
מונחים בנאליים, חסרי חן והדר, 
שאינם ראויים לעלות על דל שפ־
תים, נפוצים, למגינת הלב, בקרב אנ־

שים שמצפים מהם להיות דוגמא ומופת 
לאחרים. השר מיכאל איתן, דרך משל, 
הממונה על שיפור השירות לציבור היה 
'הלב־ ללא  שליחותו  את  למלא  יכול 

נת פניו' של מפקד רב תהילה בצה"ל. 
השפה העברית עשירה במושגים מעוד־
נים למכביר ואין צורך לייבא אותם מה־
פולקלור הסיציליאני. האלוף גלנט מעד 
מעבר  כך  על  ונענש  סכלות,  במעשה 
נלקח  מכל  לו  היקר  פרופורציה.  לכל 
ממנו. במקרה אחר, אנשי רוח מכובדים 
גינו את הצבתו של האלוף יעקב עמיד־
רור בראש המועצה לביטחון לאומי, וט־

ענו ש"דגל שחור" מתנוסס מעל המינוי. 
ומעלי־ פוגעים  ביטויים  לחפש  מדוע 

להעביר  במקום  הפלילי  מהעולם  בים 
האינטלקטואלית,  בלשונם  המסר  את 
שהייתה מזכה אותם בכבוד הראוי להם? 
הזמר יהורם גאון חפץ להסתייג מניסו־

חים המושמעים  במוזיקה המזרחית. הוא 
בחר לעשות שימוש במונחים שנלקחו 
שהשיג  התוצאות  האשפתות.  מעולם 
היו הפוכות: הביקורות הופנו אליו. דני 
רוזן, בן זוגה של תת ניצב אהובה תומר 
ז"ל, תקף את ראש הממשלה ושר הפנים 
במילים קשות ובוטות. עם כל האמפטיה 
לצערו הרב ולכאבו הנורא, הלבנת פנים 
אינה אקט מועיל אלא מיותר ומזיק. הוא 
היה לגרוף את מלוא הסימפטיה  יכול 

אילו השתמש בלשון נקייה.
הזהירות בכבודו של הזולת הייתה 
תמיד ערך עליון ביהדות והפרתה הו־

קבלה לנטילת חיים, כפי שנאמר: "כל 
המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך 
דמים" (בבא מציעא, נ"ח, ב). מסקנה זו 
עולה בקנה אחד עם תפיסתם של חז"ל 
שהנמכת קומתו של אדם בפרהסיה כמוה 
כהריגה (מסכת סוטה, י'-ב'). משום כך 
לו  "נוח  יוחאי:  בר  שמעון  רבי  אמר 
ואל  האש  לכבשן  עצמו  שיפיל  לאדם 

(בבא מציעא,  ילבין פני חברו ברבים" 
נ"ט-א'). בין פוסקי ההלכה הראשונים 
יש הסבורים (בעלי התוספות), שאיסור 
זה כמוהו כשלושת האיסורים הידועים 
כחמורים ביותר בין כלל המצוות, ואשר 
אין לעבור עליהם גם במצב של פיקוח 
נפש: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות 

דמים. 
הגמרא מספרת על האמורא מר עו־

קבא, שהסתתר עם אשתו בתנור לוהט, 
כדי להקפיד על מתן צדקה בסתר ול־

לראותם,  לעזרה  שנזקק  מאביון  מנוע 
מבוכה   ויחוש  בושה  לידי  יבוא  שמא 
נמנעה  תמר  סז-ב').  כתובות  (מסכת 
הכ־ חמיה,   שיהודה,  במפורש  מלומר 

תוצ־ לפרוצה.  כשחשבה  להריון  ניסה 
את שתיקתה מפאת 'לא תלבין פנים', 
כמעט הובילה להוצאתה להורג בשרפה 

