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טראקציות החיוביות והמרוממות שיהיו הם מתחילים לדמיין את האינ. להורים ים הופכיםצעיר בני זוג
, למרבה הצער. בסצנה מאושרת זו אינן משחקות תפקידתוכחה וביקורת , מן הסתם. להם עם ילדיהם

, לתקן את ילדיהם, אותם ותמציאות החיים וחובת החינוך המוטלת על ההורים מחייב ,לא רבכעבור זמן 
צעדים אלו הם מגלים  כאשר הם מנסים לנקוט, פעמים רבות אולם. מדי פעם לנזוף בהם ולהוכיח אותם

שההלכה מחייבת  ברור, מכל מקום. במקרה הטוב או מזיקים במקרה הגרוע נושאים פרישמאמציהם אינם 
  . במקרים מסוימים ולתקן את ילדינו ולהדריךאותנו להוכיח את עמיתנו 

נבחן את , כמו כן. החינוךבפרט בתחום , ל"בעיני חז במאמר זה נחקור את סוגיית התוכחה והנזיפה
   2.שפעה החיובית של התוכחה ולצמצום הסיכויים לכישלונההל להגברת ה"עצותיהם של חז

  

  משמעות התוכחה

ח יהוכח תוכ: "התורה כבר מזהירה אותנו לא להוכיח בצורה שפוגעת במטרה, בעצם הציווי על התוכחה
זו ". פניו ברביםאת לא תלבין : "י במקום"אומר רש.  )יז:קדושים יט( "את עמיתך ולא תשא עליו חטא

הכתב סופר כותב באחת מתשובותיו שקשה יותר לקיים את מצוות . אינה רק עצה טובה אלא חיוב הלכתי
במקרה של . מפני שקשה לוודא מראש האם התוכחה תתקבל, ראוי מאשר כל מצווה אחרתכהתוכחה 

  3!לא לומר דברהיה שמוטב , דחייה

  : שכתב, המשגיח מלייקווד, מודגשת בימינו בדבריו של הרב מתתיהו סלומון נקודה זו

                                                        
אליהו מאיר ' אני מודה לבני ר. 2016קיץ , ניו יורק, בגרדן וויו אסטייטס בלוק שלדרייקשנמסרה מבוסס על הרצאה להורים  1

 .על תרומתו המשמעותית למאמר זה
 במקרה שלייעוץ ; היא גערה או ביקורת עדינה או חברותית" הוכחה: "כך" תוכחה"ל" הוכחה"רוב המילונים מבדילים בין  2

בהקשר . נזיפה אישית או פומבית; פורמלית או רשמית, היא גערה חמורה" תוכחה", לעומת זאת. אזהרה; או משגה פגם
  .ש בין הוכחה לתוכחה"ת הריב"שם מבדיל שו, להלן 5ראה הערה . הוכחה היא כמעט תמיד יעילה יותר מתוכחה, החינוכי

כי צריך לשקול במאזני . יותר מכל המצוות, קשה היא מאד לקיימה כתיקונה, ובאמת מצוות תוכחה: 'נז' סי כתב סופרת "שו 3
שם ) 'יג' עמ( התלמידיםחובת וראה גם בספר . [שהרי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. או יפה השתיקה, שכלו אם יוכיח

כשבאת להוכיח את זולתך לא תזלזלהו ": הוכח לחכם ויאהבך, אל תוכח לץ פן ישנאך) "ח:משלי ט(על הפסוק  ה"מהשלמביא 
ויאהבך , אמור לו הלא חכם אתה ולמה תעשה כה, רק הוכח לחכם.  כי בזה ישנאך ולא ישמע לך, ולא תחרפהו לאמר לץ אתה

ועד כמה צריכים להזהר בדורנו בזה כשלב הנער גם בעצמו כל ) ומוסיף בעל חובת התלמידים. (ודשכ לשונו הק"ע, וישמע לך
  ...]כך מתרחק מאתנו



2 
 

אם היא רק תגרום לו ליותר האו , תועלת כלשהי מהתוכחה תצמחעלינו לשאול את עצמנו האם 
ה מגלה סבלנות ואינו מוכיח "כמו שהקב ממש, אתו מהתעמתותמוטב להימנע , אם כן. תרעומת

  4.אותנו מיד על חטאינו

 ותוכחה הוכחה המיליםפירוש  ,י"לפי רש. במשמעות של ראיה" הוכחה"קשורה למילה " תוכחה"המילה 
מילים אלו מאירות את מושג התוכחה באור שונה  5.והנסיבות בירור העובדות, דהיינו –" בירור דבר" הוא

, עלינו לברר מה גרם לאדם לנהוג שלא כשורה. המטרה היא תהליך למידה, במקום נזיפה. מהמוכר לנו
בעלי המוסר עומדים . בצורה מתאימה יותר בעתיד להתמודד בנסיוןלעזור לו ואולי אף לחקור כיצד ניתן 

 –לא די במלחמה עיקשת , מזהירים אותנו שבמלחמת היצר הם. היבט זה של התוכחהשל חשיבות על ה
 יעזור גישה זו. להיכשל עלוליםמנו ואת המצבים שבהם אנו עלינו לבחון את עצ. גם להילחם בחכמה צריך

 שאין מנוסלנו להימנע ממצבים מסוכנים רוחנית ולתכנן שיטות התמודדות חילופיות למצבים מאתגרים 
  6.מהם

  

  בימים עברו

מגלגלים את  רבים אנשים, תוכחהשל רגישות במתן כאשר מחנכים או מטפלים בני ימינו דנים בחשיבות 
תוצאה ישירה של רמת הפינוק הפתטית שממנה נהנים ילדי דורנו דאגה זו היא , לפי דעתם. עיניהם בבוז

והדבר , יכלו המבוגרים לצעוק על ילדים ואף להשפיל אותם, כך הם טוענים, עברו יםבימ". המפונקים"
הוא תוצאה רות בביקורת האם הצורך בזהי). זיק להם בצורה ניכרתהאו לפחות לא (טיב אתם רק הי

  ?חולשת הדור הנוכחיישירה של 

" דאג"ה "הקב, למעשה. עתיקת יומיןאנשים מופתעים לגלות שרגישות זו לתגובה הרגשית של הנזוף היא 
. מהם לשמוע לו" ביקש"' ה, י"לפי רש! משה רבנובכאשר הוא הוכיח את אהרן ומרים שדיברו סרה 

ה "כל זאת בפנייה של הקבו – דבריו לא היו נשמעים, דבר בכעסהיה מ' ה שלּוהשפתי חכמים מציין 
ישנם המזלזלים בחובה להישמר , ובכל זאת 7!!!בכבודו ובעצמו לאנשים בדרגתם הנעלה של אהרן ומרים

  !לילדינומדיבור נוקשה 

ירידה מתמדת לאורך הדורות ביכולת של אנשים לסבול תוכחה באופן  שקיימתל "אמנם ברור מדברי חז
. אך ברור באותה מידה שמאז ומתמיד היה צורך להפעיל זהירות ושיקול דעת במתן תוכחה 8,פרודוקטיבי

                                                        
4 With Cords of Love: Reaching the Struggling Teen: Based on the Teachings & Guidance of Harav 

Mattisyahu Salomon shlit"a, by Ezriel Tauber (2016), p. 174.    
 ].26עמוד " [הספר מכיל מסרים חינוכיים חשובים לכלל ההורים"אך העורך קובע ש, הספר אמנם עוסק במתבגרים מרדנים

על ההבדל בין לשון ' תלא' סי ש"הריבת "וראה בשו. ברור דבר, בכל מקום] ג הוכחה"וי[ולשון תוכחה  )טז:י וירא כ"רש( 5
לעומת זאת תוכחה פירושה חשיפת חטאי האדם . הוכחה באה במצב של ספיקות וחוסר בהירות: "ל"הוכחה ולשון תוכחה וז

אל תוכח לץ פן ", על הפסוק במשלי( א"החידש למד "מדברים אלה של הריב". באופן ברור ונחרץ ודרישה לתיקון המעשים
ה לבל "על כן ציוונו הקב. בני אדם אינם חפצים לשמוע קלונם: ... "כלל גדול בהלכות תוכחה") בךהוכח לחכם ויאה, ישנאך

" הוכח תוכיח את עמיתך"א על פי זה את כוונת הפסוק "ש שמבאר החיד"ועי.  נפגע בכבוד הבריות בשעת קיום מצוות התוכחה
את "רק  - " תוכיח"אך ).  לץ לפחות לא ישנא אותךוה, ואז החכם יאהבך(אדם רגיל מן היישוב תוכיח בדרך הוכחה  -כך 

