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 סיפור של שתי אימהות:

 קריאה מוטעית של הסימנים 

 (2020)ספטמבר 

 

( מאת ח.ב. ויינפלד  "חופת כוכבים")  "A Canopy of Stars"מתנה.  בתור  קיבלתי לאחרונה ספר מקסים  

השראה  (  2019) מעוררי  סיפורים  אוסף  אומןוהוא  ביד  את    ,כתובים  לקרוא  רוח  בקוצר  מצפה  ואני 

מאוד.  לי  שהפריע  אחד  סיפור  היה  אולם,  בסדרה.  האחרים  זה    1הספרים  תפיסות    מקדםסיפור  מספר 

 . יערערו עליהןאם לא  הרסניותת להביא לתוצאוהעלולות  מוטעותחינוכיות 

 

 הסיפור

לבעלים   נשואותושכנתה משכבר השנים, היו    הקרובה, חברתה  שושנהבעלת המעשה מספרת איך היא ו

יוקרתי   בכולל  היא  במיוחדשלמדו  ואנליטית"    מתארת.  כ"שקולה  עצמה  שאת    כאישה   ושנהואת 

  ית וכיפית". גם סגנונות ההורות שלהן היו שונות בתכלית. היא עצמה הייתה מעורבת בחיי ילדיה "ספונטנ 

"(. היא ראתה את חברתה מתוך אדישותכמעט לא התייחסה לילדיה )"הזנחה    שושנה, ואילו  במידה ניכרת

בדאגה לעצמה   היא עצומתמקדת  בעוד  לילדיה כבדרך אגב, כמעט לא שמה לב אליהם",  מה "מתייחסת 

 "."בראש סולם העדיפויות שלהמשפחתה  להעמיד אתמשתדלת 

ובנה של  מרדכיכשבנה אך היו שווים את המאמץ,  הקרבנות שהיא הקריבההאם במשך השנים היא תהתה 

ו  הי  שני הנערים.  "מרירה לצדקת דרכה-היא קיבלה "הוכחה מתוקה  , הגיעו לגיל הנעורים, בנצישושנה

נפרדו   דרכיהם  אך  שנים,  במשך  כיתה  באותה  ולמדו  קרובים  ההתבגרות  חברים  דרמטית.  בגיל  בצורה 

ותספורת   קרועים  ג'ינס  מכנסי  לטובת  הישיבתי  לבושו  את  וזנח  בסיכון  כנער  להתנהג  התחיל  בנצי 

ה הרבו  שם מעולה  שבה צריך  נחשבת במיוחדהתקבל ל"ישיבה למצוינים, ישיבה    מרדכימופרעת, בעוד  

והעמל. הבנתי שכל שנות  כדי להיכנס לרשימת ההמתנהרק  פרוטקציה   בילדיי לא    היגע  היו  שהשקעתי 

 ". , גם אם זה לוקח זמןקוצרים את מה שזורעיםבסופו של דבר . לשווא

היו    של המספרת   דומה. בניה אט אט, נרגע והתחתן עם בחורה מרקע    עברו מספר שנים. בנצי "התיישר"

תורה   דו"בני  שלמדויוצאי  היו    פן  הם  מטובים.  יותר  טובים,  היו  החיים  הראשונה...  מהשורה  בכולל 

 מושלמים". 

, 'ילד הזהב' שלי, שכבר סיים את הש"ס והיה אב  מרדכיהחיים המושלמים התנפצו בקול רעש גדול "כש

ללא התורה  דרך  את  לפתע  עזב  מדבש,  מתוקה  שנים    כל  לילדה  במשך  באמונה  ספקות  לו  היו  התרעה. 

 
1 "Neighbors '434-428" )שכנים(, עמ . 
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בן תורה מושלם של להיות רבות, כך הוא סיפר לנו בהמשך, והוא כבר לא היה מסוגל להתמודד עם הלחץ 

 החי בכלוב זהב לפי תסריט כתוב מראש". 

 

 שהופקו הלקחים

שילדיי ימשיכו לצעוד ... הם ערובה לכך  המאמצים שלי, מסירות הנפש שלישהמספרת מסיימת: "חשבתי  

הישרה שטעיתי.  בדרך  התברר  להחלטות    אמנם...  אחראיים  מקבליםאנחנו  שאנו   שאנו  ולמאמצים 

חברתי   הזה,  המזעזע  הניסיון  לאורך  בידינו.  היו  לא  מעולם  התוצאות  אבל  ילדינו,  בגידול  משקיעים 

וצק שלי, העוגן שלי...  י על הבחירות ההוריות שלה... הייתה הסלע המתפשוי, שאותה שפטתי בטשושנה

  על התעלמות על התמימות שלי, בהאשמת המלמדים שלו   בהטחת האשמות בעצמיהשקעתי שעות רבות...  

חסרת  הזו אינה רק    'חגיגת ההאשמות'שעזרה לי להבין    שושנהמהסימנים הדיסקרטיים, בהאשמת העולם.  

