
ַמִים ַהֲאִזינּו  א  ה ַהשָּׁ רָּׁ     ;ַוֲאַדבֵּ

                      
ָאֶרץְוִתְשַמע  יהָּׁ    ִפי.-, ִאְמרֵּ

ר ִלְקִחי, ב טָּׁ ִתי,                          ַיֲעֹרף ַכמָּׁ    ִתַזל ַכַטל ִאְמרָּׁ
י י            ֶדֶשא,-ִכְשִעיִרם ֲעלֵּ ֶשב.-ְוִכְרִביִבים ֲעלֵּ    עֵּ

ם  ג א:ה'ִכי שֵּ בּו ֹגֶדל,                         , ֶאְקרָּׁ אהָּׁ ינּו-לֵּ    .ֹלהֵּ
ֳעלֹו,ַהּצּור  ד ִמים פָּׁ ל                   תָּׁ ט:-ִכי כָּׁ יו ִמְשפָּׁ כָּׁ    ְדרָּׁ

ֶול, ל-אֵּ  ין עָּׁ ר הּוא.                    ֱאמּונָּׁה ְואֵּ    ַצִדיק ְויָּׁשָּׁ
ת ה ם: ִשחֵּ נָּׁיו מּומָּׁ ש, ּוְפַתְלֹתל.                                  לֹו ֹלא, בָּׁ    דֹור ִעקֵּ
ל                                       -ֹזאת-, ִתְגְמלּוְלה'הַ  ו ם:ַעם נָּׁבָּׁ כָּׁ    , ְוֹלא חָּׁ

ֶנָך,-ֲהלֹוא ְשָך ַוְיכֹ                               הּוא ָאִביָך קָּׁ    ְנֶנָך.הּוא עָּׁ
ם ְימֹות ְזֹכר ז ֹדר-ֹדר ְשנֹות ִבינּו עֹולָּׁ ְך.                                                                       ;וָּׁ ֶניָך ְוֹיאְמרּו לָּׁ ְדָך ְזקֵּ    ְשַאל ָאִביָך ְוַיגֵּ

ל ֶעְליֹון  ח ם;                               ,גֹוִיםְבַהְנחֵּ    ְבַהְפִרידֹו ְבנֵּי ָאדָּׁ
ב ְגֻבֹלת ַעִמים, ל.                        ַיּצֵּ אֵּ י ִיְשרָּׁ    ְלִמְסַפר ְבנֵּ

ֶלק  ט    .ַנֲחלָּׁתוֹ ַיֲעֹקב, ֶחֶבל   :                                     ַעמוֹ , ה'ִכי חֵּ
הּו ְבֶאֶרץ  י אֵּ רִיְמצָּׁ ל ְיִשֹמן;  ,                                ִמְדבָּׁ    ּוְבֹתהּו ְילֵּ

ינֹו.                             -ְיֹסְבֶבְנהּו, ְיבֹוְננֵּהּו    ִיְּצֶרְנהּו, ְכִאישֹון עֵּ
ִעיר ִקּנֹו, ַעל יא ף;                                         -ְכֶנֶשר יָּׁ יו ְיַרחֵּ לָּׁ יו ִיְפֹרש               גֹוזָּׁ הּו ְכנָּׁפָּׁ חֵּ הּו ִיקָּׁ אֵּ תוֹ -ַעל ִישָּׁ                        .ֶאְברָּׁ

ד ַיְנֶחּנּו; ה' יב דָּׁ ין ִעמֹו,                      בָּׁ לְואֵּ ר. אֵּ    נֵּכָּׁ
הּו ַעל יג י( ָאֶרץ,-ַיְרִכבֵּ ֳמתֵּ י; ַוֹיאַכל                                            במותי )בָּׁ דָּׁ    ְתנּוֹבת שָּׁ