וכל דרכו ושאיפותיו לעלות במעלות התורה , דווקא את מי שהוא לומד תורה, "עם שאתך בתורה"עמיתך הכוונה , "עמיתך
 מכיוון שהוא חפץ להיטיב, ולא בדרך של פקפוק, אותו תוכיח בלשון חדה וברורה שהמעשה שעשה אינו נאה ולא יאה, והיראה

פרשת קדושים , הובא בספר ילקוט לקח טוב"].  [תוכחה"ולא בלשון " הוכחה"כ עדיף להשתמש בלשון "ולכן בד[  .את דרכו
 ].יז:יט

ומה , לדעת מהי סיבת כשלונו, כדי להצליח בחיזוק ותשובה צריך האדם קודם כל להכיר את עצמו: רבי יחזקאל לוינשטיין 6
ת "הובא בספר ילקוט לקח טוב עה... [אדם עושים כן- בדרך כלל אין בני.... ת לכל רעתוהיא הנקודה שבה הוא לקוי ואשר גורמ

  ].'רעו' א עמ"ח
מ דבר "מ' פ שחרה בם אף ה"כלומר אע: שפתי חכמים. אין נא אלא לשון בקשה: י"רש". שמעו נא דברי"ו :בהעלתך יב 7

  .ל וחומר לבשר ודם שיהיו דבריו בנחתוללמוד ק. שאלו היה דבריו בכעס לא היו דבריו נשמעים. עמהם בנחת
 .למקורות רבים בעניין זה DrSorotzkin.comבאתר " ?האם השתנו הזמנים: ענישה גופנית"ראה מאמרי  8
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ביכולתם של ילדים  מובן שללא קשר לשינויים המהותיים שחלו או לא חלו בדורות האחרונים, כמו כן
  .עלינו לקבל החלטות חינוכיות על סמך המציאות הנוכחית, יטיבהלנצל תוכחה בצורה מ

שבו הוא משבח את המחבר על , "נפש הישיבה"הרב שלמה וולבה מעלה נקודה זו במכתב הסכמה לספר 
שואל הרב " ?האם דורות קדומים היו בריאים יותר. "רגישותו לפגיעות הרגשית של ילדים בני דורנו

  9.ת זאת בימינון יודעים שעלינו להיות זהירים מאוד לפגיעּואך אנו כ". לא נדע"? וולבה

  

  תוכחה עצמית

לדברי . עצמנומוכיחים את אחרים או  מוכיחיםתקפה באותה מידה כאשר אנו  נבונההחשיבות של תוכחה 
) ולפיכך יעיל(קביעת הגמרא שלא היה איש באותו דור שידע להוכיח באופן מכבד  ,הרב יצחק הוטנר

  10.תוכחה עצמית, למעשה, שהיא –תקפה באותה מידה לגבי חרטה 

  

  תוכחה הורית

על ההורה להיות מודע במיוחד להשפעת תוכחתו על , בנוסף לחובה הכללית להוכיח באופן מכבד ויעיל
יהיה זה צעד , ון שהעברת המסורה תלויה בראש ובראשונה בקשר ההורימכיו. הקשר הכללי שלו עם ילדו

  .פזיז לפגוע ללא מחשבה במערכת יחסים זו

הדגיש נקודה זו במסר עוצמתי למחנכים בוועידת ) ראש ישיבת נר ישראל(הרב שמואל יעקב וינברג 
  :"תורה ומסורה"

החשובה ביותר שיש לנו  נקודת החוזקאנו חיים בעידן שבו . הקשיבו לי בתשומת לב, אנא
אין שיטת משמעת בימינו כבר . ילדינו והדאגה לשלומםעם כהורים היא הקשר האישי שלנו 

 היות... בעצמכם יותר מאשר אתם פוגעים בהם הרי שתפגעו... תשלחו אותם החוצה אם... אחרת
הדבר , האישי שלנו אתם רשההשפעה הגדולה ביותר שיש לנו על ילדינו היא באמצעות הקש

, הראשון והחשוב ביותר שאימא ואבא חייבים לעשות למען קשר זה הוא לזכות לאהבתם
בר שפוגע בכל צורה שהיא באותה תחושה של דואסור לכם לעשות שום . דאגתםלנאמנותם ול

  11.עליכם לתת לכך את העדיפות הראשונה והחשובה ביותר. נאמנות ודאגה, אהבה

א הינו "מה שאמרו הקדמונים כי יסוד מצוות כאו": כותב את הדברים הבאים ך"הרב ש מרן, בדומה לכך
 שהרי כל אמונתנו ותורתנו מתבססת על ההערכה, על מנת לשמר את מסורת התורה והאמונה מדור לדור

שרשרת הדורות  הרי שהשלב הבא הוא לנתק את... אם מתנכרים להורים. לדורות הקדמוניםוההשמעות 

                                                        
חדר ... הן הוא הכיר את דורנו) מתוך דברי הסכמה של רבי שלמה וולבה): ('ל' עמ, פרידמן. הרב יעקב ב(ספר נפש הישיבה  9

 ...לא נדע? האם דורות קדומים היו בריאים יותר... ידע את העניות שלנו בדעת ובכח, לתוך נבכי לבטיו
קבלה בידינו מרבותינו שבמשך הדורות בהפועל  ): ד"תשל –ת "עשי, 'שלט' עמ( ספר רשימות לבהובא ב הפחד יצחקבעל  10

ות נמי הדגשת השינוי ביניהן יותר ובמשך הדור.  ממש דתשובה נעשית חרטה יותר חלש לעומת קבלה להבא הנעשית יותר חזק
י דרך "ופירש.  ע תמיהני אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח"אמר ראב:) טז(ערכין ' והמקור לקבלה זאת היא הגמ....   ניכרת

ובאמת כן נמי בחרטת   .באופן שלא להחליש יותר מדאי דעתו של מי שמוכיחין לו' פי. ... כ"כבוד שלא יהו פניו משתנין ע
.  והיה המימרא יכול להיות תמיהני אני אם יש בדור הזה שיודע להתחרט.  דכל חרטה היא תוכחת האדם לעצמו, ם עצמוהאד

ומי שאינו יודע ... , חרטה היא דוקא מתוך תקיפות הדעת, ואדרבה .בלי להחליש דעת עצמו יותר מדאי עד כדי מורך הלב' פי
שבמשך הדורות , גיין היא מקור הקבלה שבמשך הדורות נעשית חרטה יותר חלשוסו. ... אינו יודע להוכיח לשני נמי, להתחרט

 .וירידתן נעשית כל תקיפות הדעת יותר חלש
11 Chinuch Insights from the Rosh HaYeshiva – Transcripts from Q & A sessions at the Torah 

Umesorah Conventions, Edited by Doniel Frank (pp. 2-3). 
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. להםכלפי ילדיהם באופן שיגרום להם בהכרח להתנכר  שאסור להורים לנהוגלמותר לציין  12."לחלוטין
  13.נקודה זו מודגשת גם בספר חסידים

הינו להעניק לבניהם בית  –אחד מתפקידיהם היותר נכבדים של האב והאם : "ך הדגיש"הרב ש, כמו כן
למצוא בתוכם פנימה את הכוחות וזאת על מנת שבסיס זה יאפשר להם , סביבה תומכת, חם ואוהב

רבינו ' הי - הורים אשר אינם עושים כן . הנדרשים לשם ההתעלות וההתגברות על המפריעים השונים
הרי  -אם לא בטווח הקרוב , הרי הם גורמים בידיים לאבד את נפשם של בניהם ובנותיהם  -אומר 

לאחר , אי ללמד את בנו בן שנתייםכאשר נשאל על ידי אחד ממקורביו מה כד....  שבשלב מאוחר יותר
מספיק מה שמלמדים !! אין ללמד אותו מאומה: "נענה רבינו והשיב –' ב-'שלימדוהו כבר את אותיות הא

, סיכם רבינו –...." עם דוגמא אישית –על ההורים מוטל רק להעניק לילדם הרבה חום ואהבה !! בחיידר
: ין מבינים כי זהו הדבר החשוב ביותר לחינוך הילדיםוא, מפחדים לתת לילדים אהבה –היום : "וחזר שוב

  14!!"להעניק להם הרבה חום ואהבה

על העברת תווח  ארוךאודות מחקר  מומחה בעל שםח שהתפרסם לאחרונה על ידי "דו, למרבה העניין
את במשך כמעט ארבעה עשורים עורכים וורן בנגסטון ועמיתיו . לאותה מסקנהאמונה מדור לדור הגיע 

