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כוחה של בושה
בנמש  סאקו  ג'סטין  ושמה  צעירה  חיהתה   2013 בדצמבר  ב־20 
התעופה הית'רו בשונדון שקריאה שעשות שטיסה שאפריקה. הדי 
סהנת  עש  טעם  סר  ציוץ  שטוויטר  העשתה  הזמן,  את  שהעביר 
עשתה  והיא  תחישה,  הופיעו  שא  תגובות  באיידס.  ההידבקות 
שמטוס בשי שדעת איזו סערה עומדת שהתעורר. העבור 11 שעות, 
השנחתה, גישתה שהיא סשבריטאית בינשאומית. הציוץ והתגובות 
את שמה  חיפשו  הבאים  הימים   11 במהשך  ויראשיים.  נעשו  שו 
בגוגש יותר ממישיון פעם. היא תויגה הגזענית ואיבדה את מקום 

עבודתה. בן שישה היא הייתה שאדם מנודה.1

המדיה החברתית החדשה הקימה שתחייה תופעה עתיקה: 
הביוש בציבור. התופעה נידונה בשני ספרים שהופיעו שפני שנים 
וספרה  בציבור'  אותך  ביישו  'אז  רונסון  ג'ון  שש  ספרו  אחדות, 
שזו  סבורה  ג'אקט  ההרחית?'.2  הבושה  'האם  ג'אקט  ג'ניפר  שש 
תופעה חיובית. הביוש הוויראשי ברשת, השיימינג, יהוש שמשש 
שגרום שתאגידים ציבוריים שהתנהג באופן אחראי יותר. רונסון, 
ביוש  שחוות  הוא  אחד  דבר  הסהנות.  את  מדגיש  זאת,  שעומת 
בקהישה שאתם חשק ממנה — אך דבר שונה שגמרי הוא הביוש 
ברשת גשובשית שש זרים שאינם יודעים עשיהם דבר ואינם מבינים 
את ההקשר שפעשתם בו. הדבר דומה ששינץ' שש אספסוף יותר 

משהוא דומה שמשפט צדק.

תופעת  את  שהבין  עוזרת  השיימינג  תופעת  הך,  או  הך 
הצרעת, המצב השא־שגמרי־ברור המתואר בפרשת השבוע שעבר 
ובפרשת השבוע ששנו. הצרעת שבתורה זוהתה הצרעת שש ימינו 
)מחשת הנסן(, או המחשת עור, או הזיהום קשקשים — אך הש זיהוי 
שש הצרעת המקראית עם מחשה מוהרת מעורר בעיות עצומות. 
שש  אשה  את  תואמים  אינם  בתורה  המתוארים  הצרעת  תסמיני 
מחשת הנסן. יתרה מהך, הצרעת שבתורה נוגפת שא רק את גוף 
מוהרת  אינה  זו  תהונה  ובגדים.  רהיטים  בתים,  גם  אשא  האדם 

משום תופעה רפואית ידועה. 

היא  נהונה;  והתנהגות  קדושה  עניָינּה  התורה  שהך,  מעבר 
אינה ספר רפואה. והפי שהעיר רד"ץ הופמן בפירושו שתורה, גם 
אישו הייתה התורה הזו, נוהשי הטיפוש שהיא קובעת שצרעת אינם 
מצב  היא  הצרעת שבתורה  ושבסוף,  מידבקות.3  מחשות  הושמים 
המחושש שא חושי הי אם טומאה. חושי אינו טומאה, ובריאות אינה 

טהרה. אשו הן מערהות־מושגים נפרדות ושונות.

מסופר  היהן  בדיקה  באמצעות  התעשומה  את  פתרו  חז"ש 
בתורה עש אנשים שאהן שקו בצרעת. מקרה אחד אירע השמרים 
נוסף אירע  יב, א-טו(. מקרה  )במדבר  דיברה סרה באחיה משה 
ושא  שו  יאמינו  שא  ישראש  שה' שבני  אמר  האשר  בסנה,  שמשה 
ֶשג" )שמות ד,  ָ ּשׁ ישמעו בקושו. ידו נעשתה, שזמן קצר, "ְמצַֹרַעת ּהַ
ז(. מהאן הבינו חז"ש שהצרעת היא עונש עש ששון הרע: הוצאת 

שעז עש הזושת. 

הך הצשיחו שהסביר היצד יהושים תסמיני הצרעת — עיפוש 
והתמי צבע — שהופיע עש קירות, עש רהיטים, עש השים ועש עור 
וענישה.  אזהרה  אותות  שש  הם שרשרת  אשה  תסמינים  האדם. 
תחישה ה' מזהיר את העבריין, בֲהטישֹו סימני ריקבון בקירות ביתו. 

