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  )2/201/17 ,ב"תשע טבת יב ,ב"שנת תשע 21גליו� ( " ויחיפרשת "

  ה"ב

  

  על כוחה של מילה ושל הבטחה  �  "חיוי"לפרשת  "נקודה טובה"

דור (לאחר כמה סבבי כשלו� . של העול� פרק ההתחלהחותמת את , "ויחי"פרשת  �פרשתנו 
הכיר את ריבונו של העול� ש. מתחילה האנושות את דרכה מחדש, )דור הפלגה וסדו�, המבול
מצא , רק בזכותו של אברה� העברי. ופנה לעבוד אלילי�' איבד את ה, ל בורא והיוצר�הא, עול�

ה� , אברה� יצחק ויעקב. התחדשל והקשר ע� ריבונו של עול� �האד� את דרכו חזרה אל הא
. וריההטבע ושר ההיסט מנהיג, ל בורא ויוצר�כא' אלה שהודיעו ופרסמו בעול� את טיבו של ה

כלשונו של החבר " (עני� האלוקי"בנשיאת ה, קודמו �אביו כאשר כל אחד ממשי! את מפעלו של 
  .על פי תכונותיו ויכולותיו, משלו לתפקיד ולייעודומוסי" ) 'הכוזרי'בספר 

מרכז . לידתה של האומה 'ערב'לסו" תקופת האבות  בי�', התפרקו 'פרשתנו נמצאת בדיוק ב
אומה שלמה הממשיכה את דרכ� ותפקיד� של " ברית ייעוד"יחידי� ל הכובד עובר ממפעל� של

  ).ג, א' הלכות עבודת כוכבי�, '�"רמב( "' שהיא יודעת את ה"אומה , של האבות

 ומתאר את עיצוב', שמות'חות� בירידת� של שבט יעקב ובניו מצרימה ואילו ספר ' בראשית'ספר 
  ...את קבלת התורה ועוד ועוד, אתו לחירותאת יצי, גלות של מצרי�ההיתו! של� בכור עשל ה

נעסוק בסוגיית קבורתו , במאמר זה. 'פרק האבות'נחת� , )בפרשתנו(ע� פטירתו של יעקב , כאמור
  . של יעקב

ברצוני להיקבר ). כט, בראשית מז( "ְ&ִמְצָרִי' ִתְקְ&ֵרִני ָנא !ל": בסו" ימיו מבקש יעקב מיוס" בנו
איני רוצה שלאחר מותי יהפכו . מבקש יעקב ומשביע את יוס", בקבר אבותי במערכת המכפלה

  ...'עבודה זרה'אותי המצרי� ל

התורה אינה מתארת לנו את . יוס" את רשותו של פרעהלכ! מבקש , כאשר מגיע עת הביצוע, אול�
 בֹר,ְק  ֲעֵלה) ליוס"( ַ(ְרעֹה ַו&ֹאֶמר: "א! מביאה לנו רק את משפט הסיו� של פרעה, השיחה ביניה�

ורק בגלל , אומר פרעה לית ברירהאני מסכי� ב). ו, בראשית נ( "ִהְ*ִ&יֶע.ָ  ַ-ֲאֶ*ר /ִבי!ָ  ֶאת
  .והשבועה בטחההחשיבותה וכוחה של ההבה נעמוד על  .הייתי מסרב אחרת, שנשבעת

  

  .להשלי' את השיחה בי� יוס0 לפרעהנוכל , )�הל במדרשי"לאור דברי חז(ע� קצת דמיו� 

  .מבקש יוס" מפרעה... ביהבטחתי לא

  ....צרי! לקיי� )תמיד(כל פוליטיקאי יודע שהבטחות לא . פרעה עונה ... אז מה א' הבטחת

  .עונה יוס", אבל נשבעתי

  .עונה פרעה.... אצל חכ� ותבטל אותה תישאל על שבועת.

זו בהזדמנות ו לאביל שבועתי עהא� מתאי� ל! שאשאל . עונה יוס", בעבר נשבעתיפרעה  ל.ג' 
  ...שואל יוס", נשבעתי ל./מה שהבטחתיכל אבטל ג' את 

 ַ-ֲאֶ*ר: "א! מדגיש ואומר, סכי� לבקשת יוס"הו' נכנע'חק את פרעה לפינה והוא מנצח זה דטיעו� 
  ...לאבי! רק בגלל שנשבעת, אני מסכי� לבקשת! � "ִהְ*ִ&יֶע.ָ 

  

, חיה בינינועדיי� , זו של פרעה מלמד שגישתו, עיו� קצר בדברי ימי הפוליטיקה והפוליטיקאי�
  ...פוליטיקאי� ממולחי�בפיה� של נוכחת ו מצויה במסדרונות השלטו�

