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פיתוח מידות טובות :לימוד או חוויה?*
כשהלל הזקן התבקש לסכם את התורה כולה במשפט אחד ,הוא הכריז" :דעלך סני לחברך לא תעביד – זו
היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" – 1מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך ,וכל היתר
פרשנות .זו רמת החסד המינימלית :לא להזיק לאחרים .דרגה גבוהה יותר של חסד מוגדרת על ידי רבי
עקיבא במאמרו המפורסם" :ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה" 2 .ברור מכאן שהפרה של מצוות
שבין אדם לחברו בעייתית לפחות כמו הפרה של מצוות שבין אדם למקום .הורים המודעים לנקודה זו
משקיעים מאמצים רבים כדי להנחיל לילדיהם מידות טובות .מטרת מאמר זה היא לזהות את השיטה
היעילה ביותר לפי תוח תכונות אופי חיוביות בילדינו.
כיצד מלמדים מידות טובות?
מובן מאליו שחובה להדגיש את חשיבותן של מידות טובות כחלק מההוראה הפורמלית ,הן בבית והן בבית
הספר .ההשלכות המזיקות של חיים בסביבה שבה "הכול הולך" ושל תרבות שאינה דוגלת גם
בסטנדרטים המינימליים ביותר של התנהגות מוסרית ניכרות היטב בתרבות המערבית העכשווית .יחד עם
זאת ,כאשר אנו מעמידים את ההוראה הפורמלית במרכז תשומת הלב ,אנו מסתכנים בהתעלמות מערוצים
אחרים של השפעה עקיפה ,העשויים ליצור רושם חזק ומתמשך יותר מהוראה ישירה.
השפעה עקיפה בצורתה העוצמתית ביותר מתבטאת בדוגמה האישית שמראים ההורים באמצעות
התנהגותם ,בפרט ביחס לילדיהם" .ילדים לומדים באמצעות דוגמה אישית" הפך לאקסיומה שאין עליה
עוררין ,אך בפועל ,מעט מאוד הורים ומורים מרשים לעצמם לסמוך על שיטת הוראה "עקיפה" זו.
אב צעיר ניגש אליי לאחרונה בעת שמחה ,ושאל" :באיזה גיל יש להתחיל להטיל משמעת על
ילדים? "משמעת מתחילה כאשר הילד מבין את המילים 'כן' ו'לא '" ,השבתי.
הבנתי שאין מדובר בשאלה אקדמית גרידא ,ולכן שאלתי אותו מה גילו של הילד" .ארבע" הוא
ענה" .מה הצורך הספציפי שלך בהטלת משמעת?" שאלתי אותי" .אני צריך ללמד אותו לומר
'תודה' ו'בבקשה '" ,הוא הסביר" .אם כן ,מדובר בהנחלת מידות טובות ולא במשמעת" עניתי.
"ואם זה המצב ,הייתי מפנה את השאלה חזרה אליך :האם אתה אומר לבנך ' תודה' ו'בבקשה'?"
הוא נבוך מהשאלה אך הרהר בה במשך זמן מה" .אני לא בטוח ,אבל כנראה שלא" ,הייתה
תשובתו הכנה.
אם כי נראה שהוא הבין את משמעות דבריי ,הרעיון של וויתור על הוראה ישירה או לחץ ברמה
כלשהי ואמון בכוח הדוגמה האישית לא היה מקובל עליו לגמרי.

* From the Jewish Observer, May 1999, pp. 6-11 with minor modifications. Also reprinted as
)“Developing Character: Learned or Experienced?” in Timeless Parenting, (Rabbi N. Wolpin, Ed.
Mesorah Pub., Brooklyn, NY, 2000, pp. 149-159.
 1שבת לא.
 2ירושלמי נדרים פ"ט ,ד' .ראה מכתב מאליהו ח"ג ,עמוד פח'.
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לימוד מהחיים
קשה לתת אמון בהשפעה הבלתי ישירה של מתן דוגמה אישית .הורים רבים חשים שהם מזניחים את
חובתם החינוכית כאשר הם אינם מדריכים את ילדיהם באופן פעיל ונמרץ )מנגד ,ייתכן שהם אינם
בטוחים בדוגמה האישית שלהם( .אולם ,מדברי חז"ל עולה שדווקא ההשפעה העקיפה היא השיטה
3
החינוכית היעילה ביותר.
