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פרשת השבוע
באנו חושך לגרש.

מזווית אישית
הפרעת קשב וריכוז.

שאלה לשבת
ראיתי את העושר והסתנוורתי.

חינוך
הלצון והזדון.

מה חדש
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יוסף מסובב את אחיו למטרה אחת - לבדוק האם עדיין יש 
ביניהם שנאה. האחים שנתקלו בצרת המרגלים תולים זאת 
מיד בסיבה אחת, בשנאה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו 

אשר ראינו צרת נפשו".
לאחר שהוכיחו ערבות לבנימין, נתברר שהחטא תוקן, יוסף 
יכול להתגלות אליהם, ולכאורה הכל טוב. יש צידה לדרך, 

יש עגלות עם כל טוב ארץ מצרים. ותחי רוח יעקב.
אבל, אחרי שנחה רוחו של יעקב, האחים חוששים ביוסף 
 - בלבד  עין  למראית  שסלח  חוששים  הם  בהם.  שיפגע 
לכבוד האב. וממילא עולה חשש למפרע - שגם ערבותם 
האם  הויכוח  ואכן,  האב.  לכבוד  אלא  היתה  לא  לבנימין 
להביא את בנימין למצרים או לא, נסוב ברובו סביב שלומו 
של יעקב האב, וכך גם כשניגש יהודה אל יוסף: "פן אראה 
ברע אשר ימצא את אבי". לא היה באמת שלום בין האחים, 

לא בימים ההם ולא בזמן הזה. 
בימים ההם לפחות היה אב שאיחד ביניהם, אך בזמן הזה 

אין לנו גורם מאחד. 
הגלות,  שנות  ישראל,  ממלכת  שחורבן  לשכוח  קל 
האנטישמיות, מסעי הצלב, הפוגרומים, השואה, והפיגועים 
- כולן הגיעו עלינו בגלל שנאת אחים בין בחינם ובין שלא 
בחינם, וכולן נועדו ללמד אותנו לחיות יחד מגלויות שונות 
ובדעות שונות. ואם נתעקש לזכור זאת - יתכן ונרכז את כל 
כוחותינו להשכנת שלום. ליכולת להחמיא לבני הקבוצה 
השניה. ולהתייחס לפלגים השונים כאתגר ומבחן האם אנו 

מסוגלים לדבר יחד. 
אך כל עוד יש בינינו שנאה שאינה מאפשרת "דברו לשלום" 
- הכיצד יכולים אנו לזכות להתגלות שבה יאמר "אני ה'"?! 
אמנם, כשהאדמו"ר מבעלזא עומד ומוכיח שניתן להשכין 
שלום בלי חשבונות מי אשם ולמה, גם במחיר של "פחיתות 

כבוד" כביכול. יש תקווה. יש לנו תקווה!

שבת שלום, מתי הורוביץ
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ְורּוַח  ַעל-ְּפֵני ְתהֹום;  ְוחֶֹׁשְך,  ָובֹהּו,  ָהְיָתה תֹהּו  "ְוָהָאֶרץ, 
לקיש  בן  "שמעון   — ַהָּמִים"  ַעל-ְּפֵני  ְמַרֶחֶפת  ֱא-ֹלִהים, 
פתר קריא בגלויות: 'ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהּו' - זו גלות בבל; 
'ָובֹהּו' - זו גלות מדי; 'ְוחֶֹׁשְך' - זו גלות יון, שהחשיכה 
עיניהם של ישראל; ' ַעל-ְּפֵני ְתהֹום' - זו גלות ממלכת 

הרשעה" )בראשית רבה, ב, ד(.
יוחדת היא גלות יוון בין ארבעת הגלויות. שאר 
בניגוד  ביסודן.  טריטוריאליות  הינן  הגלויות 
מארצם,  ישראל  את  הגלתה  לא  יוון  אליהן, 
טריטוריאלי,  אופי  במקום  הבית.  את  החריבה  ולא 

נשאה הגלות אופי רוחני. מכאן חושכּה המיוחד.
כחושך  )העתיקה(  יוון  של  תיאורה  המערבי,  לאדם 
מעלה לפחות גבה אחת. אדם בעל השכלה ממוצעת 
העולם  של  והעמים  המדינות  שמכל  לסבור  עשוי 

העתיק, דווקא יוון מייצגת את האור. ולא בכדי.
של  עמוק  חושך  שפיזר  חכמה  אור  יוון,  של  אורּה 
של  הגותם  כולו.  העולם  על  להקרין  ממשיך  בּורּות, 
דמויות  ועוד  ואריסטו,  אפלטון  וכזנופון,  סוקרטס 
צאן-ברזל  לנכסי  שנים  מאות  זה  הפכה  ידועות, 
ואף השפיעה עמוקות על חכמי  של חכמת המערב, 
ישראל לדורותיהם. איך אפוא ניתן לכנות את אורּה 

