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 הסידור כספר היסטוריה – "עֹוָלם יְמֹות זְכֹר": והאזינ פרשת

אשר משולבת , דתית מאלפת-משה רבנו נותן לבני ישראל לאחר ארבעים שנה סקירה היסטוריתבפרשתנו 

ְגְמלּו 'הֲהלַּ : "בפתיחה נאמר. בתוכחה לעם ישראל ם ,זֹּאת תִּ ל עַּ ם ְוֹלא נָּבָּ כָּ יָך הּוא ֲהלוֹּא ,חָּ נֶָּך ָאבִּ ְשָך הּוא קָּ  עָּ

ם ְימוֹּת ְזכֹּר :ְיכְֹּננֶָּךוַּ  ינּו ,עוֹּלָּ דוֹּר דוֹּר ְשנוֹּת בִּ יָך ְשַאל ,וָּ גְֵּדָך ָאבִּ נֶּיָך ,ְויַּ בפסוקים . (ז-ו, ב"ל דברים" )לְָּך ְויֹּאְמרּו ְזקֵּ

מופיעה " ָאִביָך"המילה . אלה משה קורא להתבונן בתולדות עם ישראל ולהפיק מהעבר מסרים ולקחים דתיים

דהיינו את ההורה , "ָאִביָך"ואם תשאל את , "ָאִביָך"הוא ' ה: במשמעות שונה, ם אלהפעמיים בשני פסוקי

התבוננות היסטורית שנושאת . 'תוכל ללמוד מתולדות עם ישראל את יסודות האמונה בהשגחת ה, הביולוגי שלך

בלשון  הוכחה תלמודית לכך אפשר למצוא בברכת נר חנוכה. עמה לקחים דתיים היא אפוא מדאורייתא ממש

, והרי לכאורה אין שום פסוק בתורה המחייב להדליק נר לזכר נס חנוכה, "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"

: נותנת שני הסברים לכך א"ע כג בתהגמרא במסכת ש. לאחר תקופת המקרא, שהתרחש בתקופת החשמונאים

ַאל': ראמ נחמיה רב ;(יא, ז"י דברים)' ָתסור ֹלא'מ: אמר אויא רב? צונו והיכן" ָך ָאִביָך שְׁ יַגֵּדְׁ נֶיָך ,וְׁ קֵּ רו זְׁ יֹאמְׁ ' ָלְך וְׁ

ל "ולכן חז, להתייחס לאירועים היסטוריים" שאל אביך"התורה מחייבת בפסוק , לפי רב נחמיה(". ז, ב"ל דברים)

 1 .תקופת המקרא לאחריכולים לקבוע ברכה מפורשת על נס שהתרחש 

ואם , שהוא לקיים את מצוות התורה בארץ ישראל, של עם ישראלמלמדת על ייעודו " האזינו"התבוננות בפרשת 

הדבר בא לידי ביטוי בכתיבת שירת האזינו בספר . צפויים לו עונש וגלות מארצו –הוא עוזב חלילה את התורה 

אך בפסוקים ', סוף פסוק מופיע בסוף השורה כשעם ישראל עובד את ה2 ":לבינה על גבי לבינה"התורה בצורת 

 .   'כיוון שישראל עזבו את דרך ה, פסוק מופיע באמצע השורה לט סוף-טו

ייתכן . ומשה רבנו נותן לכך משקל רב, התבוננות היסטורית בתולדות עם ישראל היא מדאורייתא, כאמור

 הוי'[ לגר] לו ואומרים" :את הפסוק מפרשתנו( ד, יד, איסורי ביאה)ם בהלכות גיור "שבעקבות כך מביא הרמב

 היא טובה – הזה בעולם בצער ישראל שתראה וזה ,ישראל והם לצדיקים אלא צפון אינו הבא שהעולם יודע

 הבא העולם שכר ויפסידו ויתעו לבם ירום שמא, כאומות הזה בעולם טובה רוב לקבל יכולין שאינן ,להם צפונה

ַמן' שנאמר כענין ָעט יְֺׁשרון וִַישְׁ וגזרות קשות ורבות ניחתו על עם ישראל בכל  צרות, כידוע(". טו, ב"דברים ל)' ...ַוִיבְׁ

ם רואה צורך להבהיר לגר הבא להסתופף תחת כנפי השכינה שהדרך להבין את הצרות "ולכן הרמב, הדורות

 צפונה היא טובה: "הרבות בתולדות עם ישראל היא באמצעות ראייה דתית עמוקה שרואה את החיוב שבכך

 ".הבא העולם שכר ויפסידו ויתעו לבם ירום שמא, כאומות הזה םבעול טובה רוב לקבל יכולין שאינן ,להם
 

אך , הסידור יכול לשמש ספר לימוד מרתק ביותר לתולדות עם ישראל". עולם התפילות"נפנה עתה כדרכנו ל

שיש  פסיכולוגיאלא נותן להם ביטוי , הסידור אינו שואף לתעד בצורה אובייקטיבית את האירועים ההיסטוריים

