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  מוות וחיים ביד הלשון

ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדי ָוֵמת ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאֹדִני ":ךלהאחים אומרים למשנה למ
ֶּכן הּוא ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד  ְכִדְבֵריֶכם ַוֹּיאֶמר ַּגם ַעָּתה : "והןא עונה לם" ַלֲעָבִדים

) זה שימצא בידו ימות ואתם תהיו עבדים(כיצד הוא אומר להם כדבריכם " ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים
   !?שיםריח חשן זה האי ,והוא משנה את דבריהם זה שימצא יהיה עבד ואתם נקיים

והוא ידע איך מנשה  היה )יהונתן בן עוזיאל לפי תרגום(שנה למלך מלכך היא שההתשובה 
והוא גם " עם אשר תמצא את אלוהך לא יחיה: "י הקללה שקילל יעקב"סבתו רחל מתה ע

היחיד מאב ( ומכיוון שפחד שדודו) ותו שםשהרי הוא הניח א(ידע שהגביע באמתחת בנימין 
מכאן אנו  ...מתקן תוך כדי דיבור את הדברים הוא ,נסיבותבנימין ימות באותן  )ומאם

  .שמוות וחיים ביד הלשון שמר בלשוננויכמה עלינו להלמדים 

   :כלשונו צותתי שממחיש את דברי שלמה המלך מביא סיפור רחות צדיקיםוספר א

, ַמֲעֶׂשה ָהיָה ְּבֶמֶל ָּפַרס). כא, משלי יח" (ְוֹאֲהֶביָה ֹיאַכל ִּפְרָיּה, ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון", ְּכִתיב
ָאז . ְוַנֲעֶׂשה ְל ְרפּוָאה, ֵאין ְל ְרפּוָאה ַעד ֶׁשָּיִביאּו ְל ֲחֵלב ְלִביָאה, ָאְמרּו לֹו ָהרֹוְפִאים. ֶׁשָחָלה

ָאַמר ַהֶּמֶל . ּוְתנּו ִלי ֶעֶׂשר ִעִּזים, ִאם ְרצֹוְנ, הֲאִני ָאִביא ְל ֲחֵלב ְלִביָא, ָעָנה ֶאָחד ְוָאַמר לוֹ 
יֹום ִראׁשֹון . ְוָהְיָתה ָׁשם ְלִביָאה ַאַחת ֵמיֶנֶקת ּגּוֶריהָ , ָהַל ְלֹגב ֲאָריֹות. ָנְתנּו לוֹ . ֶׁשִּיְּתנּו לוֹ , ְלַעְבּדוֹ 

ְוֵכן ָהָיה . ְוִהְׁשִלי ָלּה ַאֶחֶרת, ִנְתָקֵרב ְמַעט יֹום ֵׁשִני. ָעַמד ֵמָרחֹוק ְוִהְׁשִלי ֵעז ַאַחת ַוֲאָכַלָּתּה
ְּכֶׁשָהָיה ַּבֲחִצי ַהֶּדֶר ָרָאה . ְוָלַקח ֵמֲחָלָבּה ְוָהַל לוֹ , עֹוֶׂשה ְּבָכל יֹום ָויֹום ַעד ֶׁשָהָיה ְמַׂשֵחק ִעָּמּה

ֵאין ְּבָכל ָהֵאיָבִרים , ָהַרְגַלִים אֹוְמרֹות. ֶזה ִעם ֶזה] ְמִריִבין[ַּבֲחלֹום ֶׁשָהיּו ָּכל ֵאיָבָריו ַמְתִריִסין 
ֵאין , ְוַהָּיַדִים אֹוְמרֹות. א ָהָיה ָיכֹול ְלָהִביא ִמן ַהְּלִביָאה ָחָלב, ְלִפי ֶׁשִאם א ָהַלְכנּו, ּדֹוִמין ָלנּו