 350- הם סקרו יותר מ. בתחום הדת והמשפחה בהיבט הבין דורי בהיסטוריהר הגדול ביותר המחק
הזקן ביותר  –אנשים החיים על פני תקופה של יותר ממאה שנה  3,500- משפחות המורכבות מלמעלה מ

, או אינה מועברת, לגלות איך הדת מועברתמטרתם הייתה . 1998-לד בוהצעיר ביותר נו 1881- נולד ב
סביר יותר שילד יישאר , בחברה האמריקנית שחלו הם גילו שלמרות שינויים עצומים. לדור מדור

אך הגורם , השפעות חיצוניות משחקות אמנם תפקיד. מאשר שיעזוב אותה האמונה המשפחתיתבמסגרת 
הורים הלוקחים את דתם ברצינות . הקריטי הקובע האם ילד יישאר מחובר לדת הוא קשר משפחתי חזק

מאשר ומכבד הם בעלי סיכויים טובים יותר להעביר הלאה , באופן חם בגיל הרךומתקשרים עם ילדיהם 
  15.ם ומנהגיהם הדתייםאמונותיה, את מסורתם

הורים פחדו לאהוב את  בשנים עברואולי : "ך"הורים אחדים עשויים להגיב בפליאה להצהרתו של הרב ש
כאשר , אולם 16!"מפונקים פשוט הם. "הם טוענים, "אהבה יותר מדיים בדורנו מקבלים אך הילד, ילדיהם

) 'בגדים וכו, צעצועים(בדרך כלל אהבה זו קשורה לחפצים , "יותר מדי אהבה"הם נותנים דוגמאות של 
כדי , למעשה. רגישות לצרכיהם הרגשייםלכבוד או ל, תשומת לבל, ולא לאהבה, שהם נותנים לילדיהם

כגון צעצועים ( יכיםצרמדי מהדברים שהם אינם  יותרלפנק ילדים בצורה לא בריאה צריך לתת להם 
עודף אהבה : "ראיתי פעם ציטוט חכם. )כגון אהבה ותשומת לב( צריכיםומעט מדי מהדברים שהם ) יקרים

 presents for(ילדים מתפנקים כאשר אנו ממירים את נוכחותנו במתנות . לא ירגום לפינוקלעולם 
presence."(17 כלפי " הורות טובה מדי"פינוק יתר ואפילו ניתוק הם דוגמאות ל, בעיני הורים מסוימים

  .אינה האמת, כמובן, זו. ילדים

הרב מתתיהו סלומון הבהיר לאחרונה שהיסוס זה לגלות אהבה כלפי ילדים ממשיך להוות אתגר גם 
  :הוא כתב. בדורנו

                                                        
 ).'שצה' עמ, מ שך"הגראממרן ' עובדות וכו, ח"תשס, הרב אשר ברגמן" (אורחות הישיבה"ספר  12
שהאב והאם בכלל  -כתיב איש אמו ואביו תיראו לשון רבים ולא כתיב תירא לשון יחיד ): ה''סימן תקס( ספר חסידים 13

 .שלא יכעיסו את הבן כל כך עד שלא יוכל להתאפק וימרוד בהם, תיראו
  ).'רטו- 'ריג' עמ מ שך"הגראממרן ' עובדות וכו, ה"תשס -הרב אשר ברגמן ( "ורחות הביתא"ספר  14
15 Families and Faith: How Religion is Passed Down across Generations. (2013) by Vern L. Bengtson. 
מתעד איך כל דור חדש של הורים במשך מאות שנים ) The Myth of the Spoiled Child" )2016"אלפי קאהן בספרו  16

  ".לא כמו הילדים בימינו, הילדים של היום כל כך מפונקים"ש ןהתלונ
17 Anthony Witham. 
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בימינו הורים רבים אינם אוהבים את אך המציאות היא ש, תגרום לתדהמהאולי האמירה הבאה 
  18.ורבים אחרים אינם עושים די כדי לשדר אהבה זו לילדיהם, ילדיהם

הוא שכל כך ] בסיכון נשירהשל מתבגרים [כשהתחלתי ללמוד את הנושא  שהבנתיאחד הדברים 
זה לא משהו שאפשר לדבר ; הם אינם יודעים מהי אהבה. הרבה אנשים אינם מסוגלים לאהוב

אני אוהב "אהבה היא כמו הדוגמה של בעלי המוסר על אדם שאומר , עבורם. עם אנשיםעליו 
  19.של האהבה שלהם הטווחזה . ואז חותך את הדג ואוכל אותו" דגים

  

  תוכחה של מורים ומנהיגים

  .לתלמיד המחנךשבין  ההורי או בקשר תפגע בקשר שתוכחתם הן יעקב אבינו והן משה רבנו חששו

מתגובה  בגלל חששוי מציין שמשה רבנו המתין עד סמוך לפטירתו כדי להוכיח את עם ישראל "רש
חשש השנמנע מלהוכיח את ילדיו עד לפני פטירתו עקב , י מסביר שהוא למד זאת מיעקב"רש. שלילית

, םי הזקן קובע שכאשר הורה מעניש את ילדו ללא רח"תוספות ר, כמו כן. שילדיו ימרדו ויחברו לעשיו
, עלולה להזיקשתוכחתם  דאגואם יעקב אבינו ומשה רבנו  20".מטיל בו יצר הרע וגורם לו להחטיאו"... 

  !?שיקול דעתכיצד נוכל אנו להעניש ללא 

  

  ?האם יש חשיבות במניע הנסתר של המוכיח

ה מפני תגובה את חששותיהם של יעקב ומש הרגיעהתמיד תהיתי כיצד ההמתנה להוכיח סמוך לפטירתם 
הפגיעה והעלבון העלולות , את תחושות הדחייהבקרב הנזופים עיתוי זה יפחית למה הם סברו ש. שלילית

  ?לגרום למרד

כאשר "מייסר אותנו ' כתוב בפסוק שה. י"ו להבין את רשלנ העוזרראיתי חידוש מדהים של הבן איש חי 
אנו , בסופו של דברהרי ? "את בנו אבכייסר "מדוע לא כתוב : שואל הבן איש חי". ייסר איש את בנו

הוא עונה שאב המטיל משמעת על בנו עלול לפעול מתוך מניע אנוכי . מדברים על קשר שבין אב לבן
כאשר הפסוק נוקט . אולי הוא מתבייש בהתנהגותו הרעה של הבן, לדוגמה. דאגתו לשלום בנו מלבד

כל , במקרה זה. לחנכו ומשתדלחוב ילד חסר בית מהר שהכניס הביתההכוונה לאדם , "איש"בלשון 
. ללא שום מניעים אישיים יחנך אותוולכן הוא  ,תאיר את האב באור שליליהתנהגות סוררת של הבן לא 

  21.לטובתנו המוכיח אותנו רק מתוך דאג 'ה, מסביר הבן איש חי, בדומה לכך

                                                        
18 With Cords of Love: Reaching the Struggling Teen: Based on the Teachings & Guidance of Harav 

Mattisyahu Salomon shlit"a, by Ezriel Tauber (2016), p. 99. 
19 Hamodia's Inyan Magazine  "Indestructible Cords." Vol. XIX No. 943, 1/11/17 - pp. 16-23 (p. 20). 
מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך , ממי למד. מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה: ה נאמר"ד, ג:י דברים א"רש 20

' תוס. כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו ,ראובן בני, אמר. למיתה
, ומטיל בו יצר הרע, היינו דוקא במכה והולך, "לפני עור לא תתן מכשול"אב המכה את בנו עובר ב.): קידושין ל(י הזקן "ר

 ].569' א עמ"ח, בי יצחק זילברשטייןוראה גם בספר שיעורי תורה לרופאים מאת ר.  [וגורם לו להחטיאו
ונראה לי ?  את בנו אבהוה ליה למימר כאשר ייסר , קשה": כי כאשר ייסר איש את בנו", ה:דברים ח, ת"בן איש חי עה 21

ויש , ולכך נחשב זה בנו, ורק גדל את הבן הזה ופרנסו, אלא הוא איש דעלמא.  ויש אינו אב ממש, יש אב ממש שילדו, ד"בס
המיסר את , אבל אב ממש, אינו מיסרו אלא לטובת הבן, שהוא נחשב בנו, כי איש דעלמא המיסר את הילד שגדל, הפרש ביניהם

, לבבך- וידעת עם: "וזהו שאמר... שאם הבן רע מעללים אז החרפה תהיה לאביו, וגם לטובת עצמו, הבן הוא מיסרו לטובת, בנו
  .... אין נוגע לו חרפת חטאיך אליו, שאם חטאת, "אלקיך מיסרך' בנו ה- את אישכי כאשר ייסר 