הרי . בוצע הפיחות, באישו� ליל ,עצמו באותו לילהו .האוצר הבטיח שר, לא יהיה פיחות, לא
  .ענה כבוד השר ,"א. לא הבטחתי לקיי', הבטחתי" .שאלו העיתונאי�, הבטחת
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את לא לקיי� כדי , שהשתמש בביטוי זה בציניות בוטה ,בישראלראש הממשלה  פעל ג� בדר! זו
  ...הקואליציוניי�לשותפיו הבטחותיו 

 Read my lips � "אני . ובכ! ביקש לתת משנה תוק" לדבריו נשיא אמריקניאמר , "קראו את שפתי
 .לא קיי�... לא אעלה את המיסי� הבטיח הנשיא ו

 בקואליציה אחת ע� ישבלא שלעול� ישראלי ידוע שהבטיח  בביטוי זה השתמש ג� פוליטיקאי
  .ימהילא קוכמוב� ש, שברבות הימי�הבטחה . מפלגה מסוימת הפסולה בעיניו

 אי אפשר/שהמציאות השתנתה לה�א! ע� הזמ� מתברר , ישנ� כאלה שאכ� הבטיחו בתו� לב
  .ועוד סיבות מסיבות שונות ...זה לא ריאלי/שהובטחלקיי� את מה 

סרק וכל  � כל הבטחותיה� . שמעול� לא התכוונו לקיי� את דבריה�יש כאלה  ,מת�ולעו
ביו� שאחרי ( בתשובה לשואלי� ולמתאונני� למיניה� .לבוחרולחבר , הטעיה מכוונת �מילותיה� 
דברי הוצאו ", "לא התכוונתי": כובדושלא הבטחות האת  'גמדל'מנסי�  ה�, ...)הבחירות
כמילי�  �� העוקרי� את הכוונה מ� הדיבור ומנסי� להציגו ככלי ריק ועוד שלל ביטויי" מהקשר�

  .בעלמא

האד� יכול  �ולראיה . של האד�והתחייבויותיו מילותיו להיהדות חשיבות רבה רואה , לעומת�
בעזרת מילותיו , והכל במו פיו. פעולות מסויימות )או לא לבצע(להחיל על עצמו התחייבויות לבצע 

. )לפרטי� ההלכתיי� המדוייקי� כא� לא ניכנס( שבועהאו , נדר� של על ידי מנגנו, הוא
ועל כ!  .י�כה פשוט �ביטול� אינוהחזרה מה� וברות תוק" מחייבות והתחייבויות אלה הינ� 

 ַה6ֵֹצא ְ-ָכל ,3ְָבר1) יחלל את( ַיֵחל לֹא... ְ*ב5ָעה ִה2ַָבע א1 'ַלה ֶנֶדר ִי4ֹר ִ-י ִאי*": אומרת התורה
עמוד  ,אול� א� עשית זאת. י� עלי! חובה להישבע או לידור כלל וכללא .)ג,במדבר ל( "ַיֲע8ֶה ִמ7ִיו

 .ובצע את דברי! במילת!

  

, )התורה(האלוקי " קוד האתי"לפני שהאד� קיבל את ה, הא� ג� אז? ומה היה לפני מת� תורה
  ? לקיי� את שבועתו לחברו היה צרי!הוא 

  ! התשובה היא כ�

ג� לפני , יוס" מקיי� את שבועתו ליעקבאת ו את אליעזר מקיי� את שבועתו לאברה� וראינ
  !בסיסי וראשוני" קוד אתי" .שכל ישר והתנהגות אנושית? ומה המקור לכ!. תנה תורהישנ

למרות , נענש קיי� על שרצח את הבל, בסיסי" קוד אתי אנושי"ומאותה סיבה ומכוחו של אותו 
  ....על איסור רציחה שהאנושות טר� נצטוותה

  

  .הכתובה והמדוברת, לחשיבותה וכוחה של המילה, ומכא�

 במאמרו חיי' נחמ� ביאליק �כתב המשורר הלאומי  ,ככלי ביטוי על חשיבותה וערכה של המילה
  :)לאחר קיצור ושכתוב(דבריו מ מעטלהל�  ".גילוי וכיסוי בלשו�": המרתק והמעמיק

מעי� דבור  ,כלי שרת חברתיכהממשמשת , 'הדיבורית'זו . יקקובע ביאל ,ה� )שפות(שתי לשונות 
 �  'המעמיקה'זו , מאיד!ו .מילי� של קליפה ללא תוכ� ופרי, סח הדעתיבה דיבור, לשמו גרידא

המילה מקבלת , בשפה הזו .למחיצת' הפנימית ולמהות' הגמורה של הדברי'המכניסה אותנו 
   .המחשבהדווקא מ� השתיקה האילמת של , את ישותה וכוחה

