
 קודש האזינו שיחות

 spinkarebbe@gmail.com         א
 

 פרשת האזינו

  טיש ליל שב"ק

, 'האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי' )לב, א(. איתא בספרי האזינו השמים ואדברה
אמר לו הקב"ה למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמים ובארץ שבראתי לשמשכם, שמא שינו 
את מידתם, או שמא גלגל חמה אינו עולה אלא מן המזרח ומאיר לכל העולם כולו, ותשמע הארץ 

אמרי פי, הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם, שמא שינתה את מדתה, שמא זרעתם ולא צמחה, 
ר, ומה אלו שלא נעשו לשכר ולא להפסד, אם זוכים אין מקבלים שכר ואם והרי דברים קל וחומ

חוטאים אין מקבלים פורענות, לא שינו את מידתם, אתם שאם זכיתם אתם מקבלים שכר ואם 
 חטאתם אתם מקבלים פורענות, על אחת כמה וכמה שאתם צריכים שלא תשנו את מדותיכם.

, הלא השמים והארץ אין להם בחירה כלל ולנו יש לכאורה הקשה השפ"א )תרל"ז( מהו הקל וחומר
אף כי אין להם בחירה. אך כי גם זה בכלל הבחירה בחירה, א"כ אנחנו לא דומים בכלל? אלא מסביר 

שניתן לאדם, שיוכל לבחור להיות ברשות הבורא יתברך ושיקח ממנו הבחירה. ואמת, כי אין יכולין 
 , ולא בחכמת אדם בלבד.לתקן עצמו כראוי רק על ידי ביטול הבחירה

לפני חטא עץ הדעת לא היה לאדם בחירה כלל, ואז היינו חיים עם הסיבות, והיה ברור בכל דהיינו 
דבר שהכל מאת הקב"ה, אח"כ הגיע הנחש ואמר לאדם למה אין לך בחירה לבחור בטוב או ברע, 

ומר הרמב"ן ובאמת תאכל מעץ הדעת ושיהיה לך מעכשיו בחירה, אז הלך אדם ואכל מהעץ הדעת, א
מאז קבלנו בחירה בכל דבר, אבל עבודת האדם הוא לבחור שאין לנו בחירה כלל ולהחזיר הכל 
להקב"ה, אדם שלא חי עם הקב"ה חושב כאילו שיש לו בחירה לעשות מה שהוא רוצה, אבל העיקר 

 הוא לחיות אחד עם הקב"ה ולבחור שאין לנו בחירה כלל.

שם תיאבון וזה אוכל לשם שמים, דהיינו שתי אנשים עושים אותו שנים שצלו פסחיהם זה אוכל ל
דבר, רק תלוי מה אדם חושב, אחד שלא חי עם הקב"ה וחושב שיש לו בחירה אוכל לשם תיאבון, 

 ואחד שחי עם הקב"ה ויודע שאין לנו בחירה כלל אז אוכל לשם שמים.

צמו ותמיד יהיה לו חסר באיזה ישראל נקראים שולמית, כי הלא אדם לא יכול להגיע לשלימות מע
דבר, א"כ אחד שלא חי עם הקב"ה באמת לא מגיע לשלימות אף פעם, אבל אחד שמוסר נפשו 
 להקב"ה ומבטל את עצמו לגמרי להקב"ה מגיע לשלימות, כי ברגע שחי עם הקב"ה שם יש שלימות.

אנחנו צריכים לבחור א"כ נכון שלשמים וארץ אין בחירה ולנו יש א"כ מה הדמיון כלל, אלא כנ"ל ש
להיות כמו השמים והארץ שאין להם בחירה ועושים מה שהקב"ה אומר לך לעשות, וכמו שלהם אין 

 בחירה גם אנחנו צריכים לבחור שאין לנו בחירה.

וזה שכתוב וישמן ישורון ויבעט, ויטוש אלוה עשהו, אין הכוונה בבשר ויין, רק וממשיך השפ"א, 
ים, רק ששוכח שהוא בכוח עליון, כמו שכתוב אלוה עשהו, על ידי אף השמן במצות ומעשים טוב

 ו ממדרגתו, רק לבטל עצמו לעזרת השם יתברך.זה נופל ח"

*** 

אומרים בתפילה קודם נטילת לולב, ולידע איך שמך נקרא עלי ויראו מגשת אלי, ובנענועי אותם 
לכאורה קשה מהו הכוונה ולידע תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנוה אפריון למכון בית אלקינו. 

