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   חינוכו של הבן הסורר–עָׂשו 
  

סיפורי התורה שזורים לאורכם ולרוחבם במסרים חינוכיים רבי ָעצמה שעיצבו את דמותם הרוחנית של קוראיהם בכל 
שיעור יסודי בהחלטות , לחינוך אחים תאומים" קורס"המשמשת בעת ובעונה אחת , נופרשתבזה מתבלטת . הדורות

  . הוריות גורליות ומסמך פדגוגי מרתק המלמד כיצד יש לטפח תלמידים בעלי נטיות נפש מנוגדות
עוד בהיותם . יוצאי חלציהם של יצחק ורבקה, במרכז הפרשה עומדות דמויותיהם של שני האחים יעקב ועשו

י על אתר מפרש "ורש, )כב:כה" ( ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתרֲֹצצּו: "ככתוב, השנייםברחם ִאמם ניכרו הבדלי האופי בין 
עוברת על פתח עבודה זרה , כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת: "בעקבות המדרש

 יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ִאיׁש"שה כשעשו הבכור נע, ת זו התחדדה לאחר היוולדם ובבגרותםשונּו, כידוע". עשו מפרכס לצאת
צח במאבק על קבלת ברכות הבכורה נּו). כז:כה" ( ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִליםִאיׁש"ואילו יעקב נתייחד בהיותו , )כז:כה" (ָׂשֶדה

הקרע בין שני האחים . בידי יעקב המבכר את הרוחני והנצחי, היצרי והחומרני, האימפולסיבי, עשו האדמוני והשעיר
 בבני רומי – ולימים קיבל רובד נוסף הטעון במשמעות לאומית על רקע המאבק בעם האדומי , שנה20נמשך 
   1.ובנצרות

סיפור יעקב ועשו הוא סיפור דיכוטומי המבליט את היותם של שני הבנים אנשים המייצגים כל אחד כוחות , אם כן
ורבקה ) האוהב את עשו(ורים יצחק ייתכן ששורש הקונפליקט הוא הבדלי האופי של הה. אחרים ומסלול חיים אחר

וכמעט שלא היה מגע , התאומים בגרו כל אחד בעולם אחר וייתכן שסיבתו היא ש2,)המאמצת אל לבה את יעקב(
  ): ט, ר סג"בר(כפי שאומר המדרש , ביניהם

ל שלש עשרה כך כ. זה נותן ריחו וזה חוחו, כיון שהגדילו והפריחו. משל להדס ועצבונית שהיו גדלים זה על גבי זה
, לאחר שלש עשרה שנה זה היה הולך לבתי מדרשות. שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר

  .וזה היה הולך לבתי עבודה זרה 
ולא נמנע מלבקר את , שיצא לתרבות רעה, הרב שמשון רפאל הירש כותב דברים נוקבים על כישלון חינוכו של עשו

  : יצחק ורבקה על מחדליהם
 –ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה , המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים אחד

ואילו עשו רק יצפה ליום , יעקב ישאב ממעיין החכמה בחפץ גובר והולך. מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל
ובדרך , צדדי-שהכיר אותה רק באופן חד, ויחד אתם תעודת חיים גדולה, בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים

היאך , אילו הקדימו לשאול את עצמם, אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשו. שמעצם טבעו הוא סולד בה
כי אז ',  היאך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת ה–הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשו , יכולים גם האומץ

   3.באמת' גיבור לפני השם'אלא ל', גיבור ציד'שלעתיד לא היה הופך ל' הגיבור'
 ַלַּנַער ֲחנֹךְ "יצחק ורבקה לא השכילו להבחין בטבעו השונה של כל בן מבעוד מועד ולנהוג על פי הכלל : לשון אחר

מחדל זה חיבל בסיכוי להביא את עשו לצעוד בתלם ולתעל את כישוריו ואת האנרגיות ). ו:משלי כב" (ִּפי ַדְרּכֹו-ַעל
ר הירש עולה בקנה אחד עם עמדותיהם של חכמי "יצוין שגישתו החינוכית של רש.  לאפיקים מועילים וחיובייםשלו