הּו  ִנקֵּ ַחְלִמיש                  ִמֶסַלע, ְדַבשַויֵּ    .צּורְוֶשֶמן מֵּ
ר  יד קָּׁ ֶלב-ִעם  ֹצאן,                                       ַוֲחלֵּבֶחְמַאת בָּׁ יִלים חֵּ ִרים ְואֵּ    כָּׁ

י ן ְוַעתּוִדים,-ְבנֵּ שָּׁ ה;-ִעם                   בָּׁ ֶלב, ִכְליֹות ִחטָּׁ    חֵּ
נָּׁב, ִתְשֶתה-ְוַדם ֶמר.-עֵּ ט, ַוִיְשַמן טו                           חָּׁ    ְיֻשרּון ַוִיְבעָּׁ

ַמְנתָּׁ  ; שָּׁ ִשיתָּׁ ִביתָּׁ כָּׁ הּו,לֹוַה -אֱ ַוִיֹטש                   עָּׁ שָּׁ    עָּׁ
ל  תֹו.צּור ַוְיַנבֵּ ִרים ַיְקִנֻאהּו, טז               ְיֻשעָּׁ    ;ְבזָּׁ

ֹבת, ַיְכִעיֻסהּו. ִדים יז                                  ְבתֹועֵּ    -ֱאֹלהַ ֹלא  ִיְזְבחּו ַלשֵּ
עּום ֹלא ֱאֹלִהים, אּו,                       ;ְידָּׁ ֹרב בָּׁ ִשים ִמקָּׁ    ֲחדָּׁ

יֶכם. רּום ֲאֹבתֵּ ְדָך, ֶתִש יְ צּור  יח                    ֹלא ְשעָּׁ    ;ילָּׁ
   , ַוִיְנָאץ,ה'ַוַיְרא  יט                 ְמֹחְלֶלָך. ל-אֵּ ַוִתְשַכח, 

יו נָּׁיו, ּוְבֹנתָּׁ ֶהםַוֹיאֶמר  כ                                         .ִמַכַעס בָּׁ ַני מֵּ ה פָּׁ    -ַאְסִתירָּׁ
ה  םֶאְרֶאה, מָּׁ ה,                    :ַאֲחִריתָּׁ מָּׁ    ִכי דֹור ַתְהֻפֹכת הֵּ

ִנים ֹלא ם.-בָּׁ ֻמן בָּׁ ם ִקְנאּוִני ְבֹלא כא                           אֵּ ל-הֵּ    ,אֵּ
יֶהם ִכֲעסּוִני ם ְבֹלא                         ;ְבַהְבלֵּ ם,-ַוֲאִני ַאְקִניאֵּ    עָּׁ

ם ל ַאְכִעיסֵּ ה ְבַאִפי,-ִכי כב                        .ְבגֹוי נָּׁבָּׁ ְדחָּׁ ש קָּׁ    אֵּ
   ֶאֶרץ ִויֻבלָּׁה, ַוֹתאַכל                 ְשאֹול ַתְחִתית;-ַוִתיַקד ַעד

ִרים. י הָּׁ ט מֹוְסדֵּ ימֹו,  כג                               ַוְתַלהֵּ לֵּ עֹותַאְסֶפה עָּׁ    ;רָּׁ
ם.-ִחַּצי, ֲאַכֶלה י ֶרֶשף, כד                          בָּׁ ב ּוְלֻחמֵּ עָּׁ י רָּׁ    ְמזֵּ

ֹמת, ֲאַשַלח-ְוֶשן                  ְוֶקֶטב ְמִריִרי; ם,-ְבהֵּ    בָּׁ
ר.-ִעם פָּׁ י עָּׁ ה; ַגם-ִמחּוץ ְתַשֶכל כה                                                     ֲחַמת, ֹזֲחלֵּ ימָּׁ ִרים אֵּ ֲחדָּׁ חּור-ֶחֶרב ּומֵּ    בָּׁ
ה-ַגם ה.-יֹונֵּק, ִעם-ְבתּולָּׁ יבָּׁ יֶהם; כו                              ִאיש שֵּ    ָאַמְרִתי, ַאְפאֵּ

