
 
 
 
 

 "דבס

1379 מספר, "פתש, ואתחנן פרשת
 

 קֹול", דבר האדם: "משמיע לאזנו"ל: "ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים זּוָלִתי -דבר הא
שלום קולין

)ברכות יא ע"ב( מתאר את סדר  הבבלי
 מסגרת התיאור שלב" קריאת שמע"הברכות ו
בבית המקדש בעת עלות  העבודהסדרי 
מצטט משנה ממסכת תמיד א ושם ה .השחר

 :)פ"ה מ"א(: "תנן התם, אמר להם הממונה
ברכו ברכה אחת, והם ברכו. וקראו עשרת 
. "הדברות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר

בבית המקדש כלומר, עשרת הדיברות נאמרו 
על שלוש  "קריאת שמע"מדי יום, יחד עם 

פרשיותיה. עם זאת, לאחר חורבן הבית, 
תנאים ואמוראים מתייחסים לכך שעשרת 

כאל עובדה  ברות הוסרו מתפילת שחריתיהד
כי "קריאת שמע"  ,למעשה ניתן לומר 1.ידועה

והפכה  ,ברותיירשה את מקומן של עשרת הד
  2.להצהרת האמונה הבלעדית

ברות יהקשר התיאולוגי שבין עשרת הד
בן דורו , בדברי רבי לוימצוי ל"שמע ישראל" 
המובאים בפרק הראשון של  ,של רבי יוחנן

מסכת ברכות שבירושלמי. בתוך רשימת 
פרשיות הראשונות התי הסיבות להכללת ש

ב"קריאת שמע", רבי לוי מסביר כי שני חלקי 
הפסוק "שמע ישראל" מצביעים ומזכירים את 

ברות הראשונים שבעשרת יהנאמר בשני הד
ברות: "רבי לוי אמר מפני שעשרת יהד

שמע  –יך הל-הדברות כלולין בהן. אנכי ה' א
להינו, לא יהיה לך אלהים אחרים -ישראל ה' א

לכן הרמב"ם פתח את ספר  ה' אחד". –על פני 
המצוות כהסברו של רבי לוי: מ"עשרת 

להים -ברות" הביא את האמונה באיהד
ומ"קריאת שמע" הביא את האמונה בייחוד 

 : ל-הא
המצווה הראשונה היא הציווי 

להות,... וזהו -שנצטווינו להאמין בא

                                                      
מנהל מערכות מחשוב וחבר בקהילת , שלום קולין  *

 .שבאפרת" נחלת אופיר"
, ל"נ חברי ישראל גולדנשטיין ז"המאמר מוקדש לע **

, אדומים.ל עיריית מ"מנכ, כיפור.גיבור מלחמת י
 .  אהוב ואוהב הבריות ,איש אציל

בגבולין בקשו : רבי נתן אומר: "א"ברכות יב ע, בבלי 1 
אלא שכבר בטלום מפני תרעומת , לקרות כן

 .האמוראים עד רב אשיגם ובהמשך " המינין
פרקי  –ל "חז"אורבך בחר לפתוח את ספרו ' פרופ 2

הרעיון : "באמירה על קריאת שמע" אמונות ודעות
' עמ" )שאין עוד מלבדו, המונותיאיסטי על אל אחד

15.) 

)שמ'  "ֹלֶהיָך-א   ה'ָאֹנִכי "אמרו יתעלה: 
ה היא הציווי יהמצווה השני .כ:ב(

שנצטווינו להאמין בייחוד... והוא אמרו 
 ה' ּוֹלֵהינ-א   ה' ָרֵאלְׂש יִ  ַמעְׁש "יתעלה: 

... וקוראים למצווה זו גם )דב' ו:ד( "ֶאָחד
  '.מלכות שמים'

אמירת הפסוק החל מימות רבי יהודה הנשיא, 
נעשית  "ה' ֶאָחד ּוֹלֵהינ-ה' א   ָרֵאלְׂש יִ  ַמעְׁש "
 ;יהודירפלקס שהפכו למעין  ,ריטואליםשני ב

