
 

 

 

 

 

  

                                                     

 

איך להתמודד  שכבר לא יודעיםעל הורים שבוע אנחנו מדברות וה
ם עם הילדה המתבגרת הזאת, עם הילד המתבגר הזה. כשע  

ּממעיּּבּ עוּ  ; הם כמוישראל יוצא ממצרים, זו לידה ּשיוצא ר
רוצים את זה ולא " .הם בגיל ההתבגרות ,במדבר ,ועכשיו 1.בהמה

 ",אני רוצה את הבשר ככה ואני לא רוצה את המן". "רוצים את זה
. מה יש את זה" , "ואני רוצה לעשות"ההואאני רוצה לצאת עם "ו
  הם?ל

ָרֵאלֲּחִביִבין וחז"ל אומרים: ִּיש ְׂ ן, ת ַּ נ ִ ֶׁ םּש  ִלּיָּלהֶׁ הּכ ְׂ ד ָ מְׂ תדעו לכם 2ּ.חֶׁ
ןיותר מכל עם אחר,  ,שילדי עם ישראל ת   י ָלֶהם נ ִּ לִּ ה כ ְּ ד ָ . הם ֶחמְּ

 -ד מאד. יש להם כלי קיבול לחמו  יותר מכל עם אחר מתאווים
כן, זה נופל לפעמים למקומות אשר על מאד. -מאד, לרצות מאד

"ריבונו של : וצועק - משה רבנו! - ואז עומד משה רבנו .רעים
ָאֹנִכיעולם, אני לא יכול יותר.  לֵּאתָּהִריִתּיּהֶׁ הָּהָעםּכ ָ ז ֶׁ ָּּאנִֹכיִּאםּהַּ

יהוּ  ת ִ ִלדְׂ יּיְׂ רּכ ִ יּתֹאמַּ ֵאהוּ ֵּאלַּ ךָּּש ָ ֵחיקֶׁ ִיןִּליּ ?בְׂ ָכלָּהָעםֵּּמאַּ רָּלֵתתּלְׂ ש ָ ב ָ
את יָּלש ֵ ד ִ בַּ לָּאֹנִכיּלְׂ כַּ י.ּלֹאּאו  ָּעלַּ ו  כ  יִּיבְׂ הּכ ִ ז ֶׁ יּּהַּ הּל ִ ּעֹש ֶׁ ת ְׂ ָכהּאַּ ִאםּכ ָ ,ּוְׂ

ֵגִניָּנאָּהרֹג!  3ּ"ָהרְׂ

הוא לא יכול לעמוד יותר בתלונות שלהם. אנחנו  וואו. מה יש לו?
מתבגרת שמתאווים ויודעות כמה זה קשה לעמוד מול מתבגר 

 מרוצים. -הם כל הזמן לאו למשהו שאני לא יודעת מהו

ּש:היר י שמשון רפאלמילים המשגעות של רבראו את ה
זוהיּּ,ּילדיהםּינוּךחםּאינםּמסוגליםּלמלאּאתּתפקידֵּאּּהאבּוהםִּאּ

ּחולה ּלּ,(אסון זה באמת) ּרעה ּוהן ּהורים ּּ.]...ּ[ּלילדיםהן
ּ" אומר משה: ּּבחרתאתה ּמחנכם, ּלהיות ּהצערבי בחרתּּּולמרבה

תּלשוןּולאּאישיותּמרשימה,ּכדיּלפעולּצחוּ בוּלאּלךּאדםּשאיןּ
ּ ּבהערצתה. ּולזכות ּשלמה ּאומה ּלב ולפיכך הופעתו איננה על

 
, הפרה ממעי העובר את שומט  שהוא כאדםל"בשלח", פרשה ו': "מכילתא  1

 ".הברזל מכור אתכם ויוציא' ה לקח ואתכם ואומר
י] הּוא: "משנה, אבות ג', יד 2 יָבא ַרבִּ יב' :אֹוֵמר ָהיָה [ֲעקִּ נְִּבָרא ָאָדם ָחבִּ  שֶׁ

לֶׁם ָבה. ְבצֶׁ נְִּבָרא לֹו נֹוַדַעת יְֵתָרה חִּ לֶׁם שֶׁ נֱֶׁאַמר ,ְבצֶׁ י" :שֶׁ ֶצֶלם כִּ ים בְּ  ָעָשה ֱאֹלקִּ

