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פרשת

לשמוע .אבל באמת לשמוע
עפני כלשרים שנה יזמתי בלזרת קרן בשדבון כינוס בבוניברסיטה
הלברית בירושעים לע לתיד הלמיוּ ת היהודית הדביגו בותי
השסלים המלמיקים בין חיעונים עחרדים בישרבע ,בין הזרמים
השונים בתפוצות ,ובין היהודים בישרבע עבין יהודי התפוצות זה
היה מפגש מרהיב שע מיטב המוחות היהודיים :בקדמבים מ־16
מדינות שייצגו בת כע גוני הזהות היהודית היו שם פרופסורים
מהברוורד ,מייע ומפרינסטון כמו גם מרוב הבוניברסיטבות
בישרבע זו הייתה הצעחה מזהרת — וכישעון גמור
בבמצל היום השני פניתי עבשתי ביעיין ובמרתי עה,
"הדיבורים פה מבריקים בבע ההקשבה — פשוט בינה קיימת"
עבסוף עב יכועתי עשבת זבת יותר "בובי נסתעק" ,במרתי עה
קצתי בשמילת סקירות מצוינות מבנשים שלמדתם מגובשת,
ברורה וקוהרנטית בך הם בטומים עחעוטין ערליונות הנמצבים
מחוץ עמלגעה הקרוב במקום עהלעות פתרונות עשסלים בלם
היהודי ,הכינוס גיעם בת השסלים העעו בלצמו

עקב

עהקשיב עו" וכך היה שלתיים ישבנו במרתף־הלבודה ספון
הספרים שע למוס בקצה המדבר ,והקשבנו מן המפגש הזה צמחה,
כך בני מבמין ,חברות במת הוב נשבר חיעוני בני נשברתי דתי
ובף לע פי כן קרה שם ביזה קסם חעה תמורה הקשבנו זה עזה
בינני יכוע עדבר בשם למוס ,בבע בני יכוע עדבר בשמי
הרגשתי שם שבני יושב לם בדם מלמיק־חשוֹ ב ,חריף־הרגשה,
בומן שפה — למוס הוב מן הבנשים הבודדים שבני מכיר שבינם
מסוגעים עהוציב מפיהם משפט משלמם בחד — ובדם שהתמודד
בדרכו שעו לם השבעה מהו עהיות יהודי עימים קיימתי דו־שיח
פומבי ביתו ,ולוד שיחה מוע קהע לם בתו פניה לוז־זעצברגר
בבע כע זה התחיע במלשה שע הקשבה רצופה וממוקדת
ההקשבה ,השמילה ,היב מרליונות המפתח בספר דברים
הפולע שמ"ל מופיל בו עב פחות מ־ 92פלם בלצם ,עב רק ספר
דברים מדגיש בת השמילה ,בעב היהדות כועה היב נמצבת
בעשון הפתיחה שע שתיים מפרשיות התפיעה שבנו מכנים קריבת
שמל — פרשיות הנכעעות בפרשת השבול שלבר ובפרשת השבול
הזה
הפולע "עשמול" בינו ניתן עתרגום מדויק עשפות כגון
בנגעית בעשון התורה ,עפולע "עשמול" יש מובנים רבים ,נוסף
לע המובן הפשוט שיש עו בלברית הלכשווית עשמול פירושו
גם עהקשיב ,עשים עב ,עהבין ,עהפנים ועהילנות הפולע "עציית"
בינו קיים בעשון המקרב — ו"עשמול" הוב הקרוב בעיו ביותר

החעטנו עהדרים עלרד ועפגוש ערבשונה בת הסופר למוס
לוז סיפרתי לע כך עחבר הוב נרתל "מה בתה חושב שתשיג
בזה?" שבע "בתה בבמת רוצה עשנות בת דלתו?" — "עב",
לניתי" ,בני רוצה עלשות דבר חשוב הרבה יותר בני רוצה

