פרשת האזינו – סגולה להצלחה ולפרנסה
אחת המסורות מפי המהר"ל מפראג היא לומר כל יום את שירת "האזינו" (דברים פרק לב) ,משום
שהדבר מהוה סגולה להצלחה ולאריכות ימים ,וכן הורה הרב הקדוש המגיד ממזריטש זצוק"ל זיע"א,
ללמוד שירת "האזינו" בעל פה ,ואילו האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצוק"ל זיע"א מחב"ד
אמר" :שמעתי מגדולים ששירת "האזינו" צריך יהודי לדעת בעל פה .אילו ידעו אנשי עסקים על שפע
הברכה הגדולה בעסקיהם ששירת "האזינו" על-פה יכולה לפעול ,היו נזהרים בכך הרבה יותר".

הַ אֲזִ ינּו הַ שָּׁ מַ יִם ַואֲדַ בֵּ רָּׁ ה וְ תִ שְ מַ ע הָּׁ ָארֶ ץ אִ מְ רֵּ י פִ יַ :י ֲערֹף כַמָּׁ טָּׁ ר לִ ְקחִ י תִ זַל כַטַ ל אִ מְ רָּׁ תִ י כִ ְשעִ ִירם ֲעלֵּי דֶ שֶ א
וְ כִ ְרבִ יבִ ים ֲעלֵּי עֵּ שֶ ב :כִ י שֵּ ם ְי ָּׁי אֶ ְקרָּׁ א הָּׁ בּו גֹ דֶ ל לֵּאל ֹוהֵּ ינּו :הַ ּצּור תָּׁ מִ ים פָּׁ עֳל ֹו כִ י כָּׁל ְדרָּׁ כָּׁיו מִ ְשפָּׁט אֵּ ל
אֱמּונָּׁה וְ אֵּ ין עָּׁ וֶל צַ ִדיק וְ יָּׁשָּׁ ר הּואִ :שחֵּ ת ל ֹו ֹלא בָּׁ נָּׁיו מּומָּׁ ם דוֹר עִ קֵּ ש ּופְ תַ לְ תֹ לֲ :ה ַל ְי ָּׁי תִ גְ מְ לּו זֹאת עַ ם נָּׁבָּׁ ל
וְ ֹלא חָּׁ כָּׁם ֲהלוֹא הּוא ָאבִ יָך קָּׁ נֶָך הּוא עָּׁ שְ ָך ַויְכֹ ְננֶָך :זְ כֹ ר יְמוֹת ע ֹולָּׁם בִ ינּו שְ נוֹת דוֹר וָּׁדוֹר ְשַאל ָאבִ יָך וְ ַיג ְֵּדָך
זְ קֵּ נֶיָך וְ יֹאמְ רּו לְָּׁך :בְ הַ נְחֵּ ל עֶ לְ יוֹן ג ֹויִם בְ הַ פְ ִריד ֹו בְ נֵּי ָאדָּׁ ם יַּצֵּ ב גְ בֹֻלת עַ מִ ים לְ ִמסְ פַר בְ נֵּי ִי ְשרָּׁ אֵּ ל :כִ י חֵּ לֶק ְי ָּׁי
עַ מ ֹו ַיעֲקֹ ב חֶ בֶ ל ַנ ֲחלָּׁתוֹ :יִמְ צָּׁ אֵּ הּו בְ אֶ רֶ ץ מִ ְדבָּׁ ר ּובְ תֹ הּו ְילֵּל י ְִשמֹ ן יְסֹ בְ בֶ נְהּו יְב ֹו ְננֵּהּו יִּצְ רֶ נְהּו כְ אִ ישוֹן עֵּ ינוֹ:
כְ נֶשֶ ר יָּׁעִ יר ִקּנ ֹו עַ ל ג ֹו ָּׁזלָּׁיו יְרַ חֵּ ף יִפְ רֹש כְ נָּׁפָּׁ יו יִקָּׁ חֵּ הּו יִשָּׁ אֵּ הּו עַ ל אֶ בְ רָּׁ תוְֹ :י ָּׁי בָּׁ דָּׁ ד ַינְחֶ ּנּו וְ אֵּ ין עִ מ ֹו אֵּ ל
