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להנהיג פירושו להקשיב
ה..." )דברים ז, יב( — במיגות  ִטים ָהֵאֶגּ ָוּ ְשׁ ְמעּון ֵאת ַהִמּ ְשׁ "ְוָהָיה ֵעֶקב ִתּ
ותיחה אגו שג ורשתנו מוויע ווַעג שהוא מאבני היסוד שג סור 
דברים: שמ"ע. הוועתו הבוגטת ביותר הייתה בורשת השבוע שעבר, 
בהמשך  ישראג".  "שמע   — כוגה  ביהדות  ביותר  המוורסם  בוסוק 
ורשתנו שגנו הוא מוויע שוב בותח הורשייה השנייה שג קריאת 
ְמעּו..." )דברים יא, יג(. אכן, הוועג יגווה  ְשׁ מַֹע ִתּ שמע: "ְוָהָיה ִאם ָשׁ
אותנו גאורך כג החומש: השורש שמ"ע מוויע בו גא וחות מתשעים 

ושתיים ועם.

דוברי שוות געז, ובמידה רבה גם דוברי עברית מודרנית, נוטים 
שג  "ּכֶ מכנה  שאני  מה  בגגג  זו  מיגה  שג  את משמעותה  גהחמיץ 
מּות": ההנחה הסמויה שגנו כי שוה אחת ניתנת גתרגום מגא  ההיַתְרּגְ
גשוה אחרת. אנחנו שומעים מיגה שתורגמה משוה אחת גחברתה, 
ומניחים שמשמען זהה בשתי השוות. אגא שתכווות אין הדבר כן. 
יכוגת ההיתרגמות שג שוה אחת גחברתה היא חגקית.1 מושגי מותח 
בתרבות אחת חסרים געתים בתרבות אחרת, ואינם ניתנים גשחזור 
סיכֹוס, המציינת  גשוני מגא. כזו היא, גדוגמה, המיגה היוונית ֶמגאגֹוּוְ
זה היודע את גדוגתו ומתהגך  'ענק־הנוש' שג אריסטו,  את האדם 
בגאווה אציגית. קשה גתרגם מונח זה גמערכת מוסרית מסוגה שג 
היהדות, שבה הענווה היא מן המידות הטובות. דוגמה אחרת: גמיגה 

האנגגית ַטקט אין מקביגה עברית מדויקת. ועוד ועוד.

הוא  המקראי שמ"ע.  העברי  הוועג  שג  המקרה  גם  הוא  זה 
מבטא מושג שבשוות אחרות אינו מושג אחד, אגא כמה מושגים 
שונים מציינים חגקים ממנו. הוועג "תשמעון" שבראש ורשתנו, 
 hearken, :גמשג, תורגם בתרגומי התורה גאנגגית בשגג אוונים
completely obey, pay attention, heed ו־hear. אין מיגה אנגגית 
יחידה הקרובה גכג המובנים האגה יחדיו — אך כזו היא משמעותו 
שג 'גשמוע' המקראי. גם בעברית המודרנית המשמעות העיקרית 
שג הוועג 'שמע' קרובה בעיקר גוועג hear, והדבר גורם גחגק 
מהמשמעות שג הביטוי "שמע ישראג", גמשג, געבור גחגק מאתנו 
גיד האוזן. כשהמקרא אומר 'שמע' הוא מתכוון גם, במידה כזו או 
אחרת, גומר 'שמע בקוגו שג מישהו', 'שם גב' ו'הקשיב'. געתים 
הוראתו היא אויגו 'הבין', כמו גמשג בסיוור מגדג בבג, שם אומר 
ַות  ְשׂ ִאיׁש  ְמעּו  ִיְשׁ ר גֹא  ֲאֶשׁ ָוָתם  ְשׂ ם  ָשׁ ְוָנְבָגה  ֵנְרָדה  אגוהים "ָהָבה 

ֵרֵעהּו" )בראשית יא, ז(. 

