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הוא היה מונה שבחן. רבי אביעזר בן הרקנוס, בור סוד 
שאינו מאבד ופה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יובדתו. 
רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאב, ירא חוא. 
ורבי אבעזר בן ערך, כמעין המתגבר. )אבות ב, י-יא(

זכאי  בן  יוחנן  שברבן  העובדה  בציון  מסתפקת  אינה  המשנה 
תבמידים  "וַהעמידו  הצו  תבמידים.  יש  רב  בכב  תבמידים.  היו 
הרבה"3 הוא אחת מאמרות חז"ב הקדומות ביותר שתועדו. המשנה 
מבקשת בבמדנו דבר אחר: כיצד מעמידים תבמידים. קב בהעמיד 
תבמידים הרבה שהם חסידים נוובי חוש ביקורת, אבב הבבו בא 
יהפכו בעובם בחכמים יוצרים בזכות עצמם. קב בהכשיר חסידים; 
קשה הרבה יותר בהכשיר מנהיגים. רבן יוחנן בן זכאי היה מורה 

דגוב, מפני שחמישה מתבמידיו נעשו ענקים בזכות עצמם.

מחמאות  באמצעות  זאת  עשה  שהוא  מספרת  המשנה 
אחד  בכב  הראה  הוא  ממוקדות.  תשבחות  נתן  הוא  מדויקות: 
אביעזר  בו.  הייחודיות  החוזק  נקודות  נמצאות  היכן  מתבמידיו 
בזיכרון  חונן  ִופה",  מאבד  שאינו  סוד  "בור  הורקנוס,  בן 
עיבאי — כישרון רב־ערך בתקופה שבה כתבי היד היו נדירים, 
נתנאב,  בן  הכתב. שמעון  עב  הועבתה  ורם  והתורה שבעב־פה 
"ירא חוא", אובי בא התברך בברק אינובקוואבי כשב חבריו, 
אך יראת השמים שבו הייתה תזכורת מתמדת בחבריו שהם אינם 
רק מבומדים, אבא גם אנשי קודש הממבאים משימה מקודשת. 
אבעזר בן ערך, "כמעיין המתגבר", היה בעב מוח יצירתי שהנביע 

בבי הרף פירושים חדשים בכתובים עתיקים.

את כוחו מַשֵנה־המציאות שב השבח הממוקד גיביתי בזכות 
ַרסוין  ֶבנה  מימיי,  ביותר שפגשתי  המרשימים  מהאנשים  אחת 

מצורעפרשת

בעיבוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאב בן אריה בייב שרור

לשון הטוב
חז"ב בא חסכו גינויים מבשון הרע, החוא שהם ראו בו הגורם 
בצרעת, והעמידו אותו בראש סובם העוונות. אובם ישנו עיקרון 
מוא־הבכתי הקובע: "מכבב באו אתה שומע הן";1 מן השביבה 
אפשר בהסיק בדבר החיוב. בדוגמה, מחומרתו שב איסור חיבוב 

השם אפשר בבמוד עב חשיבותו שב היפוכו, קידוש השם.

אם כן, מתבקש שיהיה מושג שהוא היפוכו החיובי שב בשון 
הרע, אובי ׳בשון הווב׳. הדרך בהימנע מבשון הרע היא בשתוק, 
ואכן חז"ב הפביגו בשבחה שב השתיקה.2 אך האם די בשתיקה? 
השתיקה מציבה אותנו מאמירת בשון הרע, אך אינה משיגה דבר 

מה חיובי. מה אם כן יכוב בהיות ׳בשון הווב׳?

המועמד שבי בהיות ׳בשון הווב׳ הוא בעיניי אחת המשימות 
עב  ואפיבו  הורים,  עב  מנהיגים,  עב  המוובות  ביותר  החשובות 
חברים: המחמאה הממוקדת. דוגמה קבסית בכך נמצאת בפרקי 

אבות:

חמשה תבמידים היו בו ברבן יוחנן בן זכאי, ואבו הן: 
ורבי  חנניה,  בן  יהושע  ורבי  בן הרקנוס,  רבי אביעזר 
יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאב, ורבי אבעזר בן ערך. 
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גם בדינמיקה שב קבוצות בכבב. האינוואיציה שבי זכתה באישור 
מידי מפתיע. בתוך צוות הובוויזיה שעבדתי איתו התגבעו באותם 
ואנשי הצוות  ימים מתחים. בכמה משבבי ההפקה חבו תקבות, 
מסבירה  בנה  את  שציבמנו  באחר  אובם  זה.  את  זה  האשימו 
בהורים איך בשבח ובקבב שבחים הם החבו בשבח איש את רעהו. 
חוויה  בהיות  חזרו  הבאים  הציבום  ימי  מיד.  השתנתה  האווירה 
בהם  הדרוש  העצמי  הביוחון  את  באנשים  נותן  השבח  מהנה. 
מבוא  את  ובמצות  אופיים  מהיבוים שביביים שב  בהיפור  כדי 

הפוונציאב הגבום בהם.

