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 היקפה ומגבלותיה  –מחות הזכות ל 
  צחק לישי בן י א

הרווחות   האנושיות  התופעות  בעולם  אחת 
ה  עניינה  על    זכותהמודרני,  תיגר  לקרוא 
האחר של  זאת  .מעשיו  לזכות  רבים  ,  שמות 

להוכיח  :כמו ולהפגין  , לבקר,  כולם  ו  ,למחות 
  נוטל אדם בו שן הפשוט קרו העימושתתים על 

דם  אעמדתו כלפי    חירות לעצמו להשמיע את 
 ו כנגד השלטון.  או קבוצת אנשים, א אחר 

העמדה   והבעת  המחשבה  חירות 
לשחרר  ומאפשר האדם  לבני  על  ו  , ביקורתת 

מד  מצויה  זו  זכות  בעת  בסיס  ישראל  ינת 
בעיצומ מחאותשל    ו האחרונה  העוקב    . גל 

התקשו  המחאהדרכי  אחר   אינו    רתבאמצעי 
מהשאלה להתחמק  הראויה  יכול  הדרך  מהי   ,

להו המחאה  מח   עיבהנכונה  בשם  האם  אה. 
בשם    מותר האם  אחר,  של  דמו  להתיר 

צודקת  ההפגנה  גם אם  ההפגנה מותר להסית,  
שתהיה,   האם  ככל  הדרכים  ולסיכום,  כל 

 כשרות להביע מחאה. 

שנשיב   זו  לפני  כמושכל לשאלה  נניח 
להגדיר  ש  ,יסוד גבולקשה  המחאאת  ,  הות 

וע  קב וללתוכה  ליצוק תוכן    מאודעד למסובך  ו
הנושא הזה נידון בהרחבה    ,ואכן  . תומרמסלה  

מה מה  פן הן  והן   1הדמוקרטי.   פןהיהודי 

 
בן    * מרצה  אלישי  ומגשר,  דין  עורך  במרכז  יצחק, 

' ובעלים של משרד  האקדמי  ומשפט'  שערי מדע 
 .עורכי דין 

יהיו דברינו כאן לעילוי נשמת אימי מורתי רבקה    **
 חיון ז"ל.

,  "ת ותוכחות הפגנו "ראו בהקשר זה, משה מלכה,  ת1
ל  49ח  תחומין   יהודה  מחאה "י,  ו)תשמ"ז(; 

  238עמ'    יד,ומין  תח ,  "הפרשת העברין מעבירתוו
ורהפטיג איתמר  שמפריעות  הפגנות  ",  )תשנ"ד(; 

עמ'  תחומין  ,  "לרבים דוד    229לה,  )תשע"ה(; 
עיוני  ,  "הזכות להפגין ולהתקהל בישראל"ליבאי,  
עמ  משפט   מדינה  ; תשל"ג(-)תשל"ב  54ב,   ברק 

וגשל,   הפגנ"ודרור  מאיים:  למטרד  מחאה    ה בין 
ביתם   ציבורליד  אנשי  עמ'  חוקים  ,  "של    197ב 

תוך   ,ברשימה זו נבקש לפתוח צוהר לסוגיה זו
אםטורטש גם  גסים  ,  דרכי של    ,בקווים 
לידי  כ  ,ותלגיטימיהמחאה  ה באות  שהן  פי 

   .ובפרשתנו העברימשפט מקורות ה ביטוי ב

חומשי  האחרון מבין חמשת  ספר דברים,  
, שבו הוא נושא  ו של משהגם ספרוא ה,  תורה
ישראלהאחרון    מונאו  את הרואים   .לעם  יש 
רזה    ספרב חוקיםימעין    הנחיות ו  ענון 

הכניסה    אחרונות  ישראל  לקראת  בני  של 
 לארץ ישראל. 

הראשון דברים  , בחלקו    מוקדש  ספר 
א  בעיקר משה  ישראללתוכחת  בני    . ת 
מונו  בפרשת על  כיחמשה  ישראל  עם    את 

כלפ ואתחנן    . םיישמ  י חטאיהם  הוא  בפרשת 
ישראל  מוכיח   עם  אותו  את  כך ומבקר  על 

עולם ובגללם    כעס עליו ריבונו של  יםבעטיש
לארץ   נכנס  לא  שאנו  המובטהוא  כפי  חת, 

" ְנֶכם  י ּב    ה'  רּב  ְתע  ּי  ו  קוראים:  ע  ג:כו)  " ְלמ    ,(דב' 
" ְתא    'הו  ובהמשך  ל  יּב    ףּנ  ה  יֶכםּד    ע  שם  )  "ְבר 

