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ענישה גופנית :האם השתנו הזמנים?
אנשים מסוימים מערערים על הגישה החינוכית החיובית והרכה יותר הנהוגה כיום ,שבה תומכים רוב
גדולי ישראל והמחנכים בדורנו .אנשים אלה מסתמכים על הגמרא בכתובות דף נ' ע"א הממליצה על גישה
קפדנית בלימוד עם ילדים מעל גיל  ,12כולל ענישה גופנית ומניעת מזון )ראה רש"י שם( .בתגובה ,אני
מבקש להעלות את הנושאים הבאים:

הכוונה שמאחורי המשמעת
ייתכן שבדורות קודמים ,הטלת המשמעת של הורים )ומורים( בדרך כלל נבעה מתוך רגש של אחריות
כלפי הילד ולא מתוך כעס ותחושות "בעלות" .עובדה זו משנה לאין ערוך את השפעת המשמעת על הילד.
הרב יצחק קירצנר  1מצטט את דברי הרמב"ם )סנהדרין טז:ט( שנציג הבית דין האחראי על נתינת
מלקות חייב להיות "יתר בדעה וחסר בכוח" .אנו מבינים מדוע עליו להיות "חסר בכוח" )מתוך
רחמנות על מקבל המכות( ,אך איזו "דעה" נדרשת לתפקיד ההלקאה? הרב קירצנר עונה שיש
צורך בתבונה כדי להבין את גישתה של התורה לענישה )דהיינו :העונש הוא לטובת החוטא ואינו
משמש אמצעי נקמה(" .ככל הנראה ,שינוי הגישה הזה מועבר במלקות עצמן – יש אנרגיה
מסוימת שזורמת מהשוט אל גבו של המקבל .יש ביכולתו להבחין בהבדל בין מלקות של אהבה
ותיקון לבין מלקות של הרס ודחייה".
בספר "בינת המידות" ,מספר הגאון רבי משה שפירא" :שמעתי בילדותי מהרבנית דסלר ז"ל,
שאביה הרנ"ז מקלם זצ"ל ה יכה אותה פעמיים בחייה] ...ולדעתה ,היא הפיקה מכך תועלת רבה[.
היה לה אמון מלא באביה שהוא מכה אותה לטובתה בלבד ,ולא מכעס חלילה ]כמה אנשים
בדורנו יכולים להעיד כך על הוריהם?[ ...זהו הכוח של פצעי אוהב ,ורק עליהם נאמר 'חושך
שבטו שונא בנו' ."...אולם ,כאשר שאלו את הרב שפירא האם הוא ממליץ להורים אחרים ליטול
דוגמה מהתנהגות זו ,הוא ענה שכיום הכאה אינה הגישה הראויה .רק אנשים גדולים באמת יכלו
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להרשות לעצמם להטיל משמעת מסוג זה.
יש לציין שמעולם לא הייתה פסיקה הלכתית המתירה להכות ילד מתוך כעס .הגאון מווילנא כותב בספרו
" אבן שלמה" על הפסוק "חושך שבטו שונא בנו" )משלי יג:כד( שהורה המכה את ילדו חייב לעשות זאת
ללא שום סממן של כעס! ולכן הסוגיה של התרת ענישה גופנית בדרך כלל אינה רלוונטית בחיי
3
המציאות.
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 ,Making Sense of Sufferingארטסקרול  ,2002עמ'  ,64הערת שוליים.
 2ספר "בינת המדות :פרקי הדרכה" )הרב יצחק לורנץ ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .(82
 3ראה בקונטרס "חנוך לנער" בספר "מנחת נתן" )הרב נתן חיים אינפלד ,ב"ב תשס"ז( עמ' רס"ח :אם ההכאה מלווה בכעס
)כמו שזה בדרך כלל( אין שום היתר להכות  ...אף אם לא כועס אבל מכה באכזריות גם על זה יש איסור חמור מדאורייתא.
