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 כי תצאפרשת 

 שליט"א הרב שמעון כהןמפי מו"ר  

   

 164גליון   ותשע" לולאבס"ד               
 ולקבל את הגיליון מידי שבוע לתיבת המייל rephael.wasser@gmail.com ניתן לשלוח מייל לכתובת

 ד ת.נ.צ.ב.ה."התשע אב מנחם ד"ע בכ"ה נלב"ע בחלה ל בר"ז דמרי יעקב רבינ "לע

 

 ועד בן סורר רתואמיפת 

 יסודיות בבנין החינוךפרשיות 

 

 ראשי פרקים:

פרשיית יפת   סמיכות פרשיות לפי שיטת הסלאמי  שלוש הפרשיות הראשונות

סר מן הדרך, נותן כתף סוררת וממרר את   תואר מולידה את פרשיית בן סורר

בקשתה המזעזעת   אהבת ה' גוברת  לא קל להיות 'בן סורר ומורה'  החיים

החידוש   כשמושג ה'מרות' מיטשטש הילד מתחנך למרידה  של אם יהודיה

הם תנאי קודם העניינים ש  הצלחה בחינוך הבנים  שב'קול' והחידוש שב'אמו'

 לכל הצלחה בחינוך

 

 מקורות עיקריים:

רבנו   רש"י דברים כא, יח  חומש החיד"א דברים כא, יא  סנהדרין עא ע"א

רבנו בחיי דברים   נה למלך פרשת כי תצא ד"ה כי יהיהמש  בחיי דברים כא, יח

רש"ר   אגרות משה יו"ד ח"ג סימן עו  אור החיים דברים כא, כא  כא, כא

 הירש דברים כא, יח

 

 פרשיות הראשונותהשלוש 

הכרעת הקרב תלויה בראש ובראשונה בחוסן הרוחני של הלוחמים,  פרשת כי תצא פותחת בדיני מלחמה.

ולאפשר לו את האדם,  ןלצנולכן הפרשייה הראשונה בפרשה היא פרשיית יפת תואר. דיני יפת תואר נועדו 

 .1התלהטות יצרית, אלא מתוך הדרכה של תורה לגשת לסוגיה זו באופן הראוי, לא מתוך

ים ָהַאח  הפרשיה שאחריה עוסקת באיסור העברת בכורה, " י ָנׁשִּ יׁש ְׁשתֵּ ָ ְלאִּ ְהֶיין י תִּ ת כִּ ת ֲאהּוָבה ְוָהַאח 

ר ֶאת ֶבן ָהאֲ ... ְשנּוָאה כֵּ ל ְלב  ְהֶיה לֹו ֹלא יּוכ  ת ֲאֶׁשר יִּ ילֹו ֶאת ָבָניו אֵּ ְנחִּ ל פְ ְוָהָיה ְביֹום ה  ְשנּוָאה הּוָבה ע  י ֶבן ה  נֵּ

ְבֹכר   .2"ה 

יו ּוְבקֹול "ת בן סורר ומורה, ייפרש ולאחר מכן באה ע  ְבקֹול ָאבִּ יֶנּנּו ֹׁשמֵּ ר ּומֹוֶרה אֵּ ן סֹורֵּ יׁש בֵּ ְהֶיה ְלאִּ י יִּ כִּ

ּמוֹ  חסי ימפגישה אותנו עם מקרה קצה של התמודדות חינוכית קשה הנוגעת למורכבת זו ה יפרש .3..."אִּ
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 (.234התייחסות רחבה לסוגיה זו מופיעה בספר "מפי כהן" על ספר דברים )עמ'  

2
 טז.-דברים כא, טו 

3
 דברים כא, יח. 
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בן סורר הגיעה לידי מימוש, "לא ת בן סורר ומורה מעולם יימלמדים אותנו שפרש 4ז"לח .הורים וילדים

מציאותית, לא יעלה על ה יזו לא פרש ".דרוש וקבל שכר -ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב 

לה וסביאה מתוך ידיעה של עשרים ושלושה דיינים בעוון זלי יןדית בפני ל את בנו יעמידשזוג הורים הדעת 

 .5שעדותם עלולה להביא את הבן לידי מיתה בסקילה

 

 הסלאמי שיטתלפי פרשיות סמיכות 

פתחנו ביפת תואר, המשכנו לאיסור העברת בכורה  .דרן של שלוש הפרשיות הנזכרות דורש התבוננותסִּ 

שפותחות את פרשת כי תצא יוצרות רצף שנועד להזהיר אותנו מערכת הפרשיות  והגענו לבן סורר ומורה.

