

והשבוע אנחנו מדברות על הורים שכבר לא יודעים איך להתמודד
עם הילדה המתבגרת הזאת ,עם הילד המתבגר הזה .כשעם
ישראל יוצא ממצרים ,זו לידה; הם כמו עוּבּר ּשיוצא ּממעיּ
בהמה 1.ועכשיו ,במדבר ,הם בגיל ההתבגרות" .רוצים את זה ולא
רוצים את זה"" .אני רוצה את הבשר ככה ואני לא רוצה את המן",
ו"אני רוצה לצאת עם ההוא"" ,ואני רוצה לעשות את זה" .מה יש
להם?
וחז"ל אומריםֲ :ח ִב ִיבין ּיִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ּ,ש ִנ ַּתן ּלָ ֶׁהם ּ ְׂכלִ ּי ּ ֶׁח ְׂמ ָדהּ 2.תדעו לכם
שילדי עם ישראל ,יותר מכל עם אחרִּ ,נתן לָ ֶהם ְּכלִּ י ֶח ְּמ ָדה .הם
מתאווים יותר מכל עם אחר .יש להם כלי קיבול לחמוד מאד-
מאד ,לרצות מאד-מאד .אשר על כן ,זה נופל לפעמים למקומות
רעים .ואז עומד משה רבנו  -משה רבנו!  -וצועק" :ריבונו של
ית ּי ּ ֵאת ּ ָכל ּ ָה ָעם ּ ַּה ֶׁזה ּ ִאם ּ ָאנֹכִ יּ
עולם ,אני לא יכול יותרֶׁ .ה ָאנֹכִ י ּ ָה ִר ִ
לּה ָעםּ
ֹאמרּ ֵאלַּ יּ ָש ֵאהוּּ ְׂב ֵח ֶׁיק ָּך? ֵמ ַּאיִ ןּלִ יּ ָב ָשרּלָ ֵתתּלְׂ כָ ָ
יְׂ לִ ְׂד ִתיהוּּ ִכיּת ַּ
הּליּ
הּא ְׂתּע ֶֹׁש ִ
םּככָ ַּ
לּאנֹכִ יּלְׂ ַּב ִדיּלָ ֵשאתּ,וְׂ ִא ָ
הּכיּיִ ְׂבכו ָּעלַּ יּ.ל ֹאּאוכַּ ָ
ַּה ֶׁז ִ
אּהרֹג!"ּ3
ָה ְׂרגֵ נִ יּנָ ָ
וואו .מה יש לו? הוא לא יכול לעמוד יותר בתלונות שלהם .אנחנו
יודעות כמה זה קשה לעמוד מול מתבגר ומתבגרת שמתאווים
למשהו שאני לא יודעת מהו והם כל הזמן לא-מרוצים.
ראו את המילים המשגעות של רבי שמשון רפאל הירשּ :
אִּםּהאבּו ּהאֵּםּאינםּמסוגליםּלמלאּאתּתפקידּחינו ּךּילדיהםּ,זוהיּ
רעה ּחולה ּ(זה באמת אסון)ּ ,הן ּלהורים ּוהן ּלילדים ּ[ּ ּ.]ּ ...
אומר משה" :אתהּבחרת ּביּלהיותּמחנכםּ,ולמרבה ּהצער ּבחרתּ
לךּאדםּשאיןּבוּלאּצחוּתּלשוןּולאּאישיותּמרשימהּ,כדיּלפעולּ
על ּלב ּאומה ּשלמה ּולזכות ּבהערצתהּ .ולפיכך הופעתו איננה

