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'עלינו' ועליהם
משפט אחד בתפילה חשובה מעלה את חמתם של נוצרים ושל מומרים - הוא מבזה 

את משיחם. בפרוסיה של המאה ה-18 הופעלה הצנזורה, והמשפט נעלם מהסידורים 
בנוסח אשכנז. לגלגולה של תפילה ושל צו קיסרי

"שהם משתחווים להבל וריק 
ומתפללים ֶאל ֵאל לא יושיע". 

משפט אחד מתפילת 'עלינו 
לשבח' החותמת את התפילה 

בימי חול ומועד. עם ישראל 
משתחווה לא-ל האמיתי, בעוד 

ש'הם', הגויים, מתפללים 
להבל ולריק. ניתן היה לצפות 

שהמשפט יעלה את חמתם של 
אלה שאינם בני ברית, ואכן כך 

היה. המומר פסח פטר מבוהמיה, 
שחי במאה ה-14, טען שיש קשר 
בין המלים 'וריק' ו'ישו' - שתיהן 

בגימטריה 316. האנטישמי הנודע 
יוהן אייזנמנגר, בן המאה ה-17, 
מחבר הספר 'היהדות החשופה' 
 ,)Endecktes Judentum(

חזר על טענות קודמו ואף 
התייחס למנהג היהודים לירוק 

בזמן אמירת המלה 'וריק'.
בפרוסיה של המאה ה-18 

תורגם הכעס לפסים רשמיים: 
שלוש פעמים - בשנים 1703, 

1716 ו-1750 - פרסמו מלכי 
פרוסיה צווים המצנזרים את 

המשפט הטעון, והשורה הוסרה 
מן הסידורים בנוסח אשכנז. 

השלטון קבע כללים לאמירת 
התפילה, ואף מינה פקידים 

לבקר בקהילות ולפקח על צורת 
אמירתה. על אף האיומים נגד 

מתייחס באהבה וברחמים אל 
היהודים שהיו פעם אהובי האל, 

אבל יראת האל שלו דורשת 
שמפירי הצו ייענשו בכל חומרת 

הדין. הצו מסתיים במלים: כה 
דברי פרידריך מלך פרוסיה ביום 

28 באוגוסט שנת 1703.
בינואר 1716 פורסם הצו שוב 

כלשונו על ידי המלך פרידריך 
וילהלם, בנו של המלך פרידריך. 
בהקדמתו ציין פרידריך וילהלם 
שהוא מפרסם שוב את הטקסט 

המלא של הצו כדי שהיהודים 

ישמרו עליו ביתר הקפדה. בנספח 
לצו הוא הוסיף שהצו חל על כל 

היהודים, זרים כתושבים. הרבנים 
והפרנסים הם האחראים לאכיפת 
הצו והם ייענשו בכל חומרת הדין 

אם לא יעשו כן. כדי להקל על 
היהודים לשמור את דברי הצו 
מפרסם אותו פרידריך וילהלם 
גם באותיות עבריות, וחוזר על 
האיום להעניש את מפירי הצו 

בגירוש מעל אדמותיו.
הצו מולא כמצופה. בקהילות 

רבות נאמרה תפילת 'עלינו' 

בקול רם ובשירה על ידי הקהל, 
והפסקה שהכעיסה את מלכי 
פרוסיה נעלמה מן הסידורים 

בנוסח אשכנז - עדות לתוקפו של 
השלטון. 0
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עוסק בהצלה, בשחזור ובשימור של 

תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל 

תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו.

העוברים על הצו, אין עדויות 
לכך שאי פעם הופעלה משטרה 

לאוכפו, וברבות הימים הוא 
נשכח. אולם המשפט לא 

הוחזר לסידורים האשכנזיים, 
עד למהדורות החדשות שיצאו 

לאור לאחר תקומתה של מדינת 
ישראל.

הטקסטים המופיעים בתמונה 
הם העמוד הראשון של הצו 

שפורסם ב-1703 על ידי פרידריך 
מלך פרוסיה, והעמוד האחרון של 

הצו שפרסם בנו, המלך פרידריך 
וילהלם ב-1716.

