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פרשת

כוחו של שבח

תזריע-
מצורע

מפעם פעם באים א יי זוגות העומדים הינשא .פעמים
הם שוא ים אותי אם יש י עצה חיזוק הנישואים .אני מציע
הם הצעה פשוטה .תוצאותיה הן ע גבו הקסם .היא תבצר
את מערחת היחסים ש הם ,ותשנה את חייהם בדרחים נוספות
ומפתיעות.
ע יהם התחייב טקס יומי .פעם ביום ,סביר שבערב ,ע
ח אחד מהם שבח את השני באוזניו ע דבר־מה שהוא עשה
היום ,ו ו גם דבר פעוט :ע מעשה ,אמירה או מחווה אדיבים או
רגישים או נדיבים או נבונים .השבח צריך היות ממוקד באותו
מעשה מסוים ,א מוח  .ע יו היות חן :בוא מה ב .ומקב
השבח חייב מוד קב אותו.
זה ח מה שהם צריחים עשות .זה דורש דקה או שתיים.
אב זה חייב היעשות ,א פעמים א א מדי יום .אני עצמי
מדתי זאת בדרך מפתיעה מאוד.

התקשורת מתמקדים בטחניקות ש דיבור ונשימה ,ובמטופ
עצמו .נה האמינה שאת המגמגמים הצעירים שהיא טיפ ה
בהם — בני חמש שנים בממוצע — יש הבין בתוך ההקשר
המשפחתי ש הם .היא התמקדה במערחות יחסים ועבדה עם
ההורים ,א רק עם הי דים.
תפיסתה הייתה שחדי רפא גמגום אין די בעזרה י ד
דבר ברהיטות .יש שנות את הסביבה המשפחתית חו ה.
משפחות נוטות פתח שיווי משק  .אם י ד מגמגם ,ח בני
המשפחה מסתג ים חך .חן ,אם הי ד יאבד את הגמגום ,יהיה
צורך אזן מחדש את ח מערחות היחסים במשפחה .א רק הי ד
צריך השתנות ,חי אם ח המשפחה.
א א ששינוי ברובד הבסיסי הזה אינו ק  .הנטייה הטבעית
ש נו היא שקוע בתבניות התנהגות עד שהן נעשות נוחות
חמו חורסה ב ויה שהתעצבה במידות גופנו .איך יוצרים בתוך
המשפחה אווירה המעודדת שינוי ונוט ת ממנו את עוקץ האיוּם?
התשובה ש ֶ נה גי תה היא :ע יחם ַש ֵּבח .היא הורתה משפחות
שעבדה איתן ,שבח יום ח אחד 'יתפוס' ח אחד מבני המשפחה
האחרים עושה מעשה טוב ,ויפרט ו את מעשהו הטוב בנועם
ובהחרת תודה .ח בני המשפחה ,אך במיוחד ההורים ,הצטרחו
מוד שבח ו קב שבחים.

חתבתי חבר ע נה רסטין המנוחה ,מן המרשימים באנשים
שפגשתי בימי חיי .היא הייתה ק ינאית תקשורת שהתמחתה
בעזרה י דים מגמגמים .היא הקימה את מרחז מייק פיי ין
גמגום ב ונדון ,והייתה ה גישה ייחודית טיפו  .רוב ק ינאי

