בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

 .9איסור ניבול פה
מתבוננים ובונים
לשכבה הבוגרת
הרציונאל
מקומו של שיעור זה בא לאחר שהתלמידים למדו כמה שיעורים על לשון הרע ,על רכילות ,ועל
כוחה של מילה .כאן המקום להרחיב את היריעה להבנה מקיפה של חובת האדם לשלוט על כוח
הדיבור שלו שהוא תמצית האישיות.
בתורה כתוב האיסור לקלל בשם ה' ארבע פעמים :לא לקלל הורים ,לא לקלל חרש ,לא לקלל
נשיא ,לא לקלל דיינים .כדי להבין את חומרת ניבול הפה והקללות בשעת כעס צריך להבין את
ההשפעה שיש לזיהום האוויר הרוחני .כדי להמחיש את הנזק הסביבתי והנזק המצטבר של ניבול
פה וקללות כדאי לעסוק בנושא שמירת הסביבה וממנו לעבור לעיסוק בנושא שלנו.
נתחיל בדיון בנושא איכות הסביבה כדי להפנים שזריקת בקבוק במקום אחד תפגע לאחר זמן מה
במקום אחר .מי שעובד עם חומרים מסוכנים ניזוק במשך הזמן – כל רעל מזיק בצורה מצטברת.
בעישון סיגריות תמונת המצב ברורה יותר :חוץ מהמעשן עצמו ,נפגעת סביבתו הקרובה וסיכוייה
לחלות חס וחלילה בסרטן הריאות גדולים מאוד .הנזק פה הוא לא מידי אלא לאחר זמן.
מכאן נעבור לעסוק בניבול פה.
ננסה להבין את המצוקות של המקלל ונציע דרכי התבטאות אחרות.
דרך העיסוק בנושא זה יבינו התלמידים שאיסור לשון הרע כולל את כל צורות השימוש השליליות
בדיבור .לא לחינם קבע הרמב"ם ש"כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה" (רמב"ם ,הלכות דעות,
פרק ב' הלכה ז') .בהתמודדות הנדרשת מהאדם להתגבר על הדחפים לקלל בשעת כעס נדרשת
שליטה עצמית חזקה.
המטרות:


התלמידים יבינו עד כמה קללות וניבולי פה גורמים נזק בלתי הפיך למקלל עצמו ולסביבתו.



התלמידים יפתחו בעצמם ובעזרת המורה דרכי התבטאות חלופיות לקללות בשעת כעס.



התלמידים ידונו מהם הגורמים המשפיעים עליהם ביותר שלא לשמור על פה נקי.

מבנה השיעור:
פתיחה :נזקי איכות הסביבה (מליאה)
שלב א' :מתרגלים הימנעות מקללות (מליאה)
שלב ב' :הבחנה בין השפעה חיובית להשפעה שלילית על דיבורינו (מליאה)
סיכום :הקודח באונייה (מליאה)
ההכנות הנדרשות:


יש לצלם פעם אחת את הפה (נספח  ,)1לגזור את השפתיים לפי הסימון ולהדביק על
תבנית חד פעמית.
שנה ב'  -גבורה,
1
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי


יש לצלם את כרטיסי הדיון (נספח  )2כמספר תלמידי הכיתה.



יש לצלם את כרטיסי המקרים (נספח  )3לצורך ההפעלה בשלב ב'.



יש לצלם פעם אחת עבור המורה את המקורות והתוספות (נספח .)4



יש לצלם את ההגדרה המילונית לניבול פה (נספח  4מקור  )1כמספר תלמידי הכיתה.

מהלך השיעור:
פתיחה :נזקי איכות הסביבה (מליאה)


נכתוב על הלוח את רשימת המקרים הבאים:
 oנסיעה ברכב
 oזריקת אשפה לים
 oכריתת עצים
 oחימום בתים
 oהטמנת אשפה באדמה



נשאל את התלמידים:
 oאיזה נזק נגרם באירופה אם אני עושה את הפעולות האלה כאן בארץ?
 oכיצד פעולות אלה משפיעות על התחממות העולם?
 oמתי יהיה לפעולות אלו נזק ממשי?



נכוון בדיון להבין את המשותף בין זיהום הסביבה הפיזי ובין הזיהום הרוחני.