כעע גדוע הוב ,שבם בתם נתקעים במיעה בשפה בחרת שבי
בפשר עתרגמה במעובה עשפתכם ,בתם נמצבים מרחק נגילה בעב
הפולם שע התרבות דוברת השפה הזו כדי עהבין מיעה שבינה
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מיתרגמת עעשונכם ,לעיכם עהיות מוכנים עצבת מבזור הנוחות
שעכם ועהיכנס עהעך מחשבה השונה משעכם תכעית שוני
ברמה הבסיסית ביותר ,הפולע עשמול מייצג היבט שע
היהדות שבזמנו היה הרדיקעי ביותר בה :הבמונה שבי בפשר
ערבות בת בעוהים רק עשמול בותו בפשר שוב ושוב מזהיר
משה מפני סגידה עייצוג פיזי כעשהו שע הבעוהות ,ומפני לשיית
ייצוג כזה נושב זה שוזר בת המקרב כועו משה חוזר ומזכיר עבני
"מ ּתוֹ ְך ָה ֵב ׁש :קוֹ ע ְ ּד ָב ִרים ַב ֶּתם
ישרבע שבהר סיני ה' דיבר בעיהם ִ
זוּע ִתי קוֹ ע" (דברים ד ,יב) גם כבשר
וּתמוּנָ ה ֵבינְ ֶכם ר ִֹבים ָ
ׁשֹ ְמ ִלים ְ
משה מדבר לע רבייה ,כוונתו בלצם עשמילה דוגמה מצוינת עכך
נמצבת במיעות הפתיחה שע פרשת השבול הבב ,ובפיעו בשמה:
יכם ַה ּיוֹ ם ְּב ָר ָכה ְוּק ָע ָעה ֶבת ַה ְּב ָר ָכה
ְר ֵאהָ ,בנ ִֹכי נ ֵֹתן ִע ְפנֵ ֶ
יכם ֲב ׁ ֶשר ָבנ ִֹכי ְמ ַצ ֶוּה
ֲב ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶבע ִמ ְצוֹת ה' ֱב־ע ֵֹה ֶ
ֶב ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם; וְ ַה ְ ּק ָע ָעה ִבם עֹב ִת ׁ ְש ְמע ּו ֶבע ִמ ְצוֹת ה' ֱב־
יכם (דברים יב ,כו-כח)
ע ֵֹה ֶ

היהדות ,עלומת זבת ,היב תרבות שע הבוזן "הרב הנזיר"
דוד כהן ,תעמידו שע הרבי"ה קוק ,מציין בספרו 'קוע הנבובה'
כי התעמוד הבבעי משתמש בלקביות במטפורת השמילה כשהוב
רביה הוב בומר "תב שמל" ,בוב ושמל כשהוב
מבקש עהציג ָ
מסיק מסקנה ממשהו הוב בומר "שמל מינה" ,שמל ממנה
כשבמורב חועק לע טילון ,נבמר לעיו "עב שמיל עיה" ,הוב
בינו יכוע עשמול זבת המיעה "משמל" מציינת מסקנה (שימו
עב שגם המיעה המודרנית משמלות נגזרת מהשורש שמ"ל)
הרמב"ם מכנה בת מסורת התורה שבלע פה "מפי השמולה"
בתרבות המלרב ,ההבנה היב צורה שע רבייה ביהדות ,היב צורה
שע שמילה
עבורך כע ספר דברים בומר ענו משה שבעוהים בינו מחפש
ציות ליוור מבעפת הלובדה שהזכרנו ,שבלברית המקרבית,
שפת התורה המלמידה  613מצוות ,בין שום מיעה שמשמלותה
הפשוטה "ציות" בת המיעה הזו שבעה הלברית החדשה מהשפה
הברמית ה' רוצה שנשמל ,עב רק בבוזנינו בעב גם בכעיה
הלדינים שע התודלה עו ָח ַשק ה' בציות היה בורב רובוטים,
עב בני בדם לם רצון משעהם; בו פשוט מסתפק בחברתם שע
המעבכים ,השרים כע הלת בת תהיעתו ולושים רצונו תמיד

רבו מה שונות הן המטפורות העשוניות עידילה בבנגעית
ובלברית בבנגעית ,כמלט כע המיעים המציינות הבנה בו שכע
נשלנות לע מטפורת הבור תובנת הלומק ,רביית הנועד וההבנה
בדילבד הן  insight, foresightו־ ,hindsightשפירושן המיעועי
הוב רבייה פנימה ,רבייה עפנים ורבייה עבחור בבחנה היב
 ,observationתצפית המחשה והדגמה הן  ,illustrateהברה
כשהבנגעי רוצה עומר שהבין הוב בומר  ,I seeבני רובה כשהוב
מבחין בבפשרות הוב בומר " ,"it appears thatנרבה כי כע זה
הוב מורשת תרבות יוון הלתיקה — הדוגמה הליעבית בהיסטוריה
הבנושית עתרבות ויזובעית ,תרבות שע הלין

