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לשון הטוב: יש דבר כזה?
בפרשיות־השבוע  מפורבים  שויניה  הצרעת,  את  ראו  חז"? 
ש?נו, ?א ןמח?ה א?א ןחשיפה פומבית נסית ש? חבא ?שון 
ש?  ןוחן  ע?  מתמשך  הרהור  תרצו,  אם  היא,  התורה  הרע. 
מי?ים ?בנות ו?הרוס, ?רפא ו?הזיק. א?והים ברא את העו?ם 
במי?ים — וןמוהו גם אנו יןו?ים ?ברוא וגם ?הרוס מערןות-
הרע,  ?שון  ע?  רבים  וברים  אמרו  חז"?  במי?ותינו.  יחסים 
קיים  אינו  הבוב"  "?שון  המושג  היפוןו.  ע?  ?ובר  מיעבו  אך 
בת?מווים. הוא נזןר רק בשני מורשים, ושם הוא מציין אמירת 
רעים  וברים  אינו  הרע  ?שון  או?ם  הקב"ה.  ע?  בובים  וברים 
ע?  רעֹות  ?ובר  הוא  עוון  אם  אום.  בני  ע?  א?א  הקב"ה,  ע? 
ןוי  שןן.  וומני  בובותל  באנשים  ?ובר  מצווה  האם  אנשים, 
וראשון  המקורות,  א?  קצר  ?מסע  נצא  הבה  בזאת,  ?היווןח 

?הם פרקי אבותש

חמשה ת?מיוים היו ?ו ?רבן יוחנן בן זןאי, וא?ו הןש 
ורבי  חנניה,  בן  יהושע  ורבי  בן הרקנוס,  רבי א?יעזר 
יוסי הןהן, ורבי שמעון בן נתנא?, ורבי א?עזר בן ערך. 
הוא היה מונה שבחן. רבי א?יעזר בן הרקנוס, בור סוו 
שאינו מאבו בפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יו?ותו. 
רבי יוסי הןהן, חסיו. רבי שמעון בן נתנא?, ירא חבא. 

ורבי א?עזר בן ערך, ןמעין המתגבר.1 

בקנה  עו?ה  אינה  ת?מיויו  בשבחי  ?ובר  יוחנן  רבן  ש?  ורןו 
אחו עם ן?? שבבע ?ימים האמורא רב וימיש "?עו?ם א? יספר 
אום בבובתו ש? חברו, שמתוך בובתו בא ?יוי רעתו".2 האומנם 
"?עו?ם", בשום מקרה אין ?ספר וברים בובים ע? אוםל רש"י 
מספר  "שןשהוא  מוגזמים.  שבחים  ?אמירת  שהןוונה  מסביר 
אי, הוא עצמו אומרש 'חוץ מִמוה רעה זו שבו';  בבובתו יותר ִמּוַ
וןך  ןך  מות  'ה?א  ואומרים  מַשבחו  שזה  שומעין  אחרים  או 
שבח  וברי  השומעים  או  שבח,  בוברי  המפ?יג  ן?ומר,  ביוו'". 
מופ?גים א?ה, רואים צורך ?אזן אותם בוברי גנאי. וברי שבח 
היא  שבח  בוברי  הפ?גה  ?ומר;  אפוא  מותר  ונןונים  מוויקים 
האסורה ןי היא גורמת ?אמירת וברי גנאי. חזקה ע? רבן יוחנן 
היו  ווברי השבח ש?ו ?ת?מיויו  ?הגזים,  ?א  זןאי שהקפיו  בן 

מוויקים — וע? ןן רצויים. 

הרמב"ם מפרש את הן?? ש? רב וימי אחרת. הוא פוסק 
זה  הרי   — שונאיו  בפני  חברו  בבובת  "המספר  תורה'ש  ב'משנה 
אבק ?שון הרע, שזה גורם ?הם שיספרו בגנותו".3 ן?ומר, ?ועת 
הרמב"ם השא?ה היא ?א אם וברי השבח ענייניים או מוגזמים, 
באוזני  אום  ?שבח  מותר  בו.  נאמרים  שהם  ההקשר  מהו  א?א 
חבריו — אך אסור ?עשות זאת בין שונאיו. בסביבה ןזו, וברי 

שבח הם פרובוקציה המייצרת וברי גנאי.

