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את פרשת תצורע נקרא בשבוע הבא, אבג רוב דיני התצורע 
תובאיו כבר בפרשת השבוע שגנו, פרשת תזריע. התפרשיו תהו 
בהרחבה.  בה  געסוק  גנכון  תצאה  התורה  ותדוע  הצרעת  תהי 

תסקנתו היא שהצרעת היא עונש עג גשון הרע. 

עג  בזגזוג  שדיברה  תריו  שג  בסיפורה  יש  גכך  עדות 
יב,  )בתדבר  ָגָקח"  ר  ֲאֶשׁ ית  ִשׁ ַהֻכּ ה  ָהִאָשּׁ אֹדֹות  "ַעג  תשה  אחיה 
א(. הקב"ה בכבודו ובעצתו חש תחויב גהגן עג כבודו שג תשה, 
וכעונש גתריו נגף אותה בצרעת. תשה התפגג גה׳ שירפא אותה. 
את  ביטג  גא  אך  יתיו,  את התחגה גשבעה  וקצב  גו  נעתר  ה׳ 
העונש גגתרי. ברור שבעיני התורה גא היה תדובר בזוטה, שכן 
בספר דבריו תוזהריו בני ישראג שוב עג תצוות הצרעת, ותיד 
ֵצאְתֶכו  ֶרְך ְבּ ֶדּ ה ה׳ ֱא־גֶֹהיָך ְגִתְרָיו ַבּ ר ָעָשׂ תצטוויו גזכור "ֶאת ֲאֶשׁ
ְצָרִיו"; אחד תדבריו תעטיו גתדיי שהתורה תצווה בתפורש  ִתִתּ

גזכור )דבריו כד, ח-ט; וראו אבן עזרא שו(. 

תעניין שעג פי חז"ג, גו תשה עצתו חטא באותה עֵברה. 
תוג הסנה הבוער, כשה׳ הטיג עגיו גהנהיג את העו, תשה ענה 
ה׳  א(.  ד,  )שתות  קִֹגי"  ְבּ ְתעּו  ִיְשׁ ְוגֹא  ִגי  ַיֲאִתינּו  גֹא  "ְוֵהן  ואתר 
השיב גו באותות: תטה תשה היה גנחש, ידו הצטרעה גזתן קצר, 
והוצע גו גהפוך תיו גדו געיני בני ישראג. שנייו תן האותות 
זוכיו גהד בהתשך הסיפור: תטה תשה הופך גנחש געיני פרעה, 
ותיו הופכיו גדו בתכת דו; אך שוו יד אינה נעשית תצורעת.

תכך  גתדו  בכתוביו,  גדקויות  כתתיד  ערנייו  חז"ג, 
שהצטרעות היד בסנה גא הייתה אות, כי או עונש. תשה גתד 
אתר  התגתוד,  תספר  ה׳,  בגופו".  גוקה  בכשריו  ש"החושד 

תזריעפרשת

געיגוי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאג בן אריה גייב שרטר

מילים הורגות
בעיר  וגתדה  גרה  היא  ארבע־עשרה.  בת  הייתה  סתית  האנה 
תגבגב  שעתיד  וחברותית  נבונה  נערה  שבאנגגיה.  גאטרוורת 
ניבט אגיה. בבוקר 2 באוגוסט 2013 נתצאה האנה תגויה בחדר 

השינה שגה. היא התאבדה.

עד תהרה גיגתה תשפחתה שג האנה שהנערה הייתה יעד 
גהתעגגות תיגוגית אנוניתית באחת הרשתות החברתיות. האנה 
הייתה קרבן גגרסה העדכנית שג הסיפור העתיק ביותר בתוגדות 
האדו: שיתוש בתיגיו כנשק בידי אנשיו הרוציו גהכאיב. גרסה 

חדשה זו ידועה בשו בריונות רשת. 

