ילדים "אחרים"
דברים שנשא הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(
במרכז היהודי של קינגסווי ,ניו יורק ,כסלו התש"ע )נובמבר (2009
אני מודה לכם על שהענקתם לי את ההזדמנות לכבד את זכרה של הרייט וייץ .אני
מכיר את בני הזוג וייץ זה שנים רבות ,וקשה מאוד לחשוב על אחד מהם בלי האחר.
יש לי מכרים רבים ,וביניהם אנשי שם מפורסמים ואנשים עתירי ידע ,עשירים ורבי
השפעה .אבל יש רק מעט מאד בני אדם כמו מאיר והרייט ,שהם פשוט חברים .הם
אינם מצפים להכרת תודה; הם עושים את כל מה שהם עושים בלי לבקש כל תמורה.
עזרתם ומעורבותם ,כמו הרוח והגשם ,באים בלי הזמנה .חברים כאלה הם פשוט מתנה.
איני צריך לעשות דבר כדי שיזכרו את הרייט כאן ,בקהילתה-שלה .אני גם בטוח שהיא
תמשיך לחיות בקרבכם על-ידי כך שאתם תמשיכו את דבריה ומעשיה .מה שביכולתי
וברצוני לעשות הוא לקשור את שמה עם משהו שיש בו חיים ולהקדיש דברי תורה
אלה לעילוי נשמתה.
בהשראת פרשת השבוע ,העוסקת ביעקב ובעשו ,ברצוני לדבר על ילדים "אחרים"
בתוך המשפחה.
בשום משפחה אין שני ילדים ,אפילו לא תאומים זהים ,שיהיו זהים לחלוטין .לא פעם
אחים הם שונים מאוד זה מזה .לעתים השוני הזה הוא משעשע ולעתים הוא מרתיח;
אך בדרך כלל נתפסים השוני והגיוון כיתרון .התלמוד )מסכת סנהדרין ל"ח ע"א( אף
מגדיל ואומר ,שעצם העובדה שמאדם וחווה נולדו מיליוני אנשים שאין אחד מהם זהה
לחברו היא אחד הביטויים לגדולתו של הקב"ה .ואולם זהו רק היבט אחד של הדברים;
הצד האחר הוא ,שגם במשפחות הטובות ביותר יכול להיות מישהו שהוא "אחר"
בצורה "לא נכונה" ,וכמוהו כסרפד או דרדר בתוך גן ורדים .איני מדבר כאן על נכויות
גופניות ,תסמונת דאון וכיו"ב ,אלא על ילדים "נורמליים" ,ילדים שאין להם כל עיוותים
גופניים או בעיות בתפקוד המוח ,ובכל זאת הם "אחרים" באופן בלתי מוסבר משום
שנולדו עם פגם בשיקול הדעת או בנטיות הלב ,המשבש ומשנה את התנהגותם.
נתבונן תחילה בכמה דוגמאות מן התנ"ך :יעקב ועשו היו בניהם התאומים של זוג
הורים צדיקים ביותר ,אך הם היו שונים זה מזה מקצה לקצה .יעקב היה הבן ה"טוב",
אך יצחק אהב דווקא את בנו האחר ,את עשו ,ומפסוקי התורה משתמע שהאהבה
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ביניהם הייתה הדדית .מדוע? הסבר אחד לכך נמצא בספר הזוהר .נאמר שם
שבין יצחק ועשו הייתה קרבה אמיתית סמויה ,שכן לשניהם היו אותם קווי אישיות
בסיסיים; אלא שיצחק היה שייך לצדו הטוב ,ועשו – לצדו הרע .הסבר אפשרי נוסף
הוא שרבקה ,אשר גדלה בסביבה שבה רמאות ופשע היו לחם חוק ,ידעה לזהות
רמאויות בנקל ,בעוד שיצחק ,אשר חי כל ימיו באווירה של קדושה וטהרה ,לא יכול
היה לקלוט את הרע .ייתכן שיצחק גם הוקסם משאלותיו ה"דתיות" של עשו 1,או
רצה להאמין שהן אמיתיות.
