
 

 

 חברים יקרים,

  פרשת האזינו היא שירת הברבור של משה רבנו.

 זו פרשה יפהפיה. היא אמנם לא קלה להבנה ועוד יותר קשה ליישום, כי גם אם מבינים את העברית, המסרים
 דורשים עבודה רוחנית גדולה. למעשה, זו העבודה הרוחנית הגדולה והיחידה שיש. אה… ואין נוסחה! זה

  ממש לא מפתיע שבשיר עצמו משה מנבא שעם ישראל ייכשל במשימתו הרוחנית.

 את עם ישראל הוא מכנה "ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל… ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם " (דברים פרק ל״ב, פסוקים ה-ו). אל תקחו
  את זה אישית, זו לא התקפה אנטישמית, חלילה, אלא אבחנה מדויקת ביותר של תודעת האדם.

 התיאולוגיה שמשה מציג כאן מנוגדת לחלוטין לתפיסה המערבית המודרנית. המודרנה שמה את האדם
 במרכז. הוא הריבון, הוא השולט, הוא המחליט והוא הבוחר. הדבר היחידי שחזק ממנו ומכריע אותו (לפעמים)

 זה חוקי הטבע. אבל אל דאגה, גם אותם הוא יכריע בסופו של דבר. האדם כבר למד איך למגר את רוב
 המחלות, איך להאריך חיים, איך לשבט בעלי חיים, איך לשנות את המטען הגנטי של העובר, איך לסמם את

  הכאב, ואיך להרגיע את העצבים.

  פרשת האזינו איננה מתנגדת כלל לרשימת ההישגים המדעיים של בני האדם. נהפוך הוא! זהו ייעודו בעולם.

  אלא שהאדם פשוט איננו במרכז. אלוהים, ורק אלוהים, נמצא במרכז.

 זאת ועוד: אלוהים לא נמצא "בשמים" - זו מטאפורה ילדותית, שלצערי אנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו
 ("אבינו שבשמים", כך פותחת התפילה לשלום מדינת ישראל שנכתבה רק לפני שבעים ואחת שנים…). הוא

  גם לא "מסתכל עלינו מלמעלה" והוא לא "מושך בחוטים".

 הכינוי לאלוהים בפרשת האזינו הוא "ַהּצּור ". הביטוי מופיע במגילת העצמאות שלנו, והוא מופיע גם בתפילה
  לשלום המדינה שהזכרתי לעיל.

 אני מאוד אוהב את הביטוי הזה. מאוד! חייבים לזכור שמילים תמיד מוגבלות, הן תמיד תהיינה ליד הדבר,
 ולעולם לא הדבר עצמו. ואת אלוהים, ש"אין לו דמות הגוף ואינו גוף" (שלושה עשר העיקרים של הרמב"ם)

 בכלל לא ניתן לתאר במילים, ולכן כל המילים - השם, ה', הקדוש ברוך הוא, הבורא, אלוהים - תמיד יהיו ליד
  ותמיד יחטאו לאמת.

 "הצור", הוא בעת ובעונה אחת ביטוי לתשתית - סלע יסוד - וגם לשון צייר. צייר הוא בעצם זה אשר יוצר
 גבולות. כשאנו מציירים אנחנו יוצרים צורות מוגדרות (גדר = גבול) על דף חלק ופתוח. מכאן באות המילים

  "צר", "מצור" ו"מיצר", וכמובן, "מצרים" - ארכיטיפ החומריות המשעבדת.

 לכן, "הצור" הינו גם אנרגיית היסוד, התשתיתית, הבסיסית, שממנה הכל נהיה, והוא גם זה אשר מצייר את כל
  הצורות בעולם החומר. כך ש"הצור" הוא גם היסוד וגם המייסד.



 שירת האזינו נפתחת באמירה אדירה: ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו . תמים, כזכור, הינו שלם. לכן, התשתית הבסיסית, זו
  שמהווה את הכל, ואשר מייצרת את כל היש בעולם, הינה שלימה בתכלית השלימות.

 ֲהלֹוא־הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך, הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנָך… ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב ְּגֻבֹלת ַעִּמים…  (שם) - התשתית הזאת היא
 המולידה את הכל, היא המקננת, והיא המכוננת, היא העושה והיא המפרידה בין דבר לדבר, בין אדם לאדם.

 היא המייצרת גבולות ומאפשרת לדברים להתקיים.

 ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו, ַעל־ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף, ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו, ִיָּקֵחהּו, ִיָּׂשֵאהּו ַעל־ֶאְבָרתֹו . כשם שהוא התשתית הפנימית -
 הוא המהווה של כל היש בעולם - הוא גם המעטפת החיצונית, כמו ציפור ענקית הפורשת את כנפיה על

  גוזליה.

