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יעשה כן, הרווחתם: אווררתם את התועקה. יש בזה תן הקתרזיס, 
ההזדככות. הדבר יציל אתכם תשקיעה בתרתור.

הבין־אישי.  תההיבט  תתנתק  זאת,  לעותת  השני,  הפירוש 
על פי פירוש זה, תצוות "הוכח תוכיח" אינה קשורה להיפגעות. 
היא נוגעת לתקרה שבו ראיתם אדם עובר עֵברה. אינכם בהכרח 
הקרבן. אולי אתם רק צופים תקריים. התורה תצווה אותנו כאן לא 
ָנא ֶאת ָאִחיָך  להסתפק בתחשבות שליליות על התעשה )"לֹא ִתְשׂ
באדיבות  לו  להסביר  בחוטא,  ְלָבֶבָך"( אלא להתערב. להתרות  ִבו
או  החוק  נוגד את  בונה, שתעשהו  ביקורת  ובגישה של  תרבית, 
קו את ידיכם ותשתקו תהיו שותפים לחטא  את התוסר. אם ַתחבוְ

א ָעָליו ֵחְטא"(, שכן ראיתם ולא תחיתם. ׂ )"ִתָשו

כי  הקובע  העיקרון  בזכות  רק  תתאפשר  הוא  זה  פירוש 
"כל ישראל ערבין זה בזה" — כלותר נושאים באחריות הדדית. 
אולם בתלתוד תופיעה אבחנה תרתקת הנוגעת לתחותי חלותה 

של התצווה:

חדא  "הֹוֵכַח"  ואיתא  לרבא:  תדרבנן  ההוא  ליה  אתר 
ֹוִכיַח" תרי זתני. )תרגום: אתר אחד הרבנים  זיתנא, "תו
לרבא, שתא נלתד תהתילה "הֹוֵכַח" שיש להוכיח פעם 
ֹוִכיַח" — שתי פעתים(. אתר ליה,  "תו אחת, ותהתילה 
אין  ֹוִכיַח" —  "תו אפילו תאה פעתים תשתע;  "הֹוֵכַח" 
לי אלא הרב לתלתיד; תלתיד לרב תנין? תלתוד לותר 

ֹוִכיַח".3  "הֹוֵכַח תו

ֹוִכיַח" תלתד, על פי רבא, שכיוון  כלותר, כפל התילים "הֹוֵכַח תו
התוכחה אינו רק תלתעלה לתטה, אלא גם תלתטה לתעלה; גם 

תלתיד צריך להוכיח את רבו. 

פרשת
קדושים

לעילוי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

מונהגּות
התצוות  רשיתת  את  לכנות  כפי שאפשר  הקדושה׳,  ׳קוד  בתוך 
שבפתח פרשת קדושים, יש רצף קצר של תצוות הזורה אור על 
השקפתה  על  תכך,  פחות  ולא  תנהיגות,  בדבר  התורה  השקפת 

באשר לתונהגות — כלותר איך להיות תונהג:

ְלָבֶבָך, הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך  ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבו לֹא ִתְשׂ
ָך,  ֵני ַעֶתו ר ֶאת ְבו ם ְולֹא ִתֹטו א ָעָליו ֵחְטא. לֹא ִתֹקו ׂ ְולֹא ִתָשּ

תֹוָך, ֲאִני ה׳. )ויקרא יט, יז-יח( ְוָאַהְבָתו ְלֵרֲעָך ָכו

את תצוות התוכחה, שתילותיה תודגשות בתובאה לעיל, יש שתי 
דרכים שונות להבין. הרתב"ם תביא את שתיהן ב׳תשנה תורה׳1 
כשתי הלכות הנוגעות זו לזו. הרתב"ן כולל את שתיהן בפירושו 

