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 "פתש תשרי            בס"ד 

 

   האזינו פרשת השבוע נגיעות מ

 

ולפני הברכה הבאה סוף ספר דברים לקראת  ,בסוף ימיו ,האה לקראת סוף נאומו של משבשירת האזינו 

 ןבזיכרולעד  רשתישאשירה מיוחדת של בדרך של משה סיכום דבריו וחזונו הנבואי השירה היא  .סיוםב

  .להם מקור השראה משעם ישראל ותש

 

                                   דרך קלה לזכור אותם .ובעלי רגש  העברת מסריםלמיוחדת צורה  םהשירה והמוזיקה ה

היה מצב רוחו של שאול  רכאש .משפיע על הנפשרוחני שמוזיקה גורם שירה ובהרב זקס מסביר שיש ב

הנביא אלישע . ים זמירות ישראל ""נע  -ות בעל זמיר. דוד עצמו ידוע כלו ועודד את רוחו ניגןדוד  ,בשפל

את תפילת שחרית ב"פסוקי דזמרה " בכל יום אנו מתחילים  .עליותשרה כדי שרוח הנבואה בקרא למנגן 

נגינות שונות מ נםיש .משלהםות מנגינם שונים שלהם יים וזמנטקסטישנם  .בנויות משיריםשלנו התפילות 

  .יש ניגון גם ללימוד משנה וגמרא ., הפטרה , מגילות לקריאה בתורהשלם של מנגינות ( ספוטיפיי )

ניגונים  נםלסליחות וישניגונים ם , שמחים לחגיניגונים  נםיש .עצוב,  שמח – משתנה בתפילות הניגון

זו אינה  ,לדוגמא "כל נדרי " שקראנו השבועלמילים , לטקסט .  רגש המוזיקה מוסיפה .לקינותעצובים 

את עצמות והקנתה לה להמנגינה העתיקה חודרת  .זהו נוסח מעין משפטי להתרת נדרים .תפילה בכלל

תחושה של עמידה לדין בפני אלוקים את האדם לסים ילילים מכנהצ .על שיש לה בתודעה היהודיתהמעמד 

 .את רגש האבל והחורבןעלה מ םהייחודיימיה בטעלמשל איכה  תמגיל .התחנן על הנפשלהוביל ל

 

  שבו הוא שרוי  רוחהוממצב  משהו מאישיותו הפרטית נכנס גםר שבשירותיו של משה טיינזלץ אומהרב ש

בזמן הים נאמרה כשיר הלל  שירת .בתוכן ובמצב הרוח ת האזינו שנבדלות זו מזות הים ושירלדוגמא שיר

ו חייבסוף האזינו היא שירת סיכום  ראיה אופטימית לעתיד. שירתומתוך  ניסי לאחר ניצחוןהגאולה , 

בשירת  של משהמצב רוחו העליזה ת הים בניגוד לשיר .יתרוחנ ין צוואהומע פניה לעתידעם מסר  תוכולל

 נו שמח בכך . אבל אינגורלו האישי ל הבוראגזירת אמנם משלים עם . משה עצובהאזינו 

 

ה;דים לנצח " וקביעת עלעם ישראל  ינו היא שירה של חזוןרת האזשי רָּׁ ַמִים, ַוֲאַדבֵּ ְוִתְשַמע  ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

י ֶרץ, ִאְמרֵּ אָּׁ לאופיו של העם בקשר  מתוך היכרותו של משהונבואה להתנהגות העם  תכוללהשירה   ."יפִ -הָּׁ

   .עבר והעתידלאורך הבתחום הרוחני והמוסרי  מפלותכישלונות ול

שנכרתה עם ה' בניגוד לברית  העמיםלל כהידמות ללושאיפתו עם ישראל השירה קוטלת את ניסיונות 

 .ולם ות לעמי העידמא יניח לישראל להלכאשר ה' של עם ישראל  ולייעודובניגוד 

יובילו שרוחניות וגשמיות  נפילותירידות ולגרמו כגויי הארצות ילהיות זים הע תהניסיונוהשירה מנבאת ש

אולם יש בדרך רצופת תלאות וכאבים לצערנו ב"ה יוליך את עמו קה .כבדים ועונשים םלייסורי

 צוררים .עה והגאולה עם נקמה בתגיע הישולאחר הכל  -אופטימיות 

 

קריאת בחכמים רבים רואים . ומורה להם לזכור ולשננן אותהלעם ישראל עביר את השירה ממשה 

ֶכם ֶאת"  מצווה מיוחדת וסגולה לאומרה מידי יום שירה ה ה, ִכְתבּו לָּׁ ּה ֶאת-ְוַעתָּׁ ֹּאת, ְוַלְמדָּׁ ה ַהז -ְבנֵּי-ַהִשירָּׁ

ּה ְבִפיֶהם: ל, ִשימָּׁ אֵּ ד-ְלַמַען ִתְהֶיה  ִיְשרָּׁ ֹּאת, ְלעֵּ ה ַהז ל ִלי ַהִשירָּׁ אֵּ י ִיְשרָּׁ  "  ִבְבנֵּ

כדי  קוראים מפעם לפעם אלא דבר השגור על הלשוןהשירה הזו צריכה להיות לא רק כתובה בספר ש

יו -ְכֶנֶשר יִָּׁעיר ִקּנֹו, ַעל"  לעם ישראל האלוקיתוהדאגה כמו השמירה  ויהדהד רייזכמסר שה ּגֹוזָּׁלָּׁ

ף; הּו ַעל ְיַרחֵּ אֵּ הּו, ִישָּׁ חֵּ יו ִיקָּׁ ש ְכנָּׁפָּׁ תֹו-ִיְפרֹּ  " ֶאְברָּׁ

 

 

 

 

 

 

 