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תקופה שונה
גדולי ישראל רבים ציינו את העובדה ששינוי התקופה )או הטבע האישי של ילדים שונים( מחייב שינוי
בגישה – החל מ אחד הראשונים )ריטב"א ,מועד קטן יז (.שדן עד איזה גיל מותר להכות ילד ,דרך דברי
ה"פרדס יוסף" )לפני כ 80-שנה( על הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים" )שמות טו:כו( וכלה
בגדולי ישראל בני זמננו כגון הרב וולבה שגינה במילים חריפות את השימוש בענישה גופנית במקומות
רבים )כגון בספרו "זריעה ובניין בחינוך"(.
מובא בשם ר' חיים מוולוז'ין שאנשים )ולא רק ילדים( כבר אינם מסוגלים לשמוע דברים קשים,
4
ולכן כל מי שאינו מסוגל להוכיח את זולתו בלשון רכה וללא כעס פטור מחובת תוכחה.
בעל ה"פרדס יוסף" משווה את השינויים בפגיעוּת הרגשית של בני אדם לשינויים במבנה הפיזי שלהם.
לדוגמה ,ישנן תרופות שהועילו לאנשים בדורות קדומים אך בדורנו הן עלולות להזיק לחולים .כן הדבר
גם במובן הרגשי ,כותב ה"פרדס יוסף" :בעבר אנשים הצליחו לשאת תוכחה קשה ואף להפיק ממנה
תועלת ,אך אנשי דורנו אינם מסוגלים לעשות זאת .הרב פאם ב"עטרה למלך" משווה את בני הדורות
הקודמים לכלי מתכת .כאשר כלי מתכת מתלכלך ,מערים עליו מים רותחים )אנלוגיה לתוכחה קשה( והוא
יוצא נקי ומבריק .כיום ,אנו דומים יו תר לכלי חרס – כאשר יוצקים מים רותחים על כלי כזה ,כל מה
5
שנותר הוא שלולית עכורה!
אמנם הרב דסלר התיר הכאה ככלי חינוכי )מכתב מאליהו ,חלק ג' ,עמ' ש"ס( ,אך ייתכן שכיום דעתו
6
הייתה שונה .ואכן ,בספר "אז נדברו אנשי חינוך" כותב המחבר שזו גם דעתו.
הרב שלמה וולבה מתי יחס לשאלה האם ילדים בני זמננו שונים מ ילדי הדורות הקודמים בתגובתם
למשמעת קשה .במכתב הסכמה לספר "נפש הישיבה" ,הוא משבח את המחבר על רגישותו לפגיעוּת
הרגשית של ילדים בני זמננו" .האם דורות קדומים היו בריאים יותר ]מבחינה רגשית[?" שואל הרב
וולבה" .לא נדע" ,הוא עונה ,אך אנו כן יודעים שבתקופה זו עלינו להתייחס ברגישות רבה לפגיעות
7
הזאת.

מה נשתנה?
אנו יוצאים ,אם כן ,מתוך נקודת הנחה שטבעם של אנשים השתנה ,ולכן גישות חינוכיות נוקשות יותר
שיתכן שהיו יעילות בעבר כבר אינן יעילות כיום .לְמָ ה אנו מייחסים את השינויים הללו? נוכל רק להעלות
כמה סברות .לפי דעתי ,אחד הגורמים האפשריים לשינוי זה הוא הלחצים הרגשיים המוגברים המופעלים
כיום על ילדים רבים .טענה זו תישמע מוזרה בעיני רבים ,שכן הדעה המקובלת היא שהילדים של היום
"מפונקים" ו"מקבלים הכול על מגש של כסף" .הדברים אמנם נכונים בתחום המותרות החומריות –
ומצבם של ההורים אינו שונה )כפי שנדון בהמשך( .אך בתחומים חשובים נוספים ,לילדים של היום קשה
 4ספר חינוך מלכותי )רב מרדכי הומינר( עמ' קכ"ז – מביא מספר "מנחת שמואל" )תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין( אות יא' ...