תחילה שוללים את המימד החזותי באמצעות 
אח"כ מעצימים והנפת היד וכיסוי העיניים, 

יישום שמיעתי באמצעות -מד הקולייהמ את
 .הלכת "משמיע לאזנו"

 כיסוי העיניים
מביא את דברי רבי  (יג ע"ב)הבבלי בברכות 

 ,הלב"ש"כוונת , רבו המובהק של רבי, מאיר
, "קריאת שמע"לקיום מצוות המחויבת 

פסוק "שמע ישראל". במספיק שתהא רק 
ש"קריאת שמע" של אומרת בהמשך הברייתא 

רבי הייתה באמירת הפסוק "שמע ישראל" 
תמה  ,רבי אצלרב, שהגיע מבבל ללמוד  בלבד.

על אודות מה שהתגלה ר' חייא באוזני דודו 
לו בבית המדרש: לא ראיתי את רבי מקבל 

חברו -עליו עול מלכות שמים. ר' חייא, תלמידו
של רבי, הסביר לרב: "בשעה שמעביר ידיו על 

. (שם) פניו, מקבל עליו עול מלכות שמים"
מנהגו האישי הזה של רבי התקבל הלכה 
למעשה בכל תפוצות ישראל בכל הדורות 

  3.שלאחר מכן
תן לראות את מנהגו של רבי לא רק ני

כיישום הלכת רבו, רבי מאיר, אלא גם כמדרש 
ל תיאור שהההבדל שבין על  המבוסס הלכה
על היחס שבין תמונה , בספר שמות הכתוב

לבין היחס ביניהם  ,לקול במעמד הר סיני
 .נובפרשתשדברי משה ב

 ההתגלות במעמד הר סיני להלן תיאור
 : כ:טו(-יט:טז) שבספר שמות

ָהָהר ְוֹקל  ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכֵבד ַעל
ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד... ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן כֻּּלֹו ִמְפֵני 
ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ה' ָבֵאׁש ַוַיַעל ֲעָׁשנֹו ְכֶעֶׁשן 
ַהִכְבָׁשן... ַוְיִהי קֹול ַהֹשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק 

                                                      
שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו : "א ה"ח ס"או, ע"שו 3

 ".ויש לעניין זה תוכן פנימי גם כן, מלכוון
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 ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ָהָעם ֹרִאים ֶאת ְמֹאד... ְוָכל
 ָהָהר ָעֵׁשן.  ַהַּלִפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹשָפר ְוֶאת

מד החזותי ישל המ האין בתיאורים אל
מד אחד ימד השמיעתי כל העצמה של מיוהמ

 החיזיון והקול באים יחד. ;על חשבון האחר
בסיפור  נו,פרשתתיאור ההתגלות שבבאך 

האישי של משה, ניתן להבחין במאמץ שלו 
מד החזותי, לעומת יהמחוויית לבטל את 
במעמד הר ש ומד הקולי וייחודיהאדרת המ

לוהי -סיני. בכל הפסוקים מודגש שהמסר הא
 הועבר רק באמצעות הקול: 
ֵלב ַהָשַמִים ֹחֶׁשְך ָעָנן  ְוָהָהר ֹבֵער ָבֵאׁש ַעד

ַוֲעָרֶפל... ַוְיַדֵבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 
ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם  ַאֶּתם ֹׁשְמִעים קֹול ְדָבִרים

-... ֲהָׁשַמע ָעם קֹול א  זּוָלִתי קֹולֹרִאים 
ַהָשַמִים  ָהֵאׁש... ִמן ֹלִהים ְמַדֵבר ִמּתֹוְך

ָהָאֶרץ  ְסֶרָך ְוַעלְליַ  ֹקלוֹ  ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת
 ּוְדָבָריו ָׁשַמְעּתָ ִאשֹו ַהְגדֹוָלה  ֶהְרֲאָך ֶאת