אמתי של  משיקול דעתו נובעת זקוק לשכנוע ששאיפת הוריו לשיפור... ילד מתמודד: "הרב מתתיהו סלומון כותב, בנימה דומה
  ].With Cords of Love, p. 134[ "בעיני הציבור על תדמיתוולא מתוך בושה , עבורוהטוב ביותר 
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תקבל לה לפטירתם יגרום להשמתן תוכחה סמוך של משה ויעקב סברתם על תובנה זו עשויה לשפוך אור 
  . ממניעים אנוכייםע נַ מּו ,העומד לפני מותו, אולי כך הנזופים לא יחשדו שהמוכיח. בצורה טובה יותר

  22:חשיבות המוטיבציה של המחנך מודגשת בדבריו של הרב מתתיהו סלומון

 למאמצים, ]יש ערך לקיום מצווה ממניע חיצונישבו [ה "מהקשר שלנו עם הקבבשונה 
הוא חסר ערך בחינוך " שלא לשמה... "מניעים וכוונות נכוניםאין כל ערך ללא שלנו  נוכייםהחי

  ...הוא הרסני, למעשה]. צרכים אישיים פועל מתוךכלומר כאשר ההורה [

לא משום שהיא משרתת את האינטרס של הילד ... כאשר הורה דורש התנהגות מסוימת מילדו
כאשר ... הוא לא יצליח. זה אינו חינוך, אלא משום שהיא משרתת את האינטרסים של ההורים

ייתכן מאוד שהוא ירגיש , הםממנו דבר מה משום שהוא מתאים ל שיםדור שהוריוילד חש 
כמה ... אנשים מבקשים מילדיהם להתרברב בפני חברים... וכעוסמתוסכל  יהיההוא , מנוצל

ההורה עשוי לומר , כמובן. הילד מבין מיד שההורה עושה זאת לכבוד עצמו... למדו הםמשניות 
הוא בסך הכל מתפאר בילדו מפני , אך ברוב המקרים... לעצמו שהוא עושה זאת לצרכי חינוך

מרוצה מהאופן  אינו והוא, אך ילדו יודע זאת, ע זאתאולי הוא לא יוד... שהדבר מביא לו כבוד
  23.שבו מנצלים אותו

אלא לעזור להם לחיות , המטרה העיקרית של הבאת ילדים לעולם אינה לרוות מהם נחת
חינוך של ילד אינו ... אורח חיים שתכליתו הכנסת נשמותיהם הקדושות לעולם הבא בבוא היום

  .השקעה שאמורה להניב פירות להורים

  :רב מתתיהו סלומון מייחס זאת לפסוק הנידוןה

? מה הכוונה". אלוקיך מיסרך' וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה: "כתוב בתורה
, באמצעות כעס, ילדיהם מחנכים אתלאופן שבו חלק מהאבות  מתייחסמובן שהפסוק אינו 

ה מטיל עלינו "הקב –ולא  לא. היינו בצרות עמוקות, לו זו הייתה הכוונה. שליליות ונקמנות
  24.משמעת כמו אב אוהב המוכיח את ילדו

מהלכה אודות שליח  אנו לומדים זאת. התוכחה במידה עצומה על יעילות יםמשפיע המוכיחשל  המניעים
יתר בדעה "הגמרא פוסקת ששליח בית הדין המלקה את החוטא צריך להיות . בית הדין המלקה את החוטא

אך מדוע הוא חייב . מובן מאליו שהוא חייב להיות חסר בכוח כדי לא לגרום לנזק רב מדי 25".וחסר בכוח
  !הלקאה אינה תפקיד הדורש תבונה מיוחדת, לכאורה? להיות חכם

שענישה , לדוגמה[הרב יצחק קירצנר עונה שדרושה חכמה כדי להבין את גישתה של התורה לענישה 
יש  – ןנראה שההבדל בגישה משודר במלקות עצמ]. "וטאלטובת החפעולה המכוונת אינה נקמה אלא 

הוא יכול להרגיש את ההבדל בין מלקות של . אנרגיה מסוימת הזורמת מהשוט לגב של מקבל המלקות
תפיסה ) !ללא מילים(נראה שאם מקבל המלקות מקבל ". אהבה ותיקון לבין מלקות של הרס ודחייה
  26.ר פוגע ביעילות העונשהדב, מעוותת של השקפת התורה בתחום המשמעת

  

                                                        
22 With Hearts Full of Love, Mesorah, 2009, pp. 45-47. 
בסופו של דבר  הרי". מהשלא לש"הנזק אינו נורא כל כך כשאנחנו פועלים  ,'בר להבחנה זו הוא שבעבודת הייתכן שההס 23

  .בתחום החינוך ילדינו מוכרחים להרגיש שציפיותינו מהם הן אך ורק לטובתם, לעומת זאת. מדובר בתועלתנו בלבד
 .39-40' עמ, שם 24
 ).ט:טז(סנהדרין ' ם הל"רמב 25
26 Making Sense of Suffering, ArtScroll 2002, p. 64, fn.  
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  תוכחה אפקטיבית

להימנע  שישאותנו למסקנה  יםהשפעה השלילית האפשרית של תוכחה מובילבאשר להאם חששות אלו 
עלינו להיות מודעים לגורמים , אולם. בוודאי שלא? לתלמידינו ולעצמנו בכל מחיר, ממתן תוכחה לילדינו

  .ל"חזביקורת לפי דברי המגבירים את יעילות ה

  

  בעיה לחלקך בתן את דעתך 

מלבד חוסר ההוגנות בהטלת . המוכיח לתת את דעתו בכנות לתרומתו לבעיהעל , תוכחההלפני מתן 
ניקח לדוגמה . ובצדק הדבר גורם לתרעומת וכעס, האשמה כולה על הילד במקרה שהמוכיח תרם לבעיה

דוגמה אחרת עוסקת במתבגר . הכנסתל דיבור בבית אב המדבר ללא הרף בבית הכנסת אך נוזף בבנו ע
אביו היה נוזף בו . בשנות העשרה המאוחרות שהיה ישן לעתים עד שעת בוקר מאוחרת ומתפלל בבית

אותו אב . בטלית ותפילין עטור, זאת בעודו מתפלל בבית נהג לעשותהיה שהאב  המגוחךהחלק . בחומרה
הוא מיעט ללכת לבית הכנסת בבקרים של  אך, עבודה בשעה מוקדמתב הוכרח להתייצבעצמאי ולא עבד כ

  .חול

החדר של בתו נצבע בעודה בבית הספר מבלי שאיש . 9חישבו על הווידוי הבא מפי אב חילוני לילדה בת 
!" ?מה לעזאזל קורה פה: "היא קראה, כשהיא חזרה הביתה וראתה את חדרה המבולגן. הודיע לה על כך

  !"?ך לדבר כךמי לעזאזל לימד אות: "אביה ענה לה בזעם

 –תרומתו לבעיה המדוברת לשהמוכיח חייב לתת את הדעת  –עומד על נקודה זו  "חובת התלמידים"בעל 
כאילו רק הם האשמים בדבר ואנו לגמרי ' בכלל רגילים אנו להביט על בני הנוער כו": בשיחה למלמדים

כל לחפש עצה מה לתקן ולעשות ורק אז נו. עלינו להרגיש כאב ודאגת הלב גם על התרשלותנו. 'נקיים וכו
  27".'וכו

ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה : "הפסוק מציין, כאשר אדוניה בן דוד המלך מרד בו, בנימה דומה
ל מביא "מהרה? מדוע דוד לא הוכיח את בנו כשראה אותו נוהג שלא כשורה: ל"שואל המהר". עשית

אשת יפת  לעובדה שאמם הייתהדנות של בניו דוד המלך ייחס את המר. ג"הסבר מדהים על פי הרלב
ל מסבירים שדוד לקח אשת יפת תואר לשם שמים במטרה להציל את כלל ישראל "אף שחז. תואר

דוד חשב שאם  .ללידת בן סורר ומורה גורמתלקיחת אשת יפת תואר מלמדים ש ל"חז ,בכל זאת, ממלחמה
  28".משום שלקחת אשת יפת תואר"בנו יענה , "ככה עשיתמדוע "יוכיח את בנו במילים 

                                                        
את תשומת לבי  שהסבש "אליהו מאיר עמו' רב תודות לבני החשוב ר[ .התלמידיםבתחילת ספר חובת " למדיםשיח עם מ" 27

