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לשון מהותית
זעם הילד על חברו לכיתה  "איזה שטויות אתה מדבר?" 
ומהם  וחוה  אדם  את  יצר  "ה'  הקומוניסטית.  במדינה 
הגיעו כל בני האדם". החבר לא נבהל: "אבא שלי הסביר 

לי שכולם הגיעו מהקוף. בוא נשאל אותו ביחד". 
הראשון סירב. מה פתאום לשאול אבא שמלמד את הילד 

שלו הבלים. 
ומציג  נסער  לביתו  חוזר  הוא  בצהריים 
ששמע  החדשה  הגרסה  את  אביו  מול 
לו  להסביר  פנוי  היה  לא  האב  עתה.  זה 
חייבים:  לענות  אבל  ולרוחב,  לעומק 
המשפחה  על  מדבר  אני  חמוד,  "תבין, 

שלנו, הוא מדבר על המשפחה שלו"...
***

בתוכחתו לבני ישראל טרם הסתלקותו, 
מונה משה רבינו את חטאיהם הבולטים 
ומיעוטם  ברמז  רובם  ישראל,  של 
בפירוש  שנמנו  החטאים  בין  בפירוש. 
אותם  מוכיח  כך  המרגלים.  חטא  היה 
לפנינו  אנשים  נשלחה  "ותאמרו  משה: 
ויחפרו לנו את הארץ וישיבו דבר" וכו'.

 - דבר  אותנו  "וישיבו  מבאר:  רש"י 
באיזה לשון הם מדברים".

את  לנו  "ויחפרו  ניחא.  מרגלים,  מפראג:  המהר"ל  שואל 
הארץ". אולם מה התועלת שתהיה לישראל לדעת "באיזה 

לשון הם מדברים"? 
של  היסודית  בחלוקה  קצרה.  הקדמה  מביא  המהר"ל 
השפות בעולם, מאז מגדל בבל והלאה, מחולקות השפות 
העולם  לאומות  לשונות  שבעים  ואחת.  שפות  לשבעים 
[יודגש:  לישראל.  הקודש,  לשון   - גביהן  על  עולה  ואחת 

שבעים לשונות, אין הכוונה למספר סיכומי, כי אם שורש 
רוחני.]

חז"ל מספרים בגמרא (יומא לט.) שארבעים שנה ששימש 
שמעון הצדיק במקדש ככהן גדול, נשתלחה ברכה בהרבה 
כדי  עד  הפנים.  בלחם  ביניהם  הכהנים,  בעבודת  עניינים 
כך, שכהנים קיבלו כזית מלחם הפנים היו שאכלו ושבעו 
פטירתו  לאחר  והותירו!...  שאכלו  והיו 
ְמֵאָרה  "נשתלחה  הצדיק,  שמעון  של 
חתיכה  שקיבלו  וכהנים  הפנים"  בלחם 
כדי שביעה  ואינה  שהיא פחותה מכזית 
- "הצנועין מושכין את ידיהן והגרגרנין 

נוטלין ואוכלין".
בגמרא  המעשה  את  נבין  זאת  לאור 
שלושה  זה:  עניין  אודות  ג:)  (פסחים 
לחם  פרוסת  אודות  התבטאו  כהנים 
שהוא  אמר  אחד  כהן  שקיבלו.  הפנים 
אמר  השני  הכהן  כ"פֹול",  חתיכה  קיבל 
לבטא  רצה  והשלישי  כזית  שקיבל 
שהמשיל  עד  קטנה,  כה  חתיכה  שקיבל 

אותה ל"זנב הלטאה"...
חז"ל מסיימים את המעשה בכך שבדקו 
אחריו ומצאו בו "שחץ פסול" (כהן גס רוח שמביע מורת 
מלשמש  פסול   - המקדש  שבעבודות  מהמגונה  אף  רוח 
אחריו  בדקו  מדוע  שואלת  והגמרא  רש"י).  לכהונה, 
לפתע? ומתרצת "איהו דארע אנפשיה", כיון שנקט לשון 
הראה  הקדוש,  הפנים  לחם  על  טמאה  חיה  של  מבזה 

שחזקת כשרותו מוטלת בספק ואכן נפסל מלעבוד.
וזכות  זה בחז"ל, שמראה על נחיצות נקיות  לאור מעשה 
הדיבור, נבין את ביאורו של המהר"ל: "ויהי האדם לנפש 
"לרוח  אונקלוס  ותרגם  האדם.  בבריאת  נאמר  חיה", 

שפתם של 
יושבי כנען

לחם הפנים 
בגודל של...



