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 על שירת האזינו
 ישר-מנחם בן

 
רבות התוכחות המזהירות את ישראל מעזיבת דרך התורה. התוכחות  פרטבתורה בכלל ובספר דברים ב

 ;כולן בספר דברים –ות הקצרו ,(סח-כח:טו)דברים ספר וב (מו-כח:יד)ויקרא ספר ב כתובותהארוכות 
כט -שם טז ;יח-; לא:טזיח-כז; ל:יז-כט:טז)ולקראת סוף הספר  (יז-כ; יא:טו-ל; ח:יט-ד:כה)בתחילתו 

 ובדין .תוכחות חותמות בפורענות הקשה ביותר: גלות מן הארץהרוב  .(שבפרשתנותוכחות הלקראת  הקדמהכ
ממילא, בהפר העם את התנאי ניטלת  ,התורה ארץ ישראל ניתנה לעם בתנאי שיקיים עליה את חוקי םא כך.

שירת האזינו ש , ומענייןאו בלי ציון האמצעי 2טבעהמתוך מכות  1,הגלות יכולה לבוא בידי אויב ממנו המתנה.
 בגלות. בשירה איוםשיפגעו בישראל בעבדם עבודה זרה, אך אין  כד(-)כב מתארת בעיקר פורענויות טבע

כלומר  ,ת סופה, ש"היא תגיד את כל המוצאות אותנו בביאור"השירה לקרא וםכיבס אומר הרמב"ן
אפזרם בכל פאה.  :כו(לב:" )ַאְפֵאיֶהםמילה "ה הוא מפרש את , כיבמפורש ובמדויק, כולל פיזור ישראל לגלות

היא נאמרת כאיום שאינו וכי  3,אינו ברור כללהזו ואולם, כבר העירו פרשנים כי משמע המילה היחידאית 
ס אֹוֵיב ָאגּור"" :ז"בפסוק כ האמור בגלל) מתבצע עַּ מהשירה הגלות עונש היעדר  עללתמיהה  (.לּוֵלי כַּ

ות ההיסטוריה ירלעומת שאר סק ,במדבר ראשיתוהאחת, שהיחס בין ה' לישראל  :מצטרפות עוד שתי תמיהות
תיאור סיום הבפרשיות תוכחה החותמות בנחמה, כולל  -והאחרת  4.ת באבותוהישראלית במקרא, הפותח

 חסר מוטיב זה. "האזינו"בחתימה של והנה  ,)ויק' כו:מ( םאו לפחות וידוי   5,תשובה של ישראל
ה' לעומת שחיתות  קותצדאודות על מצומצם אפוא. אחרי מבוא כללי  פרשתנוהטווח ההיסטורי של 

-)יג ( ובארץיב-ט( וחסדי ה' לעמו במדבר )י-ירת ארץ ישראל עבור עם ישראל )זו( מתוארים בח-ישראל )א
כו(. ה' -שולח פורענויות על ישראל )טו כעונש ה'ו ,יח(-ל מיטיבו )טו-ישראל בא באה בגידת כתגובהיד(. 

נקמת ה' ולג( -אלה )לבהגויים הלא(. עתה בא תיאור רשעת -מחשש חילול שמו בגויים )כז תםנמנע מהשמד
האויב הנשפך באותה נקמה )מב( יכפר על  לט(. דם-לו( ולעג לאפסות אליליהם לעומת גדלות ה' )לז-בהם )לד

 מה מסקנות:כ מכאן אפשר את חידוש הברית עם ה'.יבחטאי ישראל, וממילא  6אדמת ישראל שחוללה
 מצרים, הברית שבין ה' לעמו. הבטחות ברית היו גם עם האבות וגם ביציאת מבוססת על חוזה רהישה א.

היה חוק שיחייב את העם. מיד אחרי יציאת מצרים,  אך אלו לא היו מותנות בהתנהגות ישראל, שהרי טרם
                                                 


 .אשקלון האקדמית מכללהוה ך"לתנ המחלקה גמלאי ישר בן מנחם  
אף שלגלות בידי אויב קודמות מכות טבע. שתי מערכות  ,(סח-לח ;לז-ו:כח)ברים ו ובשתי מערכות הפורענויות בד"כ ראבויק  1

 עיבל.הר יה לברית הר גריזים ויוונה לברית ערבות מואב והשנח חותמות בגלות, אולי כי האחת כ  "כ ריםהפורענות שבדב
 א. בשאר התוכחות הקטנות לא פורט אמצעי ההגליה."בדברים י  2
-לאחרונה מפרשים "אפאיהם" על .242-246 דברים, ירושלים תשס"ב עמ'-במדבר-, ויקראשות השבועעיונים בפרא' סמט,   3