 ].למראה מקום הזה
לכּותי חינוך הובא בספר 28 את [ולא עצבו אביו ):  ו:א' מלכים א( הפטרת חיי שרה) ו"תשס, רב מרדכי הומינר(ת "עה מַ

והדבר מתורץ לפי מה ... למה באמת דוד המלך לא עצבו מימיו ל"המהרשואל : ?מימיו לאמר מדוע ככה עשית] אדוניה
לפי שהיה יודע כי עוונותיו סבבו ] א:יט' שמואל ב[והנה בכה דוד בזה האופן הנפלא על מיתת אבשלום : ל"וז ג"הרלבשכתב 

פת תואר לפרשת ל למה נסמכה פרשת י"ואמרו חז, כי התחתן עם יפת תואר, היות שהוא סבר שהוא אשם, ל"מסביר המהר.  זה
כי היא , שלא ילחמו אתו, פ שדוד התכוון לשם שמים"ואע.  שיצא ממנו בן סורר ומורה... לומר לך שסופו, בן סורר ומורה

וזהו שפרשו . אבל בכל זאת התוצאה היתה שיצאו ממנו בנים כמו אדוניהו ואבשלום, היתה בת של אחד ממלכי אומות העולם
על ] היה אדוניהו עונה[? מדוע כך עשית, אם היה מעציבו, שכך היה אומר אדוניהו לדוד –' וכול על הפסוק ולא עצבו אביו "חז

 .].ר מבעלז"מהאדמו' כז' עמ, ראה גם בספר אוצר הסיפורים.... [שלקח אשת יפת תואר
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הסביר בשיעורו על החומש שאשת יפת תואר , ראש ישיבת תפארת ירושלים, הרב דוד פינשטיין, כמו כן
, במקום לקחת אחריות על מעשיו. לאישה שנואה משום שהיא מזכירה לבעלה את חולשתובהכרח הופכת 

  29].לבן סורר ומורה כתוצאה מכך, כמובן, שהופך[אף לילדו  –הוא מפנה את כעסו לאשתו ובהמשך 

  

  תוכחה יעילה רק במסגרת קשר חיובי

. עליה להינתן במסגרת קשר חם ואוהב, התבוננות עצמית ולא כעס ותרעומת תביא לידישהתוכחה  כדי
עונש . מקבל העונש יכול להרגיש את מניעי המעניש, יצחק קירצנר בעניין ענישה' כפי שציטטתי לעיל מר

  .נקמה לא ישיג את מטרתו המיועדתמ כעס אוהנובע מ

הוא דאג לברכו , החפץ חיים מציין שכאשר יצחק אבינו הזהיר את יעקב לא לקחת אישה מבנות כנען
  :הוא כותב כך. תחילה

יצחק אבינו מבקש להדריכו ולומר לו מהיכן יקח . יושב אהלים, יעקב אבינו איש תם. הביטו וראו
הוא . אך לא כן עשה יצחק אבינו. ומצווים, קוראים? אנו עושיםמה היינו , מה עליו לעשות. אשה

וכמה , וכמה התרגש יעקב אבינו, בראש ובראשונה הרעיף ברכות על ראשו! וברכו, קרא לבנו
, )א:י בהעלותך יב"רש(ולא בדיבור קשה אלא באמירה רכה . ציווהו, רק אז, ואז. הכיר טובה

מה נואלנו אותם הורים שאינם כיצחק ... בנות כנעןואל תקח אשה מ, עשה נא עמדי חסד: כאומר
ומשיגים , והם מנחיתים על בניהם ציוויים בלשון קשה ובוטה, ובניהם אינם כיעקב אבינו, אבינו

  30.לרוב תוצאות הפוכות

  

  תוכחה נוקשה מדי גורמת לפחד משתק במקום לשיפור

אחרי משה רבנו לנחם את עם ישראל בא לידי ביטוי במאמצים של לתוכחה יעילה  הדרושהאיזון העדין 
הרבה הכעסתם : "משה רבנו מעודד אותם. שמיעת הקללות בפרשת בחוקותיבעקבות  שנהיו חורים

האם מטרתן של הקללות לא : משגיח ישיבת חברון, שואל הרב לייב חסמן". למקום ולא עשה אתכם כליה
  ?מדוע משה רבנו ביקש לרכך את הפחד? הייתה החדרת פחד

ההשלכות החמורות של הפרת  הבנתכלל ישראל ל להביא אתהרב חסמן מסביר שמטרת הקללות הייתה 
זו הסיבה שמשה רבנו שאף . ישאו פרייהרי שמאמצים אלו לא , אם הפחד ישתק אותם. מצוות התורה

 ומבאר שתחושות בושה חזקות הנובעות, הרב דסלר מסביר נקודה דומה 31.לאיזון עדין של יראה ועידוד
הן גם , אולם. מהמודעות לחילול סטנדרטים פנימיים עשויות להיות תמריץ רב עוצמה לחזרה בתשובה

  32".כדי להשקיט בכוח את קול המצפון"עלולות לגרום לתגובה מרדנית 

                                                        
 .כא:כי תצא כא' ראה גם באלשיך פר 29
 ).א:תולדות כח(ת "חפץ חיים עה 30
לפי , למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, ומדרש אגדה: )יב' פס(י "רש". אתם נצבים היום כולכם) "ט:נצבים כט( 31

התחיל משה , הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, ט שבתורת כהנים"חוץ ממ, ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים
מובא ( רבי ליב חסמן הקשה: כם כלייה והרי אתם קיימים לפניוהרבה הכעסתם למקום ולא עשה את, לפייסם אתם נצבים היום

ומה כאן מקום לפיסם , הלא הקללות ניתנו על מנת שימנעו מחטוא, מה ביקש משה בפיוסם): בספר פנינים משלחן גבוה
.... ללות גופןהרי כיון שהוריקו פניהם שוב אין צורך בק, שייראו' אלא כיון שכל מטרת הקללות הי? שהקללות לא יתבצעו כלל

 .]י"כאן בספר כוכבי אור מכת' ועי. ועכשיו אין להתעסק עמהן, דהיינו משום שהקללות פעלו והשיגו מטרתן[
אבל . ויש בה כח גדול להביא את האדם לידי תשובה, בושה באה מהרגשת סתירות פנימיות: 263' ד עמ"חמכתב מאליהו  32

כי הרגשת הסתירה באופן חזק מאד יכולה להביאו למרוד נגד בוראו , חוצפהיכול האדם לבוא על ידה לידי עזות ו, מצד אחר
 .כדי להשקיט בכח את קול המצפון, ו"לגמרי ח
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  :תוכחהעומד על נקודה זו בנוגע ל, ת חפץ חייםבראש ישי, ל"הרב העניך ליבוביץ זצ

שלא יחשוב מקבל התוכחה , ו להקדים לתוכחה דברי חיזוקעלינ, כאשר אנו נותנים תוכחה לאחר
ולהיפך עלולה התוכחה , כי אחרת לא יעזרו דברי התוכחה, שאין לו תקנה ויבוא לידי ייאוש

  33.לגרום לו להוסיף רשעה על רשעתו

אישית ולא חינוכית  השל תוכחה הנגועה גם בקורטוב של נגיע העוצמתיותאנו לומדים על ההשלכות 
בקינות של תשעה באב אנו קוראים . ל"הרב העניך ליבוביץ זצ בכתביו שלנידון הל "מדהים מחזמסיפור 

למוות בתוך  ובעקבות כך נסקל, עם ישראל בבית המקדש שהוכיח את ל הנביא זכריהרא עאת הסיפור הנו
הוא , ל"לדברי חז! ל מייחסים חלק מהאשמה לזכריה עצמו"החלק המזעזע בסיפור הוא שחז. בית המקדש

הרב ליבוביץ קובע שהיות שאדם אינו יכול ! הצית את תגובתם האלימה ובכךעם בהתנשאות ה לאדיבר 
ות זאת הייתה מזערית עלינו לצאת מתוך נקודת הנחה שהתנשא, המידות תיקוןלהגיע לדרגת נבואה ללא 

ולפיכך נחשב אחראי במידה מסוימת  אמות מידה קפדניותזכריה לפי נידון , אולם בשל גדלותו. מאוד
  34.לרציחתו

 –' כפי שנצטווה על ידי ה –זכריה הוכיח את עם ישראל . מלמדת אותנו מסר חשוב רגישות העם לתוכחה
הורים הנוזפים בילדיהם בחומרה , עמים רבותפ. מזעזעת והתוצאה הייתה, מידה מזערית של עליונותב