 1מכילתא ל"בשלח" ,פרשה ו'" :כאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה,
ואומר ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל".
שנִּב ְָרא
 2משנה ,אבות ג' ,יד" :הּוא [ ַרבִּי ֲעקִּיבָא] ָהי ָה אֹומֵרָ ' :חבִּיב ָאדָם ֶׁ
שנֶׁ ֱאמַר" :כִּי ְּב ֶצלֶם אֱ ֹלקִּים עָשָ ה
שנִּב ְָרא ְב ֶׁצלֶׁםֶׁ ,
ְב ֶׁצלֶׁםִּ .חבָה יְת ֵָרה נֹו ַדעַת לֹו ֶׁ
שנִּק ְְראּו ָבנִּים לַמָקֹוםִּ .חבָה יְת ֵָרה נֹו ַדעַת ָלהֶׁם
אֶ ת הָָאדָ ם"ֲ .חבִּיבִּין יִּש ְָראֵל ֶׁ
שנֶׁאֱ מַרָ " :בנִּים א ֹתָ ם לַה' אֱ ֹלקֵיכֶם".
שנִּק ְְראּו ָבנִּים לַמָקֹוםֶׁ ,
ֶׁ
 3במדבר י"א ,יב-טו.

מעוררת הערכה ופעילותו איננה משפיעה על העם! אין ביכולתי
שר?
יּב ָ ּ
למלא את דרישתםֵ .מ ַּאיִ ןּלִ ָ
יתירה ּמכךּ ,ה ּם ּדורשים ּממני ּדבר ּמיותר ּשניתן ּלוותר ּעליוּ
ואפשר להתקיים בלעדיוּ,שהריּשכןּישּלהםּכבר ּאתּהמןּ ,שהואּ
מזון ּמשביע ּרצון ּדי ּצורכםּ .נמצאּ ,שאין ּלדרישתם ּכל ּמטרהּ
אחרת ּאלא ּלענות ּאת ּהאדם ּשהם ּרואים ּכמנהיג ּגורלםּ ,והיא
איננה אלא עינוי קנטרני!"ּ 4
וואי .איך אנחנו מכירים את זה!
והקב"ה מגיע ואומר לו" :משה .תירגע .הילדים בגיל הזה
לומדים ...תפילה".
כשהם קטנים הם לומדים לקרוא ,לכתוב וחשבון .בגיל ההתבגרות
הם לומדים להתפלל .וכשלומדים להתפלל ,זה יוצא בהתחלה רע;
וַּ יְׂ ִהי ּ ָה ָעם ּ ְׂכ ִמ ְׂתאֹנְׂ נִ ים ּ ַּרע 5.אבל זה רק נראה רע; ְּכ -כאילו -
ִּמ ְּתאנְּ נִּ ים רע .ואם כתוב " ִּמ ְּתאנְּ נִּ ים רע" ,סימן שיש " ִּמ ְּתאנְּ נִּ ים
טוב".
"להתאונן טוב" משמעו להפוך תלונה לתפילה .כשהילדים
מתלוננים בצורה כזאת ,הם בעצם שואלים אותך" :אמא ,יש לך
כוח אלי?"
איך את אמורה לענות? את צריכה להגיד להם" :לא .ממש לא.
לקב"ה ,שהוא בעל ּהכוחות ּכולם 6,יש כוח אליך וכוח אלי .בוא
נעמוד בתפילה".
כקוראים לזה "יֶׁ שּ ּלְׂ ֵאל ּיָ ִדי" .כשאמא חושבת שהיא יכולה הכל,
ש ּלְׂ ֵאל ּיָ ִדי 7.אני יכולה
היא תתייאש .כאן בא הביטוי המשגע :יֶׁ ּ
הכל כשאני מרימה ידיים לשמים ואומרת ,כמאמר רבי חיים
רבי שמשון רפאל הירש ,פירוש הרש"ר הירש לבמדבר י"א ,יב-יג.
 5במדבר י"א ,א.
" 6בעל הכוחות כולם"  -פירוש שם אלקים מופיע בדברי ה"שולחן ערוך" –
אורח חיים סי' ה' ,סעיף א'.
 7בראשית ל"א ,כט" :י ֶׁש ְל ֵא-ל יָדִּי ַלעֲשֹות ִּע ָמכֶׁם ָרע וֵאֹל ֵקי ֲאבִּיכֶׁם אֶׁ ֶׁמש
ָאמַר ֵאלַי לֵאמ ֹר הִּשָ מֶׁר לְָך ִּמ ַדבֵר עִּם יַעֲק ֹב ִּמּטֹוב עַד ָרע".
4

