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 מקור המילים 'העפלה' ו'מעפילים'
 צור-מאת: צבי בן

ֶקר ַוַיֲעלּו "כיבוש הארץ לאחר חטא המרגלים: לניסיון של ההקשר ב ,כתובספר במדבר ב מּו ַבבֹּ כִּ ]בני ַוַישְׁ

ֶשה... ֶאל רֹּאש ָהָהרישראל[  ֹּאֶמר מֹּ י ֵאין ה... ַוי ֶכם' ַאל ַתֲעלּו כִּ בְׁ רְׁ קִּ לּו ... בְׁ פִּ ... ַלֲעלֹות ֶאל רֹּאש ָהָהרַוַיעְׁ

זאת הפעם היחידה בתנ"ך בה מוזכרת הפעולה 'להעפיל' ומספר לא קטן של (. ד"מ-מ, ד"במדבר י)

 . הוא לשון חוזק ועזות' ויעפילו'י "לדעת רשפרשנויות ניתן לה. 

בגלל ההקשר של 'ויעפלו' לפעולה . מספר במדברמקורם של חידושי הלשון 'העפלה' ו'מעפילים' ב'ויעפלו' 

ות המעניינות השאלבניגוד לרצונו של האל, קיבלה המלה משמעות שלילית בתרבות היהודית הדתית. 

כיצד ו 1לציון העולים והעלייה הבלתי לגלית בתקופת המנדט' העפלה'ו' מעפילים'המילים  נוצרוהן כיצד 

עד כדי כך  תהציוני במורשתחיובית כה משמעות   הפכה למלה בעלת שלילית דתיתמלה עם משמעות 

 . ממנה נגזרמפעל ציוני מרכזי שמו של ש

 : 1919-מ קיפניסלוין  הילדים סופר ומשורר " שלהמעפיליםשיר התשובה היא שירו המפורסם "

 !ָהָהר רֹאׁש ֶאל! ָהָהר רֹאׁש ֶאל
 ?ֶׁשִבי ִלְפדּוֵיי ַיְחֹסם ִמי ַהֶדֶרְך
 ִמְכָבר ֶזה ֵהן ַהר ֵמֵעֶבר

 .ֶצִבי ֶאֶרץ ָלנּו רֹוֶמֶזת

 !ַהְעִפילּו! ַהְעִפילּו
  !ַהְעִפילּו ָהָהר רֹאׁש ֶאל

 !ַהְעִפילּו! ַהְעִפילּו
 לוין קיפניס                                                     !ַהְעִפילּו ָהָהר רֹאׁש ֶאל

 !ֲעלּו ַאִחים! ֲעלּו ַאִחים
 ?ָנֶגף ֵמֶאֶבן ֵיַחת ֵיַרְך ִמי ֵלב

 :ִתְראּו ָרֹאה, ֲעׂשּו ַצַעד
 .ִנָשֵגב ָאז ְׁשַנִים ִפי ָאנּו

... 

קרצ'בסקי, המלחין האגדתי לו חנינא  שהלחיןהשיר היה פופולארי מאד בזמנו, לא מעט בזכות המנגינה 

 של היישוב בשנות העשרים למאה הקודמת.

ה יעלי לעלותבמובן של  ,'מעפילים' וחידש את המלה'להעפיל'  לפועלחדשה  משמעות נתןבשירו קיפניס 

וכינוי )לפי הסיפור הרווח, בהשראת עליה להר גבוה במדבר יהודה במהלך טיול קבוצתי(  /אתגריתקשה

-מפעל ההעפלה עדיין לא התחיל כאשר השיר נכתב, אך כאשר התחיל ב, בהתאמה. למבצעים אותה

בלשוננו ו'העפלה' השתרשה  ונזקק לשם, השיר המפורסם של קיפניס סיפק לו אותו באופן טבעי 1934

 . בתקופת המנדט הבריטי לארץ ישראלהמאורגנת הבלתי לגאלית עלייה הבמובן של 

                                                           
1
גם בהקשר של הפלגות הספינה 'אגוז' שבהן הוברחו יהודים ממרוקו בתחילת שנות הששים של המאה 'העפלה'  נחובמהמשתמשים יש   

 מנוסעיה מצאו את מותם באסון. 44-שלה ו 13-הקודמת. כידוע, הספינה טבעה בהפלגה ה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A1
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תאמה יפה את התפיסה משמעות ש –שלילית משמעות  תמבעל'להעפיל'  המלהאת הפך  קיפניס גם

על עם ישראל לעלות בצורה  כאיסורלשלשת השבועות  והפרשנות שנתנההדתית  הפסיבית של היהדות

מרד לאקטיביזם, להציונות  לקריאת המתאימה משמעות חיובית תבעלל –מאורגנת לארץ ישראל 

 . כרוכה בסיכוניםבלתי לגאלית וגם אם היא  לארץ ישראל מאורגנתולעלייה  בשלשת השבועות

, ביאליק חיים נחמןשל בחידוש לשון גם  משתקףטוס של 'ויעפלו' לפועל בעל משמעות חיובית שינוי הסט

ָפל במשמעות את ה 1931-בשהציע   .מעשה גבורה''מלה ַמעְׁ

 


