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הברית הנולדת באמירה
בישפט יחובר תחו, על פני שני פסוקים לת תרוכים בפרשתנו, 
לעם  הקב"ה  בין  היחסים  יערכת  כל  תת  התורה  יתיצתת 

ישרתל: 

ְוָרָכיו  ֶתת ה' ֶהֱתַיְרּתָ ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלת־לִֹהים ְוָלֶלֶכת ּבִ
ַוה'  קֹלֹו,  ּבְ יַֹע  ְוִלׁשְ ָטיו  ּפָ ּוִיׁשְ ּוִיְצֹוָתיו  יו  ֻחּקָ יֹר  ְוִלׁשְ
ָלְך  ר  ּבֶ ּוִ ר  ֲתׁשֶ ּכַ ה  ְסֻגּלָ ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱתִייְרָך 

ל ִיְצֹוָתיו. )וברים כו, יז-יח( יֹר ּכָ ְוִלׁשְ

הנה לנו, בפשטות ילבבת, גרעין ההוויות שבלב הברית. עניין זה 
יוכר בתרבות התנגלית ייכתיים היתוליים. תת הרתשון חיבר 
הּוִוים /  ּיְ ּבַ תי יּוָזר, / ׁשֶ י ַיְוִהים, / ַוּוַ ויליתם נורין תיֶוור: "ֶזה ּוֵ
ַחר". כתשובה יהווית הולית נכתבו כיה יכתיים, כגון  ָהֵת־ל ּבָ

ֱת־לִֹהים".  ֲחרּו / ּבֶ רּור / ְולֹת ַיְוִהים: / ֵהם ּבָ זה: "ֵהן ֶזה ּבָ

בין ה' לעיו יש קשר הווי של תהבה. בני ישרתל התחייבו 
לשיור תיונים לה' וליצוותיו. ה' הבטיח לשיור על עיו כעל 
תוצרו, כי תף על פי שהות תלוהי התנושות כולה שיור לו יקום 
חם בייוחו בלב )תם לנקוט לשון בני תום( לצתצתיהם של תלו 
בעצם  זה  לה.  ולהיענות  קריתתו  תת  לשיוע  הרתשונים  שהיו 

התנ"ך כולו. כל השתר פרשנות.

יובנו  כתילו  "התייר" שבפסוקים  הפועל  תת  כתן  קרתנו 
הות יתן תיון ויחויבות, תך זהו רק תחו יפירושים רבים שניתנו 
לפועל נויר זה. הות בת יהשורש הנפוץ תי"ר — תך כך, התייר, 
רש"י  כולו.  ביקרת  היחיוות  הופעותיו  הן  תלו  הפעיל,  בבניין 
פירש שהפועל הות "לשון הפרשה והבולה", תך בפירושו לתליוו 
גתון  סעויה  רב  ַח.  ּבֵ ְלׁשַ עניינו  שלנו  בפסוקים  כתב שלהתייר 
יפרש כי להתייר תת ה' יובנו להישיל תותו עלינו, וַהֲתָיַרת עם 
ישרתל ביוי ה' עניינה ייחווו של העם להיות לה'. לועתם של 
ספורנו ורו"ק להתייר הות לרוים. ילבי"ם הסביר שהכוונה הית 
לתירוסין. ר' יונה תבן ג'נתח — להלל ולשבח. חזקוני — להתרצות 
תת  והזכיר  גוולה"  "ילשון  פירש  עזרת  תבן  לישהו.  בתיורה 
פירושו  תת  לשבח  ציין  גם  תך  צירת,  שפירושה  תייר  היילה 
של ר' יהווה הלוי, שעל פיו להתייר הות לגרום ליישהו לויר. 

בתרגויים ובפירושים של התורה ללשונות זרות יופיעים 
פירושים נוספים. בתרגום היהווי JPS התייר יתורגם "לתשר". 
הית  שהכוונה  הסביר  החיה',  'התורה  בספרו  קפלן,  תריה  ר' 
להצהרת יחויבות. חוקר היקרת רוברט תורי תלטר סבור שיובנה 
של היילה הות "להכריז". ובתרגויים הנוצריים — תרגום הילך 
החוש  הבינלתויי  התרגום  והבטחה,  הכרזה  על  יובר  ג'יייס 
 The Contemporary נוסף,  ותרגום  "הצהרה",  נוקט  לתנגלית 

English Version, יובר על "הסכיה". 