 ובשורה התחתונה, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר  (שם). כלומר, לא האגו מנחה את האדם, ולא הרצון הפרטי
 שלו, ולא התכניות שלו, ולא הייעוד האישי שלו (בניגוד לתפיסה המערבית, הכל כך מקובלת היום, של ייעוד

 אישי אינדיווידואלי).

 לא! אותה אנרגייה תשתיתית, המהווה את הבריאה כולה, ומציירת את כל הצורות כלן, היא, ורק היא, מנחה
 את האדם ואת הבריאה כלה. כל דבר אחר - אגו, רצון אישי, ייעוד אינדיבידואלי - הנו אל נכר, עבודת אלילים.

 קשה?

 ברור! אבל אמרתי מההתחלה שזה קשה ושזה דורש עבודה רוחנית אדירה.

  בהמשך השירה הוא מתאר את הבלבול האנושי, שהוא מקור כל הסבל של האדם:

 ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון  [ישראל] ַוִּיְבָעט. ָׁשַמְנָּת, ָעִביָת, ָּכִׂשיָת, ַוִּיֹּטׁש ֱאלֹוַה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו…  אחרי שעם ישראל
 (וכל אדם באשר הוא) נהיה שבע מכל הטוב שיש לעולם להציע לו, הוא שוכח… הוא מתבלבל… הוא בועט
 במקור, בתשתית של ההוויה: ִיְזְּבחּו ַלֵּׁשִדים - ֹלא ֱאֹלַה, ֱאֹלִהים ֹלא ְיָדעּום. ֲחָדִׁשים ִמָּקֹרב ָּבאּו, ֹלא ְׂשָערּום

 ֲאֹבֵתיֶכם.  מתחילים לעבוד אלילים למיניהם, שדים של המחשבות שלנו, דברים מודרנים, חדשים, שרק
 לאחרונה נוספו לפנתיאון האלים, כמו המדע הביולוגיה, הפיזיקה, הגנטיקה והטכנולוגיה. חושבים שאלה מקור

  החיים, שמהם תבוא הישועה.

 לצּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי  - כן, בן אדם, אתה תשכח את התשתית היסודית שמהווה אותך והולידה אותך - ַוִּתְׁשַּכח ֵאל
  ְמֹחְלֶלךָ .

  בשיכחה הזאת נעוץ כל הסבל האנושי. השיכחה הזו היא מקור הכאב הקיומי של האדם.

 בכל מקום שאנחנו מייחסים למשהו נברא - משהו שבעצמו נוצר ממשהו אחר - את מקור החיים, את התשתית
 הקיומית, הרי שהלכנו שבי אחרי אלוהי נכר. ואז מתחילה עבודה זרה נוראית וממכרת - עבודת הטכנולוגיה,

  הכסף, המדע, היופי, הסופר-פוד, הנעורים ועוד.

 ושלא יהיה ספק, טכנולוגיה, כסף, מדע, יופי, סופר-פוד ונעורים הם דבר נפלא! בדיוק כשם שכלנית ורקפת
 ובמיוחד עץ האקליפטוס הם יצירות מופת! אבל הם דברים נבראים. הם לא המקור. הם לא התשתית, הם לא

  הצור, הם לא המציירים והם לא הבוראים.

 כשאדם יודע להתחבר, ולו לרגעים ספורים - כי בדרך כלל אי אפשר הרבה יותר מזה - לאנרגיית היסוד, לכוח
 הבורא, לצייר הנעלם שמצייר את חיינו, הרי שחייו משתנים ללא הכר. כל הסבל והבלבול נושרים ממנו. דבר

  לא משתנה בעולם החיצוני, אבל הכל משתנה בעולמו הפנימי.

 שירת האזינו, שירת הברבור של משה, היא ההזדמנות האחרונה שלו, רגע לפני מותו, להעביר את המסר
 המהפכני הזה בצורה המזוקקת ביותר.



 למזלנו אנחנו קוראים את פרשת האזינו כל שנה מחדש. כי מי שרוצה לשוב אל מעיין החיים, חייב לשוב אל
 השירה הזו פעם אחר פעם אחר פעם. בהתחלה צריך להבין, ואחר כך צריך לחוות, ואז צריך להיזכר - שוב

  ושוב ושוב.

 כי השיכחה היא חלק מהסיפור. שיכחה, זכירה, שוב שיכחה ושוב זכירה. ובכל פעם שנזכרים, עולים מעט יותר
  גבוה, מעט יותר עמוק.

 לצערי אין שום נוסחה שאוכל להציע כאן. אם הייתה, משה היה חושב עליה מזמן, ואם הייתה, הוא לא היה כל
  כך פסימי לגבי היצור האנושי... לא, אין מצווה, אין שביל ואין דרך.

  יש רק היזכרות. כל פעם מחדש.

  ויש מצפן: שירת הברבור המקודשת של משה, למי שמוכן להאזין.

 שבת שלום,

 אלישע


