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פרשת מקץ
מוות וחיים ביד הלשון
האחים אומרים למשנה למלך":אֲ ֶשׁר יִ מָּ צֵ א ִאתּ ֹו מֵ עֲבָ ֶדי וָ מֵ ת וְ גַם אֲ נ ְַחנוּ נִ ְהיֶה לַאדֹנִי
ַלעֲבָ ִדים" והןא עונה לם " :וַ יֹּאמֶ ר גַּם עַ ָתּה כְ ִדבְ ֵריכֶם כֶּן הוּא אֲ ֶשׁר יִ מָּ צֵ א ִאתּ ֹו יִ ְהיֶה לִּ י עָ בֶ ד
וְ אַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ נְ ִקיִּ ם" כיצד הוא אומר להם כדבריכם )זה שימצא בידו ימות ואתם תהיו עבדים(
והוא משנה את דבריהם זה שימצא יהיה עבד ואתם נקיים ,האין זה שיח חרשים?!
התשובה לכך היא שהמשנה למלך )לפי תרגום יהונתן בן עוזיאל( היה מנשה והוא ידע איך
סבתו רחל מתה ע"י הקללה שקילל יעקב" :עם אשר תמצא את אלוהך לא יחיה" והוא גם
ידע שהגביע באמתחת בנימין )שהרי הוא הניח אותו שם( ומכיוון שפחד שדודו )היחיד מאב
ומאם( בנימין ימות באותן נסיבות ,הוא מתקן תוך כדי דיבור את הדברים ...מכאן אנו
למדים כמה עלינו להישמר בלשוננו שמוות וחיים ביד הלשון.
ספר אורחות צדיקים מביא סיפור שממחיש את דברי שלמה המלך צותתי כלשונו:
כְּ ִתיב" ,מָ וֶ ת וְ חַ יִּ ים בְּ יַד לָשׁוֹן ,וְ אֹהֲ בֶ יהָ יֹאכַל פִּ ְריָהּ" )משלי יח ,כא( .מַ ע ֲֶשׂה הָ יהָ בְּ מֶ לֶ פָּ ַרס,
אָמרוּ ל ֹו הָ רוֹפְ ִאים ,אֵ ין לְ ְ רפוּאָה עַ ד ֶשׁיָּבִ יאוּ לְ  חֲ לֵב לְ בִ יאָה ,וְ ַנע ֲֶשׂה לְ ְ רפוּאָה .אָז
ֶשׁחָ לָהְ .
וּתנוּ לִ י עֶ ֶשׂר עִ זִּ ים .אָמַ ר הַ מֶּ לֶ
עָ נָה אֶ חָ ד וְ אָמַ ר ל ֹו ,אֲ נִ י אָבִ יא לְ  חֲ לֵב לְ בִ יאָהִ ,אם ְרצוֹנְ ְ ,
גּוּריהָ  .יוֹם ִראשׁוֹן
לְ עַ בְ דּ ֹוֶ ,שׁיִּ ְתּנוּ ל ֹו .נ ְָתנוּ ל ֹו .הָ לַ לְ גֹב אֲ ָריוֹת ,וְ הָ יְ תָ ה ָשׁם לְ בִ יאָה אַחַ ת מֵ ינ ֶֶקת ֶ
עָ מַ ד מֵ ָרחוֹק וְ ִה ְשׁלִ י עֵ ז אַחַ ת וַ אֲ ָכל ַָתּהּ .יוֹם ֵשׁנִ י נִ ְת ָק ֵרב ְמעַ ט ,וְ ִה ְשׁלִ י לָהּ אַחֶ ֶרת .וְ כֵן הָ יָה
עו ֶֹשׂה בְּ כָל יוֹם וָ יוֹם עַ ד ֶשׁהָ יָה ְמ ַשׂחֵ ק עִ מָּ הּ ,וְ ל ַָקח מֵ חֲ לָבָ הּ וְ הָ לַ ל ֹו .כְּ ֶשׁהָ יָה בַּ חֲ ִצי הַ ֶדּ ֶרָ ראָה
יסין ] ְמ ִריבִ ין[ זֶ ה עִ ם זֶ ה .הָ ַרגְ לַיִ ם או ְֹמרוֹת ,אֵ ין בְּ כָל הָ אֵ יבָ ִרים
בַּ חֲ לוֹם ֶשׁהָ יוּ כָּל אֵ יבָ ָריו מַ ְת ִר ִ
דּו ִֹמין לָנוּ ,לְ פִ י ֶשׁ ִאם א הָ לַכְ נוּ ,א הָ יָה יָכוֹל לְ הָ בִ יא ִמן הַ לְּ בִ יאָה חָ לָב .וְ הַ יּ ַָדיִ ם או ְֹמרוֹת ,אֵ ין
אָמרוּ ,אָנוּ
כָּמוֹנוּ ,לְ פִ י ֶשׁ ִאם א הָ יִ ינוּ אָנוּ ֶשׁחָ לַבְ נוּ ,א הָ יָה יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת שׁוּם ָדּבָ ר; הָ עֵ ינַיִ ם ְ
לְ מַ עְ לָה ִמן הַ כֹּלֶ .שׁ ִאם א הָ יִ ינוּ מַ ְר ִאים ל ֹו אֶ ת הַ ֶדּ ֶר א הָ יָה ַנע ֲֶשׂה ָדּבָ ר .עָ נָה הַ לֵּב וְ אָמַ ר ,אֵ ין
כָּמוֹנִ יִ ,אם א נָתַ ִתּי עֵ צָ ה  -מַ ה הוֹעַ לְ ֶתּם כֻּלְּ כֶם! עָ נָה הַ לָּשׁוֹן וְ אָמַ ר לָהֶ ם ,אֵ ין כָּמ ֹונִי ,לְ פִ י ֶשׁ ִאם א
אָמַ ְר ִתּי אֶ ת הַ ָדּבָ ר ִ -מי הָ יָה עו ֶֹשׂה אוֹת ֹו? הֵ ִשׁיבוּ לָהּ כָּל הָ אֵ יבָ ִרים ,אֵ י א י ֵָראת לְ ִה ָדּמוֹת
גוּרה וּנְ תוּנָה בִּ ְמקוֹם ח ֶֹשׁ וַ אֲ פֵ לָה ,וְ אֵ ין בָּ  עֶ צֶ ם כַּאֲ ֶשׁר לִ ְשׁאָר אֵ יבָ ִרים.