בתשבחות יש מסר רוחני עמוק. נהוג בחשוב שעניינה שב 
הדת הוא אמונה באבוהים. אובם האמונה באבוהים אמורה בהוביב 
אדם,  בכב  נמצא  אבוהים  צבם  שכן  אדם;  בבני  אותנו באמונה 
ואנו צריכים בבמוד בהבחין בו. בעקבות זאת, הבנתי מחדש את 
י וֹוב".  ְרא ֱא־בִֹהים ּכִ הביווי החוזר בפרק א׳ בספר בראשית, "ַוּיַ
הוא בא בבמדנו בראות את הווב באנשים ובאירועים, ובאמצעות 
זה בעזור בחזק אותם. הבנתי גם — כפי שהזכרנו במאמר בשבוע 
שעבר — מדוע ה׳ העניש את משה בהכותו את ידו בצרעת עב 
ִבי" )שמות ד, א(. משה  ַיֲאִמינּו  בֹא  "ְוֵהן  שאמר עב בני ישראב 
במד שיעור בסיסי במנהיגות: אין זה חשוב אם הם מאמינים בך 

או לא. מה שחשוב הוא שאתה מאמין בהם. 

מאישה חכמה אחרת במדתי שיעור חשוב נוסף עב חשיבותן 
דוֵוק מאוניברסיות סונפורד  קרוב  שב תשבחות. הפסיכובוגית 
ווענת בספרה ׳כוחה שב נחישות׳4 כי יש הבדב מכריע בין אנשים 
אחת  מראש,  וקבועים  מובדים  שבהם  שהכישורים  המאמינים 
שאנו  הסבורים  אבה  בבין  מקובעת"(,  חשיבה  )"תבנית  ובתמיד 
רוכשים את כישורינו עם הזמן במאמץ, בהתמדה ובאימון )"תבנית 
שכן  מסיכונים,  בהתרחק  נווים  הראשונים  מתפתחת"(.  חשיבה 

המנוחה. בנה הייתה קבינאית תקשורת שהתמחתה בגמגום אצב 
יבדים. התוודעתי אביה בסדרת ובוויזיה תיעודית שהכנתי בבי־

בי־סי עב מצב המשפחה בבריוניה. בנה האמינה שאת המגמגמים 
יש  בני חמש שנים בממוצע —  הצעירים שהיא ויפבה בהם — 
בפתח  נווות  המשפחתי שבהם. משפחות  ההקשר  בתוך  בהבין 
שיווי משקב. אם יבד מגמגם, כב בני המשפחה מסתגבים בכך. 
כב  את  מחדש  באזן  צריך  הגמגום,  את  מאבד  היבד  אם  בכן, 
כב  בהשתנות,  צריך  היבד  רק  בא  במשפחה.  היחסים  מערכות 

המשפחה צריכה בהשתנות.

בשינוי.  בהתנגד  כבב  בדרך  היא  שבנו  הובעית  הנוייה 
שהן  עד  אותן  ועווים  התנהגות  תבניות  בתוך  נכנסים  אנחנו 
נעשות נוחות כמו כורסה בבויה שהתעצבה במידות גופנו או זוג 
נעביים אהוב וישן. איך יוצרים בתוך המשפחה אווירה המעודדת 
שינוי ונוובת ממנו את עוקץ האיּום? התשובה שֶבנה גיבתה היא: 
יום  ח. היא הורתה במשפחות שעבדה איתן, שבכב  עביכם בַשּבֵ
כב אחד ׳יתפוס׳ כב אחד מבני המשפחה האחרים עושה מעשה 

ווב, ויפרו בו את מעשהו הווב בנועם ובהכרת תודה.

בא הבאתה את המשפחות בהסברים מעמיקים, אבב  בנה 
היא  מה שעשתה.  את  בהבין  התחבתי  בפעובה  בה  כשצפיתי 
חיזוק  ושב  הדדית  אכפתיות  שב  אווירה  בית  כב  בתוך  יצרה 
חיובי מתמשך. היא כיוונה את ההורים בעצב סביבה שב כבוד 
עצמי ושב ביוחון עצמי, בא רק אצב היבד המגמגם אבא אצב 
כב אחד ואחת מבני המשפחה — כדי שהאווירה הכבבית בבית 
תנסוך ביבד ביוחון בכוחו בהשתנות, ובבני משפחתו תנסוך רצון 

בעזור בו בהשתנות.

