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 ציון סורוצקין-ר בן"ד

 פסיכולוג קליני

  .י.נ, ברוקלין

  

  1מתכון לאסון: הורים בחיי ילדיהם הנשואיםמעורבות יתר של 

  

חמים וחמיות בחיי , מדווחים שמעורבות יתר של הורים העוסקים בענייני זוגיותרבנים ויועצי נישואין 
שמעורבות היתר אינה הגורם הישיר  הגם במקר. ילדיהם הנשואים היא גורם מצוי לקונפליקטים זוגיים

במידה משתנים ) והנזק הנגרם ממנה(יתר הטבעה והיקפה של מעורבות . לו להחריףהיא תגרום , לסכסוך
  .שליטה מלאהבמאמצים לשלוט להחל מהתערבות קלה וכלה , ממקרה למקרהרבה 

  "בעלות"מעורבות יתר כתוצאה מתחושת 

עקרונות באשר ל מבורותבדרך כלל אינה נובעת ילדים נשואים לחשוב להבין שמעורבות יתר של הורים 
חם וחמות . תופעה זו מכה שורש זמן רב לפני נישואיו של הילד, למעשה. של תפקיד החם והחמות היסוד

 נוטעת –ההורים  לתועלתשילדים קיימים  –אותה הנחת יסוד . שתלטנים היו בעברם הורים שתלטנים
ומדרבנת אותם לנסות  ילדיהם הצעיריםלשלוט בכל היבטי החיים של  בהורים את התחושה שהם רשאים

שהורים שהיו רגישים לצרכים הרגשיים וההתפתחותיים של  אין זה סביר. לשלוט בחיי ילדיהם הנשואים
 נישואילשתלטנים לאחר פתאום יהפכו , יותמבפיתוח אוטונומיה ותחושת עצ שלהם ךופרט לצור, ילדיהם
  .ילדיהם

ת הקשר בין ממחישה א ,א"הרב אהרן לייב שטיינמן שליט ,מפי ראש הישיבה הנערץ ההערה הבאה
קבוצת רבנים מארגון העוסק . של בעלות על ילדים מעורבות יתר של חמים וחמיות לתפיסה הסמויה

בנם  צידדו עםהורים ה השב סיטואציהבביישוב סכסוכים זוגיים ביקשה את חוות דעתו של הרב שטיינמן 
  :הרב שטיינמן השיב. לא יגרש את אשתוש במקרהזוגי ואיימו להסיר את תמיכתם הרגשית  בקונפליקט

האם ! ... אין להם להתערב, אם ההורים מתערבים אחרי שבעל ואשה התחתנו! הם לא בסדר
אומרים על אחד מגדולי ! אין אף אחד? יש מישהו בעל הבית על השני? הוא בעל הבית עליו

ולא , והוא חשב שהבחור לא מספיק למדן, להתחתן עם איזה בחורשבתו רצתה , הדור הקודם
האם אתה בעל הבית , אמר לו רבי חיים. חיים בריסקר' ובא לשאול את ר, רצה לתת לה להתחתן

  2...ואסור לך להתערב!  הרי היא בוגרת? על בתך

עד כמה  חישהסיפור ממ. מפי הרב משה שפיראשאותו שמע , מביא את הסיפור הבאהרב יששכר פראנד 
  .מסורתנו הדתיתעומדת בסתירה להגישה ההורית הזאת 

הדוד . משפחה ברוכהואב לתלמיד חכם צעיר  שהיה, אדם הגיע לירושלים לבקר את אחיינו
איך ילדיך ישיבו לך על כל מה שגמלת . "התפעל מתשומת הלב שהרעיף אחיינו על ילדיו

בהזדמנות . ענה האחיין, "ובכך ינציחו את זכרי בעתיד הם יישאו את שמי. "שאל הדוד, "?עמהם
הרב מבריסק נענע בראשו . שאל האחיין את הרב מבריסק מה דעתו על השאלה והתשובה, אחרת
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אינם השקעה  ילדים. לתגמולבין ילדים אין קשר . קרובה לאפיקורסות תשובתך. "במורת רוח
לא אך , ים על בריאות ועושראפשר להתפלל על נחת בדיוק כמו שמתפלל. יתנחת עתידצורך ל