המדרש מונה את עשרת שמותיו של משה" :ירד" על שם שהוריד תורה לישראל" ,חבר" על שם שחיבר
את ישראל לאביהם שבשמים וכו' .הקב"ה הוד יע למשה שהוא יקרא לו אך ורק בשם "משה" ,שהעניקה
4
לו בתיה בת פרעה.
שואל הרב חיים שמואלביץ :מדוע בחר ה' לקרוא למשה בשם שלכאורה אינו משקף כלל א ת גדולתו?
למעשה ,שם זה אפילו אינו מצביע על מעשה של משה ,אלא על פעולה של בת פרעה" :כי מן המים
משיתהו".
ר' חיים מסביר שמכיוון שבתיה הצילה את משה במסירות נפש ,תכונה זו של מסירות לזולת הפכה לחלק
מאישיותו של משה 5.לא כתוב שמשה למד שיעורים בהקרבה אישית ,ואין ראיות לזכייתו בפרס הראשון
בתחרות "מסירות לזולת" 6 .הגורם העיקרי למסירותו היה העובדה שהוא עצמו גדל מתוך מסירות נפש.
בנימה דומה ,ממשיך ר' חיים ,מובא בתלמוד ירושלמי שאנו לומדים על תכונת הרחמנות של עם ישראל
מהפסוק "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד" 7 .בעל ה"תורה תמימה" שואל שאלה מתבקשת:
כיצד ניתן ללמוד תכונה של יהודים מפסוק המתאר את יחסו של ה' אליהם? ר' חיים מסביר שאותו עיקרון
תקף גם כאן .היות שה' מתייחס ליהודים במידת החסד ,תכונה זו נטמעת באופי הלאומי שלהם .בהתנהגותו
8
הנדיבה עם בניו ,הקב"ה למעשה נותן להם מידה זו במתנה.
כמו כן ,אנו לומדים מחז"ל שאנשים )ואפילו עמים!( מפתחים תכונות שליליות עקב יחס שלילי מאחרים.
9
האפתיות של עמלק מיוחסת לקרירות שבה דחו האבות את תמנה " ,אמו" של עמלק.
נוכל להסיק מכאן שהדרך העיקרית להקניית מידת החסד לילדים אינה להרגיל אותם לומר "תודה" וכו'.
לעומת זאת ,יש לנהוג כלפיהם בחסד )אולי על ידי הבעת הודיה כלפיהם וכו'( ,והתנהגות זו תשריש את
המידה הזו בעצם מהותם 10 .בכתבה עסקית שהתפרסמה לאחרונה ,מתאר בעל רשת מסעדות מצליח את
הגרסה שלו לתכנית "חלחול מידות"" :אני שואף לשכלל דגם של הכנסת אורחים שיתחיל ביחס שלי כלפי
עובדיי".
 3ראה גם Rabbi Matis Roberts, “Whisper Above the Roar: Making the Case for Subtlety,” Jewish
Observer, April 1998.
 4מדרש רבה ,ריש ויקרא.
 5ראה שיחות מוסר )רבי חיים שמאולביץ ,תשל"ב ,מאמר כה'(" :כי כל מה שהנותן נותן למקבל ,מגיע אל המקבל ונכנס בו
בלא שיור".
 6כוונתי אינה לערער על מידת השימושיות של כלים חינוכיים אלו ,אלא להדגיש את החשיבות של מתן דוגמה אישית ,בנוסף
להוראה ישירה.
 7דברים ז:יב; ירושלמי סנהדרין ו' ,ז'.
 8מכיוון שניתן להשריש תכונות כגון רגשות אהבה גם בחפצים דוממים ,כפי שמסביר ר' חיים )ראה שיחות מוסר מאמר ג'( ,
מובן שתהליך זה הינו בעל אופי רוחני ולא קוגניטיבי.
 9שיחות מוסר )מאמר צו' – תשל"א ,מאמר לא'( .בעת אסיפה של הורים ומחנכים בנושא צעירים נושרים ,הופנתה השאלה
הבאה אל ראש ישיבה נודע" :כיצד ייתכן שצעירים אלו אינם מתחשבים כלל בצער שהם גורמים להוריהם?" הוא ענה:
"מסתבר שהורים אלו גילו מעט מאוד התחשבות כלפי הצער שהם הסבו לילדיהם".
