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 הכאה לצורך חינוך בהלכה

 

 המקורות המחייבים הכאה

אים בכמה מקומות בחז"ל אנו רוהדבר נעשה לצורך חינוכי. אולם  בימינו, גם כאשר כל כךיא דבר שאינו מקובל הכאת ילדים ה

תַו ַ"ביער שבשוגג הרג אדם חייב גלות: מביאה כי החוטב עצים )דברים יט, ה(  : התורהשיש ענין להכות את הבנים רַיָבֹאַאֶׁ ֲאשֶׁ

ְחטֹבֵַעִצים רַל  י ע  תֵַרֵעהּוַוֵָמתַַ...ֵרֵעהּוַב  הַוָָחיַ-ּוָמָצאַאֶׁ ָעִריםַָהֵאלֶׁ תַהֶׁ לַַאח  מביאה  (ע"א ,ח) במכותמשנה ה ."הּואַיָנּוסַאֶׁ

אולם  אזי ישנה חובת גלות, -בעיסוק של רשות, כמו חטיבת עצים  את דברי אבא שאול הלומד מכך שדווקא כאשר מדובר היה

  כיון שזו הכאה של מצוה: ,רך חינוכופטור מגלות אם הכה אותו לצו -ההורג את בנו בשוגג 

והרבַהרודהַאתַַאףַכלַרשות,ַיצאַהאבַהמכהַאתַבנו,ַ-בתַעציםַרשותַיאבאַשאולַאומר:ַמהַחט

ַיתַדיןתלמידו,ַושליחַב

נחשבת מעשה מצווה  הכאה שכזאת יש ענין להכותו, וגם אם הבן מחונך כראוי בכל זאתאפילו לדעת רבא עולה ש)ח, ע"א(  ראמהגמ

 :הפוטר מגלות

)=מניןַשחטיבתַהעציםַהנזכרתַבפסוקַכוונתהַַההואַמרבנןַלרבא:ַממאיַדמחטבתַעציםַדרשות?ַמרַליהא

ַ...)=אוליַמדוברַבחטיבתַעציםַלבנייתַהסוכהַשהיאַמצווה(ַדסוכהַדלמאַמחטבתַעציםלחטיבתַעציםַשלַרשות(ַ

ַאמרַרחמנא:ַליגלי!ַַיילוַהכואפ

ַ)=הריַאםַמצאַעציםַחטוביםַלסוכתוַאינוַחייבַלחטובַעציםַלאוַמצוהַ-:ַכיוןַדאםַמצאַחטובַאינוַחוטבַמרַליהא

)=ומכךַראיהַשגםַכשארַאיןַעציםַחטוביםַאיןַחטיבתםַמצווהַאלאַ'הכשרַמצוה'ַַ,ַהשתאַנמיַלאוַמצוה(לצורךַהסוכה

ַ.ַבלבד(

לימא:ַכיוןַַ-'ַיתַדיןוהרבַהרודהַאתַתלמידו,ַושליחַבַהאבַהמכהַאתַבנו,ַיצא'איתיביהַרבינאַלרבא:ַ

)כלומר:ַלפיַמדדַזהַגםַהאבַהמכהַאתַבנוַאיןַבכךַמצוה,ַשהריַאםַהבןַַדאילוַגמירַלאוַמצוה,ַהשתאַנמיַלאוַמצוה!

,ַמצווהַלהכותו()=גםַאםַהבןַלומדַישַַמצוה –התם אף על גב דגמיר ַלומדַטובַאיןַעליוַמצווהַלהכותַאתַהבן(

ַ.'יסרַבנךַויניחךַויתןַמעדניםַלנפשך'דכתיב:ַ

ואשרַיבאַ'ַ:ַ)רבאַמביאַמקורַאחרַלפטורַמגלותַשלַמיַשהיהַעסוקַבמצווה(ַהדרַאמרַרבא:ַלאוַמילתאַהיאַדאמרי

,ַואיַסלקאַדעתךַ)כשםַש'יער'ַרשותַלהיכנסַאליו(ַמהַיערַדאיַבעיַעיילַואיַבעיַלאַעיילַ-ַ'אתַרעהוַביער

ַצוה,ַמיַסגיאַדלאַעייל?מ

  :כדי לקדמו יותר יש מקום להכותוי אך מסביר שהכוונה שהוא טוב באופן כללהמאירי ? שמתנהג כראויילד מדוע יש להכות 