   3."מבקש מאתנו ללכת בדרכיו' זו הדרך שה. זה נתינהילדים . ילדים לשם כך ניתנו לך

הרב שלמה וולבה . גינו את הגישה הזו, עברודורות הן בדורנו והן ב, נוספים רבנים דגולים
  :כותב

, כביכול, לעיתים קרובות אנחנו מוצאים שההורים נוקטים פעולות לחינוך ילדיהם
" החינוכיות"המניעים לפעולות . ובעצם אין שום קשר בין הפעולות האלה לבין חינוך

לפעמים ההורים פועלים מתוך . לגמרי  –אגואיסטיים  –האלה הם מניעים אנוכיים 
מידות , מידות שנחשבות למידות רעות ביחסים שבין אדם לחברו, מידות פסולות לגמרי

והנה בהתנהגות כלפי , להראות כלפי מבוגרים אחרים שהמבוגרים אינם מרשים לעצמם
, קנאה: כאילו שאלו מידות נורמליות, הילדים משתמשים בכל המידות שאינן טובות

יש כעין הרגשה של רצון לשלוט . רצון שליטה –ובעיקר ... גאווה, כעס, כבוד, שנאה
רואים בילד .... ואני יכול לשלוט עליו שליטה בלתי מוגבלת, הילד ניתן לרשותי. בילד

  4.להביא תועלת להורים –ותפקידו בעולמו , ששייך לי" חפצא"

  כיבוד הורים

ללא , דורשים תשומת לב בלתי פוסקת מילדיהם הנשואיםההורים זו מתבטאת בין היתר במעורבות יתר 
, לדעתם של ההורים. עבודתם או סדרי הלימוד שלהם, ילדיהם, בני זוגםכלפי תיהם יוהתחשבות במחויבו

הם נושאים  כאשרבפרט (בקרבת מקום  לגורילדיהם מ דורשיםהם ! לכולהצרכים שלהם קודמים 
  . או של בני זוגם ילדיהםשל ללא קשר לרצונות ) בהוצאות

ובכך , מוגזמותה ק את דרישותיהםכדי להצדי" כיבוד אב ואם"חובת  אלו נשענים עלהורים , פעמים רבות
הרב פנחס אליהו . שליטה כאמצעיביודעין  עושים זאתהם  פעםלא . רגשי אשם בילדיהםמעוררים 

  :ז"שנכתב בשנת תקמ" ספר הברית"ספרו מווילנא מגנה את העיוות הזה של מצוות כיבוד אב ואם ב

כולם אבל שונאים את  וכן יש אנשים ששומרים עצמן מלהרע לשום אדם ואוהבים את הבריות
הבנים בני : כי יאמרו בלבותם, ואומרים אין בזה עוון, בניהם ומכוונים לצער אותם ולהקניטם

והבנות בנותי וכבר אני יוצא ידי חובת אהבת הבריות כולם כי אין אני מצער לשום אדם אלא 
וקשורים על והמה אסורים , נתח מנתחי אשר נתנם הבורא יתברך בידי והכריחם לסור למשמעתי

פי התורה תחת כפות רגלי וכל אשר יחפוץ לבבי הרשות נתונה מקל עליון בידי לעשות עמהם 
ואני מכון אם זה לייסרם ולהוכיחם בדרכי אלוקים ... כנאמר כבד את אביך ואת אמך, כטוב בעיני

שלמה יגרעו הבנים מלהיות , ובאמת דבריו לא בהשכל ולא על פי התורה. חיים לפי מחשבתי
ואמנם כמו  שבעניין ההטבה והצדקה כל . בכלל לא תשנא את אחיך ובכלל ואהבת לרעך כמוך