 קשר בין המאמץ לתוצאות..."כמעט  איןתועלת אלא גם אווילית. נדרש שינוי פרדיגמה ענק כדי להודות ש

 . : אין כמעט קשר בין המאמצים החינוכיים שלנו לבין התוצאות1 לקח

 אווילית וחסרת תועלת. [ היא "האשמות חגיגת ": האשמה עצמית מופרזת ]2 לקח

 

כל כך קל לשפוט את שכנתך הקרובה, את חברתך או את אחותך על הבחירות שלהן, "המספרת ממשיכה:  

נראות כמובילות לתוצאה   אותי   מרדכימראש. הסאגה הכאובה של    ידועהבפרט כשבחירות אלו  לימדה 

רק  כמה זחוחה הייתי, משחקת בתפקיד השופט וחבר הנשבעים כאילו הייתי אלוקים כשלמען האמת הייתי  

 בידיו". בובה על חוט  

 : שפיטת אחרים היא יהירות.3 לקח

  

 ערעור על מסקנות המספרת 

 . : אין כמעט קשר בין המאמצים החינוכיים שלנו לבין התוצאות1 לקח

ילדיהשחברתה    הניחההמספרת   בחינוך  חרוץ  כישלון  בצורה נכשלה  הכול  עשתה  עצמה  היא  ואילו   ,

  בבשל. כשבנה ירד מהדרך  היא קיבלה אישור לקביעה זו,  התחיל להידרדרמושלמת. כשהבן של חברתה  

יותר שהיא  מאוחר  היחידה  הלוגית  המסקנה  הגיוני!  לא  זה  הדבר?  יתכן  איך  קוגניטיבי.  דיסוננס  נוצר   ,

את ילדיהם אינו משפיע כלל על עתידם. לדבריה:  יכלה להעלות בדעתה היא שהאופן שבו הורים מחנכים  

אמנם אנחנו אחראיים להחלטות שאנו מקבלים ולמאמצים שאנו משקיעים בגידול ילדינו, אבל התוצאות "

בידינו היו  לא  החינוכית  מעולם  הגישה  בין  קשר"  כמעט  "אין  ההור ו".  אחרי  לבין    יםמאמצי  התוצאה. 

  הכול, "כולנו בובות בידי בורא העולם".

" היא הגזמה  ש"כמעט אין קשר, אך האמירה  יעלו יפהבהחלט אין ערובה לכך שמאמצי החינוך של הורים  

אם   וגישה מסוכנת.  מעודדמישהו  פרועה  הכרוכים    היה  הבריאותיים  הסיכונים  בגלל  לא לעשן  בניו  את 

ואז שומע על   וחלה בסרטן הריאות ר"ל, האם עליו להסיק ש  אדםבעישון    , הוא טעהשמעולם לא עישן 

מוטב  אולי    בוודאי שלא.  ושאין כמעט קשר בין עישון לסרטן הריאות כי גזירת הבורא תכריע בכל מקרה? 

סרטן הריאות וחשוב להימנע ממנו, אך ישנם גורמים  משמעותי לסיק שאמנם עישון הוא גורם סיכון  לה  לו

סוימת חרף מאמצינו אינה  . העובדה שה' יכול להכתיב תוצאה מ בתמונה הגדולה  אחרים המשחקים תפקיד
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שברוב המקרים התוצאה תהיה מושפעת במידה    –להתנהג בהתאם להנחה  אף  ו  –גורעת מחובתנו להניח  

 . על פי דרך הטבע תוצאות של התנהגותנוהרבה מ

טועים   סלומון  מתתיהו  הרב  או  וולבה  הרב שלמה  כגון  תורה  גדולי  ידי  על  שנכתבו  החינוך  ספרי  האם 

? ברור  במידה משמעותית  על התוצאות  שהאופן שבו אנו מחנכים את ילדינו משפיעבהנחת היסוד שלהם  

נציית להדרכתם,    לגבי קיוםאותנו    מנחיםשהם אינם רק     הסיכויים חובת ההשתדלות. ההנחה היא שאם 

 2.יעלו במידה ניכרת  לתוצאה חיובית

שההשתדל העולם"  הטענה  בורא  בידי  בובות  ש"כולנו  משום  מורידה  או  מעלה  אינה  שלנו    גורמת ות 

חייםל רוב    השקפת  נהרגו  שבה  ישראל  בארץ  נוראה  דרכים  תאונת  הייתה  רבות  שנים  לפני  מסוכנת. 

המעורבים. כעבור זמן התייחס המשגיח הרב שלמה וולבה לטרגדיה הזו בדרשה בבית המוסר ואמר את 

כן    הבוראחשבונות    מבינים אתיננו  "א  הדברים הבאים:  אנו  חשבונות  יכולים להבין  באירועים אלו, אך 

על   לדבר  מקובל  ציבור"אנושיים.  שמים " ו  "קרבנות  כאלו  "גזירות  אינה במצבים  זו  רבות  פעמים  אך   ,

הנהגים   רבים  במקרים  מופרזת  נסעוהאמת.  נהגו    במהירות  מסוכנתו/או  ליטול  בצורה  צריכים  אנשים   .