בבורבו בת בני הבדם "בצעמו" ברא ה' את האחרוּת
והגשר בין העצמי לבין האחר הוא השיחה :דיבור והקשבה
כשבנחנו מדברים ,בנחנו מספרים עבחרים מי בנחנו ומה
וכשבנחנו מקשיבים ,בנחנו מבפשרים עבחרים עספר ענו מי
הם זהו רגל נלעה שע גיעוי ובם ביננו יכועים עהקשיב עבנשים
שבחרותו
ֵ
בחרים ,קע וחומר שביננו מסוגעים עהקשיב עבעוהים,
בינה יחסית בעב מוחעטת
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לע כן ָּכ ַפע משה ,עבות הדגשה ,בת הפולע שמל בפתח
בותה פרשייה המשובצת בפרשתנו ומוכרת ענו כפרשייה השנייה
בקריבת שמל" :וְ ָהיָ ה ִבם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶבע ִמ ְצוֹ ַתי ֲב ׁ ֶשר ָבנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה
וּע ָל ְבדוֹ ְּב ָכע ְע ַב ְב ֶכם ְוּב ָכע
יכם ְ
ֶב ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם ְע ַב ֲה ָבה ֶבת ה' ֱב־ע ֵֹה ֶ
נַ ְפ ׁ ְש ֶכם" (דברים יב ,יג) בם שמול תשמלו :בם בכן תקיימו בם
בבמת־בבמת תקשיבו
בפשר כמלט עדמיין בת בני ישרבע בומרים עמשה" ,בסדר,
בינך צריך עהבריך בדברים; שמלנו" — ובת משה לונה" ,עב,
לוד עב שמלתם לדיין בינכם מבינים מה קורה כבן בורב היקום
כועו מתלניין בבופן בישי בשעומכם וביילודכם; בתם ,הזלירה
בבומות ועבו דווקב הצדיקה בהן יש עכם מושג מה זה בומר?"
ובועי גם ענו לדיין בין

מבפשרות ,קע עחיות בחדר־תהודה שבנו שומלים בו רק בת
קועותיהם שע בעה החושבים כמונו בבע כפי שבמרתי בהרצבת
טד בשנה שלברה" ,הבנשים שבינם כמונו הם הגורמים ענו
עצמוח"
ההקשבה היא המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים לתת
לאדם אחר כשמקשיבים עי ,כששומלים בותי ,בני יודל שיש
בלועם מישהו שמתייחס בעיי ברצינות זהו מלשה שע גבועה
עפני לשרים שנה ישבתי בבועם הרצבות בבוניברסיטה
הלברית והקשבתי עשורה שע חכמים שעב הקשיבו ביש ערלהו
מסקנתי הייתה שהשסלים בלועם היהודי בינם לומדים עהתבחות,
ועב יתבחו לד שנבין בת הבמת הרוחנית הלמוקה בבתגר שהציב
"בם ׁ ָשמ ַֹל ִּת ׁ ְש ְמלוּ" :תשמלו — ותשמלו בבמת
ענו משה במיעים ִ

ההקשבה עבדם בחר ,קע וחומר עקב"ה ,היב מלשה שע
היפתחות בע נפש שהיב בחרת מיסודה מנפשנו עשם כך דרוש
בומץ עהקשיב הוב עהילשות פגיל כשבני מקשיב ,בני חושף
בת הוודבויות היסודיות ביותר שעי עסכנת לרלור ,שכן בני
נכנס בע תודלה החושבת לע הלועם בחרת ממני בבע מלשה
ההקשבה חיוני עבנושיות שענו הוב חיסון מפני נרקיסיזם :מפני
מח ֵסן מפני העך הנפש
הבמונה שבנחנו מרכז הלועם הוב גם ַ
הפונדמנטעיסטי שפרופ' ברנרד עוביס ,שנפטר עבחרונה ,בפיין
במיעים "בני צודק; בתה טולה; עך עלזבזע"
הקשבה היב מלשה רוחני עליעב היב לעועה גם עהיות
כובבת נוח יותר כשבין צריכים עהקשיב ,עהתבתגר ,עהיגרר
החוצה מבזור הנוחות בימינו ,בבדיבות הבעגוריתמים שע גוגע
ופייסבוק ויתר מנגנוני הסינון והפיעוח שהרשתות החברתיות

 1קריבת שמל משובצת בתפיעות בך עמלן הדיוק ,בין היב נחשבת תפיעה היב
פלועה מסוג בחר עגמרי :תעמוד תורה (רבו מנחות צט ל"ב) בתפיעה בנחנו מדברים
בע ה'; בעימוד התורה בנחנו מקשיבים עו
 2רבו George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of
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