של יוון בכינוי 'חושך'?
יוון  גלות  פשוטה:  בדרך  זו  שאלה  על  לענות  ניתן 
מכונה "חושך" משום ש"החשיכה עיניהם של ישראל 
של  הליבה  נגד  שכוונו  יוון,  גזירות  בגזירותיהם". 
את  לנתק  בניסיון  לעולם,  חושך  הביאו  ישראל,  דת 
להעמיק  מקום  שיש  דומה  ועדיין,  הא-לוהי.  המימד 

עוד בנושא.
חג החנוכה מציין שילוב ייחודי: נס הניצחון מחד, ונס 
פח השמן מאידך. הזירה המרכזית של נס חנוכה היא 
שדה הקרב, בה ניצחו החשמונאים את יוון, והחזירו 
את הריבונות לישראל. מנגד, מצוות ההדלקה מציינת 
ימי  שמונה   - השמן  פח  נס  את  ובראשונה  בראש 

הדלקה כנגד שמונה ימי אורה.
בזהותם  מגולם  רוח,  לבין  גשם  בין  זה,  שילוב 
המקדש  כוהני   - חשמונאי  בני  של  המורכבת 
ומדינאים בעת ובעונה אחת. ככלל, ההלכה מפרידה 
בין המלכות לבין הכהונה - ועל-כן ביקרו חכמים את 

בית חשמונאי, כפי שמאריך הרמב"ן )בראשית מט, י(. 
אך ייתכן שדווקא שילובם יחד בנס חנוכה מסמל את 

הניצחון על יוון.
בסֵפרה  להתקיים  אינה  חכמה  של  תכליתה  לאמור: 
להיות  אלא  המרוחק,  השן  במגדל  ספונה  עליונה, 
ומורכבת. תכלית  מיושמת במציאות ארצית, גשמית 
זו אינה מופיעה בחלל ריק. היא נובעת מתוך התורה 
עצמה, הגוזרת כי לחכמת האדם תפקיד ברור: "לתקן 

עולם במלכות ש-די".
דווקא בזירה זו נוטה הפילוסופיה להתקשות. עולמה 
שולטת  היא  שם  מרוחק.  אבסטרקטי,  הוא  הטבעי 
מדע  אונטולוגיה,  אתיקה,  רבים:  בתחומים  בכיפה 
מדינה, אסתטיקה, ועוד. אך כמקצוע, שם היא עומדת.
העולם  בתיקון  שעסקו  יוון  גדולי  מבין  שהיו  כמובן 
והאדם - אך במקצוע, הפילוסופיה אינה עוסקת בכך, 
אלא בחשיבה אודותם: בחיפוש אחר אמת תיאורטית, 
הדברים  למשל,  כיום,  ערטליאית.  קונצפטואלית, 
כולל  אינו  האתיקן  של  תפקידו  בהגדרה,  ברורים: 

התנהגות אתית.

שמהותה  התורה,  לחכמת  בתכלית  מנוגדת  זו  גישה 
עשייה   - העשייה  תכלית  לעשות".  "על-מנת  הינה 
גשמית, ארצית - מגדירה את הלימוד עצמו: העוסק 
בתלמוד תורה, שלא כשאר מצוות, אינו פטור ממצווה 
מטרתו  בתורה  העיסוק  כל  לידו.  הבאה  מעשית 

שחכמתה תחול על העולם והאדם.
"נר חנוכה - מצווה להניחה בתוך עשרה" )שבת, כא, 
ב(. גובה של עשרה טפחים מסמל את תחומו הבלעדי 
של האדם: "מעולם לא ירדה שכינה... למטה מעשרה" 
טפחים,  מעשרה  למטה  שם,  דווקא  א(.  ה,  )סוכה, 
הוא  חנוכה  נרות  הנרות. מסרם של  יש להדליק את 
האפשרות - החובה - לשלב בין קדושת הרוח לבין 
תורני  בצו  מחויב,  התורני  האתיקן  החול.  חומריות 

מוחלט, למסקנותיו.
רשות  את  קדושה  של  באור  המאירים  חנוכה,  נרות 
הרבים, מהווים קריאה ברורה וצלולה לנו - בני תורה 

ולומדיה - להאיר את העולם באורה של תורה.