כך קיבלתי מרבותי ובפרט מאדמו"ר רבי חיים מוולוז'ין ,שבזה הזמן קשות אינם נשמעין ,ורק בדברים רכים וטובים.
 5מראי המקומות המקוריים ל"פרדס יוסף" ו"עטרה למלך" מובאים בחלק השני של המאמר.
 6ספר "אז נדברו" – אנשי חינוך )ירושלים תשס"ד – עורך ר' צבי חנוך רפפורט ,עמ'  :(11לפני כחמישים וחמש שנה כתב
הרב דסלר מאמר בנושא" :חושך שבטו שונא בנו" ]מכתמ"א ח"ג עמ'  :[360במאמר זה הוא כותב שקיימת נסיבות שבהן יש
להשתמש בעונש ההכאה .למעשה ,מאז ועד היום הזמנים השתנו – הדור השתנה ,ובעיקר ,הרחוב השתנה ...אמנם יש מקום
להכאה כעונש לעיתים נדירות ,אולם אין להשתמש בעונש זה כשיטה ,כי ברבות השנים בעיה זו מתפרצת וניכרת היטב
בהתנהגותו של הנער.
 7ספר נפש הישיבה )הרב יעקב ב .פרידמן ,עמ' ל'() :מתוך דברי הסכמה של רבי שלמה וולבה( הן הוא הכיר את דורנו ...חדר
לתוך נבכי לבטיו ,ידע את העניות שלנו בדעת ובכח ...האם דורות קדומים היו בריאים יותר? לא נדע...
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יותר מאשר בעבר .להורים רבים יש פחות זמן פנוי להקדיש לילדיהם ,וגם בשעה שהם מבלים אתם,
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הקצב המואץ של אורח החיים המודרני מקשה על יהם להתייחס לילדיהם בסבלנות הראויה.
אך אולי יותר מכול ,השינוי המשמעותי ביותר הוא שהורים כבר אינם מקבלים את העובדה שהילד
הממוצע הוא אכן ממוצע .למעשה הם כן מקבלים עובדה זו ,כל עוד לא מדובר בילד שלהם .הורה בן
זמננו השומע באסיפת הורים שילדו הוא ילד ממוצע עלול להרגיש שעולמו חרב עליו .תופעה זו גורמת
להורים להפעיל לחץ מיותר על ילדיהם ונוטעת בילדים תחושה שהם אינם מקובלים כפי שהם .ייתכן
שהעושר היחסי שממנו נהנים אנשים רבים בחברתנו מאפשר להם למקד את תשומת לבם ומשאביהם
ב"הפקת" המרב מילדיהם בגיל צעיר ב יותר .גם אם ילדים אלו יצליחו להגשים את ציפיות הוריהם
ולגרום להם גאווה ואושר ,הם עלולים להישאר עם תחושת עצמיות בלתי מפותחת שכן הם חיים למען
הוריהם.
אחד ממטופליי ערער על קביעתי שבעיות בהערכה עצמית נובעות בדרך כלל מליקויים במערכת
היחסים ההורית" .זה לא ייתכן!" הוא טען" .הייתי הילד החביב על הוריי ובכל זאת תמיד סבלתי
מבעיות של הערכה עצמית נמוכה ,ולכן זה חייב להיות גנטי" .הצבעתי כל כך שהוא לא היה
"הילד המועדף" של הוריו בתור מענה לצרכיו ,אלא משום שהוא מימש את צרכיהם בצורה
הטובה ביותר – למעשה הוא חי את חייהם במקום את חייו שלו .לא זו בלבד שלא הייתה לו
הערכה עצמית חיובית – אפילו לא הייתה לו תחושת עצמיות מפותחת!