אלאַַ,לאַסוףַדברַכשהואַצריךַלהנהגתוַשלַאביוַוללמודוַשלַרבוַ...בןַאוַתלמידַשהרגוהוַהאבַאוַהרב

ַ,עוסקַבמצוהַהואַ-שכלַשהרבַמוסיףַבלמודוַאוַהאבַבהנהגתוַַ,ןאפילוַלמדַאוַהשליםַעצמוַבמדותיוַכ

1ַ'יסרַבנךַויניחךַויתןַמעדניםַלנפשך'שנאמרַ

חזר למוטב לאחר שנהג שלא כהוגן, ולדברי היא לילד ש ראמסביר שכוונת הגמ( )אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמהגר"מ פיינשטיין 

המובא  עלהענשה זאת מבוססת  .י שיידע שייענש אם יסור מדרך האמתכד יש להענישו על התנהגותו הבעייתית בעבר ראהגמ

ַ:כתובַבתרומתַהדשןַסימןַרי"ח": שיכהו ל ידיעבירה עמלעבור  אדםשיש אחריות למנוע  (בתחילתו ,סי' תכ ,חו"מ)בבית יוסף 

ואינוַַ,העבירהרשאיַלהכותוַוליסרוַכדיַלהפרישוַמַ-כלַמיַשהואַתחתַידוַשלַאדםַורואהַבוַשעושהַדברַעבירהַ

  ."צריךַלהביאוַלביתַדין

                                                 
 הסבר נוסף מביא ה'ערוך לנר' )מכות כב, ע"ב, ד"ה 'אשר'( שמסביר שהמכות מכניעות את דעת הבן )ראה הסבר נוסף בגר"א למשלי יג, כד(. 1
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אך באו רק כדחיה בעלמא,  ראכל דברי הגמהיא שאין להכות בן הגון.  ראקנת הגמכמדומה שניתן להסביר באופן שונה: באמת מס

 , אך זו דחיה אפשרית.2לבסוף הם נדחים 'הדר אמר רבא לאו מילתא'. אמנם לא כל הראשונים מסבירים כך

 

 הכאה המקורות השוללים

אמיתי חינוך מביאה כי ( , ע"אז) בברכות ראהגמ: גישה הפוכהבמקומות אחרים בחז"ל אנו מוצאים במכות הרי ש ראלעומת הגמ

 מכות: אינו ב

ַַ...אמרַרביַיוחנןַמשוםַרביַיוסי:ַטובהַמרדותַאחתַבלבוַשלַאדםַיותרַמכמהַמלקיות

ַ'תחתַגערהַבמביןַמהכותַכסילַמאה'ַ(,ַימשליַיז)ַורישַלקישַאמר:ַיותרַממאהַמלקיות,ַשנאמר:

 :כפי שמצאו שנים אחר כך חכמי החינוך המודרנימועילים יותר מכל הכפיה החיצונית,  שכנוע וחינוך פנימי

כאןַהורונוַחז"לַנועםַדרךַהחינוך,ַכיַלאַַ–יפהַמרדותַאחתַבלבוַשלַאדםַיותרַמכמהַמלקויותַ

בהַהראהַהאמיתיתַהיאַיראתַהרוממותַהבאהַמצירוףַהאבמהלומותַיחונךַהאדם,ַכיַאםַבדרכיַנועם.ַוהי

לזה,ַוהיהַדרךַחינוכםַרקַבמקלַ)=החינוך(ַַהנאמנה.ַועדַהזמניםַהאחרוניםַלאַירדוַחכמיַהפדגוגיא

הרבַ)ַדשםוחובלים,ַעדַהימיםַהאלהַשהנסיונותַהרביםַהוכיחוםַלהשכילַאתַאשרַהורוַלנוַחז"לַברוחַק

ַעיןַאיה,ַשם(קוק,ַ

אל הרב וינברג פנו הורים שראו שבנם סוטה . 'שרידי אש'ההרב וינברג, בעל הגאון הירות בדבריו של טאת בבגישה זאת מתב

את השימוש  כפיה הלכתיתעזרת . הם רצו למנוע ממנו ב()=קסמים של 'אחיזת עיניים' ניינים בטליםבעמבלה את זמנו מדרכם ו

ן בתחילה בנושא ההלכתי, ומגיע למסקנה שכפיה זאת אינה אפשרית . הרב וינברג דישיים המיועדים לעשיית הקסמיםבחפציו הא