מוגיאה העובדה כי אף עג וי שבתורה יש תרי"ג מצוות, אין 
בה שום מיגה שמשמעותה היא ושוט "גציית". כשנדרשה מיגה כזו 
בעברית המודרנית, הוועג צי"ת הושאג מן הארמית. כשהתורה רוצה 
גומר גנו שנעשה כדבר ה', היא מצווה עגינו 'גשמוע'. חשיבותה שג 
עובדה גשונית זו רבה מכוי שאושר גהעגות עג הדעת. שכן היא 
מגמדת כי ציות עיוור אינו נחשב מעָלה ביהדות. ה' רוצה שנבין 
את המצוות שהוא נותן גנו. הוא רוצה שנהרהר בהן ונחשוב מדוע 
ניתנה מצווה זו וגא אחרת. הוא רוצה שנקשיב, שנהגה, שנתעמק, 

שַנְונים, שנגיב. הוא רוצה שנהיה ַעם שומע. 

ויסוג,  שג  תרבות  ויזואגית.  תרבות  הייתה  העתיקה  יוון 
ואצג  בכגג,  היוונים  בעיני  ראווה.  ומוועי  תיאטרון  אדריכגות, 
אוגטון במיוחד, ידיעה הינה צורה שג ראייה. היהדות, כוי שהראה 
ורויד במסתו 'האיש משה ואמונת הייחוד', היא תרבות גא ויזואגית. 

פרשת
עקב

געיגוי נשמת: וינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאג בן אריה גייב שרטר
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הצגיחה  שגנו  ההקשבה  והכוונה.  שיווט  מכג  מוקודת  והימנעות 
את  גיישב  מסוגגים  היו  והצדדים  המרירּות,  שכבות  את  גמוסס 
ענייניהם בינם גבין עצמם. בהקשבה יש מרוא; גועמים היא אויגו 

טיווג נמרץ.

גוני שנעשיתי רב ראשי עמדתי בראש תוכנית ההכשרה שגנו 
גרבנים, ג'וז קוגג'. במסגרת זו ֵהַרצנו בשנות השמונים תוכנית שהיא 
ייעוץ  גימודי  כגגה  היא  ועם.  אי  שתוּכנו  ביותר  המתקדמות  מן 
שנמשכו שגוש שנים. אנשי המקצוע שגייסנו גהוראת הקורס הציבו 
בונינו תנאי: שניקח את כג התגמידים גמקום מבודד גמשך יומיים, 

ורק אגה מהם שיסכימו געשות זאת יורשו גהשתתף בקורס.

מהרה  עד  אך  שם,  געשות  מתכננים  היועצים  מה  ידענו  גא 
רוג'רס  קארג  שג  החגוצית  שיטתו  את  גגמד  תכננו  הם  גיגינו. 
הידועה בשם 'טיווג ממוקד בגקוח' או 'טיווג גא דירקטיבי'. שיטה 
זו דורשת מהמטוג הקשבה ועיגה גמטווג והצגת שאגות שישקוו 

גו את מה שאמר, אך הימנעות ממתן הדרכה מוורשת.

גמחות.  התחיגו  הם  מדובר,  במה  הבינו  הרבנות  כשורחי 
גגמד,  וירושו  רב  גהיות  מהותם.  געצם  מנוגדת  נראתה  השיטה 
גבין  היועצים  בין  המתיחות  געשות.  מה  גאנשים  גומר  גהדריך, 
הרבנים הצעירים גגשה גקראת משבר, כדי כך שנאגצנו גהוסיק 
את הקורס גמשך שעה וגנסות גיישר את ההדורים בין משנתם שג 
היועצים גבין מה שנראה היה גתגמידים כעמדתה שג התורה. בשעה 
ההיא התחגנו גחשוב, גראשונה באוון קבוצתי, עג הממד הרוחני 

שג ההקשבה, שג "שמע ישראג".