ממללא" - כח הדיבור. זו מהותו של האדם, הדיבור. 
לכל  רוחני  שורש  וזהו  בעולם  יש  שפות  ששבעים  כיון 
"באיזה  לברר  מהמרגלים  ישראל  ביקשו  שישנן,  השפות 
יוכלו  מדובר,  לשון  באיזו  כשידעו  מדברים".  הם  לשון 
לעמוד על מהותם, לתהות על קנקנם, מהו שורש חוזקם 

הם  בה  השפה  באמצעות  חולשתם.  ומהי 
מדברים, יוכלו להילחם בהם ולמגרם!... 

זהה  ברעיון  מובא  המהר"ל  של  זה  יסוד 
מגור,  הרי"ם"  ה"חידושי  בדברי  להפליא 
הירדן  "בעבר  בפרשתנו:  אחר  פסוק  על 
בארץ מואב הואיל משה ביאר את התורה 
"ביאר  רש"י:  כך  על  כותב  לאמר".  הזאת 
את התורה - בשבעים לשון פירשה להם".

בשבעים  התורה  את  לדעת  ישראל  צריכים  היו  ולמה 
מהשבעים  לשון  כל  הרי"ם":  ה"חידושי  מבאר  לשון? 
היא  זה  כח  עם  לקדושה,  התנגדות  כח  בקרבה  מכילה 
ידי  על  שלהם.  ה'  לעבודת  ומפריעה  בישראל  נלחמת 
בקדושה  רבינו  משה  מפי  לשון  בשבעים  התורה  ביאור 

וטהרה, למדו ישראל היאך להתגבר על כח טומאה זה.
***

הגמרא  מספרת  ירושלים",  חרוב  קמצא  ובר  "אקמצא 
נה:). הזמינו את בר קמצא בטעות. שואל הגה"ק  (גיטין 
יוסף חיים מבבל, ה"בן איש חי": קמצא, שלא עשה  רבי 

כלום, מפני מה נקרא החורבן על שמו?
זו,  לשאלה  תירוצים  מספר  מציג  הוא 
ומסיים: "שצריך האדם לדקדק בלשונו 
היטב... וכן השומע גם כן צריך לתת לב 
על הדברים שישמע, כי לפעמים בשביל 
עליה...  לבו  שם  שלא  קטנה  תיבה 
'קמצא'  בין  שיש  קטן  הפרש  בשביל 
השומע  דקדק  שלא  קמצא',  'בר  לבין 

היטב, חרבה ירושלים"...
נזכור את דברי המהר"ל - הדיבור הוא מהות האדם, 'כל 
הראשונים:  שטבעו  וכפי  שלו',  המשפחה  על  מדבר  אחד 

"הלשון - קולמוס הנפש". 

"לא תגורו מפני איש" (א, יז)

ציווי זה הינו הוראה לדיין שלא יפחד מאיש בעת יושבו על 
ישראל  גדולי  על  והעובדות  הסיפורים  מפורסמים  מדין. 
שבכל דור ודור כיצד קיימו ציווי זה אף במסירות נפש ממש.

ירושלים,  של  רבה  היה  לבו,  ובטוב  בפקחותו  ונודע  מיוחד 
רבי שמואל סלנט. אולם במקום הצורך לא נרתע ועמד על 

דעתו בכל מחיר וסוף דבר היה שכולם הודו לדבריו. 