 מהבחינה ההלכתית. בהמשך דבריו הוא מסביר בבהירות את הבעיה החינוכית בדרך זו:

והחפציםַשקנהַַ...הנהַמצדַההלכהַאיןַשוםַיסודַלהדרתַהבןַבמכשיריםַשקונהַלשימושוַבמשחקַהנ"ל

ַלאבַשוםַזכותַעלַהחפצים.ַכלַזהַהואַמצדַההלכה.ַשלַהבןַולאַשלַהאב,ַואיןַַםַכןהבןַהםַג

ַבודַתורתווטהַמהדרךַהכבושה.ַכברַהזכירַכאכןַמטעמיםַפדגוגיםַישַלהניעַמאמצעיַכפיהַבנוגעַלבןַהס

אלאַכלַאמצעיַכפיהַבכוחַַ,מרוַשלאוַדווקאַמכהַבידובאַבודַתורתוהאיסורַלהכותַבנוַגדול,ַוצדקַכאתַ

ַ-ותַמהרצוי.ַוכברַהוכיחוַהפדגוגיםַהמודרניםַשהכפיהַאוַביצועַרצוןַבכוחַעלולַלהביאַלידיַתוצאותַהפוכ

יתרַונטיהַלמרידה.ַהעצהַהנאותהַביותרַלמצואַלנערַזהַעיסוקַַתמעוררַבנערַבגילַמבוגרַעקשנו

)שרידי ַלענייניםַאחריםַמבליַשירגישַבכךַ...משעשעַאחר,ַלהעתיקַאתַתשוקתוַלשעשועיםַממשחקַזה

 (אש, ח"ב, סי' מט

 :בדברי חכמינו ותמכות, יכולים אנו למצוא בעוד מקומתנגדת לחינוך בעזרת מאת הגישה ה

,ַראתהַגברַהמכהַאתַבנוַהגדול(השפחהַשלַביתַרביַ)=ַחזיתיהַלההואַגבראַדהוהַמחיַלבנוַגדולַאמתאַדביַרבי

פניַעורַלאַתתןַול'ַדקעברַמשום,ַ(היהַמנודה)אמרהַהשפחה:ַאותוַאדםַיַאמרה:ַליהויַההואַגבראַבשמתא

ַ)מו"ק יז ע"א( במכהַלבנוַגדולַהכתובַמדברַ-ַ'לוולפניַעורַלאַתתןַמכש'.ַדתניא:ַ'לומכש

 ,בן חייב לכבד את הוריו גם אם הם רשעיםהסיבה פשוטה:  ?אדם שהכה את בנו הגדולמדוע אמרה השפחה שיש לנדות את אותו 

)דברים כז, טז( 'ארור מקלה אביו ואמו', וכמו שנאמר במחשבהילו פאבדיבור אלא  , לא רקעליו להימנע מלפגוע בהוריוו
אולם  .3 

                                                 
 ראה ר' חננאל ותוס' שאנץ ולעומתם בריטב"א )שדייק כדבריו מרש"י( ומאירי.  2

וד הורים הוא גם במחשבה, והוא ע"פ המובא בס' חרדים )פרק א, במ"ע התלויות בלב אות לה(: "שידמה בלבו כך עולה מהחיי"א )כלל סז, ג( שכתב שכיב 3

אלא לשון  שהם גדולים ונכבדי ארץ, שזהו עיקר כבודם... ועל המבזה אביו ואמו בלבו בלבד... נאמר 'ארור מקלה אביו ואמו', ופירשו שאינו לשון קללה

)שער ג( משמע לענ"ד שהאיסור הוא בשערי תשובה ", וכ"כ בחיד"א )שיו"ב סי' רמא, סק"ב( ובבא"ח )ש"ב,שופטים כג(. אמנם בזיון, ואשכחן בזיון בלב...

