י"א בתשרי תשע"ז13.10.2016 ,
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פרשת האזינו
בין האדם האידיאלי ,לאדם הריאלי
מאת שמריהו מלר ,עלומים

פרשת האזינו נקראת על רצף הפורענות הצפוי לאדם/עם שאינו מתרגם את חלק א-לוה ממעל כפי שנצטווה ע"י האל ,החל
מפרשת כי תבוא וכלה בפרשת האזינו .בפרשות הללו עם ישראל נקרא שוב ושוב לממש בהווה את צלם האדם שבו,
בהתאם לחיוב המיוחד של ישראל בקיום המצוות ,ועם זאת דורות שלמים סוטים מדרכי הבורא ומעוררים את זעמו.
בסיומה של פרשת וילך אומר משה באחד הנאומים הקשים שלו ,דברים נוקבים ביותר .ערב מותו משה צופה את העתיד
ורואה עם קשה-עורף ,מרדן מטבעו ,עם המסרב לקבל מרות ודוחה אפילו את מרות ה' .עם שיפרוק כל עול ובהתאם ייענש.
כך גם עיקרה של שירת האזינו  -תוכחה קשה על כפיות טובתו של עם ישראל ובגידתו בה' על ידי עבודה זרה לסוגיה ,בניגוד
גמור לחסדי ה' " :כִּ י חֵ לֶק ה' עַ ּמוִֹּ ...י ְמצָ אֵ הּו בְ אֶ ֶרץ ִּמ ְדבָ רּ ,ובְ תֹהּו ְילֵל י ְִּשמֹןְ .יסֹבְ בֶ נְהּו ,יְב ֹו ְננֵהּו יִּצְ ֶרנְהּו ,כְ ִּאישוֹן עֵ ינוֹ .כְ נ ֶֶשר יָעִּ יר
ִּקּנוֹ ,עַ לּ-ג ֹו ָזלָיו י ְַרחֵ ף" .הבגידה קשה וחוצה מגדרים .לא רק הגברים נמנים על הבוגדים אלא גם הנשים ,ולא זו בלבד אלא
"מחּוץְ ,ת ַשכֶל-
שהן המפתות את הגברים ומסיתות אותם לעבודה זרה" :וַ י ְַרא ה' וַ ִּינְָאץ ִּמכַעַ ס בָ נָיוּ ,ובְ נֹ ָתיו" ,ובהתאם העונשִּ :
חֶ ֶרבּ ,ומֵ חֲ דָ ִּרים אֵ ימָ הּ .גַם-בָ חּורּ ,גַם-בְ תּולָה ,י ֹונֵק עִּ םִּ -איש ֵשיבָ ה".
נשאלת השאלה האם העם או האדם הוא החוטא? האם הקלקול הוא בנפש האדם או בחיבוריו החברתיים אשר מסיטים
אותו לדבר עבירה? מה שברור הוא שהתנהגות זו אינה רציונאלית .כפיות טובה שכזו לאל אוהב ודואג !?...אולי נוכל לקבל
תשובה לכך אם נעקוב אחר תיאור הדברים בתורה.