 10דברי חז"ל אלו ,כפי שהם מבוארים על ידי ר' חיים ,עשויים להרגיע הורים החוששים שיחס "חביב מדי" לילדיהם יגרום
להם להיות מפונקים.
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הוראה באמצעות דוגמה אישית
בתי ספר )והורים( מסוימים גאים ביכולת שלהם "ללמד" מידות טובות באמצעות תחרויות ,כתיבת
מאמרים ,פרסים ואפילו עונשים )!( בניסיון לקדם ולעודד התנהגות נימוסית .עד כמה כלים אלו יעילים
כאשר מורה באחד מבתי הספר הללו אינו מקפיד להפגין מידות טובות בעת שהוא מדבר עם תלמידו? מה
קורה כאשר הוא מעליב ,משפיל או מבייש תלמיד לעיני חבריו ,או "פשוט" אינו נוהג בתלמידיו בכבוד?
גם כאן ,על אף שהכול יודעים שהקלישאה "עשה כמו שאני אומר ולא כמו שאני עושה" הוא אמצעי
הוראה בלתי יעיל ,ידיעה זו אינה תמיד מופנמת 11 .סיבה אפשרית לכך היא שמבוגרים מסוימים סוברים
שהלכות בין אדם לחברו אינן חלות על יחסי מבוגרים אל ילדים )ובפרט ילדיהם או תלמידיהם( .תפיסה זו
12
עומדת בניגוד מוחלט לדעת ההלכה.
בהרצאתו בנושא אונאת דברים מטעם "קרן מסורת החפץ חיים" ,הבהיר רבי אברהם הכהן פאם שאיסור
תורה זה חל גם על מורים והורים ,ואמר" :ילדים רבים עלולים להפנות גב ליהדות עקב התעללות
מילולית של הורים או מורים הנוקטים בדיבור עוקצני או בעלבונות פומביים בכיתה ...כל זה נכלל
באיסור אונאת דברים ,שהינו חלק ממצוות לא תעשה של לשון הרע".
בנימה דומה ,נשאל רבי משה פיינשטיין האם מותר למורה לבקש מתלמידיו להצביע על התלמיד שעשה
מעשה רע )"להלשין" בעברית מדוברת( .רבי משה השיב שזהו מעשה נתעב מצד המורה ,מפני שהוא
13
מלמד את התלמידים להקל ראש באיסור לשון הרע .
מחנכים אחדים לא חשו בנוח עם וויתור על כלי "חינוכי" ישיר זה ,הנמצא בשימוש מוגבר .הם כתבו
מכתב לרבי משה שבו הם ערערו על פסיקתו על סמך הטענה שמטרת המורה היא לגרום לתלמיד להפסיק
לחטוא .הם לא הצליחו להבין כיצד ייתכן שמחנך יוותר על כלי חינוכי ישיר ו"בטוח" )חשיפת האשם
במעשה והענשתו( לטובת מה שנראה בעיניהם כרווח מפוקפק )דהיינו ,מתן דוגמה אישית של הימנעות
מלשון הרע(.
רבי משה השיב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהחשש של מתן דוגמה אישית שלילית גובר על כל
שיקול "חינוכי" אחר 14 .רבי משה מבהיר שהקניית דוגמה אישית נכונה קודמת לשאיפתו של המורה
"להדריך" או להוכיח את התלמיד .למרבה הצער ,הלהיטות של מורים והורים מסוימים בבואם לתקן את
התנהגותו של ילד סורר משכיחה מהם את הנזק שהם גורמים בדוגמה האישית שלהם .ציווי על ילד לדבר
לשון הרע תקהה באופן בלתי נמנע את רגישותו של הילד לעבירה זו .כוונותיו והצדקותיו של המורה
אינם מפחיתות כהוא זה מהשפעה שלילית זו.