חשצפיתי בה בפעו ה התח תי הבין את מה שעשתה.
היא יצרה בתוך ח בית אווירה ש אחפתיות הדדית וש חיזוק
חיובי מתמשך .היא האמינה שבדרך זו ייבנה ביטחון עצמי א רק
אצ הי ד המגמגם א א אצ ח אחד ואחת מבני המשפחה —
חדי שהאווירה הח ית בבית תנסוך בח אחד ביטחון בחוחו
השתנות ו עזור אחרים עשות חמוהו.
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צי מתי את עבודתה ש נה צורך סדרת ט וויזיה תיעודית
שהחנתי בי־בי־סי ע מצב המשפחה בבריטניה .ראיינתי גם חמה
הורים שהיא עבדה עם י דיהם .חששא תי אותם אם נה עזרה
י דם ,א רק שח אחד מהם ענה בחיוב ,א א שהם הוסיפו ואמרו
שהיא עזרה להם לשמור על נישואיהם .זו הייתה אמירה יוצאת
דופן .הרי נה א הייתה יועצת נישואים א א ק ינאית תקשורת.
אך ההרג הפשוט שהיא הטמיעה במשפחות ,ח וקת השבחים
היומית ,היה אפקטיבי עד חדי חך שהוא חו גם תוצאות וואי
ברוחות .אחת מהן הייתה תמורה ביחסים בין ההורים.
אני מספר ע חך בשיחה פרשות תזריע־מצורע משני
טעמים הקשורים שון הרע ,האחד מתבקש והשני פחות .חז"
תהו ע עיסוקן הנרחב והתמוה חאורה ש פרשותינו בנגע עור
מסוים ,צרעת .הרי התורה אינה ספר רפואה ,א א ספר ש חוקים
ומשפטים ,מוסר ורוח .תשובתם הייתה שהצרעת היא עונש ע
שון הרע .חי אחן ,התורה מספרת חי מרים קתה בצרעת אחרי
שדיברה סרה באחיה משה (במדבר יב) ,וידו ש משה עצמו נעשתה
מצורעת חש ג חאשר דיבר רעות ע בני ישרא (שמות ד ,א-ז).
דברי חחמינו ע שון הרע חריפים מדבריהם ע ח עבירה
אחרת .הם אמרו שהיא חמורה חמו ש וש העבירות החמורות גם
יחד :עבודה זרה ,גי וי עריות ושפיחות דמים .הם אמרו שהיא
גורמת מותם ש ש ושה :המספר שון הרע ,מי שמספרים ע יו,
ומי שמאזין ו 1.עונש הצרעת ,אמרו ,הו ם את החטא הזה :מי
שמדבר שון הרע יוצר מח וקת בתוך המחנה ,וחשהוא וקה
2
בצרעת הוא מוצא מן המחנה שבעה ימים.
א ת חו רחי  ,תובעת מאיתנו התורה (ויקרא יט ,טז) .א
תחפישו .א תדברו רעות ע אנשים .יהדות יש אתיקת דיבור
3