ָאנּו , ָהֵעיַנִים ָאְמרּו; ם ָּדָברא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ׁשּו, ְלִפי ֶׁשִאם א ָהִיינּו ָאנּו ֶׁשָחַלְבנּו, ָּכמֹונּו
ֵאין , ָעָנה ַהֵּלב ְוָאַמר. ֶׁשִאם א ָהִיינּו ַמְרִאים לֹו ֶאת ַהֶּדֶר א ָהָיה ַנֲעֶׂשה ָּדָבר. ְלַמְעָלה ִמן ַהֹּכל

ְלִפי ֶׁשִאם א , ין ָּכמֹוִניאֵ , ָעָנה ַהָּלׁשֹון ְוָאַמר ָלֶהם! ַמה הֹוַעְלֶּתם ֻּכְּלֶכם -ִאם א ָנַתִּתי ֵעָצה , ָּכמֹוִני
ֵאי א ָיֵראת ְלִהָּדמֹות , ֵהִׁשיבּו ָלּה ָּכל ָהֵאיָבִרים? ִמי ָהָיה עֹוֶׂשה אֹותוֹ  -ָאַמְרִּתי ֶאת ַהָּדָבר 

. ֵאיָבִריםְוֵאין ָּב ֶעֶצם ַּכֲאֶׁשר ִלְׁשָאר , ֲהלֹוא ַאְּת ְסגּוָרה ּוְנתּוָנה ִּבְמקֹום ֹחֶׁש ַוֲאֵפָלה, ֵאֵלינּו
ָׁשַמר ָהִאיׁש ֶאת . ֲהלֹוא ִּתְראּו ֶׁשֲאִני ֶמֶל ְוׁשֹוֵלט ֲעֵליֶכם, ַהּיֹום ֹּתאְמרּו, ָאְמָרה ָלֶהם ַהָּלׁשֹון

 ָקַצף ַהֶּמֶל ְוָאַמר. ֵהא ְל ֲחֵלב ַּכְלְּבָּתא, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל, ָאַמר לוֹ , ָהַל ֵאֶצל ַהֶּמֶל. ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ָאְמָרה ָלֶהם . ִהְתִחילּו ָהֵאיָבִרים ִלְבכֹות, ְּכֶׁשָהָיה הֹוֵל ְלִהָּתל ְּכֶׁשָהָיה הֹוֵל ְלִהָּתלֹות. ִלְתלֹותוֹ 

ּתֹודּו ִלי , ִאם ֲאִני ַמֶּצֶלת ֶאְתֶכם, ְוָאְמָרה ַהָּלׁשֹון. ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשֵאין ָּבֶכם ַמָּמׁש, ַהָּלׁשֹון
, ָאַמר לוֹ . ֱהִׁשיָבהּו ֵאָליו. אּוַלי ֶאָּנֵצל, ֲהִׁשיֵבִני ֶאל ַהֶּמֶל, ִמָּיד ָאַמר ַהָּלׁשֹון.  ֲעֵליֶכםֶׁשֲאִני ֶמלֶ 

ּוָמה , ָאַמר לוֹ . ֶׁשֵהֵבאָת ִלי ֲחֵלב ַּכְלְּבָּתא, ָאַמר לוֹ ! ?זֹו ּתֹוָרה ְוזֹו ְׂשָכָרּה? ָלָּמה ִצִּויָת ִלְתלֹוִתי
, ָלְקחּו ִמֶּמּנּו ְוִנּסּו אֹותוֹ . ַּכְלְּבָּתא קֹוְרִאין ָלּה -ְלִביָאה , ְועֹוד? ְהֶיה ְל ְרפּוָאהִאיְכַּפת ְל ִאם יִ 

ָמֶות ", ְוֶזהּו. ַעְכָׁשו ָאנּו מֹוִדים ָל ֶׁשַאָּתה ָאַמְרָּת ָהֱאֶמת, ָאְמרּו ָלּה ָהֵאיָבִרים. ְוִנְמָצא ֲחֵלב ְלִביָאה
תהלים " (ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני", ְלָכ ָאַמר ָּדִוד). ג -שוחר טוב לט ב " (ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון

 ...בלשוננוחטוא הבה נשמור פינו מ  ). ב, לט

  שבת שלום ומבורך
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