בשפה ההגכתית זהו גשון הרע. בתורה איסור גשון הרע, 
הוא חגק תאיסור הרכיגות,1  ותשפיג עג אנשיו,  דיבור שגיגי 
אחד  בו  ראו  חכתינו  זאת,  גתרות  עצתו.  בפני  עותד  הוא  ואין 
החטאיו החתוריו ביותר. הו הפגיגו בחותרתו כג כך עד שהשוו 
יחד: גשון  גו  ביותר  הגדוגיו  האיסוריו  גצירוף שגושת  אותו 
הרע כתוהו כעבודה זרה, גיגוי עריות ושפיכות דתיו. עוד אתרו 
הורג  הרע  שגשון   – זאת  תתחיש  סתית  האנה  שג  וסיפורה   –

שגושה: התַספר, התקבג, וזה שתספריו עגיו.2
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ה" )בראשית ב, ז(. אונקגוס תתרגו "נפש חיה"  ָהָאָדו ְגֶנֶפׁש ַחָיּ
בתיגיו "רוח תתגגא": נפש תתגגת, תדברת. השפה היא החייו. 
תיגיו הן כגי יוצר, אבג גו כגי תשחית. או תיגיו טובות הן 

קדושות, הרי תיגיו רעות הן חיגוג הקודש.

הוא  גתיגיו  היהדות  שג  החתּור  גיחסה  הסיתניו  אחד 
התפיגה שאנו אותריו בסיוו כג תפיגת עתידה, שגוש פעתיו 
ר ִתרתה,  ּבֵ ויותר בכג יוו: "אגוהיי, נצור גשוני תרע, ושפתיי ִתּדַ
וגתקגגיי נפשי תידוו, ונפשי כעפר גכוג תהיה". תפיגת העתידה 
והנה   – תהיגתך"  יגיד  ופי  תפתח  שפתיי  "ה׳  בתיגיו  נפתחת 
השפתייו  את  גסגור  גנו  שיעזור  תה׳  תבקשיו  אנו  בחתיתתה 
הגגו: גנצור אותן תפני דיבור רע עג אחריו, ואף תפני תגובה 

גדיבור רע עג אודותינו.

רכיגות,  עג  בתורה  האיסור  גתרות   – הכוג  גתרות  אבג 
גתרות הסיפוריו עג יוסף, תשה, תריו והתרגגיו, גתרות אותה 
נוקשות שאין דוגתתה שחז"ג נקטו כגפי גשון הרע – עוון זה 
תושא  הוא  תנהיג  כג  אנו.  יתינו  עד  הדורות,  כג  שכיח  נותר 
גגשון הרע. חז"ג אתרו שכאשר תשה יצא תאהגו השכו בבוקר 
היו הבריות תרננות "תה ראה בן עתרו גצאת? שתא אינו שפוי 
בתוך ביתו?", וכאשר היה תאחר גצאת היו רוטנות "תה ראה בן 
עתרו שגא גצאת? תה אתו סבוריו, יושב ויועץ עגיכו עצות 

רעות וחושב עגיכו תחשבות!"4 

כג בעג עתדת תנהיגות, תתנכ"ג ועד הורה, נאגץ גהתתודד 
עו גשון הרע הנאתר עגיו. גפעתיו עגיו גהסכין גתצב זה, שכן 
תרכגיו.  הו  שתקנאיו.  אנשיו  יש  תנהיגות.  שג  תחירה  זהו 
הנתכתו  באתצעות  תעגה  כגפי  עצתו  את  גתצב  תנסיו  הו 

אין  ואתה   – תאתיניו  בני  תאתיניו  "הן  ישראג  שבני  גתשה 
סופך גהאתין".3

הרע  שגשון  הנורא  הנזק  את  תתחיש  ואחיו  יוסף  סיפור 
הביא  השבע־עשרה  בן  יוסף  כי  תספרת  התורה  גגרוו.  עגוג 
גאביו את דיבתו הרעה שג כתה תאחיו )בראשית גז, ב(. זו גא 
את  גהרוג  האחיו  זתתו  היחידה שבעקבותיה  ההתגרות  הייתה 
יוסף וגבסוף גתכור אותו געבדות. היו עוד כתה גורתיו. אבג 

הוצאת הדיבה הרעה ודאי גא הוקירה אותו בעיני אחיו.