ין". ָהָאָדם ֶאת יבִּ נְִּקְראּו יְִּשָרֵאל ֲחבִּ ָבה .ַלָמקֹום ָבנִּים שֶׁ  ָלהֶׁם נֹוַדַעת יְֵתָרה חִּ

נְִּקְראּו נֱֶׁאַמר, ַלָמקֹום ָבנִּים שֶׁ  ."ֱאֹלֵקיֶכם' ַלה אָֹתם ָבנִּים: "שֶׁ
 טו. -במדבר י"א, יב 3

אין ביכולתי  על העם! המעוררת הערכה ופעילותו איננה משפיע
ּלמלא את דרישתם.  ש ָ ִיןִּליּב ָ   ר?ֵמאַּ

ּמכך, ּּהּםּיתירה ּמיותר ּדבר ּממני ּעליוּּשדורשים ּלוותר ניתן
ּּשהואּ,אתּהמןּשכןּישּלהםּכברשהריּ,ּלהתקיים בלעדיו ואפשר

ּ ּצורכם.מזון ּדי ּרצון ּּ,נמצאּמשביע ּלדרישתם ּמטרהּשאין כל
ּ ּגורלם, ּכמנהיג ּרואים ּשהם ּהאדם ּאת ּלענות ּאלא  והיאאחרת

4ּ"איננה אלא עינוי קנטרני!

 !וואי. איך אנחנו מכירים את זה

תירגע. הילדים בגיל הזה  ."משה :והקב"ה מגיע ואומר לו
 תפילה".  ...לומדים

בגיל ההתבגרות  .כשהם קטנים הם לומדים לקרוא, לכתוב וחשבון
רע; לל. וכשלומדים להתפלל, זה יוצא בהתחלה פהם לומדים להת

ִהי יְׂ ִניםָּהָעםּוַּ אֹנְׂ ִמתְׂ עּכ ְׂ -כאילו  -כ ְּ אבל זה רק נראה רע;  5. רַּ
ים נִּ א נְּ תְּ ע מִּ ים"אם כתוב ו. ר  נִּ א נְּ תְּ ע מִּ ים"סימן שיש   ",ר  נִּ א נְּ תְּ   מִּ

  .ב"טו

הפוך תלונה לתפילה. כשהילדים משמעו ל "ונן טובאלהת"
אמא, יש לך " בעצם שואלים אותך: םמתלוננים בצורה כזאת, ה

 "כוח אלי?

"לא. ממש לא.  את צריכה להגיד להם: איך את אמורה לענות?
ּשהוא  ,לקב"ה ּהכוחות יש כוח אליך וכוח אלי. בוא  6,כולםבעל

 נעמוד בתפילה". 

ּקוראים לזה "כ ש  ֵאלּיֶׁ ל, כאמא חושבת שהיא יכולה הכש ".ָיִדיּלְׂ
ּ בא הביטוי המשגע:תתייאש. כאן היא  ש  ֵאלּיֶׁ אני יכולה  7. ָיִדיּלְׂ

רבי חיים מאמר כ ,הכל כשאני מרימה ידיים לשמים ואומרת

 
 יג. -ר הירש לבמדבר י"א, יבבי שמשון רפאל הירש, פירוש הרש"ר 4
 במדבר י"א, א.  5
 – "ערוך שולחן"ה בדברי מופיע אלקים שם פירוש - "כולם הכוחות בעל" 6

 .'א סעיף', ה' סי אורח חיים
י ל-ְלאֵ  יֶׁשבראשית ל"א, כט: " 7 ָמכֶׁם ַלֲעשֹות יָדִּ יכֶׁם יקֵ ֵואֹל ָרע עִּ ש ֲאבִּ מֶׁ  אֶׁ

ר ֵלאמֹר ֵאַלי ָאַמר ָשמֶׁ ַדֵבר ְלָך הִּ ּטֹוב יֲַעקֹב עִּם מִּ  ".ָרע ַעד מִּ



 

 

וֹּּעֹודֵּאין :השבת, שהיארצייט שלו מוולוז'ין ד  בַּ ילד שלי, אין  8.ִמל ְׂ
 לי כוח. אבל יש לי המון המון אהבה השבילך. בוא ונתפלל. 