לאחר שהתורה מתארת פורענות קשה שתבוא על החוטאים בפרשת כי תבוא ,אנו עדים לכריתת ברית (ניצבים) שבה העם
נקרא לעבוד את האל .מיד לאחר מכן יש תיאור נרחב על כך שהעם יחטא בעבודה זרה ,ייענש קשות ,יחזור בתשובה שלמה,
ָארץ אֲ ֶשר-י ְָרשּו אֲ ב ֶֹתיָך" ויגמול להם בכל טוב" :וְ הו ִֹּת ְירָך ה' אֱ ֹ-להֶ יָך בְ כֹל
ובהתאם ה' יביאם לארץֶ :ו ֱהבִּ יאֲ ָך ה אֱ ֹ-להֶ יָך ,אֶ ל-הָ ֶ
ַאדמָ ְתָך לְ טֹבָ ה" .לאחר תיאור שלם של מעגל החטא והחזרה ממנו כולל הגמולים
מַ עֲ ֵשה יָדֶ ָך ,בִּ פְ ִּרי בִּ ְט ְנָך ּובִּ פְ ִּרי בְ הֶ ְמ ְתָך ּובִּ פְ ִּרי ְ
לחטא או לקיום מצוות האל ,מופיע קטע שלכאורה אינו שייך לסיכום ההיסטורי של משה ונבואותיו לעתיד ,בו מתנהל שיח
אישי של האל עם האדם .המצווה מתוארת בלשון יחיד ,כמהות אשר האדם יכול לקיימה כאן ועכשיוֹ" :לא בַ ָשמַ יִּםִּ ,הוא"
בלשון נקבה ,ובסיום " :כִּ יָ -קרוֹב אֵ לֶיָך הַ דָ בָ רְ ,מאֹד :בְ פִּ יָך ּובִּ לְבָ בְ ָך ,לַעֲ שֹת ֹו" בלשון זכר .השיח בין האל והאדם נמשך והקב"ה
מדגיש שהכל תלוי באדם ,ניתנת לו בחירה חופשיתְ " :ראֵ ה נ ַָת ִּתי לְ פָ נֶיָך הַ יוֹם ,אֶ ת-הַ חַ יִּים וְ אֶ ת-הַ ּטוֹב ,וְ אֶ ת-הַ ּמָ וֶת ,וְ אֶ ת-הָ ָרע"
והקב"ה מציעּ" :ובָ חַ ְר ָת ,בַ חַ יִּים--לְ מַ עַ ן ִּת ְחיֶה ,אַ ָתה וְ ז ְַרעֶ ָך".
בהמשך משה ממנה את יהושע למנהיג הבא ונותן במעמד זה למנהיגות  -לכוהנים ולזקני ישראל ,כלי נוסף להתמודד עם
הסביבה האלילית כעם ,ועם הפיתויים שעל כל אדם להמנע מליפול ברשתם  -מצוות הקהל .זאת לאחר ההבטחה " :כִּ י ה'
אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הַ ֹהלְֵך עִּ ּמָ ְךֹ ,לא י ְַרפְ ָך וְ ֹלא יַעַ זְבֶ ָך" .עוד לא סיימנו את הפסוקים הללו וכבר משה ויהושע ניצבים לפני ה' באוהל
מועד ל טקס חילופי המנהיגים .במקום דברים חגיגיים הנאמרים בטקס העברת המנהיגות ,שוב חוזר תיאור הריטואל של
ּומצָ אֻ הּו ָרעוֹת ַרבוֹת ,וְ צָ רוֹת ." ...בתיאור זה
עבודה זרה והעונש הכבד שבצידה" :וַ עֲ זַבְ ִּתים וְ ִּה ְס ַת ְר ִּתי פָ נַי מֵ הֶ ם ,וְ הָ יָה לֶאֱ כֹלְ ,

מוזכרת לראשונה הסיבה לכפיות הטובה הלא הגיונית בעליל ליחס האדם לאלוהיו ובלשון יחיד :כִּ י-אֲ בִּ יאֶ ּנּו אֶ ל-הָ אֲ דָ מָ ה
יתי" .במי
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים ,וַ עֲ בָ דּום ,וְ נִּאֲ צּונִּי ,וְ הֵ פֵ ר אֶ ת-בְ ִּר ִּ
ּודבַ ש ,וְ ָאכַל וְ ָשבַ ע ,וְ דָ ֵשן ּופָ נָה אֶ ל-אֱ ִּ
אֲ ֶשרִּ -נ ְשבַ עְ ִּתי לַאֲ ב ָֹתיו ,זָבַ ת חָ לָב ְ
מדובר – באדם או בעם?