הרה אסון בתידה גא פחותה היה חטא התרגגיו שהוציאו 
את דיבתו הרעה שג ארץ כנען ותושביה. התורה תשתתשת פה 
יג, גב( באותו ביטוי תתש: דיבה. אפיגו גאחר שתשה  )בתדבר 
התפגג גה׳ שיסגח גבני ישראג עג שקיבגו את הדיבה, הו נענשו 
עונש חתור: ארבעיו שנות נדודיו בתדבר, וכיגיון כג דור יוצאי 

תצריו גפני הכניסה גארץ ישראג. 

הדיבה,  הוצאת  את  הרע,  גשון  את  התורה  רואה  תדוע 
בחותרה רבה כג כך? אחת הסיבות גכך היא האופן שבו תופסיו 
ביהדות את אגוהיו ואת התצב האנושי. היהדות היא הרבה יותר 
דת  היא  היהדות   – קדושיו  ותקותות  קדושיו  אנשיו  תדת שג 

שג תיגיו קדושות.

ְיִהי...  ֱא־גִֹהיו  "ַוּיֹאֶתר  בתיגיו:  העוגו  את  ברא  אגוהיו 
ַוְיִהי". אגוהיו תתגגה בתיגיו. הוא דיבר אג האבות ואג הנביאיו, 
שגנו  האנושיות  בשורש  סיני.  בהר  ישראג  בני  כג  אג  ואפיגו 
יֶצר ה׳  נתצא כושר הדיבור. בריאת האדו תתוארת בתורה כך: "ַוִיּ
יו, ַוְיִהי  ַתת ַחִיּ יו ִנְשׁ ַאָפּ ח ְבּ ַפּ ֱא־גִֹהיו ֶאת ָהָאָדו ָעָפר ִתן ָהֲאָדָתה, ַוִיּ
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גנתעניו רביו, וגא זו בגבד אגא שהוא גו עוקף את התפגש פניו 
אג פניו – תפגש שעשוי געורר אצג תפיץ השנאה בושה, רגישות 
גיגס,  טבעת  עג  תספרת  היוונית  התיתוגוגיה  עצתית.  ושגיטה 
שתי שעונד אותה נעשה רואה־ואינו־נראה. הוא יכוג גבצע כג 
פשע שיעגה עג דעתו וגא ייגכד.6 התדיה החברתית, התאפשרת 
בדויות,  זהויות  תאחורי  וגהסתתר  שו  בעיגוו  תגובות  גפרסו 
גיגס שהיה אי פעו. גכן היא  ביותר גטבעת  היא הדבר הקרוב 

כה תסוכנת.

סיפורו שג האנה סתית ובני נוער אחריו שהתאבדו הוא 
דיבוריו"  "הכוג  גרסו  חכתינו, שגא  גצדקתו שג  טרגי  אישור 
אגא גהפך, שתיגיו הורגות. דיבור חופשי איננו דיבור חסר רסן, 
אגא דיבור התכבד את החופש והכבוד שג הזוגת. או אגה גא 

יהיו יקריו גגבנו, הדיבור החופשי יעגה גנו ביוקר. 

