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 חובת הביקורת על עסקני ציבור ועל תלמידי חכמים
 ארנון קימלמן

 
 ובפרשתנו מסופר על מקרה שהוא דוגמה ומופת של כפיות טובה כלפי מנהיג בישראל. שוטרי בני ישראל בא

בטרוניות כלפי משה ואהרון לאחר שהללו באו בדברים לראשונה עם פרעה בניסיון לשחרר את בני ישראל 
ְפְגעּו ֶאת" מעבדות לחירות: ם ֵמֵאת ַפְרֹעה. ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ה' -ֹמֶשה ְוֶאת-ַויִּ ם ְבֵצאתָּ אתָּ ְקרָּ ים לִּ בִּ צָּ ַאֲהֹרן נִּ

ְבַאְש  ְשֹפט ֲאֶשר הִּ ֶתת-ֶתם ֶאתֲעֵליֶכם ְויִּ יו לָּ דָּ ְרֵגנּו-ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעבָּ ם ְלהָּ  .כא(-)ה:כ" ֶחֶרב ְביָּדָּ
רש"י על אתר אומר לענייננו: ויפגעו אנשים מישראל את משה ואת אהרן וגו'. ורבותינו דרשו, כל        

בִּ  צָּ ים'" )במ' טז:כז(. דומה כי רש"י התקשה לייחס "ניצים" ו"ניצבים" דתן ואבירם היו, שנאמר בהם 'יְָּצאּו נִּ
את התלונות כלפי משה ואהרון לשוטרים, מאחר שהללו היו צדיקים, ולפי המדרש זכו אף להיות חברי 
הסנהדרין. לכן בחר לייחס את המתקפה על צעדיהם של משה ואהרון לסתם "אנשים מישראל", שעל פי 

 נבלעו באדמה לאחר שהצרו על משה ואהרון בעדת קורח. היו דתן ואבירם שמאוחר יותר 1מדרש תנחומא
מייחסת את עצם הטחת התלונות כלפי משה ואהרון לאותה רוח תבוסתנות שהכתה בעם  2נחמה ליבוביץ

כג( שלא היה מקום לשלוח אותו מלכתחילה למשימה. -ואף השפיעה על משה רבנו הטוען בפני הקב"ה )ה:כב
 נים רבות של עבדות ושלילת הרצון החופשי והלגיטימי של העם.נמיכות רוח זו הייתה תוצאה של ש

לאחר שראינו את תוצאותיה הפוגעניות של ביקורת שלילית ומשוללת כל יסוד כלפי מנהיג בישראל, 
עלינו לשאול את עצמנו: מה הם המדדים להבעת ביקורת כלפי אנשים בתפקידי הנהגה, בין שהיא מופנית 

כוונת לעסקני ציבור? כלום ייתכן כי נאסר כליל להביע ביקורת כלפי נבחרי לתלמידי חכמים בין שהיא מ
 הציבור ומנהיגיו, אף אם מדובר בביקורת בונה או לתועלת הציבור? 

כידוע, חובת הביקורת נובעת בעיקרה ממצוות התוכחה. הגמרא במסכת בבא מציעא )לא.( אומרת כי 
ו. ברם, תוכחה כזו דורשת זהירות רבה, ואכן במקורות מצוות תוכחה קיימת גם ביחסים שבין תלמיד לרב

המשפט העברי קיימים סייגים רבים על מתיחת ביקורת על רבנים ותלמידי חכמים. לדוגמה, הגמרא אומרת 
במסכת סנהדרין: "אמר רב חסדא: כל החולק על רבו כחולק על השכינה... אמר רבי אבהו: כל המהרהר אחר 

 במסכת ברכות )יט.( נאמר:  3נה" )קי.(. דברים אלו אף נפסקו להלכה בשו"ע.רבו כאילו מהרהר אחר השכי
תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. 
"שמא" סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה. והני מילי בדברים שבגופו, אבל בממונא עד דמהדר למריה 

 עד שיחזיר לבעליו(. -מון )אבל במ
עוסק בדרך שיש להוכיח אדם שחטא כדי שלא להכלימו, והוא  4רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, החפץ חיים,

 מתבסס על הגמרא דלעיל ממסכת ברכות כאשר הוא דן בתוכחת תלמיד חכם: 
כם וירא חטא אך עתה גבר אפילו אם הוא רק אדם בינוני בשאר דברים, וכל שכן אם הוא איש תלמיד ח ...וכל זה

יצרו עליו, בודאי עון גדול הוא לפרסם חטאו, ואסור אפילו להרהר אחריו, כי בודאי עשה תשובה, וכמו שאמרו 
  5.חז"ל: "אם ראית תלמיד חכם שעבר עברה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום", שבודאי עשה תשובה