י'החלקלק המוצב בפני מי שמפני המדרון  , כשפורסים נקניק נכשל בדבר קטן. קוראים לזה 'שיטת הָסָלאמִּ

סלאמי, פורסים פרוסה דקה, קמעא קמעא ושלב אחר שלב. לאחר פריסת פרוסה אחת, קשה להבחין 

בשינוי כלשהו בגודל הסלאמי שנשאר, אולם לאחר פריסות חוזרות ונשנות, מוצאים כי כל הסלאמי נפרס 

 גם אם הוא לא עשה עם זה דבר, יש לזה השפעה על, יפת תואר כשאדם יוצא למלחמה ורואהל. ואז

י מוצא את עצמו עסוק בסוגיית "א והו ,מערכת היחסים הפנימית שבינו לבין אשתו יׁש ְׁשתֵּ ָ ְלאִּ ְהֶיין י תִּ כִּ

ים ָהַאח   ת ְשנּוָאהָנׁשִּ   .6בן סורר ומורהץ להידרש גם לסוגיית הוא נאלוממילא לאחר מכן, ...". ת ֲאהּוָבה ְוָהַאח 

 

 מולידה את פרשיית בן סוררפרשיית יפת תואר 

 :בשם סבו רבי אברהם אזולאי כותב ,8רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,7החיד"אמרן 

ויראה בהקדים אשר ראיתי להרב החסיד מר זקנינו מהר"א אזולאי זצ"ל בפירושו למקרא כתב "

יד, אשר קרא שמו בעלי ברית אברם, שעל מה שאמרו רז"ל )קידושין כא ע"ב( לא דברה תורה 

ר, אטו משום יצר זונה המתגרה בו, יתירנו לו. ולמה בכל המצוות שהיצר אלא כנגד יצר הרע חק

 ."מתגרה בו, וכמו צער בנפשו, לא הותר לו שום איסור

ובמקום להתמודד אתם תאוות, יצרים ומערכת של יש  לאדם, בסוגיית יפת תואר לא מובןיש משהו 

התורה מעדנת את ההתפרצות הייצרית התורה כאילו מעלימה עין ונותנת לו פסק זמן של הפקרות. נכון, 

אמנם מדובר  .איסורומדריכה את הלוחם בדיוק כיצד לנהוג, אבל סוף סוף התורה מתירה לו לעבור על 

 בזמן מלחמה, אבל גם בזמן מלחמה יהודי מחויב להישאר נאמן למצוות ה'.
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 ין עא ע"א.רסנהד 

5
 ראה מהרש"א שם. 

6
 ים כא, יא.ראה רש"י דבר 

7
 א דברים כא, יא."החידחומש  

8
מגדולי הפוסקים, רב ומקובל. למד  -התקס"ו -ליוורנו, איטליה(, התפ"ז-( )ירושליםרבי חיים יוסף דוד אזולאי )חיד"א 

בישיבתו של רבי חיים בן עטר והיה תלמידם של חכמי ירושלים, בהם הדיין רבי יונה נבון והמקובל רבי דוד חזן. מצעירותו 

ת ספרו הראשון. בזכות אישיותו ניחן ביכולת דרשנית, בכישרון כתיבה ובנמרצות רבה. בגיל שבע עשרה החל בכתיב

המיוחדת התמנה על ידי קהילת חברון כשליח )שד"ר( לקהילות היהודים בערי מערב אירופה כדי לאסוף תרומות עבור יהודי 

חברון. לצד אישיותו המיוחדת, היה חיד"א בעל הופעה חיצונית מרשימה, ומבין כל השליחים, בני דורו, שיצאו מארץ ישראל 

ה החיד"א השליח המפורסם ביותר, שהגדיל והאדיר את שמה של ארץ ישראל ונלחם מלחמת כבודה. כתב לתפוצות, הי

ובכלל זה פרשנות מקרא, קבלה, עיונים בתפילה, ביבליוגרפיה  -עשרות ספרים במגוון תחומים: תלמוד, הלכה, פרשנות 

 ותיעוד של כתבי יד ועוד.



    

3 

תפילה לתפילה, ן ירש ז"ל, שידוע שכל ההולכים למלחמה היו צדיקים גמורים, שאפילו שח ביופ"

עבירה היא וחוזר עליה )סוטה מד ע"ב(, ואם כן לצדיק גמור אי אפשר שיתגבר יצרו שיטמא עם 

נכרית. וגילתה תורה שאם יחשוק בה, אין זה כי אם ניצוץ קדושה המעורב באומה ההיא, נמצא 

ליה. ממנו בגויה זו, ניצוץ הנוגע לנשמת האיש הזה. ולכן חשק בה, ומשום הכי הותר לבוא ע

ובההוא רוחא דשרי בגווה, אפשר יתגבר הטוב שבה וידחה הרע ותתגייר ותכנס בקדושה. ועם כל 

 ."זה יצא בן סורר ומורה מהסיגים המעורבים

שצריך לשוב לביתו ולא להימנות "ירא ורך הלבב" מיהו הרבי יוסי הגלילי ורבי יוסי  במסכת סוטה נחלקו

מדברי  ,דרבנןשנאסרה מעבירה  אפילו לוחם שעבר עליא, שהרבי יוסי הגלילי  ושיטת ,עם הלוחמים

 - ולא חזר לברך שוב על התפילין של ראש חת תפילה של יד לתפילה של ראשבין הנ דיברכגון ש - סופרים

  צריך לשוב לביתו.

צדיקים גמורים התקבלו לשורות נמצא, שתנאי הסף לקבלת לוחמים בצבא ישראל היו גבוהים מאוד. רק 

על כורחנו  ב מתוך להט יצרי שפל.ל האויכן לא יעלה על הדעת שחייל יהודי יחשוק ביפת תואר שהצבא. ל

 מצא בה החייל איזה ניצוץ של קודש שצריך להתברר מבין העמים ולהגיע לגבול ישראל. 