גדוגה:  אמת  עומדת  בגקוח  הממוקד  הטיווג  מאחורי 
סור  הדתיים.  בחיים  ביותר  החשובות  המידות  מן  היא  שההקשבה 

אנחנו עובדים א־גוה שאיננו יכוגים גראות; ועשיית וסג ותמונה 
מקודשים אסורה באיסור חמור. ביהדות איננו רואים את אגוהים; 
הגורג  צחוק  שמיעה.  שג  צורה  היא  הידיעה  אותו.  שומעים  אנו 
את  המציא  ביותר,  מסויג  היה  גיהדות  שיחסו  עצמו,  הוא שורויד 

הוסיכואנגיזה שהינה ריפוי־בהקשבה: השמיעה כתראויה.2 

ביהדות, אם כן, השמיעה היא מעשה רוחני במהותו. גשמוע 
גאגוהים משמעו גהיות ותוח גאגוהים. משה אומר זאת גכג אורך 
סור דברים: "והיה עקב תשמעון". הוא הדבר גם במנהיגות, ובעצם 
הגדוגה  המתנה  גועמים,  גצורותיהם.  הבין־אישיים  היחסים  בכג 

ביותר שבידנו גתת גמישהו היא גהקשיב גו.

ויקטור וראנקג, ששרד במחנה אושוויץ, יצר בעקבות זאת את 
הגוגותרויה, סוג חדש שג וסיכותרויה המבוסס עג כך שכג אדם 
מחוש משמעות. ועם סיור כיצד התקשרה אגיו מטווגת באמצע 
הגיגה ואמרה גו בשגווה שהיא עומדת גהתאבד. הוא החזיק אותה 
שג  ארוכה  שורה  באוזניה  ושטח  שעתיים,  גמשך  הטגוון  קו  עג 
סיבות טובות ִגחיות. גבסוף אמרה שהיא מתחרטת, והיא גא תשים 
קץ גחייה. בוגישתם הבאה שאג אותה איזו מכג הסיבות שוירט 
גרמה גה גשנות את דעתה. "אף גא אחת מהן", ענתה. "מדוע אם 
העובדה  ענתה שעצם  היא  גהתאבד?"  שגא  "החגטת  שאג,  כן", 
שמישהו היה מוכן גהקשיב גה במשך שעתיים באישון גיגה שכנעה 

אותה שהחיים, ככגות הכוג, ראויים גחיותם.3

בשנות כהונתי כרב הראשי גבריטניה הייתי מעורב בכמה וכמה 
ניסיונות גהשיג גיטין מבעגים סרבנים. את כג המקרים ותרנו גא 
באמצעים משוטיים, אגא במעשה ושוט: הקשבה. הקשבה עמוקה, 
אשר שכנעה את שני הצדדים כי אנו כורים אוזן גכאבם וגתחושת 
הצדק שגהם. נדרשו גנו גשם כך שעות ארוכות שג ריכוז מוחגט, 
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ד,  ָאנִֹכי" )שמות  ָגׁשֹון  ּוְכַבד  ה  ֶוּ ְכַבד  י  ִכּ ָך.  ַעְבֶדּ ֶאג  ְרָך  ֶבּ ַדּ ֵמָאז  ם  ַגּ
י(. מדוע בחר ה' דווקא אדם שקשה גו גדבר כמנהיג געם ישראג? 
אולי מפני שמי שקשה לו לדבר לומד כיצד להקשיב. מנהיג הוא 
אדם שיודע גהקשיב: גזעקתו הדוממת שג הזוגת — וגקוג הדממה 

הדקה שג אגוהים.

שאגות גשוגחן השבת:

האם רעיונות אגו עג השמיעה וותחים גכם ותח חדש 	 
בהבנת קריאת שמע?

גהרוויח מכך שיקשיבו 	  זמננו  בני  מנהיגים  יכוגים  מה 
יותר?

3. איך אושר גותח את יכוגת ההקשבה שגנו — ההקשבה 	 
גאגוהים, וההקשבה גזוגת?