האם זה באמת הגיוני לטעון שילדים "מקבלים הכול על מגש של כסף" בשעה שיש להם צעצועים רבים
מדי אך הם אינם רצויים ומקובלים די הצורך ,או ,במקרה הגרוע יותר ,כאשר הם תמיד נדרשים להתמקד
בצרכים הבלתי ממומשים של הוריהם במקום בצרכים ההתפתחותיים שלהם?! כאשר אתה בסך הכול
מעניק לילדיך חייך נוחים יותר מהחיים שהיו לך ,אינך מפנק אותם .האם זה באמת יועיל להם לצעוד
רגלית בדרך הארוכה לבית הספר בחום הלוהט )שעה שאתה נוהג בנוחות ברכב הפאר הממוזג שלך(?
אתה מפנק ילדים כשאתה נותן להם הרבה מדי מהדברים שהם אינם צריכים )כגון צעצועים מיוחדים שאין
לאף אחד מחבריהם והם מעולם לא הביעו צורך בהם( אך אינך נותן להם את הדברים שהם זקוקים להם
נואשות )זמן ,סבלנות ,אהבה ,חום וקבלה( .כעבור זמן ,הם לומדים למלא את החלל בליבם ב"מוצרי
מותרות" .הם יתמכרו להנאה שמוצרים אלו מביאים להם כתחליף לאושר החסר להם .במובן זה הם אכן
מפונקים – אך לא משום שהיה להם טוב מדי!
כותב בעל ה"חיי האדם" )חלק א ,כלל סז(" :אלא על כרחך דרצה לומר שמכבדם בלבו שהם
חשובים בעיניו ובלבו ,דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ ,אף שבעיני שאר בני אדם
אינם חשובים כלל .וזה עיקר כיבוד" .שמעתי את הרב מתתיהו סלומון שואל :האם ילד נדרש
לראות את הוריו בעין בלתי מציאותית כדי לקיים חובה זו? הוא ענה שלפי דעת ה"חיי אדם",
ילד אינו חייב לחשוב שהוריו מיוחדים מבחינה אובייקטיבית ,אלא הם חייבים להיות מיוחדים
בעיניו .נראה לי שתרחיש כזה עשוי להתרחש רק בתנאי שההורים התייחסו אל הילד מלכתחילה
כאדם מיוחד – לא משום שהוא מיוחד אובייקטיבית אלא פשוט מפני שהוא בנם .בפרפרזה על
 8ראה ספר לולי תורתך )הרב אשר ברגמן  -תשס"ב ,עובדות וכו' ממרן הגרא"מ שך( עמ' סה' – סיפר אחד מראשי הישיבות,
שפעם נתקל בבחור שסבל בבית הוריו מיחס קפדן ונוקשה .שוחח עם ההורים ,וטענו שזו דרך חינוכם ...עלה אתם אל מרן
זצ"ל .נענה מרן ואמר" :התורה הקדושה הטילה על ההורים תפקיד כפול ,של הורים ושל מחנכים ...שמאל דוחה וימין מקרבת,
שהעיקר הוא הקירוב ...כל זה הי' בזמנים עברו ,עד לתקנת רבי יהושע בן גמלא .אך מאז ,הופרדו התפקידים :האב מינה את
המלמד ...והוא עצמו נותר ותפקיד אחד בידו .אחד בלבד :להרעיף אהבה על בנו!" וכאן פנה מרן אל ההורים ,והורה" :בבית
תנהגו עמו בשיא האהבה ,תבואו לקראתו בכל דבר שניתן .תקנו לו כל צרכיו ,תכינו עבורו אוכל כראוי – הישיבה כבר תחנך
אותו ...הבית חייב להקרין חום – שאם לא כן ,עלול הוא לחפשו במקומות אחדים".
ובראיון עם הגאון רבי יהודה סילמן בשבועון משפחה )"שבט יהודה" י' בשבט תשס"ח  -01.17.08 -עמ'  - (16-25בדור
שעבר אנשים הרגישו שיש מאבק על היידישקייט ...גם אדם שעבד  12-14שעות בפרך ידע שהוא חייב להשקיע בילדים שלו.