ם.                            ֱאנֹוש, ִזְכרָּׁ ה מֵּ י כז                                ַאְשִביתָּׁ    -, ַכַעס אֹויֵּב ָאגּורלּולֵּ
ימֹו:-ֶפן רֵּ ה,-ֶפן                 ְיַנְכרּו, צָּׁ מָּׁ נּו רָּׁ דֵּ    ֹיאְמרּו יָּׁ

ל ה'ְוֹלא  ַעל כָּׁ ה;-ִכי כח                                           ֹזאת.      -פָּׁ מָּׁ צֹות הֵּ    גֹוי ֹאַבד עֵּ
ֶהם, ְתבּונָּׁה. ין בָּׁ ְכמּו, ַיְשִכילּו ֹזאת; כט                                                                                     ְואֵּ    לּו חָּׁ

ִבינּו,  םיָּׁ ד, ֶאֶלף,  ל                                                                            .ְלַאֲחִריתָּׁ ה ִיְרֹדף ֶאחָּׁ יכָּׁ    אֵּ
ה: בָּׁ ִניסּו ְרבָּׁ ם-ֹלא ִכי-ִאם                            ּוְשַנִים, יָּׁ ם, צּורָּׁ רָּׁ    ְמכָּׁ

ם. ַוה' נּוִכי ֹלא  לא                                   ִהְסִגירָּׁ ם, ְכצּורֵּ    ;צּורָּׁ
ינּו, ְפִליִלים.    ַגְפנָּׁם,ְסֹדם ִמֶגֶפן -ִכי לב                         ְוֹאְיבֵּ

הּוִמַשְדֹמת  י                   :ֲעֹמרָּׁ מֹו, ִעְּנבֵּ    -רֹוש-ֲענָּׁבֵּ
ינָּׁם; לג                     ְכֹלת ְמֹרֹרת, לָּׁמֹו.       ַאְש     ֲחַמת ַתִּניִנם, יֵּ

ר. ִנים, ַאְכזָּׁ ִדי;הּוא, -ֲהֹלא לד                               ְוֹראש ְפתָּׁ ֻמס ִעמָּׁ    כָּׁ
י. תּום, ְבאֹוְצֹרתָּׁ ם ְוִשלֵּם, לה                      חָּׁ    ִלי נָּׁקָּׁ

מּו ת תָּׁ רֹוב                           ט ַרְגלָּׁם:ְלעֵּ ם, ִכי קָּׁ ידָּׁ    יֹום אֵּ
ש ֲעִתֹדת לָּׁמֹו. ִדין -ִכי לו                               ְוחָּׁ    ,ה' ַעמוֹ יָּׁ

יו -ְוַעל דָּׁ םֲעבָּׁ    ,ָאְזַלת יָּׁד-ִכי ִיְרֶאה ִכי                           :ִיְתֶנחָּׁ
זּוב צּור ְועָּׁ ימוֹ   לז                      .                                          ְוֶאֶפס עָּׁ י   ֱאֹלהֵּ    -ְוָאַמר,   אֵּ

יּו בֹו.צּור סָּׁ לּו, לח                                                                                   , חָּׁ ימֹו ֹיאכֵּ חֵּ ֶלב ְזבָּׁ    ֲאֶשר חֵּ
ין נְ  ם;                               ִיְשתּו יֵּ    -יָּׁקּומּו, ְוַיְעְזֻרֶכם  ִסיכָּׁ

ה. יֶכם, ִסְתרָּׁ ה,  לט                                                            ְיִהי ֲעלֵּ    הּוא, ִכי ֲאִני ֲאִניְראּו ַעתָּׁ
ין  ִדי:ֱאֹלִהיםְואֵּ    ֶיה,ֲאִני ָאִמית ַוֲאחַ                   , ִעמָּׁ