בני יודע שאני רוצה בשבילו את הטוב "ת באמירה המרגיעה ת אפשרישלילי התגובלפוטרים חששות 
בכך די לא היה , למרות זאתאך ! עם ישראל רצה בטובת שהוא לא לא חשד בזכריהמובן שאיש !" ביותר

, הרחוקים שנות אור מדרגתו של זכריה, אנו .הלקויהכדי למזער את ההשפעה המזיקה של תוכחתו 
  . לנקוט אמצעי זהירות כדי לא להוכיח באופן מזיק מחויבים פי כמה וכמה

  

  לדון לכף זכות גם במתן תוכחה

לדון לכף זכות גם בעת מתן : הפנימית הנחוצה לתוכחה אפקטיבית ההשקפהכעת נדון בהיבט אחר של 
  35.פסיכולוגי" טריק"חשוב להדגיש שתפיסה זו צריכה לנבוע מתחושה אמתית ולא מתחכום או . תוכחה

או שחיתות כללית לחוטא במקום להגביל /כאשר אנו מייחסים כוונות זדון ו נפגמתיעילותה של התוכחה 
ברוב המקרים הכללות , ראשית. העומדת על הפרקה הספציפית או להתנהגות את הביקורת שלנו לסוגי

קראתי ? אז למה לנסות – לעולם לא נוכל להוכיח מה היו מניעיו של אדם, שנית. גורפות אינן מדויקות
כל עוד הם  ,לצאת תמיד מתוך נקודת הנחה שלאדם היו המניעים הטובים ביותר: פעם עצה נבונה ממחנך

אינה נוגעת לילדים " הוי דן את כל האדם לכף זכות"אין סיבה לחשוב שמצוות  .דותתואמים לעוב
  .ולתלמידים

                                                        
 ).ד"א בא:דברים א(: ספר חידושי הלב 33
ורוח אלקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן : "ל''וז) ד:י, קהלת רבה(ויעויין במדרש ): ... כז:מקץ מב( ספר חידושי הלב 34
חתן המלך וכהן , אלא שראה עצמו גדול מכל העם, הולך' וכי מעל ראשי העם הי). פרק כד, דברי הימים ב( יעמד מעל לעםו

מיד ויקשרו עליו וירגמו ' ולא תצליחו וגו' למה אתם עוברים את מצות ה) שם(התחיל מדבר גדולות ואומר להם , ונביא ודיין
לפיכך לא קיבלו את תוכחתו ולא עוד אלא שעמדו , נתגאה עליהם' שזכרי, הבחין שהעם, ראינו .'וכו'' אותו אבן במצות המלך

רק משמיע את דברי נבואתו כפי ' הנביא הי' והרי זכרי, מתגאה עליהם' ויש להבחין כיצד נודע לעם שזכרי. עליו והרגוהו
מתגאה ' שזכרי, מאופן דיבורווגם פה עלינו להסיק שהעם הבחין ? יף עליהם כלוםובודאי שלא הוס, ה''ששמעם מאת הקב

אפשר לעם להבחין ולהרגיש ' הי, עם כל זאת, ]שהרי מדובר בנביא[ואם שפשוט שהיתה שם רק דקות זעירה של גאוה . עליהם
מוכח מכל זה שאפשר להשומע לחדור בתוך נבכי לבבו עמוק של המדבר ולהכיר את רגשי . 'את זאת באופן דבורו של זכרי

 .ורחשי לבבו
ועוד יותר צריך המחנך להאמין ):  'מג' ב עמ"ח(מאת הרב יעקב מרדכי גרינוואלד  "עצות והדרכות"כעין זה ראה ספר  35

ואף אם , כי החניך יכול להרגיש באמת מה שבלב המחנך.  שיכול ללמוד ולהצליח להוציא כוחותיו מכח אל הפועל, בחניך
לא יועיל כלום , אם לא יהיו פיו ולבו שוים, ו בטחון בתלמידו או בבנויחזור המחנך פעמים רבות בפיו מן השפה ולחוץ שיש ל

 ".והאמת הוא מיסודי הנפש", שהרי כל תכלית החינוך שלנו הוא שיתקשר נפש המחנך בנפש החניך.  לבנות את החניך
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זאת על ידי שנדון , בעל המעשה שלאך להימנע משיפוט  המעשההרב דסלר מדגיש שעלינו לדון את 
ייתכן . למרות כוונותיהם הטובותאנשים רבים הבחנה זו אינה ברורה ל, למרבה הצער 36.אותו לכף זכות

הם מניחים בטעות שפירוש הדבר הוא , אולם. כלפי אחרים שיפוטייםשהם בעלי מידות אציליות ואינם 
הדבר מקשה עליהם להכריז גם על המעשה המושחת ביותר . באופן כללי משיפוטשעליהם להימנע 

, תגובת נגדכ. זו פוגעת בסטנדרטים קהילתיים שגישהמובן . משום שבעלי המעשה עלולים להיפגע" רע"כ
הן של המעשה והן של בעל  – בסטנדרטים מתעקשים על גינוי ירידהאנשים החוששים בצדק מפני 

גינוי המעשה  :דסלרצים את תפיסתו של הרב ממצבנו היה טוב לאין שיעור לו היינו מא. המעשה
נסיבות מקלות התחשבות בעל ידי " (הוי דן את כל האדם לכף זכות"והתייחסות לבעל המעשה ברוח של 

  ).כפי שמפרט הרב ליבוביץ להלן, אפשריות

מטרתה של התוכחה היא שיפור . ךהרב העניך ליבוביץ מייחס את החיוב לדון לכף זכות לתחום החינו
לקבל את המסר מבלי  וחובה לנסח את התוכחה באופן שיגביר את סיכוי, לפיכך. המוכח הצדותיקון 

המתארת את המאמצים האדירים , סמכתא לכך ממשנה בסוטההוא מביא א. להתגונן יתר על המידה
בית . במים המאררים' ם הלמנוע את מחיקת שלהודות בחטאה ובכך שעושה בית הדין כדי לגרום לסוטה 

שואלים אותה . המעשההדין עושה זאת על ידי הצעת נסיבות מקלות אפשריות העשויות להפחית מחומרת 
כל  –אומרים לה שגם אנשים גדולים חטאו והודו בכך , ה רעההאם חטאה תחת השפעת שכרות או חבר

האם לא ? החטאמדוע אנו מפחיתים מחומרת : שואל הרב ליבוביץ. זאת כדי להקל עלה את ההודאה בחטא
הרב ליבוביץ מסביר שככל ? היה עדיף להדגיש את שחיתות המעשה כדי לגרום לה לחרטה על חטאה

דווקא הורדת רמת הבושה מאפשרת לה . להודות בעוול שעשתה כך יקשה עליה, שהיא מתביישת יותר
  .להודות

לכל  מרחיב מסר זהאך הרב ליבוביץ , לעידוד הסוטה להודות הנכונהגישה ב מתמקדתהמשנה בסוטה 
זאת כדי שיוכל להדריך אותם בדרך , המעודד כנותעל המחנך לטפח קשר עם תלמידיו . מחנך באשר הוא

 לחשוף אתגורמים חיצוניים רבים עשויים כי עליו להראות להם שהוא מבין , כדי לעשות זאת. הישרה
  37.מעידתםבאותם  מאשיםשאנשים טובים רבים חטאו באופן דומה ושהוא אינו , אדם לחטאה

וטוענים , על הגישה שעליה ממליץ הרב ליבוביץ בתוקףראוי לציין שהורים ומחנכים מסוימים מוחים 
של  לסכנה האמתית היטבהסיבה לכך היא שהם מודעים . לא ראויה להתנהגות" תירוצים"מספקת שהיא 

לנזק שביקורת חריפה עלולה לחולל במטרות  הם אינם מודעים, אולם. הורדת סטנדרטים בגין מתירנות
כאשר תוכחה נוקבת פוגעת בדימוי העצמי של בעל המעשה או בקשר שלו , כפי שפירטנו לעיל. החינוך

  .טרת התוכחה נפגעת אף היאעצם מ, עם המוכיח
                                                        

כות עד מקום שיד על מצב הפועל אין להרהר או לחשוד ומוכרחים אנחנו להכריע לכף ז...  :318' ד עמ"חמכתב מאליהו  36
ממשיך המכתב [, הכוונה" (לעומת זה הבקורת על הפעולה לא די שהורשתה אך גם מחוייבים אנחנו בהם. היכולת מגעת

צריך לבקרה , אדרבא. אכן אין לדון לכף זכות את המעשה הרע, כי בודאי צריך להיות דן לכף זכות את כל אדם] מאליהו
מי כתיב , "יתמו חטאים) "ד"תהלים ק: (משום דכתיב -. ברכות דף י' וכעין זה בגמ[ ). ולברר לעצמינו את פחיתותה וגנותה