איך שמך נקרא עלי, מאיזה דעת מדברים? ועוד בפסוק כתוב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 
 הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. ג"כ קשה כנ"ל מאיזה דעת אנחנו מדברים?

עת המתפשט במידות'. איתא בדברי חיים להסביר את הענין, שיש ב' מיני דעת, 'דעת המכריע', ד
דהיינו אדם יש לו מחשבה לעשות משהו, ואח"כ הוא חושב הלאה כל הפרטים שצריכים כדי 
לעשותו, ובאמצע עולה לו כל מיני שאלות האם לעשות כן או אחרת, וע"ז בא דעת המכריע ומחליט 

זהו נקרא  איך לעשותו ובאיזה דרך וכיון, אבל זה עוד במחשבה ועוד לא הלך לבצע אותו למעשה,
דעת המכריע, ואח"כ יש דעת המבצע שהוא הולך לעשות בפועל ממש כפי מה שהוא החליט מקודם 

, כמו"כ מצינו במדינה שיש כנסת ששם מחליטים חוקים, אבל הם לא עושים בפועל בדעת המכריע
רק מחליטים מה לעשות, הבית משפט הם מבצעים בפועל מה שהחליט שם בכנסת, דהיינו הכנסת 

 דעת המכריע, ובית משפט הוא דעת המבצע. הוא

אותו דבר הוא בעבודת השם ית', אדם יש לו בחירה האם לבחור בהקב"ה או לא, ואח"כ מגיע דעת 
המכריע והוא מחליט לבחור שאין לו בחירה, אבל זה עדיין בדעת והוא עוד לא עשה אותו בפועל 

עס או תאווה או מידה אחרת ואתה ממש, אח"כ יש דעת המתפשט במידות, דהיינו כשעולה לך כ
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שותק ולא עונה ואתה חי שם עם הקב"ה, זה נקרא דעת במידות, דעת המבצע בפועל, דהיינו 
בהתחלה יש דעת המכריע שהוא מחליט לחיות עם הקב"ה אבל זה רק במוחין והוא עוד לא הוריד 

שם עם הקב"ה אז  אותו לתוך המידות ששם מבצעים למעשה את הדעת, א"כ כשעולה לו מידה וחי
זה דעת במידות. דעת המכריע הוא בחינת מקיף שזה עוד לא כ"כ מושג לאדם וזה עוד לא מובן כ"כ, 

 דעת המתפשט במידות הוא דעת שנמשך ממקיפים למעשה שאדם משתמש עם זה בפועל ממש.

נקרא עבודה שלנו בסוכות הוא להגיע לדעת במידות ולא רק לדעת המכריע, וזהו ולידע איך שמך 
עלי, הכוונה בסוכות אנחנו רוצים למשוך את הדעת עליון שזה דעת המכריע ולהגיע לדעת התחתון 

ועל דעת זה התורה מדברת, דהיינו לחיות עם הקב"ה שזה דעת במידות ולחיות גם שם עם הקב"ה, 
 רק בדעת המכריע זה לא העיקר, העיקר הוא לחיות איתו גם במידות.

כתוב בספרים שהדעת היו בגלות, הכוונה הוא הדעת שבמידות היה  כשבני ישראל היו במצרים
בגלות, שאז לא היה אפשרות לחיות עם הקב"ה בכל דבר, אבל דעת המכריע היה, כי הלא כל יהודי 
במקורו טהור הוא וחי עם הקב"ה בכל מקום וזמן ולא משנה איפה הוא נמצא, א"כ ע"י שהיה לנו 

וח א"כ כשנכנסו לסוכה להגיע לדעת במידות ג"כ, אבל אם לא היה לפני זה דעת המכריע היה לנו הכ
לנו הדעת המכריע לפני זה היינו יוצאים ממצרים פיזית והיינו נכנסים לסוכה בלי יכולת לקבל משהו 
מהסוכה, אבל היות שהקב"ה נתן לנו לפני זה את הכוח להיות אתו בדעת המכריע, אז כשנכנסנו 

יות אתו בדעת שבמידות, וזהו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל לסוכה קבלנו גם את הכוח לח
בהוציאי אותם מארץ מצרים, היות שהיינו אותו לפני זה בדעת המכריע היה לנו את הכוח אח"כ גם 

 להיות איתו בדעת שבמידות.