א, ַחְצִתי ַוֲאִני ֶאְרפָּׁ ִדי, ַמִּציל.                מָּׁ ין ִמיָּׁ    ְואֵּ
א ֶאל-ִכי מ ִדי;-ֶאשָּׁ ַמִים, יָּׁ    ְוָאַמְרִתי, ַחי ָאֹנִכי ְלֹעלָּׁם.                         שָּׁ

ט יָּׁ                     ַשּנֹוִתי ְבַרק ַחְרִבי,-ִאם מא ז ְבִמְשפָּׁ    ִדי;ְוֹתאחֵּ
י, רָּׁ ם ְלצָּׁ ִשיב נָּׁקָּׁ    ְוִלְמַשְנַאי ֲאַשלֵּם.                אָּׁ

ם ַאְשִכיר ִחַּצי מב ר;ְוַחְרִבי תֹ                                                 ,ִמדָּׁ שָּׁ    אַכל בָּׁ
ל ְוִשְביָּׁה, ִמַדם לָּׁ ֹראש ַפְרעֹות אֹויֵּב.                          חָּׁ    מֵּ

יו ִיקֹום-ַדםִכי                                  ,               ַעמוֹ  גֹוִיםַהְרִנינּו  מג דָּׁ    ;ֲעבָּׁ
ם יו, ְונָּׁקָּׁ רָּׁ ִשיב ְלצָּׁ תֹו ַעמוֹ ְוִכֶפר                                  יָּׁ   .ַאְדמָּׁ

 דברים לא
ַלי ֶאת כח ל-ַהְקִהילּו אֵּ יֶכם; -כָּׁ יֶכם ְוֹשְטרֵּ י ִשְבטֵּ ִזְקנֵּ

ה ם,  ַוֲאַדְברָּׁ ה בָּׁ ֶלה ְוָאִעידָּׁ אֵּ ִרים הָּׁ ת ַהְדבָּׁ ְבָאְזנֵּיֶהם אֵּ
ַמִים-ֶאת ָאֶרץ-ְוֶאת ַהשָּׁ י מֹוִתי  כט .הָּׁ ַדְעִתי ַאֲחרֵּ ִכי יָּׁ
ת ַתְשִחתּון-ִכי ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתי -ְוַסְרֶתם ִמן ַהְשחֵּ

ה,  עָּׁ רָּׁ את ֶאְתֶכם הָּׁ רָּׁ ִמים ְבַאֲחִריתֶאְתֶכם; ְוקָּׁ -ִכי-ַהיָּׁ
יֶכם.-ַתֲעשּו ֶאת ה ְידֵּ י ה' ְלַהְכִעיסֹו ְבַמֲעשֵּ ינֵּ ַרע ְבעֵּ   הָּׁ

 
ֶכם ֶאתיט  ְתבּו לָּ ה כִּ ּה -ְוַעתָּ ה ַהזֹּאת ְוַלְמדָּ ירָּ ַהשִּ

ְהֶיה-ְבֵני-ֶאת יֶהם: ְלַמַען תִּ ּה ְבפִּ ימָּ ֵאל שִּ ְשרָּ -יִּ
ה ַהזֹּאת ְלֵעד ירָּ י ַהשִּ ֵאל.-לִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ  בִּ

 
ה ֲאֶשר-ֲאִביֶאּנּו ֶאל-ִכיכ  מָּׁ ֲאדָּׁ יו -הָּׁ ִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבתָּׁ

ַבת  ב ּוְדַבש ְוָאַכלזָּׁ לָּׁ ַבע  חָּׁ ןְושָּׁ שֵּ נָּׁה ֶאלְודָּׁ ֱאֹלִהים -; ּופָּׁ
ִרים,  ר ֶאתֲאחֵּ פֵּ דּום ְוִנֲאצּוִני ְוהֵּ   ְבִריִתי.-ַוֲעבָּׁ

 
 