פרשת השבוע    | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

באנו חושך לגרש

מ

תכליתה של חכמה אינה להתקיים בסֵפרה 
עליונה, ספונה במגדל השן המרוחק
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הפרעת קשב וריכוז. מי לא שמע על משולש 
הרבה  כך  כל  בחובו  הנושא  הזה,  המילים 
תהיות, אכזבות, חוסר ידע וחוסר וודאות. ועל 
אותו ד"ר לין שייצר לפני כ60 שנה תרופה ללחץ דם 
עבור אשתו ריטה, ובדרך מקרה התברר שעם אותה 
'לעזור' לסובלים מהפרעת  ניתן  תרופה, הריטה-לין, 

קשב וריכוז. מי לא שמע? כולם שמעו. 
כולנו סובלים מקשיי קשב וריכוז. כולנו. ללא יוצא מן 
הכלל. לפעמים כי אנחנו רעבים, לפעמים כי עייפים, 
לנו  שיגידו  מה  וכל  ובלחץ,  במתח  אנחנו  ולפעמים 
על  לחזור  יכול  אתה  אתך,  לא  'אני  בתגובה:  ייתקל 
בעיות  או  בעיניים.  בעיות  זה  לפעמים  הדברים..?'. 
אחרות. כולנו כאלה, ובכל זאת, בספר הפסיכיאטריה 
מובחנות.  התנהגות  הפרעות  שתי  יש  האמריקאי 
והשנייה  וריכוז,  קשב  הפרעת   :ADD היא  האחת 
היא ADHD: הפרעת קשב וריכוז שכוללת פעילות 
מבקש  אני  הבאות  בשורות  )היפראקטיביות(.  יתר 

להתייחס רק לראשונה.   
חשוון- של  הורים  באסיפת  כך:  הוא  הדברים  סדר 
מצב  ומתאר  להורים  פונה  הרב'ה  ז',  בכיתה  כסלו 
החומר,  בארגון  קשיים  מתמשכת,  חולמנות  של 
ריקים.  חצי  מבחנים  והגשת  לכיתה,  בזמן  הגעה  אי 
בכיתה ז' רמת וקצב הלימודים גוברים, והילד, שעד 
כה גבר על ההפרעה באמצעות כישרונותיו המולדים, 
פונים  הלחוצים  ההורים  כעת.  זאת  לעשות  מתקשה 
לאבחון אצל 'מישהו מומלץ', והלה עורך לילד מבחן 
MOXO מול מחשב. כעבור 20 דקות 'מאבחן' אותו 
כסובל מההפרעה, 'ומארגן' לו מרשם מרופא נוירולוג 
או פסיכיאטר לריטלין. הילד הצייתן נוטל את הסם, 
ומדווח כעבור זמן קצר על קצת יותר הקשבה, לצד 
עצבנות יתר, העדר תיאבון, סחרחורות וכאבי ראש. 
נוטל פעם  בהמון מקרים הילד משחק עם התרופה. 
ושוכח פעמיים. ובכל מקרה, התגית הזאת של אני-
לראשו  ככתר  מונחת  סובל-מהפרעת-קשב-וריכוז 

ומלווה אותו בכל פניותיו. סיפור מוכר?
הפרעת קשב וריכוז מקורה גנטי, והיא כוללת קשיים 
בארגון, שכחנות, מוסחות גבוהה, נטייה לאבד דברים 
יהיה  בילדותו,  מההפרעה  שסובל  ילד  וחולמנות. 
בבגרותו,  ומרשימים  רבים  דברים  לעשות  מסוגל 

כאלה שאחרים שלא סבלו מההפרעה יתקשו לעשות, 
ובתנאי, הכרחי, שהסביבה הקרובה אליו, קרי הוריו 
ומוריו, יאמינו בו ויתמכו בו ללא סייג, תמיכה הכוללת 
בתוכה הטלת אחריות )המותאמת לרמתו( על כתפיו. 
של  ביכולותיהם  להאמין  שלא  נוטים  ומורים  הורים 
על  אחריות  ליטול  מההפרעה  הסובלים  ילדיהם 

מעשיהם, ופשוט מוותרים להם בלי חשבון. 
ילד שגדל בידיעה שיש תוצאות למעשיו ולאי-מעשיו, 
הוא ילד שיגדל ויידע בבגרותו כיצד להתנהל בעולם, 
כיצד לא לאבד, לא לשכוח, לתכנן, ולרכז את עצמו, 
בכל מיני אמצעים ועזרים, לדברים החשובים באמת. 
ואת כל זה לא הריטלין ישיג, וגם לא הקונצרטה. זה 
יושג באמצעות תרגול, הן של הילד בעצמו בנטילת 
בהתמדה  אחריות,  בהטלת  הוריו  של  והן  אחריות, 
ואין  הדרך  שזו  פנימית  אמונה  מתוך  ובעיקשות, 