ת מתו  .(ד:כא משך  שה הביוה  וכחת  וא  קורת 
לארץ  הכניסה  ערב  ישראל  בני  כלפי    מטיח 

 נו.  אבקש לצאת אל דיונ

הנא לפני  רב  םו עוד  משה  נו  של 
  א הישנצטוו ישראל  מצוות  האחת  ,  נובפרשת

"וצומ ח  ֹוהת  יח  ּתֹו  כ  יֶתָך  ֶאת   כ  יט:יז)  "ֲעמ    .(וי' 
שבין    המצוו התחולת   עניינים  על  הן  פרוסה 

.  ל-לא   םשבין אדם  יני עניעל  אדם לחברו והן  
 :  פוסק הרמב"םכך למשל 

בדרך   שהלך  או  שחטא  חבירו  הרואה 
להחזיר מצוה  טובה  למוטב  לא  ו 

עצמו   על  חוטא  שהוא  ולהודיעו 
שנאמר   הרעים  ח  ֹוה" במעשיו  יח  ּתֹו  כ    כ 
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יֶתָך  ֶאת ח"ֲעמ  את  המוכיח  בין  ,  בירו 
שבינו   בדברים  בדברים  בין  לבינו, 

 2. ו לבין המקוםשבינ

שהרמ את   ב"םלפני    ,התוכחהות  מצו  מפרט 
מקדים   נורמטיביותהוא  יש   קביעות  אשר 

ל אזהרה  תמרורי  להציב  כדי  ם  אדבהם 
כך למשל    ה זו. מבקש לעשות שימוש במצווה

שש  ,קובעהוא   עליו    ,מוחההמבקר  לפני 
ולא רק שאין    ,'שונאים'לו  להיות במצב שאין  

שו לאהוב  אלא    ,נאיםלו  מסוגל  את  הוא 
   :םלוכ

אדם לאהוב את כל אחד    על כל  מצוה
שנאמר   כגופו  מישראל  בְ "ואחד    ּת  ְוָאה 

ֲעָך   , לפיכך צריך לספר  (שם:יח)  "ָךֹומּכ  ְלר 
בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס  

בכ ורוצה  עצמו  ממון  עצמועל    .בוד 
חלק   לו  אין  חבירו  בקלון  והמתכבד 

  3. לעולם הבא

פחות  יעמוסיף  הרמב"ם  שך  בהמ לא  קרון 
  :חשוב

השונא מיש  כל  בלאחד  עובר יראל  בו 
שנאמר   תעשה    ֶאת   אנ  ׂשְ ת    ֹלא 'בלא 

יָך   ֶבָךּב  ָאח  )ְלב  הזהירה    ... (שם:יז'  ולא 
  4. תורה אלא על שנאה שבלב

הרמב"ם   הקדים  בכדי  חובת  את  לא  עניין 
אד לכל  והאהבה  אף ם,  לשנוא  שלא  החובה 

התוכחה. לחובת  ללמדהרמב"  אחד  ביקש    , ם 
מניע  מ  גיעהיא מוכחה אם התל קיום לשאין כ

או   אינטרסים   ת מבוססזר  ים.  פסול  על 
אחרות שאלפ  ,במילים  להוכיח  דםני  ,  ניגש 
  עליו   ו,כנגד  להפגין  או  לזולת  למחות, להתנגד

פנימי   בירור  שלעל  לערוך  .  למבוקר  והיחס 
  וא ההאחד, ש  :עמוד בשני תנאים  כלומר, עליו

  אינו וא  הש  ,, והשנימוהוכ  קרמבות ה אוהב א
אתנשו תנאהמבוקר.    א  שני  ים  בהתקיימות 

 .  זכות הביקורת  אלה מתקיימת גם

לבקר  כש כדי  הנדרש  ברף  עומד  המבקר 
כיצד  עליו  אחרים,   את  לדעת  לבקר  נכון 
ה  .האחר לשנות  וא  אם  ולהשפיע  מעוניין 

ש  ,מחאתו  באמצעות להקפיד   היאעליו 
הולמת  יעשהת ומ  ,בדרך  כך   .כובדתראויה 

 
 . הלכות דעות, פרק ו, הלכה ז  משנה תורהרמב"ם     2
 ., הלכה גשם   3
 . ה  , הלכהשם   4

מסבירלמשל רש"י  את  וק  סהפאת    ,  הפותח 
יםּדְ ה    הּלֶ א  "  :פרשהה ר  ּבֶ   רׁשֶ אֲ   ב    ל ּכ    ֶאל  הׁשֶ מ    רּד 
לׂשְ י   א  לפי שהן דברי תוכחות,  "  –  ( אדב' א:)  "ר 

המקומ כל  כאן  לפני  ומנה  שהכעיסו  ות 
את לפיכך    בהן,  (ל-=הא )ם  המקו   סתם 

של  כבודן  מפני  ברמז,  והזכירן  הדברים 
  ישראל".