פה  נחבאת  או שמא  ה?ןתיות,  ועות  שתי  רק  א?ו  האם 
מח?וקת עמוקה יותרל מפורסמת מח?וקת בית שמאי ובית ה?? 

בשא?ה ןיצו מרקוין ?פני הן?הש 

ה??  ובית  שהיא.  ןמֹות  ן?ה  אומריםש  שמאי  בית 
בית שמאי  ?הן  אמרו  וחסווה".  נאה  "ן?ה  אומריםש 
?בית ה??ש "הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים ?ה 

פרשת
תזריע-מצורע

?עי?וי נשמתש פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא? בן אריה ?ייב שרבר
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?חבריהם א?א ובר שאינו חפץ ?עשות ?עצמו";6 רצה ?ומר, א? 
תעשה ?רעך מה שאינך רוצה שיעשה הוא ?ך. ?עומתו, הרמב"ם 
סבור שבמצווה זו ן?ו?ה גם החובה ?ספר בשבחו ש? הֵרע.7 רש"י 
?ועת  ואי?ו  אופציה,  בגור  הן  ?זו?ת  ןנראה שתשבחות  סבור 

הרמב"ם זהו ח?ק ממצוות אהבת הֵרע. 

אותנו  נוספת שאו?י הבריוה  ?ענות ע? שא?ה  נון?  עתה 
בקוראנו את וברי רבן יוחנן ע? ת?מיויו בפרקי אבות. מסןת זו ש? 
המשנה עניינה מוסר ומיוות בובות, ?א היסבוריה ו?א ביוגרפיה. 
היו  זןאי  בן  יוחנן  ?נו ש?רבן  ?ספר  בורחת  היא  ןן  אם  מווע 
ת?מיויםל הרי זו עובוה, ?א ערך; פיסת מיוע, ?א מוריך ?חיים. 

עמוק.  ובר  ןאן  ?נו  אומרת  מבינים שהמשנה  אנו  עןשיו 
ןבר בתחי?תה מורה ?נו מסןת אבות, "ַהעמיוו ת?מיוים הרבה"; 
?התפתח  אנשים  מעוווים  איך  ת?מיויםל  מעמיוים  איך  אב? 
בהםל  המקופ?ת  האום  קומת  מ?וא  את  ?ממש  הראוי,  בןיוון 
ת?מיויו  את  זןאי, ששיבח  בן  יוחנן  רבן  ש?  בורןו  התשובהש 

והצביע ע? חוזקותיו המיוחוות ש? ן? אחו מהם.

את  ?ראות  אותם  הוריך  הוא  א?יהם.  התחנף  ?א  הוא 
סּוו שאינו  "בֹור  בן הורקנוס,  הייחוויים. א?יעזר  ןישרונותיהם 
מאבו ביפה", ?א היה יצירתי אב? היה ?ו זיןרון מעו?הש תןונה 
מועי?ה במיוחו בימים שהתורה שבע?-פה ברם הוע?תה בהם ע? 
הןתב. א?עזר בן ערך, "ןמעיָין המתגבר", היה יצירתי, אך ב?י 
גשמים המעיין אינו נובע. ואןן, ןעבור שנים, משנפרו מחבריו, 

נשתןח ממנו ן? ת?מווו. 

ש?  ורןם  פי  ע?  ת?מיויו  את  שיבח  זןאי  בן  יוחנן  רבן 
ה?? והרמב"ם. יותר משביקש ?תאר את ת?מיויו בוברי השבח 

ְרָחק'  ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ ן?ה נאה וחסווהל והתורה אמרה 'ִמּוְ
?בית שמאיש  ה??  בית  ?הם  אמרו  ז(!".  ןג,  )שמות 
"?ובריןם, מי ש?קח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו 