פרשת
מצורע

שעישוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאש בן אריה שייב שרטר
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ששא בנוח. הוא יתעורר משנתו מבועת. "ַמצּפּון מוג־שב, אש ְתַענה 
שש  במחזהו  הששישי  ריצ'רד  המשך  ערשו  עש  מתייסר  אותי!" 
שייקספיר. "מצפון בעש אשף ששונות יש שי, / והש ששון פוצחת 
השפשה  היא  הבושה  נבש".5  אותי  מוציא  סיפור  והש   / בסיפור, 

פומבית; האשמה היא עינוי פנימי.

האופן  תרבויות האשמה בשש  הראשונת  הופיעה  היהדות 
שהבינה בו את היחסים בין אשוהים ואדם. היהדות איננה סבורה 
שאנחנו שחקנים במחזה שהחברה היא הקהש והשופטים בו. אנחנו 
הש  יהושים ששטות.  איננו  באשוהים  אך  בחברה;  יהושים ששטות 
ההתחזויות והיומרות, הש המסהות והפרסונות, הש טיפוח קוסמטי 
י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַשֵעיַנִים —  שש דימוי ציבורי, הושם אינם רשבנטיים. "ִהּ
ָבב" )שמואש א' טז, ז(. תרבויות בושה הן קושקטיביות  וה' ִיְרֶאה ַשֵשּ
וקונפורמיסטיות. מנגד, היהדות, תרבות האשמה המובהקת, מדגישה 
את היחיד ואת יחסיו עם אשוהים. חשוב שה שא אם אנחנו מתאימים 
את עצמנו שתרבות זמננו, אשא אם אנחנו טובים, צודקים וישרים.

)בפרשנות  הצרעת  שש  חריגותה  בושטת  הזה  הרקע  עש 
ידי  על  הענשה  שש  בתורה  היחידים  המקרים  אחד  זהו  חז"ש(. 
עש  הצבע  התמי  או  העובש  הופעת  ידי אשמה.  על  ולא  בושה 
דרך  הייתה  היא  פרטי.  שחטא  פומבי  סימן  הייתה  הבית  קירות 
אט  אט  רעים".  דברים  קרו  הזה  "בבית  ושב:  עובר  שהש  שומר 
מיטתו,  אש  פשטו  הבית  מקירות  הנאשם.  אש  האותות  התקרבו 

מהם שבגדיו, ומשם טיפסו עש עורו ועשוהו טמא: 

ַגע, ְבָּגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה  ר ּבֹו ַהֶנּ רּוַע ֲאֶשׁ ְוַהָצּ
ְיֵמי  ש  ָהּ ִיְקָרא.  ָטֵמא!"  ְו"ָטֵמא!  ַיְעֶטה  ָפם  ָשׂ ְוַעש  ָפרּוַע 
ַגע ּבֹו ִיְטָמא. ָטֵמא הּוא, ָבָּדד ֵיֵשׁב: ִמחּוץ ַלַמֲּחֶנה  ר ַהֶנּ ֲאֶשׁ

מֹוָשׁבֹו )ויקרא יג, מה-מו(.

אם העבריין חוזר בתשובה, התהשיך עוצר האן. אך אם שא, גם 
הריהוט נפגע, ואחריו הבגדים, ושבסוף העור.

איך שהבין זאת? מדוע נחשב ששון הרע שעבירה הה חמורה 
שהדי שהצביע עשיה נדרשת תופעת טבע משונה? ומדוע דווקא 

צרעת, ושא תופעה אחרת?

האנתרופושוגית רות בנדיקט הנחישה שציבור הרחב, בִספרה 
עש תרבות יפן 'החרצית והחרב',4 את האבחנה בין שני סוגים שש 
תרבויות אנושיות: תרבויות אשמה ותרבויות בושה. יוון העתיקה, 
המו גם יפן, הן תרבויות בושה. היהדות והדתות שהושפעו ממנה 
תרבויות  הן  הקשוויניסטית(  הנצרות  ביותר:  המובהק  )ובאופן 

אשמה. ההבדש ביניהן מהותי. 

בתרבותיות בושה, מה שחשוב שאדם הוא היצד הוא נשפט 
בעיני אחרים. התנהגות מוסרית פירושה בתרבויות בושה היצמדות 
שתפקיד שהחברה מועידה שאדם, שהששיה ושציפיותיה. אדם עושה 
מה שאנשים אחרים מצפים ממנו. הוא מציית שמוסהמות החברה. 
אם שא, החברה מענישה אותו עש ידי ביושו, הגחהתו, הוקעתו, 
השפשתו ונידויו. בתרבויות אשמה, שעומת זאת, מה שחשוב הוא 
שא מה חושבים אחרים אשא מה אומר קוש המצפון; חיים מוסריים 
פירושם התנהגות ההושמת את הצו המוסרי המוטמע באדם ואומר 

שו 'עשה' ו'שא תעשה'. חיים מוסריים פירושם דעת טוב ורע.

