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   ערכי קריאה לחינוך –שירת האזינו 
  

 ַהָּשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ַהֲאִזינּו "על שם פתיחתה בקריאה, כידוע, מכונה כך' שירת האזינו'
  )א:לב" (ִפי-ָהָאֶרץ ִאְמֵרי

הפנייה . עד לדבריו- עדים עדילהיות , איתני הטבע הקיימים לעולם, ארץלפונה לשמים ו' ה      
 האי קר-  דידקטית- טכניקה פדגוגיתשכן זוהי, אליהם אמורה לרכז את הקשב של השומעים

לא אחת אנו .  יישום נאותשם להקשיב היטב לדברים הנאמרים לו ולהפנימם ל,לאדם להאזין
הבקשה מן . מּוכנּות ונכונּות, ראשיתן בחוסר קשבשתוצאות שליליות ואף הרות אסון לעדים 

יש גם , האזנה -  כאשר יש הקשבה. יום-םגם בחיי היות נורמטיביבקשה הזולת להקשיב היא 
   1.עימותים וניגודים, אישית ולפתרון קונפליקטים-ןמקום להידברות בי

סוקרת בקצרה את קורות עם ישראל ,  רוב הפרשהיאהש, )מג-א:לב(' שירת האזינו      '
רק ו , ויבוא על עונשו העםהיא גם קובעת שבעתיד יחטא. למראשיתו ועד הגיעו לארץ ישרא
   .קם מאויביונ ויימולע' בתום תקופת ריצוי העונש יסלח ה

 המצוי ִמטבע יאופטימאל-ויושרו כיסוד הנהגה אידיאלי' בפתח השירה מובלטים צדקת ה      
ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר - ֵא,ָּפטְּדָרָכיו ִמְׁש-ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל" :'הרק בידי הדברים 

  .)ה, שם( " לֹו לֹא ָּבָניו מּוָמם ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתֹלִׁשֵחת ":'לעומת הישראל ואילו . )שם ד( "הּוא
מתואר כאן הוא .  והוא אשר ייענש,כלפי עצמוגם  בהתנהגותו נהג כך ִׁשֵחתעם ישראל אשר       

דור ' הם . הנזכר בפסוק ה התנהגות שלילית זו היא המום.'של ה" לֹא ָּבָניו"ם ה : גנאייבתיאור
 ,קבית שאינה ִעבהתנהגות הידוע,  הפכפך– ופתלתול ,העומד חזק על שלו,  דעתן–' עקש
  .הולמת את ישראלהתנהגות שאינה  ;ם תחבולות ותכסיסיהתנהגות שלילית שלב

 .)ו, שם( "הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנָך- ְולֹא ָחָכם ֲהלֹוא ַעם ָנָבלזֹאת-ִּתְגְמלּו' ַהְלה"      
- והתשובה ?  הכרת הטובאתזה'? וכי זה הגמול הטוב המגיע לה: ל בני ישראלעהתלונה היא 

אשר מתעלם מהטוב שנעשה לו ולא חושב כלל ,  התנהגות ההולמת עם נבל ולא מוסריאתז
 ,הוא עם לא חכם,  שהוא עם נבל,ם זה ַע.ה"ולהכיר טובה לקב  כנדרש מבחינה אנושיתהגיבל

,  נמצאת ברשותווהיא, לדרכי החינוך עלי אדמותגם  שהיא מקור החכמה ,התורהניתנה לו אף ש
הלוא הוא .  העם שאנשיו קיבלו את התורה– "עמא דקבילו אורייתא: "כפי שמתרגם אונקלוס

 כיצד אתה מתנהג, דהיינו.  העמידך– ויכוננך ,שה אותך ע– ָךְׂשהוא ָע,  בוראך– ָךֶנאביך ָק' ה
  !? הלוא בזכותו אתה קיים,'כלפי ה

 והיא התאווה ,אף בתקופתנו לדאבוננו שכיחהש ,בהמשך אנו מוצאים את התופעה      
אך בעיקר , התופעה מאפיינת את כל שכבות העם. ת נטולת המעצורים לחומריותביהאובססי

" סתם" מולפיכך אף גרועים,  מעמדםמנצלים לרעה אתעתים של, את בני המעמד הגבוה

 
שעניינו , הפסיכולוגי בענף הפסיכותרפיה- הטיפול הנפשיצד רבה מחשיבותלמצבי הקשב לדרגותיהם יש    1
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ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת ַוִּיּטֹׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו : "עליהם אומר הכתוב. עבריינים
  .)טו, שם(" ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו

, להיות ישר ואמיתי בכל דרכיו' פים ממנו כעם האשר מצ, "ְיֻׁשרּון"כאן  המכּונה ,עם ישראל      
צור ישועתו ומחפש ישועה ובוראו '  בועט בטוב שזכה בו ועוזב את ה– טובה ותפיְּכנוהג ב

 :החכמה והעדר חוסר התבונה בהתנהגות זו בולטים .עבודה הזרה שאין בכוחה כלל להושיעב
. )כט- כח, שם("  לּו ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם.הגֹוי אַֹבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנ- ִּכי"