  : ה קוק"וכך כתב הראי. ישראל אחרים

                                            
האחר מאתנו ", קם' מ; 5-10' עמ, )ד"תמוז תשמ-אייר (78, כא, שמעתין ,"ס"על הוראת דמויות מקראיות בביה: לדמותו של עשו", וינברג' צ  1

 בין אדם: האחר, )עורכים(ששון - בן'דויטש ומ' ח: בתוך, " גלגוליו של סיפור יעקב ועשיו מן המקרא ועד לעת החדשה–והאחר בתוכנו 
' עמ, )2009דצמבר  (21, כיוונים חדשים, " תסבוכת טרגית לדורות–יעקב ועשו ", הלפרין' ב; 342-366' עמ, 2001תל אביב , לעצמו ולזולתו

195-207.  
עיון ", פינקלשטיין' א; 22-29' עמ, 1983אביב -תל, נשים במקרא, ל"הנ; 16-23' עמ, 1980אביב -תל, דמויות מן המקרא ,שטיינזלץ' ע   2

  .81-84' עמ, )ד"חורף תשס(ז "י, צֹהר, "חינוכי בסוגיות הבן שסרח-מקראי
  .כז:ר הירש לבראשית כה"פירושו של רש   3



 2

                                           

בנטיותיו  צריך הוא להכשר ותיקון, )יב:איוב יא" (ְוַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד", האדם כמו שהוא נולד בטבעו הפרועשהרי 
כי , כי בזה לא יצליח, מוטבע ם ההכשר והתיקון צריך להיות לא להדריכו ההיפוך ממה שהוא עליואמנ. והדרכתו

לא על פי פראותן , ולהעמידן במערכת הנהגתן, אם לחקור בחכמה את המטרה השכלית של הנטיות הטבעיות שבו
  4.שלמענם נוצרו והצדק כי אם על פי המטרה של החכמה, הטבעית

    5:הוסיף משלו, לי תנועת המוסר בדורות האחרוניםמגדו, הרב שלמה וולבה
 החינוך והעמל שהם –ומייחסים לילד כוחות שאין לו , אם ההורים אינם יודעים זאת. אין ילד דומה לחברו

עלי להתבונן ולבדוק מה היא דרכו האישית של , אם ברצוני לחנך ילד... משקיעים לא יהיה מכוון כלל אל אותו ילד
, אם נגדל שיח בננות ועץ תפוחים. דבר מובן הוא ששיח הבננה צריך טיפול אחר מאשר עץ התפוח. הילד הזה עצמו

. כך גם עם ילדים. ואולי שניהם גם יחד לא יצמיחו פרי, לפחות אחד מהם לא יגדל טוב, ונעניק לשניהם טיפול זהה
  . אני חייב לדעת מהן התכונות האישיות של הילד ולהתחשב בהן

ינוך בעידן המודרני מעניקה משקל רב להכרה בייחודיותו של כל תלמיד ולהתאמת דרכי ההוראה תורת הח, אכן
 כתבים רבים מוקדשים להנעת התלמידים ולהגברת המוטיבציה 6.לכישורים ולנטיות הלב של הלומדים, ליכולות

או בשל כפייה ת בראש ובראשונה על בסיס הסקרנות הטבועה בהם ולא מחמת הרצון להתחרּו, שלהם ללמידה
לתלמידים בעלי הפרעות רגשיות וקשיי הסתגלות , תשומת לב מיוחדת מוקדשת לתלמידים לקויי למידה. חיצונית

והוא אינו נובע מגישה , אבחון התלמידים נועד לקידומם. ולתלמידים שהתפתחותם המוסרית לוקה בחסר
בה ומדיניות המכוונת לצמצום תופעת הנשירה  חוק חינוך חו7.סטריאוטיפית שטחית ומרצון סתמי להדביק תוויות

