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  "דבס

 

 
    

  

  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 הינודל לא הבו גֹ 
  בקשה ממשה

בתחילת הפרשה פונה משה רבנו אל עם ישראל ומבקש בו 
   -מאיתנו דבר מה 

֥ם ה֖  י ׁשֵ ֛ ינוּ  'ּכִ אֹלֵהֽ ֶדל ֵלֽ א ָה֥בּו ֹג֖   1.ֶאְקָר֑

לפני כן כבר היו פניות, אך הן לא היו מופנות אלינו אלא 
  -לאחרים 

ַמ֥ע ָהָאֶ֖רץ ִאְמֵרי ָ֑רה ְוִתׁשְ ֲאַדּבֵ ַמִ֖ים ַוֽ ָ ינּו ַהׁשּ ֥ ֲאזִ י ַהֽ    2.ִפֽ

'כאשר אני אקרא בשם  -בפשטות, בפניה אלינו הכוונה היא 
ה', הרי שעליכם לתת גודל לקב"ה'. מה המשמעות של 

ים לעשות? משה ישיר ואנחנו המילים הללו? מה אנחנו אמור
  לענות? מה לענות? םאמורי 

  הלכות רבות
חז"ל אומרים שמשה רבנו מבקש מעם ישראל לשמוע את 

ת אחריה 'אמן', להשיב 'שמעתי'. השירה שהוא יאמר ולענו
   -מכך נלמדות אף הלכות רבות 

ם ה' ֶאְקָרא'שאחרי  ?ין שעונין אמן אחר המברךמנ י ׁשֵ  'ּכִ
  3.'ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינוּ ' נאמר

כשהאחד קורא את שם  - 4למדו מזה גם את ההלכה של זימון
'יהי שם ה' מבורך מעתה  -'רבותי נברך', יענו לו האחרים  - ה' 

  5ועד עולם'.

   -למדו מזה גם את ברכת התורה 

אמר רב יהודה... מנין לברכת התורה לפניה מן התורה 
  6שנאמר 'כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו'.

   .למדו חז"ל מהפסוק שלנוועוד את כל הדברים הללו 

  

                                                           
 דברים ל"ב, ג'. 1
 שם א'. 2
 .ספרי האזינו שו; ילקוט שמעוני שם תתקמב 3
  עי' ברכות מ"ה. 4
  נוסח זימון לברכת המזון בשלשה. 5
  ברכות כ"א. 6

  

  'ברוך שם כבוד מלכותו' במקדש
משום מה רש"י לא בחר באף אחד מהפירושים הללו, אלא 

   -ירוש אחר ותמוה בפ

אחר  'ברוך שם כבוד מלכותו'מכאן אמרו שעונין ... 
  7ברכה שבמקדש.

אין עונים אחריו  -כלומר כאשר המברך בבית המקדש מברך 
'אמן' אלא 'ברוך שם כבוד מלכותו ועולם ועד'. רש"י מתעלם 
מכל הפירושים שאנחנו מכירים לפסוק, מכך שעולם ההלכה 

והרי דרכו של רש"י היא  -אחר  פירושומביא  ,בנוי על פסוק זה
לבוא לפשוטו של מקרא. היכן מצא רש"י רמז בכתוב לאמירת 

  ה' במקדש?

בבית המקדש, כאשר היו מברכים בשם ה', היו כידוע נוקטים 
 ,בשם המפורש. אנו עומדים בסמוך ליום הכיפורים, ושם

אנו מכירים כפי ש ,בסדר עבודת הכהן הגדול בבית המקדש
  -שאמרנו השבוע, נאמרת הנוסח א

ם  ְוַהּכֲהִנים ֵ ָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְוָהָעם ָהעוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדׁשּ דול ּבִ י כֵהן ּגָ ד ְוַהּנוָרא ְמפָרׁש יוֵצא ִמּפִ ְכּבָ ַהּנִ

ֵניֶהם ְואוְמִרים בָּ  ֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ּפְ ּתַ רּוְך ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמׁשְ
בוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד ם ּכְ ן ִלְגמר  .ׁשֵ ּוֵ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ

ְטָהרוּ  ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ְואוֵמר ָלֶהם ּתִ ם ּכְ ֵ   8.ֶאת ַהׁשּ

אבל איך רש"י הגיע לזה פה בפירוש הפרשה? מדוע הוא לא 
  בחר בכל הפירושים ההלכתיים?