בין  תורה  דין  לדון  שמואל  רבי  שישב  מהפעמים  באחת 
נענה  מהם,  אחד  שחייב  לאחר  ירושלים,  מתושבי  שניים 
אותי,  ותזכה  בך  תחזור  לא  אם  "רבי,  מצח:  בעזות  החייב 

אלך ואנפץ את כל הזגוגיות בביתך".

שאני  הינך  חושב  "כלום  והשיב:  נרתע  לא  שמואל  רבי 
אשתוק על צעד שכזה?" 

עם  היטב  מקושר  שמואל  שרבי  ידע  שכן  נבהל,  היהודי 
שלטונות הטורקים והאוסטרים, ומי יודע מה יעשה. לפיכך 
מיהר לקבל עליו את הדין. כאשר נרגע האיש מזעמו, נענה 
רבי שמואל בבת שחוק: "כלום חשבת שאשתוק על שבירת 
הזגוגיות? לא ולא! עוד באותו היום אזמין זגג לתקן אותן"...

"בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל" (ב, כז)

רשותו:  את  ומבקשים  לסיחון  פונים  רבינו  משה  שליחי 
"אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל, אוכל 

בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי". 

ויש להבין מהי כפילות המילים "בדרך בדרך אלך".

מבאר בספר "לוח ארז" שהיה לו לסיחון לחשוש מכך שישראל 
יעברו בדרכו. האחד, כאשר עוברים עם רב בתוך גבולו, שמא 
ועוד,  זאת  הילוכם.  בדרך  וישחיתום  ולכרמים  לשדות  ירדו 
להסתכן  סיבה  לו  אין  ולכן  ומהבאר  מהמן  ניזונים  שישראל 

בהריסת השדות כאשר לא ירוויח מכך מאומה.

הבטיחוהו  בדבריהם:  השלוחים  כיוונו  אלו  נקודות  לשתי 
לא  אלך,  "בדרך  לעיר,  עיר  בין  בדרכים  בהיותנו  ש"בדרך", 
אולם  והכרמים.  השדות  יינזקו  לא  כך  ושמאל",  ימין  אסור 
כאשר נגיע אל תוך הערים ותחומי המושב בעברנו דרך ארצך, 
"אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי". 

גם רווח יצא לך מכך.

וסירב,  בפסוקים  כמפורש  לבו  את  הקשה  שהקב"ה  אלא 
"למען תיתו בידך כיום הזה".

כסף נבחר 
לשון צדיק



"וחצרות ודי זהב" (א, א)
שעשו  העגל  על  הוכיחן  זהב,  "ודי 
שנאמר  להם  שהיה  זהב  רוב  בשביל 
וזהב עשו לבעל"  וכסף הרביתי להם 

(רש"י).
שאכן  מבאר  מגור  אמת"  ה"אמרי 
להם  יעמוד  זה  שזהב  ישראל  ידעו 
ליטול  רצו  לא  ולכן  בעתיד  למכשול 

הימנו. אם כן, מדוע באמת נטלו? 
***

בתלמוד ירושלמי (סוטה טז:) מסופר 
על רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, 
בכל  מופלג,  עשיר  כידוע  שהיה 
שהפריש  עת  ושישית  שלישית  שנה 
עני, היה קורא לאחד  מנכסיו מעשר 
את  לקבל  זכאי  שהיה  מתלמידיו 

המעשר ומעניקו לו.
שיש  שמי  הוא,  עני  במעשר  הכלל 
דינר  ואפילו  זוז  ממאתיים  פחות  לו 
אחד, רשאי לקבל מעשר עני ואפילו 
יש  אם  אולם  אחת.  בנתינה  זוז  אלף 
לי"ב  פרנסתו  (כדי  זוז  מאתיים  לו 
ממעות  לו  לתת  אסור  שוב  חודש) 

מעשר עני אפילו דינר אחד.
נתקנא  רבי,  של  מתלמידיו  אחד 
שנים  לשלוש  שאחת  העני  בתלמיד 
הגון  סכום  מרבם  מקבל  בערך, 
המספיק לפרנסתו לכמה שנים, הוא 
שהגיע  ולפני  מעשה  לעשות  החליט 
תלמיד  לאותו  הלך  עני  מעשר  זמן 
התלמיד  הגון.  סכום  לידו  ותקע 

