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  878 מספר                                                           ש הלנה ופאול שולמן                   "ע        

  
   קריאה לתיקון המידות ושיפורן–שירת האזינו 

  

עת רצון ימים אלה הם  .שבין ֶּכסה לעשור השבת - "שבת שובה" היא,  לראש השנהשנה צמודההש ,"האזינו"שבת 
   .להרהורי תשובה וחשבון נפש אישיים הזמן המיוחד לפיכך זהו,  לסליחה ולכפרהיםמסוגלו

 "לֶֹהיָך ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנָך- ֱא'  ִיְׂשָרֵאל ַעד הׁשּוָבה ": בנבואת הושע ההפטרהתעל שם פתיחהוא  "שבת שּובה"הכינוי       
ם בפניית  לשון הרבי.רהבהתעלות מתוך השתדלות יֵת, זה ככל יכולתך ואף למעלה מ: במשמעות של– "' העד" 1.)ב:יד(

הדגשה שעל כל אחד ואחד בנפרד ו  השאיפה לאחדות עם ישראל עלעידה מ")'ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה ("הנביא
 אצלו ולא אצל חסרונותיוו וכישלונותימצוא את ל לחפש ווהנבוןשעל האדם החכם היא המסקנה . לתקן ולשפר דרכיו

 :או, )ב"ע נטבבא מציעא " (ם שבך אל תאמר לחברךמּו ":בכי נפשוהאדם לִנ המכירים את ל"דרך מאמרי חזכ, זולתו
 ערכי- היסוד החינוכי .ועוד )ב"בבא מציעא קז ע (" אחרים)ןדּו ת= (ואחר כך קשוט  עצמך)ין אמתדּון ד = (קשוט"

 –  דבריומשמעותו ,)ד ,באבות ( 2 ִהלל הזקןכפי שאמר, " את חברך עד שתגיע למקומו)תדּון (=תדין  אל: "הבסיסי הוא
עלינו . להכו וגם לא צריכים לדעת להכועליו  יודעים ין אנו אשהרי, לפרטיותו, לחדור לנפשולא  ולשפוט את הזולתלא 

   .נוידרכאת לשפר לתקן ו ,לנסות ולהתעסק עם עצמנואך ורק 
  אישי של האדם נפש נוקבחשבון: זינוהאשירת ב באה לידי ביטוי , לאחר הסטייה מדרך הישר' הךהשיבה לדר      

כדי לשוב אל המסלול התקין של ההתנהגות  ,עקב כךתיקון המידות ו ,ה בלתי ראויהתנהגותבו  בעוונותוכישלונבעקבות 
   .ערכית הראויה-המוסרית

סוקרת בקצרה את קורות עם ישראל מראשיתו ועד הגיעו לארץ  , רוב הפרשההמתפרסת על )מג-א: לב( ת האזינושיר      
' ורק בתום תקופת ריצוי העונש יסלח ה, יבוא על עונשו עםה . ויפר את ברית סיניגם קובעת שבעתיד יחטא העםו ראליש

קריאה לחינוך והיא שירת האמונה   שירה זוכלומר ,מוסרית מתקנת הדרך המוצגת היא תוכחה 3.לעמו ויינקם מאויביו
  4. שיישומו בחשבון נפש ותיקון ההתנהגותערכי
ותכליתה להעביר ֶמֶסר קליט  , וחריזהמקצבבעלת , עליונה ועשירה, שירה כתובה בשפה פיוטיתכל ת האזינו כמו שיר      

די להיות ֵע, איתני הטבע הקיימים לעולם, פונה לשמים ולארץ' ה .םו אות היטב את הדברים ויפנימנולקורא ולשומע שיבי
 לשם יפנימו אותםלהקשיב לדברים וכדי שייטיבו , ומעיםהפנייה אליהם אמורה לרכז את הקשב של הש.  לדבריועולם

   5.מּוכנּות ונכונּות, ן בחוסר קשבלא אחת אנו עדים לתוצאות שליליות ואף הרות אסון שראשית. יישום נאות
:  כמו הטל והמטר היורדים מהשמיםערכי שבה-החינוכיהֶמֶסר את את נצחיות התורה ו' מדגיש ה) ב ( השירהבהמשך      