היום חושבים שהכול הולך אוטומטי.
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ציטוט שראיתי פעם" :אולי אתה רק אדם אחד בעולם ,אך בעיני הוריך אתה עולם ומלואו".
עובדה זו לכשעצמה תגרום לבן להרגיש שהוריו מיוחדים לו ,שכן הם היחידים הרואים אותו
באור זה.

הצורך בשיטות חלופיות
לא פעם ,נוקטים מורים והורים בהכאה מכיוון שחסרים להם כלים להתמודדות עם התנהגותם הסוררת
של הילדים בדרכים אחרות .פעמים רבות אני משוחח עם הורים ומורים המשוכנעים שללא משמעת
נוקשה ,הילדים ייצאו מכלל שליטה" .תרגיל" אחד שאני משתמש בו הוא לבקש מהם להיזכר במורה
הטוב ביותר שהיה להם .לאחר מכן אני שואל אותם באיזו תכיפות הוא נתן עונשים או הרים את קולו.
בדרך כלל ,די בכך כדי להסיק שניתן להשליט סדר בכיתה ללא משמעת קשה.
הרב נתן חיים איינפלד מכולל חזון איש ,בעל הקונטרס הנפלא "חנוך לנער" ,נשאל על ידי מורים לאחר
פרסום המהדורה הראשונה של הקונטרס" :איך אתה מגיב להתנהגות גרועה של תלמידים?" בתגובה ,הוא
סיפר את הסיפור האמתי הבא" :סח לי מחנך רב ניסיון ומיושב בדעתו להפליא :פעם התפרץ כלפיו
תלמיד ,וצעק לעברו בפני כל הכתה' :אתה משוגע!' .הכול נדהמו ,ואי אפשר היה לעבור על כך לסדר
היום .הוכחות יש למכביר שאין הרב רשאי למחול על זלזול ובזיון כזה .אף הנער נדהם מהתפרצותו,
והמתין בחרדה לתגובה שתבוא .מה עשה המלמד? לא סילקו מהכיתה בחרי אף ושלחו להביא את ההורים.
בריסון עצמי אמר לו בכובד ראש' :על פי ההלכה ,חייב תלמיד במורא רבו ובכבודו .ואם אין הם אליו,
אסור לרב ללמדו .לפיכך אמליץ שיעלו אותך לכיתה גבוהה יותר .אולי בכבודו של המלמד שם ,תזהר'...
והמחנך הראה בזה שאין כוונתו להורידו כיתה ולהשפילו )כנהוג בדרך כלל ,(...אלא להיפך ,להעלותו
כיתה ...תגובה זו פעלה כאשר מים צוננים על הנער ,הוא בכה וביקש סליחה ,העתיר למחילה .אבל
המלמד הבהיר שאין זה עונש ,אין זה אלא תגובה למצב נתון :נער שאין אימת רבו עליו חייב ללמוד אצל
רב אחר ,והתלמיד ראה זה כעונש גדול וחמור ,בכה והתחנן להישאר בכיתה .מיזמתו הביא הנער את
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הוריו ,והבטיח שהמעשה לא יישנה ,ועמד בהבטחתו .ישמעו חכמים ויוסיפו לקח".

"כמו פעם"
עבור אלו המבטאים רצון לנהוג כפי שנהגו בעבר ,אני מביא את הדברים הבאים מהספר "חינוך מלכותי":
סיפר האדמו"ר מאטלנא שליט"א ,שפעם ניגש אליו אדם ואמר לו :אני לילדים שלי אתן מכות,
כי גם אצלנו בבית נתנו מכות ,האבא שלי והסבא שלי ,וכך צריך לחנך .אמר לו האדמו"ר:
לסבא שלך היה מקרר? אמר לו :לא .אמר לו האדמו"ר :אם כן ,למה לך מקרר? תשים את הדגים
שאתה מבשל לשבת בתוך קערה עם קרח ,כמו שעשו פעם ,ונראה איך הדגים שלך ייראו.