)אבישור על אתר(; מילון  4992דברים, ר"ג  ,עולם התנ"ךראו מ' הרן )עורך(,  .פי שורש ערבי פא"י שעניינו הכרתה, דקירה
HALOT שבאוגריתית יש לשורש זה ענים וט (422 ', עמ4961, ירושלים עלילות האלים) רין בקהור ביצפא"י.  ךער
 האוגריתית אינם מזכירים ערך זה. חוקרישל הכרתה. שאר  ותמשמע

 נ:כא.-סירה מד -גם בן ראולב. -קו; נחמיה ט:ז-; שם קה(הפותחת ביציאת מצרים)יב -עח:ט 'יג; תה-כד:ב ו'ט; יה-כו:ה 'דב  4
 ח."י, שהיא חתימת התוכחה שבפרק כ-ל; ל:א-ד:כט  5
ּמוֹ "בהבנת   6 תֹו עַּ ְיתוֹ ארכאית, כמו "-" כצורת סמיכות פיוטיתַאְדמ  עט:ב( ודומיו. שפיכת דם רשע  'א:כד; תה '" )ברֶאֶרץ-ְוחַּ

 ט.-כא:א 'בדבלכך לה:לג ובדומה  בבמד'יג. דם מכפר על אדמה גם -כה:ח 'מכפרת בבמד



2 

 

ע ְלקֹול ה-ִאםהתניה כזאת: " 7לראשונה נאמרהמדבר, במסע הבתחילת  מֹועַּ ִתְשמַּ טו:כו(,  '" )שמֹלֶהיָך-' א  ש 
ה ִאם" :ואחר כך בסיני ת  מֹועַּ ִתְשְמעּו ְבקֹ -ְועַּ ְרֶתם ֶאתש  ֵאהּויִ " )שם יט:ה(. לכן "ְבִריִתי-ִלי ּוְשמַּ ר ְמצ  " ְבֶאֶרץ ִמְדב 

 .ם שבשירהמהלכיהלכינון הברית ההדדית הקובעת את כל )לב:י( 
בחירת  לכן וזן אותם עליה. םשומרעיקרה של הברית מצד הקב"ה הוא: ה' נותן את ארץ כנען לישראל, 
 .השירהנושאי מארץ כנען לעם ישראל, הנחיית ישראל אל ארצו וקורות ישראל בארצו הם 

חמת ה' על עמו הבוגדני שורפת ש יד(-יה והמזינה )יגית מדבר הישימון )י( מתוארת הארץ הפורלעומ
רות רעל אינם מניבים אלא פֵ  גפן האויב ושדותיו שמתחילהמתוארים לעומת כל אלה  .יבוליה )כב( ותה ואתא

חרב ה' האוכלת בשר  עכו"ם )לח(, ושלהלג(. עוד אזכורים חקלאיים יש בזבחי השווא ונסכי השווא של -)לב
 ציו השיכורים מדמו )מב(.האויב וִח 
 ,תשובת ישראל שבזכותה ייגאלו וישובו ארצהאת שני: בתוכחות המנבאות העיקרון הבא  לפיכך ב.
זכרת בה תשובת ישראל כגורם נ יןתראה של גלות, ממילא אההאזינו שאין בה בשירת  .תשובה בגלותה נעשית

מנוע את חילול שם ה' בגויים שניצחו את ישראל בארצו )כו(, וכדי להוכיח את לגאולה. הגאולה באה רק כדי ל
מוטיב  לעתים נזכרלט(. בבקשת משה לסליחה אחרי חטאי ישראל -ייחוד ה' ועליונותו על אלילי הגויים )לו

 מושמט מוטיב האבות.  , כאמור,פרשתנובאך  8,חילול השם יחד עם מוטיב הנאמנות לבריתות עם האבות
כד(, אך פס' חל בחלק הראשון של השירה )עד והאיום בתוכחה הוא בעיקר בתחום החקלאי  כאמור, ג.

קום את נמכאן ואילך שולט המוטיב הצבאי: גוי אלמוני שידכא את ישראל בארץ, עד שיושיע ה' את עמו ואף י
נאמן  פו של דבריכול אשר בסו-כולה נקמתו. תיאור זה בא למען העיקרון השלישי: הבלטת הניגוד בין ה'

לבל יטעו האויבים לחשוב כל זה לט(. -לעומת אלוהי העמים שאין בהם ממש )לז ,לעמו על אף בגידותיו
ה' הוא ו ,עניש את עמוהשה'  שוםצחונם על ישראל בא מיעליהם לדעת שנ ;שבכוח אליליהם גברו על ישראל

 עת הסביבה האלילית על ישראל.פה בו השפלעידן שתקֵ אמורה לא(. ללמדך שהשירה -י המשפט )כטקאלו
את" :מהו עידן זה? בסוף דברי המבוא לשירה נאמר ר  ִמים ֶאְתֶכם)=וקרתה(  ְוק  י  ה ְבַאֲחִרית הַּ ע  ר  " ה 