 אבל כדי להגיע לזה אדם צריך להיות טהור בלי שום עונות, כי השיגוני עונותי ולא יכולתי לראות,
א"כ אז אי אפשר למשוך את הקב"ה ולחיות אתו גם במידות, ומשום הכי הקב"ה נתן לנו לפני זה 
ראש השנה ויום כיפור שאז אנחנו נטהרים לפניו ית' שמו, ואז יכלנו לראות את הקב"ה ואז אנו 

 יכולים לראות את הקב"ה גם בדעת התחתון שזה בדעת המתפשט במידות.

ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה. לכאורה הלא וב אצל אברהם אבינו ובזה הדברי חיים מסביר שכת
אברהם נסע מדרום לצפון, ולמה כתוב נגבה? ועוד בהמשך כתוב וילך למסעיו מנגב ועד בית קל, 

 שנסע מדרום לצפון, א"כ מהו הכוונה הנגבה?

שם אפילו אלא השאלה לאיזה כיון אתה הולך, אדם שנוסע לוורשה ברגע שעלה על הרכבת שנוסע ל
שבאמצע נוסע קצת צפונה קצת דרומה או מזרח או מעריב אבל הוא נוסע לוורשה, אברהם אבינו 
הכיון שלו היה להגיע להקב"ה וזה היה בחינת מקיף שלו ובחינת דעת המכריע, א"כ אפילו שבפועל 

יון שלו הוא עוד לא היה בכיון הזה ועוד להיפך באמצע נפל כמה פעמים וקם ועוד פעם נפל אבל הכ
 היה להגיע לשם, אז זה נקרא שנוסע לנגבה.

וכן פירוש רש"י שם הלוך ונוסע, לפרקים, יושב כאן חודש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום 
אחר, וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והיא לצד ירושלים, שהיא בחלקו של יהודה 

שהיא נחלתו. דהיינו מה שיש בדעת המכריע לפני זה שנטלו בדרומה של ארץ ישראל, להר המוריה 
בסוף יש כוח למשוך אותו לדעת שבמידות, וכן אברהם שרצה להגיע להקב"ה אפילו שבפועל עוד 

 לא היה שם כבר נקרא שהוא שם, ולמעשה בסוף הגיע לשם.

ם ברש"י בחזרתו פרע הקפותיו. כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר כשהלך אברהובזה מסביר שכתוב 
ועוד אמרו  לעקידה ואמר לכולם שיש הקב"ה בעולם אף אחד לא האמין לו ולא היה למי לדבר,

וכבר היה לו כסף  אח"כ כשחזר שהם שלא מאמינים בהקב"ה יש להם כל טוב ולאברהם אין כלום,
הכניס לכולם שיש בורא  התחילו להאמין בהקב"ה, ואז כבר ידעו כולם ממעשה עקידה ואזו וזהב

ומנהיג לבירה. אבל הדברי חיים אומר כשהלך היה לו רק דעת המכריע ולא דעת במידות, וכשחזר 
משם כבר היה לו דעת גם במידות, וזה נקרא פרע שמלשון נפרע ונתגלו הקפותיו, דהיינו שנתגלו מה 

 שהיה לו בדעת המכריע והצליח להוריד את הכל לדעת שבמידות.

עד אז היה כמה שניסו להוריד את הקב"ה עד דעת שבמידות, אבל לא הצליחו, בהתחלה ולמעשה 
היה להם דעת המכריע אבל כשזה הגיע למעשה נאבדו שם, רק אחד היה אברהם אבינו שירד 
למקומות הכי נמוכים ועבר את כל הניסיונות והצליח להגיע ולרדת עד דעת התחתון שזה דעת 

 בצע.המתפשט במידות שזה דעת המ

וזה עבודה שלנו בימי הסוכה, כי סוכה ר"ת סומך ד' לכל הנופלים, דהיינו השאלה מה אנחנו רוצים 
מהסוכה, אפשר העיקר לצאת וללכת הלאה, אבל אפשר להגיע ולדעת שמזה אנו מקבלים כוח להגיע 

ך בדרעד הדעת התחתון שזה דעת במידות ולחיות עם הקב"ה בכל המצבים, ואפילו שאנו נופלים 
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אנו לא מהנופלים אלא מהקמים, והעיקר לדעת מה הכיון שלנו, וכמו שאמר הבעש"ט הק' שאיפה 
שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, ואם המחשבה שלנו הוא להיות עם הקב"ה גם בדעת המבצע 

 אנחנו שם.