המקבל לא חשד במאומה.
רבי  לו  קרא  כאשר  זמן  לאחר  אולם 
כמנהגו וביקש להעניק לו מן המעות, 
לו  אסור  לשלילה.  התלמיד  הניד 

לא  שתלמידו  מיד  הבין  רבי  לקבל. 
בו'...  פגעו  'קנאים  וכי  אוצר  מצא 
לתלמיד  שיגרמו  לתלמידיו  רבי  רמז 
צרכים  מיני  כל  על  מעות  להוציא 
יותר  כעת  ברשותו  שאין  ויוודאו 
רבי  לו  העניק  כעת  זוז.  ממאתיים 

מעשר עני כמדי פעם.
בפסוק  אמת":  ה"אמרי  לדברי  נשוב 
(שמות יב, לו) נאמר "וה' נתן את חן 

וישאילום", כותב  העם בעיני מצרים 
על כך רש"י: "וישאילום, אף מה שלא 
להם.  נותנים  היו  מהם  שואלים  היו 

אתה אומר אחד, טול שניים ולך". 
לנדיבים  המצרים  הפכו  טעם  מה 
יעמוד  זה  שדבר  שידעו  כיון  כך?  כל 
היו,  שנביאים  לא  למכשול.  לישראל 
אלא ש"מזלייהו חזי", כלשון הגמרא. 
כיון שעל ידי רוב זהב יעשו ישראל את 
העגל ותצא מכך רעה עבורם, החליטו 
ממון  בשפע  אותם  להטביע  המצרים 

שעל ידו תהיה להם תקלה.
ביאור  לומר  נראה  הדברים  [בשולי 
נא  "דבר  המפורסמת:  לקושיה  נוסף 
באזני העם וישאלו איש מאת רעהו", 
מביא רש"י הגמרא (ברכות ט:): "אין 
ממך  בבקשה  בקשה.  לשון  אלא  נא, 
אותו  יאמר  שלא  כך,  על  הזהירם 
אותם  וענו  ועבדום  אברהם,  צדיק, 
ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  בהם,  קיים   -
והמפרשים  בהם".  קיים  לא   - גדול 
תמהים וכי אם אברהם לא יאמר, אין 
הקב"ה מחויב לקיים הבטחתו לזרעו 

של אברהם?!
ולפי דברי ה"אמרי אמת", הדבר הוא 
לקחת  פחדו  שישראל  ופרח.  כפתור 
משום  גדול",  ו"רכוש  טובה  רוב 
שיהא להם לפוקה ולמכשול במדבר. 
לכן הוצרך משה לבקש מהם ולו כדי 

שלא יאמר אותו צדיק...]
 ***

לפי דברי ה"אמרי אמת" נראה לומר 
אחד  זהב,  ודי  "וחצרות  רמז:  בדרך 
עד  שעיר  הר  דרך  מחורב  יום  עשר 
שהאדם  פעמים  ישנן  ברנע".  קדש 
לניסיון  וברכה  טובה  שפע  מקבל 
ירחיק  זה  זהב"  "די  האם  גרידא. 
אותו "אחד עשר יום מחורב", שהוא 
ברש"י,  כמובא  ימים,  שלושה  מהלך 
כך יתרחק האדם "מחורב" מהתורה 
הקדושה. שכן באמצעות השפע הוא 
"דרך הר שעיר", מקומו  לילך  מוסט 
משם  ברנע"  קדש  "עד  עשו,  של 
בטובתה  שהפריזו  המרגלים  נשלחו 
וגרמו  קלקלו  ובכך  ישראל  ארץ  של 
שנה  ארבעים  להתעכב  לישראל 

במדבר...  

כאשר קרא לו רבי 
כמנהגו וביקש 

להעניק לו מן המעות, 
הניד התלמיד לשלילה. 

אסור לו לקבל. רבי 
הבין מיד שתלמידו לא 
מצא אוצר וכי 'קנאים 

פגעו בו'... 

ממון שאין לו 'טובעין'
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