דוגמה נוספת היא סיפור דוד ואבשלום .אבשלום היה אדם מקסים ,יפה תואר –
וחלקלק .דוד אביו אהב אותו כל כך ,עד שהוא התעלם מהעובדה שאבשלום היה,
בעצם ,רוצח .גם כאשר אבשלום מרד באביו במטרה להורגו ולמלוך על ישראל
תחתיו ,דאגתו היחידה של דוד הייתה שאבשלום לא ייפגע במלחמה )שמואל ב יח ,ה(.
ולבסוף ,כאשר הוכנע מרד אבשלום ודוד חזר להיות מלך ,תגובתו הראשונה הייתה
בכי מר וממושך על מות בנו האהוב )שם ,יט ,א( .דוד היה אדם דגול ומנהיג גדול ,ובנו
היה ללא ספק ילד "אחר" ,ובכל זאת לבו של דוד יצא אליו.
סיפורים אלה אינם רק סיפורים היסטוריים :הם הביוגרפיה הפנימית שלנו ,הן כפרטים
והן כעם .עלינו להתבונן בהם באותו אופן שבו אנו מתבוננים בראי משום שהם
השתקפויות של לבותינו ,ועלינו ללמוד אותם לפרטיהם כדי להבין מתוכם כיצד עלינו
לנהוג במקרים דומים בחיינו-שלנו.
מן הסתם רבים מאתנו פגשו בחייהם מין עשו שכזה ,בין בתוך משפחותינו ובין בקרב
ידידינו ומכרינו .לפעמים אפשר לשער איך דבר כזה קורה; למשל :יש ילדים הנולדים
בזמן שמערכת היחסים בין הוריהם מתוחה או בזמן של קשיים כלכליים ,אבלות וכיו"ב,
וגם אם הבעיות הללו נפתרות ,הם בכל זאת מושפעים מהן .אך לא פעם קורה שילדים
"אחרים" כאלה צצים במשפחות גם בלי שתהא לכך כל סיבה נראית לעין.
דרך אחת להסביר את התופעה הזו היא באמצעות התורשה .אמנם אנו איננו נוהגים
להזכיר את אבותינו בתואל ולבן באותו אופן שבו אנו נוהגים להזכיר את אבותינו
אברהם ,יצחק ויעקב ,אך האמת היא שגם הם אבותינו ,וגם את המטען הגנטי שלהם
אנו נושאים 2.דרכי התורשה מסתוריות הן; גנים שכוחים עשויים לצוץ באופן בלתי
צפוי ,ואין כל דרך לצפות או למנוע זאת
מה יכולים ,וצריכים ,הורים לעשות במקרה שכזה? אחת הבעיות הקיומיות שלנו היא,
1

ראה רש"י לבראשית כה:כז'" :יודע ציד' – לצוד ולרמות את אביו בפיו ,ושואלו' :אבא ,היאך מעשרין את המלח ואת
התבן?' ,כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות".

2

לפי המדרש ,גם בלהה וזלפה היו בנותיו של לבן.
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שכשם שבני האדם כמעט לעולם אינם מוכנים לחיי הנישואין ,כך גם הם כמעט אף פעם
לא מוכנים להורוּת .למשל :אף אחד לא אומר לנו מה עושים עם ילד "פגום" .יש בינינו
כאלה שנחונו בחכמת הלב – אשר לא פעם הרבה יותר מועילה מחכמת השכל – שהיא
אותה הבנה והכוונה פנימית אל הדבר הנכון שיש לומר ולעשות בכל מצב נתון .אך גם
אחרי התבוננות בהרבה מאוד בני אדם וקריאת ספרים רבים בנושא זה עדיין לא מצאתי
פתרון שלם לבעיה זו ,אם כי אני יכול להציע כמה אמצעים שאולי יוכלו להועיל.
הצעד הראשון בהתמודדות עם בעיה כזו היא להכיר בה .בחיים בכלל ,ובחינוך בפרט,
עיוורון איננו רק חולשה אלא הוא חטא .תהא הסיבה לבעיה אשר תהיה ,אסור להורים
להתעלם ממעשיו הרעים של ילד ,להמעיט מחומרתם או לומר" :זה רק ילד/ה קטן/ה
שלא מבין/ה מה הוא/היא עושה ".כל עוד לא נודה בבעיה ,כל עוד נשכנע את עצמנו
שהבעיה אינה קיימת ,כל מה שנעשה יהיה לא נכון .ולעומת זאת כאשר נודה בבעיה
אנו עשויים לגלות ,להפתעתנו ,שיש לה הגדרה ושם ,ואולי אפילו יש תרופה בשבילה.