                                                           
  שמונה ותושב העיר העתיקה צפת.-ארנון קימלמן הוא שופט לענייני משפחה בבית משפט השלום בקרית 
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 .וארא אות ו'; שמות רבה ה, כ; ו, ב    
 .101, עמ' 1891, ירושלים עיונים בספר שמות  2
 ניו יארק תשמ"ז, חלק ו, ל. משנה הלכות; לאיסור הרהור אחר הרב ראו גם שו"ת שו"ע יורה דעה רמב, ב  3
 חלק א, הלכות איסורי לשון הרע, כלל ד, סעיף ד. חפץ חיים  4



2 

 

 לאיסור ההרהור אחר תלמיד חכם שחטא: החפץ חיים בפירושו "באר מים חיים" על אתר מוסיף סייג 
יש לומר דדוקא למחר ולאחר זמן צריך להחזיק בודאי שעשה תשובה וכדמשמע לישנא אם ראית וכו' בלילה 

 .אבל בעת מעשה גופא בודאי חייב להוכיחואל תהרהר אחריו ביום שבודאי עשה תשובה 
ים בקיום מצוות תוכחה, הרי כאשר בשונה מהרגישות הרבה שמגלים המקורות לכבודם של תלמידי חכמ

מדובר בעסקני ציבור, הגישה ביקורתית בהרבה. לדוגמה, במסכת יומא )פו:( נאמר לענייננו: "מפרסמין את 
החנפין מפני חילול השם". ועל כך מפרש רש"י: "שהן רשעין ומראין עצמן כצדיקים, אם יש מכיר במעשים 

 1מרים מה הועיל לו זכותו".מצוה לפרסמו מפני חילול השם, שבני אדם או
 יתרה מזו, הגמרא אומרת במסכת יומא )כב:(:        

אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק: אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו 
 מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו: חזור לאחוריך.

ציבור מובאת בתשובותיו של האדמו"ר מצאנז, בעל "דברי חיים", שבהן  דוגמה לביקורת נוקבת על מנהיגי
  1(:18-הוא מתאר את עסקני הציבור בימיו )המאה ה

מי הוא הנושא ונותן בעסק הזה, מסתמא הנגידים הנכנסים בעובי הקורה לטובת הכלל, ואח"כ מרבים בהוצאות 
מיים ולטובת הכלל. ובעיני ראיתי גודל העושק ש-אין מספר ועושים חשבון צדק... ועושים תקנות הכול לשם

שמיים" וגם אם נמנה איזה נאמן מסתמא נוטה אחר הנגידים כידוע. וגם אם לפעמים -הנעשה בעיר והכל "לשם
נושאים ונותנים שני אנשים או ג' משני הצדדים דרך שכמה יבואו לרצח האביונים... ואין בזה לבוא על המחקר 

וע העשיר על העני. ולכן נכון שבית דין של שלושה יעמדו היטב על המחקר... ואל ע"י אסיפה ברבים, כי יד
תשגיח ברבני העיירות המצפצפים והמהגים גם לגלות גודלם... ואין להביא ראיה מדורות הראשונים שרוב 

ו הרבים נגידי הקהל היו צדיקים כאשר אבותינו סיפרו לנו. וגם היה הבושה גדולה לפני ת"ח אבל עתה בעונותינ
המנהיגים המה לא בגדר צדיקים וחוצפא יסגא בעקבות משיחא ובפרט בעוסקי באמונה לטובת הכלל... ועושים 

 תקנות סדום הכול "לשם שמיים" ולכן ראוי לחקור הרבה בזה.
מכאן שגם נבחרי הציבור, לדעת בעל "דברי חיים", זקוקים לפיקוח, לביקורת ולשמירה של הציבור שהם 

אם לא כן, עלולה להיווצר סיטואציה מסוכנת שבה אנשים שאינם ראויים ייטלו לידיהם את מייצגים, ש
 מוסרות השררה וירמסו ברגל גסה את זכויות הציבור.

למרות מעמדם הרם של מנהיגי הציבור ונבחריו והצורך לשמור על כבודם, אין להירתע כלל  – לסיכום
ורת בונה ּומתקנת על פועליהם, אף אם הדבר כרוך בחדירה ּוכלל מפיקוח על מעשיהם ולעתים אף מהבעת ביק

 לעולמם הפרטי.

                                                                                                                                                                                              
 וראו רמב"ם, הלכות דעות ו, ז, הפוסק כי על התלמיד להיזהר להוכיח את רבו בצורה מכובדת.  5
מעניה שרי ליה לבזוייה", כלומר מי שיצא לו שם רע מותר לבזותו, שכן לדברי וראו מסכת מגילה, כה: "האי מאן דסנאי שו  6

 רש"י "יוצאות עליו שמועות רעות ושנואות שהוא נואף."
 , חו"מ סימן כה.דברי חייםשו"ת   7