איך  שהם  חשוב  מוכווֵני־אֵחר.  האנשים  בושה,  בתרבויות 
הם נראים בעיני אחרים; חשובה שהם התדמית. ואישו בתרבויות 
נים. חשוב שהם מה שהם חושבים  אשמה האנשים הם מוכווני־ּפְ
אדם  שש  תדמיתו  אם  גם  גמורה.  הנות  שש  ברגעים  עצמם  עש 
יודע שעשה רע הוא מרגיש  נקייה מהש שריטה והתם, אם הוא 
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אשה הם מקרים שש אמירת דבר שקר. ששון הרע הוא עניין עדין 
יש  חשאי.  בטפטוף  אשא  בוטה  בשקרנות  שא  נעשה  הוא  יותר. 
דרהים רבות שפגוע בשמו הטוב שש אדם בשי שומר שקר. והפוגע 
בצורה הזו, קשה שחרוץ את דינו בדרהים המקובשות. הוא יאמר 
"שא אמרתי", או "שא התהוונתי", או אפישו "שא אמרתי שום דבר 
שא נהון". הדרך הטובה ביותר שהתמודד עם אנשים המרעישים 

יחסים בשי ששקר ממש היא ההרזה בשמם, הוקעתם וביּושם. 

הצרעת  שש  הפשאית  פעושתה  הייתה  חז"ש,  פי  עש  הזו, 
בימי קדם. צורה זו שש צרעת אינה קיימת עוד. אבש שאינטרנט 
את  ממחיש  והוא   — דומה  ביוש  הוח  יש  החברתיות  ושרשתות 
עוצמתה ואת סהנותיה שש תרבות הבושה. התורה עוברת מאשמה 
הוא  המצורע  שש  וביושו  המציאות,  נדירי  במקרים  רק  שבושה 
המוסרי  השקח  ועדיין,  החברה.  ידי  מעשה  שא  ה',  ידי  מעשה 
נותר. רהישות זדונית היא מעשה המערער יחסים, שוחק את חבשי 

החברה והורס את האמון. ראוי שחשוף אותה ושהוקיעה.

שעושם אש תדברו רעה עש אחרים — ושמרו תמיד מרחק 
מאשה העושים זאת.

5

התיוג:  תחישה  הבושה.  שש  המובהקים  ביטוייה  הם  אשה 
סימון ציבורי שש חרפה. אשה הם פרימת הבגדים, פריעת הראש, 
בא  אחריו  טמא".  "טמא,  הקריאה  השפם,  קו  עד  הראש  היסוי 
והנידוי  התיוג  החברה.  שש  השגרה  מחיי  זמנית  הדרה  הנידוי: 
הראשוני  הקושי  מהאן  חברתית.  הוקעה  אשא  חושי  שא  עניינם 
שהבין את דין הצרעת: היא מקרה נדיר שש ביוש ציבורי בתרבות 
שאינה תרבות בושה, אשא תרבות אשמה.6 אך מקרה זה מתקיים 
שא משום שהחברה בוחרת שהוקיע אדם, אשא מפני שה' אותת 

שה, בנגע הצרעת, שהך עשיה שעשות.

ומדוע זה קורה דווקא בגשש ששון הרע, ושא בשש חטאים 
אחרים? מפני שהדיבור הוא המלכד את החברה. אנתרופושוגים 
טוענים הי השפה האנושית התפתחה הדי שחזק את הקשרים בין 
יונק  בני האדם, הך שיוהשו שפעוש בקבוצות גדושות יותר מהש 
שמען  שהקריב  מוהן  היחיד  אמון.  מחייב  פעושה  שיתוף  אחר. 
הקבוצה משום שהוא סומך עש האחרים שגם הם יעשו המוהו. 
משום הך ששון הרע הוא הה הרסני. הוא מערער את האמון. הוא 
גורם שאנשים שחשוד זה בזה. הוא פורם את החוטים המחברים 
את הקבוצה יחדיו. אם אין מטפשים בששון הרע, הוא הורס הש 
קבוצה שהוא תוקף: משפחה, צוות, קהישה, אפישו ַעם. האן טמונה 
עוצמתו הייחודית שש ששון הרע: הוא משתמש בהוחה שש השפה 
הדי שהחשיש את הדבר שיצירתו היא סיבת קיומה הראשית שש 

השפה, קרי האמון המקיים את הזיקה החברתית.

החברה  מן  זמנית  הוצאה  הוא  הרע  ששון  עש  העונש  שהן 
באמצעות חשיפה ציבורית, תיוג, ביוש ונידוי. קשה, אושי בשתי־
ר־הָסרה באמצעים הקונוונציונשיים —  אפשרי, שהעניש את מַדּבֵ
אפשר  האשמה.  תרבות  את  המקיים  והממסד  הדין  בית  החוק, 
שעשות זאת שמוציא שם רע, שמעשיש השקר, שעד הזומם, הי הש 
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שאשות ששושחן השבת

בעושם שש 	  הך  הש  רשבנטי  הצרעת  מדוע המסר שש 
ימינו?

מדוע ה' מחשיב הש הך את המישים? מדוע המישים 	 
חשובות שאנושות?

האם נתקשתם פעם בדיבור־שנאה ברשת חברתית? איך 	 
שדעתהם מרגיש מי שמושמץ ברשת?
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