 מרתיִא = לקחי :לפנינו המשוואה". ֵעֶׂשב-ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי-ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי) ֵירד(=  ֲערֹףַי"
להתנהגות  יםכללו אמרותריכוז של  ובה, כיצד לחיותומחנכת מדריכה  , תורת חיים לדרכי התנהגותהתורה היא .תורה =

התנהגות נאותה בין . "ַּתֲעזֹבּו- ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאלִּכי "):ב:ד(משלי ב  שלמה המלךי כדבר,לקח טובל, נאותה
 6.מוסרית של האדם בינו לבין עצמו- התנהגות ערכיתוקודם לכן,  ראשיתה בהתנהגות נאותה בין אדם לחברו,אדם למקום

 ")להינו-של א (= לֵֹהינּו-ֵלא) מעמדו וָעצמתו, העריכו כראוי את גודלו(= א ָהבּו גֶֹדל ֶאְקָר'  ֵׁשם הִּכי ":האדם מכריז וקורא
פעולותיו האדירות . )ד( "ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא-ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵא- ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכלַהּצּור"מתוך הכרה ש, )ג(

  . צדק ויושר, מושתתות על אמינות, יב כצור שהוא חזק ויצ,'המושלמות של ה

                                                 
  . והערות שם163-166' עמ, ח"ירושלים תשס, ראובן מס,  עיון ביסודות הנהגה– פרשה והפטרתה : בהרחבה בספריראו   1
  . תקופת הזוגות האחרון בנשיא הסנהדרין, )ס"המאה הראשונה לפנה(הלל הזקן    2
, דף שבועי ,"'האזינו'על משמעותה ותכליתה של שירת : "מיכאל אביעוז; "תכנה ומקומה בספר דברים: שירת האזינו", משולם מרגליות   3

  .)151' מס(ו "פרשת האזינו תשנל
 .שם ,"האזינו: "תומר אלמקייס; )778' מס(ט "פרשת האזינו תשס לדף שבועי ," קריאה לחינוך ערכי– זינוהאשירת : "מאמִרי  ראּו   4
שעניינו הרגעת הנפש הגועשת בסערת רגשות , הפסיכולוגי בענף הפסיכותרפיה-טיפול הנפשיבלמצבי הקשב לדרגותיהם יש חשיבות רבה    5

   Hedges, Lawrence E., Listening prespectives in psychotherapy, Worthvale: Aronson, c1983:  בהרחבהראו. ויצרים
 ).יג, אבות ג(' וגו" רוח המקום נוחה הימנו, כל שרוח הבריות נוחה הימנו: "  רעיון דומה מופיע באמירתו של חנינא בן דוסא  6
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  :)ו-ה( נהגו בכפיות טובהי ומההכרה הזויסורו ישראל אולם השירה צופה ש.       לעם ישראל היו כל התנאים להצלחה
'  ַהְלה).  לא יציב–הפכפך  (=  ּוְפַתְלּתֹל) דעתן (= ּדֹור ִעֵּקׁש) הפגם שלהם(= לֹא ָּבָניו מּוָמם ) לעצמו(=  לֹו ִׁשֵחת
 ָעְׂשָך אהּו) בוראך(= הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך - ֲהלֹוא.ְולֹא ָחָכם) בזוי וחסר ערכים(= ַעם ָנָבל ) ?זאת התודה(= זֹאת -ִּתְגְמלּו
  ).העמיד אותך(= ַוְיכְֹנֶנָך

מת עם  זאת התנהגות ההול:והתשובה? הזאת הכרת הטוב'? וכי זה הגמול הטוב המגיע לה: התלונה היא על בני ישראל
עמא דקבילו : " כפי שמתרגם אונקלוס, שניתנה לומשום שלא השכיל לנצל את התורה, עם לא חכםזהו  .נבל ולא מוסרי

