ל ֹא ִתשָּׂ א ֶאת-שֵׁ ם-יְהוָּׂה אֱ ֹלהֶ יָך לַשָּׂ וְ א כִ י ל ֹא ְינ ֶַקה יְהוָּׂה ֵׁאת אֲ שֶ ר-יִשָּׂ א ֶאתְ -שמֹו לַשָּׂ וְ א
(שמות כ ,ו)
בשמת חזן
שתי הדברות הראשונות מתייחסות לקשר שבין הקב״ה לאדם ,והדיבר השלישי מתייחס למילים ולשימוש
בהן .נסתכל על יונה ויונה  -נביא ונביאת המילים יונה וולך,
המתייחסת לפעולת המילים:
ֵּתן ל ִַּמלִּ ים ַלעֲׂשֹות בְּ ָך
ֵּתן לָהֶ ם הֱ יֵּה חֹפְּ ִּשי
ימה
ֵּאלּו ִּתכָ נ ְַּסנָה בְּ ָך ָתב ֹאנָה פְּ נִּ ָ
עֹוׂשֵּ י צּורֹות עַ ל צּורֹות
אֹותה חֳ וָ יָה
יְּחֹולְּ לּו בְּ ך ֳ ָ
ֵּתן ל ִַּמלִּ ים ַלעֲׂשֹות בְּ ך ֳ
ֵּאלּו ַתע ֲֶׂשינָה בְּ ך ֳ כִּ ְּרצֹונָן
עֹוׂשֶ ה צּורֹות מֵּ חָ דָ ׁש בַ ָדבָ ר
ַתעֲשֶ ינָה בַ דָ בָ ר שֶ ְּלָך
אֹותֹו הַ דָ בָ ר בְּ ִּדיּוק
כִּ י הֵּ ן דָ בָ ר אֹותֹו ַתע ֲֶשינָה
הָ בֵּ ן ָתבִּ ין כִּ י ֵּאלּו ְּתחַ יֶינָה
ֵּרּוׁשּה כְּ טֶ בַ ע
אֹותה חֳ וָ יָה ּופ ָ
לְָּך ָ
כִּ י הֵּ ן טֶ בַ ע וְּ ל ֹא הַ ְּמצָ ָאה
וְּ ל ֹא גִּ לּוי כִּ י ֵּכן טֶ בַ ע
ַתעֲשֶ ינָה טֵּ בַ ע דָ בָ ר בְּ ָך
כְּ מֹו שֶ ֵּתן ִּמין חַ יִּים ל ִַּמלָ ה
ֵּתן ל ִַּמלִּ ים ַלעֲשֹות בְּ ָך
שאלת ה״שווא״ היא שאלה מעניינת .מה זה אומר לשאת שם לשווא? יש שני פירושים מקובלים  -האחד
הוא לא להישבע שבועת שווא בשם ה׳ ,והשני הוא שאין לומר את השם המפורש כלל .יש המתייחסים לאופי
ההפכפך של בני האדם לעומת נצחיותו של האל כסיבה לציווי הזה.
מעניין לחשוב למה דווקא בעשרת הדיברות יש ציווי כל כך מפורש וכל כך חמור הקשור לשימוש במילים.
התפיסה היא שמילים יוצרות מציאות .בעולם שנברא במילים ,למילים יש יכולת לחולל ולעשות כפי
שכותבת יונה וולך .יונה הנביא משתמש במילים (תפילה) של אמת כדי לצאת ממצב המצוקה שאליו נקלע.
הוא מזכיר את הבלי השווא וטוען שהחסד אינו נוטה למי שמשמר אותם.
ּוׁשֹלׁשָ ה ֵּלילֹות .ב וַ י ְִּּת ַפלֵּ ל יֹונָהֶ ,אל-יְּ הוָ ה
וַיְּמַ ן יְּהוָ ה דָ ג גָדֹול ,לִּבְּ ֹלעַ ֶאת-יֹונָה; ַויְּ ִּהי יֹונָה בִּ ְּמעֵּ י הַ דָ גְּׁ ,שֹלׁשָ ה י ִָּמים ְּ
ֹאׁשי .ז ל ְִּּק ְּצבֵּ י ָה ִּרים י ַָר ְּד ִּתי,
אֱ ֹלהָ יוִּ ,מ ְּמעֵּ י ,הַ דָ גָה ... .ו אֲ פָפּונִּי מַ יִּם עַ דֶ -נ ֶפׁשְּ ,תהֹום ְּיסֹבְּ בֵּ נִּי; סּוףָ ,חבּוׁש לְּר ִּ
וַתבֹוא
ֹלהי .ח בְּ ִּה ְּתעַ ֵּטף עָ לַי נַפְּ ִּׁשיֶ ,את-יְּהוָ ה ָזכ ְָּר ִּתי; ָ
הָ ָא ֶרץ בְּ ִּרחֶ יהָ בַ ע ֲִּדי ְּלעֹו ָלם; ו ַַתעַ ל ִּמשַ חַ ת ַחיַיְּ ,יהוָה אֱ ָ
תֹודה ֶאזְּ ְּב ָחה-לָ ְך ,אֲ ֶׁשר
ֵּאלֶיָך ְּתפִּ ל ִָּתיֶ ,אל-הֵּ יכַל ָק ְּד ֶׁשָך .ט ְּמׁשַ ְּמ ִּרים ,הַ ְּב ֵּליׁ-שָ וְּ א--חַ ְּסדָ םַ ,י ֲעזֹבּו .י וַאֲ נִּ יְּ ,בקֹול ָ
נָדַ ְּר ִּתי ,אֲ ׁשַ ֵּל ָמה :יְּׁשּועָ ָתהַ ,ליהוָה{ .ס} יא וַי ֹאמֶ ר ְּיהוָה ,לַדָ ג; ַוי ֵָּקא ֶאת-יֹונָהֶ ,אלַ -היַבָ ָׁשה{ .פ}
מילים יוצרות מציאות .וליכולת הזו יש להתייחס ברצינות ,על פי הדיבר שאליו התייחסנו .גם אם נדמה
שמילה נעלמת אחרי שאומרים אותה ,לא ינקה ה׳ את מי שנושא מילים לשווא .ההדהוד של המילים בעולם
אינו ״מתנקה״ לאחר אמירתן .שנזכה למילים של אהבה ,חסד ואמת.
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