ב ִעם-ַוֹיאֶמר ה' ֶאל טז ם -ֹמֶשה ִהְּנָך ֹשכֵּ ֲאֹבֶתיָך; ְוקָּׁ
י  ה ַאֲחרֵּ נָּׁ ם ַהֶזה ְוזָּׁ עָּׁ יהָּׁ ַכר ֱאֹלהֵּ ָאֶרץ-נֵּ א הָּׁ -ֲאֶשר הּוא בָּׁ

ר ֶאת פֵּ ַבִני ְוהֵּ ה ְבִקְרבֹו ַוֲעזָּׁ מָּׁ ַרִתי ִאתוֹ -שָּׁ  .ְבִריִתי ֲאֶשר כָּׁ
 
 

ה יז רָּׁ ַני ַההּוא ַוֲעַזְבִתים -בֹו ַביֹום ַאִפי ְוחָּׁ ְוִהְסַתְרִתי פָּׁ
ֶהם ה  מֵּ יָּׁ ֻאהּו  ֶלֱאֹכלְוהָּׁ עֹותּוְמצָּׁ רֹותַרבֹות  רָּׁ ; ְוָאַמר ְוצָּׁ

אּוִני -ַביֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִכי ין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי ְמצָּׁ אֵּ
עֹות רָּׁ ֶלה. הָּׁ אֵּ רְוָאֹנִכי  יח הָּׁ ַני ַביֹום ַההּוא  ַאְסִתיר ַהְסתֵּ פָּׁ
ל נָּׁה ֶאל-ַעל כָּׁ ה ִכי פָּׁ שָּׁ ה ֲאֶשר עָּׁ עָּׁ רָּׁ ִרים.-הָּׁ  ֱאֹלִהים ֲאחֵּ

 
 

יָּׁה ִכי כא עֹותִתְמֶצאןָּׁ ֹאתֹו -ְוהָּׁ רֹותַרבֹות  רָּׁ  ְוצָּׁ
ַכח  שָּ י ֹלא תִּ יו ְלֵעד כִּ נָּ ה ַהזֹּאת ְלפָּ ירָּ ה ַהשִּ ְנתָּ ְועָּ

י ַזְרעוֹּ  פִּ ַדְעִתי מִּ ִיְצרֹו ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה -ֶאתִכי יָּׁ
ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי.-ַהיֹום ְבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל  הָּׁ

 
 
 
 
 
 
  

 בימי ירבעם בן יואש  אף שחטאו מאד נושעו.התקיים 
ָאה ה' ֶאת-ִכי כו מלכים ב פרק יד ל-רָּׁ אֵּ           ;ֹמֶרה ְמֹאד ֳעִני ִיְשרָּׁ

זּוב צּור ְוֶאֶפס עָּׁ ל. ְוֶאֶפס עָּׁ אֵּ ר ְלִיְשרָּׁ ין ֹעזֵּ ִלְמחֹות -ִדֶבר ה'-ְוֹלא כז ְואֵּ
ם ֶבן-ֶאת ְבעָּׁ רָּׁ ם ְבַיד יָּׁ ִים; ַויֹוִשיעֵּ מָּׁ ל ִמַתַחת ַהשָּׁ אֵּ ם ִיְשרָּׁ ש-שֵּ  .יֹואָּׁ

   תהילים פרק עט, י
ה  יֶהם-ַאיֵּה אֱ -ֹיאְמרּו ַהגֹוִיםלָּׁמָּׁ ַדע ֹלהֵּ  ַבֹגִיים: ִיּוָּׁ

