
 

 בתשפ" עקב :פרשת השבוע                                                                        דברים חומש:
 למה אתה לא שומע? 

המביכה שאנו נוכחים מול אב הכועס על בנו, אם הזועמת על בתה, מכירים את הסיטואציה 
'למה אתה לא שומע... כבר אלף פעמים אמרתי לך...?' לולי החוסר נעימות להיות נוכח באזור 
שבו אנשים כועסים הייתי רוצה לומר לאותו אבא או לאותה אמא וכי מה אתם חושבים שאם 

י תשאלו את עצמכם את השאלה אך בכוון תצעקו בפעם האלף ואחת ילדכם ישמע? ואול
ההפוך: 'אולי אנו באמת לא שומעים את ילדינו?' ואנו ממשיכים לצעוק מבלי יכולת לשמוע, 
 ,מבלי יכולת להקשיב באמת ומבלי יכולת לחשוב מה צריך לעשות בכדי שכאשר אני מדבר

ְשְמע   מהצד השני ישמעו? ֶקב תִּ ָ֣ ם...', פרשתנו פותחת במילים: 'ְוָהָיָ֣ה ע  יֶתֶ֖ ם ַוֲעשִּ ּון... ּוְשַמְרֶתֶּ֥
'השמיעה' הינה תכונה  מדוע התורה הקדימה את פעולת השמיעה לפעולת העשייה?

משמעותית לאדם ולעולם, כמובן שלא מדובר כאן בחוש השמיעה הרגיל שבו אדם שומע 
ע' מוזיקה או שומע רעשי רקע, מדובר בחוש שמיעה שמתבטא בהקשבה אמיתית, אדם ה'שומ

את הקולות הבוקעים מפנימיותו, אדם ה'שומע' את זעקת הדל והאביון, 'לשמוע' את קול 
בכיו של תינוק, לשמוע את השקט... ואם חוש שמיעתנו ורגישות לבנו מחודדים נוכל לשמוע 

יש למשמעות זו של המילה 'לשמוע' דוגמאות רבות בתנ"ך,  את עצמנו ואף לשמוע את רצון ה'.
ל ה' א  ב נמצאת מכולם מתהמפורס ֵ֑ ְשָרא  ע יִּ ד' -פסוק הראשון בקריאת שמע: 'ְשַמֶ֖ ינּו ה' ֶאָחָֽ ֶ֖ ֹלה 

]דברים ו, ד[ וכהסברו של הספורנו: 'שמע ישראל. התבונן והבן זה' ]שם[ וכן אצל פרעה: 
ה' ]שמו ר ֶאל־ֹמֶשָֽ ֶבֶּ֥ ר דִּ ם ַכֲאֶשֶׁ֛ ֶהֵ֑ ע ֲאל  א ָשַמֶ֖ ֶֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֹ֔ ָ֣ ֵּ֤ק ה' ֶאת־ל  ת ט, יב[ שודאי אין הכוונה 'ַוְיַחז 

השמיעה צריכה להגיע למקומות רגישים בנפשנו,  לשמיעה אלא להפנמה, הקשבה וביצוע.
השמיעה אמורה להניע אותנו לפעול ולעשות. ברגע שלא 'התפעלנו' מהשמיעה סימן הוא שלא 
 באמת שמענו! יתכן שנוכל לדקלם את מה שהאוזן שלנו שמעה, אך ברגע שהדברים לא חדרו
מעבר לעור התוף פנימה ללב ולנשמה דומה הדבר למכשיר הקלטה שמקליט את מה שנאמר 

נשוב לאמא ולאבא שבראשית דברינו, לפני שמדברים, לפני  אך ממש לא 'קולט' מה נאמר.
ההצד השני אמור 'לשמוע' ממני ורק  .אפניםו יש צורך שאני קודם  'אשמע', אביןשצועקים 

 אח"כ להשמיע. 
 
 
 