 .]חטאים כתיב? חוטאים
היו מעלין אותה לבית דין . "ובמשנה סוטה ז". והעמיד הכהן את האשה) "י:נשא ה): (רבי הענאך לייבאוויטש(חידושי הלב  37

י נפשות ואומרים לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עד
ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושים עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים ואומרים לפניה דברים שאינה 

י הודאות אינה ראויה לה שאומר לפניה דבר" :שאינה כדאי לשומען: י"רש":   כדאי לשומען היא וכל משפחת בית אביה
הרי שבית דין אומרים לסוטה שיש ":  לקמן יהודה הודה ולא בוש' צדיקים הראשונים אלא כדי שתודה על קלקולה כדאמרי

וקשה .  גם אומרים לה שהיו הרבה צדיקים שחטאו והודו על חטאם... אולי היין גרם, הרבה דברים שאולי בגללם היא חטאה
שאדרבה יש להדגיש את חומר החטא , ולכאורה היה נראה להיפך, את חומר החטא הרי ממעטים הם בזה, למה אומרים לה כן

ואף שכבר איימו עליה . ל שהם עושים כן כדי לעודדה להתודות"וצ? כדי שהסוטה תתחרט על מעשיה הרעים ותשוב עליהם
, למעט את בושתהל "על כן השתדלו חז. כ מחמת רוב הבושה לא היתה מתודה"אעפ, שאם לא תתודה תמות מיתה משונה

ומסתבר שכך גם צריך לנהוג .    כדי שתתודה, להראות לאשה שהם מבינים שהיו הרבה גורמים חיצוניים שדחפו אותה לחטא
כדי שיוכל הרב להדריכו בדרך , שאם רוצה הרב שהתלמיד יפתח את לבו ויספר לו את בעיותיו האישיות, הרב עם תלמידו

שהרבה אחרים חטאו כמותו , מבין שהיו הרבה גורמים חיצוניים שדחפו אותו לחטוא עליו להראות לתלמיד שהוא, הנכונה
 .ושאינו מגנה אותו על מעשיו
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כל "לא כתוב ). ו:אבות א" (והוי דן את כל האדם לכף זכות: "ל"מדייק בלשון חזסלומון הרב מתתיהו 
 תמאפשר"כאדם שלם  שהבטה בילדהמשגיח מסביר . האדם כולו, כלומר –" את כל האדם"אלא " אדם

ם שהוא היה בעבר וזיהוי הגורמים לנו לראות את הילד באור חיובי על ידי זכירת הילד הטהור והתמי
   38".החיצוניים שהביאו אותו למצב זה

דהיינו , "בצדק תשפוט עמיתך"לציין שהחיוב לדון לכף זכות נלמד מהפסוק ו חשבתי להוסיף, כמו כן
  39.ולא מחיוב לעשות חסד, החיוב לנהוג בצדק וביושר

  

  ממתן הדרכה הימנעות

  :בנוגע לפרשת המרגלים, ראש ישיבת טלז, ל"קטץ זצ מוטלהרב  שלתובנה חינוכית מדהימה  להלן

אני , לדעתך: י"רש: שלח לך אנשים: כותב הרב קטץ) א:שלח יג" (באר מחוקק"ת "בספרו עה
ותקרבון אלי ) כב:דברים א(י "ברש] דהא... [וקשה להבין... אם תרצה שלח, איני מצוה לך

הרי מאופן רצונם ובקשתם היה נראה .. .ילדים דוחפים את הזקנים... כולכם כתוב בערבוביא
...   את משה מלשלוח אותם' כ למה לא עכב ה"וא... שלא היה יוצא מהשליחות טוב... בעליל

לפעמים לא ניתנה האפשרות למנוע את הציבור או ... שהתורה מלמדת אותנו ש, ונראה לבאר
ש בעליל שלא יקבלו מאחר שאפשר להרגי, אף שמורגש החסרון בו, היחיד מלעשות איזה מעשה

שלא , ולכן מדרכי החינוך הוא. ואם יעכבם יתכן שיועיל להיפך. את התוכחה מאיזה טעם שיהיה
כשם שמצוה :) יבמות סה(ועל זה נאמר . למנוע ממנו ביצוע הדבר עד שיכירו מעצמם את טעותם

ה לא עכב לפי זה יבואר היטב למ.      לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע
אולם מאופן ... שהרי עצם שילוח מרגלים דבר רגיל וטבעי הוא. את שילוח המרגלים' ה

אשר מחמתה באמת צריכים , מוכח שתביעתם נבעה משורש רע וממקור מושחת... תביעתם
אולם מכיון . ויגרם נזק רב על ידי שליחותם, כי התוצאות לא יהיו טובות. למנוע שילוח המרגלים

כי אם . לא עכב השם יתברך שילוח המרגלים, ו במדרגה להבין תוכו של העניןשכולם לא הי
במדבר רבה (יעשה עליהם רושם רע ויאמרו כמו שכתוב במדרש , וימנע אותם, יאסור עליהם

' ה אם מעכב אני עליהם הם אומרים על שאינה טובה לא הראה אותה לנו וכו"אמר הקב): "ז:טז
לא יבינו בכלל , היות שדעתם ורצונם על כך: לרצונך, לדעתך ה שלח לך"לכן אמר לו הקב  40".

.  עד שיכירו בני ישראל בעצמם את טעותם, ולכן אין למנוע שילוח המרגלים, סבת ההתעכבות
... לפעמים מבקשים ושואלים רשות על דברים . ככה רואים אנו גם בהנהגת והנהלת הישיבה

מאחר שעדיין לא הגיעו החניכים להבין למה  ,אלא שלא ניתן להאמר... שאין ראויים לעשותם
בדרך שאדם רוצה ללכת "לפעמים ניתן להתיר לאדם לנהוג בגדר ....  41.רוצים שימנעו ממנה

דרכי החינוך .... וישכיל להיטיב ולתקן דרכו, י מכשולו יבין עוותתו"מאחר שע, "מוליכין אותו
שונים הם הדרכים והאמצעים אשר יש לנקוט בזמנים מן . ואינם כמסמרות נטועים, מסובכים הם

 ...הזמנים

                                                        
38 With Cords of Love, pp. 240-241. 
  ..]שבועות ל[הוי דן את חבירך לכף זכות : י"רש - תשפט עמיתך  בצדק) טו:קדושים יט( 39
אולי הם אפילו ירגישו שמשה אינו מוטרד מכך . אולי גם הם היו מייחסים כוונות אחרות לסירובו של משה לשלוח מרגלים 40

  .כיבוש ארץ ישראלמהלך שהם עלולים למות ב
  .תלמידלובגלל חוסר הבנתם יש לחשוש שיגרם נזק ליחסים בין הרב  41
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הרב קטץ חידוש  שממנו הפיקמביא את הסיפור  )בישיבת נר ישראל ראש ישיבה(הרב יששכר פראנד 
  42:זה

ככל הנראה בשנות החמישים (אירע בישיבת טלז בקליבלנד ) בכתביו(מוטל ' המעשה שסיפר ר
התבקשתי על ידי : "התרחש כך, ל"שהיה דוגמה מובהקת למסר הנ, הסיפור). של המאה הקודמת
הם ביקשו לשנות את לוח הזמנים . בשעה מוקדמת לל ערביתתפשהישיבה תתלמידי הישיבה 

..." האגרוף בניו יורק אליפותהאת  ברדיו כדי שיוכלו לשמוע... הקבוע של הישיבה לאותו ערב
תפילת ערבית ואת סדרי הישיבה  שעתידעתי היטב שלא מתאים לשנות את : "מוטל הסביר' ר

אדם  הייתה החלטתו שלאך מה ". זה בזה למען תחרות אגרוף בין אנשים האמונים על פגיעה
מוטל לבקשה להקדים ' כיצד הגיב ר? חניך הישיבות הליטאיות וישיבת טלז באירופה ,גדול זה

לא יכולתי לעצור בעדם "? ברדיו התחרותלשמוע את  לתת לתלמידיםאת תפילת ערבית כדי 
אנשים מפורסמים ונכבדים באים מכל . ידעתי שלא זה העת לסרב. ולמנוע מהם לעשות זאת

אלף אנשים . לקבל מקומות בשורה הראשונה, רחבי המדינה כדי להשתתף באליפות האגרוף
קשה ! האליפות נחשבה על ידי ההמונים לאירוע בקנה מידה ענק! באים מכל רחבי המדינה

  ".את שיקול דעתילא יכולתי לסרב משום שהם לא היו מבינים את המניעים שלי ו. לאסור אותו