שנית ,צריכה להיות לנו בהירות בשאלה מה נכון ומה לא נכון .אנו חיים כיום בעולם
ליברלי שבו מונחים כמו טוב ורע ,נכון ולא נכון ,נעשו חסרי משמעות ,עולם שבו כל
הדברים הם היינו הך :שחור לבן ,ירוק וכחול ,טעות גדולה וטעות קטנה .אביא סיפור
לדוגמה :יהודי צעיר מארה"ב ,החי בישראל ,הגיע אלי עם שאלה הלכתית בלתי
שגרתית .הוא חזר בתשובה ועמד לשאת אישה ,והשאלה שלו הייתה – כיצד יש לנהוג
בשעת החופה עם אחיו היחיד אשר החליט לשנות את מינו .שאלתי אותו :להורים
שלך יש שני בנים ,שאף אחד מהם לא יצא בהתאם לציפיות שלהם; איזה מהם קל
להם יותר לקבל? והוא השיב :את אחי ,כמובן!
ובכן ,בניגוד לאמונות של העידן הפוסט-מודרני יש טוב ורע ,נכון ולא נכון ,ויש אנשים
הנוטים יותר לצד של הרע .להיות בלתי שיפוטי פירושו להיות חסר מערכת ערכים,
ללא חוט שדרה מוסרי .רק כאשר נגדיר דברים בבירור ,הן על דרך החיוב והן על דרך
השלילה ,נוכל לעמוד מולם ולהתמודד אתם.
הנקודה השלישית היא עניין ההעדפות .אחד הסודות השמורים ביותר של הורים רבים
הוא ,איזה מילדיהם חביב עליהם יותר מן האחרים .העדפה כזו ,אשר לעתים קרובות
אין ההורה מודה בה ,אינה עניין של החלטה שכלית אלא נטייה רגשית בלתי מוסברת.
ובאמת ,לעתים קרובות הילד המועדף איננו דווקא הילד הנחמד ,המצליח והמסודר,
אלא עושה הצרות והבלגניסט שאינו ניתן לריסון .הורים לא מעטים רואים את הילד
הטוב ,הנורמטיבי ,שעושה את כל הדברים הנכונים ,כילד משעמם ,בעוד שהילד שכל
הזמן גורם בעיות נתפס אצלם כחינני ומלא חיוניות .כתוצאה מזה כל מה שהילד
הרע עושה נסלח ונשכח ,בעוד שהילד הטוב סופג ביקורות ונזיפות על כל דבר קטן.
אם הילד הטוב מגיע הביתה עם ציון "טוב" במקום "טוב מאוד" ,כולם מאוכזבים;
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ואילו כאשר הילד הרע מביא "מספיק" במקום "נכשל" הוא זוכה למטר של חיבוקים
ונשיקות; לילד הטוב לא יסלחו לעולם אם ישבור חלון ,ואילו הילד הטוב יזכה לשבחים
3
על כך שהוא לא שבר שום חלון.
סיטואציות כאלה עלולות להיות טרגיות לכל בני המשפחה ,ובעיקר לאחים שעושים
את כל הדברים הנכונים והראויים ,ולמרות זאת הם דחויים .הורים חייבים לזכור שיש
להם מחויבות ואחריות כלפי כל ילדיהם ,ולכן עליהם לנהוג בצדק בכולם .עוולות
לעולם אינן נמחקות ,ותיקון הנזקים המתרחשים בגללן עלול לארוך שנים ,לפעמים
אפילו דורות 4.אמנם קשה מאוד להורים שלא להראות את ההעדפות האישיות שלהם
בגלוי ,אבל זוהי חובתם .לפיכך אם יש להורה העדפה ,גלויה או סמויה ,לילד מסוים,
עליו לשמור אותה בסוד ככל האפשר ,ובוודאי שלא לפעול על פיה.