, הקרוב קרוב קודם כך בענין השנאה והרעות יש יותר עונש על המצער את קרובו מאדם אחר
  5.והמצער את בניו על חינם עתיד ליתן הדין ביותר מטעם הזה

. ילדים נשואים כאשר הוריהם מתערבים בחייהםרב משה שפירא מתייחס לחובת כיבוד אב ואם של ה
מה נכון , במקרה ששלום הבית מופר בגלל שהחמות מתערבת בחיי הזוג": השאלה שהופנתה אליו היא

  "?לעשות
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או אם , אם הבעל(אסור לאפשר לחמות , במקרה כזה שהתערבותה גורמת לנזק לשלום הבית
ואם זה לא מועיל . ר לה לבוא אל ביתםמותר גם לא לאפש. שום התערבות בבית הצעיר) האישה

וזאת , באופן שהיא תבין שהתערבותה גורמת לה ריחוק מהם, מותר גם לשלוח אותה מהבית
הוא לא חייב להקריב את , זה פשוט לגמרי שאין כאן שום ענין של כיבוד אם. חובתו של האיש

חכם שאינו נוגע  עץ בתלמידוולמרות זאת בכל מקרה כדאי קודם להיו. חייו בשביל כבודה
  6.בדבר

  חמים וחמיות תובעניים ושתלטנים, אות להוריםדוגמ

היא . בתה וחתנה בביתעברה לגור  רבהביקורתית התייחסה לבתה ב תמידשאלמנה מבוגרת  •
כאשר הוא . לעתים תכופות הביקורת למושאחתן ה הפךאך כעת , המשיכה ביחסה הביקורתי

כתוצאה . בתהבאזני הערות מזלזלות על כך  כועסת ומעירההייתה חמותו , ניסה להגן על עצמו
הרגישה , אמהשחיה את כל חייה בצל האיום של , הבת. בעלה על הייתה מתקצפתגם הבת , מכך

 . עיניה כחובת כיבוד אב ואםבשנדמה מה  בשלעוד יותר כבולה 
הוא  נישואיולאחר . ת המתעללת של אביותלמיד חכם צעיר סבל במשך שנים רבות מהשתלטנו •

כאשר . אביו לגור אצלו עבר פטירת אמו בעקבות אך, להתרחק מאביועלה לארץ ישראל כדי 
היה אביו  ,בילדותוהורגל אליו מהיחס שביד רכה יותר האיש הצעיר השתדל לגדל את ילדיו 

הוא התחיל , אביו מצוותלקיים את  מכיוון שהוא הרגיש מחויב. אותו בפינוק הילדים מאשים
ילדיו , כתוצאה מכך. נכון בעיניולחס לילדים בצורה הרבה יותר נוקשה ממה שנראה להתיי

אביו  את שריצהכך הוא הרבה להתנצל בפני ילדיו על  לאחר שנים. פיתחו בעיות פסיכולוגיות
 .על חשבונם

הם עברו למקומות , כשילדיו נישאו. מאז ומתמידכלפי ילדיו נהג בשתלטנות  אמידאיש עסקים  •
 היות. האב נפגע מהתנהגות זו. בביתולהימנע מביקורים ככל האפשר והשתדלו  מרוחקים

רק אך ו תמיכתו הפיננסיתיזכו להוא הודיע להם שהם , שהילדים הנשואים היו תלויים בו כלכלית
 .לפחות פעם בחודשיים לשבתאם יגיעו 

  

  עזרה שאינם במקומםניסיונות 

בילדים  מצורך לשלוטבראש ובראשונה  יםעִ נָ מּואינם  בחיי ילדיהם יתר על המידההורים רבים המעורבים 
הם מרגישים , כאשר הם רואים את ילדיהם סובלים או נוהגים בחוסר תבונה. לעזור מרצון אמתיאלא 
 מתמקדים אלא, יותר נזק מתועלת תגרוםהאם התערבותם  לבחון הם אינם מסוגלים. להתערב צורך