 3על מעשיהם!"  אחריות

 

 גרימת צער להורים 

יות של ההורים מואשמים פעמים  כונ אנשים שמייחסים תוצאות חינוכיות שליליות לשגיאות בגישות החי

 4"האשמת הורים". ההורים הסובלים וברבות בחוסר רגישות לצער של 

בוודאי ראוי   מילדים שירדו מהדרך הוא  סובלים  נוספת לאלו שכבר  נפש  מגרימת עגמת  הרצון להימנע 

הימנעות   של  במחיר  לא  אך  כדי  מהלקחים    מהפקתלשבח,  אלו  למקרים  אירועים  הסיכויים  את  צמצם 

היה קשה לעיכול עבור האנשים המעורבים   וולבה בסיפור לעיל  סביר להניח שהמסר של הרב  חוזרים. 

האם   משפחותיהם.  ובני  לומר  לא  בתאונה  לא  וולבה  הרב  מצד  יותר  רחום  הדברים, היה  ופשוט    את 

להסב עוגמת  תגובה כזו יכלה לגרום לאנשים לנהוג בצורה מסוכנת ו  להסכים שמדובר ב"גזירת שמים?"

 נפש להרבה יותר אנשים בטווח הארוך.

 

 מעורבות יתר בחינוך של ילדים

בקש להעלות נקודה נוספת: החסרונות שבהם הבחינה המספרת בשיטות החינוך לאור הדברים הנ"ל אני מ 

העובדה שהמספרת נקטה  אך  אכן תוארו באופן מדויק כחסרונות שהשפיעו לרעה על ילדיה,    חברתהשל  

של    בביתםגישה חינוכית הפוכה עשויה להיות בעייתית באותה מידה. פעמים רבות ראיתי אנשים שגדלו  

והלכו לקיצוניות השנייה עם ילדיהם. הם אינם מסוגלים להעניש את ילדיהם או   מענישיםוהורים קפדניים  

בדומה   לילדים.  מזיקה  זו  גישה  גם  למרבה הצער,  חינוכית.  מבחינה  נכון  גם כשהדבר  "לא"  להם  לומר 

 לכך, מעורבות יתר בחינוכו של ילד עלולה להזיק באותה מידה או אפילו יותר מחוסר מעורבות.

אשית הסיפור נראה ברור שהמספרת השקיעה רבות בהפיכת ילדיה לכוכבי על. סביר מאוד להניח  כבר מר

שם שמים, אך נראה שהרצון לנחת ול"תהילה משתקפת" שיחק תפקיד  לאמנם    היוהמניעים שלה  חלק מש

 
 לדיון על הקשר בין השתדלות להשגחה, ראה חובת הלבבות, שער עבודת האלוקים, פרק ח'.  2
 הובא בספר "סוד החינוך" )תשע"ו( מאת הרב אליהו פרידלנדר )עמ' קסא'(. 3
 .  www.Dr.Sorotzkin.comוער נושר" באתר שלי, ראה דיון נרחב בנושא זה במאמרי על "נ 4
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לשמש   שהפעילה עליו לחץ  הזו  הדינמיקהאת    –אולי באופן תת מודע    –"ילד הזהב" שלה קלט    5מרכזי. 

כ"בן תורה    רדכישל מ  העצמית  "מכונת נחת". יתכן שהנקודה הזו שיחקה תפקיד מרכזי ביצירת התחושה

   מושלם החי בכלוב זהב לפי תסריט כתוב מראש".

 משה שפירא:   ברההרב יששכר פראנד מספר את הסיפור הבא, שאותו הוא שמע מפי 

משפחה ברוכה. הדוד  ל  ואב  כם צעיראדם הגיע לבקר את אחיינו בירושלים. האחיין היה תלמיד ח 

מה כל  "איך ילדיך ישיבו לך כגמולך על    ושאל:  ילדיםלהתרשם מסבלנותו ודאגתו של אחיינו כלפי  

יישאו את שמי בדורות הבאים וכך  שעשית למענם?"   זכרי"הם  ", ענה האחיין. לימים  ינציחו את 

בריסק נענע בראשו במורת  שאל האחיין את הרב מבריסק מה דעתו על השאלה והתשובה. הרב מ 

רוח. "התשובה שנתת קרובה לאפיקורסות. אין קשר בין ילדים לבין תמורה. ילדים הם לא השקעה 

אינה  קבלת  ל זו  אך  ופרנסה,  בריאות  על  שמתפללים  כמו  נחת  על  להתפלל  אפשר  עתידית.  נחת 

  6בדרכיו".  נתינה. זו הדרך שה' מבקש מאתנו ללכת הם עניין שלהסיבה ללדת ילדים. ילדים 

 הרב מתתיהו סלומון מזהיר לא לנקוט גישה כזו:  מה לגבי מאמר חז"ל "מתוך שלא לשמה בא לשמה?" ו