שאר מחוץ למחנה ישראל, ולכן פרשיית יפת ייחד עם זאת, בודאי יש באותה גויה גם סיגים שצריכים לה

 מולידה את פרשיית בן סורר הסמוכה לה.תואר 

 

 מן הדרך, נותן כתף סוררת וממרר את החייםסר 

 מפרש: 9המפרשים עומדים על משמעות הביטוי 'בן סורר ומורה'. רש"י

 ".מסרב בדברי אביו, לשון ממרים -ומורה . סר מן הדרך -סורר "

 מפרש: 10נו בחיירבו

ריו שהוא ממרה בדב - ומורה .)הושע ד, טז(, שאינו מקבל תוכחת' כפרה סוררה'מלשון:  - סורר"

 ."ועושה הפך רצון אביו

את ההידרדרות הרוחנית של הבן, שסר מדרך הישר. ולפי רבנו בחיי ' מתארת 'סורר כלומר לפי רש"י המילה

 והוא תוא דברמנסים לנותן כתף סוררת, הוא  המילה 'סורר' מתארת את המקום הנפשי שבו נמצא הילד,

 תה המראת פה.ולגבי המילה 'מורה' שניהם מסבירים שמשמעו לא שומע.

"משנה  בספרו ,הרמח"ל, תלמיד 11רבי משה דוד ואלי הסבר נוסף לביטוי 'בן סורר ומורה' אנו מוצאים אצל

 , וזו לשונו:12למלך"
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 רש"י דברים כא, יח. 

10
 רבנו בחיי דברים כא, יח. 

11
מגדולי איטליה, פרשן המקרא ומקובל, רופא  –התקל"ז -רבי משה דוד ואלי )הרמ"ד ואלי( )פדובה שבאיטליה(, התנ"ז 

וכות ומלומד. תלמיד חבר של הרמח"ל. למד אצל רבני פדובה יחד עם הרמח"ל, ושניהם הוסמכו לרבנות בערב חג הס

התפ"ו. כשהקים הרמח"ל את חבורתו בשנת התפ"ז, היה הרמ"ד ואלי מראשי החבורה ובהמשך אף שימש כמנהיג 

על נושאים שונים, מהם בסגולות ורפואה,  -החבורה. חיבר עשרות חיבורים על כל התנ"ך על דרך הקבלה, "ספר הליקוטים" 

  חזקה" על דרך הקבלה, ספר שיוחס בטעות לרמח"ל.שבעים פירושים על הפסוק "לכל היד ה -"שבעים תיקונים" 

12
 משנה למלך פרשת כי תצא ד"ה כי יהיה. 
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מן החלק הטוב מפני הפיתוי שיש לו תמיד שהוא סר מן הדרך  -"'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה' 

ואת מוריו שאינו רוצה לקבל מוסרם, וזהו הרע, וזהו 'סורר'. גם הוא ממרר ומעציב את הוריו 

 . "'מורה'

' איננו המראת פה, אלא מורה'הביטוי  ךאלפי הרמ"ד ואלי, 'סורר' פירושו סר מן הדרך כמבואר ברש"י, 

 .ותסביבבממרר את החיים של כל מי שנמצא ש לשון מרירות, מדובר בבן

 

 קל להיות 'בן סורר ומורה'לא 

בן סורר בישראל מציאות של ה תלא הי למה מעולם של 'בן סורר ומורה' מסבירים םיהגדרים ההלכתי

  :13, כמפורט בדברי רבנו בחייומורה

ומפי השמועה למדנו שאינו חייב סקילה עד שיגנוב משל אביו ויקנה בשר ויין גזול ויאכלם חוץ "

מרשות אביו בחבורה שכולן ריקנין, ויאכל הבשר חי ואינו חי, מבושל ואינו מבושל כדרך שהגנבים 

ין מזוג ואינו מזוג כדרך שהגרגרנים שותין. אבל אם גנב משל אחרים, או שאכל אוכלין, וישתה הי

אכילה זו ברשות אביו, או שאכל הבשר חי ושתה היין חי הרי זה פטור, לפי שאי אפשר לו להמשך 

בזה ולעמוד על הנהגה זו ולהתמיד בה, ומקרה הוא היה לו. ודין זה של סורר ומורה אינו נמשך 

, ולא ענשה את הקטן שאינו 'כי יהיה לאיש בן'ם בלבד, שהרי אמרה תורה: דשיושה חואלא של

בלו חכמים ית, ולא את הגדול לפי שהוא ברשות עצמו וכבר יצא מרשות אביו, וכן קוחייב במצו

שה ושאין זה אלא בבן י"ג שנה ויום אחד שהביא שתי שערות עד סוף של ,א(ע"ז"ל )סנהדרין סט 

שה וכר בשליויהיה העובר נ ,שהביא שתי שערות ראוי להולידדשים ולא יותר, שהרי מוח

 ".דשיםוח

רשימה ארוכה של קריטריונים שמצמצמת מאוד את ההיתכנות כדי להיות 'בן סורר ומורה' צריך לעמוד ב

 גיל שלוש עשרהמ -בל שבו יכול לחול על הנער דין 'בן סורר ומורה' לכך. ובכלל מדובר בזמן מאוד מוג

קל להיות 'בן סורר ומורה', הדרך לא  .שנים ושלושה חודשים ויום אחד שלוש עשרהעד ו שנים ויום אחד

רבנו בחיי מסכם את ההלכות הנוגעות למעשי הבן, אך יש הלכות נוספות  ומייגעת.דרך ארוכה היא 

 שנוגעות לסדרי הדין לפני הדיינים.