ל רבורש"י  ממשה  צריכה  מד  שמחאה  נו 
  ו לדי    ,הראשון  :ת חשוביםלהכיל שני עקרונו

הדברים  אם  מבקר  ל על  בביקורתו  רק  יעמוד 
י כבר  המבוקר  שכן  התכוון    ביןברמז,  למה 

של   כבודו  הוא  השני  והעקרון  המבקר. 
צודק    ,כלומר  .המבוקר שהמבקר  אף  על 

יש   ונכונה  רצויה  ראויה,  ומחאתו  בביקורתו, 
 בודו של המבוקר.  שמירה על כ תוך הלעשות

  ונכנסוחים את ההלכה  מנ   העקרונות אל
של  ל החוקים  ספר  קובע  ה  ,הרמב"םתוך 
ובלשון  ש "בנחת  להיות  צריכה  התוכחה 

רישה לדבר בלשון ראויה ומאופקת  דה  5רכה".
כך כל  וחשובה  מהותית  שהרמב"ם    ,היא 

הצורה   את  ומחדד  להוכיח שמוסיף  ראוי    בה 
  6וקובע:

את  וכיהמ לו  חח  ידבר  לא  תחלה  בירו 
שיכלימנ עד  שאסור   ו...קשות  מכאן 

שכן  וכל  ישראל  את  להכלים  לאדם 
זהר שלא  ילפיכך צריך אדם לה  ...ברבים

גדול,   בין  בין קטן  לבייש חבירו ברבים 
ממנו,   בוש  שהוא  בשם  לו  יקרא  ולא 
  .ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו

אמורים דברים  שבין    ?במה  בדברים 
 . וחבירלם אד

בפרץה לעמוד  אדם  צריך  תמיד  ,  ותלמח  ,אם 
נכונים גם    ההאם דברים אל  ?להפגין ולהוכיח
ההפגנה   במרחב  נערכת  כאשר  דעות  כנגד 

  ה כיצד יש ליישם דברים אל  ,ובכלל  ?הציבורי
  מבקשים למחות כנגד תפיסת עולםמקום שב
כאשר  מדיניות שלטונית. קושי זה מתחדד    או

ציבור בשאלות  החלטה  איות  י ההכרעה  נה 
שהבינארית   בין  בחירה  קמאפשרת  צוות  תי 

היםמנוגד מקבלת  בהרבה  מורכבת  מציאות  . 
בין  החלטות   כאשר    ;לבןלשחור  ברורות 

שלבעיות   מניחה  הדמוקרטית  התפיסה 

 
 הלכה ז.שם,     5
 הלכה ח.ם,  ש   6
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מוחלטת שאותה   אין תשובה אחת  חברתיות 
  יש ליישם ולאורה נכון לפעול.

אלו   בשאלות  דיון  של  שתחילתו  דומה 
מ לצאת  היגצריכה  השתו  של  אי"ה  רמרתקת 

 :שובנו יסוד חשמלמד ,קוק

עצמו   כח  להגביר  צריך  שהאדם  כשם 
יותר   מאחרים  מושפע  להיות  שלא 
מדאי, כך צריך שלא לחפוץ להיות יותר  
לאכוף   אחרים,  על  משפיע  מהראוי 
דעותיו   מידותיו,  את  לקבל  עליהם 

 7. הפרטיים וכל כיוצא בזה

אחר,   שללשון  גישתו  הוא  קוק    בהר  בעומק 
מסלול לפתח  התוכנוסף    מבקש  חה  בנתיבי 

כפייה   –א  ווה המיעדר  מצד  המבקרה    פגין, 
ה השניכלפי  להפעיל  .  צד  מבקש  זה  מסלול 

עיקרון   שהמבקר    ;ההדדיותאת  כמו  בדיוק 
שלו   עצמאית  אוטונומיה  לשמר  מעוניין 
עליו   שיכפו  מוכן  אינו  והוא  חייו,  בניהול 

כפי   המציאות  את  באותה  היא,  שלקבל 
בדיוק  המי לא  דה  שהוא  לקבל  יוכל  עליו 

כי גם הם מצווים    , ת דעתו על האחרלכפות א
 . יםח ולא להיות מושפעולהגביר כ

השני   האדמו"ר  בורנשטיין,  שמואל  הרב 
מחבר הספר   (,1926-1855)בחסידות סוכטשוב  

עמדשמואל"מ"שם   הפסוק    ,  ן ּי  ו  "על    ... םׁש    ח 
ר ה  ה  יט:ב)  "ֶנֶגד  את  הסברו  ב  תבכו  (שמ' 