  8:הרב ישראל רוזן כותב. הספר מסייעים לביעור תופעת השוטטות של צעירים חסרי מעש ברחובותינו-מבתי
מעשה ".  ואילו עשו נכשל מכיוון שנשר מלימודיוב"י עד כיתה 'חוק חינוך חובה חינם'יעקב הצליח בזכות מילוי 

ולתרבות של ילדים משוטטים ברחובות וחשופים לאלימות , להתרחק מתרבות עשו עלינו ;"אבות סימן לבנים
  . עבריינית

פסיכולוג התפתחותי , שפיתח הווארד גרדנר" האינטליגנציות המרובות"כאן ראוי להזכיר גם את תיאוריית 
גניטיבי הנשען הטענה היא שלא ניתן להסביר את ההתנהגות האנושית באמצעות פרופיל קו. מאוניברסיטת הרווארד

ולחלקו לקשת רחבה של יכולות למידה " אינטליגנציה"אלא יש להרחיב את המושג , על אינטליגנציה אחת בלבד
כל אחד מסוגי האינטליגנציה מתאפיין באמצעות מנגנון ייחודי ). גרדנר מונה שמונה אינטליגנציות עיקריות מובחנות(

ומכאן מוטל , )אישי ונטורליסטי-תוך, אישי-בין, תנועתי-גופני,  מרחבי,מוסיקלי, לשוני, מתמטי-לוגי(של עיבוד מידע 
כך יצליח הנער . לעודד את גילוים ולהעצימם, על המחנכים לחשוף את הכישרונות הסמויים של בני טיפוחיהם

  9.והוא יחוש שווה ערך, יגבר ביטחונו העצמי, בעיסוקיו
, רבקה). א"סוטה מז ע" ( שמאל דוחה וימין מקרבתלעולם תהא: "פרשתנו מלמדת אותנו עוד כלל חינוכי

מנגד . וביחסה המסתייג כלפיו אותתה לו שמעשיו אינם רצויים, בחרה בדרך של פירוד וריחוק מעשו, שצידדה ביעקב
הוא ידע והכיר היטב את הליכותיו של . העדיף יצחק לנקוט גישה סובלנית שעשויה הייתה להחזיר את עשו בתשובה

יצחק האמין שבענייני משמעת . ואף על פי כן ביקש לקרבו בעזרת חום וחיזוקים חיוביים,  מדרך הישרשסטה, בכורו
על מנת להרחיקו כליל מן ) כפי שסברה רבקה(בשתי ידיים הסוטה מדרך הישר וכי אין להדוף את , תקף הכלל האמור

  10.הקהילה והחברה שבתוכן הוא חי
הצבת גבולות , עונש ועידוד,  יראה ואהבה–אמצעים סותרים בחינוך עיקרון זה מבקש לאזן בין רגשות יסוד ו

יד שמאל מייצגת את : במערכת היחסים שבין מחנך לחניך ובין מורה לתלמיד יש להפעיל את שתי הידיים. והגמשתם
החזקה , היד הימנית. בהסברת פנים ובקרבה, ואילו יד ימין מדריכה בדרכי נועם, התקיפות והריחוק, המשמעת

עוד מסקנה . ועל כן התמריץ החיובי צריך לגבור על החיזוק השלילי, עדיפה על היד השמאלית הקהה, הדומיננטיתו
דרך זו תרחיק אותו עד כדי פריקת עול ויציאה לתרבות רעה "שכן , היא שלעולם אין לדחות ילד סורר בשתי ידיים

   11".פתחותו התקינהאהבה שהיא החמצן הנפשי החיוני להת, מתוך ייאוש וקיפוח באהבה
  יוסף מניס' פרופ

