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קול דממה
שבועות, הוא חג ותן תורה, יחומ בעו  קצת יותר ושבוע, בווצאי 
שבת פרשת נשא — אבמ ברוב השנים הפרשה הנקראת בשבת 
סומיות  יש  בו בר.  פרשת  פרשתנו,  היא  החג  מפני  האחרונה 
ועניינת בצירוף הזה, שהרי התורה ניתנה בו בר. ו וע בעצם 
ניתנה התורה בו בר? האם יש ושועות עקרונית מכך ש ווקא 

בישיוון נתגמה  בר ה' בעומם? 

חז"מ, בוכימתא  רבי ישועאמ מפרשת יתרו, הציעו כוה 
תשובות. האחת: תורה ניתנה בפרהסיה  ווקא בקרקע שאין מה 
בעמים, "בוקום הפקר", כי אימו ניתנה בארץ ישראמ היו היהו ים 
אוורים עמ אווות העומם "אין מהם חמק בה". ושניתנה בשטח 
הפקר, "כמ הרוצה מקבמ יבוא ויקבמ".1 תשובה נוספת: מו ניתנה 
תורה בארץ ישראמ, היה ה בר ושוש מאווות העומם תירוץ מא 
מקבמה. הסבר זה וופיע מאחר הסיפור הי וע עמ כך שמפני ותן 
תורה מבני ישראמ הציע ה' את התורה מכמ יתר האווות, וכמ אחת 
תורּה וצאה סיבה מסרב ַמּתורה.2 והסבר אחרון: התורה ניתנה  ּבְ
וחוץ מארץ ישראמ "שמא מהטימ וחמקת בין השבטים, שמא יהא 
זה אוור 'בארצי ניתנה תורה!' וזה אוור 'בארצי ניתנה תורה!'"3 

אך יש טעם נוסף, רוחני יותר. הו בר הוא וקום שמ  ווה. 
אין בו וראות הוסיחים את העין, ואין בו רעש סביבתי הווסך 

את הקומות. נכון, בעת ותן תורה היו בהר חורב ברקים ורעוים 
וקומ שופר וווס י הארץ רע ו; אבמ כעבור שנים רבות, כשאמיהו 
נביאי  עם  שמו  העיוות  מאחר  חורב,  הר  מאותו  הגיע  הנביא 
אמא  בסופה  ומא  באש  ומא  ברעש  מא  ה'  את  וצא  הוא  הבעמ, 
אין-קומ, אמא  מא  מא  ווה סתם,  ו וק:  ה".4  ַ ּקָ ָוָוה  ְ ּ ב"קֹומ 
קומה שמ ה ווה, קומ קטן ו ק ו וום. נראה מי כי קומ ה ווה 
ה קה הוא הקול שאפשר לשמוע רק כאשר מקשיבים. ב וות 
ר. כ י משווע את  ר ואת הְוֻ ּבָ ר אפשר משווע את הְוַ ּבֵ הִוְ ּבָ

קומ האמוהים  רושה מא ם  וות-קשב בנפש.

טמוויזיה  ס רת  הבי-בי-סי  הפיק  שנה  ארבעים  מפני 
בפרק  הג ומות.  ה תות  עמ  הארוך" שוה,  "החיפוש  תיעו ית, 
שעסק ביה ות, הוגיש רונמ  אייר נראה וופתע מושוע הוהווה 
הקומנית והנצחנית שמ בית הו רש. הוא העיר עמ כך באוזני אמי 
ויזמ ושאמ אותו, "אין ביה ות  בר שנקרא שתיקה?" ויזמ השיב: 

"היה ות ומאה בשתיקות... אבמ אנחנו לא מדברים עליהן".

היה ות היא תרבות וימומית ואו .  ת שמ וימים ק ושות. 
בוימים ברא אמוהים את העומם: "ויאור אמוהים: יהי... — ויהי". 
אותנו  הוא העושה  כושר ה יבור שמנו  אונקמוס,  פי תרגום  עמ 
ה" )בראשית ב, ז( הוא  מבני א ם; את הכתוב "ַוְיִהי ָהָאָ ם ְמֶנֶפׁש ַחָיּ
ָמא": נשות החיים הייתה בא ם  ָאָ ם ְמרּוַח ְוַוּמְ ותרגם "ַוֲהַות ּבָ
וערכות  כמ  וקשרות.  וימים  וחוממות.  וימים  ו ברת.  מרוח 
היחסים שמנו ועוצבות, מטוב ומרע, בי  המשון. כוחן שמ הוימים 

מברוא עומוות ומהחריבם הוא ווטיב ורכזי ביה ות.