שמזלזל בכבודם ומפר מוראם, כמו שאמרו  'מקלה', ענין 'ארור מקלה אביו ואמו'מצות עשה, שנאמר  ועל בטול מורא אב ואם שהיאדווקא במעשה: "
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לא תתן  'לפני עיוור הכאת הבן משוםולכן יש ב ,בחזרהיכה אותו לא יקיים את המצווה ואף בפועל על האב לחשוש שמא בנו 

ַ'.מכשול

 .פוטר מעבודתו שהכה את תלמידיו יותר מדיתינוקות מובא שמלמד שם  (ע"א ,לו) גיטיןמסכת ב ראגממקור נוסף הוא ב

 

 איסור ההכאה

 : וכפי שנפסק ברמב"ם ,(, ע"אכתובות לב) בהכאת אדם יש גם איסור גמורכי על כל המקורות הללו יש להוסיף 

אסורַלאדםַלחבולַביןַבעצמוַביןַבחבירו,ַולאַהחובלַבלבדַאלאַכלַהמכהַאדםַכשרַמישראלַביןַקטןַביןַ

,ַאםַ(גַ,דבריםַכה)ַ'לאַיוסיףַלהכותואמרַ'נציוןַהריַזהַעוברַבלאַתעשה,ַשנַןַאשהַדרךגדולַביןַאישַבי

  .רמב"ם חובל ומזיק ה, א()ַהזהירהַתורהַשלאַלהוסיףַבהכאתַהחוטאַקלַוחומרַלמכהַאתַהצדיק

 

 ניה: , נעיין בסתירה שקיימת בין המקורות שבגישה הששבין שתי הגישות בחז"לסתירה את הלפני שננסה לפתור 

שפחתו של רבי אמרה שיש לנדות את האב המכה משום שעובר על 'לפני עוור'. מדוע היא לא הזכירה את הלאו החמור יותר של 

 'לא יוסיף להכותו'?! הרי לאו זה חמור יותר, שכן יש בו מעשה וממילא גם מענישים עליו במלקות. 

מדובר בהכאה להכותו'. מדוע? משום שאיסור זה קיים רק כאשר  שהמכה את בנו כדי לחנכו אינו עובר ב'לא יוסיף יש שתירצו

כל המכה אדם כשר מישראל "מלשון הרמב"ם  4לחנך אין בה לאו זה. כך הוכיח הרלב"ח מת זאת הכאה כדיוללא צורך. לע

 .5"הרי זה עובר בלא תעשה ַןַוַיַצַנַַךַרַד  בין קטן בין גדול בין איש בין אשה

ה, שהרי אם אנו חוששים שהבן יחזיר מכות לאביו, הרי שהמכה כלל אינה מחנכת את הבן אלא להיפך, אמנם לענ"ד דרך זאת קש

 בה גם לאו של 'לא יוסיף להכותו'.וממילא המכה היא מיותרת, ויש 

 ראה לנו שבאמת המכה את בנו הגדול עובר גם ב'לא יוסיף להכותו' אלא שלמרות זאת השפחה הזכירה דווקא את הלאו שללכן נ

'לפני עוור'. מדוע? משום שאמנם איסור ל'פני עוור' הוא קל מאיסור 'לא יוסיף להכותו', אולם במקרה שלנו הוא דווקא האיסור 

משום שהחשש  –.  שנית )רמב"ם חובל ומזיק ד, ז( מיתההבן יתחייב  -ויעשה בו חבורה ן יכה את אביו החמור: ראשית בגלל שאם הב

, יא לעזיבת כל דרך התורה והמצוותיו אלא שהדבר יגרום לבן למרוד באביו, דבר שעלול להבכאן אינו רק שהבן יכה את אב

 כלומר מכים אותו בכוונה לחנכו, אבל למעשה עושים היפך החינוך.

 

 יישוב הגישות המנוגדות

לעומת זאת לפי  וי.במכות יש ענין להכות את הבן, גם כאשר הוא מתנהג כרא ראראינו אם כן שתי גישות מנוגדות: לפי הגמ

 בגיטין יש פסול בהכאה. כיצד נסביר את הגישות ההפוכות?וברכות, בעד קטן, מובהגמרות 

היא מסכימה אולם אצלו יש חשש שיחזיר מכה, עוסקת דווקא בהכאתו של בן גדול,  עד קטןבמו ראראשית יש להעיר כי הגמ

 (רמ, כיו"ד רמ"א ; שלד )בית יוסף יו"דלילד גדול? יש שרצו לומר מהו נקודת הגבול בין ילד קטן שהכאת בן קטן היא מעשה חיובי. 