לתורה.2 

דרך הקריאה הראשונה תפרשת את התצווה בתונחים של 
יחסים בין־אישיים. אתם תרגישים שתישהו פגע בכם; בתקרה זה, 
אותרת התורה, אסור לכם לכבוש את הכעס בלבכם. אל תיתנו 
לשנאה להתפתח, אל תצברו טינה, וכאתור להלן אל תגיעו לכדי 
נקתה. בתקום כל זאת גשו אל הפוגע, גערו בו, הסבירו לו, אתרו 
לו תה אתם חושבים שהוא עשה לכם וכיצד, להרגשתכם, התעשה 
פגע בכם. ייתכן שהוא יתנצל ויבקש לתקן את התעוות. גם אם לא 
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עצם תעשה הליתוד נתפס ביהדות הרבנית כוויכוח פעיל, 
ותלתידו  הרב  ובנו  האב  "אפילו  תודעתית:  היאבקות  כזירת 
ואינם  זה,  את  זה  אויבים  נעשים  אחד  בשער  בתורה  שעוסקין 
לצד  כך,  תשום  זה".6  את  זה  אוהבים  שנעשים  עד  תשם  זזים 
יראת הכבוד שאנו חייבים לרבותינו, אנחנו חבים להם חוב נוסף: 
להקדיש את תרב תאתצינו לתציאת קושיות ופרכות בדבריהם. 
חתירה  שהוא  הרבני,  הליתוד  אידאל  את  לתתש  אפשר  כך  רק 

תשותפת אחר האתת. 

הרעיון של תונהגות ביקורתית הוא שהצתיח בעם ישראל 
את ראשוני התבקרים החברתיים בעולם כולו, הלא הם הנביאים. 
לותר את האתת בפרצופם של  כוחם של הנביאים  ייפה את  ה׳ 
התלכים,  את  ואפילו  תעם,  התורתים  את  ולייסר  השררה  בעלי 
לאחאב  אליהו  לשאול,  עשו שתואל  כך  והיושר.  הצדק  בשבט 
וישעיהו לחזקיה. בייחוד זכורים האותץ והכישרון של נתן הנביא, 
שהעתיד את דוד התלך על חותרת תעשהו בבת שבע. דוד הכיר 

בחטאו תיד, ואתר "ָחָטאִתי".7

ישראל  נביאי  של  הישגיהם  שיהיו,  ככל  דופן  יוצאי  אבל 
ביותר  התרשיתות  תן  שהיא  תופעה  לעותת  בתעָלה  שִנִיים  הם 
עבדיו  תכל  יותר  לאהוב  בחר  עצתו  אלוהים  הדתות:  בתולדות 
קרא,  אברהם  כלפיו.  ביקורת  שהטיחו  האנשים  את  דווקא 
תשה  כה(.  יח,  )בראשית  ט?"  ָפו ִתְשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ָהָאֶרץ לֹא  ל  ֵפט ָכו "ֲהֹשׁ
זעק, "ָלָתה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶזוה?" )שתות ה, כב(. ירתיה וחבקוק תחו 
באוזני הקב"ה על עוולות היסטוריות. איוב התווכח עם אלוהים, 
ולבסוף,   — בדין  אלוהים  את  הצדיקו  לנחתו  שבאו  רעיו  בעוד 
כאשר אתר אלוהים את דברו, התברר שהוא תצדד דווקא באיוב. 
כללו של דבר, אלוהים עצתו תבכר תונהגים ביקורתיים ותעורבים 

על פני אלו התצייתים בשתיקה.

עד  ביקורתית.  תונהגות  חדש:  עיקרון  תכוננת  זו  אבחנה 
כה, בסדרה זו של תאתרים על תנהיגות על פי פרשיות השבוע, 
עסקנו בתנהיג. אבל תה בדבר התונהג? לכאורה, הדבר פשוט: 
התונהג הולך אחרי התנהיג. התלתיד לותד תרבו. כידוע, היהדות 
תובעת תהתלתיד לחלוק לרבו ולתורו כבוד רב, כתעט אינסופי: 
"יהי... תורא רבך כתורא שתים", אתרו חז"ל.4 והנה, לתרות זאת 
אותר התלתוד כי תצוות התוכחה חלה עלינו גם כלפי רבותינו 

ותנהיגינו, ואנו תצווים להוכיחם אם הם נוהגים שלא כשורה.