כשהורי בן סורר ומורה רואים שבנם נשקע בהרגליו הרעים, הם מייסרים אותו, ומודיעים לו בפני שני 

ם אותו אביו ואמו לפני עדים, שאם ימשיך בדרכו הרעה הם יביאוהו לבית דין. עבר אחר ההתראה, מביאי

שה דיינים, ואומרים להם: בננו זה סורר ומורה, שאחר שהתרנו בו בפני שני עדים, גנב ובית דין של של

בשר, ושתה חצי לוג יין; ומביאים את עדי  -משקל חמשים דינר  -משל אביו, וקנה בשר ויין, ואכל טרטימר 

 והבן נענש בבית דין בעונש מלקות. ההתראה, ועדים שראו שגנב וזלל וסבא לאחר ההתראה, 

שה, ומביאים עדים שראו ואם חזר הבן לגנוב, לזלול ולסבוא, מביאים אותו הוריו לבית דין של עשרים ושל

 שגנב וזלל וסבא לאחר שהתרו בו, ועל סמך עדותם הוא נידון לסקילה.

 

 ' גוברתהאהבת 

. ביחדים, ועליהם לעשות זאת בנם לפני הדיינ את שדווקא הם צריכים להביא ,הוריםיש דין מיוחד בנוגע ל

או רב הקהילה למה לא , פרסהת השכנים או המורים בבילמה לא , ההוריםנו בחיי שואל למה דווקא רב

 דייני בית הדין?! 

                                                           
13

 רבנו בחיי דברים כא, כא. 
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 באה פרשיית 'בן סורר ומורה' ללמדנו, אם ממילא היא לא מציאותית?בכלל ועוד: מה 

 :שם בהמשך דבריו נו בחייאומר רב

כי דין זה של סורר ומורה לא אירע מעולם, והוא שתמצא  ,א("עז"ל )סנהדרין עא בותינו אמרו ר"

בן סורר ומורה ועיר הנדחת לא היו ולא עתידין להיות, ולמה נכתבו,  ,בפרק בן סורר ומורה: תניא

 דרוש וקבל שכר. 

ומה שאין ענינו נוהג  יש לשאול: מפני מה הוצרכה תורה להודיע ולכתוב מה שלא היה, ןכם וא

  ?בדרך העולם

, שהרי אין לך תברךי' ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת ה ,בל זה היה מחכמת התורהא

יתעלה, וזה דרכו כסל  'ת הואהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון שהבן עובר על מצו

על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמן  תברךי' לו, חייבין הם שתגבר עליהם אהבת ה

 ילה. לסק יןדית לב

מפורש בתורה בענין העקדה, כי אברהם עם  תברךי' וכבר בא הענין הזה בחיוב גודל אהבה לה

והו יכשצ ןכי פל עף יאוש, איהיות אהבתו של יצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר הזקנה וה

על אהבתו של יצחק, ועל שלמות המעלה  תברךי' טרח בדבר מיד, והגביר אהבת ה ,להקריבו עולה

 ה'אהבה ל, ואז נתפרסם לכל העולם גודל חיוב ה)ישעיה מא, ח(' אברהם אוהבי'קראו: הזאת 

בי וש וקבל שכר. כך שמעתי מפי הרב רשהיא ראויה לעבור כל מיני אהבה, ומזה אמרו: דר ,יתעלה

 ."מורי שיחיה למה )הרשב"א(,ש

בין השניים, אהבת ה' , ולכן כשיש התנגשות הורים לילדיהם, היא באהבת ה' שביןאהבה השל  היסוד

 גוברת, וההורים מצווים ללוות את בנם הסורר לפני הדיינים לדון אותו לסקילה. 

זהו הבירור הנוקב והיסודי שהתורה  - מנהמלמעלה  אין אהבה ,אהבת ה' יתברך היא למעלה מכל האהבות

 .בן סורר ומורה ייתפרשמלמדת אותנו ב

וד הרוחני החשוב הזה, הוא פרשיית העקידה. יצחק אבינו מקום נוסף שבו אנו נפגשים בעוצמה עם היס

כמה תפילות נישאו וכמה  .בת תשעים שנהאמו היתה ושרה  שנה מאהאביו היה בן  נולד כשאברהם

להתברך בזרע של קיימא שימשיך את דרכם דמעות נשפכו עד שזכו אברהם ושרה לראות פרי בטן, ו

ח ָנא אֶ האלקי " ותורתם, והנה בא הציווי ָיה ק  ֹּמרִּ ְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ה  ְבָת ֶאת יִּ יְדָך ֲאֶׁשר ָאה  ְנָך ֶאת ְיחִּ ת בִּ