(בבא מציעא, נ"ט, א). 
מעטים  לא  דידקטיים  נרטיבים 
נכתבו כדי להרתיע את הציבור מפני 
הלבנת פנים. נביא אחד להמחשה: עני 
סו־ ערב  רכש  בדוחק,  שפרנסתו  ודל 
וה־ הביתה  כשהגיע  יקר.  אתרוג  כות 

ראה אותו לאשתו, הלבינו פניה כסיד, 
אחזה במחלפות ראשה וביקשה לעקרן 
נעתקה  ושבר  חרון  זעקת  משורשיהן, 
מפיה, ולא נתקררה דעתה עד שנטלה 
את הפרי המהודר והשליכה אותו לרגלי 

בעלה  על הקרקע. 
ליבו של האיש חישב להישבר מרוב 
צער וחרפה, אך הוא נשך את לשונו בין 
שפתיו, אזר את שארית עוז הרוח שנותר 
בקרבו, אחז בפלך השתיקה ונמנע לה־

שיב לרעייתו באותה מטבע. הוא נזהר 
לגנותה בגין המעשה אשר עשתה ודחה 

עצמו מלומר שהיא שוגה, פן יביאה לידי 
כלימה. 

ביום פקודתו, כשהגיע לפמליא של 
מעלה, הניחו על כף המאזנים את כל 
חטאיו. הוא עמד וצפה בעוונותיו הנע־
רמים, כל אחד בא כחרב חדה בעצמו־

תיו. הכף שקעה מעומס המשקל  והגרוע 
מכל היה עוד לפניו. מיד יובא האתרוג 
שנרמס, ולא יהיה עוד כוח שיוכל לאזן 
את המשקל. והנה נטל המלאך את חלקי 
הניחם  הפלא  ולמרבה  המעוך,  הפרי 
דווקא על הכף שכנגד. הנשמה עמדה 
פעורת פה ולא האמינה למראה עיניה. 
נוספת: שברי  כאן ציפתה לה הפתעה 
האתרוג, משקלם היה כה רב עד שהרימו 

את כף עוונותיו אל על, כאילו כובדם 
היה כשל נוצה.  האיפוק והריסון העצמי 
שהצליח לגזור על עצמו הסביר המלאך, 
ועמד בהם מול עזות מצחה של רעייתו 
הרשימו  פניה,  את  להלבין  לא  ובלבד 
עמוקות את בית הדין, עד שהחליט לה־

בגינם  ולהכריע  רב  משקל  להם  עניק 
את הכף. 

יעדנו את  הגיעה העת שבני אדם 
לשונותיהם ויתרחקו מהרגליהם להל־

בין פני אחרים בפרהסיה. "לעולם ידבר 
רבותינו  הטיפו  נקייה",  בלשון  אדם 
רגילות  בריות  ואם  נ'-א').  (פסחים, 
נדרשות לכך, קל וחומר אנשים מור־

מים מעם. גם כשהצער והכאב חודרים 
לבשר החי כסילון ממאיר, אין הצדקה 
מעליבים.  בביטויים  שימוש  לעשות 
נהפוך הוא, העידון רק מחדד את המסר, 
מכבד את מוסרו ומסייע ליצירת אהדה 
וסימפטיה אצל השומע, ובכך להשגת 

המטרה.
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מאמר מערכת

בכנסת מתחולל מאבק, לקראת סיום המושב בשבוע הבא, 
על סידרה של חוקי התגוננות בפני הכרסום הערבי באו־
פייה של ישראל כמדינת העם היהודי. ליברלים קנאים שופ־

כים אש וגופרית על החוקים הללו, ובמיוחד על שלושת אלה 
המכונים ”חוק שלילת האזרחות” (מנאשמים בבגידה ובריגול), 
”חוק הנכבה”, ו”חוק ועדות הקבלה”. הטהרנים, כדרכם חסרת 
הפרופורציות, מפעילים את כל סירנות האזעקה וההיסטריה, 
קוראים לזה חקיקה גזענית ופשיסטית, מאיימים שהיא תפיל 
את המדינה לתהומות של דיקטטורה וסתימת פיות, והנה כבר 
עוד מעט יובלו חוקרים ואנשי אקדמיה למחנות מעצר אם יביעו 