הבא לאמץ פרשנות כזאת נדרש לידיעות טובות בהיסטוריה של עם ישראל ולזהירות . דתית ייחודית לו משמעות

רשימת התפילות מן הסוג הזה ארוכה  .אך לדעתי תובנות אלה הן חיוניות להבנת סידור התפילה, רבה מאוד

שופר בראש השנה  ותקיעת, היא תגובה היסטורית של רבן גמליאל לתחילת הנצרות" ולמלשינים"ברכת : מאוד

תפילת  3.כפי שמתואר בתלמודים, גזרות הרומאיםשל תפילת מוסף במקום בתפילת שחרית היא תוצאה רק בזמן 

                                                                 
ניתן לחייב כמצוות עשה לברך גם על " שאל אביך"ששם נכתב שמהפסוק , א שורש ,ם"לרמב המצוות ספרל ן"הרמב השגותראו   1

 שאל' אמר הנחמי רב: "ב"ע כג תשב מסכתעל  סופר חתםראו גם בפירוש ". לא תסור"ולא רק כאיסור של , "המחודשות המצות"
 ',וצונו' שייך ולא צווי ולא ואזהרה שלילות הוא דלאו ',תסור לא'ד לאו על 'וצונו במצותיו קדשנו אשר' שייך לא ל"דס 'ויגדך אביך

 ...".'אביך שאל'ד עשה נמי איכא 'תסור לא'ד לאו דבלא מייתי כ"ע
 ערוךראו ב" לבינה על גבי לבינה"כתי ורעיוני בעניין כתיבת שירת האזינו דיון הל. ש שם"ובתוספות הרא, ב"מגילה טז עראו   2

 .ל"ואכמ, [יט] רעהמן סי ,ורהתפר ס כותהל ,דעה יורה ,השולחן
 .ובמקבילות בירושלמי, ב"ב וראש השנה לב ע"ברכות כח עראו   3
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נכנסה לסידור בעקבות מסעי " עלינו לשבח"ותפילת , מיוחסת לפי המסורת לרבי אמנון ממגנצה" תנה תוקףונ"

 .דור דור ותפילותיו – אשר מתועדים גם בקינות הרבות לתשעה באב, הצלב באירופה

בסידור במקומות נוספים מלבד היחידה העיקרית של " שמע ישראל"לשם המחשה ברצוני להציג את אמירת 

הוספות אלה נתקנו כתגובה דתית של עולם התפילה לשמד וגזרות קשות שניחתו על עם . קריאת שמע וברכותיה

הרי משותפת להן , ע ההיסטורי של הוספות אלהאף שלא קל לזהות במדויק את הרק4 .ישראל בתקופות שונות

 :השאיפה לביטוי רחשי הלב של היהודי המאמין בתפילותיו דווקא בתקופת הסבל

  אשר כולל גם את הפרשה הראשונה , ..."לעולם יהא אדם"בתחילת תפילת שחרית מופיע קטע הפותח במילים

דהיינו , "ֶתרסֵּ בְׁ " –ואולי דווקא  – שתפילה זו חייבת להיאמר גםלמדים הפתיחה מן . של קריאת שמע

מֹו ָבַרִבים"ולקדש בתקופה שאין להתפלל בציבור  ' המתפללים פונים אל ה5 .עקב הגזרות הקשות" ֶאת שְׁ

ָמה ָאִין ִכי ַהכֹל ָהֶבל: "ומודעים לאפסות האדם..." ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים"בלשון  הֵּ דווקא על ". ומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהבְׁ

ָך ַעל : "את שמו בעולם ולהראות את גאולת ישראללקדש ' המבקשה הזה מובנת ה הרקע ש ֶאת ִשמְׁ ַקדֵּ

עֹוָלֶמָך ָך בְׁ ש ֶאת ִשמְׁ ַקדֵּ ֶמָך וְׁ י שְׁ ִדישֵּ נֵּנו. ַמקְׁ ִביַה ַקרְׁ ַתגְׁ ָך ָתִרים וְׁ מֹו  –' ָברוְך ַאָתה ה: וִבישוָעתְׁ ש ֶאת שְׁ ַקדֵּ ַהמְׁ

את גלויות והקיבוץ בלשון הנביאים להגשים בקרוב את ' בזמן שמד המתפללים מבקשים מה דווקא". ָבַרִבים

פֹות ָהָאֶרץ: "על ידי כל באי עולם' מלכות הב ההכרה ַבע ַכנְׁ ַארְׁ ץ ֹקֶויָך מֵּ י עֹוָלם ִכי ַאָתה . ַקבֵּ עו ָכל ָבאֵּ יֵּדְׁ יִַכירו וְׁ

כֹות הָ -הוא ָהא   לְׁ כֹל ַממְׁ ָך לְׁ ַבדְׁ ינו... ָאֶרץֹלִהים לְׁ ָרא ָעלֵּ ָך ַהָגדֹול ֶשִמקְׁ ה ִעָםנו ֶחֶסד ַבֲעבור ִשמְׁ ַקיֶם ָלנו . ֲעשֵּ -א   'הוְׁ