ד ֶהָהרִּ  ל ַאח  ֲעלֵּהּו ָׁשם ְלֹעָלה ע  ֶליָךְוה  ר אֵּ ודווקא  לא נורמלי,נראה זה  ,על אנושינשמע זה  .14"ים ֲאֶׁשר ֹאמ 

שבוערת ה' יתברך  תשאהבחדה בשל כך עוצמת המעמד מנחילה לדורי דורות את ההבנה הברורה וה

 הטבעית שאנו רוחשים לילדינו.מהאהבה יותר בעצמותינו צריכה להיות גדולה 

 

 המזעזעת של אם יהודיהבקשתה 

 ןהבעל קשה שיתפלל יוב בבכיות ובתחנוניםשפעם באה אליו אמא  ,15ר' יחזקאל אברמסקי מספרים על

 בנה לקחת את שבאו לפשר הבקשה, והאם השיבהשאל וובזעזוע הרב הביט בה בפליאה  .ימותששלה 

החיילים הרוסיים ויפרוש  קחו אותו לצבא הרוסי הוא יהיה שם עםילצבא הרוסי, והיא יודעת שאם י

 לעברי פי פחת.יגיע וח"ו שלא יפרוש  בדלבו ,עדיף לה שהבן שלה ימות בלא חטא .לגמרי
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 בראשית כב, ב. 

15
 .87עמ'  21מסילות במחשבת ישראל גיליון  -ראה למעלה מן השמש  
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תפלל שתתעצם ונתפלל שימות, נ ולמה נבכה :י, ואז אמרתי להר' יחזקאל אברמסקי, בכינו היא ואנ מספר

, ושב לביתו בשלום את המלחמותהבן , זרע ברך ה', עבר עליו והתענינו עליו, ובסוף, ב"ה התפללנו .רוחו

  .והכל היה לשם שמים

זה כוחם של הורים. הם לא מסוגלים לראות את בנם יוצא לתרבות רעה ומתבולל ומת כוחה של אמא,  זה 

זוג ההורים מזכירה לנו את  יצא לתרבות רעה,בד שלא בחטאו. אותה אמא שמתפללת על בנה שימות ובל

ההולכים עם בנם הסורר ומורה לפני בין דין מתוך דאגה לעתידו. אם הוא ימשיך לסור מדרך ה', אומרים 

ההורים בלב שבור, איזה מן חיים יהיו לו... ואז באה תשובת הרב: "נתפלל שתתעצם רוחו", תשובה 

ת בן סורר ומורה, שלא היתה ולא עתידה להיות, כי סוף סוף גדול כוח הממחישה את דברי חז"ל על פרשיי

 למד על אהבת ה' שהיא השורש והיסוד לכל האהבות האחרות.התשובה, ומדוע נכתבה, ל

 

 חנך למרידההילד מתכשמושג ה'מרות' מיטשטש 

בקול עומד על משמעות המילים ' 16אור החיים הקדוש .תהליך הנפשי שעובר על הילדמכאן אנו מגיעים ל

 ה התורה להדגיש במילים אלו, וזו לשונו:', ומבאר מה באאביו ובקול אמו

וחוזר לאביו שאמר בסמוך, העיר הכתוב  ',בקולו'ולא הספיק לומר  'אביו'טעם שהוצרך להזכיר "

רוך הוא וכנסת כן היותו מורד באביו ואמו שהם הקדוש ב ,17ליולדיו יסובבהו 'בן סורר ומורה'כי 

, (, ח)משלי א' ר אביך ואל תטוש תורת אמךשמע בני מוס'ישראל )זוהר ח"ב פה(, על דרך אומרו 

כי לפי שיולדיו חושכים שבטם מבניהם ומניחים אותם לעשות הטוב והישר בעיניהם, זה יסובב 

דע שאיננו שומע בקול הקדוש ברוך הוא  ,וגו' 'כי יהיה לאיש'שגם בהם ימרוד, וזה שיעור הכתוב 

רוש מלבד שלא יקבל לחזור מעבירות פי ,סרוהו לא ישמע אליהםיולזה הגם שי ,וכנסת ישראל

 ".שבינו ובין המקום עוד לו שלא ישמע אליהם

לעשות הטוב לילדיהם ם ימניחש ברורים, הוריםגבולות  ולא מציבים םהבניחוסכים שבטם משם וריה

כל פו של דבר הם בונים בלב הילדים יחס של זלזול כלפי בסו בדברים שבין אדם למקום, והישר בעיניהם

, בזמן שבקשותיהם עם הפירות הבאושים שהם הצמיחובאופן אישי להתמודד הם עתידים ומרּות' מושג ה'

 . הפרטיות מילדיהם ייענו בשלילה ואולי אף בבוז

הם חושבים שעל ידי כך הם , המורה שלופוגעים בסמכותו  הבפני המורשלהם ילד המחזקים את  כשהורים

געים במושג ה'מרות', ועלולים למצוא את עצמם מתמודדים מקנים לילד ביטחון ואמון, אבל למעשה הם פו

 בלי יכולת להטיל עליו מרות בעצמם.מול הילד 

 הםורק אתה צודק,  ...ועה, המנהל טועה, כל המערכת טועההמורה ט :באים לילד ואומרים לו שהוריםכ