  *רקטור-פרו

 
  .שבת ל צח, ב" פה"עין אי   4
  .יח' עמ, ו"ירושלים תשנ, זריעה ובניין בחינוך ,וולבה' ש  5
המחנך אינו עומד ): "ט"אלון שבות תשס (וחינוכואסופת מאמרים על ערכו של היחיד :  פי דרכועל ר יהודה ברנדס כותב בספרו"הרב ד   6

אלא כדי שישמיע את , "כלל"לא כדי שיתאים ל, כל אחד מהם ראוי לטיפוח ולפיתוח. אלא מול שלושים תלמידים שונים זה מזה, מול כיתה
ים מתחילה במודעות המורה למשימה זו ומגיעה עד לטכניקות בסיסיות של המשמעות המעשית של הדבר. הקול המיוחד שלו במגוון הקולות

  ).20' עמ" (הוראה הטרוגנית
  .145-175, 122-129' עמ, ד"קריית גת תשס, פרקים בחינוך המודרני בראי המקורות: בפי תהילתך, מאמו' ר   7
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בסיס לתיאוריית : 'חנוך לנער על פי דרכו'", אלגרבלי' א; 1996 ירושלים ,התיאוריה הלכה למעשה: ובותאינטליגנציות מר, גרדנר' ה   9

  .403-409' עמ, )ב"תשס(' י, טללי אורות, "האינטליגנציות המרובות
  .104-109' עמ, ד"א תשכ"ת, )בראשית: כרך ראשון (דברי הגות ומחשבה, אוצר דרשות ונאומים: ספר הדרוש והנאום, אורנשטיין' א   10
 ,הארות והדרכות חינוכיות: לב בנים ,אבינר' ראו גם א. 146' עמ, )ז"תשמ (תלפיות, "'לעולם שמאל דוחה וימין מקרבת'", שוקרון' י  11