השאלה ו.  יחטא בעתיד וייענש,העם הנבחר, לפנינו לכאורה נתּון מפתיע האומר שעם ישראל
מכיר טובה לבוראו ומתנהג ככפוי אין הוא מדוע ? עשה זאתמדוע עם ישראל י: המתבקשת היא

,  ומן הראוי,והרי בורא עולם היטיב ומיטיב ִעם ישראל?  הטובטובה שאינו מעריך ומוקיר את
  ! טובהכיר לושהעם י, כמובן מאליו

שהיא ,  לאחר מעשהררך כלל מתברדתה התבונה כפי שבילעם חסרה הישהתשובה היא       
תה נמנעת ההידרדרות י הי,לו השכיל להתבונן במתרחש סביבו .החכמה הבסיסית כיצד להתנהג

 יש מדוע בכלל :אולם עדיין יש לשאול. חברתי הן במישור שבין אלוקים לאדםהן במישור ה
 כפי שמתואר, יסוד הדברים נמצא כבר לאחר בריאת העולם? התנהגות שלילית אצל בני אדם

  :)ח-  ה:ו' בר (בימי נֹח
-ִּכי'  ַוִּיָּנֶחם ה.ַהּיֹום-לֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכ-ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל'  הַוַּיְרא

ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני -ָהָאָדם ֲאֶׁשר- ֶאְמֶחה ֶאת'  ַוּיֹאֶמר ה.ִלּבֹו- ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל- תָעָׂשה ֶא
א ֵחן  ְונַֹח ָמָצ.עֹוף ַהָּשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם-ֶרֶמׂש ְוַעד- ְּבֵהָמה ַעד- ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד

  .'ְּבֵעיֵני ה
 2". ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריוִּכי ": הפסוק שנהפך לאמרת כנף בא)כא:ח( הפרש הובהמשך

, )כ-יט:ל' דב(צבים ִלכן ניתנה לו בפרשת ִנ. יו ורגשותויצריהשפעת האדם מטבע ברייתו נתּון ל
 לאדם לבחור כאשר התורה מייעצת, זכות הבחירה החופשית המעוגנת בהשגחה הפרטית

  : שהיא החיים,בתורה
ָכה ְוַהְּקָלָלה -ַהָּשַמִים ְוֶאת- ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ָ

                                                

ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבר
בֹו - ְלָדְבָקהלֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּו-ֱא' ה- ְלַאֲהָבה ֶאת. ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָךיםּוָבַחְרָּת ַּבַחִּי

ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ' ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה- ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל
  .ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם

השירה . מאלף לחינוך ערכי לחיים על פי התורה ושירת האזינו באה ללמדנו פרק יסודי, אם כן
 קריאה לאדם לעשות כל שביכולתו כדי לשלוט היא,  ישירסגנוןבוכתובה המובנית היטב 
  . יו מידותוברגשותיו ולשפר אתבתבונה ביצריו 

של חינוך  מסגרת  באמצעותנדרש האדם לשלוט על רגשותיו ודחפיו, ו המולדאופילמרות       
יאפשר לו לשפר את שבין אדם לחברו שיפור התנהגותו במישור  .ערכי למידות נעלות

אם   בבסיסו יש בו כדי להכשילוטבע האדםנכון ש .וקילודם לאבמישור שבין א גם הגותוהתנ
. לאותו שינוי מיוחל לפיכך יש צורך ברצון האופטימי החיובי של האדם לשאוף ,מעט אם הרבה
תופעות טבעיות של סערת רגשות אותן  באה התורה ללמדנו כיצד להתגבר על בפרקי השירה

  . באופן טבעי את האדםויצרים שעלולה לפקוד 
וכשם . הוא האמונה -עם יצריו כושר התמודדות של האדם מעצמו ולפיתוח הגנה למפתח ה      

גֹוי - ִּכי"על העם לאחר שלב החטא המעיד . כך הדבר במישור הלאומי, שזה נכון במישור האישי
אמור העם להשכיל ולהבין בא העונש ובעקבותיו ) כח" (אַֹבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנה

כדי להגיע לשלב הזה זקוק הפרט וגם הכלל לאמונה לא רק , אך לעתים. שעליו לשוב לאלוקיו
אלא זקוק הוא גם לאמונה בעצמו שיש בו את הכוח להתמודד ,  בתשובהבבורא עולם שיקבלֹו

ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו לּו "ולהגיע לדרגה של " םָכא ָחל ולָֹבם ָנַע"לנטוש את המצב של ; וגם להצליח
  ).כט" (זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם

   ר אברהם גוטליב"ד
  יסוד ביהדות -המרכז ללימודי

  לחקר הגּות יהודית וחינוך בני זמננו" מכון יוסף קרליבך"ו
 

ובהרחבה על ) 365' מס(א " לפרשת נֹח תשסדף שבועי, "כי יצר לב האדם רע מנעוריו: "י ראו מאמריזהעל    2
 ,)"כא, ח' בר ('כי יצר לב האדם רע מנעוריו'חינה מחודשת של הפסוק ב: "רקע הדימוי העצמי של האדם

 .111-125' עמ, )ב"תשס (2-3 בשדה חמד
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