וזה הפשט בפסוק האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ, עבודת האדם הוא לא רק בדעת המכריע 
שמים אלא אפילו בדעת שבמידות שזה הארץ, בכל דבר אמרי פי צריכים אנו להכניס את שזה ה

 הקב"ה שמחיה כל דבר.

ובזה מסביר השפ"א )בסוכות תרל"ה( מה שכתוב במשנה עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית 
המקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. בפשטות לומדים שבאמת לא היה מקום, רק בנס 

קום. אבל השפ"א אומר שהכל הקב"ה עושה לך, אבל הוא רוצה שתחשוב שכאילו שזה מגיע היה מ
 פירוש בנס, ומשתחוים רוחים, כאילו היה בזכותם.ממך, ובאמת הכל מאתו ית' שמו. 

*** 

זי"ע הגם  הסביר הרה"ק רבי זושאאלקים דיבר בקדשו אעלוזה אחלקה שכם ועמק סוכות אמדד. 
ששורה ח"ו מידת הדין, הוא עדיין בשמחה, אלקים מרמז על מידת הדין, דיבר, לשון קשה, והיינו 
אלקים דיבר בקדשו, כשיש ח"ו מידת הדין בעם ישראל קדושים, אעלוזה, בכל זאת אני בשמחה, 

אות משום מצות סוכה שיש לנו, אחלקה שכם ועמק סוכות אמדד, והביאור הוא דבשנה יש שלוש מ
ושישים וחמשה ימים, טפח סוכה מכפר על יום עבירות, ובסוכה כשרה צריך שלושה דפנות והכשרה 
עד עשרים אמה, בחשבון יוצא דבכל דופן ק"כ טפחים, דהרי אמה ששה טפחים, ובג' דפנות ש"ס 
טפחים, שלוש מאות ושישים ימים משנות החמה, מתכפרים בש"ס טפחים, ועוד חמשה ימים אינם 

ם כפרה שהם הד' ימים שבין יום כיפור לסוכות שבהם אין לאדם פנאי לחטוא, ויום הראשון צריכי
של חג הסוכות שהוא ראשון לחשבון עוונות, וזהו שע"י מצות סוכה אחלקה שכם שהוא ש"ס ימות 

 השנה, ועמק סוכות אמדד, ע"י מדידת הטפחים של הסוכה מתכפרים ימות השנה.

דלכן מצינו אצל הרבי'ס שעושים סוכות גדולות מאוד יותר מהשיעור, והוסיף כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
 בכדי לכפר גם על העבירות של כל החסידים המסתופפים בצילם.

*** 

איתא בחקל יצחק על הפסוק והשענו תחת העץ. איתא בפייט יום ב' דסוכות, אלים כהשעין אב תחת 
העץ והיו יושבין תחתיו כתחת  עץ סוכה, ופי' המטה לוי כשהשעין אברהם את המלאכים תחת

הסוכה. והנה הא דהשעין אברהם את המלאכים בסוכה היה בחג, אכן קשה מדוע לא הכניסם 
 בסוכה ממש, כי בודאי היה לאברהם אבינו סוכה טובה ולמה הכניסן תחת האשל?.

או וי"ל עפמ"ש רש"י דכערביים נדמו לו, וא"כ היה מסופק אם הם מלאכים, או גרים עובדי ד', 
ערביים. ודברתי עם מרן האם נכון להכניס עכו"ם לסוכה, והסכים שלא להכניסו רק לצאת לחוצה 
ולדבר עמו. כידוע היה מגיע הרבה דואר להרה"ק האמרי יוסף זי"ע, והגוי שהביא את הדואר רצה 

ך להיכנס כדי שהאמרי יוסף יחתום שקיבלו, אבל לא רצה להכניסו לתוכו. כידוע שצדיקים אמרו אי
באמת אפשר להיכנס לסוכה הלא הוא מלא שמות ואסור לדרוך על שמות, אלא כל יהודי הוא שמות 
ומותר לשום אחד על השני, אבל גוי אסור להכניסו כי הוא לא שמות. בצאנז ידעו שלא יורקים 

 בסוכה מפאת הקדושה.