כיצד , דהיינו.  העמידך–הוא ָעְׂשָך ויכוננך ,  בוראך–אביך ָקֶנָך ' הלוא הוא ה.  העם שאנשיו קיבלו את התורה–" אורייתא
 י"עעלינו לתקן מידותינו : ערכי-ֶמֶסר חינוכיהתורה מלמדת אותנו כאן  ! קיים הלוא בזכותו אתה?'אתה מתנהג כלפי ה

  .כלפי הזולת שהטיב עמנוגם  על הכרת הטוב ההקפדו ד הזולתוביכ
מאז ' מצד ה  עם ישראל בוזכהש שבה מובלט היחס החיובי,  מובאת סקירה היסטורית קצרה)יד-ז(השירה בהמשך       

  :ומעולם
 .ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך) שים לב לקורות הדורות(= ָודֹר -ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר) את העבר(= ָלם ְזכֹר ְימֹות עֹו

באמצעות תיחומם במקומות  (=  ְּבֵני ָאָדםידֹוְּבַהְפִר)  את נחלתםםחילק לגויי' כאשר ה(= ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים 
קבע את גבולות ארץ ישראל  (= ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) הציב וקבע את גבולות העמים(= ת ַעִּמים ַיֵּצב ְּגֻבלֹ) שונים

הוא עם ישראל ההולכים ' החלק של ה  (= ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו,ַעּמֹו' ִּכי ֵחֶלק ה). לפי מספר השבטים שיצאו ממצרים
שם השממה מלווה ביללות (= ְיֵלל ְיִׁשמֹן ) מקום נידח ועזוב(= ר ּוְבתֹהּו ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּב). וזה מקומו, בדרכיו

, כאילו מדובר בעין שלו, כבבת עינו (= ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו) יתבונן בו היטב(= ְיסֲֹבֶבְנהּו ְיבֹוֲנֵנהּו ). של חיות טרף
שמר ושומר על עם ישראל ' ה(= ֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ְּכ). הרגישים והפגיעים בגוף האדם, שהיא מן האיברים העדינים

' ה. ֶאְבָרתֹו-ִיָּשֵאהּו ַעל) את ִקנו(=  ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו .ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף-ַעל) כמו שהנשר שומר היטב ובעירנות על ִקנו
   .!)הוא האלוקים'  רק ה (=ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר) הנהיגו וינהיגו(= ַיְנֶחּנּו ) לבדו(= ָּבָדד 

מאז , לעמו'  הדאגה החומרית של העובר משה בשירה לתיאור, על עם ישראל' מתיאור השמירה הפיזית החיצונית של ה
ִרים ֵחֶלב ָּכ- ֶחְמַאת ָּבָקר ַוֲחֵלב צֹאן ִעם.ֵמַחְלִמיׁש צּורַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן " :לכפיות טובה" זכתה"דאגה ש, ומעולם

עם  .")יין(=  ָחֶמר-ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה-ְוַדם) גרעיני חיטה מובחרת(= ֵחֶלב ִּכְליֹות ִחָּטה -ִעם ) תיישים(=  ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים-ְוֵאיִלים ְּבֵני
   ):יח-טו (כפיות טובה? מה התודהו. שפע מזון מובחרל, טּוב-ישראל זכה לכל

שמנת מאוד מרוב (=ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת ) 'שראל בועט בטוב שזכה בו ועוזב את העם י (= ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט"
(=  יםְּבָזִר) עוררו קנאתו(=  ַיְקִנֻאהּו .צּור ְיֻׁשָעתֹו) ביזה(= ַוְיַנֵּבל ) שברא אותו(= לֹוַּה ָעָׂשהּו -ֱא) עזב(= ַוִּיּטֹׁש ) טּוב

ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ) לא מּוכרים(= ֱאלִֹהים לֹא ְיָדעּום ... ִיְזְּבחּו ַלֵּשִדים. ְּבתֹוֵעבֹת ַיְכִעיֻסהּו) אלי נכר
ל -ַוִּתְׁשַּכח ֵא) הנשגב שילד אותך שכחת' את ה(= צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ).  אליהםושאבותיכם לא התייחס (= ֲאבֵֹתיֶכם
  ).את האל האמיתי שברא אותך (= ְמחֲֹלֶלָך