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש... ָפִנים ְבָפִנים ִדֶבר ה' ִעָמֶכם 
ְקַהְלֶכם  ָכל ָבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש... ִדֶבר ה' ֶאל

 קֹול ָגדֹולָבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל 
 ַהּקֹול ְכָׁשְמֲעֶכם ֶאתָסף... ַוְיִהי ְוֹלא יָ 

-)דב' ד:יא ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ְוָהָהר ֹבֵער ָבֵאׁש
 . (ה:כ

המסר של ההדגשה החוזרת ונשנית 
ל עם -היחיד לקשר שיצר האכאמצעי  ,הקולי

עמו, היא חלק מהמסר של שלילת עבודת 
משה רבנו חוזר על כך שוב ושוב  .האלילים

בנאומיו הגדולים שבערבות מואב. זהו מסר 
הכרחי לאנשים שנולדו במדבר ומתעתדים 
להיכנס לארץ, לציוויליזציה הכנענית שטופת 

 עבודת האלילים.
את סיפור מעמד הר  משה רבנו מסיים

המסכמים  4לושה פסוקיםשבפרשתנו בש סיני
ִּקים "ְוֹזאת  :ברותיאת עשרת הד ַהִמְצָוה ַהחֻּ

ֹלֵהיֶכם ְלַלֵמד  ְוַהִמְׁשָפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' א 
קורא את הוא יד אחר כך ימו 5,"ֶאְתֶכם...

                                                      
 אתי המסורה "עפ מסיימיםשלושה פסוקים אלו  4

המחלק הנוצרי העבירם . ספר דבריםשל  פרשייה ה
שמע "שבצמוד להם הפסוק ' לפתיחת פרק ו

החלוקה לקרואים בשבת היא כמובן על פי ". ישראל
 .המסורה
 ה' הּוָ צִ  רׁשֶ אֲ כַ "שהנאמר ( כט:ה 'דב)ן מסביר "הרמב

אלו מצוות שנשמעו ישירות " ֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם-א  
 דמֵ ֹלֵהיֶכם ְללַ -א   ה' הּוָ צִ  רׁשֶ אֲ " :והנאמר .ה"מהקב
, אלו המצוות שמשה אמרן( דב' ו:א)" ֶאְתֶכם
 ".כי השם הודה לדבריכם: "בדבריו

שבו ", פאפירוס נאש"מעיר על אודות  פליישר. ע  5
הוא  "שמע ישראל"ברות ליהקישור בין עשרת הד
שנוסחו מזכיר את הפסוק , באמצעות פסוק אחד

ואלה החוקים והמשפטים אשר צוה : "א:ובפרק 
תפילה ומנהגי תפילה ראו: ...". משה את בני ישראל

, 1988ירושלים  ,בתקופת הגניזה ישראליים-ץרא
מנחם כץ על ' תודתי לפרופ .1הערה  259' עמ

 .הפנייתו למקור זה

הקריאה התיאולוגית הגדולה לעם: "ְׁשַמע 
לאחריה ש ,)שם:ד( ֹלהינּו ה' ֶאָחד"-ִיְׂשָרֵאל ה' א  
קריאת "הפרשייה הראשונה של מופיעה 

 , עמוסת המצוות."שמע
משה רבנו הקדים שכפי שעל כן, נראה 

המדגיש את  ברותיעשרת הדסיפור את 
, "שמע ישראלפסוק "ל מד החזותיישלילת המ

מלכות עול את עיניו לפני קבלת רבי כיסה כך 
מד ייישם את שלילת המרבי  ,כלומר .שמיים

מד הקולי יהאדרת המרגע לפני החזותי 
הפסוק "שמע שכן, שבמסר התיאולוגי. 