וכך, מא-פעם, משתיקה ומ ווה יש בוקרא וטען שמימי. 
ּ ֹם ַאֲהרֹן", וספרת התורה, מנוכח וות שני בניו נ ב ואביהוא  "ַוּיִ
מ יְֹרֵ י  ּוָוה",  היינו  ִתים ְיַהְממּו ָיּה ְומֹא ָכּ )ויקרא י, ג(. "מֹא ַהֵוּ

במדברפרשת

מעימוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאמ בן אריה מייב שרטר
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התועה  הגר,  עמ  בסיפור  ה' שווע את צעקתנו השותקת. 
 . ְבְךּ ַוֵתּ קָֹמּה  ֶאת  א  ׂ ָשּ "ַוִתּ נאור:  בצוא,  הגווע  בנה  עם  בו בר 
ַער" )בראשית כא, טז–יז(;  ווקא את  ַוע ֱא-מִֹהים ֶאת קֹומ ַהַנּ ְשׁ ַוִיּ
אברהם  מאוהמ  באו  כשהומאכים  מכן,  קו ם  השותק.  קומו שמ 
ּה",  ִקְרּבָ ובישרו מו ומשרה שבעו  שנה יחבקו בן, שרה צחקה "ּבְ
כמוור בשקט, אך ה' שוע אותה )בראשית יח, יב–יג(. ה' שווע 

את וחשבותינו גם כשאיננו ובטאים אותן ב יבור.

הקשובה;  ה ווה  היא  ערך  בה  רואה  שהיה ות  ה ווה 
וההקשבה היא האונות העימאית שמ האוונה. הקשבה פירושה 
פרשת  עמ  בשיחתנו  ומהישוע.  מ בר  מאחרים  וקום  פינוי 
"שוע"  מפועמ  שיש  הושועויות  שפע  עמ  עו נו  ושפטים 
גם  וציין  הוא  כפשוטה,  משויעה  ועבר  הוקראית:  בעברית 
הקשבה, האזנה, שיות מב, הבנה, הפנוה, היענות ווימוי הוראות. 
ר  מ ֲאֶשׁ הזכרנו אז כי סביב ותן תורה אורו בני ישראמ פעויים "ֹכּ
ה"  ר ה' ַנֲעֶשׂ ֶבּ ר ִ ּ ָבִרים ֲאֶשׁ מ ַהְ ּ ה" )שוות יט, ח( ו"ָכּ ר ה' ַנֲעֶשׂ ֶבּ ּ ִ
ָוע"  ְוִנְשׁ ה  ַנֲעֶשׂ ה'  ר  ֶבּ ּ ִ ר  ֲאֶשׁ מ  "ֹכּ נוספת  ופעם  ג(  כ ,  )שוות 
ז(. מתוספת "נשוע" חשיבות רבה בועשה ה תי. היה ות  )שם 
הקשבה.  שמ  גם  ת  היא  עשייה-ואוירה;  שמ  רק  ת  איננה 
לשכבת  המוזיקה שמתחת  את  לשמוע  היכולת  היא  האוונה 
שמ  ה ווייה  ווזיקת  עמ  ו בר  בתהמים  י"ט  וזוור   הרעש. 

השויים: 

בֹו  ֵאמ  ִרים ְכּ ַוִים ְוַסְפּ ַהָשּׁ
י  ָהָרִקיַע.  ה ָיָ יו ַוִגּ ּוַוֲעֵשׂ

יַע אֶֹור  יֹום ְמיֹום ַיִבּ
ַעת.  ה ָ ּ ַמְיָמה ְיַחֶוּ ְוַמְיָמה ְמּ

ָבִרים  ֵאין אֶֹור ְוֵאין ְ ּ
ָוע קֹוָמם.  ִמי ִנְשׁ ְבּ

רעיו  יז(. כאשר באים  קטו,  )תהמים  עומם ה ווה  היור ים אמ 
שמ איוב מנחוו עמ וות ימ יו, עמ פצעיו ועמ אב ותיו, וסופר: 
ָבר  ֵבר ֵאָמיו ָ ּ ְבַעת ֵמימֹות ְוֵאין  ֹּ ְבַעת ָיִוים ְוִשׁ בּו ִאּתֹו ָמָאֶרץ ִשׁ ְשׁ "ַוֵיּ

ֵאב ְואֹ " )איוב ב, יג(. י ָגַ מ ַהְכּ י ָראּו ִכּ ִכּ

אוור  ה",  ְתִהּמָ ה  ֻ ִוּיָ "ְמָך  היא.  עצובה  כמ  ווה  מא  אך 
ושורר תהמים )סה, ב(. כאשר אנו עוו ים ביראה אותית מנוכח 
הרגשות  האינסוף,  אמ  הזון  ושאיפת  היקום  ועוצם  ה'  ג ומת 
הוציפים אותנו עווקים וכ י שיתגמגמו מוימים. אמה הם רגעים 

שמ התעמות  וווה. 