. כוונות טובות כשילדיהם היו צעירים מתוךהורים אלו עשו את אותה טעות . במטרות קצרות טווח בלבד
של ילדיהם והקדישו מעט מאוד מחשבה לערכים המופנמים , התנהגות שטחית נאותה שמו דגש עלהם 

  :דוגמה קיצונית. הרגשית םולהתפתחות

המוסיקה , הדיבור, סגנון הלבושמ רדסיפר לי שהוא מוטשנשר מבית הספר  17הורה לנער בן 
הוא : חדשה אחת טובההוא אמר לי שיש בפיו  ,יחד עם זאת. של בנו הבלתי מקובל והתסרוקת

 תמהתי" ?זאתאיך הצלחת לעשות . "הצליח לשכנע את בנו ללמוד עם חברותא במשך שעה ביום
בתנאי  רק ואמרתי לו שאסכים לכך, ללמוד נהיגה מאודהוא רצה . "הוא ענה, "פשוטהיה זה . "בקול

  ".אך לא הייתה לו ברירה אלא להסכים, הוא כעס מאוד. שעה אחת ביום במשך שהוא ילמד
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שהבן הם אפילו סברו . בתבונה לשהאב פע טענו ורובם, סיפרתי את הסיפור הזה להורים ומחנכים רבים
ופטימיות שלהם מבוססת על דברי חכמים שאדם הא. מכפייה זותחיל ללמוד ברצינות כתוצאה עשוי לה

מתוך (" מתוך כוונה פנימית לפעול, עם הזמן, יתחיל מניעים חיצונייםמהמתרגל לעשות מעשים טובים 
  ".אחרי הפעולות נמשכים הלבבות": )ז"מצווה ט(ספר החינוך בעל ועל דברי , ")שלא לשמה בא לשמה

ללא צורך , יםשטחי יםהתנהגות חיובידפוסי דומה שמילים נשגבות אלו אכן מעודדות שימת דגש על 
לתת לטבע "יכולנו לשבת רגל על רגל ו, לכאורה. זאתלדאוג להפנמת הערכים הקשורים להתנהגות 

ר הרב חיים פרידלנד, אולם .באופן אוטומטי יופנמושכן דפוסי ההתנהגות החיוביים " לעשות את שלו
 אחרי"סברת ספר החינוך שהן ש) ו"שמ' עמ', חלק ב, מועדים" (שפתי חיים"בספרו מציין באופן ברור 

יביאו מסיבות חיצוניות בוודאי  הנובעיםל שמצווה או לימוד "הצהרת חזהן ו "הפעולות נמשכים הלבבות
ם ההתנהגות זדהה מרצונו ערק במקרה שהאדם מאך ו תקפותממניעים פנימיים  את האדם לידי עשייה

  .החיובית והיא אינה נכפית עליו

סיפרתי לו על , ז"סיון תשס' כ ביום בבני ברק ל"זצבשיחה שזכיתי לקיים עם הרב מיכל יהודה לפקוביץ 
. בלימוד יומי עם חברותא" נושר"לעיל שבו הורה התנה את שיעורי הנהיגה של בנו ה שהוזכרהמקרה 

כל מי שחושב כך אינו מבין דבר : "הוא השיב. שזהו מהלך חכם הסכימואמרתי לו שהורים ומחנכים רבים 
  ". בענייני חינוך

  גישה חילופית

? מצבים בעייתיים בחיי ילדיהם הנשואיםהם נחשפים לשר חמים וחמיות יכולים לעשות כא, מה הורים
ה התשובה טמונה בשמירה על פרספקטיב? מבלי לחדור לרשות הפרט לגלות אכפתיותכיצד הם יכולים 

 בקשרהאם התערבותם תפגע ? מה תהיינה התוצאות בטווח הרחוק, במקרה שהם יתערבו. רחבה ומקיפה
ם מבלי להיחשב להביע את דאגת דרךהאם יש ? הביתגרום להפרת שלום תהאם היא ? שלהם עם ילדם

