
 

 (2לפרשת האזינו )

 

א.  עוד דרך לסכם את קורות הקשר בין עם ישראל ואלהיו: כמטאפורה משפחתית. אלהים הוא ההורים  

בוגר שלא ידע להעריך את הנתינה ונטש את בית  -נער -המעניקים והנבגדים, וישראל הוא התינוק 

 כמה כאב.  הוריו לחפש לו דרך חדשה. כמה אהבה נשקפת מן התיאור הזה,

 

י ֵחֶלק הב.   ְצרֶ  ’)ט( כִּ ֹמן ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו יִּ ְדָבר ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְישִּ ְמָצֵאהּו ְבֶאֶרץ מִּ ְנהּו  ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו: )י( יִּ

ְפֹרׂש ְכָנָפיו יִּ  ּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף יִּ יר קִּ ישֹון ֵעינֹו: )יא( ְכֶנֶשר ָיעִּ ָשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו: )יב( הְכאִּ ָבָדד ַיְנֶחּנּו   ’ָקֵחהּו יִּ

ֶסַלע ְוֶשמֶ  ֵקהּו ְדַבש מִּ ֵבהּו ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ ַוֹיאַכל ְתנּוֹבת ָׂשָדי ַוֵינִּ ּמֹו ֵאל ֵנָכר: )יג( ַיְרכִּ יש צּור: )יד(  ְוֵאין עִּ ן ֵמַחְלמִּ

ם ֵחֶלב ָכרִּ  ְשֶתה ָחֶמר:  ֶחְמַאת ָבָקר ַוֲחֵלב ֹצאן עִּ ָטה ְוַדם ֵעָנב תִּ ְליֹות חִּ ם ֵחֶלב כִּ ים עִּ ים ְבֵני ָבָשן ְוַעתּודִּ ים ְוֵאילִּ

ָעתֹו: ) ֹטש ֱאלֹוַה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵבל צּור ְישֻׁ יָת ַויִּ יָת ָכׂשִּ ְבָעט ָשַמְנָת ָעבִּ רּון ַויִּ ְשַמן ְישֻׁ ים ְבתֹועֵ )טו( ַויִּ הּו ְבָזרִּ אֻׁ ֹבת טז( ַיְקנִּ

ָקֹרב ָבאּו ֹלא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם ים מִּ ים ֹלא ְיָדעּום ֲחָדשִּ ים ֹלא ֱאֹלַה ֱאֹלהִּ ְזְבחּו ַלֵשדִּ הּו: )יז( יִּ יסֻׁ : )יח( צּור ְיָלְדָך  ַיְכעִּ

ַכַעס ָבָניו ּוְבֹנָתיו: )כ( ַויֹ  ְנָאץ מִּ ְשַכח ֵאל ְמֹחְלֶלָך: )יט( ַוַיְרא ְיֹדָוד ַויִּ י ַותִּ יָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה  ֶתשִּ אֶמר ַאְסתִּ

ן ָבם:  ]דברים לב,  ים ֹלא ֵאמֻׁ ֹכת ֵהָּמה ָבנִּ י דֹור ַתְהפֻׁ יָתם כִּ  [ 20  – 9ַאֲחרִּ

 

ילדיהם הוא הסתר הפנים, ההתעלמות  - ההורים על ישראל-ג.  העונש הגדול ביותר שיכול להטיל אלהים 

ת נוספת לפגישת פיוס, כדי שלא ניפרד עוד, כדי שלא  וההעלמות. ביום הכיפורים ניתנת לנו הזדמנו 

 נישאר יתומים. 

 

 / יונה וולך    לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלהיםד.   

 

 לעולם לא אשמע עוד את קולו המתוק של האלהים 

 לעולם לא יעבור עוד קולו תחת חלוני 

 טיפות גדולות ירדו במרחבים אות 

 א עוד בחלוני אין האלהים ב

 איך אוכל עוד לראות את גופו המתוק 

 לצלול בעיניו לא ארד עוד לשלות 

 מבטים יחלפו ביקום כמו רוח 

 איך אזכור את היופי הזה ולא אבך 

 ימים יעברו בחיי כמו רטטים בגוף 

כֶּה   ליד רסיסים של זכרי מגע נשברים עוד יותר מבֶּ

 לעולם לא יעבור קול הגעגועים את הסף 

 יה כמו מתיו בזכרונות, כמו הויה עת אדם יח  

 ולא יעמוד מבטו המתוק ליד מיטתי ואבכה.  

 