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המשיך הרבי ואמר :היום השתנו הטבעים ,והיום אי-אפשר לחנך אלא רק ע" י אהבה.

 9קונטרס "חנוך לנער" בספר "מנחת נתן" )הרב נתן חיים אינפלד ,ב"ב תשס"ז( עמ' רסה-רסו.
 10ספר חינוך מלכותי עה"ת )רב מרדכי הומינר ,תשס"ו  -פרשת וישלח עמ' עט'(.
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בטרם מטילים משמעת ,יש להבין את הגורם
חשוב שנזכור את החובה החינוכית המוטלת עלינו לחקור את הגורמים האפשריים להתנהגות שלילית
בטרם נגיע למסקנה שיש לנקוט אמצעי משמעת מחמירים .בהקשר זה ,ברצוני לספר סיפור מדהים על
הרב שך:
תלמיד ישיבה נתפס כמה פעמים כשהוא מחלל שבת בפנימייה .ראשי הישיבה עלו למרן הגרא"מ
שך לקבל אישור לסלקו .הרב שך שאל" :מה המצב הכלכלי בביתו ומה עם השלום בית אצל
הוריו?" ראשי הישיבה הופתעו מהשאלות ,והשיבו" :מאין לנו לדעת מה קורה בביתו?" מרן,
שבקושי היה לו כוח לדבר ,הזדקף מלוא קומתו כשהוא נתמך בשולחן ,מזועזע כולו ,ופנה אליהם
בקול גדול כשדמעות זולגות מעיניו" :רודפים ,גייעט אוועק פון מיין שטוב ]צאו מהבית שלי[!
אינני רוצה לדבר אתכם ,אינכם יודעים מה המצב בביתו ,אינכם מתבוננים מה המצב אתו ,כל מה
שאתם יודעים זה להשליכו לרחוב "...לאחר חקירה ודרישה אכן נודע הדבר ...הוריו של הבחור
התגרשו שבוע קודם ,מתוך דחקות כלכלית איומה] 11 .ראוי לציין שהרב שך לא יצא מתוך נקודת
הנחה שהתנהגות זאת נובעת מיצר הרע גרידא ,אף שהורים ומורים רבים היו מגיעים למסקנה זו
בנסיבות כאלה[.

חושך שבטו שונא בנו
התומכים בענישה גופנית מצטטים את הפסוק "חושך שבטו שונא בנו" )משלי יג:כד( כהוכחה ברורה
שהתורה דוגלת בענישה גופנית .אולם ,הרב וולבה מבהיר נקודה זו ומדגיש ש"שבט" אינו מתפרש רק
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במובן של "שוט" – ייתכן שהכוונה למבט חמור או אפילו ל"מקל נועם".

 11ספר בינת המדות :פרקי הדרכה הקדמה ,עמ' י' )ירושלים ,רבי יצחק לורינץ ,תשס"ז(.
 12בספר "זריעה ובנין בחינוך" )רבי שלמה וולבה ,עמ' כג-כד(] :הורים טוענים[ הרי "חושך שבטו שונא בנו" ]הרי ש[צריכים
להרביץ לבן .בפסוק )זכריה יא:ז( אנחנו מוצאים "ואקח לי שני מקלות ,לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים וארעה את
הצאן" .הרי יש מקל שבו "חובלים" ומכים ,ויש עוד מקל שגם בו מחנכים ,אבל בנעימות" :מקל נועם"! ]ובדומה לזה בספר
מתנת חיים )רבי מתתיהו סולמון ,מאמרים ח"א ,עמ' רפה' " -הרועה בשושנים"([ .צריך לדעת שמקל נועם גם הוא מקל ,אבל
איננו מכאיב .אם אני נותן לילד עידוד – גם זה מקל ...אין לשער כמה מזיק האדם לילד כאשר הוא מכה אותו מכות של
ממש .ר' אליהו לפיאן היה אומר לנו תמיד" :עם ילדים – רק בדרך טובה" .ובספר אבני שלמה :ממורשתו של מורינו המשגיח
רבי שלמה וולבה ,ח"א ,עמ' ס' :בשום אופן לא להרביץ לילדים .היום צריכים לחנך ע"י "מקל נועם" ולא "מקל חובלים".