ֵּנכָּׁרַ :י ְרכִ בֵּ הּו עַ ל בָּׁ מֳתֵּ י ָארֶ ץ ַויֹאכַל תְ נּובֹת שָּׁ דָּׁ י ַו ֵּינִקֵּ הּו ְדבַ ש מִ סֶ לַע וְ שֶ מֶ ן מֵּ חַ לְ מִ יש צּור :חֶ מְ ַאת בָּׁ קָּׁ ר
תּודים עִ ם חֵּ לֶב כִ לְ יוֹת ִחטָּׁ ה וְ דַ ם עֵּ נָּׁב תִ שְ תֶ ה חָּׁ מֶ ר :וַיִ ְשמַ ן
ַו ֲחלֵּב צֹאן עִ ם חֵּ לֶב כ ִָּׁרים וְ אֵּ ילִ ים בְ נֵּי בָּׁ שָּׁ ן וְ עַ ִ
ְישֻרּון וַיִ בְ עָּׁ ט שָּׁ מַ נְתָּׁ עָּׁ בִ יתָּׁ כָּׁשִ יתָּׁ וַיִ טֹש אֱלוֹהַ עָּׁ שָּׁ הּו ַו ְינַבֵּ ל צּור ְישֻעָּׁ תוֹ :י ְַק ִנאֻהּו בְ ז ִָּׁרים בְ תוֹעֵּ בֹת יַכְ עִ יסֻהּו:
יִזְ בְ חּו לַשֵּ ִדים ֹלא אֱֹלהַ אֱל ֹו הִ ים ֹלא יְדָּׁ עּום חֲדָּׁ שִ ים ִמקָּׁ רֹב בָּׁ אּו ֹלא שְ עָּׁ רּום ֲאבֹתֵּ יכֶם :צּור ְיל ְָּׁדָך תֶ שִ י
וַתִ שְ כַח אֵּ ל ְמחֹ לְ לֶָךַ :וי ְַרא ְי ָּׁי וַיִ נְָאץ מִ כַעַ ס בָּׁ נָּׁיו ּובְ נֹ תָּׁ יוַ :ויֹאמֶ ר ַאסְ תִ ירָּׁ ה פָּׁ נַי מֵּ הֶ ם אֶ ְראֶ ה מָּׁ ה ַאח ֲִריתָּׁ ם כִ י
ַאקנִיאֵּ ם בְ ֹלא עָּׁ ם בְ גוֹי
ד ֹור תַ הְ פֻכֹ ת הֵּ מָּׁ ה בָּׁ נִים ֹלא אֵּ מֻן בָּׁ ם :הֵּ ם ִקנְאּונִי בְ ֹלא אֵּ ל כִ עֲסּונִי בְ הַ בְ לֵּיהֶ ם ַו ֲאנִי ְ
נָּׁבָּׁ ל ַאכְ עִ יסֵּ ם :כִ י אֵּ ש קָּׁ ְדחָּׁ ה בְ אַ פִ י וַתִ יקַ ד עַ ד שְ אוֹל תַ חְ תִ ית וַתֹ אכַל אֶ רֶ ץ וִ י ֻבלָּּׁה וַתְ לַהֵּ ט מוֹסְ דֵּ י הָּׁ ִרים:
ַאסְ ֶפה עָּׁ לֵּימ ֹו רָּׁ עוֹת ִחּצַ י ֲא ַכלֶה בָּׁ ם :מְ זֵּי רָּׁ עָּׁ ב ּולְ חֻמֵּ י רֶ שֶ ף וְ קֶ טֶ ב ְמ ִר ִירי וְ שֶ ן בְ הֵּ מוֹת אֲשַ לַח בָּׁ ם עִ ם חֲמַ ת
ֹז ֲחלֵּי עָּׁ פָּׁ ר :מִ חּוץ תְ שַ כֶל חֶ רֶ ב ּומֵּ חֲדָּׁ ִרים אֵּ ימָּׁ ה גַם בָּׁ חּור גַם בְ תּולָּׁה י ֹונֵּק עִ ם אִ יש שֵּ יבָּׁ הָ :אמַ ְרתִ י ַאפְ אֵּ יהֶ ם
ֹאמרּו יָּׁדֵּ ינּו רָּׁ מָּׁ ה וְ ֹלא ְי ָּׁי פָּׁעַ ל כָּׁל זֹאת:
אַ שְ בִ יתָּׁ ה מֵּ אֱנוֹש זִ כְ רָּׁ ם :לּולֵּי כַעַ ס א ֹויֵּב ָאגּור פֶן ְינַכְ רּו צָּׁ רֵּ ימ ֹו פֶן י ְ