הכוונה לאחרית מוחלטת, מעין סוף ההיסטוריה או קץ הימים.  9)לא:כט(. בשימוש הלשון שלנו וגם של חז"ל
אחרי הימים הקרובים, דהיינו אחרי השלב הנוכחי  10ינו יחסי:ואולם בלשון המקרא "אחרית הימים" עני

א-ֵאת ֲאֶשרשבטיו "-שבהיסטוריה. כשיעקב מנבא לבניו ִמים ֶאְתֶכם)=יקרה(  ִיְקר  י  " )בר' מט:א( הוא ְבַאֲחִרית הַּ
ישראל בארץ. הוא הדין, לדעת כמה של  תההתיישבומכוון לעידן שאחרי שעבוד מצרים, דהיינו ראשית 

ִמים ְבַאֲחִרית" 11נים,פרש י  : אחרי מות משה וכיבוש הארץ, דהיינו ימי ההתנחלות השירהמכוונת  שאליה "הַּ
המתואר בספר שופטים: אויבים מתוך  אתאם ות פרשתנוהראה כיצד התיאור שב 12והשופטים. מ"ד קאסוטו

ה', וה' שלח להם עד שזעקו ישראל אל  ,הארץ או מסביבותיה שפשטו על שבטי ישראל ודיכאום עד עפר
זכרת כלל בשירת נמושיע שגבר על האויב. אמנם אותה זעקה אל ה' יכולה להיחשב מעין תשובה, וזאת אינה 

 הסכנה שבו ישראל לעבוד עבודה זרה. בחלוףא ותשובה, שהל-אותה מעיןבממש בה לא היה אולם , האזינו
כט( המסכם -לשירת האזינו )לא:יד ואחרי המבוא ,שבאו בסגנון פרוזה ,אחרי אזהרות התוכחה שבתורה

ה התורה עצמה עונה:  . מדוע?בצורת שירה ובקצרה את תוכן השירה, אף הוא בפרוזה, באה תוכחה ז ת  "ְועַּ
ֶכם ֶאת ּה ֶאת-ִכְתבּו ל  ְּמד  ֹזאת ְולַּ ה הַּ ִשיר  ן ִתְהֶיה-ְבֵני-הַּ עַּ ּה ְבִפיֶהם ְלמַּ ֵאל ִשימ  ֹזאת לְ -ִיְשר  ה הַּ ִשיר  ֵעד ִבְבֵני ִלי הַּ

ֵאל" )לא:יט(  לעם, והנים במרכזיהם או במקדשושאר התוכחות כתובות בספרי התורה השמורים בידי הכ .ִיְשר 
 םגר ואה ,כאשר נגלה ספר תורה בגנזי המקדש ,בימי יאשיהו, ולכן .כו(-)לא:כה וגם למלך אין גישה אליהם

תינתן בצורת היא תגיע לאוזני העם כולו צריך ש . כדי שאזהרת התוכחה(כג:ג-מל"ב כב:ט)הפתעה וסנסציה ל
וצריכים  רין"י"אין עונשין אלא אם כן מזהועוד, משום ש .לזכרה ואף למסרה מדור לדוריהיה כך קל  .שירה
ֵאל" – הזהירם ה' מראששאמנם  השירה אזהרה וגם עדות והתראה, תשמשעדים גם   ."ְלֵעד ִבְבֵני ִיְשר 

 שהנבואה סמטמדורות ההתנחלות והשופטים, ואולם כבר העיר הרב א' ד מאורחוק הדור אנו חיים ב
 במדינה תנויוהוויהיושבים בארץ ישראל בדור של גיבוש חברתנו אנו , גבנואקטואליים ל שבשירה וההתראה

 שבצמיחה . יהי רצון שאחרי חילול השם הנורא בהשמדה שבשואה נראה בקידוש השםבההמחודשת שזכינו 
 ד ה' את עמו על אדמתו.ופקישהמחודשת פקידה ב ,יתהגשמית והרוחנ

                                                 
 לאברהם נרמזה מעין התניה בבראשית יח:יט.  7
 כט.-ט:כו 'יג; דב-לב:יא 'שמ  8
"מלמד שבא )יעקב( לגלות להם )לבניו( את הקץ, ונתכסה  :מט:א, ראו בראשית רבה צח,ב '"באחרית הימים" שבבר עלכגון   9

"ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח", ולא זכה  שבישעיה ב:ב / מיכה ד:א:ל "באחרית הימים" ענכתב ממנו". וכן 
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א "בספר מלהמתוארות המכוון את השירה לימי השופטים וגם לימי מלחמות ארם בישראל  ,220-224 (, עמ'2א' סמט )הערה   11

 יג לסירוגין.-פרקים ו ב; מל"כפרק 
 .2-7 , כרך ב, ירושלים תשל"ט, עמ'ספרות מקראית וספרות כנעניתמ"ד קאסוטו,   12