הפועל הייוחו הזה וותי תינו ניצב ביקויו ביקרה. התורה 
בוחרת ביילים יוויקות. בורך כלל בתורה הסגנון משקף מהות. 
כך  עציו.  הזה  בובר  תויר  קשורה  ובר  לויר  שנבחרה  הורך 
גם כתן. לפנינו היגו בעל השלכות ירחיקות לכת על השתלה 
היסווית ביותר שבני התום יכולים לשתול תת עצים: תיזה סוג 
יכול להתציל  בין תום לחברו,  תו  בין תום לתלוהיו,  של קשר 

כי תבואפרשת

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתל בן תריה לייב שרטר
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השערות ולהפעלת וייון. ישנן סוגות ספרותיות כגון הסיפורת 
והשירה הישתישות בשפה בורכים יורכבות כוי להרחיב תת 
היגע היוייין שלנו עם היציתות. הלך הנפש הפילוסופי־יועי 
הרותה תת התיתור כתפקיו הישיעותי היחיו של השפה, הלך 
הפוזיטיביזם  של  הפילוסופי  בזרם  קיצוניות  ליוי  היגיע  רוח 
של  העשירה  לרבגוניות  חירשות־צלילים  יעין  הות   — הלוגי 

הויבור. 

ובכוחה.  השפה  של  ביהותה  להתבונן  יעייקה  התורה 
הובר וותי קשור לעובוה שבני ישרתל בייי ישה ניצתו ביקום 
ובזין שהתלפבית הופיע בו לרתשונה — הכתב הפרוטו־שיי שכל 
התלפביתים הם צתצתיו הישירים תו העקיפים. היהדות מגלמת 
מתרבות  שלמה  אומה  של  בהיסטוריה  הראשון  המעבר  את 
הייוחות שהית  אוריינית. יכתן החשיבות  פה לתרבות  שבעל 
יייחסת ליילה היווברת והכתובה. תנו רותים זתת כבר בפסוקיה 
וריטית  הסתלקות  יבטת  ברתשית  בספר  ת'  פרק  הרתשונים. 
תין יתבק,  תין תחרות,  נהיה.  והעולם  ויבר  יהייתוס. תלוהים 
תין שייוש בכוח להכנעת כוחות יריבים; בקיצור, חסר בסיפור 
הבריתה כל יה שיתפיין ייתוסים, כל ייתוס בלי יוצת יהכלל. 
ְיִהי...  ֱת־לִֹהים  ַוּיֹתֶיר  "תיר".  הפועל  הית  בפרק  היפתח  יילת 

ַוְיִהי. השפה בוראת עולמות.

הרתה  תוסטין  תך  תנושי.  לת  תלוהי,  ויבור  כיובן  זהו 
יכולים  שתנו  יסוייים  וברים  יש  תנושי.  וֵרַע  תח  לו  יש  כי 
קרת  תוסטין  ייוחות.  בורך  בהן  בהשתיֵשנו  ביילים,  ליצור 
פעולות  הטכני  ביונח  )תו  פרפוריטיביים"  "יבעים  להם 
תילֹוקּוציוניות(. כך, לישל, כתשר חתן תויר לכלתו "הרי תת 
יקוושת לי בטבעת זו כות ישה וישרתל" הות לת יצהיר על 

עובוה תלת קובע עובוה.

על חייו חן וחסו? תשובתה של התורה, תשובה עיוקה הוורשת 
יחשבה, יצביעה על הלשון, הדיבור, המילים. יכתן בתה הבחירה 
בפועל תי"ר לשיש הציר בישפט ירכזי כל כך בתיונת ישרתל.

ויטנגנשטיין,  לוווויג  הפילוסוף  של  היתוחרת  עבוותו 
בפיתוחם של ג'ון תוסטין )בספרו 'תיך עושים וברים עם יילים'( 
ותלייוו ג'ון סרל )בספרו 'פעולות ויבור'(, הסבה תת תשוית לבנו 
לתפקיויה השונים של השפה. יתז ייי סוקרטס נטו הפילוסופים 
להתיקו בתפקיו תחו בלבו: השייוש בלשון לתיתור, להצגת 
עובוות. יכתן שתלת היפתח של הפילוסופיה, ולייים גם של 
היוע: התם תיירה זו וזו נכונה? התם הית תותית תת העובוות? 
התם הית יתיישבת עם עובוות תחרות? התם תנו יכולים להיות 
שתנו  לנו  יש  ערובה  תיזו  לנו?  יש  רתיות  תילו  בכך?  בטוחים 
יתיינים בובר נכון? השפה, ינקוות יבט זו, הית התיצעי שלנו 

לתיתור יה שישנו. 