ינֵּינּו;  ֶדיָך-ַדם ִנְקַמת   ְלעֵּ פּוְך. ֲעבָּׁ  ַהשָּׁ

 תהלים קו
ַעִמים-ִהְשִמידּו, ֶאת-ֹלא  לד  ֶהם -הָּׁ  .ֲאֶשר ָאַמר ה' לָּׁ

ְרבּו ַבגֹוִים;  לה יֶהם.  ַוִיְתעָּׁ  ַוִיְלְמדּו, ַמֲעשֵּ
יֶהם; -ַוַיַעְבדּו ֶאת  לו ש.   ֲעַצבֵּ ֶהם ְלמֹוקֵּ  ַוִיְהיּו לָּׁ
יֶהם-ְבנֵּיֶהם, ְוֶאת-ֶאת ַוִיְזְבחּו  לז ִדים-ְבנֹותֵּ  .ַלשֵּ
ִקי ַדם  לח ם נָּׁ יֶהם-ַוִיְשְפכּו דָּׁ ַען; ִזְבחּוֲאֶשר -ְבנֵּיֶהם ּוְבנֹותֵּ י ְכנָּׁ  ַלֲעַצבֵּ

ָאֶרץ,      ִמים.  ַוֶתֱחַנף הָּׁ  ַבדָּׁ
יֶהם;  לט יֶהם.  ַוִיְטְמאּו ְבַמֲעשֵּ  ַוִיְזנּו, ְבַמַעְללֵּ
ב, ֶאת   ; ה' ְבַעמוֹ ַאף -ַוִיַחר   מ עֵּ  .ַנֲחלָּׁתוֹ -ַוְיתָּׁ

יֶהם.   גֹוִים; -ַוִיְתנֵּם ְבַיד  מא ֶהם, שְֹנאֵּ  ַוִיְמְשלּו בָּׁ
יֶהם;   מב צּום אֹוְיבֵּ ם.   ַוִיְלחָּׁ דָּׁ ְנעּו, ַתַחת יָּׁ  ַוִיכָּׁ
ֹמכּו, ַבֲעו  מג ם; ַויָּׁ תָּׁ ה ַיְמרּו ַבֲעצָּׁ מָּׁ ִמים ַרבֹות, ַיִּצילֵּם: ְוהֵּ  ֹנָּׁם.ְפעָּׁ
ֶהם  מד ְמעֹו, ֶאת    -ַוַיְרא, ַבַּצר לָּׁ ם.-ְבשָּׁ  ִרּנָּׁתָּׁ
ֶהם ְבִריתֹו;   מה ם   ַוִיְזֹכר לָּׁ ו.ַוִיּנָּׁחֵּ דָּׁ  , ְכֹרב ֲחסָּׁ
ם ְלַרֲחִמים  מו ן אֹותָּׁ יֶהם.-לִלְפנֵּי, כָּׁ -ַוִיתֵּ  שֹובֵּ
נּו ה' אֱ   מז ינּו, -הֹוִשיעֵּ נּו, ִמן   ֹלהֵּ  ַהגֹוִים:-ְוַקְבצֵּ

ְדֶשָך;       ם קָּׁ ֶתָך.   ְלֹהדֹות, ְלשֵּ ַח, ִבְתִהלָּׁ  ְלִהְשַתבֵּ

 השירה -פרק לב פרשת האזינו
 מקבילות ב: עמוד 



 

Parashat Haazinu 

This poem of sadness includes within it many textual parallels, among them to the previous 
parasha which foreshadowed and described the catastrophe.  

At the same time, these parallels seem to indicate that this poem refers specifically to the period 
of the Shoftim; in Tehillim, the parallel source clearly points to this. The period of the Shoftim 
was one of internal exile. When the Jewish people sinned and worshipped idols, God enslaved 
them by means of the surrounding nations rather than exile them from the land of Israel. This 
served as a mini-exile whose purpose was to turn the hearts of the people back to God. 
Unfortunately, the people did not heed these warnings.  

We also find parallels to the period of the Kings, but there, too, the warnings went unheeded. 

Finally, after all the warnings were ignored, the terrible destruction and devastation described in 
Parashat Ki Tavo comes to be. 

Let us hope that we have earned the lessons. My father-in-law would often repeat an important 
idea: "Our nation has the longest history, but the shortest memory." Let us hope that this has 
changed. 

 

 

 
 


