדותם של השמים והארץ ובין זעם  

  .קיימים בהחלט ובאופן מפותח מאוד גם בפרשה שלנו

  .האל המלווה את עם ישראל בפרשה זו רגע לפני כניסתם לארץ, הוא אל נוטף דם. אל מלחמה. והוא מלווה אותנו עד היום
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  :לנחות עלינו קללה, מעניקים לנו הפוגה בפסוק אחד של מים  ובכל זאת, למרות שהאוזן יודעת שממש עוד רגע עומדת 

ִתי ר ִלְקִחי,  ִתַזל ַכַטל ִאְמרָּׁ טָּׁ ף ַכמָּׁ    ,ב ַיֲערֹּ

י  י- ִכְשִעיִרם ֲעלֵּ ֶשב- ֶדֶשא,  ְוִכְרִביִבים ֲעלֵּ   .עֵּ

 

ה  אני יכולה רק לדמיין לעצמי מה עובר בראשם של אנשי מדבר, כאשר מזמינים אותם להקשיב לתורת המילים הזו, ההולכת להרוות את צמאונם. איז

  .פיתוי אדיר ונחמה, איזה מרגוע ורגע של התאוששות. של הפוגת קרב, של הפסקת אש

  .דשאים ועשבים מנצנצים בגשמים חזקים. מראה סוער/שקט של חורףשל מטר נופל וטל נוזל, של   – דמיינו לעצמכם את המראה הזה 

כי הרי המים הם מביאי החיים, ובמסורת היהודית הם גם עדות לקשר עמוק ונכון בין    – פסוק אחד שיוצר מרחב אוהב מספיק, רטוב מספיק, מלא בחיים  

  .מקום של חייםיהוה  אלהים לעולם. מקום שיש בו לחלוחיות, הרי שקיים  בו פריון וזהו 

יה  אז הפסוק הרגעי הזה, הוא כמו נווה מדבר בתוך מרחבי הזעם האלוהי המדממים והעקרים. והוא מזמין אותנו לשבת בו ולחשוב מעט על כל מה שה

  .מאותם שמים וארץ ראשונים ועד היום, כלומר, רגע לפני הכניסה לארץ המובטחת  –לנו עד עכשיו 

האחרונה היא, שהפעם הדיבור מופנה ישירות אל שמים וארץ "האזינו"!  קוראים להם ישירות ומזמנים אותם אל הרגע  ועוד שינוי שחל בקריאה הזו  

  .הגשם והטל המחברים בין השמים העוטפים את האדמה –של מים יורדים בין שמים לארץ ועולים מארץ לשמים  –הזה של המים  

   :ב מקודש ממשאם כך, שני פסוקי השירה הקצרים האלה יוצרים מרח 

  .בין שמים לארץ –של מקום 

  .ברגעים שגשם יורד או טל מתהווה –של זמן 

  .העם, השמים, האדמה, החיים – של כל הנוכחים בו 

 .ובהרף העין הזה מאפשרים לנו, ששומעים את השירה דור אחר דור, להציץ ולראות את הבריאה כולה

. יש את הסיפור של האנושות הנאבקת בעצמה כל כך הרבה שנים ומיתוסים נבנים אחד על גבי השני  בני אדם באים והולכים ורעש ומלחמות ומאבקים

משנה צורה ומחליף צורה, ורק בפרק הזה שלנו יקבל דמותם של  סלע, אב, מינקת, נשר    -לאורך חמשת החומשים שאנו עומדים בסופם. ואלוהים  

  .מרחם, לוחם אכזר

לעצור. לנשום. להסיט את המבט אל הדשא, אל העשב אל הטל שבהם משתקפים שמים וארץ כולם עוד מאז ימי  שני הפסוקים האלה קוראים לנו  

  .הבריאה. ולראות את כל המורכבות שקיימת בהם

קשני  כל כך מתאים שהפרשה הזו נקראת השנה ברווח שבין יום הכיפורים לסוכות, בתקופה שבה קוראים לנו להסיט את המבט הצידה מהיום היום הע

לא  ומלא התהפוכות שלנו. להביא את המבט והקשב אל העולם כפי שהיינו רוצים לראות אותו. לא מתוך תפיסה רומנטית של "עבר נקי וטוב יותר", א

  .אם רק נמקד את מבטנו לכיוון הזה –דווקא מתוך תפיסה מלאת תקווה שתיקון יכול לנצנץ אלינו דווקא מתוך הדשא של השכנים 

 