שלב א' :מתרגלים הימנעות מקללות (מליאה)


נחלק לתלמידים דף ובו הגדרה מילונית לניבול פה ולקללה (נספח  4מקור .)1



נדון עם התלמידים:
 oמהי שפה לא ראויה?
 oלמה לא לדבר "חופשי"?
 oמה הפחד מקללות ,הרי ה' גוזר וקובע מה יעלה בגורלו של אדם?



נחלק לחמישה תלמידים מקרים שונים מהווי בית הספר (ללא הצעת התגובה) (נספח .)3



נחשוב איתם ועם שאר הכיתה על הצעות חלופיות לקללות וניבולי פה.

שלב ב' :הבחנה בין השפעה חיובית להשפעה שלילית על דיבורינו (מליאה)


נלמד עם התלמידים את המקור השני בנספח  - 4הגמרא במסכת שבת .הגמרא מפליגה מאוד
בעונשו של המנבל את פיו.



נדון עם התלמידים :מדוע ניבול פה כה חמור ,אולי אפילו יותר מעבירות אחרות שלא כתוב
בהן שהעונש כה חמור?

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

2

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי


נחלק כרטיסי דיון (נספח  )2שעליהם כתוב :חברים ,רחוב ,טלוויזיה ,אינטרנט ,לימוד תורה,
שכנים ,מורים.



נשאל את התלמידים :מה מרשימה זו משפיע לטובה על השפה שלנו ומה עלול להשפיע לרעה
על דיבורינו?



ננהל שיחה לפי רמת הכיתה על כל אחד מהנושאים ברשימה.

 נלמד עם התלמידים חלקים מהסברו של הרמב"ם בספר המצוות (נספח  4מקור  )3שיש בהם
לקרב את הבנת העניין ללב התלמידים.


נחשוב שוב בעקבות הלימוד על דרכים מעודנות להביע כעס ,תרעומת ,קפידה וכו'.

סיכום :הקודח באונייה (מליאה)
 נספר לתלמידים על חבורה הנוסעת באונייה .פתאום נשמעות דפיקות חזקות.
לאחר חיפושים רבים נמצא אדם העומד במרכז חדרו וקודח ברצפה .כולם זועקים לעברו" :מה
אתה עושה?! אם תקדח יעלו המים ויציפו את האנייה!" מביט בהם אותו אדם בפליאה ועונה:
"מה זה עניינכם ,אני חופר בתא שלי בלבד!"
אומרים לו הצוות והנוסעים" :כולנו בסירה אחת .אם תמשיך לחפור כאן  -כולנו נטבע".


נמנה תורנות קבועה של "נאמני זיהום אווירה"  -תלמידים שתפקידם לדאוג לצמצום אווירת
המתח והקללות בכיתה.

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

3

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
נספחים:
נספח  :2כרטיס דיון

מהם הדברים המשפיעים על טיב הדיבור שלי:
 .1חברים

 .5אינטרנט

 .2רחוב

 .6טלוויזיה

 .3לימוד תורה

 .7מורים

 .4שכנים

מהם הדברים המשפיעים על טיב הדיבור שלי:
 .1חברים

 .5אינטרנט

 .2רחוב

 .6טלוויזיה

 .3לימוד תורה

 .7מורים

 .4שכנים

מהם הדברים המשפיעים על טיב הדיבור שלי:
 .1חברים

 .5אינטרנט

 .2רחוב

 .6טלוויזיה

 .3לימוד תורה

 .7מורים

 .4שכנים

מהם הדברים המשפיעים על טיב הדיבור שלי:
 .1חברים

 .5אינטרנט

 .2רחוב

 .6טלוויזיה

 .3לימוד תורה

 .7מורים

 .4שכנים

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

4

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
נספח  :3כרטיסי מקרים
 .1חבר הפיל את העבודה שבנית בעמל רב .במקום להתפרץ ולקלל אמור לו:
 .2חבר הפיל אותך בלי כוונה .במקום לצעוק עליו ולהעליבו אמור לו:
 .3חבר הלשין למורה שראה אותך אתמול בלי כיפה .במקום לכנות אותו בכינויי גנאי,לחש באוזנו...
 .4נכנסת לכיתה באיחור ואחד התלמידים קרא לעברך "הנה העצלן הגיע"...
 .5במשחק כדורגל בהפסקה הבקעת שער והשופט פסל אותו ללא סיבה מוצדקת .אתה ניגש אליו...