אחרי שההורים מכירים בבעיה ,מוטל עליהם לעשות כמיטב יכולתם כדי להעלות
את הילד ה"אחר" על הדרך הנכונה ולשמור שיישאר שם .לעולם אין זה מוקדם מכדי
להתמודד עם בעיות; ילדים לעולם אינם צעירים מדי בשביל זה ,וראוי לתקן נטיות
כאלה במהירות וביעילות האפשרית .חשוב שההורים יהיו מודעים לכך שאולי לא יהיה
בכוחם לחולל שינויים גדולים ,בין בעצמם ובין באחרים; אך גם שינויים קטנים יכולים
להיות משמעותיים .אדם אינו יכול להפוך עצמו לחלוטין ,כמו כפפה ,אבל הוא בהחלט
יכול להשתנות .זהו בדיוק תפקידו של החינוך :לא ליצור סוגים חדשים של בני אדם,
אלא לחולל באנשים שינויים קטנים .וכאשר השינויים הללו יצטרפו זה לזה הם יוכלו
להיות ראשיתה של תקווה חדשה.
בעבר הייתה לבני האדם מודעות עצמית נמוכה ,ולכן אפשר היה למחול להורים על
מעשיהם השגויים ועל מחדליהם .אפילו היום ,למרות שפע הספרים וההרצאות על
חינוך והורות ,אנשים רבים עדיין פועלים לפי הדפוסים שירשו מהוריהם ,ואף גרוע
מזה .ואולם אנו איננו יכולים עוד להסתתר מאחורי הבורות וחוסר המודעות ,ולכן
ניענש על זה בכפליים :גם על המעשים השגויים שעשינו ולא תיקנו ,וגם על כך שעשינו
אותם על אף שידענו שהם שגויים.
כמובן שאין אדם שיכול לעשות תיקון שלם; אבל צריך לכל הפחות לנסות .איננו
נידונים על-פי תוצאות מעשינו אלא רק לפי המאמץ שאנו משקיעים" ,לפום צערא
אגרא" )אבות ה :כו( .לא קל להביא לכך שילד עצל יתחיל לעבוד ,וכמעט בלתי אפשרי
3

הערה צדדית מתחום אחר :זהו גם המצב עם היהודים והערבים בזירה הבינלאומית .העולם מתייחס לערבים כאל
ברברים ופראים; משום כך ,כאשר הם מתלבשים כראוי ואינם רוצחים אף אחד ,הם זוכים לשבחים; בעוד שהיהודים,
שהם ה"ילדים הטובים" הקלאסיים ,תמיד ננזפים על כל מה שהם עושים או לא עושים.
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למשל :המדרש )בראשית רבה ,מהדורת אלבק ,פרשה פ"ד ,ל"ב( אומר שיהודה ,אשר הביא ליעקב אביו את כתונת
הפסים של יוסף הטבולה בדם ואמר לו "הכר נא" ,נענש בכך שתמר אמרה לו "הכר נא".
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לגרום לילד הישן שנת ישרים לקפוץ ממיטתו ולרוץ לבית הספר בשמחה .אבל צריך
להשתדל ,בדיוק כמו שצריך להשתדל לתקן גם את ההרגלים השליליים שלנו ,כגון
לשון לא נקייה או התנהגויות בלתי ראויות .ואולם השקעת זמן וכוחות בילד אחד אינה
צריכה לגרום להורים להזניח זה את זה או את בני משפחתם האחרים .יש לשמור על
פרופורציות ,ולפעול תמיד מתוך ראיית התמונה הרחבה יותר.
גידול ילדים הוא חובה ,וחובה לא קלה .אם שפר עלינו מזלנו במיוחד ואין לנו בעיות,
עלינו להיות אסירי תודה על כך ,משום שבדרך כלל יש בעיות .אך גם אם איננו יכולים
לפתור את כל הבעיות הללו אנו יכולים ,לכל הפחות ,להתמודד עם חלקן .ואחרון
אחרון חביב ,עלינו גם להתפלל הרבה על הילדים שלנו; אחרי שנעשה כל שביכולתנו
עלינו לפנות אל הקב"ה ,שהרי יש כל כך הרבה דברים שהם מעבר ליכולותינו .כאשר
אנו עושים את כל הדברים הללו ,אנו הופכים את העולם למקום קצת יותר טוב.
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