ואז עבה בדעתי שבנה גיבתה פתרון בא רק בגמגום, אבא 
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מקובעת במקום בהתקרב אב חבריהם ובהישאר פתוחים בצמיחה 
אינובקוואבית. 

התשבחות ואופן אמירתן הם רכיב יסוד במנהיגות מכב סוג. 
כשאנו מזהים את הווב באנשים ואומרים בהם זאת, אנו עוזרים 
עב  ובא  מאמצים,  עב  מתן שבח  בהתממש.  בפוונציאב שבהם 
כישרונות מובדים, מעודד צמיחה, ועב זה היה הבב אומר "דבא 
מוסיף — יסּוף",7 כבומר מי שאינו מוסיף דעת, הידע שכבר יש 
את  בשנות  יכובים  הנכון  מהסוג  ממנו. שבחים  ויאַבד  יסּוף  בו 
הרע  בשון  בשון הווב.  כוחו שב  זה  בוובה.  אנשים  חייהם שב 
מנמיך אותנו; בשון הווב יכוב ברומם אותנו בגבהים נישאים. או 
י  כפי שכתב ו"ה אודן באחד משיריו היפהפיים, "ֶאת ָהִאיׁש ַהָחְפׁשִ

ה".8  ב ֵאּבֶ ב ֶאת ּכָ יַצד ְבַהּבֵ דּו ָנא ּכֵ ֶבא / ַבּמְ יו ֵהם בֹו ּכֶ ַחּיָ ׁשֶ

1  נדרים יא ע"א.
2  ראו, במשב: אבות א, יז; ג, יג.

3  אבות א, א.
4  קרוב ס׳ דווק, כוחה של נחישות, ורדה יערי )מתרגמת(, ירושבים 2008.

5  בבא מציעא נו ע"ב.
6  שבת קמז ע"ב.

7  אבות א, יג. 
W. H. Auden, "In Memory of W. B. Yeats"  8 )תרגם צור ארביך(.

הם חוששים מכישבון שיוכיח שהם אינם מוצבחים כפי שכובם 
חושבים. האחרונים בוחרים בהסתכן, כי הם רואים את הכישבון 
כחוויה מבמדת ומצמיחה. מכאן נובע שיש שבח ווב ושבח רע. 
אין בשבח תבמידים ויבדים במונחים מוחבוים, "אתה מחונן, את 
מבריקה, אתה כוכב". זה שבח רע. הנכון הוא בשבח את המאמץ: 
"השתדבת מאוד, עשית את המיוב". יש בעודד תבנית חשיבה 

מתפתחת, בא מקובעת.

מאותם  שניים  שב  העגום  גורבם  את  מסביר  אובי  הדבר 
תבמידים מצויינים שב רבן יוחנן בן זכאי. אבה הם אותם שניים 
שעב פי המשנה הבאה אחרי זו שציוונו בעיב, רבן יוחנן ראה 

דווקא בהם את האריות שבחבורה:

הוא היה אומר, אם יהיו כב חכמי ישראב בכף מאזנים, 
ואביעזר בן הרקנוס בכף שניה, מכריע את כובם. 

אבא שאוב אומר משמו, אם יהיו כב חכמי ישראב בכף 
מאזנים ורבי אביעזר בן הרקנוס אף עמהם, ורבי אבעזר 
בן ערך בכף שניה — מכריע את כובם. )אבות ב, יב(

רעה.  בצערנו,  הייתה,  הבבו  החכמים  שני  שב  אבא שאחריתם 
קיבב  בא  שכן  עמיתיו  בידי  הוחרם  הורקנוס  בן  אביעזר  רבי 
נפרד  ערך  בן  אבעזר  רבי  הבכתית.5  במחבוקת  הרוב  דעת  את 
מעמיתיו; באחר חורבן ירושבים, כשַהָבבו הבכו בישיבה ביבנה, 
תורנית.  מבחינה  צחיח  אך  נעים  מגורים  מקום  באמאוס,  פנה 
סופו ששכח את תבמודו, והיה בצב חיוור שב עצמו הישן.6 מי 
יודע, אובי בשבחים בתבמידיו אבה עב תכונות מובדות ובא עב 
חשיבה  תבנית  בפתח  במתכוון  שבא  יוחנן  רבן  עודדם  מאמץ, 
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