מוולוז'ין ,שהיארצייט שלו השבתֵ :אין ּעוֹ ד ּ ִמ ְׂל ַּבדוֹּ 8.ילד שלי ,אין
לי כוח .אבל יש לי המון המון אהבה השבילך .בוא ונתפלל.
האם זו עצלות? האם זו בטלנות הורית ,להושיט את המעמסה
לקב"ה? האין זו פריקת אחריות?
והרב שג"ר יכתוב כך:
פסיכולוגיםּרביםּביקרוּדמותּזוּשלּדתיותּ,שבהּהאדםּמקטיןּאתּ
עצמו ּבפני ּא-ל ּגדול ּונוראּ .היו ּאשר ּראו ּבכך ּחולי ּנפשיּ ,אקטּ
אינפנטילי ּשל ּאדם ּהמסרב ּליטול ּאחריות ּעל ּחייוּ ,והנסמך ּעלּ
דמותּאבּכלּיכולּ ּ.
אבלּרבנוּבחייּמלמדּשתפיסהּכזוּ,לאּרקּשאיןּמשמעהּחוליּ,אלאּ
היא ּהאפשרות ּהיחידה ּשל ּהאדם ּלהגיע ּלאומץ ּשי ּיתן ּלו ּיכולתּ
פעולה ּחופשיתּ .רק ּהאדם ּהמשליך ּעצמו ּעל ּה' ּיכול ּלהשתחררּ
מתסביכיוּומלבטיוּ.רקּהואּיכולּלזכותּבשלווהּ,בביטחוןּובאושר9.
זה כל כך יפה .במילים אחרות ,ב" ֵאין ּעוֹ ד ּ ִמ ְׂל ַּבדוֹּ" את הופכת ליצור
מלא אהבה .את מוסרת בענווה את הכוחות כולם לקב"ה ואז מה
קורה לך ,האם את נשארת סמרטוט? מה פתאום! את נשארת אישה
מלאת כוחות נתינה .כי כל זמן שאת מרגישה שאת נושאת את
משא העולם על כתפייך ("לא אוכל ָאנכִּ י לְּ ב ִּדי לָ ֵׂשאת") ,את צודקת.
את לא יכולה .מה תעשי? תעתירי לקב"ה" .אתה בראת אותי עם
הצרות האלה ,ריבונו של עולםֵׂ .אין עוד מלבדך!"
ועכשיו ,את אישה פנויה ממשא כל כך כבד .את פנויה לאהבה.
וכמו שאמרתי השבוע לאם ממוטטת מביתה המתבגרת:
א .לא להיבהל.
ב .לא להיגעל.
ג .לא להינעל.
ד .ללמוד להתפלל.
שַּ -דיּ
המתבגרים לומדים איתנו כוח של התאוננות טובה; ְׂב ֵצל ּ ַּ ּ
יִ ְׂתלוֹ נָ ן 10.יֶ ש לְּ ֵׂא-ל ידך ,אמא ,תני לה את אומנות ההתפילה .אל
תשתיקי את ההתאוננות שלה .היא בדרך ללימוד תפילה.
שנזכה בעזרת השם לא להיבהל מהם ,לא להיגעל ,לא להינעל.
כן להתפלל.

 8רבי חיים מוולוז'ין" ,נפש החיים" – שער ג' ,פרק י"ב" :ובאמת הוא ענין
גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו
לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל .כשהאדם קובע בלבו לאמר" :הלא ה'
הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות
כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו" .ומבטל בלבו ביטול גמור
ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם .ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו
רק לאדון יחיד ב"ה .כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל
הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל" .וגם :דברים
ד' ,להַ " :אתָה ה ְָר ֵא ָת ָל ַדעַת כִּי ה' הּוא ָהאֱֹל ִּקים אֵ ין עֹוד ִּמ ְלבַדֹו".
 9הרב שג"ר" ,נהלך ברג"ש".
 10תהילים צ"א ,א.