בשונה מהקשר שלנו עם ריבונו של עולם, מאמצינו בחינוך ]דהיינו, כשאנו מחנכים את ילדינו[ 

מעשה, זו גישה הם חסרי ערך ללא מניעים וכוונות נכונים... בחינוך, אין ערך ל"שלא לשמה". ל

הרסנית... כאשר הורה דורש התנהגות מסוימת מילדו... לא משום שהיא משרתת את טובת הילד 

יצליח...   זה לא  חינוך.  זה לא  אלא משום שהיא משרתת את האינטרסים האישיים של ההורה, 

ירגיש   שהוא  מאוד  סביר  להורה,  מתאים  שהוא  משום  משהו  ממנו  דורש  שההורה  חש  כשילד 

ם...כמה משניות ה הוא יתרגז ויכעס... אנשים מבקשים מילדיהם להציג לראווה מול חברימנוצל,  

שלו.   האישית  לתהילה  זאת  עושה  מיד שההורה  מבין  הילד  למדו...  יאמר]הם[  שההורה   יתכן 

לעצמו שהוא עושה זאת מטעמים חינוכיים... אך ברוב המקרים, הוא בסך הכול מתפאר בילדו  

והוא אינו משום שהדבר מביא לו ת יודע  ילדו כן  זאת, אבל  יודע  הילה נשקפת... אולי הוא לא 

נחת   מהם  לרוות  אינה  ילדים  לידת  של  העיקרית  המטרה  אותו...  מנצלים  שבו  מהאופן  מרוצה 

חינוך  נשמותיהם הקדושות לעולם הבא...  בכניסת  חיים שיסתיים  אורח  אלא לעזור להם לנהל 

 7ת להורה... ילדים אינו השקעה שאמורה להניב פירו

לר   לחוץ  מרגיש  שילד  הסימנים  יכולת אחד  חוסר  הוא  שלו  העצמיות  תחושת  חשבון  על  הוריו  את  צות 

גם בסיפור לעיל אנו רואיםלשתף את הוריו בבעי לא שיתף את הוריו   מרדכיש  ות שאתן הוא מתמודד. 

לימים   זהב    מרדכיבספקותיו באמונה.  בכלוב  "חי  כתוב הביע את הרגש הזה בטענה שהוא  לפי תסריט 

 ".מראש

 הנקודה הזו במילים עוצמתיות:  עומד על קירזנרהרב יצחק 

 
:  )עקב ח:ה( וידעת עם דרושים עה"ת  –בן איש חי  הורים:    לאציתכן שמידה מסוימת של מוטיבציה אנוכית היא בלתי נמנעת    5

מיסרך אלוקיך  ה'  בנו  את  איש  ייסר  כאשר  כי  בסיעתא  :  לבבך  לי  ונראה  בנו?   את  אב  ייסר  כאשר  למימר  ליה  הוה  קשה, 

דל את הבן הזה ופרנסו, ולכך נחשב זה בנו, ויש  ידשמיא, יש אב ממש שילדו, ויש אינו אב ממש. אלא הוא איש דעלמא, ורק ג

עלמא המיסר את הילד שגדל, שהוא נחשב בנו, אינו מיסרו אלא לטובת הבן, אבל אב ממש, המיסר את  הפרש ביניהם, כי איש ד

בנו, הוא מיסרו לטובת הבן, וגם לטובת עצמו, שאם הבן רע מעללים אז החרפה תהיה לאביו, וכמו שכתוב: "בן מביש ומחפיר" 

ידמו היסורין ליסורין שמיסר איש את בנו שגדלו, שהוא  )משלי יט:כו(. והנה כאן אצל ישראל כאשר מיסרם הקדוש ברוך הוא  

רק לטובת הבן, כי לאיש הזה המגדלו אינו מגיע חרפה, אם זה יצא רע בליעל, דכתיב )איוב לה:ז(: "אם צדקת מה תתן לו", 

מזי הוא  חוטא  אדם  בכך שאם  ל"אב"  ולא  ל"איש"  כביכול  שדומה הקב"ה  ]דהיינו  ו(  )שם,  בו"  תפעל  חטאת מה  רק "אם  ק 

לבבך, כי כאשר  -לעצמו ולא להקב"ה[.  ולא תדמה ליסורי אב את בנו, שיש הנאה וטובה לאב גם כן, וזהו שאמר: "וידעת עם

 ושלום.-ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך", שאם חטאת, אין נוגע לו חרפת חטאיך אליו, חס
6 106-105Mesorah, 1999, pp.  . NY:Listen to your messages 
7 47-Mesorah, 2009, pp. 45NY:  .With Hearts Full of Love 
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שלהם...  לסינר  ילדיהם  את  ]נפשית[  לקשור  הוא  לעשות  יכולים  שהורים  ביותר  הגרוע  הדבר 

]את   המתפתח,  הילד  של  במוחו  יוצר,  מוקבלהתפיסהאתה  יהיה  שהילד  הוא   [  אם  רק  ואהוב 