ֵאל ִּכֲעסּוִני - ִקְנאּוִני ְבלֹאֵהם "-עונשה  ! הפרת ברית, בגידה באמוןזוהי . עבודה זרהד ועב בכפיות טובההג ישראל נעם
נטּול ערכים ,  בידי אויב נכרי שפל ובזוי את עמוןיית' ה ).כא:לב' דב" (ָעם ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם-ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא

מאחר . ויתלה את הצלחתו בעצמו' ואף אותו גוי ייענש משום שלא יבין  שכל כוחו מאת ה, םמינימאליי-םמוסריי
  .לכל אחד מאתנו להתנהג כראוי מתוך התבוננותיש לדברים אלה מסר , דשהשירה אמורה להיות לֵע

 ַהְרִנינּו ":חתימת השירהכמתואר ב ',שדבקה בה, ם את שארית עם ישראל העמים האחרים מהללים ומשבחי,לבסוף      
לאותו הזמן ישבחו האומות את  ":י" רשכפי שמבאר ,"ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו-גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם

 ו בטובם היויהתלאות שעברו עליהם ולא עזבוהו יודעה בכל " אומה זו שדבקו בהקב)בני(ל ש השבחמה , ראו. ישראל
חשבו בהיגיון וקראו היטב את נראה שהם  ? על אף כל הייסורים' לדבוק בהךהמשילבני ישראל את  ביאה מה ."ובשבחו

  . ועמדו במבחן התוצאהתיקנו ושיפרו מידותיהםו ותהסיקו מסקנות מעשי ,המציאות הקיימת
ובתבונה לפני כל עשייה על ההשלכות  לחשוב בחכמה – )כט(מופיע במרכז השירה  הכלל החשוב להצלחה בעשייה      

 גיוןיבהו היטב בחכמה ובתבונה יםשבובני האדם חהיו אילו  ". ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתםלּו" :האפשריות
' שלמה בן ר' כפי שאומר ר. לאחר מעשה,  בדיעבדהם היו מונעים מהם להבין זאת ,לפני עשיית כל מעשה, לכתחילה
   ."סוף מעשה במחשבה תחילה" :ל בקבלת שבתוהמּושר בפי כ', לכה דודי' בפיוטו האדיר 7לוי אלקבץמשה ה

ללמדה את בני ישראל , בחריטה על אבן, ווה את משה רבנו להעלות שירה ערכית חינוכית זו על הכתבמַצ' ה      
, שתהא שגורה בפיהם, ך לימוד יסודי מתו שיבינו את השירה–" שידעוה בגרסא: "י"כפי שמבאר רש, "לשימה בפיהם"ו

  :)מח-מו ( אומר להם משה לאחר הקראת השירהכיוצא בזה. שנונה וברורה כמשנה סדורה
ְּבֵניֶכם -ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת-ְלָכל) הרגשיבמצפונכם (= ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַוּיֹאֶמר
הּוא ַחֵּייֶכם ּוַבָּדָבר ַהֶּזה -הּוא ִמֶּכם ִּכי) חסר ערך (=ָדָבר ֵרק- לֹאִּכי .ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ָּכל- ֶאתת ַלֲעׂשֹוִלְׁשמֹר

  . ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהןַהַּיְרֵּד-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת-ַּתֲאִריכּו ָיִמים ַעל
כי כפי שנאמר לעיל אף בה , הסליחה והרחמים, התשובה,  הדין ימי," הנוראיםימים"האת  הולמת היטב "האזינו"פרשת 

  :)ה"שנת תרמ" (שפת אמת"מסביר הו. יש דין ותשובה
  שרויהה השכינהתהי, כי קודם החטא). כא-יט:לא(' כו'  וענתה השירה הזאת לפניו'ועתה ִּכתבו לכם כו'בפסוק 

'  אבל ה.)..יח-יז:שם( " הסתר אסתיר...להי בקרבי- אין א...אמרו"ובעת הגלות כתיב . בתוך בני ישראל בהתגלות
פר תורה וכן ה צוה למשה רבינו לגנוז כל הארות בתוך ס"והקב.  נמצא לבני ישראל באמצעיות התורהיתברך