ינו ַמה ֶשָכתוב  י ָהָאֶרץ 'ֹלהֵּ כֹל ַעםֵּ ִהָלה בְׁ ִלתְׁ ם וְׁ שֵּ ֶכם לְׁ ן ֶאתְׁ ֶכם ִכי ֶאתֵּ ִצי ֶאתְׁ ת ַקבְׁ כֶם וָבעֵּ ָבעֵּת ַהִהיא ָאִביא ֶאתְׁ

שוִבי אֶ  ינֵּיכֶם ָאַמר הת שְׁ בְׁ עֵּ יֶכם לְׁ  (". כ', צפניה ג)'' בותֵּ

 יֲַחִדים : "זאתהתוספת ה הבקדושת הציבור בתפילת מוסף לשבת נשמר יָֹחן ַעם ַהמְׁ ַרֲחִמים וְׁ קֹומֹו הוא ִיֶפן בְׁ ִמםְׁ

כָל יוֹם ָתִמיד מֹו ֶעֶרב ָובֶֹקר בְׁ ִרים ,שְׁ ַמע אֹומְׁ ַאֲהָבה שְׁ ַמע יִ : ַפֲעַמִים בְׁ ל שְׁ ָראֵּ ינו -א  ' השְׁ ינו-הוא א  : ֶאָחד' הֹלהֵּ  ,ֹלהֵּ

כֵּנו ,הוא ָאִבינו נו ,הוא ַמלְׁ ינֵּי כָל ָחי – הוא מֹוִשיעֵּ עֵּ ִנית לְׁ ַרֲחָמיו שֵּ נו בְׁ ִמיעֵּ הוא יַשְׁ יוֹת ָלֶכם לֵּא' – וְׁ ֲאִני  ,ֹלִהים-ִלהְׁ

יֶכם-א  ' ה שיח -כעין דוומסופה יוצרת כאן  לת קריאת שמעתחימת שני הפסוקים פסהו". (מא, ו"במדבר ט)' ֹלהֵּ

יענה להם ' ובעקבות כך ה ,"שמע ישראל"שם שמים ואומרים באהבה עם ישראל מקדשים : 'הלבין ישראל 

יֹות ָלֶכם לֵּא"ויושיע אותם בקרוב בלשון  יֶכם-א  ' ֲאִני ה ,ֹלִהים-ִלהְׁ אמירת הוסיפו את , לדעת החוקרים 6".ֹלהֵּ

 לאחר ;ר ליהודים להתפלל תפילת שחרית ברביםסכשנא, מוסף בתקופת השמדבקדושת " שמע ישראל"

 .ביטולה ללגזרה וכהודאה עזכר כהשאירו נוסח קצר  -הגזרה  שבוטלה

 

נותן להן עוצמה ויופי ייחודיים  – ל שמדתקופה ש –מקורן , כמו כן. הוספות אלה מעניקות עומק מיוחד לסידור

. מאותן גזרות אלא זוכים לראות בקיבוץ גלויות וקידוש שם שמים ברביםלא סובלים ' שברוך ה, גם בעינינו

ַאל"לימוד הסידור בגישה היסטורית ודתית זו על פי העיקרון של  ָך ָאִביָך שְׁ יַגֵּדְׁ שבפרשתנו מוסיף רבות להבנתן " וְׁ

  .ולהפנמתן של תפילות ישראל לדורותיהן

                                                                 
Jacob Mann, "Changes in the Div: הדברים מבוססים בין היתר על המחקר הזה  4 ine Service of the Synagogue due to 

Relig ious Persecutions", The Hebrew Union College Annual (HUCA), Vol. IV (1927), pp. 241-310. 
 לומר שראוי כתב ו"נר אחי בנימין' ור(: "אשכנז, צרפת, רומא, 2321-2321) אברהם ר"ב צדקיהלרבי  הלקט שבולי ספרראו ב  5

 כן על בגלוי יראין להיות יכולין היו ולא שמע את לקרוא שלא שגזרו שמד של דורו כנגד אלא אליהו אבא אמרו שלא 'בסתר'
  (.ו מןסי ,תפילה ענין..." )בסתר שמים מלכות עול עליהם לקבל וזרזם הזהירם

6  
 של לישועתו ומקוים מצפים ואנ – תשים שאנו פי על אף, אנו תשים – תשוקתו ועלי: "יא, ז פרשה ,(וילנא) רבה השירים שירראו 

פרק )בפרקי דרבי אליעזר ; ..."אחד' ה אלהינו' ה ישראל שמע ואומרים פעמים שתי שמו ומיחדים, ויום יום בכל הוא ברוך הקדוש
 והוא, 'אחד' ה להינו-א' ה ישראל שמע' ריןואומ יום בכל הגדול שמו מיחדים בארץ אחד גוי שהם וישראל: "זהנמצא הנוסח ה( ד

 .ל"ואכמ, וכידוע יש נוסחים נרחבים בעדות השונות, "צרה מכל אתכם המציל להיכם-א' ה אני ריןואומ לעמו במשי