כִ י גוֹי אֹבַ ד עֵּ צוֹת הֵּ מָּׁ ה וְ אֵּ ין בָּׁ הֶ ם תְ בּונָּׁה :לּו חָּׁ כְ מּו יַשְ כִ ילּו זֹאת יָּׁבִ ינּו לְ ַאח ֲִריתָּׁ ם :אֵּ יכָּׁה י ְִרדֹף אֶ חָּׁ ד אֶ לֶף
ּושְ ַניִם ָּׁינִיסּו ְרבָּׁ בָּׁ ה אִ ם ֹלא כִ י צּורָּׁ ם מְ כָּׁרָּׁ ם ַו ְי ָּׁי הִ סְ גִ ירָּׁ ם :כִ י ֹלא כְ צּורֵּ נּו צּורָּׁ ם וְ אֹ יְבֵּ ינּו פְ לִ ילִ ים :כִ י ִמגֶפֶ ן
סְ דֹם גַפְ נָּׁם ּומִ שַ ְדמֹ ת עֲמֹ רָּׁ ה ֲענָּׁבֵּ מ ֹו עִ ּנְבֵּ י רוֹש אַ שְ כְ ֹלת מְ ֹררֹת לָּׁמוֹ :חֲמַ ת תַ ּנִינִם יֵּינָּׁם וְ רֹאש פְ תָּׁ נִים ַאכְ זָּׁר:
הֲֹלא הּוא ָּׁכמֻס עִ מָּׁ ִדי חָּׁ תֻם בְ אוֹצְ רֹתָּׁ י :לִ י נָּׁקָּׁ ם וְ שִ לֵּם לְ עֵּ ת תָּׁ מּוט רַ גְ לָּׁם כִ י קָּׁ רוֹב יוֹם אֵּ ידָּׁ ם וְ חָּׁ ש עֲתִ דֹת
לָּׁמוֹ:
כִ י י ִָּׁדין ְי ָּׁי עַ מ ֹו וְ עַ ל עֲבָּׁ דָּׁ יו יִתְ נֶחָּׁ ם כִ י י ְִראֶ ה כִ י ָאזְ לַת יָּׁד וְ אֶ פֶ ס עָּׁ צּור וְ עָּׁ זּוב :וְ ָאמַ ר אֵּ י אֱֹלהֵּ ימ ֹו צּור חָּׁ סָּׁ יּו בוֹ:
אֲשֶ ר חֵּ לֶב זְ בָּׁ חֵּ ימ ֹו יֹאכֵּלּו יִשְ תּו יֵּין נְסִ יכָּׁם יָּׁקּומּו וְ יַעְ זְ רֻ כֶם יְהִ י ֲעלֵּיכֶם סִ תְ רָּׁ ה:
ְראּו עַ תָּׁ ה כִ י ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְ אֵּ ין אֱל ֹוהִ ים עִ מָּׁ ִדי ֲאנִי ָאמִ ית ַואֲחַ יֶה מָּׁ חַ צְ תִ י ַו ֲאנִי אֶ ְרפָּׁא וְ אֵּ ין מִ י ִָּׁדי מַ ּצִ יל :כִ י
אֶ שָּׁ א אֶ ל שָּׁ מַ יִם י ִָּׁדי וְ ָאמַ ְרתִ י חַ י ָאנֹ כִ י לְ עֹ לָּׁם :אִ ם שַ ּנוֹתִ י בְ רַ ק חַ ְרבִ י וְ תֹ אחֵּ ז בְ מִ ְשפָּׁט י ִָּׁדי אָּׁ שִ יב נָּׁקָּׁ ם לְ צָּׁ רָּׁ י
וְ לִ מְ שַ נְַאי אֲשַ ֵּלם :אַ שְ כִ יר חִ ּצַ י מִ דָּׁ ם וְ חַ ְרבִ י תֹ אכַל בָּׁ שָּׁ ר מִ דַ ם חָּׁ לָּׁל וְ שִ בְ יָּׁה מֵּ רֹאש פ ְַרעוֹת א ֹויֵּב :הַ ְרנִינּו
ַאדמָּׁ ת ֹו עַ מוֹ:
ג ֹויִם עַ מ ֹו כִ י דַ ם עֲבָּׁ דָּׁ יו יִקוֹם וְ נָּׁקָּׁ ם יָּׁשִ יב לְ צָּׁ רָּׁ יו וְ כִ פֶר ְ
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