אֵ לֵינוּ ,הֲ לוֹא אַ ְתּ ְס ָ
ֹאמרוּ ,הֲ לוֹא ִתּ ְראוּ ֶשׁאֲ נִ י מֶ לֶ וְ שׁ ֹולֵט ֲעלֵיכֶם .שָׁ מַ ר הָ ִאישׁ אֶ ת
אָמ ָרה לָהֶ ם הַ לָּשׁוֹן ,הַ יּוֹם תּ ְ
ְ
הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה .הָ לַ אֵ צֶ ל הַ מֶּ לֶ ,אָמַ ר ל ֹו ,אֲ דוֹנִ י הַ מֶּ לֶ ,הֵ א לְ  חֲ לֵב כַּלְ בְּ ָתּאָ .קצַ ף הַ מֶּ לֶ וְ אָמַ ר
אָמ ָרה לָהֶ ם
לִ ְתלוֹת ֹו .כְּ ֶשׁהָ יָה ה ֹולֵ לְ ִה ָתּל כְּ ֶשׁהָ יָה ה ֹולֵ לְ ִה ָתּלוֹתִ ,ה ְת ִחילוּ הָ אֵ יבָ ִרים לִ בְ כוֹתְ .
אָמ ָרה הַ לָּשׁוֹןִ ,אם אֲ נִ י מַ צֶּ לֶת אֶ ְתכֶם ,תּוֹדוּ לִ י
הַ לָּשׁוֹן ,הֲ לוֹא אָמַ ְר ִתּי ָלכֶם ֶשׁאֵ ין בָּ כֶם מַ מָּ שׁ .וְ ְ
ֶשׁאֲ נִ י מֶ ֶלֲ עלֵיכֶםִ .מיָּד אָמַ ר הַ לָּשׁוֹן ,הֲ ִשׁיבֵ נִי אֶ ל הַ מֶּ לֶ ,אוּלַי אֶ נָּצֵ ל .הֱ ִשׁיבָ הוּ אֵ לָיו .אָמַ ר ל ֹו,
לָמָּ ה ִצוִּ יתָ לִ ְתלו ִֹתי? ז ֹו תּו ָֹרה וְ ז ֹו ְשׂכ ָָרהּ?! אָמַ ר ל ֹוֶ ,שׁהֵ בֵ אתָ לִ י חֲ לֵב כַּלְ בְּ ָתּא .אָמַ ר ל ֹו ,וּמָ ה
ִאיכְ פַּ ת לְ ִ אם יִ ְהיֶה לְ ְ רפוּאָה? וְ עוֹד ,לְ בִ יאָה  -כַּלְ בְּ ָתּא קו ְֹר ִאין לָהּ .ל ְָקחוּ ִממֶּ נּוּ וְ נִ סּוּ אוֹת ֹו,
אָמרוּ לָהּ הָ אֵ יבָ ִרים ,עַ כְ ָשׁו אָנוּ מו ִֹדים לֶָ שׁאַ ָתּה אָמַ ְר ָתּ הָ אֱ מֶ ת .וְ זֶ הוּ" ,מָ וֶ ת
וְ נִ ְמצָ א חֲ לֵב לְ בִ יאָהְ .
וְ חַ יִּ ים בְּ יַד לָשׁוֹן" )שוחר טוב לט ב  -ג( .לְ כָ אָמַ ר ָדּוִ ד" ,אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְד ָרכַי מֵ חֲ טוֹא בִ לְ שׁוֹנִ י" )תהלים
לט ,ב( .הבה נשמור פינו מחטוא בלשוננו...
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