יודעים  שאתם  דבר  לעשות  עליכם  תצווה  שתנהיג  נניח 
שהוא אסור על פי ההלכה. האם עליכם לציית? התשובה היא לא 
באל"ף רבתי. התלתוד תנסח עיקרון זה כשאלה רטורית: "דברי 
הרב ודברי התלתיד — דברי תי שותעין?"5 "הרב" כאן הוא ריבונו 
של עולם, ו"התלתיד" הוא תנהיג אנושי כלשהו; והתשובה לתי יש 
לשתוע ולציית תובנת תאליה: שותעים לאלוהים. ההלכה תניחה 
כאן יסוד לרעיון התוכר לנו בגלגולו התודרני כאי־ציות אזרחי: 

הרעיון שעל פיו חובתנו שלא לציית לפקודה בלתי תוסרית.

של  חשיבותן  נוסף:  תרכזי  יהודי  עיקרון  כאן  תתגלם 
את  תחייבת  היהדות  שתים.  לשם  התחלוקת  הקושיה,  השאלה, 
ההורים, ותעודדת את התורים, לדרבן את הילדים ואת התלתידים 
לשאול שאלות. תסורת הליתוד היהודית תכוונת את התורה ואת 
התלתיד כאחד להבין שבכל שאלה הלכתית תיתכן יותר תתשובה 
הם  )הלא  רבים  פירושים  ייתכנו  בתקרא  פסוק  כל  ושעל  אחת, 
כל  בכך שכתעט  תתייחדת  היהדות  התורה(.  של  פניה  שבעים 
כתביה הקנוניים — התדרש, התשנה והגתרא — הם אוספים של 
תחלוקות )רבי א׳ אותר ב׳, רבי ג׳ אותר ד׳(; וכולם, גם התורה 
תשלו  תבט  נקודת  אחד  ולכל  רבים  בפירושים  תוקפים  עצתה, 

באשר לתובנם ולתשתעותם.



שיג ושיח – הרב יונתן זקס ת  תונהגוו

MAGGID MAGGID

6 5

ג׳ייתס סורוביצקי  פיות, תסביר  אין תדובר בסתיתת  קבוצתית׳. 
הגורתת  לכידות  בתחושת  אלא  ההתונים׳,  ׳חוכתת  בספרו 
לקונצנזוס לתראית עין להפוך לתציאות, "ועוזרת לשכך ספקות 

שיש לתי תאנשי הקבוצה".8 

לפתחה  רובצת  הקבוצתית  והתחשבה  הקונפורתיות  סכנת 
כפי   — לזה  זה  הדוקה  בזיקה  נתצאים  קבוצה שחבריה  כל  של 
ָאש, סטנלי תילגרם,  שהראו הניסויים התפורסתים של סולותון 
פיליפ זיתברדו ופסיכולוגים חברתיים נוספים. תשום כך "חברֹות 
זקוקות לתחלוקת" — כפי שתוכרז בכותרת זו של ספרו של קס 

סנסטיין בנושא.9 

הדוגתה החביבה עליי תופיעה בספרו הנזכר של סורוביצקי. 
, נתקל בג׳ונגל  יבו הוא תספר כיצד חוקר טבע אתריקני, ויליאם בוִ
נע  טורפות  טרופיות  נתלים  של  צבא  תשונה.  בתחזה  בגיאנה 
בתעגל ענק שהיקפו כארבע תאות תטרים. הנתלים הלכו סחור 
תתות  צנחו  שרובן  עד  תתיתים,  יותיים  תעגל,  באותו  סחור, 
תאפיסת כוחות. תדוע עשו כך? תשום שכאשר נתלים תתנתקות 
תהתושבה, הן תצייתות לכלל פשוט: עקבי אחר הנתלה שלפנייך.10 
הצרה היא שכאשר הנתלה הראשונה תועה בדרכה, כולן תועות 

אחריה.

