
 

 

 

 הרב אלישע וולפין פרשת האזינו: לינוק דבש מסלע/

 

 חברים יקרים,

 

סופר לנו שישנה שירה מיוחדת, שכשנלך לאיבוד ביום מן  -בין ראש השנה ליום כיפור  -לפני שבוע 

הימים, היא תחזיר אותנו הביתה. )למי שלא קרא, כל הדרשות נמצאות על האתר של קהילת 

בפרשת "האזינו", מופיעה השירה המובטחת. זו פואמה  -לסוכות בין כיפור  -ואהבת(. השבוע 

יפהפייה! מפתיע אותי כל פעם מחדש ששירת "האזינו" לא זכתה להיכנס לסידור התפילה, כפי 

שזכתה שירת הים, השירה האדירה שעם ישראל שר לאחר שחצה את ים סוף! שירת "האזינו" הינה 

, ומחפש שיר קליל שבאופן נסי יחזיר אותו מהערפל מסה רוחנית משובחת. אבל מי שהלך לאיבוד

הוא יצטרך לחפש במקומות אחרים. על שירת  -צר לי לאכזב אותו  -הקיומי אל הבהירות השקופה 

 "האזינו" צריך לעבוד. צריך להשקיע. ולמי שישקיע בה, תתגלה הדרך הביתה. מובטח! 

 

יושב לו על הענן השמיימי, ומנהל בזעף את זה ש -אלוהי פרשת "האזינו" הוא לא האלוהים הילדותי 

העולם שלמטה, מחלק צ'ופרים לילדים הטובים, ומחטיף סטירות לשובבים. מי שמחפש בחייו אבא 

 שמיימי שכזה, לא ימצא אותו בפרשת "האזינו". 

 

רקע קצר: פרשת "האזינו" ממשיכה את שתי הפרשות הקודמות, "ניצבים" ו"וילך". נותרה עוד פרשה 

אחרונה, פרשת "זאת הברכה". ארבעת הפרשות הללו נאמרות ביומו האחרון של משה, שאגב, אחת 

הוא גם יום הולדתו, ז' באדר. הוא בן מאה ועשרים שנה בדיוק. בעוד זמן קצר הוא יטפס אל הר נבו 

 ויזכה סוף סוף למנוחה המיוחלת. אלוהים ובני ישראל ישחררו אותו מהמשא. מגיע לו!

 

רבעים שנה העיד על עצמו שהוא כבד פה וכבד לשון, שר בקול את השירה הנהדרת משה, שלפני א

הזו, שהיא פסגת היצירה הלשונית. הפה שלו כבר מזמן איננו כבד, והלשון שלו מדויקת להפליא. והכי 

, ביום הולדתו, הלב שלו קל ופתוח. נוצר סנכרון מופלא בין הלב, הלשון, והפה, 021חשוב, בגיל 

חית זורמת לה החוצה. משה כבר לא עושה חשבונות, כבר לא חושב לעצמו "איך אגיד והאמת הנצ

את זה, כדי שהעם יבין? איך אומר להם שקוראים לאלוהים, כדי שהם יאמינו". הוא פשוט אומר, 

 פשוט שר, ומי שיבין יבין. הרוב, אגב ממש לא הבינו, ועד היום לא מבינים.

 

שמדברים על האלוהים הזה שיושב לו על הענן  -יהודים ואחרים  -ים אנחנו עדיין מוצאים מטיפים דתי

השמיימי, עם מקל ביד אחת ושק מתנות בידו השנייה. ומנגד, כתמונת מראה ממש, אני עדיין שומע, 

קורא ופוגש כל הזמן "אתאיסטים", שמדברים בבוז על אותו האלוהים בדיוק. אני קורא טוקבקיסטים 

ים על "החבר הדמיוני" שלהם. גם אלה וגם אלה שבוים בשיחה ילדותית ציניים שלועגים למאמינ

שטוחה. השיח האמוני כבר מזמן הרקיע למחוזות גבוהים ועמוקים, שדורשים מן האדם מאמץ 

 אינטלקטואלי, רוחני, ורגשי. 

 

ע אלוהי פרשת האזינו הוא אותו אלוהים פנימי ועמוק, שנוכח בכל, ומקיים את הכל, שממנו הכל נוב

 ואליו הכל שב. 

 

הּו אחת השורות האהובות עלי ביותר בשירת האזינו, שמתארת את האל שאליו אני מכוון, היא:  וַיֵּנִקֵּ

ַחְלִמיׁש צּור ן מֵּ מֶּ ַלע וְׁשֶּ   .ְדַבׁש ִמסֶּ



 

 דבש מסלע! 

 

 האם אפשר לינוק דבש מסלע? 

 

בוה שלנו, ובהמשך, גם וכמו שהרמב"ם אמר, את זה אפשר להבין רק בשכל הג -מי שיודע ומבין 

אטומי, -איך בכל תא, ובכל מולקולה, ובכל אטום, ובכל פרוטון, ובכל קווארק סב -לחוות בלבנו 

נמצאת נוכחת האלוהות האינסופית. ומי שיודע ומבין שהכל עשוי מאותה מהות ממש, ללא הבדלי 

ע. מכל סלע! ואפשר צבע, מין, דת, וזהות, הוא גם יודע בודאות מוחלטת שאפשר לינוק דבש מסל

 למצוא שמן בחלמיש הצור.

 

שירת האזינו דורשת מאיתנו להשקיע. היא דורשת ממי שרוצה לינוק דבש מסלע, להפסיק להתפנק. 

להתבגר. לחדול מהראייה השטחית של אלוהים כאבא מיליונר שמחלק מתנות למי שנאמן לו 

כולה את נוכחותו של האלוהי,  ושעושה את מה שהוא מבקש. היא דורשת מאיתנו לראות בבריאה

 אלוהי האינסוף. היא דורשת מאיתנו לינוק את קיומו בכל רובד מרבדי המציאות.  

 

אלילים מתעתעים  -זו השבת שבין יום כיפור לסוכות. צמנו, המסנו מעלינו שכבות של הבטחות שווא 

יית הבטון והביטחון, שניהלו אותנו בשנה החולפת. ביום ראשון הקרוב, ערב סוכות, נצא גם מאשל

ונתבונן במשך שבוע אחד על אליל הנדל"ן שמטריף מדינה שלימה כבר שנים. בין אם אתם ישנים 

בסוכה, או רק אוכלים בה מדי פעם, תהיה הסוכה הזו עדות לאלוהי הנוכח בכל, בכל ענף ירוק, בכל 

ד לסכך )כשהאור החשמלי פרי הדר, בכל רגב אדמה, במיליוני ניצוצות הכוכבים הניבטים אלינו מבע

 כבה(.

 

 ושתהא השנה הזו, שנה של דבש מסלע!

 

 שבת שלום וחג שמח )דרשה נוספת תישלח כמובן ביום ראשון, לכבוד חג הסוכות, בע"ה(,

 

 אלישע


