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לשולחן שבת
צריך לשמוע
בסוף ימיו יעקב אבינו מכנס את ילדיו סביב מיטתו ומתחיל לברך אותם .אך
לפני הברכות הוא מקדים ואומר " ִה ָקּ ְבצוּ ו ְִשׁ ְמעוְּ ,בּנֵי ַיﬠֲקֹ ב; ו ְִשׁ ְמעוּ ,אֶ ל-י ְִשׂ ָראֵ ל
אֲ ִביכֶם".
פעמיים חוזר יעקב על המילה שמעו – פעם כבני יעקב ופעם לישראל אביכם.
ֹאמר ,ל ֹא
השם ישראל ניתן ליעקב בעקבות המאבק עם המלאך של עשיו – "וַיּ ֶ
9הים ו ְִﬠם-אֲ נ ִָשׁים ,וַתּוּכָל".
ית ִﬠם-אֱ ִ
ַיﬠֲקֹ ב יֵאָ ֵמר עוֹד ִשׁ ְמ--7כִּ יִ ,אם-י ְִשׂ ָראֵ ל :כִּ יָ -שׂ ִר ָ
המלאך משנה את שמו של יעקב לישראל ,ומגלה לו במקצת על האופי של העם
ההולך לצאת ממנו" .עם ישראל" יהיה עם שמאתגר את העולם שמציב מראה
מוסרית מול האנושות שמוחה על הרשעה ולא מקבל אותה שנאבק בחוסר
המוסריות שמתגלה בעולם .עם ישראל הוא עם של מחאה ולא עם של קבלת
הדברים כמובן מאליו .זה הולך להיות אופיו של עם ישראל.
אך באופי זה טמון גם זרעי כשלון ,כי מחאה מתמדת לא פותחת אותך לקולות
שונים הבוקעים סביבך ,זה לא מאפשר לך סובלנות לקבלת ושמיעת האחר.
הדו שיח עם העולם וההאזנה לקולות האחרים לא אמורים להוות עבורינו רק
מקפצה למחאה הבאה ואפשרות למאבק עם הדעות המיוצגות מולך.
עם ישראל אינו יכול להתפתח עם אינו קשוב לקולות הבוקעים סביבו ולכן הוא
צריך גם לשמוע את הקולות .האזנה היא שטחית ,הקשבה היא יותר עמוקה
ושמיעת הדברים היא הבסיס להפנמת והכלת דברי האחר.
יעקב בפרשתינו נותן ברכה ואולי משאלת לב שבניו שבונים את עם ישראל
ישכילו להפנים את הנכס הזה שנקרא שמיעה .להאזין לזולת ולדבריו קל מאוד,
אבל שמיעה היא אומנות בפני עצמה .האפשרות לשמוע את האחר מתחילה
ברצון העז לראות את המציאות מנקודת מבטו של האחר ולהפנים את דבריו
ולשם כך זקוקים אנו לשמיעה אבסולוטית לרצות לשמוע את מה שנאמר .בדרך
כלל בשיחות שמדברים אחד אם השני אנחנו פחות שןמעים ויותר עסוקים
בסידור מחשבותינו ,והתארגנות להתקפת הנגד .יש לנו מה להגיד ודברי האחר
הם רק הפסקה במונולוג שאותו אני מדקלם בעצמי .ניתן לראות את זה
בויכוחים שונים שרואים על המרקע או בין אנשים .ברור שבויכוחים בנושאים
שונים אין רצון לשמוע באמת את האחר להבין את הצד שלו להפנים את דבריו
ולהסתכל מנקודת מבטו אל המציאות ,אלא הרצון למצוא נקודות תורפה על
מנת להתנגח ולצאת שידך על העליונה .האפשרות לפנות חלל בתוכך להכיל
את האחר היא אומנות וברכה בפני עצמה .את הברכה הזו מעניק יעקב לבניו
במיוחד על רקע האופי שלהם למצוא מחאה ולהיות דעתנים בכל דבר .לפעמים,
יעקב אומר להם צריך גם לשמוע .לא בכדי הפסוק הכי מפורסם בתפילה של כל
יהודי היא "שמע ישראל ה' אלוקינו ה אחד" ויש לפרש לא רק שעם ישראל
ישמע שיש אלוה אחד בשמיים אלא שעם ישראל יתחיל לשמוע אחד את השני
ואז – אלוקים יהיה אחד ותתגלה אחדותו .פתאום נגלה שאנחנו מאוחדים יותר
מהדברים שמפרידים בינינו.
הדבר מתחיל כמובן בתוך המשפחה בשמיעת בן אן בת הזוג ובשמיעה מלאה
שהילדים מדברים .שמע ישראל...
שבת שלום – הרב אורי איינהורן
לימודי יהדות באופן פרטי
תמיד רציתם ללמוד על היהדות באופן פרטי הנה ההזדמנות שלכם .לימודים אחד על אחד
עם הרב איינהורן ,בזמן שלכם בקצב שלכם ,לפרטים נא ליצור קשר עם הרב.
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