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

5

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

תשובות מצופות מתלמידים לגבי המקרים בנספח :3
 .1תעזור לי לבנות מחדש.
 .2אם תבקש ממני סליחה ,פחות יכאב לי.
 .3הכיפה נפלה לי ולא הייתה לי כיפה אחרת.
 .4לא לענות.
 .5תשאל את הצופים מי צודק.

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

6

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

7

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

8

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

נספח  :4מקורות
 .1הגדרה מילונית לניבול פה
ניבול פה הוא דיבור בשפה שאינה ראויה ,על נושאים שעל פי כללי הנימוס הצנעה יפה להם,
ובפרט איברים מוצנעים שבגוף האדם ומעשים מוצנעים .שימוש בקללות נחשב אף הוא לניבול
פה.
קללה היא איחול וביטוי שאיפה למאורעות רעים שיקרו למי שמוטלת עליו הקללה (המקולל) ,או
פנייה מפורשת לאלוקים או למלאכיו על מנת להרע למקולל .בשפת היומיום קללה פירושה גם
גידוף  -הטחת מילים גסות.
 .2תלמוד בבלי ,מסכת שבת דף ל"ג ,עמוד א'
"בעוון נבלות פה צרות רבות ,וגזירות קשות מתחדשות ...כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין
של שבעים שנה לטובה  -הופכין עליו לרעה .אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא :כל המנבל את פיו
 מעמיקין לו גיהינום ,שנאמר (משלי כ"ב ,י"ד)ׁ" :שּוחָ ה עֲמֻ ָקה ,פִּ י ָזרֹות".רב נחמן בר יצחק אמר :אף שומע ושותק ,שנאמר "זְ עּום ה'ִּ ,י ָפל ָׁשם" (משלי כ"ב ,י"ד)".
התורה לא מסתפקת רק בלהזהיר על איסור קללה ,אלא גם קובעת עונש חמור למקלל בשם ה'.
יהם עַ ל
ּׁשומעִּ ים ֶאת יְ ֵד ֶ
בויקרא כ"ד ,י"ד נכתב" :הֹוצֵ א ֶאת הַ ְמ ַקלֵל ֶאל ִּמחּוץ לַ מַ חֲ נֶה וְ ָס ְמכּו כָ ל ַה ְ
ראׁשֹו וְ ָרגְ מּו אותֹו ָכל הָ עֵ ָדה".
 .3ספר המצוות לרמב"ם ,מצוות לא תעשה שי"ז :הסבר לכוח המניע את האדם לקלל
והמצווה השי"ז היא שהזהירנו מקלל אי זה איש שיהיה מישראל והוא אמרו (ויקרא ,י"ט ,י"ד)
"ל ֹא ְת ַקלֵ ל חֵ ֵרׁש".
"והבין ממני עניין אמרו חרש מה הוא? וזה כי הנפש כשהתנועעה לנקום מן המזיק לפי צורת
ההיזק הקיימת בדמיון הנה לא תסור מתנועתה עד שתגמול למזיק לפי צורת ההיזק הרשומה
בדמיון ,וכאשר שלמה לו גמול תנוח אותה התנועה ונעדרת אותה הצורה מן הדמיון.
ופעמים תשלמהו גמול בקללה ובחרופין ...ופעמים יהיה העניין יותר קשה ולא תנוח התנועה ההיא
עד שתאבידהו כל ממונו ...ופעמים יהיה העניין יותר קשה ולא תנוח עד שתנקם ממנו בגופו במיני
ההכאות וחסרון האיברים ,ופעמים יהיה העניין יותר קשה ולא תנוח התנועה ההיא עד שתיקח
נפש המזיק ותסלקו מן המציאות.
ופעמים תהיה תנועת הנפש קטנה לבקשת עונש המזיק ,וזה לקטנות עונו ,עד שתנוח התנועה ההיא
בצעקות וגזמו עליו וקללו אותו ואף על פי שלא ישמע אותו ולא יהיה במעמד ההוא .וזה הוא
מפורסם מפועל בעלי החמה והכעס שהם תנוח נפשם בזה השיעור מהחטאים הקלים מאד ואף-
על-פי שיהיה החוטא בלתי יודע בכעסם וגידופיהם בלתי שומע.
הסבר לנזק הנגרם למקלל עצמו
ואולי היה עולה במחשבתנו כי תכלית מה שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהיה שומע אותה,
למה שישיגהו מן הצער והכאב ,אבל קללת חרש אחר שלא ישמע ושלא יכאב בו שלא יהיה חוטא
בזה ,הנה הודיענו שהוא אסור והזהיר ממנו .כי התורה לא הקפידה בעניין המקולל לבד אבל
שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

