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 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור ראה

 שמיעה תבונית

הניסוח המקראי לעיקרון הבחירה החופשית, בחירה המאפיינת ומגדירה את האדם בלבד מכל  לפנינו
ֵֶ֖֗ןֹנת  ֵֵ֗֗יָאֹנכ  ֵֵ֗֗הְרא  ֵ֗היצורים עלי אדמות ועלי שמיים:  יכ  ְפנ  ָרָכֵֶֹ֖֗וםַהי  ֵֵ֗֗םל  הֵ֗הב ְ ְקָלָלָֽ ָרָכ ֵ֗:ו  ת־ַהב ְ ֵֶׁ֣֗הא ָֽ ְמע ֵֵ֗֗רֲאש   ש ְ ֵ֗ו ֵ֗ת  

ְצֹות֙ ל־מ  יכ  ֵֵ֗֗קְיקָֹוֵֵֶׁ֣֗֗א  ה  ֵֶׁ֧֗םֱאלָֹֽ ֵֶ֖֗הְמַצו   ֵֵ֗֗יָאֹנכ  ֵֵ֗֗רֲאש   ְתכ  ֹוםֵ֗םא  ה :ַהי ָֽ ָלָל  אְֵ֗וַהק ְ ם־לֹֹ֤ ְמעו ֵֵ֗֙֗א  ש ְ ְצֹותֵ֙֗ת  ל־מ  קֵ֗א  םְֵ֗יקָֹוֶׁ֣ יכ   ה  ְֵ֗וַסְרת  ֶׁ֣םֱֵ֗אלָֹֽ
ךְֵ֗ ר  ן־ַהד    ֶׁ֧רֵ֗מ  יֲֵ֗אש   הֵָ֗אֹנכ   ֶ֖םְֵ֗מַצו    ְתכ  ֹוםֵ֗א  תֵַ֗הי   כ  יֵָ֗לל   יםֱֵ֗אלֹה  יםֵַ֗אֲחר   ֶ֖ ר  א־ְיַדְעת  ָֽםֲֵ֗אש   רֲֵ֗אח  חלק ,ֵ֗שני חלקים מובחניםֵ֗:לָֹֽ

ואי  ,אל מצוות השם תוביל לברכה שמיעה -שתי דרכים בלבד, ברכה וקללה. חלק ב הקולטת ראייה -א
ֵ֗הן מילות מפתח בהבנת עיקרון הבחירה החופשית. הראייה והשמיעה .חלילה תוביל לקללה שמיעה

אין לאדם אלא מה שרואות עיניו'. לרוב מייצגות העיניים את ' -ו  ,בהירהפלקטית, הינה מקרוב,  הראייה
א־ָתת ֵ֗  - העשוי להזנות את האדם יםהאיבראחד מן  םֵֵ֗֙֗יַאֲחר ֵֵֹ֤֗֗ו רו ְֵ֗ולָֹֽ יכ  ֵֵ֗֗יְוַאֲחר ְֵֵֶׁ֣֗֗לַבְבכ  ינ  ָֽ ר־ַאת   ֵֵ֗֗םע  ֵֵֶ֖֗֗םֲאש   םֵ֗יםזֹנ  יה ָֽ  :ַאֲחר 

הינה מרחוק, דינמית, זוקקת פענוח של המקור, משתנה ורב שכבתית. הראייה מקבלת ערך של   השמיעה
ֵֹ֤֗ - אחדותיתכאשר היא  רק שלמות יםְֵֵ֗֙֗ראַוי ַ ֱֵֶׁ֣֗אלֹה  ל־ֲאש   ת־כ ָ ה־טֵֵֶ֖֗֗הָעש ָ ֵֵ֗֗רא  נ   . רק האל המסוגל  לראות דְמאֹ ֵֵֹ֗֗ובְוה 

לראות את הקולות, להגיע ליסוד האחדותי  -את כל התמונה יכול לומר והנה טוב מאוד. זו המשמעות של 
 מונה הקולית' המתקבלת משני החושים. תהנמצא בשורש 'ה