מחייב  ,"קריאת שמע" תהוא ליבשישראל" 
על פי המסורת הן את מרב כוונת הלב, 

, הן על פי ההלכה הנלמדת מדברי משה רבנו
 .רבי מאיר ,רבושל 

כיסוי העיניים נראה אפוא כיישום מקורי 
 ,כוונת הלב ה שלחובהשל רבי להעצמת 

ברות בעת יולאזכור ריטואלי של עשרת הד
דיון משום שבזאת  .ישראל"אמירת "שמע 

דורות ההלכתי ליישום חובת "כוונת הלב" ב
מד ילרבי, לא הוזכרה שלילת המ שקדמו
 שמיעתי-מד הקולייאלא העצמת המ ,החזותי
. את זאת אנו לומדים בדיונים בלבד

בקשר ההלכתיים המפורטים של התנאים 
 להלכת "משמיע לאזנו".

 משמיע לאזנו
 כך נאמר במשנה ברכות, פ"ב מ"ג: 

 –הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו 
יצא, רבי יוסי אומר: לא יצא; קרא ולא 

רבי יוסי אומר:  –דקדק באותיותיה 
  6.יצא, ר' יהודה אומר: לא יצא

האם  ,"בדיעבד"של מצב המכלל הדיון על 
אדם יוצא ידי חובתו כאשר לא השמיע לאזנו, 

: "לכתחילהשל ה" הדרישהאנו שומעים את 
חובת האדם בהגיעו לפסוק "שמע ישראל" 
היא להשמיע אותו לאזנו, וכך יקבל עליו "עול 

של יישום ההדיון בפרטי מ ם".ימלכות שמי
חשיבות זהה עולה הלכת "משמיע לאזנו" 

לשני חלקיה: הן על "משמיע", הן על "לאזנו". 
סינכרוניזציה הבמשמעות ההלכה דנה 

חשיבתית של ה"פלט" הקולי ל"קלט" ה
האמירה הקולית מהווה על פי רוב השמיעתי. 

פנימית וכלי האינדיקציה לחשיבה 
אך בהלכת "משמיע  ,אישית-לאינטראקציה בין

התנאים את השפעת הביטוי הבליטו  לאזנו"

                                                      
 "משמיע לאזנו"המקורות הקדומים יותר להלכת מ6

' עקיבא ור' ר, הם מהתנאים שבדור לאחר החורבן
, ב הלכה יג"תוספתא ברכות  פ. אלעזר בן עזריה
פעם אחת : מאיר' ר' אמ: "9-8' עמ, מהדורת ליברמן

עקיבא והיינו ' היינו יושבין בבית המדרש לפני ר
כן ו ...."קורין את שמע ולא היינו משמיעין לאזנינו

, אלעזר בן עזריה' משום ר: "ב"ברכות טו ע ,בבליב
 ."הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו
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על דווקא הקולי של האדם לא על זולתו, אלא 
 עצמו.

השפעה זו של האמירה בקול של האדם 
הן  ,של ימינועצמו נחקרה בפסיכולוגיה  לא

ולא רק כביטוי  ,ככלי להתפתחות האישיות
ככלי המסייע לקבלת החלטות לשינוי  ןלה, ה
 עצמי. 

ההתפתחות האישית של האדם נחקרה 
במחקריו הוא  7.ע"י הפסיכולוג לב ויגוצקי

חשף את תהליך השפעת השפה על התפתחות 
נלמדה שהחשיבה הפנימית של האדם. השפה 

ככלי לקליטת הלימוד בילדותו על ידי התינוק 
, משמשת בהמשך התפתחות מבוגרמהזולת ה

הבוגר להעצמת התפתחות האינטליגנציה 
כלי  –ויכולת החשיבה, בהיותה שפה פנימית 

  8.המשמש אותו לחשיבה
הדיבור הקולי והשפעתו על האדם ככלי 

י פרופ' ל ידענחקרו עזר להחלטות אישיות 
קבלת  ם שלתהליכיה 9.אלשלמה קני
האדם מסתייעים בשש ע"י ההחלטות 

 10."מערכות תומכות החלטה" שנחקרו על ידיו
  אחת מהן היא ה"המללה":

אנשים מדברים אל עצמם בדרכים 
שונות: יש העושים זאת בצורה שתוקה, 
כך שאין רואים זאת מבחוץ, יש 
העושים זאת בקול, באופן שהאוזן 