האם זו בטלנות הורית, להושיט את המעמסה  האם זו עצלות?
  האין זו פריקת אחריות? לקב"ה?

  יכתוב כך: והרב שג"ר

פסיכולוגיםּרביםּביקרוּדמותּזוּשלּדתיו ת,ּשבהּהאדםּמקטיןּאתּּ
ּא ּבפני ּאקטּּ-עצמו ּנפשי, ּחולי ּבכך ּראו ּאשר ּהיו ּונורא. ּגדול ל

ּעלּּ ּוהנסמך ּחייו, ּעל ּאחריות ּליטול ּהמסרב ּאדם ּשל אינפנטילי
ּדמותּאבּכלּיכול.ּ

אבלּרבנוּבחייּמלמדּשתפיסהּכזו,ּלאּרקּשאיןּמשמעהּחולי,ּאלאּּ
ּהאפשר ּשיהיא ּלאומץ ּלהגיע ּהאדם ּשל ּהיחידה ּיכולתּּּיות ּלו תן

ּלהשתחררּ ּיכול ּה' ּעל ּעצמו ּהמשליך ּהאדם ּרק ּחופשית. פעולה
 9.מתסביכיוּומלבטיו.ּרקּהואּיכולּלזכותּבשלווה,ּבביטחוןּובאושר

וֹּּעֹודֵּאיןבמילים אחרות, ב"זה כל כך יפה.  ד  בַּ את הופכת ליצור  "ִמל ְׂ
הכוחות כולם לקב"ה ואז מה את מוסרת בענווה את מלא אהבה. 

את נשארת סמרטוט? מה פתאום! את נשארת אישה האם  ,קורה לך
כי כל זמן שאת מרגישה שאת נושאת את נתינה. מלאת כוחות 

את")  משא העולם על כתפייך י ָלש ֵׂ ד ִּ ב  י לְּ ל ָאנ כִּ כ  , את צודקת. ("ל א או 
אתה בראת אותי עם  "תעתירי לקב"ה.  ה. מה תעשי?את לא יכול

ד .לה, ריבונו של עולםאת ההצרו   ין עו   " !מלבדך אֵׂ

 שה פנויה ממשא כל כך כבד. את פנויה לאהבה. יועכשיו, את א

 וכמו שאמרתי השבוע לאם ממוטטת מביתה המתבגרת:
 לא להיבהל.  .א

 ב. לא להיגעל. 
 ג. לא להינעל. 

 ד. ללמוד להתפלל. 

ֵצל ; המתבגרים לומדים איתנו כוח של התאוננות טובה ּּב ְׂ ַּ י-ש  ּד ַּ
לֹוָנן אֵׂ  ש  יֶ  10.ִיתְׂ תני לה את אומנות ההתפילה. אל  ,ידך, אמא ל-לְּ

 תשתיקי את ההתאוננות שלה. היא בדרך ללימוד תפילה. 

 , לא להיגעל, לא להינעל. מהם שנזכה בעזרת השם לא להיבהל
 כן להתפלל. 

 

 
 ענין הוא ובאמתשער ג', פרק י"ב: " –רבי חיים מוולוז'ין, "נפש החיים"  8

 יוכלו שלא אחרים ורצונות דינין כל מעליו ולבטל להסר נפלאה וסגולה גדול

' ה הלא" :לאמר בלבו קובע כשהאדם. כלל רושם שום יעשו ולא בו לשלוט 

 העולמות וכל בעולם כח שום יתברך מלבדו עוד ואין האמתי האלקים הוא

 גמור ביטול בלבו ומבטל. תברך שמו"י הפשוט  אחדותו רק מלא והכל כלל

 מחשבתו טוהר ומדבק ומשעבד. בעולם ורצון כח שום על כלל משגיח ואינו

 כל מעליו יתבטלו שממילא בידו רךיתב הוא יספיק כן. ה"ב יחיד לאדון רק

דברים  וגם: ".כלל דבר שום לו לפעול יוכלו שלא שבעולם והרצונות הכחות

י ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָתה: "ד', לה ְלַבדֹו עֹוד ֵאין יםקִּ ָהֱאֹל הּוא ה' כִּ  ".מִּ
 ש". ", "נהלך ברגר"הרב שג 9

 תהילים צ"א, א.  10
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