שמע, מאי קא משמע לן, ועוד. -תא בשלל הטיותיו כמו: ש.מ.עבתורת בבל, בבבלי, הפועל הנפוץ הוא 
תורת ארץ שמע. -מקביל לתאהחזי  - , כמו תאחזיבתורת ארץ ישראל, בירושלמי ובזוהר, הפועל הוא 
 . ישראל בהירה ונהירה ואינה צריכה להתלבן מסברות

לשתי  ,בנוסף ראייה ושמיעה הן שתי צורות התבוננות על העולם. ,לשיטת 'הרב הנזיר' )'קול הנבואה'(
 החזותיות. השמעיוההיגיון  החזותיקיימים גם שני סוגי היגיון בהתאמה, ההיגיון  ,נקודות המבט

גיון היווני. בשל כך, מי שינסה למצוא את האל בדרך חזותית לא יצליח בכך מאפיינת את התרבות וההי
מאפיינת את התרבות וההיגיון העברי. שמיעה והאזנה הן פעולות  השמעיותשהרי הוא אל מסתתר. 

ת המחייבות הקשבה לעולם הגלוי והנסתר. המאזין מנסה לפענח וליתן משמעות לגלי הקול וקוגנטיבי
. הצליל כמו המציאות מייצג מקור, המהווה אף הוא סמל למקור מעבר לצליל חקרהמגיעים לאוזניו ה

 הקול מייצג דינמיות רב שכבתית בעלת עומק רב.  ,נוסף וכן הלאה. בדומה למציאות

שתי הדרכים. ב ההבחנהעקרון הבחירה החופשית מחייב אם כן בשלב א את הראייה החזותית דהיינו 
אין דרך שלישית. אין דרך לעמוד על הגדר, להתעלם, או לסגור את העיניים. התמונה הזו בהירה לעין כל, 

בכל נקודת זמן נתונה נמצא האדם  לפני כל אחד מאתנו ניצבות ועומדות שתי הדרכים ומחכות להכרעתנו.
ההכרעה התודעתית בשלב א אינה מספיקה. בכדי להגיע אל הברכה  בשלב ההכרעה בין שתי דרכים. ברם,

ָרָכ יל את ההיגיון השמעי )=צריך להפע ת־ַהב ְ ֵֶׁ֣֗הא ָֽ ְמע ֵֵ֗֗רֲאש   ש ְ לשמוע אל מצוות  'מילה זוטרתא'(. זו אינה ו ֵ֗ת  
שומע בקול  - השם. זו אינה פעולה אוטומטית והיא מחייבת את כל כישורי היהודי כדי לזכות ולהיקרא

אתגרים כל יהודי באשר הפיתויים, המציאות המתעתעת, ההסתתרות של האל, ועוד כהנה וכהנה, מהשם. 
 את מצוות ד. יש ואדם זוכה להכריע נכונה בשלב א אך נכשל ביישום השמעי שבשלב ב. לשמועהוא לזכות ו

נה מימד חדש  שההיסטוריה היהודית טרם וזאת ועוד, עקרון הבחירה החופשית שבפרשתנו, מוסיף לראש
הכניסה הצפויה שלנו לארץ כבודדים. נחשפה אליו. העיקרון עומד להיות מוחל עלינו כלאום ולא רק 

המובטחת כעם, יוצרת תודעה חדשה שעד כה זכו לה רק האבות כיחידים. בארץ ישראל עוסקים בחומר 
מה שמחייב להכניס את 'שני התחומים' למימד של קדושה. כאשר הלאום עוסק באופן אינטנסיבי  ,וברוח

מן המציאות. הראייה והשמיעה צריכים להובילנו לתובנה באשר  בהקמת המדינה קל מאוד להתבלבל 
ֵֶ֖֗ןֹנת  ֵֵ֗֗יָאֹנכ  ֵ֗למקורם האחד והיחיד של שני התחומים.  יכ  ְפנ  , אותו אנוכי של עשרת הדברות, הוא המצווה םל 
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