או יגננו בעיניול הֵוי אומר ישבחנו בעיניו!"4

בית שמאי  אנשי   — שונה  מזג  בע?י  בין  מח?וקת  סתם  זו  אין 
הקפונים מו? אנשי בית ה?? מסבירי הפנים — ןי אם מח?וקת ע? 
מהותה ש? השפה. בית שמאי רואים את השפה האנושית ןשיבה 
ואי?ו  ?הצבת היגוים, שיןו?ים ?היות או אמתיים או שקריים. 
בעיני בית ה?? השפה היא הרבה יותר מןך. אפשר ?השתמש בה 
ןוי ?עווו, ?הזוהות, ?הניע ו?נסוך השראה — ואפשר ?השתמש 
יותר  עושה  ו?וןא. השפה  ?בקר  ?ז?ז?,  יויים,  ?רפות  ןוי  בה 
מהעברת מיוע. היא מעבירה רגש. היא יוצרת מצבי רוח ומשנה 
חברתית  באינב?יגנציה  ןרוך  בויבור  הרגיש  השימוש  אותם. 
ורגשית. השפה יןו?ה, ןוברי פי?וסוף ה?שון ג'ון ?נגשו אוסבין, 
ן?ומר  פרפורמביבית,  ?היות  גם  אב?  אינפורמביבית  ?היות 
יש  בן-ארזהש  פריו?נו  שרה  ש?  העבריים  ובמונחיה  מַבצעת; 
ויבור ש? חיוִוי, אב? יש גם ויבור ש? היוּוי, זה המחו?? וברים 

מעצם אמירתו, זה האומר "יהי!".5 

וומה ?מח?וקת  בית שמאי  ?בין  בית ה??  בין  המח?וקת 
בין רמב"ם ?רש"י. אצ? רש"י ואצ? בית שמאי השא?ה העיקרית 
ואצ?  רמב"ם  אצ?  ואי?ו  מוגזםל  או  מוויק  היאש  השבח  בעניין 
בית ה??, השא?ה היאש מה ההקשרל האם השבח נאמר באוזני 
אוהב או אויבל האם הוא ייצור חמימות והערןה, או קנאה ובינהל

ייתןן אף שהמח?וקת בין רש"י ?רמב"ן קשורה ?מח?וקת 
)ויקרא  מֹוָך"  ּןָ ְ?ֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  מצוות  ש?  פירושה  ע?  ביניהם 
מ?עשות  ישרא?  הוזהרו  "?א  פירושה  רש"י,  פי  ע?  יח(.  יב, 
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ה??ו, ביקש ?עווום. וזהו ?שון הבוב. ?שון הרע מצמצם אותנו; 
?שון  אנשים;  משפי?  הרע  ?שון  ?צמוח.  ?נו  עוזר  הבוב  ?שון 
הבוב מקים אותם מעפר ומרוממם. וברי שבח ממוקוים, מגובים 
בשיפוב ענייני ש? תןונות חיוביות ומיוסוים ע? אמונה באום 
ובפובנציא? ש?ו, הם סווו ש? המורה הגוו?, והם אשר מרוממים 

את ת?מיויו. ואת זאת אנו ?מוים מרבן יוחנן בן זןאי. 

יש ובר ןזה, ?שון הבוב. ע? פי הרמב"ם הוא נן?? במצוות 
הורןים  אחת  הוא  אבות  מסןת  פי  ע?  ןמוך".  ?רעך  "ואהבת 
?העמיו "ת?מיוים הרבה". הוא בונה — ןשם ש?שון הרע הוא 
הרסני. ראיית הבוב בזו?ת, וההצבעה המפורשת ע? ןך, היא ורך 
?עזור ?בוב הזה ?התממש ו?זו?ת ?צמוח. ואם ןך, ע?ינו ?שבח 

?א רק ?אוון הןו?. ע?ינו ?שבח גם בני אום. 

משנה, אבות ב, י-יא.  .1
בב?י, ערןין בז ע"א.   .2

משנה תורה, ה?ןות ועות ז, ו.   .3
בב?י, ןתובות יז ע"א.   .4

ע? אבחנה זו וע? גי?וייה בתורה ובה?ןה ראו בהרחבה שרה פריו?נו בן-ארזה,   .5
יהי: מילים כמעשים, ירוש?יםש מוסו ביא?יק, תשע"ה.

בפירושו ?ת?מוו הבב?י, סנהורין פו ע"ב.   .6
משנה תורה, ה?ןות ועות ו, ג.   .7