9

בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
הקפידה בעניין המקלל גם כן שהזהירה שלא יניע נפשו אל הנקמה ולא ירגילה לכעוס ...ולשון
"בעַ ְמָך ל ֹא ָתאֹר" (שמות ,כ"ב,
ספרא" :אין לי אלא חרש ,מנין לרבות את כל האדם? תלמוד לומרְ :
כ"ז) .אם כן למה נאמר חרש? מה חרש מיוחד? שהוא בחיים יצא המת שאינו בחיים.
במכילתא (משפטים ,כ"א י"ז) "ל ֹא ְת ַקלֵ ל חֵ ֵרׁש"  -דבר הכתוב באומללין שבאדם .וכל מה שאמרנו
בתנאי שיקלל בשם .וכן כשקילל עצמו לוקה.
הנה כבר התבאר לך שמי שיקלל חברו בשם עובר בלאו אחד והוא" :ל ֹא ְת ַקלֵל ֵח ֵרׁש" (ויקרא ,י"ט,
י"ד).
ומי שיקלל הדיין עובר בשני לאווין ולוקה שתים.
ומי שיקלל נשיא לוקה שלש.
ולשון מכילתא (שם כ"ב כ"ז) :כשהוא אומר "וְ נ ִָּשיא בְ עַ ְמָך"  -אחד דיין ואחד נשיא במשמע .ומה
ֹלקים ל ֹא ְת ַקלֵ ל"? לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו .מכאן אמרו יש
תלמוד לומר "אֱ ִּ
מדבר דבר אחד וחייב עליו משום ארבעה דברים :בן נשיא שקלל אביו חייב עליו משום ארבעה
דברים :משום לא תקלל חרש ,משום האב ,משום דיין ,ומשום נשיא בעמך".
ספר החינוך מצווה ס"ט ,דיבור המתחיל מדיני המצווה:
מדיני המצווה בדיינין ,מה שאמרו שאין חיוב הלאו אלא על המקלל הדיין בשם משמות השם
יתברך ,כגון י  -ה או שד  -י ואלוקים וכיוצא בהן ,או בכינוי ,כגון "חנון"" ,קנוא" וכיוצא בהן ,אבל
בלא שם וכינוי כגון "ארור פלוני" או "אל יהי ברוך" אין בו חיוב לאו אבל אסור הוא .ומה שפירשו
ז"ל גם כן בעניין זה שהחיוב אינו שבמקללו בלשון הקודש דווקא אלא אפילו בכל לשון".
לקט בעניין חומרת ניבול פה
א .הפוגם פיו בדבר נבלה פוגם בנפשו.
ב .האסור לנבל פה לא נאמר דווקא במי שדמו רותח (כועס) ,אלא גם במי שמדבר דברי נבלות פה
דרך שחוק בעלמא הדבר אסור ,כי נבול פה הוא ערוותו של הדבור ממש ואסור מצד עצמו  -מלבד
היותו גורם ומביא ייסורים אחרים.
ג" .קללת חכם אפילו על חינם היא באה" (ברכות נ"ו ע"א) או בצורה אחרת "אפילו על תנאי היא
באה" (מכות י"א ע"א).
אפשר לדבר על כך שיש התלבטות למי לתת לקרוא בתורה או לעלות לתורה בפרשת התוכחות
מחשש שמא יקרה לו משהו מקריאת הקללות הכתובות בתורה .עניין זה מדגים עד כמה קללה
היא דבר מסוכן שעל
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בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה בוגרת
שיעור  ,9מתבוננים ובונים ,איסור ניבול פה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
ול לפגוע.
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