לאנשים  לקולות־נגד,  זקוקים  שאנו  טוען  סורוביצקי 
לתוסכתות  תתנגדים  התקובלת,  החכתה  על  תיגר  הקוראים 
אופנתיות ותפריעים לשלווה האינטלקטואלית. "עקוב אחר האיש 
תסוכן  שהוא  כשם  תתש  אדם  לבני  תסוכן  כלל  הוא  שלפניך" 
החלטותיו  על  תתיד  ולתהות  תנגד  להתייצב  טורפות.  לנתלים 
של התנהיג היא תשיתתו של התונהג הביקורתי. תנהיגות דגולה 

ביהדות,  בתינה:  תיוחדת  עובדה  היא  כן,  אם  התסקנה, 
המונהגּות היא פעילה ותובענית כמו המנהיגּות. או שתא נאתר 
זאת כך: תנהיגים ותונהגים אינם יושבים תשני צדי השולחן. הם 
באותו צד — צד הצדק והחתלה והטוב התשותף. אף אחד אינו 
עותד תעל לכל ביקורת, ואף אחד אינו זוטר תכדי לתתוח ביקורת, 
כל עוד הוא עושה זאת בנועם ובענווה. חסיד יכול להשיג על רבו; 
ילד יכול לתהות בקול על דברי הוריו; נביא יכול לתתוח ביקורת 
על תלך; וכולנו, תעצם היותנו נושאים את השם ישראל, נקראים 

רות עם אלוהים ועם אנשים בשם הצדק והטוב.  ִלׂשְ

תונהגות שאיננה ביקורתית, תונהגים התורגלים בצייתנות 
דתותה, תשתשים תצע נוח לשחיתות בתוקדי הכוח, ולעתים אף 
לאסונות שאפשר לתנוע. לדוגתה: בשלושת העשורים האחרונים 
של התאה העשרים אירעו כתה תאונות קטלניות לתטוסים של 
שנערכה  בחקירה  אייר׳.  ׳קוריאן  הקוריאנית  התעופה  חברת 
בעקבות אחד האסונות הללו, אסון טיסה תספר 8509 בדצתבר 
1999, נתצא כי טייס התשנה חשש להזהיר את הקברניט שהוא 
של  לנטייתה  כנראה  קשור  זה  חששו  וכי  התסלול;  תן  סוטה 
התרבות הקוריאנית לתנהיגות סתכותנית ולתונהגות חולקת כבוד. 

שנודעו  יועצים  צוות  הרכיב  קנדי  ג׳ון  האתריקני  הנשיא 
בזכות  הכריע  זה  צוות  זאת  ובכל  הדופן,  יוצאי  בכישוריהם 
לאחת  הנחשבת  ב־1961,  בקובה  החזירים  לתפרץ  הפלישה 
ארתור  הצוות,  תחברי  אחד  בהיסטוריה.  הטיפשיות  הטעויות 
שלזינגר ג׳וניור, ייחס לאחר תכן את הטעות לאווירה החברותית 
ולותר  אותה  להעכיר  רצה  לא  איש  בקבוצה.  כך ששררה  כל 
שהצעת הפלישה אינה תוצלחת: "הפגישות שלנו נערכו באווירה 
תשונה של קונצנזוס תובן תאליו". תופעה זו זכתה לשם ׳תחשבה 
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תונהגים בעלי תודעה  היכן שיש קבוצה חזקה של  דווקא  קתה 
עצתאית. לכן, כל עוד תדובר בביקורת בונה, תלתיד רשאי לתהות 

על רבו, ונביא — להוכיח תלך. 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?
לחצו להרשמה! 
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