(, ויש שומעת את הדיבור )המללה
הכותבים לעצמם. הדיבור הקולי )להלן: 
"המללה"( והכתיבה לעצמי משמשים 

ההמללה ... מערכות בקרה על החשיבה
מיועדת לפיקוח חיצוני וקולי על שלבי 
החשיבה הפנימיים, אשר מפאת טיבם 
הפנימי והמהיר קשים לשליטה ופיקוח. 
כדי לחולל שינוי בהתנהגות ולהביא 

ם צריך לצפות לידי שליטה עצמית, אד
את התנהגותו, להגביר את מודעותו 
לתהליכים, למחשבות ולרגשות 
שהמשימה דורשת, לפרוץ רצף אירועים 
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למד (, את דרשת בר המצווה שלו נשא בעברית)
היסטוריה , לשון, ספרות, במוסקבה משפטים

למד שאותה , את מחקריו בפסיכולוגיה. ופילוסופיה
, חקר ופרסם עם פסיכולוג יהודי אחר, כאוטודידקט

יעקב כץ על הארת ' תודתי לפרופ. אלכסנדר לוריא
 .מחקרים אלו

:וראת8
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Book.as

px?nBookID=96393983  
אמריטוס לפסיכולוגיה ' פרופ, שלמה קניאלה9

ספריו עוסקים באסטרטגיות . בר אילןיברסיטת אונ
 .למידה ובקרת תהליכי קבלת החלטות

האומץ להחליט  :הציטוטים הם מספרו של קניאלמ10
, והקבוצהקבלת החלטות אצל היחיד  :ולפעול
 .2010 רעננה

 

אוטומטיים העלולים להוליד תגובות 
לא רצויות, ולהפעיל המללה וכתיבה 
 .עצמית אשר ימקדו אותו בכיוון הנכון

האדם לעזוב את דרכו הקודמת החלטת 
המבוצע ע"י וידוי הו בפועל באמצעותנעשית 

  על כך:כותב קניאל הדיבור הקולי. 
הווידוי הוא כלי מרכזי באיסוף מידע על 
העצמי )הרמב"ם(. החוזר בתשובה 
מברר ואוסף את חטאיו בצורה 
מפורטת, ומונה אותם אחד לאחד. 
הדיבור הוא למעשה המללה... אשר 
מעניקה למחשבת התשובה ממשות, 

יותר . ככל שיופעלו ..בקרה ופיקוח
תהליכים מודעים של המללה, גדלים 
הסיכויים לשבירת שרשרת ההתנהגויות 

 המובילה להתנהגות הלא רצויה.
 הדיבור הקולי משמש את האדם לאאך 

האדם מחליט שתי שכן,  רק במצוות הווידוי.
החלטות באותה נקודת זמן: לעזוב את דרכו 
שבעבר ולקדם שינוי התנהגותי בעתיד. חז"ל 

 מיישם הדיבור הקולישריהם מדגישים בדב
החלטות אלו: היא שתי המצוות שמהותן  את

עזיבת העבר באמצעות ה"ווידוי", ושינוי 
 ם".יהעתיד באמצעות "קבלת עול מלכות שמי

החלטה הם" זו י"קבלת עול מלכות שמי       
ה"המללה" על כן, לשינוי התנהגותי בעתיד. 

הלכת היא היא  מסייעת לקבלת ההחלטהש
לאזנו" בעת אמירת הפסוק "שמע  "משמיע
 .ישראל"

אם כן, ההיבטים הפסיכולוגיים 
ככלי עזר לתהליך קבלת  ,ל"המללה"

ההחלטות, הם הפירוש המודרני הנחשף 
נפש האדם, שבאה  לשלעינינו להבנה עמוקה 

לידי ביטוי בהלכת "משמיע לאזנו" של חכמים 
 שבמסכת ברכות.

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן
  בדוא"ל.

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 
 לשמור על קדושת העלון יש

 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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