האזינו – בדרך לגאולה
דר' רבקה שביב
שירת האזינו .שירה שהקב"ה מבקש שהיא תילמד ותהיה שגורה על לשוננו" :וְעַ ָּתה כִּ ְתבּו
לָּ כֶם אֶ ת הַ ִּש ָּירה הַ ז ֹּאת וְלַ ְמ ָּדּה אֶ ת ְבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל ִּשימָּ ּה ְבפִּ יהֶ ם ְל ַמעַ ן ִּת ְהיֶה ִּלי הַ ִּש ָּירה הַ ז ֹּאת
לְ עֵ ד ִּב ְבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל" (דברים לא ,יט) .מה מיוחד כל-כך בשירה הזאת?
וכבר הקשה רי"א אברבנאל בהקדמתו לפרשת וילך" :מה צורך ראה השם יתברך בשירה
הזאת? האם נאמרו בה דברים אשר לא נאמרו כבר?".
נפתח בהתבוננות ברעיונות המרכזיים של השירה .השירה קוראת לנו להתבונן בהיסטוריה:
ֹּאמרּו לָּ ְך" (שם ,ז) .ההתבוננות
"זְ כֹּר יְמֹות עֹולָּ ם ִּבינּו ְשנֹות דֹּר ָּודֹּר ְשאַ ל אָּ ִּביָך ְו ַיג ְֵדָך זְ ֵקנֶיָך ְוי ְ
הזאת מלמדת אותנו שיד ה' פועלת בהיסטוריה מתוך עשיית משפט וצדק .אותו אל שבחר
(שם ,ט) ,שמר עלינו בכל תלאות "בנו מכל העמים "כִּ י חֵ לֶ ק ה' עַ מֹו ַיעֲקֹּ ב חֶ בֶ ל נַחֲ לָּ תֹו
המדבר (בפסוקים י-יב) ,הביאנו לארץ השופעת כל טוב (בפסוקים יג-יד) ,ולאחר שבחרנו
לנטוש אותו (בפסוקים טו-יח) ,נטש אותנו לידי זרים (פסוקים יט-כה) .פסוק כו מבטא את
יתה מֵ אֱ נֹוש זִּ כְ ָּרם" – עולה לראשונה בתנ"ך במפורש "שיא הנטישה
אָּ מַ ְר ִּתי אַ פְ אֵ יהֶ ם אַ ְש ִּב ָּ
הווה אמינה להשמיד את עם ישראל! אך מכאן ואילך מתפוגג רעיון נורא זה ויש מפנה .מה
ֹּאמרּו
שמחולל אותו איננו תהליך של תשובה אלא חשש מחילול השם "פֶ ן ְינַכְ רּו צָּ ֵרימֹו פֶ ן י ְ
(שם ,כו) .כאן גם מתברר מרחב הבחירה של האדם לפרש "י ֵָּדנּו ָּר ָּמה ְול ֹּא ה' פָּ עַ ל כָּל ז ֹּאת
את האירועים ההיסטוריים ,ומתברר שכשם שההתבוננות האדם בהיסטוריה עשויה לחולל
אמונה היא גם עלולה להביאו לכפירה ,והכל תלוי בפרשנות של האדם למהלך האירועים.
בכדי למנוע פרשנות מוטעית זאת מתנחם ה' על כעסו ,מתערב לטובת בני עמו ונוקם את
שפיכות דמם (פסוקים כח-מג).
הפסוק האחרון "כי ַדם עֲבָּ ָּדיו יִּּקֹום ְונ ָָּּקם י ִָּּשיב לְ צָּ ָּריו וְכִּ פֶ ר אַ ְד ָּמתֹו עַ מֹו" (שם ,מג) חוזר לרעיון
ִּשפֵ ְך"
יסוד שהובא כבר בברית שכרת ה' עם נח לאחר המבול "שֹּפֵ ְך ַדם הָּ אָּ ָּדם בָּ אָּ ָּדם ָּדמֹו י ָּ
(בראשית ט ,ו) ובסיומו של חומש במדבר "וְלָּ אָּ ֶרץ ל ֹּא ְיכֻפַ ר לַ ָּדם אֲ ֶשר שֻ פַ ְך בָּ ּה כִּ י ִּאם ְב ַדם
שֹּפְ כֹו" (במדבר לה ,לג).
הרב אלחנן סמט בעיוניו לפרשת האזינו הראה שרובה של השירה איננו חידוש מבחינת
התוכן וכבר נאמר בדרך פרוזאית בפרשת וילך ובמקומות נוספים בחומש דברים .לטעמו
החידוש שבה הוא הסגנון השירי שיש בו עוצמה שאין לביטוי הפרוזאי ,ולכן הוא מתאים יותר
להיחקק בתודעתם ובליבותיהם של ישראל לכל הדורות.
לעומת זאת רמב"ן ראה את שירת האזינו כאחת האופציות האפשריות לתהליך ההיסטורי
שמציעה התורה והוא הצביע על חידוש מהותי שלה:
והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה ,רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל,
שהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חמה ,אבל לא ישבית זכרנו ,וישוב ויתנחם ויפרע מן
האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ,ויכפר על חטאתינו למען שמו .אם כן ,השירה
הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין.
דחיית ההווה אמינה להשמיד את עם ישראל מבטיחה את המשך קיומו של העם לנצח.
ויותר מכך ,ביטול ההתניה של תשובת ישראל ושיבתם לעבוד את השם כתנאי לשינוי
במצבם ,מלמדת שבכל מקרה יהיה מהפך חיובי במצבם .בכך מציגה שירת האזינו תסריט

הפוך ממה שהוצג עד כה בחומש דברים .חומש דברים מציג שלוש אופציות לעתיד.