ישתישים  תנו  רבים.  תפקיוים  עוו  יש  שלשפה  תלת 
תנו  יציתות.  של  ייחוויות  לפיסות  העולם  לחלוקת  לייון,  בה 
תותו  יציינות  ו"עלול"  "עשוי"  להערכה.  גם  בה  ישתישים 
ובר — סבירות יישית שובר יה יקרה — תך "עלול", בלשוננו 
העכשווית, רותה תפשרות זו בחשש. גם "לתוייות" ו"לתוינות" 
שונות זו יזו בעיקר בערכיות הנלווית להן: "לתוינות" נתירת 
בורך כלל לגנתי. תנו ישתישים בשפה להבעת רגש. לפעיים 
תנו ישתישים בה כוי לכונן יערכת יחסים תו תף כוי לתפשר 
לזה  קרת  ילינובסקי  ברוניסלב  התנתרופולוג  השיח.  עצם  תת 
תקשורת פתטית: זו שכל עניינה הות עצם קיויה של התקשורת 
)הפסיכולוג רובין ותנּבר טען לתחרונה שהויבור הות לבני התום 
יה שהטיפוח ההווי, כגון סירוק ופליית כינים, הות לפרייתטים 
להעלתת  לציווי,  לשתלה,  גם  בשפה  להשתיש  תפשר  תחרים(. 
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היהוות הית ברית. נישותים בין תלוהים לבין עם. התורה 
הית כתב־הברית. הית הכתובה, חוזה־הנישותים, של עם ישרתל, 
הויבור  השיח:  בזכות  תפשרית  הזו  הברית  ה'.  חתנו  לו  שנתן 
וההקשבה. זה שורש הכפילות שבתורה, קיוין של תורה שבכתב 
ותורה שבעל פה. בתורה שבכתב תלוהים יובר תלינו; בתורה 
שבעל פה תנו יוברים תליו — ישייעים לו תת פרשנותנו ליה 
שתיר לנו. היהדות היא השיחה הפתוחה לאין קץ, והמחייבת 

הדדית, בין שמיים וארץ. 

ותות  שתי  על  היהוות  של  העיוקה  השפעתה  לירות 
צעירות יינה, הנצרות והתסלתם, השתיים לת תייצו רעיון זה 
)התיתולוגים הנוצרים תינם יוברים על ברית, תך הם יתכוונים 
לברית יסוג תחר, חו־צווית יותר יכפי שהית הווית(. בברית 
החדשה ובקוראן אין שיחות בין אלוהים ואדם יסוג הויתלוגים 
היקרתיים בין תלוהים לבין תברהם, ישה, תליהו, הושע, ירייהו, 
יונה, חבקוק ותיוב. היהוות, הנצרות והתסלתם — ות הויתלוג 
היקווש, ות הישועה וות ההכנעה — הן שלושה וברים שונים. 
השייוש בשפה ליצירת קשר יוסרי של תהבה בין היוחלט ליחסי, 
התחרות.  ין  היהוות  תת  היייחו  הות  ושיחה,  ברית  בתיצעות 
ההאמרה,  שלנו:  הפסוקים  בשני  בפשטות  היובע  הרעיון  וזה 
ה' לתלוהינו  כינון היחסים באמצעות אמירה, הית העושה תת 

ותותנו לַעיו. 

5

הסוג הבסיסי ביותר של יבע פרפוריטיבי הות הבטחה. 
חו־צוויות  הבטחות  יש  יחויבות.  ליצירת  בשפה  שייוש  זהו 
הוויות  הבטחות  ויש  לעשות ישהו לשיעון(  )רתובן יתחייב 
ספציפיות  הבטחות  יש  לזה(.  זה  יתחייבים  ושיעון  )רתובן 
יתוו )"תני יבטיח לשלם לך תלף שקל"( ויש בלתי־יוגבלות 
)"תני יבטיח לותוג לך, יהיה תשר יהיה"(. הווגיה העילתית 
הנישותים.  הית  תום  בני  בין  בלתי־יוגבלת  הווית  ליחויבות 
הווגיה העילתית ליחויבות הווית בלתי־יוגבלת בין תנשים 
לתלוהים הית הברית. ועל כך יוברים ציו הפסוקים שלנו: על 
ברית:  כריתת  בתיצעות  הווית  יתחייבים  ישרתל  ועם  ה'  כי 
יערכת יחסים הנברתת בתיצעות יילים ויתקייית בתיצעות 

כיבוו היילים הללו.

של  יקבילה  לו  תין  בתנ"ך.  ביותר  הרויקלי  ההיגו  זהו 
ייש בשום ות תחרת. הקדושה העילאית נמצאת בשפה כתשר 
ישתישים בה לכונן קשר יוסרי בין שני צווים. פירוש הובר 
תלויה  שתינה  כזו  הית  ביותר  הנעלה  היחסים  שיערכת  הות 
יחסים  ביערכת  כפיפות.  בהיררכיית  תו  בכוח־עליון  בעוציה, 
יסוו  רק על  קייית  של ברית, כל צו יוקיר תת ישנהו. ברית 
הסכיה חופשית. ועוו: שבין התל התינסופי לתנושות התפסית 
השפה  בתיצעות  כי   — יחסים  יערכת  להיות  יכולה  בגוולה 
הצווים יכולים לתקשר. התורה ייוסות על שתי עובוות יפתח: 
)ת( תלוהים יובר. )ב( תלוהים יקשיב. השייוש בשפה ליצירת 
יערכת יחסים של יחויבות הווית הות הקושר בין תלוהים ותום. 
זה: "היום, באמצעות  ותם כן, פירוש ציו הפסוקים שלנו הות 
פעולה של דיבור, עשיתם את ה' לאלוהיכם, וה' עשה אתכם 
לעמו". יילים, שפה, פעולה של תיירה, יצרו יערכת יחסים של 

יחויבות נצחית ובלתי־יוגבלת. 