חכוינו הוקירו את השתיקה. היא סייג ַמחוכוה, אורו; ג ר 
שניים.6  שווה  סמע — שתיקה  שווה  וימה  אם  עמיה.5  השוורת 
רבי שועון בן גומיאמ אור, "כמ יויי ג מתי בין החכוים ומא 

וצאתי מגוף טוב אמא שתיקה".7

המויים  בשתיקה.  ומווה  הייתה  בוק ש  הכוהנים  עבו ת 
זיורו בחצר, אבמ הכוהנים, מהב ימ וכוהני  תות ק ווות אחרות, 
מא שרו ומא  יברו בשעה שהקריבו קרבנות. החוקר ישראמ קנוהמ 
אף קרא מספרו עמ תורת הכוהנים "וק ש ה ווה". ספר הזוהר 
)ב, א( ו בר עמ ה ווה שבתוכה בנויים בית הוק ש שמ וק ש 

שמ ועמה ובית הוק ש שמ וטה. 

ויש וי שארגו ון השתיקה וסכת רוחנית שמוה. כאמה הם 
יהו ים  חסי י ברסמב הותבו  ים בש ות. כאמה הם גם אותם 
הנוהגים תענית  יבור. ובעצם כומנו כאמה — שהרי במב שמוש 
עמ  ויוס ת  היא  מחש".  "תפימת  נוצאת  שמנו  הקבע  תפימות 
ָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָמּה  התק ים שקבעה חנה בהתפממה מימ , "ַרק ׂשְ

ֵוַע" )שוואמ א' א, יג(.  ָ מֹא ִיּשׁ
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אפשר משווע את קומ ה ווה ה קה שמ אמוהים — הקומ האוור 
וי  שיש  אותנו,  שאוהב  וי  שיש  אותנו,  וי ששווע  שיש  מנו 

שוחבק אותנו בזרועותיו הנצחיות, שאנחנו מא מב . 

וכימתא  רבי ישועאמ, פרשת יתרו, פרשה א.  .1
שם, פרשה ה.  .2

שם.  .3
ומכים א' יט, ט–יב.   .4
ושנה, אבות ג, יג.  .5

תמוו  בבמי, וגימה יח ע"א.  .6
ושנה, אבות א, יז.  .7

5

ם  ָכמ ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָוּ ְבּ
יֶהם... )תהמים יט, ב–ה( ּוִבְקֵצה ֵתֵבמ ִוֵמּ

ישנו גם קומה שמ ההיסטוריה, שהנביאים הצמיחו משוועו. וישנו 
הקומ הוצווה והר סיני, הווסיף וו בר אמינו ועבר מתהום הזון. 
מפעוים אני חושב שבני זוננו ותקשים מקבמ את הוושג "תורה 
ון השויים" מא בגממ תגמיות ו עיות כאמו ואחרות, אמא ופני 
שאיב נו את ההרגמ מהקשיב מצמימו שמ הנשגב, מקומ שועבר 

ָמֱאנושי גרי א. 

הביקורתי  יחסו  מורות  פרוי ,  שזיגוונ   מראות  ורתק 
היא  המא  עצוותיה,  מַש   ע   יהו ית  ריפוי  צורת  יצר  מיה ות, 
יותר  נכון  אך  ב יבור",  "ריפוי  מה  קרא  הוא  הפסיכואנמיזה. 
הפסיכותרפיה  שיטות  כמ  כועט  בהקשבה.  ריפוי  שזהו  מוור 

האפקטיביות כרוכות בהקשבה עווקה.

אנו,  האם  יוינו?  שמ  היהו י  בעומם  הקשבה  יש  י  האם 
וכהורים,  זוגנו?  מבני  באות  וקשיבים  שמנו,  הנישואים  בחיי 
האם אנחנו וקשיבים באות מימ ינו? והונהיגים שבינינו, האם 
אנו כורים אוזן מפח ים הבמתי-ו וברים שמ אמו שאנו רוצים 
מהנהיגם? האם אנו ופניוים את כאבם שמ האנשים הורגישים 
מקומותיהם  מהקשיב  וצמיחים  איננו  ואם  הקהימה?  ון  ווָ רים 
יכומים מטעון ברצינות שאנו  אנו  בני א ם אחרים — האם  שמ 

וקשיבים מקומו שמ אמוהים?

בשירו 'מזכר וימיאם באטמר ייטס' כתב הושורר ו"ה אֹוֶ ן: 
ופעם  א".  ַוְרּפֵ ַוַעְינֹות  ָנא  ְיַפּכּו   / ה,  ֻעְמּפֶ ַאְ ַות  ב,  ַהּמֵ ר  ִוְ ּבַ "ּבְ
מפעם כ אי מנו מסגת ון הרעש וההוומה שמ העומם החברתי 
השתיקה,  במב  שם,  וקום  הו בר,  את  וויית  במבבנו  ומיצור 