לא, דשמא וע"כ לא ידע אברהם אבינו מה לעשות עם המלאכים אם להכניסם להסוכה שלו או 
ערביים הם. וע"כ נתחכם לעשות סוכה תחת האילן ולהרבות סכך על הענפים של האילן, דממה 

ברוב והיא סוכה כשרה, ואם ערביים הם אז לא נתבטלו נפשך, אם עובדי השי"ת הם הענפים נתבטלו 
גם  ברוב, דדין ביטול ברוב היא חדשה התורה לישראל ולא לבן נח, וא"כ לאו סוכה היא ויכולין

 עכו"ם לישב בה.

*** 

'האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי'. ונראה להסביר את הענין שיש הערן ויש 
דערהערן, אומרים שאו שזה בכלל לא נכנס לאוזן או שזה נכנס ויצא מצד שני, דהיינו שיש אנשים 

אזנה פשוטה שרק שומעים, אבל העיקר הוא דערהערן שזה להפנים. וזהו האזינו שזה לא סתם ה
 אלא להפנים מה ששומעים ושזה יכנס לעצמות עמוק.

עכשיו אנו עומדים בחודש תשרי, יש אנשים שכמו שזה הגיע כן זה נגמר ולא יוצאים מכל החודש 
הזה עם כולם, אבל העיקר הוא להפנים ולהוציא מה שהחודש הזה יכול לתת לך. אפשר להמחיש 
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ים שבאים כי יש רכב מפואר עם מלא אורות, יש אנשים את זאת לשמחת הכנסת ספר תורה, יש אנש
שבאים כי יש אבוקות, ויש אנשים שבאים בשביל לשמח עם התורה, אותו דבר מהסוכה אנו יכולים 
להוציא דברים גדולים, יש אנשים שעסוקים עם האורות וקישוטים שיש ושוכחים את העיקר, 

 להפנים אותו.מהסוכה אפשר להגיע לחיות אחד עם הקב"ה וצריכים 

אומרים שאליעזר היה דולה ומשקה תורת רבו לאחרים. א"כ לכאורה איך אחרי כ"כ הרבה שנים 
שהוא שמע את התורות של אברהם וכתב אותם נשאר עדיין ארור ולא נהיה ברוך, אלא כי הוא היה 

שלא היה , דהיינו לוקח את התורות מרבו ומעביר אותו לאחרים, אבל לתוך עצמו לא נכנס שום דבר
 מפנים לעצמו שום דבר. א"כ העיקר הוא להפנים ולא סתם לעבור את החודש וללכת הלאה.

כתוב שיום הראשון של סוכות הוא ראשון לחשבון עונות, בפשטות הכוונה הוא שעד אז עוד אין זמן 
דברנו שיש דעת המכריע ויש דעת המבצע שזה דעת בירות. ונראה להסביר באופן אחר, לעשות ע
בדעת המכריע אין עדיין עונות כי זה במוחין, ורק בליל סוכות שאז נכנס לנו דעת המבצע  במידות,

מתחיל חשבון עונות, אבל זה לא אומר שעד אז אנחנו לא עושים עבירות, אלא עושים בלי סוף, רק 
 החשבון מתחיל רק כשנכנס הדעת המבצע שאז זה במידות ושם יש חשבון עונות.

ים ברגע שאתה תתחיל להפנים לעומק הענין ושיהיה דערהערן ולא סתם הערן, אז א"כ האזינו השמ
יהיה ואדברה הקב"ה יתן לך מילים שלא היה לך עד עכשיו, ואז יהיה ותשמע הארץ אמרי פי. אבל 
כי גוי אבד עצות המה, דהיינו יש אנשים שלומדים תורה כדי שיהיה להם עצות, כמו שאחד אמר 

ט עם כל הנושאי כלים ועכשיו הוא יכול ללכת ולסדר בעיריה הכל מה שהוא שהוא לומד חושן משפ
צריך, דהיינו שהוא לא לומד תורה כדי להגיע לדביקות בהקב"ה, שזה רק עצות בשבילו, ואין בהם 

והעיקר הוא לדעת את  אז הם גוי אבד עצות, תבונה שהם לא מפנימים לעומק לעצמם את התורה,
   ולא סתם לעבור וללכת הלאה. סוכות שמגיע עכשיו טוב ת התורה ואת היוםהכיוון הנכון ולהפנים א

  

 

                