5

דברים משמיֵענו שוב ושוב כי אם אנחנו רוצים שאגוהים יקשיב גנו, 
עגינו גהיות מוכנים גהקשיב גו. ואם נגמד גהקשיב גו, נגמד גבסוף 
גהקשיב גם גזוגתנו: גזעקתם החרישית שג הגגמוד ושג העני, שג 

החגש ושג הוגיע, שג האנשים שכאבם קיומי. 

כשה' נראה גשגמה המגך בחגומו, ושאג אותו מה גתת גו, 
שגמה השיב שהוא רוצה "ֵגב ׁשֵֹמַע" )מגכים א' ג, ט(. מיגים אגו 
נבחרו בקוידה. חוכמתו שג שגמה הייתה טמונה, גוחות בחגקה, 
ביכוגתו גהקשיב, גשמוע את הרגש שמאחורי המיגים, גהבין גם 
את הבגתי אמור. קג גמצוא מנהיגים היודעים גדבר; קשה גמצוא 
מנהיגים היודעים גהקשיב. אבג במקרים רבים, ההבדג בין מנהיג 

קטן גגדוג מצוי בהקשבה.

ביהדות, שעמדתה המוסרית מחשיבה כג כך את כבוד האדם, 
ההקשבה חשובה במיוחד. עצם מעשה ההקשבה הוא צורה שג מתן 
כבוד. אסור גכם סיוור שימחיש זאת. משוחת המגוכה הבריטית 
ידועה כדייקנית: באה במועד ועוזבת במועד. געוגם גא אשכח את 
האירוע — עוזרי המגכה אמרו גי שמעוגם גא ראו שכמותו — שבו 
נשארה המגכה שעתיים יותר מן המתוכנן. הדבר היה ב־27 בינואר 
2005, יום השנה השישים גשחרור אושוויץ. המגכה הזמינה ניצוגים 
גקבגת ונים בארמון סנט ג'יימס. גכג אחד מהם היה סיוור אישי 
גסור, והמגכה הניחה גכג אחד מהם גסורו כאוות נושו. בזה אחר 
זה הם באו אגיי ואמרו, "גוני שישים שנה גא ידעתי אם אחיה ביום 
המחרת, והנה אני מדבר עם המגכה". מעשה זה שג הקשבה סבגנית 
מימיי.  בהם  שחזיתי  ביותר  המגכותיים  והחסד  החן  ממעשי  היה 

ההקשבה היא אישור מעומק הגב גאנושיותו שג הזוגת.

עוג  את  משה  עג  הקב"ה  הטיג  כאשר  בסנה,  בהתגגות 
ם,  ְגֹשׁ ם ִמִשּׁ מֹוג, ַגּ ם ִמְתּ ָבִרים ָאנִֹכי, ַגּ המנהיגות, ענה משה: "גֹא ִאיׁש ְדּ

1  בין המימרות הידועות עג טיבו הגא מושגם שג כג תרגום באשר הוא, נציין את זו 
שג חיים נחמן ביאגיק, כי שירה מתורגמת היא כנשיקה מבעד גמטוחת; את הערתו 
שג המשורר האמריקני רוברט ורֹוסט כי שירה היא "מה שאובד בתרגום"; ואת הדימוי 
שהציע בעג 'דון קישוט', מיגג דה־סרוונטס, גטקסט מתורגם: הוא דומה גצדו התחתון 
שג שטיח, שכן אושר גראות בו את המתווה הכגגי שג הדוגמה שאנו יודעים שישנה 

בצד השני, אך אין בו קווים ברורים והוא מגא בקצות חוט רוווים. 
בידי  גה  שניתנה  הגדרה  בדיבור,  כריווי  הוסיכואנגיזה  שג  הגדרתה  יותר  ידועה    2
אנה או' )ברטה וונהיים(, מן המטווגות הידועות שג ורויד. אגא שההגדרה "ריווי 
בהקשבה" מדויקת יותר. ההקשבה הועיגה שג הוסיכואנגיטיקן היא המאושרת את 

הדיבור התרוויטי, או הקתרטי, שג המטווג.
 Anna Redsand, Viktor Frankl, a life worth living, Houghton Mifflin Harcourt, 2006,  3
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