 11ראה "אורחות איש" )חזון איש( עמוד קמ"ב ,בעניין האופן שבו תלמידים לומדים יותר ממעשי רבם מאשר דרשותיו,
ובעמוד קמ"ג – הערות בעניין השפעתה המזיקה של הורדה בדרגה בתור עונש .כמו כן ,לדברי הרב שמשון רפאל הירש,
"דרישת כבוד וציות מילדינו מבלי להעניק להם הוקרה וכבוד בתמורה נידונה לכישלון") .יסודות החינוך ,כרך (cited by (1
C. Juravel “Reclaiming Aspiration” in, Timeless Parenting, (Rabbi N. Wolpin Ed.) Mesorah Pub.,
Brooklyn, NY, 2000, pp. 221-222).
 12ראה חושן משפט תכ:לז; מנחת חינוך ,מצוה של"ח; ספר חסידים תקס"ה ; והערת שוליים .22
 13אגרות משה ,יורה דעה ב' ,קג'.
 14אגרות משה ,יורה דעה ד' ,ל' .בשיחה אישית )שבט תשנ"ט( עם כותב השורות ,רבי דוד פיינשטיין טען שישנם מצבים
שבהם רבי משה היה מתיר לבקש מתלמידים למסור מידע על חבריהם )למשל ,כדי לגלות איזה ילד שיחק עם גפרורים( .אולם,
גם במקרה כגון זה ,יש לעשות כל מאמץ למזער את הנזק של בקשה מילדים לדבר לשון הרע .הוא הציע שהמלמד ידבר עם
הכיתה כולה על הבעיה מבלי לשאול לשמו של האשם ,או לבקש מהתלמידים לנסות לשכנע את בעל המעשה לגשת מיוזמתו
למלמד לדבר על הבעיה )אולי באמצעות הבטחה שלא להעניש אותו( .מובן שהצעות אלו יעילות ביותר כאשר המלמד יוצר
קשר קרוב ,חם ובלתי מאיים עם תלמידיו.
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בנימה דומה ,רבי משה  15מציין שהמדרש מבקר את אברהם אבינו על כך שהוא שלח את בנו להביא מים
לאורחים ולא עשה זאת בעצמו .שואל רבי משה :והרי ייתכן שזה היה ניסיון מצד אברהם לחנך את בנו
למצוות הכנסת אורחים? על כך עונה רבי משה שאם רוצים לחנך ילדים לדבר מצווה ,השיטה היעילה
ביותר אינה להורות לבן לעשות את המצווה אלא שהבן יראה את אביו מקיים את המצווה!

חינוך ילדים לתפילה
תחום נוסף המביא לידי ביטוי את הקונפליקט בין מתן דוגמה אישית לבין הוראה ישירה הוא ניסיונותיהם
של הורים ללמד את ילדיהם להתפלל .אין זה נדיר לראות אב בבית כנסת המרים את קולו ,נוזף בבנו או
אפילו מכה בו כדי לגרום לו להתפלל .לעתים הוא "רק" מפנה את ראשו לעבר הסידור בניסיון לחנך אותו
לחשיבות התפילה.
גישה זו זכתה לגינוי מצד גדולי ישראל רבים .הרב הלל גולדברג מספר סיפור על רבי יצחק הוטנר
שהבחין באב העומד על כך שבנו יתפלל .בכל פעם שהילד קם או הסיח את דעתו מהתפילה ,האב היה
מפנה אותו חזרה לסידור בפנים חמורות .זה היה פשוט מאבק.
"מה אתה עושה?" שאל רבי הוטנר את האב.
" אני מלמד את בני להתפלל!" ענה האב.
"אתה לא מלמד אותו להתפלל" ,אמר רבי הוטנר" .אתה מלמד את בנך לומר לבנים שייוולדו לו בעתיד
16
לשתוק ,לשבת ,להתרכז ...אם אתה רוצה ללמד את בנך להתפלל ,פשוט תתפלל!"
גם רבי שלמה וולבה מותח ביקורת על הורים המכריחים ילד להתפלל ,ובכך כופים עליו עבודת ה'
שטחית ,נטול ת כל קשר רגשי" .הורים אלו ייתנו את הדין על כך שהם הפכו את התפילה לעול בעיני
17
ילדם" ,מזהיר רב י וולבה.
חרף ביקורת זאת – ולמרות העובדה שכל מי שטורח לחקור את הנושא נוכח באופן ברור שגישה זו מזיקה
ואינה מועילה – רבים ממשיכים לנקוט בה .מדוע? אני מעלה את ההשערות הבאות.