 "וענתה" מתגלה הארת הקדושה וכתיב ידי היגיעה בתורה-ועל. התורה עדות שהשכינה שורה בישראלנקראת 
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ויתכן לרמוז .  הוא לשון תשובה"ועתה"). התעוררות מלמטה(=ידי אתערותא דלתתא -ן עניה עלמלשו, )כא:שם(
.  שהכל תלוי בהם)ערכי-יסוד חינוכימנהיגים בעלי  (=השורש שלהם היה ה שהדור" למשה רבינו עה אמר"כי הקב

ידי - הוא שעלוהענין. והוצרכו גם לשוב על החטאים של דורות האחרונים והיה התשובה עוד קודם החטא
עם כל זה הכל תלוי , חרוניםאהגם שהיו חטאים קלים לפי רוב עונות הדורות ה, החטאים שהיו בדור הראשון

 אנו ה מה יהיה לסוף באחרית הימים ועשו תשובה ובכוח התשובה שלהם יכולין"ולכן הראה להם הקב. בהשורש
   .להתעורר לתשובה ולכן כתב זה אצל פרשת התשובה

 'ִּכתבו לכם השירה הזאת 'אך אחר החטא כתיב" ):ח"שנת תרמ' וילך'(ושו כעבור ארבע שנים רון מופיע בפיהרעיליטוש 
.  שיהיה כתובה בגשמיותוהיא התגלות הדרך האחרון שבתורה. שניתנה לדורות השפלים', האזינו, 'היא פרשת התשובה

  .רה בימינו נוקב והולך עד התיקון השלם שיהיה בביאת המשיח במהוזה הדרך הוא
" שפת אמת"כפי שמסיק משירה זו ה, המחייב אחריות רבההוא תפקיד ,  של מקוםותפקידנו בחיים כבני, אם כן      

  :)ז"שנת תרמ' האזינו'(
ידי בני ישראל - עלשהוא תיקון כלל הבריאה, )ז"שנת תרל' האזינו' (ובענין שירת האזינו כבר כתבתי במקום אחר

  .יש כח בבני ישראל לתקן שמים וארץ, ידי זה-שעל ...בארץ בשורשו בשמיםשהם נבראו לחבר כל אשר 
עולמות ב נוי הגלוי בעולמנו זה וגם במישור הסמוי מעינהתיקון נעשה במישור. לאומי וכלל עולמי, הוא אישיתיקון ה

   . בשמיםשורשו הנמצא יש חיבור בין הנמצא בארץ להאמונה צדשהרי מ .העליונים
, חכםהל הגדרות ע )א:ד ( אבותמסכת ב,בדברי התנא שמעון בן זומאלמדת מהשירה מנוסחת בין השאר       המסקנה הנ

   : והמכובד האמיתיים בעולמנו החומרי והגשמיעשירה ,גיבורה
הכובש ? גיבוראיזהו .)צט:קיט' תה (מכל מלמדי השכלתי: "שנאמר, הלומד מכל אדם? איזהו חכם: בן זומא אומר

? איזהו עשיר. )לב:טז' מש ("ברוחו מלֹכד עיר  מגבור ומֹשל)המבליג בכעסו (=טוב ארך אפים: "שנאמר, את יצרו
 ,)ב:קכח' תה" (לך יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב: "שנאמר, )היודע להינות ממה שיש לו (=השמח בחלקו

כי מכבדי אכבד " :שנאמר, המכבד את הבריות? איזהו מֻכבד.  לעולם הבא-" וטוב לך",  בעולם הזה-"אשריך"
   .)ל:א ב"ו שמ– ם התנהגותםמעצ ושפלים מאליהםבזויים  -קלים  המבזים אותי יהיו(=ּובֹזי ֵיקלו 
 את ההתנהגות יישם כראויל ,של הרהורי תשובה וחשבון נפש אישייםימים  , בימים אלהמיוחדבו ,תמידה יהי רצון שנזכ
  .ל"י השירה ודברי חז"המומלצת ע

  ר אברהם גוטליב "ד
  המרכז ללימודי יסוד ביהדות


