
א ֶאת ם-לֹא ִתשָּׂ ְוא-שֵׁ ה ֱאֹלֶהיָך ַלשָּׂ ת ֲאֶשר  ְיהוָּׂ ה אֵׁ א ֶאת-ִכי לֹא ְיַנֶקה ְיהוָּׂ ְוא-ִישָּׂ  ְשמֹו ַלשָּׂ
 )שמות כ, ו(

 
 בשמת חזן

 

שתי הדברות הראשונות מתייחסות לקשר שבין הקב״ה לאדם, והדיבר השלישי מתייחס למילים ולשימוש 

 יונה וולך,  נביא ונביאת המילים -בהן. נסתכל על יונה ויונה 

  :לפעולת המיליםמתייחסת ה

ָך ים ַלֲעׂשֹות בְּ לִּ ן ַלמִּ  תֵּ

י שִּ ן ָלֶהם ֱהיֵּה ֹחפְּ  תֵּ

יָמה נִּ ָך ָתבֹאָנה פְּ ָנה בְּ ָכַנסְּ לּו תִּ  אֵּ

י צּורֹות ַעל צּורֹות  עֹוׂשֵּ

ךֳ אֹוָתה ֳחָוָיה לּו בְּ חֹולְּ  יְּ

ךֳ  ים ַלֲעׂשֹות בְּ לִּ ן ַלמִּ  תֵּ

לּו ַתֲעֶׂשיָנה  צֹוָנןאֵּ רְּ ךֳ כִּ בְּ  

ָחָדׁש ַבָדָבר  עֹוֶׂשה צּורֹות מֵּ

ָך  ַתֲעֶשיָנה ַבָדָבר ֶשלְּ

יּוק דִּ  אֹותֹו ַהָדָבר בְּ

ן ָדָבר אֹותֹו ַתֲעֶשיָנה י הֵּ  כִּ

ַחֶייָנה לּו תְּ י אֵּ ין כִּ ן ָתבִּ  ָהבֵּ

ֶטַבע רּוָׁשּה כְּ ָך אֹוָתה ֳחָוָיה ּופֵּ  לְּ

ָצָאה לֹא ַהמְּ ן ֶטַבע וְּ י הֵּ  כִּ

לֹא  ן ֶטַבעוְּ י כֵּ לּוי כִּ גִּ  

ָך ַבע ָדָבר בְּ  ַתֲעֶשיָנה טֵּ

ָלה ים ַלמִּ ין ַחיִּ ן מִּ מֹו ֶשתֵּ  כְּ

ָך ים ַלֲעשֹות בְּ לִּ ן ַלמִּ  תֵּ

 

האחד  -ה״שווא״ היא שאלה מעניינת. מה זה אומר לשאת שם לשווא? יש שני פירושים מקובלים   שאלת

לאופי המתייחסים ומר את השם המפורש כלל. יש שאין ל הואוהשני  ,לא להישבע שבועת שווא בשם ה׳ הוא

  ההפכפך של בני האדם לעומת נצחיותו של האל כסיבה לציווי הזה.

  לשימוש במילים.הקשור בעשרת הדיברות יש ציווי כל כך מפורש וכל כך חמור דווקא לחשוב למה  מעניין

יכולת לחולל ולעשות כפי למילים יש  ,התפיסה היא שמילים יוצרות מציאות. בעולם שנברא במילים

. אליו נקלעששכותבת יונה וולך. יונה הנביא משתמש במילים )תפילה( של אמת כדי לצאת ממצב המצוקה 

  מזכיר את הבלי השווא  וטוען שהחסד אינו נוטה למי שמשמר אותם.הוא 

 

ֹלַע ֶאת בְּ הָוה ָדג ָגדֹול, לִּ ַמן יְּ י ַהדָ -ַויְּ עֵּ מְּ י יֹוָנה בִּ הִּ ל יֹוָנה, ֶאליֹוָנה; ַויְּ ַפלֵּ תְּ ילֹות.  ב ַויִּ ֹלָׁשה לֵּ ים ּוׁשְּ ֹלָׁשה ָימִּ הָוה -ג, ׁשְּ יְּ

ם ַעד י ַמיִּ י, ַהָדָגה.  ...  ו ֲאָפפּונִּ עֵּ מְּ י, -ֱאֹלָהיו, מִּ תִּ ים ָיַרדְּ י ָהרִּ בֵּ צְּ קִּ י.  ז לְּ רֹאׁשִּ י; סּוף, ָחבּוׁש לְּ נִּ בֵּ ֹסבְּ הֹום יְּ ֶנֶפׁש, תְּ

עֹו י לְּ ֶחיָה ַבֲעדִּ רִּ י, ֶאתָהָאֶרץ בְּ ׁשִּ ף ָעַלי ַנפְּ ַעטֵּ תְּ הִּ הָוה ֱאֹלָהי.  ח בְּ ַשַחת ַחַיי, יְּ י; ַוָתבֹוא -ָלם; ַוַתַעל מִּ תִּ הָוה ָזָכרְּ יְּ

י, ֶאל ָלתִּ פִּ ֶליָך תְּ י-אֵּ לֵּ ים, ַהבְּ רִּ ַׁשמְּ ֶׁשָך.  ט מְּ יַכל ָקדְּ א-הֵּ ָחה--ָׁשוְּ בְּ קֹול תֹוָדה ֶאזְּ י, בְּ ָדם, ַיֲעֹזבּו.  י ַוֲאנִּ ֲאֶׁשר  ָלְך,-ַחסְּ

א ֶאת הָוה, ַלָדג; ַוָיקֵּ ׁשּוָעָתה, ַליהָוה.  }ס{  יא ַויֹאֶמר יְּ ָמה:  יְּ י, ֲאַׁשלֵּ תִּ  ַהַיָבָׁשה.  }פ{-יֹוָנה, ֶאל-ָנַדרְּ

נדמה אליו התייחסנו. גם אם שעל פי הדיבר  ,וליכולת הזו יש להתייחס ברצינות .מילים יוצרות מציאות

שמילה נעלמת אחרי שאומרים אותה, לא ינקה ה׳ את מי שנושא מילים לשווא. ההדהוד של המילים בעולם 

 .״מתנקה״ לאחר אמירתן. שנזכה למילים של אהבה, חסד ואמתאינו 
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