בהתפתחות  נורא...  עיוות  יוצר  הדבר  ההורה.  של  אושרו  לטובת  עצמו  אל  מסעו  על  יוותר 

של הילד. למעשה, צמיחה ]רגשית[ בריאה כוללת את היכולת לוותר על הצורך   התקינההרגשית  

 8הוא ויתור על העצמי האמתי.  שלנו באישור כשמחיר האישור

, ייסר  קירזנרלרצות הורים, כפי שהוא עולה מדברי הרב סלומון והרב    נראה שהדחף המופרז והלא בריא

צדיק את לה  כדי  עד שהוא הרגיש מוכרח לפרוץ מכלוב הזהב שבו הוא הוצג לראווה ללא הרף  מרדכיאת  

 תפקידו הקבוע כ"ילד הזהב" שלה.  מתוקףלה נחת  לתתסגנון ההורות של אמו ו

)"אחר"(  מגלים שא  9חז"ל  בן אבויה  מהדרך.   לירידתועצמו חשף את הגורמים הסמויים  לישע 

נכחו בברית המילה של אחר.  וכל תלמידי החכמים של הדור  אביו היה אחד מנכבדי ירושלים, 

את רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא התרגש    העצום שבו כיבדואביו, אבויה, נדהם מכבוד התורה  

ני יהיה תלמיד חכם". אחר הסביר  בגם  ואמר: "אם כבוד התורה הוא גדול כל כך, אני רוצה ש

ניע העיקרי של אביו היה כבוד ולא "לשם שמים", הדבר גרם לבנו לרדת מהדרך. משמכיוון שה

הרב יוסף צבי סלנט )באר יוסף( כותב שלכאורה מדובר בסטנדרט בלתי אפשרי. מי, אם בכלל, 

אותנו מלמדים  חז"ל  למעשה,  לחלוטין?  טהורים  מניעים  מתוך  ללמוד  שלא   מתחיל  ש"מתוך 

הזמן    –לשמה בא לשמה"   ועם  ויוקרה  רצון לכבוד  תחיל ללמוד  נ אפשר להתחיל ללמוד מתוך 

מוטיבציית ה"לא לשמה" הייתה של אביו של אחר ולא שלו עצמו, אז מדוע   כמו כן,לשם שמים.  

אחר על המניעים של אביו בזמן הברית שלו? ידע  הוא פגע בלימוד של אחר?! זאת ועוד, איך  

ית וחנ רגיש להשפעה הר  כה  יהיה  , אחר למדגרה נמוכה כל כך  ותהידרדר   שאחרי  מפליאכן,    כמו

 10המזיקה של מניע בלתי טהור! 

שהסוגיה כאן אינה מוטיבציה "שגרתית" של "שלא לשמה", אלא מדובר בנושא רחב יותר. אם  לי    דמהנ 

תורה? מדוע האביו של אחר התרשם כל כך מכבוד התורה, מדוע הוא לא הקדיש את חייו שלו ללימוד  

נראה שהוא   חייו של אחר?!  לוותר על  ב  חשקהוא הקדיש את  מבלי  בלימוד התורה   אורחכבוד הכרוך 

הוא רצה לקבל את הכבוד בצורה עקיפה דרך בנו. כפי שמזהיר הרב סלומון, זהו    11שלו.   החיים החומרי

לכל האינטראקציות של אביו אתו. אחר    ומתכון לאסון. אחר ידע על המניעים של אביו משום שהם חלחל

הנזק    נוכחו  לא קונן על הנזק הרוחני שנגרם מהמניע הלא טהור של אביו, אלא הביע את התרעומת של

 . גרם לוהרגשי המזעזע שמניע האנוכי של אביו 

אחר היה ה"מומר להכעיס" הגדול ביותר בעולם. מה הכעיס את אחר במידה כזו  ש  12כותבהשל"ה הקדוש  

? אני סבור שכאשר את בוראו  על מנת להכעיסשהוא השליך את כל המדרגות הרוחניות הגבוהות שלו  

עד שהיא    והתעצמהאביו, התרעומת שלו גדלה    להאדרתלעובדה שהוא משמש אמצעי    והתוודעאחר גדל  

 ר על הדימוי של ה' בעיניו. השפיעה בסופו של דב

 שר לילדים שסופגים ביקורת מופרזת, אך הרב מתתיהו סלומון מתאר בצבעים חיים את התהליך הזה בהק

 אותה דינמיקה מתרחשת כשהתרעומת של הילד מתעוררת עקב ניצול: 

יום לימודים ארוך הוא לא משימה קלה לאף אחד, בפרט לא ילד, ועל האם להיות מוכנה להרעיף 

כשהוא חוזר הביתה... אולם, אם הוא חוזר לבית מתוח ושיפוטי, אם הוא הולך   ילדה  על  מיםרח

 
8 12)-Coping with the Loss of Love (Tape RL 
 תוספות, חגיגה ט"ו, ע"א. 9

 יוסף עה"ת.  ֶמֶגדשתי השאלות האחרונות נשאלו על ידי אחי הרב יוסף סורוצקין שליט"א, מחבר ספר  10
למסור  אינם מוכנים למסור נפש למען תורה. הם פשוט רוצים    בימינושאנשים    אמת בטענהאין  שמעתי פעם מאדם חשוב ש"  11