 .1הורים הנוקטים גישה זו בדרך כלל לוקים בחסר בתחום התפילה 18 .לפיכך ,באופן פרדוקסלי אך
צפוי ,הם סובלניים פחות כלפי החסרונות הנורמליים בתפילה של ילדיהם )"כל הפוסל במומו
פוסל" – קידושין ע.(.
עמדתי בבית הכנסת בעת תפילת קבלת שבת .אדם שעמד מאחוריי שוחח בקול עם
העומד לידו על שוק המניות .אדם זה הבחין בבנו היושב מספר שורות לפניו ,כאשר
הוא מחליף כמה מילים שקטות עם חברו .האב פצח בצעקות ודרש שבנו ישב על ידו
כדי שהוא )האב( יוכל לוודא שבנו מתפלל כראוי! הדבר המדהים ביותר היה שלאחר
שהבן התיישב ליד אביו ואביו ווידא שבנו מסתכל בסידור ,המשיך האב בשיחה עם
שכנו לספסל! ...אני בטוח למדי שלו האב היה קורא מאמר זה ,לא היה לו מושג שאני
מתאר את התנהגותו.
 15דרש משה ,וירא יח:ד.
The Jewish Parent Connection, Vol. 3, No. 5, 1995, p. 14. 16
 17ראה "זריעה ובניין בחינוך" )רבי שלמה וולבה ,עמ' מו'(" :בתפילה צריכה להיות נשמה של יהודי .אם מכריחים את הילד
להתפלל כהרגל חיצוני ,ואולי גם מכים לו אם אינו מתפלל ,ממאיסים עליו את התפילה .אחר כך ,כאשר הוא כבר בחור מבוגר
– אין לו שום קשר נפשי עם התפילה ,והאשמה רובצת על ראשם של ההורים שהכריחו אותו להתפלל בגיל מוקדם מדי".
 18ראה שם ,עמוד ל'.
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 .2אנשים הנוטים לראות דברים בעין שטחית חושבים שכל עוד הם גורמים לילד לנהוג כהלכה
)לדוגמה ,להתפלל או להתנהג בנימוס( ,תחושתו של הילד בעניין אינה רלוונטית 19 .הם אף אינם
מסוגלים להעריך את ההשפעה העקיפה והעדינה של מתן דוגמה אישית.
 .3חוסר הערכה של תהליך ההתפתחות הטבעי גורם לחלק מההורים להגיב באופן מוגזם להתנהגות
הנחשבת נורמטיבית לגילו של הילד 20 .הורים אחדים אינם מבינים שילד שמח ויציב שראה את
אביו מתפלל ברצינות ואינו נתון ללחצים יפתח עם הזמן את היכולת והנטייה להתפלל ברצינות.
במקום זאת ,הם חוששים" :אם לא אשים סוף לדבר )כלומר ,לתפילה הבלתי ראויה( כעת ,הוא
יתפלל כך גם בתור מבוגר!".
 .4גורם נוסף הוא חוסר הבנה של ההורים באשר לנזק הנגרם מהתנהגותם המחמירה כלפי ילדיהם.
הם אינם מודעים לכך שהם מטפחים בילדיהם יחס שלילי לתפילה ואף מזיקים לעמוד התווך של
21
החינוך כולו  -הקשר עם ילדיהם.
נוסף על כך ,הם נותנים דוגמה של "מלבין פני חברו ברבים" )ילדם ,במקרה זה( ומידות רעות
נוספות .גם אם לשיטת משמעת זו הייתה תועלת כלשהי ,אין ספק שיצא שכרה בהפסדה .הבעיה
מתעצמת עקב האמונה של חלק מההורים שכאשר הדבר נוגע לילדיהם" ,זכויות הבעלות" שלהם
פוטרים אותם מהחובה הכללית לנהוג כלפי אחרים במידות טובות .הם כביכול אומרים לעצמם:
"רק הרצונות ,האינטרסים והצרכים שלי באים בחשבון .ילדיי חייבים לשעבד את רצונם לרצוני
22
ללא תרעומת .למעשה ,הם אמורים לשמוח על כך".