דעות שלא נוחות למשטר.
וההיסטרית של  לא החוקים האלה, אלא הלשון המשתלחת 
מתנגדיהם היא הגורמת נזק גדול למעמדה של ישראל בעולם. יש 
מקום לוויכוח על החקיקה הזו, מותר לעשות חשבון של תועלת 
ונזק. אכן עומדים כאן זה מול זה ערכים מתנגשים. אכן יש קושי 
בקיומם של סעיפים בספר החוקים, שבפועל מי שעלול להיפגע 

מהם הם כמעט רק אזרחים ערבים. 
ובכל זאת, זעקת זאב זאב ויללת הסירנות ההיסטרית הן לא רק 
גוזמה פראית, אלא גם חוסר אחריות אזרחית עד כדי חבלה במ־

דינה. מי שמציע להמשיך לקיים יישובים יהודיים בארץ ישראל, 
רחוק מאוד מגזענות; מי שמציע לשלול אזרחות ממרגלים ובוג־

דים, לא ייגרר מכאן לשלילת אזרחות של כל ערבי; ומי שמציע 
לאסור על בתי ספר ממלכתיים או על נושאי משרה ממשלתית 
לכנות את הקמת המדינה ”אסון”, לא יטיל מחר איסור על קיום 
מחקרים אקדמיים ולא יוביל מחרתיים לסגירת עיתונים. זו שטות 
חסרת שחר, בערך כמו לומר שמי שמציע להגביל את מהירות 

הנסיעה ל-90 קמ”ש יאסור מחר על נסיעת מכוניות בכלל. 
אבל אנשים תמימים ברחבי העולם הדמוקרטי, שלא בקיאים 
בפרטים ולא מכירים את הבעיות הקיומיות שישראל מתמודדת 
איתן, ואין להם מושג מהו הרקע לחקיקה, שומעים את הקולות 
הבאים מתוך ישראל ומאמינים להם שאנחנו על סף דיקטטורה 

פשיסטית.
והאמת היא שאלה חוקים שמוטב היה אילו לא נחקקו ולא היה 
צורך לחוקק אותם. במדינה שבה יהודים לא יכולים למעשה לק־
נות בית בכפר ערבי, וערבים שמוכרים אדמה ליהודי גוזרים על 
עצמם בפועל דין מוות, השכל הישר מחייב שכשם שיש יישובים 
נפרדים לערבים, יהיו יישובים נפרדים ליהודים. במדינה שנועדה 
לשמור על זכויות המיעוט היהודי הקטן המוקף באוקיינוס ערבי 
עוין, המוסר האנושי הפשוט מחייב שהאזרחים הערבים לא יארגנו 

אירועים פומביים של אבל על קיומה של המדינה. 
אבל כשהשכל הישר והמוסר האנושי הפשוט סופגים מפלה 
אחר מפלה בבג”ץ, אין לנבחרי הציבור ברירה אלא להתגונן בא־

מצעות חקיקה. 

הלבנת פנים מיותרת ומזיקה
ד"ר אורי אדלמן

אורי אליצור

חקיקה לא רצויה 
אבל נדרשת

יודע הטייקון נפש הפוליטיקאי  
רבקה סנה 

הידוע  מהמשפט  נגזרת  הכותרת 
"יודע צדיק נפש בהמתו". יודעים 
הטייקונים להפעיל  השפעתם על הפו־
ליטיקאים עד כדי שינוי החלטות שלהם 
עצמם. המדובר בחוק שישינסקי שאמור 

לעבור בכנסת היום.  
איך אפשר להבין חברי כנסת שעד 
האו־ רווחת  למען  פועלים  היו  עכשיו 