הראשונה בפרק ד ,שמזכיר את פתיחתה של שירת האזינו .לפי האופציה הזו עם ישראל יצא
לגלות ,ישוב בתשובה ,ויישאר בגלות:
{כו} הַ ִעיד ִֹתי בָ כֶם הַ ּיֹום אֶ ת הַ ָש ַמיִם וְאֶ ת הָ אָ ֶרץ כִּ י אָּ בֹּד ת ֹּאבֵ דּון ַמהֵ ר ֵמעַ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר אַ ֶתם
ע ְֹּב ִּרים אֶ ת הַ י ְַר ֵדן ָּשמָּ ה לְ ִּר ְש ָּתּה ל ֹּא ַתאֲ ִּריכֻן י ִָּּמים עָּ לֶ יהָּ כִּ י ִּה ָּש ֵמד ִּת ָּש ֵמדּון{ :כז} וְהֵ ִּפיץ ה'
אֶ ְתכֶם בָּ עַ ִּמים ְונ ְִּשאַ ְר ֶתם ְמ ֵתי ִּמ ְספָּ ר בַ גֹויִּם אֲ ֶשר ְינַהֵ ג ה' אֶ ְתכֶם ָּש ָּמה{ :כח} ַועֲבַ ְד ֶתם ָּשם
ֲשה י ְֵדי אָּ ָּדם עֵ ץ וָּאֶ בֶ ן אֲ ֶשר ל ֹּא י ְִּראּון ְול ֹּא י ְִּש ְמעּון ְול ֹּא י ֹּאכְ לּון ְול ֹּא י ְִּריחֻ ן{ :כט}
ֹלהים מַ ע ֵ
אֱ ִּ
ּומצָּ אּוָך
ּובכָּל נ ְַפ ֶשָך{ :ל} בַ צַ ר ְלָך ְ
את כִּ י ִּת ְד ְר ֶשּנּו ְבכָּל לְ בָּ ְבָך ְ
ּוב ַּק ְש ֶתם ִּמ ָּשם אֶ ת ה' אֱ ֹלהֶ יָך ּומָּ צָּ ָּ
ִּ
ְש ַמ ְע ָּת ְבקֹּ לֹו{ :לא} כִּ י אֵ ל ַרחּום ה'
ְש ְב ָּת עַ ד ה' אֱ ֹלהֶ יָך ו ָּ
כֹּל הַ ְדבָּ ִּרים הָּ אֵ לֶ ה ְבאַ חֲ ִּרית הַ י ִָּּמים ו ַ
ֹּתיָך אֲ ֶשר נ ְִּשבַ ע לָּ הֶ ם.
יתָך ְול ֹּא י ְִּשכַח אֶ ת ְב ִּרית אֲ ב ֶ
אֱ ֹלהֶ יָך ל ֹּא י ְַרפְ ָך ְול ֹּא י ְַש ִּח ֶ
תסריט אחר יש בפרק ל ,ולפיו התשובה היא תנאי לגאולה מן הגלות ,שתוארה בברכות
והקללות בפרק כח:
ֹּת אֶ ל ְלבָּ בֶ ָך
{א} וְהָּ יָּה כִּ י ָּיבֹּאּו עָּ לֶ יָך כָּל הַ ְדבָּ ִּרים הָּ אֵ לֶ ה הַ ְב ָּרכָּה וְהַ ְּקלָּ לָּ ה אֲ ֶשר נ ַָּת ִּתי ְלפָּ נֶיָך וַהֲ ֵשב ָּ
ְש ַמ ְע ָּת ְבקֹּ לֹו כְ כֹּל אֲ ֶשר אָּ נֹּכִּ י
ְש ְב ָּת עַ ד ה' אֱ ֹלהֶ יָך ו ָּ
ְבכָּל הַ גֹויִּם אֲ ֶשר ִּה ִּדיחֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ָּשמָּ ה{ :ב} ו ַ
ְשב
בּותָך ו ְִּרחֲ ֶמָך ו ָּ
ְשב ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת ְש ְ
ּובכָּל נַפְ ֶשָך{ :ג} ו ָּ
ְמצַ ּוְ ָך הַ יֹום אַ ָּתה ּובָּ נֶיָך ְבכָּל לְ בָּ ְבָך ְ
ו ְִּקבֶ צְ ָך ִּמכָּל הָּ עַ ִּמים אֲ ֶשר הֱ פִּ יצְ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ָּשמָּ ה:
ואילו לפי שירת האזינו ,אמנם לא מתוארת יציאה לגלות (והרב סמט הציע בעיוניו לפרשה
לראותה כתוכחה המיועדת לימי ישיבתם של ישראל בארצם לפני התקופה האשורית) ,אך
מתואר מצב קשה מאד על סף השמדה ,והמפנה ההיסטורי יתחולל ללא קשר לתהליך
התשובה.
המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע על התנית תהליך הגאולה (ראו בבבלי סנהדרין צז
ע"ב) מבוססת אם-כך על התסריטים המגוונים הקיימים בתורה בנוגע לעתיד .נמצאנו למדים
שחומש דברים הציג מנעד רחב של אפשרויות לתהליכים היסטוריים אפשריים ובכך הוא נתן
מרחב לבחירת האדם בכל דור ובכל שעה .יהי רצון שננצל אנו את השעה המיוחדת הזו
בפתחה של השנה וננצל את מרחב הבחירה שניתן לנו ונבחר לשוב ולקיים את כל דברי
התורה הזאת.