לכן על בני ישראל – כולם בלי יוצא מן הכלל ,ללמוד את שירת האזינו .זוהי שירה שמדברת אל כל יחיד שיכול להבין את
מסריה .זו שירה "שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר .ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא" ( ספרי סימן
של"ג) .שם האל מציין בצורה ברורה ביותר מדוע האדם הוא כפוי טובה" :וישמן ישרון ויבעט  -שמנת עבית כשית ויטש
אלוה עשהו וינבל צור ישועתו" .מעניין שלאחר השירה הפסימית הזו התורה מסתיימת בברכות האישיות שמברך משה כל
שבט בהתאם לאופיו .אנו עדים כאן לשני תיאורים של ההיסטוריה העתידית של עם ישראל .האחד לינארי אופטימי –
מחורבן לגאולה .השני מעגלי פסימי – החטא הוא חלק מדרך חייו של האדם והוא נופל ועולה ושוב נופל ועולה וחוזר
חלילה והתשלום בכל נפילה כבד מאוד .אף שירת האזינו היא מעגלית פסימית והיא זו שמביאה לידי ביטוי את כישלון
האדם הן ברמת העם  -המעגל ההיסטורי הפסימי  -והן ברמת הפרט  -האדם הבודד .לעומת שתי השירות האחרות  :שירת
הים ושירת בלעם ,שהן אופטימיות לינאריות .לאמור ,לאחר הניסיון מצד הגויים לגרום נזק בלתי הפיך לעם ישראל ,ישנה
תשועה גדולה.
האדם האידיאלי הוא האדם הראשון ,שכולו בר רשות בעולמו של האל .מסתבר שקשה ביותר לאדם לחיות בעולמו של
האל ,ואולי לא ניתן בכלל .האדם הריאלי אמנם חי בעולם הזה ,אך צריך לפעול בהתאם לתורתו של האל .את הדיאלקטיקה
שבין האוטופי לריאלי מסכמת הפרשה האחרונה בתורה – פרשת הברכות האישיות לשבטים ,שהם הבסיס להתפתחותו של
העם היהודי .הברכה מצויה בעולם .והשאלה האם האדם יזכה בה תלויה בו .הוא יכול לבחור בחטא שאחריתו אבדון .אם
לא במימד הפיזי אזי במשור האישיותי ,הרוחני והמוסרי .או להתמודד מולו ולהבקיע את המעגליות של עונשים חוזרים
ונשנים ע"י הבחירה בטוב ,בחינוך עצמי ללא הפסק כדי להמנע מהנפילה לרשת של "וישמן ישורון ויבעט" .בעמקם של
דברים "ובחרת בחיים" אינה רק רשות אלא צו .חנך עצמך לחיות בתודעה שאין בה מקום לחשיבה הדטרמינסטית .חנך
עצמך לחיות בתודעה שאתה הוא הבוחר ,זאת מכיוון שדטרמיניזם אינו מאפשר בחירה ,ומכאן המדרון החלקלק אל החטא:
ָשבֶ ת עַ ל
"ּובָ חַ ְר ָת ,בַ חַ יִּים לְ מַ עַ ן ִּת ְחיֶה ַא ָתה וְ ז ְַרעֶ ָך .לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֹ-להֶ יָך ,לִּ ְשמֹ עַ בְ קֹ ל ֹו ּולְ ָדבְ ָקה-בוֹ ,כִּ י הּוא חַ יֶיָך ,וְ אֹ ֶרְך יָמֶ יָך ל ֶ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר ִּנ ְשבַ ע יה' לַאֲ ֹב ֶתיָך לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ י ְִּצחָ ק ּולְ יַעֲ קֹ ב ל ֵָתת לָהֶ ם".

שמריהו מלר הוא מנהל ענף הבנייה בקיבוץ עלומים .בעבר ניהל את מחלקת משימות
של הקיבוץ הדתי.
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