 עים והמנהל טועה, אזורים טומשאם ה ,, באותו רגע הילד מביןאבל יחד עם זאתק לילד, וזיחאמנם תנים ונ

הוא לחוסר סדר, ו חנך למרידההילד מתכשמושג ה'מרות' מיטשטש  .גם ההורים טועיםש יכול מאוד להיות

  והכוונה. תוכחהדברי לקבל והוא לא מסוגל לומד שהוא נמצא במרכז 

 

 ב'אמו'ש החידושושב'קול' החידוש 

 :וכה דבריו', אביו ובקול אמו ע בקולמ'איננו שו על המילים ואלידוד כותב רבי משה דומים דברים 
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 , כא.אור החיים דברים כא 

17
 מורה כלפי הוריו מולידיו, הסובבים אותו.הבן הזה הוא סורר ו 
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"'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו', דהיינו 'מורה'. אבל החידוש הוא בענין 'קול', שצועקים 

יהם ואוחז תמיד בקול גדול מפני תרבות רעה שבביתם, והוא אינו חושש כלום, ואדרבא לועג על

 את דרכו, וככלב שב על קאו כסיל שונה באיוולתו.

, אם היא יפת תואר ויש בה חלק הרע, ואף על פי כן אינה יכולה 'אמו'אי נמי החידוש הוא על 

 לסבול הקלקול הגמור של הבן הפרוץ שגובר על מדתה".

א מסוגלת לראות את ההתנהגות היא לאפילו אם  .באה מהגוייםהיא  ,תואר אמא שהיא יפתב ברומד

את התורה מדגישה העונש הוא כה חמור. לכן ו, סימן שהמצב קשה ביותרוההתנהלות של הבן שלה, 

עד לא מזמן ש אלא גם בקול אמוהיהודי חומרת המעשה של הבן באומרה שאיננו שומע, לא רק בקול אביו 

  .תרבות הגוייםתוך בחיה את חייה 

 

 בחינוך הבניםהצלחה 

, שאכן הבן הוא סורר ומורה םסכיצריכים לה שהאבא והאמאנוספת בדיני בן סורר ומורה היא, הלכה 

זה יפים דבריו בהקשר  אז לא יכול לחול כאן דין בן סורר ומורה.על הדבר,  ההוריםיש ויכוח בין  אםכלומר 

 :וכה דבריו 19בנושא חינוך ילדים, משה טורצקילרב בתשובתו  18משה פיינשטיין רביהגאון של 

 שחנן והבת הבן דותימ לפי שתלוי, להתנהג איך בדבר כלל ליכא ,הבנים בחינוך הצלחה בדבר"

 הפעמים וברוב. ובנעימות ברכות לילך טוב שיותר ויש בתקיפות לילך שטוב שיש, ת"השי אותם

 בילדים כןשל וכ ,20בנשים יתרו פרשת החומש בפירוש י"ברש עיין, טוב יותר הוא ורכות בנעימות

 אף בתובטו רוצים והאם שהאב ומכיר בשמחה מקבל הוא ,להילד שאומרים מה אז כי, זכרים אף

 שמבין עד מעט וכשגדל, ברצון עושה לעשות שלא ומה לעשות מה לו וכשאומרים, קטנותו בדעת

 ."הבנתו לפי טעם גם לו מסבירין ,טעם דברי

יכולת ההקשבה לנפש הילד, אדרבא לא פעם באה על ידי כללים חדים וברורים,  הצלחה בחינוךתמיד לא 

 ממשיך הרב פיינשטיין וכותב: .עליו ותן אלה שפועלהונתינת מענה שמתאים לצרכיו, 

 מתנה הוא לו שנותנים דבר ושכל, ובתורתו יתברך בהשם באמונה לחנכו צריכים החינוך ועיקר"

 כל באהבה יעשה ואז, לו ליתן משמים השלוחים ואמו ולאביו ת"להשי הבהא יקנה שאז, ת"מהשי

 יבין שוהויוכשיענ, רחוקות לפעמים רק לענשו יצטרכו ולא ,ת"השי רצון הוא שכן ,לו שיאמרו מה

 . ולטובתו לצורכו זה שהיה איך
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מגדולי פוסקי ההלכה בדור שלאחר השואה. בילדותו  -התשמ"ו -ארצות הברית(, התרנ"ה-רבי משה פיינשטיין )רוסיה 

למד אצל הרב איסר זלמן מלצר בישיבת סלוצק. לאחר מלחמת העולם הראשונה ופטירת אביו שימש במשך שנתיים כרב 

ן שברוסיה, עד הגירתו לארצות הברית בשנת התרצ"ז. בארצות עיירת הולדתו אוזדה, ולאחריה שימש ברבנות העיר ליובא

הברית שימש כראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק, כנשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה וכנשיא ארגון "עזרת 

היהדות. על  תורה". תשובותיו מופצות בעולם היהודי כולו. הוא דן בתשובותיו בבעיות טכנולוגיות מודרניות וגם בעיקרי

מצבתו נכתב בין היתר: "עמוד ההוראה גדול הדור אב לחכמים ראש המדברים לכל דבר שבקדושה, נשא משא הדור 