 –ואם כן , האם כדאי להתקדם בכיוון זה ניתן יהיה להחליט, לאחר בדיקה כנה? שתלטנים או מתערבים
  . כיצד

 .פעמים מספרביתם ב ביקר של בתה החתן. הגיעה לפגישת ייעוץ מהאם לבת שהתארסה לפני זמן 
אך נראה היה שהבחורה אינה חשה , מאודצינית הביקורתית וה תונטייהבחינו בההורים והאחים 

 השתלטנותהם הגיעו למסקנה שעקב ) מרלזכותם ייא(אך , ההורים היו מודאגים למדי. בכך כלל
. עוד יותר את החתןלחבב  מצדם עלולה לגרום לבתםהערה שלילית  כל ,בעבר שהם הפגינו הרבה

  ):ולהתכוון לכל מילה(הצעתי להם לומר לה את הדברים הבאים 

, אולם. אין ספק שיש לו תכונות נפלאות רבות. איש הזהה להתחתן עםאת רוצה  מדוע אנו מבינים"
 אנו רוצים. שמנו לב לכמה נקודות מדאיגות שאולי לא הבחנת בהם או ייחסת להם תשומת לב

, אם תחליטי להינשא לו. לשתף אותך בדאגות שלנו כדי שתוכלי להחליט מה את רוצה לעשות
הנה כמה מהתכונות המדאיגות שהבחנו . ינואחד מילדנעשה כל שביכולתנו כדי לגרום לו להרגיש כ

  ..."בהן

  . לאחר שבוע התקשרה האם להודיע לי שבתה ביטלה את האירוסין
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דעת ההייתי מציע לכם לתת את , שוקלים להתערב בענייני ילדכם הנשוי, כהורים, אם אתם: לסיכום
  :לנקודות הבאות

הורים מחויבים לדאוג . להתערב" זכות"ולכן אין לכם , על ילדיהם" בעלים"הורים אינם  •
 .בצורה מועילה לעזור באפשרותכםלשקול האם יש  עליכםולכן , לילדיהם

ה או את האופן /אתם מבקרים את סגנון הלבוש שלו, למשל(ביקורת קשור להנידון  הנושאאם  •
אם לא . תועלתתהיה לעטים הסיכויים שאמירתכם מ, )להוציא כספים ת/בוחרהיא /שבו הוא
אין ספק שלא , להדריך את ילדכם בדרך הנכונה לפי ראות עיניכם בשנות ילדותו הצלחתם

 .תצליחו לעשות זאת עכשיו
נקודות ל תנו את דעתכם, לעזורומעוניינים  שבני הזוג חווים מהקשייםאם אתם מוטרדים  •

אליכם לתמיכה רגשית  נוהג לפנותהאם ילדכם ? מה ההיסטוריה של הקשר שלכם: הבאות
, האופציה השנייה היא הנכונהאם ? או מרוחק מעורער הקשר שלכםאו האם ? עצהקבלת ול

התקדמו , גם אם האפשרות הראשונה היא הנכונה. הסיכוי להתערב באופן מועיל שואף לאפס
 .לא התבקשתם לחוות את דעתכםבפרט אם , בזהירות רבה

ושאתם נכונים , היא חווה קשיים מסוימים/ילדכם שיש לכם הרושם שהואל לומרייתכן שתוכלו  •
 הבהירו לילדכם שאם התערבותכם אינה רצויה, כמו כן. היא ימצאו לנכון/לעזור בכל דרך שהוא

 .שלכםאתם תכבדו בקשה זו והיא לא תשפיע לרעה על הקשר , לו
 ה/היו מודעים לכך שיש בן או בת זוג בתמונה העלול, מבקש את עזרתכם גם כשילדכם •

 .מקצועי פנו לייעוץ, במקרה של ספק. להתמרמר על התערבותכם
 מובן מאליו גם כאשר, "את הלב לשפוך"רק כדי  דבראל תעשו או תאמרו : החשוב מכול •

   ! תועילככל הנראה לא שהתערבותכם 