 19רבים מצדיקים גישה זו על ידי ציטוט דבריו של בעל "ספר החינוך"" :אדם נפעל כפי פעולותיו" .אולם ,ברור שעיקרון זה
תקף בעיקר כאשר אין פער גדול מדי בין התנהגותו לרמתו האמתית של האדם )ראה בספר "שפתי חיים" ,מועדים ,ח"ב ,עמוד
שמ"ו ,מצוטט גם במאמרי בעניין "שידוכים"(.
טענה נפוצה נוספת נגד הגישה ה"עקיפה" מתבססת על הפסוק במשלי" :חוסך שבטו שונא בנו" .ניתן למצוא הסבר נרחב
ומאלף של המשמעות האמתית של פסוק זה בספר "עלי שור" )ח"א ,עמוד רס"א( ובספר "זריעה ובניין בחינוך" )עמוד כג'-כז' (
מאת רבי שלמה וולבה .דיון זה מבהיר שהפסוק מבקר את אלו שנמנעים מהטלת משמעת על ילדיהם עקב הזנחה או חוסר עניין.
הפסוק אינו דוגל בצורת ענישה מסוימת ,מכיוון שזו תלויה במעשה ,בגיל ובאופי של הילד .רבי וולבה סובר שבדור זה ,אסור
להכות ילד מעל גיל שלוש) .ראה גם בספר "פרדס יוסף" ,פר' בשלח ,עמוד קכ' ,ו"עטרה למלך" מאת הרב אברהם הכהן פאם,
עמוד קע"ה( .הרב שך כותב ב"שימושה של תורה" שהצלחה בחינוך תלויה בעיקר בקשר חיובי בין המורה לתלמיד .על המחנך
להתאמץ למצוא דרך להתאהב על תלמידיו ,כך לדברי הרב שך )עמוד רמ"ח( .המסר של הפסוק הוא למצוא את השיטה
היעילה ביותר ליישום המטרות החינוכיות שלנו.
] 20שמעתי בשם רבי יעקב קמינצקי שאין צורך לחנך ילד לגבי התנהגויות הנחשבות נורמטיביות לגילו ,ושילדים נגמלים מהן
באופן טבעי[.
רבי וולבה )שם ,עמוד  ,(16מותח ביקורת על הורים הדורשים שילדיהם הצעירים ישבו ליד שולחן השבת לאורך כל הסעודה
הארוכה" .זה בלתי אפשרי עבור ילד צעיר" ,סובר רבי וולבה .אולם ,ישנם הורים המפרשים את התנגדותו של הילד לשבת ליד
השולחן כאות למרדנות.
מחקרים שנעשו )לדוגמה(Z. Strassberg, Journal of Abnormal Child Psychology, 1997 [25], 209-215 ,
מצביעים על כך שילדים אגרסיביים בדרך כלל גדלו אצל הורים מחמירים ומענישים יתר על המידה .התנהגות זאת מצד
ההורים נובעת לא אחת מפרשנות בלתי מדויקת ומחמירה מדי באשר למידת אי-צייתנותו של הילד בפועל .כאשר ההורה אומר
לילד להתארגן לשינה והילד מבקש בנימוס להמשיך לשחק במשך זמן מה ,ההורה יפרש בקשה זו כביטוי של חוצפה וחוסר
ציות .אולם ,גורם משמעותי עוד יותר המשפיע על תגובתם של ההורים היא נטייתם לייחס כוונות שליליות להתנהגותו של
הילד .כך ,בקשתו של הילד לזמן נוסף לשחק מיוחסת לכוונות התרסה )"הוא רוצה להיות בשליטה ,הוא מניפולטיבי"( ו/או
לכוונות נקמה )"הוא מנסה לנקום בי"(.
 21ראה "עלי שור" )רבי שלמה וולבה ח"א ,עמ' רס'(" :דווקא האבות הם המקשרים את הבנים לתורת א-ל חי ,ודווקא הקשר
העמוק בין אבות ובנים הוא הוא המכוון את הילדים אל דרך השם".