  את הנפש של ילדיהם למען התורה, ולא את נפשם שלהם".
 יוסף שהעיר את תשומת לבי למקור זה.  ברהשני לוחות הברית, שער האותיות, עמק ברכה. אני מודה לאחי  12
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רבותיו   ואחיותיו,  אחיו  הוריו,  לכיוון  תופנה  שלו  התרעומת  ותסכול...  תרעומת  מתוך  לישון 

ומלמדיו, התורה ואפילו ריבונו של עולם, חלילה. ואז אנו מופתעים כשילדים מסוימים נושרים.  

ורא להם נושרים, אני קורא להם נדחפים ]שנדחפו החוצה[. איך נוכל להאשים אותם אני לא ק

 13האופן שבו התייחסנו אליהם, אם כי ללא כוונות זדון?  בגללו החוצה קכשהם נדח

 

 הסיכון בפרפקציוניזם 

ונחת לאמו    לתתהרגיש    מרדכינראה שהלחץ ש פרפקציוניסטיות כאמצעי  נטיות  אותו לפתח    גרמוכבוד 

בן   של להיות: "הוא כבר לא היה מסוגל להתמודד עם הלחץ  בהמשךצות את אמו. כפי שהוא התבטא  לר  

החי בכלוב זהב לפי תסריט כתוב מראש". במאמרים אחרים תיעדתי בהרחבה את הגורמים    מושלם  תורה

פרפקציוניסטיותהתפתחות  המעודדים   עלולות  את  ו  , נטיות  כאלו  שנטיות  העצום  והרוחני  הרגשי  הנזק 

 14לחולל.

 

 סוגיות השקפתיות 

ספקות בנוגע   וטים להביענ בסיכון    דיווח ש"היו לו ספקות באמונה במשך שנים רבות". מתבגרים  מרדכי

מהיהדות. זו הסיבה   להתרחקותםותופעה זו גרמה לרבים להסיק שספקות אלו הם הגורם העיקרי לאמונה, 

מציעים   השקפהשהם  בלימוד  מניסיוני,    להרבות  באמונהבישיבות.  רגשי   תוצאההן    ספקות  ניכור  של 

הוריהם.  של  הערכים  לדחיית  סיבה  ולא  מ  15מההורים  על  בילדים:  בפרפראזה  והתעללות  להזנחה  ומחה 

הוריהם:   דתיות על אלוקים שואלים אנשים את השאלות החשובות שלהם על  "דרך התבוננות בשאלות 

כדי להיות ראוי    איזה מעשה רע עשיתימדוע הם שנאו אותי... מדוע הם היכו אותי... מה הם רוצים ממני,  

כזה?" השקפ  16לעינוי  סוגיות  של  בחשיבות  להמעיט  שאלות  מבלי  על  כן  ומענה  השקפה  לימוד  תיות, 

של   החיים  אורח  בנטישת  אלו  לשאלות  מגיבים  היו  לא  שילדים  משוכנע  אני  ילדים,  של  השקפתיות 

 .במידה סבירהקרוב ותומך  הקשר עם הוריהם היהמשפחתם לּו 

 " קודם:  במאמר  המכפי שכתבתי  דרך  לבן  מאב  מועברת  ההורים  התורה  עם    , פגום סורה. כאשר הקשר 

 17שהילד ידחה את המסורה".  סבירות גבוהההעברת המסורת מתעוותת ויש  

 ך כותב בנימה דומה: הרב ש

מצוות   יסוד  כי  ואם  ...מה שאמרו הקדמונים  מנת לשמר את מסורת התורה כיבוד אב  הינו על 

והה ההערכה  על  מתבססת  ותורתנו  אמונתנו  כל  שהרי  לדור,  מדור  לדורות יוהאמונה  שמעות 

 18נים. אם מתנכרים להורים... הרי שהשלב הבא הוא לנתק את שרשרת הדורות לחלוטין.הקדמו

להורים   התנכרותם  שבו  באופן  בילדיהם  לנהוג  לא  ההורים  על  שחובה  לציין  כורח לכמעט    היאלמותר 

 19המציאות. נקודה זו מודגשת גם ב"ספר חסידים" ]ראה הערת שוליים[. 