אדם  ביחס לשצריך אדם לחוש  דרגות האהבה  
  8:ראח

במתן כתיב    והנה  ןּי  ו  "תורה    םׁש    ח 
לׂשְ י   א  ןּי  ו  'בלשון    ..."ר  חן  'ח  לשון    ,הוא 

אך    שדרכו של חבירו מצא חן בעיניו...
הוא   גדול  לומר דאף דלכאורה דבר  יש 
  ,מאוד שדרכו של חבירו ישא חן בעיניו

דעותיהם   אין  שוות,  כי  האדם  בני  של 
בהעמ מקום  יש מכל  עוד  הדבר  על  יק 

אהוב כל איש ו ללה מזו, והיינמעלה גדו
  ,אף כשדרכו לא מצא חן בעיניוישראל  

  ,אחרי שיודע מטרת כוונתו שהיא לטוב
השכל מדרך  שטועה  דרכו    .אף  שבאם 

ופן   רבותא,  כך  כל  אין  בעיניו  חן  מצא 
בעיניו   דרכו  יכשר  לא  פעם  בשום 

ההת כשמתאחד תיפסק  אבל    אחדות, 

 
 .סקה סגפ, ברכות פרק תשיעי,  עין אי"ה     7
משמואל,    8 ד  שם  תרע"ב  במדבר,'  חלק    ,שבועות 

 . מתן תורה"בדב"ה "והנה  

מטר בשביל  קשר  עימו  הוא  כוונתו  ת 
ך לאהוב הדרא, ובאמת שזוהי  של קיימ

ישר איש  כי  כל  ליראה  הכל  אל  חפצים 
 . את שמך אלא ששאור שבעיסה מעכב

, באהבת ישראל  "שמואלמשם  "הבעל    שיטתל
מדרגות וקלה  :יש שתי  והיא    ,האחת פשוטה 

ה  את  אוהב  אני  שאולי    זולתכאשר  למרות 
מזועד זו  שונות  יותר    .ותינו  גבוהה  מדרגה 

האוהב   אדם  של  זו  למרות  היא  חבירו  את 
ינה מוצאת חן בעיני המתבונן. מצב  א  שדרכו
הואיותרקשה  כזה   שכן  והוא    יותר,  מורכב  , 

ע עד  מצריך  יגיע  שבודה אישית של המתבונן 
אינן   שדעותיו  זה  את  אוהב  שהוא  למקום 

  .כשלו

לנוכח    ףתוקמקבלים משנה    הדברים אל
נשהתקופה   פרשתבה  צום  ל  וךסמב,  נוקראת 

אבל בעם ישראל של  יום    שהואתשעה באב,  
חיהיא    יוסיבותמ שאחת   ופילוג שנאת    נם 

נו  . משה רבששררו בעם ישראל קודם החורבן
בתוכחהכאן  נו  מלמד ביקורת    פרק  וכיצד 

 צריכה להיות.  

הולכים   רבבואם  משה  של    , נודרכו 
שהמפגין אוהב    יות מהמקוםהפגנה צריכה לה

מי   מכבד את האחר  ודו,  נגכ  ןמפגיהוא  שאת 
אף   יכולים  )בעיניו(   שלונויכעל  מסרים   .

הס באמצעות  נועם,  בדרכי  גם  ברה,  לעבור 
גם    ה.ת הס  וללא  מותהתלהללא   לעורר  אין 
 לבזות.   אולהתבזות , קציותופרוב

צריכ אהבה, בלהיות    ותמחאות  של  דרך 
והכלה בשונות,  הכרה  של    ת ניעוצ תחושת  , 

מחשבהמפגין   מחאתו  ש  התוך  אינה  אולי 
   .נהנכו

  
 הנשיא  קרן מופץ בסיוע יוע הדף השב

 מידע שלהבאתר ם ג עומופי, דעמה ולרלתו
 :תוב בכת ןאיל-אוניברסיטת בר

asha2r/pahttp://www1.biu.ac.il 
  ac.iliuafshv@mail.bd.:ל של הדף"אדוובת כת
שבוע  י דמ את הדף בלקו ולזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל תסיטאוניבר -הדף השבועי   

 ת העלון שמור על קדולשיש 

 
 

 ן  "ר צבי שמעו ד   עורך: 
 ף כהן שי רחל ה : לשון כת  ור ע 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