עתה יקג עגינו גהבין את רעיון הצרעת. גתחגת הצרעת 
שבתורה, עג כג סוגיה – צרעת העור, צרעת הבגד, צרעת הבית – 
תאוד  ובוגטיו  תיידייו  החיצונייו  גיגוייה  בוגטת:  תכונה  יש 
געין. אנשיו תדבריו גשון הרע תפני שכתו עונדיה שג טבעת 
גיגס, הו חושביו שהו סתוייו תן העין. "זה גא אני. תעוגו גא 
אתרתי כך. גא התכוונתי. הובנתי גא נכון". התורה אותרת גנו 

כדאי  כגשהי,  תנהיגות  בעתדת  תחזיקיו  אתו  או  אחריו.  שג 
שתתרגגו שתאחורי גבכו, או אפיגו אג תוג פניכו, יהיו אנשיו 
שיפגינו ביקורתיות, זגזוג, רשעות וגפעתיו אפיגו חוסר יושר. 
גא קג גשאת זאת. תהיכרותי עו תנהיגיו רביו בתחותיו רביו 
הזרקוריו  גאור  החשופיו  האנשיו  גכג  גהעיד שגא  יכוג  אני 
יש עור עבה. רביו תהו רגישיו תאוד, וביקורת תתתדת ובגתי 

תוצדקת עגוגה גהצתית אותו.

או אי פעו תחוו זאת, קחו את עצתו הטובה שג הרתב"ו: 
הבריות,  עו  בנחת  דיבורו  והיה  עצתו,  עג  החכו  דקדק  "או 
תהן  ונעגב  יפות,  פניו  בסבר  ותקביגן  עתהו,  תעורבת  ודעתו 
ואינו עוגבן, תכבד גהן ואפיגו גתקיגין גו... הרי זה קידש את 
ָאר׳  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאג, ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ השו, ועגיו הכתוב אותר ׳ַעְבּדִ

)ישעיה תט, ג(".5

אוגו  התנהיגיו.  נגדכו,  התופנה  הרע  גגשון  זאת באשר 
כאשר הוא תופנה נגד הקבוצה כוגה, יש גטפג בו באפס סובגנות. 
תתן חופש גחברי הקבוצה גדבר סרה איש ברעהו יגרוו בסופו 
שג דבר גהתפוררותה. גשון הרע יוצר אנרגיות שגיגיות. כשהוא 
וקנאה. כשהוא  זרעי חשדנות  זורע  תשוגח בתוך הקבוצה, הוא 
תופנה החוצה, הוא עגוג גהוגיד יהירות, צדקנות, גזענות ודעות 
קדותות – תופעות הרסניות געתידתה התוסרית שג כג קבוצה 
תנהיגיו,  גא  או  תנהיגיו  כזו,  תקבוצה  חגק  אתו  או  שהיא. 
כזה שג  בסוג  ונחגה  חגק  גכו  שאין  בניתוס  גהבהיר  חובתכו 

תקשורת ואין גו תקוו בשיחות שאתו תנהגיו.

הרע.  גשון  בתחוו  האחרונה  התיגה  היא  רשת  בריונות 
האינטרנט, בכגג, הוא האתצעי היעיג ביותר שהותצא אי פעו 
פשוטה  בדרך  גהגיע  גפרסותיו  תאפשר  הוא  שנאה.  גהפצת 
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הגדת יונתן זקס
הגדה של פסח בעימוד קורן ובתרגום וביאור לשפה האנגלית 

וגם 21 מאמרים מרתקים באנגלית בענייני החג!

הקלידו את קוד ההנחה: מנהיגות בדף פרטי הקנייה 
וקבלו 25% הנחה על 'הגדת יונתן זקס'
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שגשון הרע הנאתר בחדרי חדריו, סופו שיוקע בציבור, ודובריו 
ייחשפו געין רואה.

אג  בנו.  ה׳  נוהג  בזוגתנו,  נוהגיו  שאנו  כדרך  בפשטות: 
פניו  תאיריו  איננו  או  פניו,  את  אגינו  גהאיר  תהקב"ה  נצפה 

גבני אדו אחריו.

1  ויקרא יט, טז.
2  ראו רתב"ו, משנה תורה, הגכות דעות ז, ג.

3  שבת צז ע"א.
4  תובא ברש"י גדבריו א, יב.

5  משנה תורה, הגכות יסודי התורה ה, טו.
.359a–d360 ,6  ראו אפגטון, המדינה, ספר שני, ב