  לא הפעם הראשונה
ם בבעיה בפשט פירושו של רש"י אנו כמו תמיד כשאנו נתקלי 

בואו נראה  9פונים לשיחותיו של הרבי מליובאוויטש זיע"א.
   -איזה עומק אידר בפרשנות ומזה בתוכן 

זו איננה הפעם הראשונה משה קורא באזני עם ישראל את 
לפי חז"ל, כבר  -שם ה'. ארבעים שנה שהוא כבר עושה זאת 

                                                           
 רש"י, דברים שם. 7
 נוסח עבודת כהן גדול ביוה"כ, חזרת הש"ץ למוסף של יום הכיפורים. 8
 .106התוועדויות תשמ"ב, א', עמ'  9

  טתשע" האזינופרשת  
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המפורש כאשר  לפני כמעט מאה שנים הוא אמר את השם
ואם כן, מדוע הוא מלמד את ישראל  10הוא הכה את המצרי.

את ההלכה הזו רק כעת, ביומו האחרון, רגע לפני הכניסה 
לארץ? את ההלכה הזו הוא היה צריך ללמד אותם לכאורה 

  הרבה לפני כן!

  בהר קדשו - גדול ה' ומהולל 
זה בדיוק מה שמביא את רש"י לפירוש שלו. עכשיו אומר 

עד עכשיו עניתם אמן  -רבנו לעם ישראל דבר חדש משה 
אחרי הברכות, זה פשוט ואתם יודעים את זה, אבל עכשיו 
מתחדש דבר. אני לא אעבור את הירדן הזה, אך אתם, 
כשאשר תגיעו לארץ, תבנו מקדש, תזכו לשמוע את השם 
המפורש ותצטרכו לענות 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. 

שבמדבר, לא הוזכר השם המפורש ולכן  עד עכשיו, במשכן
 - ההלכה הזו לא הייתה למעשה אלא רק מעתה והלאה 

  .ותגיעו למקדש שבירושלים כשתכנסו לארץ

פסוק מפורש שכולנו מופיע ב רש"י אגב, יודע שזה גם 
   -שני  'שיר של יום'אומרים לפחות פעם בשבוע, ב

דֹול  ִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשוֹ  ה'ּגָ ל ְמֹאד ּבְ   11.ּוְמֻהּלָ

'הבו גודל לאלוקינו'? כאשר הוא  - 'גדול ה' ומהולל מאד'מתי 
  'בעיר אלוקינו הר קדשו'. 

  

  רק במקדש - גילוי אלוקות ברור 
אמירת  - פהבין את ההלכה הפנימית שיש ומכאן נגיע ונ

קרא השם המפורש במקדש היא גילוי אלוקות, ששם ה' נ 
ונכתב באותו אופן, וזה גילוי האלוקות הגדול והמפורש ביותר 
שיש במציאות. זה יהיה רק כאשר תכנסו לארץ ותבנו את 

   -המקדש בירושלים. זו התכלית של כל שירת 'האזינו' 

וֹ  ... ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּמֽ ֥   12.ְוִכּפֶ

   -וזה יקרה כאשר הכהן הגדול יכנס למקדש 

ם ְוָהָעם ָהע ְוַהּכֲהִנים ֵ ָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ וְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדׁשּ דול ּבִ י כֵהן ּגָ ד ְוַהּנוָרא ְמפָרׁש יוֵצא ִמּפִ ְכּבָ ַהּנִ
רּוְך  ֵניֶהם ְואוְמִרים ּבָ ֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ּפְ ּתַ ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמׁשְ

בוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד ם ּכְ   .ׁשֵ

ת הזו של סדר העבודה במוסף של יום הכיפורים ההתרגשו
אז תראו איך השמיים  -יא תיאור של גילוי האלוקות בעולם ה

  מאזינים והארץ שומעת וכל העולם כולו מגלה אלוקות. 

עד ' -משה רבנו פותח איפוא את שירת האזינו במשפט פלאי 
עכשיו ראיתם את מעמד הר סיני, אירוע מדהים שאסור 
לשכוח אותו. מאז, במהלך נדודינו במדבר, ראינו עוד גילויי 

מן, באר, ענני כבוד, ניסים פלאיים ממש,  -אלוקות מופלאים 

                                                           
 עי' שמות ב', י"ד, ברש"י. 10
 תהילים מ"ח, ב'. 11
 דברים ל"ב, מ"ג. 12

אבל מתי האלוקות תופיע פה בחיים, בתכל'ס? מתי 'גדול ה' 
.'רק 'בעיר אלהינו הר קדשו' -ומהולל מאד'? 

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
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   19:14|  18:17 -תל אביב 
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  19:11|  18:13  -טבריה ומגדל 

 19:13|  18:19 -באר שבע 
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