22
ראה "זריעה ובניין בחינוך" )רבי שלמה וולבה ,עמ' כח'(" :לעיתים קרובות אנחנו מוצאים שההורים נוקטים פעולות לחינוך
ילדיהם ,כביכול ,ובעצם אין שום קשר בין הפעולות האלה לבין חינוך .המניעים לפעולות "החינוכיות" האלה הם מניעים
אנוכיים  -אגואיסטיים  -לגמרי .לפעמים ההורים פועלים מתוך מידות פסולות לגמרי ,מידות שנחשבות למידות רעות ביחסים
שבין אדם לחברו ,מידות שהמבוגרים אינם מרשים לעצמם להראות כלפי מבוגרים אחרים ,והנה בהתנהגות כלפי הילדים
משתמשים בכל המידות שאינן טובות ,כאילו שאלו מידות נורמליות :קנאה ,שנאה ,כבוד ,כעס ,גאווה ...ובעיקר  -רצון
שליטה .יש כעין הרגשה של רצון לשלוט בילד .הילד ניתן לרשותי ,ואני יכול לשלוט עליו שליטה בלתי מוגבלת .... .רואים
בילד "חפצא" ששייך לי ,ותפקידו בעולמו – להביא תועלת להורים".
ובספר הברית )רבי פינחס אליהו מווילנא( ח"ב מאמר יג' פרק טז' ]עמ' תקמג-ד ,דפוס תש"ן[ ]בספר "אורחות חיים" מובא
ממרן הרב שך על "ספר הברית"" :זהו ספר שחיבר אחד מגאוני ליטא ,גאון עצום ,אשר ביקש לחזק את בני דורו באמצעות
התבוננות בנפלאות הבריאה ...כשאינני מצליח להירדם בלילה – אני קורא בספר הברית" )עמ' שמט'(" :[.וכן יש אנשים
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 .5גם כאשר מתעורר צורך בהתערבות והכוונה ישירה יותר ,הם אינם מודעים לאמצעי הדרכה
יעילים יותר או אינם מוכנים לנקוט בהם .ניתן לכוון את תשומת לבו של הילד חזרה לסידור
באמצעות מבט ,הערה רכה או ליטוף ידידותי בלחי ,מבלי ליצור תחושות שליליות.
מידות או נימוסים?
בעיה נוספת הקשורה לסוגיה זו היא הערכת רמת ההתפתחות המוסרית של הילד באמצעות קריטריונים
חיצוניים ,כגון נימוס.
אדם צעיר סיפר בגאווה לראש הישיבה שלו על המאמצים שהוא משקיע בחינוך ילדיו לנימוס.
לצערו ,ראש הישיבה לא התרשם" .גם הנאצים ימ"ש היו נימוסיים" ,הוא הזכיר לאב.
כאשר אנו משתדלים לטפח מידות טובות בילדינו )או בעצמנו( ,עלינו להבין באופן ברור את מהותן של
23
המידות הטובות ולא להתמקד בהיבטים החיצוניים שלהן בלבד.
לדוגמה ,ישנם אנשים המסכימים לעשות מעשי חסד כבירים גם כאשר הם מתמרמרים על כך מאוד .הם
מרגישים שעליהם לעשות זאת כדי לזכות להערכה בעיני אחרים .כפייה עצמית זאת בולטת במיוחד אצל
אנשים בעלי דימוי עצמי נמוך .היא עלולה לגרום להם להתרעם על האדם שעמו הם מתחסדים ,וכך
מתערערת כל תכלית מעשה החסד 24.לעומת זאת ,חסד אמתי נובע מהתרחבות של נפש מלאת סיפוק כדי
להכליל אחרים ,25כמו שאנו רואים אצל הקב"ה שהינו "טוב ורוצה להיטיב".
אדם שמרגיש מקופח ,הן מסיבות רגשיות או מפני שסביבתו מושפעת ממידת הדין ,יתקשה להגיע לדרגה
של חסד אמתי 26 .ילד המתקשה לוותר ,על אף שגדל בסביבה שבה וויתור נחשב לערך חשוב ,הוא ככל
הנראה ילד שאינו מאושר 27 .אולם ,כאשר אנו נוהגים בילדינו במידת החסד ,יקל עליהם לנהוג באחרים
במידות טובות .כאשר הורים נותנים דוגמה של התנהגות בינאישית מכובדת ביחס לילדיהם ,ההשפעה
החיובית של הדרכתם הפורמלית בתחום המידות מתעצמת בצורה משמעותית.