  .171-173' עמ, )1993 (5, מחניים ," בחינוך–' שמאל דוחה וימין מקרבת'", קרליבך-גיליס' מ; 155-157' עמ, ו"תשס] מעלה אדומים[
  .ומודה לו על שיתוף הפעולה, מניס עם סיום הקדנציה שלו' י' מערכת הדף השבועי מברכת את פרופ  *
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	עשָׂו – חינוכו של הבן הסורר
	סיפורי התורה שזורים לאורכם ולרוחבם במסרים חינוכיים רבי עָצמה שעיצבו את דמותם הרוחנית של קוראיהם בכל הדורות. בזה מתבלטת פרשתנו, המשמשת בעת ובעונה אחת "קורס" לחינוך אחים תאומים, שיעור יסודי בהחלטות הוריות גורליות ומסמך פדגוגי מרתק המלמד כיצד יש לטפח תלמידים בעלי נטיות נפש מנוגדות. 
	במרכז הפרשה עומדות דמויותיהם של שני האחים יעקב ועשו, יוצאי חלציהם של יצחק ורבקה. עוד בהיותם ברחם אִמם ניכרו הבדלי האופי בין השניים, ככתוב: "וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ" (כה:כב), ורש"י על אתר מפרש בעקבות המדרש: "כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתח עבודה זרה עשו מפרכס לצאת". כידוע, שונוּת זו התחדדה לאחר היוולדם ובבגרותם, כשעשו הבכור נעשה "אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה" (כה:כז), ואילו יעקב נתייחד בהיותו "אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים" (כה:כז). במאבק על קבלת ברכות הבכורה נוּצח עשו האדמוני והשעיר, האימפולסיבי, היצרי והחומרני, בידי יעקב המבכר את הרוחני והנצחי. הקרע בין שני האחים נמשך 20 שנה, ולימים קיבל רובד נוסף הטעון במשמעות לאומית על רקע המאבק בעם האדומי – בבני רומי ובנצרות. 
	אם כן, סיפור יעקב ועשו הוא סיפור דיכוטומי המבליט את היותם של שני הבנים אנשים המייצגים כל אחד כוחות אחרים ומסלול חיים אחר. ייתכן ששורש הקונפליקט הוא הבדלי האופי של ההורים יצחק (האוהב את עשו) ורבקה (המאמצת אל לבה את יעקב), וייתכן שסיבתו היא שהתאומים בגרו כל אחד בעולם אחר, וכמעט שלא היה מגע ביניהם, כפי שאומר המדרש (בר"ר סג, ט): 
	משל להדס ועצבונית שהיו גדלים זה על גבי זה. כיון שהגדילו והפריחו, זה נותן ריחו וזה חוחו. כך כל שלש עשרה שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר. לאחר שלש עשרה שנה זה היה הולך לבתי מדרשות, וזה היה הולך לבתי עבודה זרה .
	הרב שמשון רפאל הירש כותב דברים נוקבים על כישלון חינוכו של עשו, שיצא לתרבות רעה, ולא נמנע מלבקר את יצחק ורבקה על מחדליהם: 
	המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה – מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. יעקב ישאב ממעיין החכמה בחפץ גובר והולך, ואילו עשו רק יצפה ליום בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד אתם תעודת חיים גדולה, שהכיר אותה רק באופן חד-צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה. אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשו, אילו הקדימו לשאול את עצמם, היאך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשו – היאך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת ה', כי אז 'הגיבור' שלעתיד לא היה הופך ל'גיבור ציד', אלא ל'גיבור לפני השם' באמת. 
	לשון אחר: יצחק ורבקה לא השכילו להבחין בטבעו השונה של כל בן מבעוד מועד ולנהוג על פי הכלל "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל-פִּי דַרְכּוֹ" (משלי כב:ו). מחדל זה חיבל בסיכוי להביא את עשו לצעוד בתלם ולתעל את כישוריו ואת האנרגיות שלו לאפיקים מועילים וחיוביים. יצוין שגישתו החינוכית של רש"ר הירש עולה בקנה אחד עם עמדותיהם של חכמי ישראל אחרים. וכך כתב הראי"ה קוק: 
	שהרי האדם כמו שהוא נולד בטבעו הפרוע, "וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד" (איוב יא:יב), צריך הוא להכשר ותיקון בנטיותיו והדרכתו. אמנם ההכשר והתיקון צריך להיות לא להדריכו ההיפוך ממה שהוא עליו מוטבע, כי בזה לא יצליח, כי אם לחקור בחכמה את המטרה השכלית של הנטיות הטבעיות שבו, ולהעמידן במערכת הנהגתן, לא על פי פראותן הטבעית, כי אם על פי המטרה של החכמה והצדק שלמענם נוצרו.