בחכמה ותבונה באומץ וגבורה ובסבלנות אין קץ, בכל אשר פעל ועשה, הדריך הנהיג הורה ולימד, מסר נפשו להעמדת 

בספריו אגרות משה ודברות משה והעלה אור חדש בלמוד התורה האמת שעלתה לו מעמלו כל ימיו אצר אוצרות של תורה 

ובהבנתה. מקור ההלכה לכל המבקש תורת חיים משענת ומבטח להם בעבודת השי"ת השפיל והמציא עצמו לכל נזקק 

ונדכא לשמוע לצרכיהם להשתתף בצערם ולסעדם ונקש על דלתי רחמים בתפילתו לישועתם אמיץ לב בגיבורים להציל כל 

 קדוש וטהור חכם ועניו אהוב למעלה ואהוב למטה ומקובל לכל". עשוק.

19
 עו. אגרות משה יו"ד ח"ג סימן 

20
 אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה". -רש"י שמות )יט, ג(: "לבית יעקב  
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 עיין) תורה שומרי במקום לדור צריך וגם ,אחת בדעה והאם האב שיהיו החינוך לענין טוב וגם

 צריך אלה כל ואחר, (קטנים לענין כןשל וכ ,גדולים אנשים לענין אף מדעות ו"פיש ר ם"ברמב

  .ת"השי יעזרהו ודאי שמים לשם וכשעושין ,בחינוכם שיצליחהו ת"השי אל להתפלל

 אף דלפעמים ,זמן ליכא לאמונה ולחנך, ודבר דבר בכל ל"חז כדקבעו הוא למעשה החינוך וזמני

 ."אתו והרגילין ואביו אמו להכיר הבנה לו יש כבר אם ,באמונה לחנכו צריך דברל שיכול קודם

שבבית כבני זוג,  תיות ביןמידנשאר בלי כלום. צריכה להיות אז הוא שונים בבית, קולות  כשילד שומע שני

 נפגשים עם דרך ברורה.ם ידהיליש מהלך אחד, 

 

 שהם תנאי קודם לכל הצלחה בחינוךהעניינים 

את הדברים סכם מש ,22הרש"ר הירש, 21רבי שמשון בן רפאל הירש דבריאת  לראות נבקשחתימת הדברים ב

 :ואלו דבריונפלאה,  בצורה

מצוה זו חורצת את דינו של פושע צעיר כמי שאין לו תקנה, והיא גוזרת עליו מיתה משום שזו "

 היא הדרך היחידה להציל אותו מהשחתה גמורה לעתיד. 

עא ע"ב(. אולם דין זה  סנהדרין) 'ם סופו, ימות זכאי ואל ימות חייבבן סורר ומורה נידון על ש'

של יחס ההורים זה לזה ויחסם לבן, ורק אם תלוי בפרטים שונים של הגיל, של הפשע ובייחוד 

נתקיימה פעולתם המשותפת, מילאו ההורים את תפקידם החינוכי ורק אז ניתן לומר שהאשמה 

שהם תנאי תלויה רק בטבע הבן שאין לו תקנה. על ידי כך כבר רמזה התורה לאותם העניינים 

 ."קודם לכל הצלחה בחינוך

רוצה להיות גיל שבו הילד יש  מילאו ההורים את תפקידם החינוכי. ,משותפתיא ה ההורים פעולתרק אם 

 ..עם חברים. תולצאהוא רוצה להיות מחוץ לבית יותר, קשה לו יותר לקבל על עצמו מרות. אז ועצמאי, 

יוצא מבולבל בבית סותרים ואין הכוונה ברורה אז הילד כשהמסרים  .גדולותהן ההשפעות החברתיות ו

 התאם להשפעות החברתיות.בנסללת כלל הדרך הזו דרך וב ,משלודרך ל לעצמו ולונאלץ לס

בני מצוה בשלושת החודשים הראשונים בר הירש לעובדה שדין בן סורר ומורה נוהג רק "נדרש הרשבהמשך 

 :לבגרותם, וכה דבריו
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מהבולטים שבמנהיגי היהדות באירופה  -התרמ"ט -הרב שמשון בן רפאל הירש )רש"ר הירש( )גרמניה(, התקס"ח 

בהמשך אחת  בילדותו למד תורה מפי סבו ואביו. ומחשובי פרשני המקרא האחרונים. אבי שיטת "תורה עם דרך ארץ".

מהדמויות שהשפיעו עליו מאוד, היה הרב יצחק ברנייס, רבה של המבורג. בגיל עשרים נסע אל ישיבתו של רבי יעקב 

עטלינגר, בעל ה"ערוך לנר", ולאחר שנתיים וחצי בלבד של לימודים קיבל ממנו היתר הוראה. עם פרישת רבה של דוכסות 

ליפו והוא רק בן עשרים ושתיים. בתקופה זו התפלמס בחריפות עם אולדנבורג, נתמנה הרש"ר הירש בהמלצתו למח

מנהיגים רפורמים, וכן עם שונאי תנ"ך נוכריים, וחיבר את ספרו "חורב" על הסברת טעמי המצוות ומיונן לסוגיהן. קודם לכן 

ר, אוריך פרסם חוברת בשם "אגרות צפון". בשנת התר"א מונה לרבם של שני המחוזות המערביים של ממלכת הנוב

ואוסנאבריק, ועבר להתגורר באמדן. שם המשיך בפעילותו הפולמוסית נגד הרפורמה תחת הסיסמה "האמת מתקיימת. 