ששומרים עצמן מלהרע לשום אדם ואוהבים את הבריות כולם אבל שונאים את בניהם ומכוונים לצער אותם ולהקניטם,
ואומרים אין בזה עוון ,כי יאמרו בלבותם :הבנים בני והבנות בנותי ,וכבר אני יוצא ידי חובת אהבת הבריות כולם כי אין אני
מצער לשום אדם אלא נתח מנתחי אשר נתנם הבורא יתברך בידי והכריחם לסור למשמעתי ,והמה אסורים וקשורים על פי
התורה תחת כפות רגלי וכל אשר יחפוץ לבבי הרשות נתונה ,מקל עליון בידי לעשות עמהם כטוב בעיני ,כנאמר :כבד את אביך
ואת אמך ...ואני מכון אם זה ליסרם ולהוכיחם בדרכי אלוקים חיים לפי מחשבתי .ובאמת דבריו לא בהשכל ולא על פי התורה,
שלמה יגרעו הבנים מלהיות בכלל לא תשנא את אחיך ובכלל ואהבת לרעך כמוך .ואומנם כמו שבעניין ההטבה והצדקה כל
הקרוב קרוב קודם ,כך בעניין השנאה והרעות :יש יותר עונש על המצער את קרובו מאדם אחר ,והמצער את בניו על חינם
עתיד ליתן הדין ביותר מטעם הזה".
 23ראה "אור גדליהו" )רבי גדליה שור ,מועדים ,עמוד  (28-31שם הוא מסביר שהן שם והן יפת עשו מעשה של רחמים וכבוד
וכיסו את נח אביהם .אולם ,שם זכה להבטחה אלוקית של השראת השכינה בקרבו ואילו יפת זכה ביופי חיצוני בלבד בדמות
אומנות ותרבות .הסיבה לכך היא שמניעיו של יפת בכיסוי אביו נבעו ממניעים חיצוניים )כגון" :מה יגידו השכנים!"( ולכן
שכרו היה בתחום החיצוני .לעומת זאת ,המעשה של שם נבע ממניעים מהותיים ולכן הוא קיבל שכר בעל ערך מהותי .רבי שור
מדגיש את הכוח ההרסני של יופי שהינו חיצוני בלבד .בנימה דומה ,הרב יששכר פראנד מצטט את ה"שם משמואל" שאדם
המותח ביקורת על מישהו בגלל חיסרון "חיצוני" משקף את מצבו האמתי ,כלומר :מצב של חיצוניות ושטחיות.
 24ראה "פניני רבנו הקהילות יעקב" ,עמוד לח' ,שבו הסטייפלר מזהיר אותנו לא להתרשם ]יתר על המידה[ מביטויי חסד
חיצוניים ,שכן ייתכן שאלו אינם מעידים על תחושות חסד פנימיות) .למעשה ,דוגמאות קיצוניות של התנהגות "חסודה" ,כגון
המקרה שאליו התייחס הסטייפלר ,עלולות לחפות על רגשות שליליים סמויים(.
 25שיחות מוסר )רבי חיים שמואלביץ( מאמר מא'; עלי שור ,ח"א ,עמוד רנ"ה; מכתב מאליהו ,ח"א ,עמוד לז' וח"ב ,עמוד פט'(.
 26מכתב מאליהו ח"א ,עמוד רל"ו.
 27הרב יששכר פראנד מדגיש שהנפגע העיקרי של לשון הרע הוא הדובר עצמו ,מכיוון שדיבורים אלו הופכים אותו לאדם
שלילי שתמיד רואה את הצד הרע באירועים ובאנשים אחרים .לדברי הרב פראנד ,סביר להניח שאדם כזה יהיה ביקורתי מאוד
כלפי ילדיו מפני שהוא רואה בהם רק את הצדדים השליליים .הייתי מוסיף שתופעה זו של ביקורתיות כלפי ילדים אינה רק
תוצאה של היות האדם טיפוס שלילי ,אלא גם הגורם לכך .כפי שמציין הרב פראנד ,הסיבה לדחף החזק לדבר לשון הרע היא
שדיבור זה מסייע לאנשים בעלי הערכה עצמית נמוכה להרגיש טוב יותר עם עצמם בטווח הקצר .ילד המבוקר תדיר על ידי
הורה שלילי יהפוך לחסר ביטחון ויפתח דימוי עצמי נמוך ,ואי לכך יגדל אף הוא עם נטייה חזקה לדבר לשון הרע.
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