	הרב שלמה וולבה, מגדולי תנועת המוסר בדורות האחרונים, הוסיף משלו:  
	אין ילד דומה לחברו. אם ההורים אינם יודעים זאת, ומייחסים לילד כוחות שאין לו – החינוך והעמל שהם משקיעים לא יהיה מכוון כלל אל אותו ילד... אם ברצוני לחנך ילד, עלי להתבונן ולבדוק מה היא דרכו האישית של הילד הזה עצמו. דבר מובן הוא ששיח הבננה צריך טיפול אחר מאשר עץ התפוח. אם נגדל שיח בננות ועץ תפוחים, ונעניק לשניהם טיפול זהה, לפחות אחד מהם לא יגדל טוב, ואולי שניהם גם יחד לא יצמיחו פרי. כך גם עם ילדים. אני חייב לדעת מהן התכונות האישיות של הילד ולהתחשב בהן. 
	אכן, תורת החינוך בעידן המודרני מעניקה משקל רב להכרה בייחודיותו של כל תלמיד ולהתאמת דרכי ההוראה ליכולות, לכישורים ולנטיות הלב של הלומדים. כתבים רבים מוקדשים להנעת התלמידים ולהגברת המוטיבציה שלהם ללמידה, בראש ובראשונה על בסיס הסקרנות הטבועה בהם ולא מחמת הרצון להתחרוּת או בשל כפייה חיצונית. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לתלמידים לקויי למידה, לתלמידים בעלי הפרעות רגשיות וקשיי הסתגלות ולתלמידים שהתפתחותם המוסרית לוקה בחסר. אבחון התלמידים נועד לקידומם, והוא אינו נובע מגישה סטריאוטיפית שטחית ומרצון סתמי להדביק תוויות. חוק חינוך חובה ומדיניות המכוונת לצמצום תופעת הנשירה מבתי-הספר מסייעים לביעור תופעת השוטטות של צעירים חסרי מעש ברחובותינו. הרב ישראל רוזן כותב:
	יעקב הצליח בזכות מילוי 'חוק חינוך חובה חינם' עד כיתה י"ב ואילו עשו נכשל מכיוון שנשר מלימודיו. "מעשה אבות סימן לבנים"; עלינו להתרחק מתרבות עשו, של ילדים משוטטים ברחובות וחשופים לאלימות ולתרבות עבריינית. 
	כאן ראוי להזכיר גם את תיאוריית "האינטליגנציות המרובות" שפיתח הווארד גרדנר, פסיכולוג התפתחותי מאוניברסיטת הרווארד. הטענה היא שלא ניתן להסביר את ההתנהגות האנושית באמצעות פרופיל קוגניטיבי הנשען על אינטליגנציה אחת בלבד, אלא יש להרחיב את המושג "אינטליגנציה" ולחלקו לקשת רחבה של יכולות למידה (גרדנר מונה שמונה אינטליגנציות עיקריות מובחנות). כל אחד מסוגי האינטליגנציה מתאפיין באמצעות מנגנון ייחודי של עיבוד מידע (לוגי-מתמטי, לשוני, מוסיקלי, מרחבי, גופני-תנועתי, בין-אישי, תוך-אישי ונטורליסטי), ומכאן מוטל על המחנכים לחשוף את הכישרונות הסמויים של בני טיפוחיהם, לעודד את גילוים ולהעצימם. כך יצליח הנער בעיסוקיו, יגבר ביטחונו העצמי, והוא יחוש שווה ערך.
	פרשתנו מלמדת אותנו עוד כלל חינוכי: "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת" (סוטה מז ע"א). רבקה, שצידדה ביעקב, בחרה בדרך של פירוד וריחוק מעשו, וביחסה המסתייג כלפיו אותתה לו שמעשיו אינם רצויים. מנגד העדיף יצחק לנקוט גישה סובלנית שעשויה הייתה להחזיר את עשו בתשובה. הוא ידע והכיר היטב את הליכותיו של בכורו, שסטה מדרך הישר, ואף על פי כן ביקש לקרבו בעזרת חום וחיזוקים חיוביים. יצחק האמין שבענייני משמעת תקף הכלל האמור, וכי אין להדוף את הסוטה מדרך הישר בשתי ידיים (כפי שסברה רבקה) על מנת להרחיקו כליל מן הקהילה והחברה שבתוכן הוא חי.
	עיקרון זה מבקש לאזן בין רגשות יסוד ואמצעים סותרים בחינוך – יראה ואהבה, עונש ועידוד, הצבת גבולות והגמשתם. במערכת היחסים שבין מחנך לחניך ובין מורה לתלמיד יש להפעיל את שתי הידיים: יד שמאל מייצגת את המשמעת, התקיפות והריחוק, ואילו יד ימין מדריכה בדרכי נועם, בהסברת פנים ובקרבה. היד הימנית, החזקה והדומיננטית, עדיפה על היד השמאלית הקהה, ועל כן התמריץ החיובי צריך לגבור על החיזוק השלילי. עוד מסקנה היא שלעולם אין לדחות ילד סורר בשתי ידיים, שכן "דרך זו תרחיק אותו עד כדי פריקת עול ויציאה לתרבות רעה מתוך ייאוש וקיפוח באהבה, אהבה שהיא החמצן הנפשי החיוני להתפתחותו התקינה". 
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