ונראיםַדבריםַדלאַ"מסביר שהדבר תלוי לפי התפתחותו של הילד: ( )מו"ק יז, ע"א תו, אך הריטב"אניתן להכו 24או  22שעד גיל 

יהאַברַמצוהַאיןַלאַַלוגדולַגדולַממשַאלאַהכלַלפיַטבעוַשישַלחושַשיתריסַכנגדוַבדיבורַאוַבמעשה,ַכיַאפי

                                                                                                                                                                            
'...", ולפי ערוה"ש )רמא, ח( הכוונה איזהו מורא אב? לא ישב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו - איש אמו ואביו תיראו' רבותינו זכרונם לברכה

רמא, ו( דווקא לבזיון בדברים ולא לבזיון במחשבה, וכן נראה מהרמב"ם והשו"ע שלא הזכירו דין בזיון בלב, וברמב"ם הל' ממרים טו, כ )הובא בשו"ע 

 ווקא בזיון הניכר כלפי חוץ הוא עבירה ]הערת עורך[.משמע שד

 קונטרס הסמיכה, קונטרס ראשון, דף ס ע"ג בדפוס לבוב )הובא בסה"מ לרס"ג לגר"י פערלא, ל"ת מז, מהדורת תשע"א עמ' שעט(. 4

 וע"ע בשו"ע הרב, חו"מ, הלכות נזקי גוף ונפש, סעיף ד.  5



 4 

ראויַלהביאוַלידיַמכהַאוַמקללַאביוַאלאַישתדלנוַבדברים,ַומשוםַדאורחאַדמילתאַדבגדולַשכיחַכיַהאַנקטַ

 ודבריו מסתברים מאוד.    "גדול

 שאר הגמרות? עדיין נותר עלינו להסביר את 

. מצד אחד הוא צריך חופש וחירות, ולכן נראה שיש כאן שתי גישות, שיחד מלמדות אותנו על נפש האדם: האדם הוא יצור מורכב

הצבת הגבולות אינה באה משנאה אלא מתוך אכפתיות אין לכפותו. מצד שני האדם זקוק לגבולות, ולפעמים צריך לעצור אותו. 

מסייע לו לרכוש את  ואהבה. כאשר האדם לומד כי לאביו ואמו יש סמכות, כאשר הוא מקיים 'איש אמו ואביו תיראו', הדבר

  :ם יתברך אה מהשהיר

השוהַהכתובַכבודַאבַואםַלכבודַַ-'ַכבדַאתַה'ַמהונך',ַונאמרַ'כבדַאתַאביךַואתַאמך'נאמרַַנוַרבנן:ת

ַַ.המקום

והַהכתובַמוראתַאבַואםַוהשַ-'ַלהיךַתיראַואותוַתעבוד-אתַה'ַא',ַונאמרַ'אישַאמוַואביוַתיראו'נאמרַ

ַ...למוראתַהמקום

בזמןַשאדםַמכבדַאתַאביוַואתַאמו,ַַ.הקדושַברוךַהוא,ַואביו,ַואמוַ-ַשלשהַשותפיןַהןַבאדםַנוַרבנן:ת

 'עליהםַכאילוַדרתיַביניהםַוכבדונימעלהַאניַ':ַב"האמרַהק

ברור שאין לתת מכות מתוך שנאה ונקמה, כעס ועצבנות. רק מכה שתבוא מתוך אהבה, בכדי לתת גבולות לבן, תצליח ותפעל את 

  פעולתה. 

כי העיקר אינו כפיה אלא חינוך עצמי 'מרדות אחת בלבו כפיה אינה מועילה, וכך גם הרב קוק בעין איה. מסביר כי  השרידי אש

 אולם גם הם יסכימו כי ישנם מצבים בהם יש צורך בכפיה. של אדם'. 

מסביר כי יש ליהודי שתי קומות: הראשונה היא הקומה האוניברסלית, והשניה היא הקומה הישראלית. הקומה  הכוזרי

לחבירו. לעומת זאת הקומה  ין אדםאוניברסלית היא שמכריחה את האדם לא לגזול או לגנוב, ולשמור על יחסים תקינים בה

הישראלית מכריחה את האדם לשבת, כשרות ויראת שמים. גם בענין הכפיה יש להבחין בין שני התחומים הללו: לא ניתן לכפות 

ו של כל אדם, והכפיה החיצונית תגרום לו אולי למלמל את מילות התפילה אך אדם להיות ירא שמים. חובות הלב תלויות ברצונ

לא להתכוון בה. לעומת זאת כאשר האדם פוגע בחבריו ובסביבתו אז אנו מונעים ממנו בכח את הדבר. הכפיה מועילה רק כדי 

 ... ממאה מלקויות'. למנוע מעשים פסולים ופגיעה בזולת, אך כאשר מדובר בחובות הלבבות בזה 'טובה מרדות אחת

 