השקר לא מתקיים", וכן הרבה לעסוק בחינוך ובגמילות חסדים. כעבור שש שנים נקרא לכהן כרבה הראשי של מורביה, 

שניתנו לנושא בה. ממקום מושבו בניקלשבורג היה אחראי על משרה שלא היתה לה מקבילה באירופה מבחינת הסמכויות 

חמישים ושתיים קהילות. בשנת התרי"א החליט לנטוש רבנות חשובה זו לטובת קהילת פרנקפורט, שם הקים בית ספר 

ידור "תורה עם דרך ארץ". בפרנקפורט חיבר הרב הירש את פירושיו לתורה, לס -תיכון בו שולבו לימודי חול ולימודי קודש 

התפילה ולספר תהלים. בתקופה זו עמד בראש המערכה להפרדת הקהילה האורתודוקסית מהקהילה הכללית, שנטתה 

לרפורמיות. הרב הירש התנגד נחרצות לראשוני חיבת ציון ולרעיון החדש של הלאומיות היהודית כמטרה לגאולת העם, אף 

 .בצביונה הדתי

22
 ר הירש דברים כא, יח."רש 
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שכבר עברו  דשים הראשונים אחרי הבאת סימני בגרות, אחריועל פי ההלכה הרי אלו שלושת הח"

 )שם סט ע"א(. 'רר ומורה אינן אלא ג' חדשים בלבדכל ימיו של בן סו'עליו שלוש עשרה שנה. 

המחנכים הדואגים לעתידם המוסרי של חניכיהם.  בהגבלה זו נותנת התורה רמז גדול לכל

מצוה רואה התורה את התקופה המכרעת על עתידו המוסרי -דשים הראשונים שלאחר גיל ברובח

של האדם. על פי ההשקפה המקובלת הרי בתקופה זו של התעוררות החושניות מתעורר כח הרע 

של הטוב; היא מצפה שהטוב צחונו המכריע יקא בתקופה זו לנושבאדם, ואילו התורה מצפה דו

המוסרית של האיש. בורא האדם נתן לבחּור  'גבורתו'וך כדי מאבק עם החושניות ויגיע ליתעלה ת

את תקופת המאבק, והוא שהפך תקופה זו למעוררת הרוח המתלהבת לכל ערך מוסרי נעלה 

 יהודי; והפונה עורף בסלידה ובוז אל כל גסות ושפלות. והדברים אמורים בייחוד בבחור ה

ה, הרי הם יודעים שהוא נהיה אם ההורים קיימו בו את חובתם וגידלוהו על ברכי התורה והמצו

בן למצוה שניתנה מאת ה'. הם יכולים להפקיד אותו בידי כוחה המחנך של  - 'מצוה-בר'עתה 

 'תי יצר הרע ובראתי לו תורה תבליןברא'ליו נאמר במידה גדולה עוד יותר: תודעת המצוה, וע

 . ")קידושין ל ע"ב(

 :'זולל וסובא', וכותבר הירש על משמעות המילים "עומד הרש בהמשך

בין כל החטאים האפשריים מבליטה התורה סימן אחד של השחתה שאין לה תקוה, והרי היא "

מראה לנו נער יהודי שגדל והיה לעלם, ובמקום שיפנה בהתלהבות לכל אידיאל רוחני ומוסרי, הרי 

לזלילה ולסביאה. כאן רמז גדול לאב ולאם והנחייה חשובה על רוח הבית שצעירים  הוא מתמסר

מתכוננים בו לעתידם הרוחני והמוסרי: למען הילדים האלה יישמרו נא מלהבליט אכילה ושתייה 

 -כמשימה חשובה של הבית ובני הבית. רק במקום שניתנת הערכה עליונה לערכי הרוח והמוסר 

 ."ה שתגן על הצעירים מפני התבהמות חושניתרק שם תיווצר האוויר

שילד יכול לומר על בית כל מה אם  .הקוד האתי הרוחני והמוסרי של הביתהם אלה שקובעים את ההורים 

שבו הכל ריק מתוכן דברים טובים ושתו דברים טעימים, אז כנראה שהוא גדל בבית הוריו הוא, שאכלו שם 

בסיס והיסוד לבנין הרוחני והערכי של הילד, הילד מזהה מהר הוא הבית ההשתיה. סבב סביב האוכל ו

הקומה הרוחנית של הילד תלוי במידה רבה בדברים בנין  מאוד מה עומד במרכז הבית ומה נדחק לשוליים.

סולם ערכים של  בוחסד, יש נתינה ואהבה, יש גם  בבית ,מסעדהלא רק  בית הואה שהוא יונק בבית הוריו,

 .מידות טובותעוד הרבה ו והצניעות וענ

יציב  סולם ערכיםולבנות בתוכו המוסרי של הילד, ואת העולם הערכי  וןטעלשל ההורים הוא תפקידם 

 מגיע השמימה.מוצבות בארץ וראשו שרגליו 