 
13 , p. 73.h, 2009)(Mesora With Hearts Full of Love 
 . www.DrSorotzkin.comראה מאמרים על פרפקציוניזם באתרי,  14
 ץ.  קט ראה במדור "פרשת השבוע" באתרי, פרשת שמות, ציטוט מהרב מוט'ל   15
16  The Journal of Psychohistory,  “The evolution of the psyche and society.” ,)2002(DeMause Lloyd 

29, 238-285. (p. 245).  
 ראה דיון נרחב על סוגיה זו במאמרי "מתבגרים נושרים" באתר שלי.  17
 "ה.עמ' שצ (ספר "אורחות הישיבה" )הרב אשר ברגמן, תשס"ח, עובדות וכו' ממרן הגרא"מ שך 18
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 זו במסר עוצמתי למחנכים בוועידת "תורה ומסורה": הרב יעקב וינברג עמד על הנקודה ה

ילדינו  עם  שלנו  האישי  הקשר  הוא  כהורים  שלנו  ביותר  החשוב  היתרון  שבו  בעידן  חיים  אנו 

לשלומם.   אותם...  והדאגה  תגרשו  ]אם[  אחרת...  משמעת  שיטת  שום  לנו  בעצמכם   תפגעואין 

בהם...   פוגעים  שאתם  ממה  ביות  היותיותר  הגדולה  הוא שההשפעה  ילדינו  על  לנו  שיש  ר 

לעשות  צריכים  ואב  שאם  ביותר  והחשוב  הראשון  הדבר  אתם,  שלנו  האישי  הקשר  באמצעות 

זה הוא לרכוש את אהבתם, נאמנותם ודאגתם. אסור לכם לעשות דבר שיפגע כהוא הקשר הלמען 

 20זה באותם רגשות של אהבה, נאמנות ודאגה. אתם חייבים לתת להם עדיפות ראשונה במעלה.

למרבה העניין, דו"ח שהתפרסם לאחרונה על ידי מומחה בעל שם אודות מחקר גדול על העברת אמונה 

מדור לדור הגיע לאותה מסקנה. במשך כמעט ארבעה עשורים עורכים וורן בנגסטון ועמיתיו את המחקר 

מ יותר  סקרו  הם  דורי.  הבין  בהיבט  והמשפחה  הדת  בתחום  בהיסטוריה  ביותר    משפחות   350-הגדול 

-הזקן ביותר נולד ב  –אנשים החיים על פני תקופה של יותר ממאה שנה    3,500-המורכבות מלמעלה מ

ב  1881 נולד  ביותר  מדור  1998-והצעיר  מועברת,  אינה  או  מועברת,  הדת  איך  לגלות  הייתה  מטרתם   .

במסגרת   יישאר  שילד  יותר  סביר  האמריקנית,  בחברה  שחלו  עצומים  שינויים  שחרף  גילו  הם  לדור. 

הוריו  הקהילה   חיצוניות משחקות תפקיהדתית של  ד, אך הגורם הקריטי  מאשר שיעזוב אותה. השפעות 

ברצינות   דתם  את  הלוקחים  הורים  חזק.  משפחתי  קשר  הוא  לדת  מחובר  יישאר  ילד  האם  הקובע 

קשרים עם ילדיהם בגיל הרך באופן חם, מאשר ומכבד הם בעלי סיכויים טובים יותר להעביר הלאה   ומת 

 21את מסורתם, אמונותיהם ומנהגיהם הדתיים. 

 

 חגיגת האשמות"[ היא אווילית וחסרת תועלת. : האשמה עצמית מופרזת ]"2לקח 

עזרה לי להבין ש'חגיגת ההאשמות' הזו אינה רק חסרת תועלת אלא גם   שושנהבעלת המעשה מספרת: "

 ..."שאין כמעט קשר בין המאמץ לתוצאותאווילית. נדרש שינוי פרדיגמה ענק 

ה מופרזת  עצמית  בהאשמה  אשועיסוק  רגשות  של  מטרתם  תועלת.  חסר  אכן  היא  א  אותנו    לעוררם 

התנהגות    להשתפר עוד  יגררו  כאלו  שרגשות  להניח  סביר  שכן  רגשית,  מבחינה  אותנו  לשתק  ולא 

אין הכוונה שנימנע מהפקת    22שלילית. בין   ,לקחים הנחוצים ממקרים מצעריםהאך  או שנתכחש לקשר 

הקשורות לעישון,   ההתנהגות שלנו לבין התוצאה השלילית. אם מעשן כבד יפתח בעיות בריאות חמורות

 
תקס''ה(:    19 )סימן  חסידים  יחיד"ספר  לשון  תירא  כתיב  ולא  רבים  לשון  תיראו  ואביו  אמו  איש  בכלל    –  כתיב  והאם  שהאב 

 ". ך עד שלא יוכל להתאפק וימרוד בהםתיראו, שלא יכעיסו את הבן כל כ
20  Transcripts from Q & A sessions at the Torah  –Chinuch Insights from the Rosh HaYeshiva 

Umesorah Conventions, Edited by Doniel Frank (pp. 2-3). 
21   ,by Vern L. Bengtson(2013)  ion is Passed Down across GenerationsFamilies and Faith: How Relig

pp 149 & 194. 
" ומאמר כח' "נכבדות" בקטע בו מאמר נה' "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  שיחות מוסר )רבי חיים שמואלביץ(ראה בספר    22

משתדל   הוא  בתחילה  הרע...  יצר  של  דרכו  הוא  וכן  וז"ל:  מחטא.  להימנע  כדי  ה"נכבדות"  הרגשת  חשיבות  את  מדגיש  הוא 

]ואולי יש להוסיף גם בתחומי העבירות הפחות חמורות[ וכשהדבר עולה בידו, הרי האדם ברשותו  להשפילו בתחומי ההיתר 

חטא דבר  בכל  מן החטא... להכשילו  נשמר  הוא  כך  וע"י  וחשוב,  נכבד  ולהיות  להתעלות  היא  האדם  על  המוטלת  העבודה   ...