ככל כתב מלכותי, פותח הצו 
ברשימת תאריו של פרידריך 
והארצות שעליהן הוא מולך 

בחסד האל. הוא מציין שהוא 
מופקד לא רק על רווחתם הפיזית 

של נתיניו אלא גם - ובעיקר - 
עליו לדאוג לנשמותיהם, שהרי 

הגוף מתכלה והנשמה היא 
נצחית. המלך מסתכל בעיניים 

רחומות על העם היהודי שהאל 
פיזר על אדמותיו, ומקווה לחלץ 
את העם שהיה פעם עם סגולה 

מעיוורונו ולשתפו באמונת 
האמת של המשיח שנולד וצמח 

מתוכו.
על פי הצו נודע למלך 

שהיהודים, מגדול ועד קטן, 

אומרים בתפילתם את 'עלינו 
לשבח' בבתי הכנסת ובבתיהם 

הפרטיים, תוך הכפשת שמו 
של המשיח. בתפילה הם 

אומרים את הפסקה "שהם 
כורעים ומשתחווים להבל וריק 

ומתפללים ללא יושיע", וגם 
יורקים וקופצים ממקומם. 

היהודים טוענים שהתפילה 
חוברה בזמנו של יהושע בן נון 

וכוונה נגד העמים שעבדו אז 
את השמש, הירח והכוכבים, אך 

מלך פרוסיה אינו מאמין להם 
ומשוכנע שהפסקה מכוונת נגד 

המשיח )ישו(. המלך, שאוהב את 
היהודים יותר מאשר הם אוהבים 

את האל הרחום, אוסר על 
היהודים מגדול ועד קטן לומר את 

הפסקה מעתה ועד עולם, ואוסר 
גם לירוק ולקפוץ מן המקום. 

העוברים על הצו מסתכנים 
בגירוש מארצותיו.

המלך קובע שמעתה יש לומר 
את 'עלינו' בקול רם על ידי אחד 

מבני הקהילה, וכאמור הוא גם 
מינה מפקחים שיבקרו בבתי 
הכנסת כדי לוודא שהיהודים 

מקיימים את הצו כלשונו. המלך 
מבטיח שימשיך להעניק הגנה 

ליהודים כמו לנתינים הנאמנים 
האחרים שלו. לדבריו, הוא 



או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:

מחלקת מנויים 

ושירות לקוחות 

03-6277777
service@segulamag.com

פרסום

martag@makorrishon.co.il
טל': 03-6277720 

פקס: 03-5629944

מכתבים ותגובות 

סגּולה - מגזין ישראלי להיסטוריה
הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 

96958
segula@segulamag.com
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בצו מלכותי מאיים מלך פרוסיה לגרש את 
נתיניו היהודים שייתפסו באמירת תפילת 

 'עלינו לשבח' בנוסחה המלא. המקור 
 לגרסת אשכנז החסרה

הדסה אסולין

ניסן תשע"א | אפריל 2011

14 קרבן העדה
זבח פסח על הר גריזים הוא האירוע המרכזי 

של עדה קטנה ומיוחדת - השומרונים. 
ביקור מחודש בהר גריזים ביום החשוב להם 

ביותר | זאב ח' ארליך

34 וישן מפני חדש 
תוציאו 

ירושלים וירושלים החדשה. במפגש בין נצרות 
ללאומיות באירופה מנכסים לעצמם מלכים 
מושגים מן הלאומיות היהודית | אסף מלאך

תוכן

42 הקרב האחרון
1287, קרני חיטין שבגליל. מאתיים שנים של 

נוכחות נוצרית בארץ הקודש מסתיימות. מדוע? 
קריאה נועזת של קרב מכריע | מיקי ארליך

54 אבן מקיר תזעק
האדם הפשוט שהילך על אדמה זו לפני אלפי שנים 
היה חלק מן ההיסטוריה אך לא הוא שכתבה. אוסף 
חדש של כתובות מן העת העתיקה מכנס יחדיו את 

רישומי חייו ואת אבני דרכו | חגי משגב

60 הגדת המשורר
יהודי. גרמני. אולי להפך? היינריך היינה, 

מגדולי משוררי גרמניה, המיר את דתו אך 
המשיך לכתוב על יהודים. על יצירתו 'הרבי 

מבכרך' | עשהאל אבלמן

68 המכחול המגויס
ארתור שיק היה אמן ויהודי שנרתם פעם אחר 
פעם ללא היסוס להגנת עמו. ההגדה של פסח 

שצייר מציגה יצירה עתיקה בלבוש מיוחד 
ואקטואלי | עקיבא צימרמן

3    פותח

8   תמונת החודש

10 בזמן הזה

12 בימים ההם

74 ראו אור

78 רשת סגולה

80 תשבצים וחידות

82 משתתפים

ה   78 י ר ו ט ס י ה ל י  ל א ר ש י ן  י ז ג www.segulamag.com   מ