הופכים  הם  כלוסייה החלשה, שלפתע 
עורם ומצביעים לטובת הטייקונים של 
בולטת  רגב  מירי  הכנסת  חברת  הגז? 
במיוחד. זאת משום שהייתה נגד העל־
את מחירי המים, נגד העלאת מע"מ על 
וירקות, ולפתע מוכנה להצביע  פירות 
נגד חוק שישינסקי האמור להעלות את 
גובה המס של הטייקונים לטובת הצי־
בור. האם יש לה כל כך הרבה חמלה, 
שעתה היא מפנה אותה לטובת הטייקו־
נים ה'מסכנים', שעלולים להרוויח כמה 

מיליארדים פחות?!!
איך זה קורה? למומחים לנפש האדם 
הנ־ לטייקונים  פתרונות.  יש  בוודאי 

ח"כ  לגיוס  אפשרית  דרך  בכל  עזרים 
לטובתם בוודאי יש פתרונות. חבל שהם 
חסויים מאיתנו. הייתי שמחה לדעת מה 
גורם לחברת הכנסת הזו להצביע לטו־

בתם. אמנם סופר בתקשורת שלא מכבר 
האם שם  מימון.  קובי  עם  רגב  נפגשה 

התשובה?
האמריקאי  הכלכלן  הכריז  השבוע 
קונים  פשוט  ש"העשירים  סאקס  גפרי 
גם  קיים  זה  האם  הפוליטיקאים"  את 
אצלנו? לכאורה, הייתה ח"כ רגב צריכה 
לפעול בעד העלאת המס שיגיע לחינוך, 
ורווחה המשוועים לתקציבים.   בריאות 
בעד העלאה שלא תפגע באיכות חייהם 

של המיליארדרים הגדולים. 

שצעדה  מרגב  להתפעל  אין  אמנם 
יד ביד עם ח"כ חלוץ בעת ההתנתקות 
ולפתע התגייסה לליכוד. אין להתפלא 
שכדאי  החזק  מי  יודעת  כנראה  שרגב 
האזרחים  לציבור  אבל  אליו.  להתחבר 
עוד  זו  הכנסת  לחברי  להאמין  המנסה 
נפילה גדולה. מתברר שלא האינטרסים 
שלהם  האינטרסים  אלא  הציבור  של 

עצמם הם הקובעים עבורם. מאכזב לר־
אות את אלו שאנו מאמינים בהם לרגע 
שהם מאיכות אחרת, שגם הם בנופלים. 
ואין לנו דרך לדעת מה  הובטח להם 
אם הובטח? מה קנה את יושרם? את לבם? 
כנסת  נוהל שיחייב חבר  צריך למצוא 
גישתו.  בדיוק למה שינה את  להסביר 
לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. האם 
זו טובת הנאה? האם זה חישוב של כות־

רות בעיתון? האם זו טובת הנאה ישירה? 
עקיפה? בהווה או בעתיד?

לע־ שיודע  שלם  צבא  לטייקונים 
הפוליטיקאים.  את  לרכוש  וכיצד  בוד 
עכ־ דגולה  אזרחים  תנועת  אמנם  יש 

שיו למען חוק שישינסקי, אבל צריכה 
להתלוות לה תנועה למען בחירת חברי 
כנסת שהם מעל האינטרס האישי, ות־

סלק הביתה את האחרים הפועלים למען 
עצמם. 

הגיעה העת שבני אדם יעדנו את לשונותיהם 
ויתרחקו מהרגליהם להלבין פני אחרים 

בפרהסיה. "לעולם ידבר אדם בלשון נקייה", הטיפו 
רבותינו (פסחים, נ'-א'). ואם בריות רגילות נדרשות 

לכך, קל וחומר אנשים מורמים מעם

צריך למצוא נוהל שיחייב חבר כנסת להסביר 
בדיוק למה שינה את גישתו. לדעת מה קורה 

מאחורי הקלעים. האם זו טובת הנאה? האם זה 
חישוב של כותרות בעיתון? האם זו טובת הנאה 

ישירה? עקיפה? בהווה או בעתיד?