]מאמר כח', עמ' קיז'[.  והאופן היחידי להינצל מאיסור הטיה ]של נר בשבת[ הוא להרגיש "אדם חשוב"... כי "אדם חשוב"  

במכתב  ות היא סתירה לשפלות... ]עמ' קיט'[. וראה  אינו עלול לעשות דבר אשר אינו כפי ערך חשיבותו בשום אופן.... נכבד 

בושה באה מהרגשת סתירות פנימיות, ויש בה כח גדול להביא את האדם לידי תשובה.  אבל מצד     –(  263)ח"ד, עמ'    מאליהו

לגמרי   אחר, יכול האדם לבוא על ידה לידי עזות וחוצפה, כי הרגשת הסתירה באופן חזק מאד יכולה להביאו למרוד נגד בוראו

 –( עמ' שכב'  הרה"ג ר' אליהו מאיר בלוך זצ"ל)מזקני    זכרון אליהוח"ו, כדי להשקיט בכח את קול המצפון.  וראה בספר  

רבי צדוק  וראה  .  מצפון-יוצא של התלבטות פנימית של יסורי-שקט פנימי מביא לפעמים לידי מעשים נתעבים, שהם פועל-אי

ה עשר באב(:  היצר הרע משליך עצבות על האדם ושפלות בפיתויו שאינו נחשב מלובלין )פרי צדיק, דברים, לחמיש  הכהן

הוא  וזה  מעלה...   של  בפמליא  כח  כביכול  מוסיפין  ועבודתו  תורתו  ידי  שעל  שידע  גאוה  נצרך  ולזה  כלום.  ועבודתו  לימודו 

 " ...הגאות לשם שמים כמו שנאמר "ויגבה לבו בדרכי ה' 
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ובושה. יש לקוות שרגשות אלו יניעו אותו להפסיק לעשן ולנקוט   אשםסביר להניח שהוא יסבול מרגשות  

בע ברגשות בושה ואשמה )"חגיגת האשמות"(, סביר להניח  טצעדים אחרים לשיפור בריאותו. אם הוא י

 23שהוא ירגיש חסר אונים ויעשן עוד יותר!

 

 יהירות. : שפיטת אחרים היא3 לקח

שהסיפור מספרת  המעשה  ראוי    בעלת  שלא  בנוסף  אותה  לימד  הזה  ולשפוט  הטראגי  בהתנשאות  לנהוג 

צודקת   בוודאי  היא  ושיפוטית  שאסוראחרים.  יהירה  גישה  שיפוטיות לנקוט  בין  להבדיל  חשוב  אולם   ,  

[being judgmental]     הפעלת שיקול דעתלבין [making a judgment]   אנשים בעלי חמלה מרבים .

מלהפעיל שיקול להתבלבל בין שני נושאים אלו. מתוך המאמצים שלהם להימנע משיפוטיות, הם נמנעים  

זו טעות חמורה. אפשר  דעת בבד לא לשפוט את אלו    לגבש עמדה.  ובד  מאוד,  גרוע  שעישון הוא רעיון 

 שמתקשים להיגמל מעישון. 

גה בשיפוטיות כשהיא הביעה את דעתה שחברתה אינה מעורבת די הצורך בחינוך ילדיה.  המספרת לא נה

את   מייחסת  הייתה  היא  אם  זאת,  אדישות    הטעויותלעומת  או  אחריות  לחוסר  חברתה  של  החינוכיות 

קשרת עם חברתה מתוך תחושת עליונות, זו  . ואם היא הייתה מת  לשיפוטיותלילדיה וכו', זו הייתה נחשבת  

 ה נחשבת להתנשאות. היית

דנים לכף זכות את  ש בתנאיהגישה הנכונה לחינוך אינו שווה ערך לשיפוטיות  בבחירת הפעלת שיקול דעת 

או גורמים אחרים    חוסר ברירהעושים זאת מתוך חוסר ידיעה,  בוודאי  שאינם נוקטים גישה זו שהם    אלו

 כגון אלו. 

 

 מסקנה

ת המעשה, שהשקיעה כמות עצומה של אנרגיה, זמן ומאמץ קריאת סיפור זה עוררה אמפתיה עמוקה לבעל

בדיוק בשלב שבו היא עמדה לקצור את פירות השקעתה, התהפכו היוצרות!   כדי לחנך את ילדיה כראוי.

  פיק מהסיפור לקחים מוטעים העלולים לגרום לטרגדיות נוספות.נ אולם, הטרגדיה רק תתעצם אם 

 
 ה. ראה מאמרי על לדיון על נושא ז 23