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לכבוד העורך:
בגיליונכם האחרון פרסמתם מכתב מאת ד"ר בנציון סורוצקין .במכתב אנו קוראים את המילים הבאות:
"רב מסוים אמר לי בשם הרב וולבה שהמשנה 'והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים' )אבות ד:טו(
כבר אינו תקף מפני שהוא היה שובר את רוחם של רוב האנשים".
מה ששבר את רוחי הייתה ההצעה )שלא צוטטה ישירות מהמקור( שדברי המשנה הנצחיים עלולים להפוך
לנחלת העבר .האם אין זו הצהרה מסוכנת ביותר? האם היא אינה חושפת כל מאמר חז"ל לפסילה אגבית
באופן דומה? כבר שמענו מחנכים ממונים מטעם עצמם הטוענים שהכלל של "שמאל דוחה וימין מקרבת"
)סוטה מ"ז ,ע"א( שייך גם כן לנחלת העבר ,דהיינו :היום אין מושג של דחייה.
האם זו אינה גישה מסוכנת ביותר ,בלשון המעטה? היכן אנו מציבים את קו הגבול? מה עוד עומד
להימחק?
אני מקווה שתתקנו את ההערה המטעה הזו בהזדמנות הראשונה ,בהסתמכות על דעת תורה.
פ.
ניו יורק

ד"ר בן-ציון סורוצקין
פסיכולוג קליני
ברוקלין ,נ.י.

לכבוד העורך:
אני מעריך את הערתו של הרב פ .מפני שהיא מאפשרת לי להבהיר את דבריי .אף על פי שציטטתי את
דבריו של הרב וולבה כפי שהם נאמרו לי ,כוונתו בוודאי לא הייתה שדברי המשנה כבר אינם תקפים.
אכן ,גם בדורנו מוטב לו לאדם להימצא בין אנשים הגדולים ממנו כדי ללמוד מהם .אולם בשל מצבם
הנפשי החלש של תלמידים רבים מבני דורנו )עקב ירידת הדורות( ,הם אינם יכולים להפיק תועלת מעצה
זו שכן היא עלולה לגרום נזק יותר מאשר תועלת.
באשר לחששו של הרב פ .שכל מאמר חז"ל ייחשף "לפסילה אגבית" – אינני מאמין שניתן להגדיר ציטוט
מדבריו של גדול בישראל כ"פסילה אגבית" .הרב פ .בהחלט רשאי לפקפק במידת הדיוק של הציטוט ,אך
בכל מקרה אין מדובר ב"פסילה אגבית" של דברי חז"ל .ברור לכול שרק גדולי ישראל יכולים להחליט
האם ומתי יש לשנות מנהגים חינוכיים מבוססים עקב שינוי של נסיבות )לדוגמה ,ראה מכתב מאליהו,
חלק ג' ,עמ' שס"ב-שס"ד( .זו השמירה היחידה הדרושה לנו מפני "פסילה אגבית" של דברי חז"ל.
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אין ספק שדברי המשנה הם נצחיים ,אך הרעיון ששיטות חינוך שפעלו בעבר עלולות לאבד מיעילותן
מובא בשם גדולי ישראל רבים ,ולא רק בשם "מחנכים ממונים מטעם עצמם" .לדוגמה ,בעל ה"פרדס
יוסף"( משווה את השינויים בפגיעות הרגשית של בני אדם לשינויים במבנה הפיזי שלהם .כשם שתרופות
שהועילו לאנשים בדורות קדומים ]כולל תרופות המוזכרות בגמרא[ עלולות להזיק לחולים בני זמננו ,כך
גם במובן הרגשי :תוכחה קשה הייתה יעילה בעבר ,אך כיום היא עלולה להביא לתוצאה ההפוכה.