של בירור ושל , חיי� ושל חיבורי� רעיוניי�ישנה תנועה בלתי פוסקת של  'הקהמעמי'בשפה 
   .וקבועהחסרת עומק , דלה, רדודהשהינה ' הדיבורית'לעומת השפה , העמקה

חבלי לידה קשי� וממושכי� של  לאחר רק, לעול�הובאו והובעו המילי� והביטויי� , בעוד שבעבר
המלי' הה� ירדו מגדולת�  ,כיו�והנה  .מחשבה וליבו�, חשיבה דקדוק ודיוקלאחר , דורות הרבה

מלי�  .'כמי שמגלגל בעדשי''ועתה בני אד' מגלגלי' בה� מתו. שיחה קלה , והושלכו לשוק
  . עולות לגדולה ומלי� יורדות ונעשות חולי�
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 חמרי� חמרי�, מ�בכוונה ולפי תו, בכל יו� לרוחאת מילותיה�  אד�הבני  ומפזרי� זורי�, כיו�
היה מה  יב�יודעי� או מעלי� על ל מעטי�ורק  .רופיה� השוני�יאות� ואת צ, ערמות ערמות �

  . ערכ� של המילי� בעבר

  .'מעמיקה'זו הל' הדיבורית'את ההבדל בי� השפה הבה נמחיש 

  

 נשמה , אוהבת רק אות! נשמה...

  ...כפרה עלי.הולכת אחרי! 

  

יהיו חיי ומותי  �ביטוי שמשמעותו  ."בשביל.חיה "ב� בשירה  זהבההזמרת שרה " כפרה עלי."
 ,'הדיבורית'בלשו� הסלנג  'כפרה' בביטויאינני בטוח שכל מי שמשתמש . עוונותי!לש� כפרת 

על חייו למע� ולטובת  מוכ� לוותרואכ� ' מעמיקה'מיתית של מילה זו בשפה הי� למהותה האומתכו
  ...).רגעלפני  רק נוהכראותו , שידיד חדמדובר בלעיתי� כאשר (ידידו 

מדוד בקינתו הנוראה  קיבלנוכבר ', מעמיקה'לשפה ' כפרה עלי!' 'דיבורי'ה של הביטוי התרגו�את 
" ְבִני 6ְִני 8ְב7ָל�1 ַתְח9ֶי.ָ  ֲאִני מ:ִתי ִי9ֵ� ִמי ,8ְב7ָל�1 ְבִני 6ְִני...): "...המורד(בנו  על אבשלו�

  ... )א,שמואל ב  יט(

  

   :אל מה שמעבר לה�, ומ� המילי'

לשונות  ג�, ")וד לאלוהַ ע: "אצל ביאליק, ובמקור(' ברא האבל מלבד זה . עד כא� על לשו� המלי�
הללו מתחילי� . 'מדבר'בעל החיי� ה �האד� ובכול� זכה  .והשחוק, הבכיה, הנגינה: בלא מלי�

. את מעמקי ותהומות הנפש לפתוחאלא , באו הלשונות הללוולא לסתו�  ,ממקו' שהמלי' כלות
ביצירה זו חיי� אי� , )בנפשו של היוצר או הקורא( כל יצירת רוח שאי� בה מֵהד אחד משלשה אלהו

  ).על פי המש! מאמרו של ביאליק(באה לעול� שלא היתה , וראוי לה

כאשר אלה  .ג' ה� צריכות להיות יצירת רוח, הבטחה ושבועה: ומתו! חיבור לדברי� בה� פתחנו
מהות הדובר יוצק לתו! מילותיו ג�  כאשר, אול�. סופ� לא להתקיי�, בעלמא' דיבוריות'י� מיל

הופ! ו 'רוח חיי�'נופח הוא במילי� אלה , האמת ממעמקי נפשואת , תוויעצמאת , ותוכ� מעמיק
  ....יש אכ� סיכוי שהדברי� יתקיימו, או אז... אמיתית" יצירת רוח"ל �אות

  

  !?ביטוי עוד' סת''הא' המילה היא 

  ,'ביי'ו' היי'', יאללה', 'גבר'ו 'אחי'של  'דיבורית'מילה יש 

  .'רעות'ו' אחווה, ''שלימות'ו' שלו�'של  'מעמיקה'מילה , וכנגדה

  ,'אחלה'ו' סבבה', 'אשכרה'ו' כפרה'של  'דיבורית'שפה ישנה 

  .'שמחה'ו' עצב'של ', רע'ו' טוב'של  'מעמיקה'שפה וכנגדה 

  ,מילותלשפות ול ומעברמעל , ומעל כול�

        ...נמצאי� הרגשות
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