הם הגיעו . מרבית התלמידים בישיבת טלז בשנות הארבעים והחמישים הגיעו מבתי ספר כלליים
לימוד תורה ברמה גבוהה רק התחילה להכות שורשים . לטלז מקהילות קטנות ומבודדות

צפייה בשני אנשים כי הם עוד לא הגיעו לרמה הרוחנית שבה מבינים . קופהבאותה ת באמריקה
פעילות  ומוקיעלו הוא היה קם בישיבה . המכים זה את זה במתחם אגרוף היא תעסוקה אווילית

לתת את  לא הייתה אפשרות מוטל' רל. זניים ערלותודבריו היו נופלים על א, כזאת כשטות והבל
כי , למען אירוע שכזה תפילת ערביתהיו חושבים על שינוי זמן  למה שרבותיו באירופה הדעת

תלמידיו באותה עת עוד לא היו מוכנים . של תלמידי רבותיו ההוא ידע שתלמידיו אינם בדרג
  . להעריך סדר עדיפויות המבוסס על ערכי תורה

; לדבר לדעת מתי לדבר ומתי לא :ממשיך הרב פראנד, מוטל' המסר החינוכי שאנו לומדים מר זה
זהו . להכיר את הילדים והתלמידים ולהתמצא בזמן ובמנטליות הרווחת בתקופה שבה מחנכים

במצב זה היה להקדים את תפילת ערבית כדי " חינוך", בישיבת טלז המעטירה! חינוך
לא הייתי מאמין לסיפור זה לו לא ראיתי אותו . שהתלמידים יוכלו לשמוע תחרות אגרוף ברדיו

זו . ל"מוטל קטץ זצ' זוהי אות כבוד עצומה לחכמתו הפדגוגית של ר. מוטל בעצמו 'כתוב על ידי ר
אבל לפעמים ". כן"לפעמים צריך לומר . רב או ראש ישיבה, אב, תובנה אדירה למהות של מחנך

  43!פשוט צריך לא לומר דבר

  

  ילדים עלולים לחוות חוסר תוכחה כהזנחה

ללכת על "רגישות לנזק האפשרי של ביקורת עלולים להימנע ממנה לחלוטין כדי  המגליםהורים ומחנכים 
רבינו בחיי מדגיש שילדים שאינם מקבלים שום תוכחה . מחוללת נזקעצמה גישה זו , אולם". בטוח

הכרוך זק נזאת מלבד ה. מהוריהם ומוריהם עלולים להרגיש שאלו אינם דואגים להם או מתייאשים מהם
 .מתן תוכחה ביד רכהשל רבינו בחיי מדגיש את החשיבות , יחד עם זאת. נחוצה ומועילהבמניעת הדרכה 

                                                        
. מוטל קטץ' הרב אבא ספירו מקליבלנד סיפר לי סיפור על ר" :הרב פראנד כותב את הדברים הבאים לגבי הסיפור הבא 42

הוא שלח לי עותק של . הוא השיב שיש בידו תיעוד של המקרה, כשאמרתי לו שאני לא מאמין שהמעשה אירע במציאות
 ..."רביםבלספר סיפור זה , וועלוועל קטץ' ר, מוטל' קיבלתי רשות מבנו של ר. מוטל עצמו בכתביו' המעשה המתואר על ידי ר

43 www.torah.org/learning/ravfrand/5761/shlach.html 
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, באותו אופן. המחוררים גם אבן קשה עם הזמן –" רכה ונוחה" –הוא משווה תוכחה ראויה לטפטוף מים 
  44".לב אבן"לחדור גם ל עשויותמנות קטנות וקבועות של תוכחה רכה 

  

  מציאת האיזון הנכון

. מתי לנזוף בכלל ומתי להתעלם, האתגר של מציאת האיזון הראוי אינו מוגבל להחלטה באיזו עוצמה לנזוף
רבי ישראל מסלנט תיאר איזון . זהו אתגר גם בקונטקסט הרחב יותר של מתי להטיל משמעת ומתי להקל

אולם אם . הציפור תברח, אם יפתח את ידיו יותר מדי. מחזיק ציפור בידיוהאדם  עלעדין זה בעזרת המשל 
  45.היא עלולה להיחנק, עליה לגונןיאחז בה בעוצמה מתוך רצון 

דונה לאחרונה בשיחה שקיים מחבר יסוגיה זו נ". בסיכון"איזון זה מאתגר במיוחד בהתמודדות עם ילדים 
עם הרב " עניין"ועורך עיתון  "With Cords of Love: Reaching the Struggling Teen"הספר 

של  בהכוונתועובד עם בני נוער מזה שנים רבות , הרב עזריאל טאובר, המחבר 46.מתתיהו סלומון
  : להלן כמה מובאות מהשיחה הנוגעות לענייננו. המשגיח

אך בה בעת הוא אומר שיש , המשגיח מדבר בצורה ברורה נגד מתירנות בלתי מוגבלת: עניין
גם שמדובר במעשה נגד , מקום להעלמת עין ולחוסר הכרה או תגובה לכל דבר שהילד עושה

הורה זקוק לשכל . הגבול בין חובת התוכחה לבין החובה להעלים עין הוא דק מאוד. ל"התורה ר
  .כדי לדעת מתי לנקוט בכל גישה

. לכל גישה ןהנכומתי העיתוי תן לו את הלב להרגיש יה י"הקב, אם אין לאדם שכל: משגיח
  ...תפילה חיונית במקרה זה

כשאתה ". כן"צריך לומר לא תמיד . זה חלק גדול מהנקודה שהמשגיח מבקש להדגים: מחבר
זה עשוי להיות יעיל יותר , אבל מראה אהבה אמתית לילד כשאתה עושה זאת" לא"אומר 

  ...מוויתור בעלמא

גם אם אתה חייב להגיב או להטיל . וםלא צריך לנק, לא ראוי מעשהגם כשילד עושה : ... משגיח
 ילמדוהורים שחשוב מאוד ... וודא שהמילים שאתה אומר אינן מהוות נקמה בילד, משמעת

  ...זאת

  

  

  

                                                        
ועם זה יקנה לנפשו תועלת רבה , על כן ראוי לו בעודו נער שישמור דברי התוכחת):   ... שמות' הקדמה פר( רבינו בחיי 44

יד להוכיח את הנער בשבט ומפני זה יזהיר שלמה תמ, )ט:תהלים קיט(' וגו" במה יזכה נער"ה "והוא שאמר דוד ע, וזכות גדול
יאמר אפילו כשתהיה האולת דבקה בלב , )טו:משלי כב" (אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו"הוא שאמר , מוסר

אל תתיאש ותאמר אין לו תקנה כי מאחר שהוא נער שבט מוסר ירחיקנה , הנער וקשורה שם בשכבר הורגל בה ימים רבים
כאשר תראה , כי דבור המוכיח רך ועם השקידה יעשה רושם בלב הנוכח, ס בלבו התוכחתויכנ יוכיחנו מעט מעט, ממנו

, ואם נתיאש ממנו ולא השתדל בתוכחתו הנה זה שונאו. ועם השקידה תקוב חור באבן הקשה, בטפת המים שהיא רכה ונוחה
  ].שהביא מקור זה לידיעתי. ס. י- רב תודות ל[  " ...חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר"ה "והוא שאמר שלמה ע

המשיל , ואת איזון זה בחינוכו של החניך): 'פג' ב עמ"ח(מאת הרב יעקב מרדכי גרינוואלד  "עצות והדרכות"מובא בספר  45
אבל גם , שאם יפתח ידיו יותר מדי אז תפרח הציפור ותאבד, ל לציפור האחוזה בכפו של האדם השומר אותה"י סלנטר זצ"הגר

 .אז תיחנק הצפור ובודאי תאבד, ויסגור ידיו עליה בכח, לשמרה היטב יחזיקנה מאד אם מחמת רצונו
46 Hamodia's Inyan Magazine  "Indestructible Cords." Vol. XIX No. 943, 1/11/17 - pp. 16-23.   
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  סיכום

קיימים אופנים אסורים ולא , אולם. להדריך את ילדינו ותלמידינו לא נוכליש מצווה של תוכחה ובלעדיה 
. הן מבחינת הסגנון והן מבחינת המוטיבציה, כאשר מוכיחים יש לעשות זאת כראוי. יעילים של תוכחה

  .משמעותו איבוד עצם הבסיס לתוכחה יעילה, תוכחה לא יעילה בשליש לזכור שאיבוד הקשר , כמו כן

  

  

  

  

  

  

  

  