...רופאי זמננו אינו משתמשים בהרבה רפואות כמקודם כמו הקזת הדם אף שהוא טוב מכל
מקום אדם נחלש ביותר ...וכן ברפואות הנפש אין אנו יכולים להשתמש בהכאה ,נזיפה הקהה את
שיניו וכדומה ,כי במקום רפואה יחלשו עוד יותר גוף היהודית ...ואם הראשונים לא נכוו
ברותחין ,עתה סכנה בפושרים) ...פרדס יוסף ,בשלח טו:כו(.
גם הרב פאם דן בשינוי שיטת המוסר המועילה ביותר לעשיית תשובה עקב ירידת הדורות .הוא משווה את
תגובתו של יהודי בן זמננו לביקורת חריפה לכלי חרס העלול להינמס אם יערו עליו מים רותחים כדי
לנקותו.
התשובה המעולה ...היא על דרך "סותר על מנת לבנות" ....הנה הדרך הזה הי' טוב לדורות
הראשונים ...אבל לנו חלושי כוח מבחינה רוחנית וקלי הייאוש ,דרך זה רחוק משכר וקרוב
להפסד .כמו כלי חרס ...כן אנחנו עלולים להתפקע לגמרי ע"י אש הביקורת החריפה .ובמקום
שאיפה לתיקון ועלייה תנחל נפשנו עצבון רוח ומרירות הייאוש ,ואין לנו מפסיד גדול מזה.
)עטרה למלך ,עמ' קע"ה(.
הערה דומה:
"בזמן הזה ,קשות אינם נשמעים" )רבי חיים מוולוז'ין ,מנחת שמואל אות י"א(.
גם הרב שך סיפר אף הוא שבראשית דרכו בישיבת פונוביז' ,הוא היה מוכיח במילים חריפות את הבחורים
שהתעצלו להגיע לתפילה .לאחר עשרים שנה הוא הרגיש שגישה זו כבר אינה מתאימה ועבר לגישה רכה
יותר.
]הרב שך אמר ש[הנהגה זו ,אשר טובה וראויה הייתה לשעתה – שוב איננה מתאימה לדורנו...
כיום אני נוהג אחרת) "...אורחות הבית ,עמ' קנ"ו(.
הערות רבות דומות מובאות בשם גדולי ישראל בדורות האחרונים.
באשר להערותיו של הרב פ .אודות "מחנכים ממונים מטעם עצמם הטוענים שהכלל של 'שמאל דוחה
וימין מקרבת' )סוטה מז (.שייך גם כן לנחלת העבר "...אני מביא לתשומת לבו את דבריו של רני מיכאל
יהודה לפקוביץ" :בזמננו ,שהדור חלש ,אין כוח ל'שמאל דוחה' ,וצריך לחזק בעיקר את ה'ימין מקרבת'".
)דרכי החיים ח"ב ,עמ' י"ז(.
כמובן ,אין כוונתנו שהמושג של "שמאל דוחה" עבר מן העולם ,אלא שהמאזן נוטה באופן משמעותי
ל"ימין מקרבת" .כל עוד נציית להדרכת רבותינו ,נדע היכן "להציב את קו הגבול" וזו אינה צריכה להיות
"גישה מסוכנת ביותר".
באשר למשפט הסיום של הרב פ" – .אני מקווה שתתקנו את ההערה המטעה הזו בהזדמנות הראשונה,
בהסתמכות על דעת תורה" – אומר בכל הכבוד הראוי שאם מישהו באמת רוצה לקבל "דעת תורה"
מגדולי תורה בנושא זה ,אל לו להחליט על דעת עצמו מה תהא מסקנתם.
בן ציון סורוצקין
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