"מוֶ ת וְ ַחיִּים בְּיַ ד ָ שׁוֹן" (מש י
נוקשה ומפורטת משום ש תפיסתה ָ
יח ,חא) .האוזן מרחזית ביהדות מהעין; המי ים חשובות בה מן
המראות .א והים ברא את העו ם הטבעי במי ים ,ואנחנו בוראים
את העו ם החברתי במי ים — או הורסים אותו במי ים .מי ים
יחו ות גרום פצעים רגשיים המחאיבים חמו פצעים גופניים
ואו י אף יותר מחך.
חוק השבח ש נה רסטין הוא אם חן ההפך מ שון הרע.
זהו שון הטוב .דיבור חיובי ומעודד .דעת הרמב"ם ,הדיבור
3
בשבחם ש אנשים הוא ח ק ממצוות "ואהבת רעך חמוך".
אב שיטתה ש נה יש גם קשר עמוק יותר עניין שון
הרע .מדוע קשה ח חך רפא אנשים מההרג דבר שון הרע,
ו רח באופן ח י? הסוציו וג היהודי־אמריקני שמוא היי מן
חתב ספר מא ף' ,חיי בית־חנסת' ,ע קהי ה אורתודוקסית
מודרנית שהוא היה חבר בה במשך חמה שנים 4.פרק ארוך בו
מוקדש רחי ות בבית החנסת .פעי ות זו ,הוא אומר ,היא מן
הדברים העושים אדם ח ק מהקהי ה .הנמנע מרחי ות נתפס חזר.
הרחי ות ,הוא אומר ,היא ח ק מ"מערחת הדוקה ש חובות
תן־וקח" .מי שפוס את הרחי ות גמרי ,אינו מספר ואינו שומע,
במקרה הטוב "מסתחן בתיוג חברתי" ובמקרה הגרוע "מוציא
את עצמו מפעי ות מרחזית ש חיי הציבור והחברה" .בקיצור,
הרחי ות היא שד עצמותיה ש הקהי ה.
ח חברי הקהי ה יודעים שהתורה אוסרת חת רחי ,
וש שון הרע הוא עבירה חמורה ומגונה ביותר .הם יודעים גם
מה הנזק שגורם אדם המנדב רחי ות רבה יותר מזו שהוא מקב .
אדם חזה הם קוראים בחינוי היידישאי "ינטה" .אך מרות ח
4
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זאת ,טען היי מן ,בית החנסת היה במידה א מועטה מערחת
ייצור רחי ות והפצתה.
'חיי בית חנסת' יצא אור עשרים שנה פני ספרו
דאנבר 'גרומינג,
ּ
המפורסם ש האנתרופו וג הבריטי רובין
רחי ות והתפתחות ה שון' 5.דאנבר טען חי קבוצות בטבע
שומרות ע יחודן באמצעות הקדשת זמן רב בניית מערחות
יחסים ושותפויות .קופי־אדם עושים זאת באמצעות "גרוּמינג",
פעי ויות הדדיות ש יטוף ,סירוק ,פ יית חינים וניקוי העור.
א א שפעי ות זאת תובעת זמן רב ומגבי ה את גוד ה האפשרי
ש הקבוצה.
בני האדם פיתחו את השפה חצורה יעי ה יותר ש גרומינג.
סרק ו טף ו פ ות חינים אפשר רק אדם אחד בזמן נתון ,אך
דבר אפשר א חמה אנשים ביחד .מח השימושים בשפה ,זה
המ חד את הקבוצה הוא דברי דאנבר הרחי ות ,מפני שזו דרחם
ש חברי הקבוצה מוד ע מי הם יחו ים סמוך וע מי א.
הרחי ות ,אם חן ,איננה סתם אחת מצורות רבות ש דיבור ,א א
הראשונית מחו ן :בשבי ה התפתחה השפה מ חתחי ה .דיווחו
ש היי מן ע חיי בית החנסת מתיישב היטב בתבנית זו .הרחי ות
יוצרת קהי ה ,וקהי ה אינה אפשרית ב י רחי ות.
אם הדבר נחון ,הוא מסביר מדוע איסורי הרחי ות ו שון
הרע מופרים יותר מחפי שהם נשמרים .שון הרע נפוץ ח חך,
שאחד מענקי התורה בעת החדשה ,רבי ישרא מאיר החהן
מראדין ,ה'חפץ חיים' ,הקדיש את רוב זמנו מ חמה בו .דבר
א עוזר .יעיד ע חך ח מי שהיה ח ק מקבוצה אנושית .אתם
יודעים שזה א בסדר ,ובח זאת אתם ואחרים עוסקים בחך.
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משום חך ראיתי ערך רוחני חה רב בעבודתה ש נה רסטין.
רחי ות א הייתה הנושא ש ה ,אב ש א במתחוון היא גי תה
נוגדן מעו ה שון הרע .היא ימדה אנשים פתח את ההרג
דבר טובות זה ע זה .היא ימדה אותם שבח ,מדי יום ,בפירוט
ובחנות .מי שמשתמש בטחניקה ש נה תקופה ממושחת יירפא
מ שון הרע .הנוגדן הזה הוא היעי ביותר המוחר י.
הטחניקה הזו ,חאמור ,גם מחו ת תמורה במערחות יחסים
ומצי ה נישואים .היא מרפאת את מה ש שון הרע משחית.
שון הרע הורס יחסים .שון הטוב מתקן אותם .זה נחון א רק
בזוגיות ובמשפחה א א גם בקהי ות ,בארגונים ובעסקים .ע חן:
בכל מערכת יחסים החשובה לכם ,חלקו שבח מדי יום .ראיית
הטוב בזולת ,ואמירת שבחים על כך ,הופכות אתכם וגם אותו
לאנשים טובים יותר ,ומחזקת את הקשר ביניכם .זהו רעיון
משנה־חיים ממש.
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