בילתה, ומתוך חום ואהבה ללא גבולות.
אזרחי  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  מראש  שמעתי 
את  שאסף  המאסף  השבט  היה  דן  ששבט  שליט"א 
אבדות שאר השבטים במסעם במדבר. "ומי אסף את 
הישיבה.  ראש  בעצמו?" שאל  דן  האבדות של שבט 
וענה בשאגה שיצאה מקירות לבו: "מי שאחראי לא 
וכמה  וכמה שזה מדויק,  נכון,  וכמה שזה  מאבד...!". 
שזה יכול להסביר את ההבדל בין נטילת האחריות של 
ראובן לזו של יהודה. ראובן נוטל אחריות על בנימין, 
אך מסכים לאבד את שני בניו. יהודה נוטל אחריות 

על בנימין מבלי לאבד דבר.
מלאכת  היא  ונער  ילד  כל  אצל  אחריות  פיתוח 
וריכוז  קשב  ילדי  אצל  כמותה.  מאין  חשובה  חינוך 
ההורים  את  ומחייבת  חשיבות,  משנה  מקבלת  היא 
בהתגייסות רבתי. לא אחת קורה שבשל סדר יום עמוס 
וטרדות חיים הורים מגלים קשיי קשב וריכוז לקשיים 
זריז  באבחון  העניין  את  לפטור  ומנסים  ילדיהם  של 
ובריטלין. הדרך הזו קצרה אך ארוכה. מאוד ארוכה. זו 

איננה דוגמה טובה של נטילת אחריות.

ה

מזווית אישית   | נתי בקר - עובד סוציאלי בישיבת “מבקשי השם”

הפרעת קשב וריכוז – של הילד או של הוריו?
ילד שגדל בידיעה שיש תוצאות למעשיו 

ולאי-מעשיו, הוא ילד שיגדל ויידע 
בבגרותו כיצד להתנהל בעולם
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שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

המשך בעמוד 5

אלה
אני מקווה שזה לא ישמע לכם טיפשי מה 
שאני שואלת. אני תלמידת סמינר וקרה לי 
משהו מאוד מוזר החופש, חברה שלי הם משפחה 
אותי  הזמינו  והם  חוצניקים,  אמידה,  מאוד  מאוד 
אליהם לחו"ל לשבוע. אני לא מגזימה – אני חושבת 
כמו שאמרתי, הם משפחה  בן-אדם אחר.  שחזרתי 
מאוד אמידה, אני באה ממשפחה "אברכית". באמת 
מאוד  אתמול  שעד  וצניעות  פשטות  של  חיים 
אהבתי את זה והערכתי את החום הביתי שהיה שם 

וההסתפקות במועט.
אבל עכשיו פתאום נפתחו לי העיניים. כשראיתי מה 
זה פשוט עשה לי  זה "לחיות טוב" כמו שאומרים, 
את זה. אני יודעת שתמיד חינכו אותנו שהעולם הזה 
זה הכל הבל והכל שטויות והעיקר זה העולם הבא, 
משרתים  שם  יש  הסטייל,  את  שם  כשראיתי  אבל 
בבית, לא חסר שם אף פעם שום סוג של אוכל או 
פינוק, אין בעיה של לחשוב פעמיים לפני שקונים 
איזה בגד יקר או תכשיט, ואני מדברת על בית שהוא 
באמת פאר והדר, משהו מרשים מאוד שלא רואים 
יאכטה  על  וחופשה  פאר  מכוניות  כאלה,  דברים 

פרטית .
כשחשבתי על זה שאני צריכה לחזור לחור שממנו 
באתי, זה צבט לי את הלב. ואני אגיד לך עוד משהו 
– זה לא שהם פחות יראי שמים או משהו כזה. הם 
דברי  סביב  שבת  שולחן  שצריך,  כמו  מתפללים 
תורה, האבא נראה כמו שיהודי צריך להיראות )רק 

שהוא מנהל רשת חנויות. אז מה?(
אני מאוד מבולבלת. לא יודעת מה לעשות. אשמח 

אם תכוונו אותי.
שובה

מירי, שואלת יקרה!
חווייה  חדים  בצבעים  לתאר  השכלת 
רבה  ובתבונה  עלייך,  שעברה  מאוד  משמעותית 
של  ביקורתית  לבחינה  החווייה  את  מתרגמת  את 
עולמך הערכי והעקרוני. המפגש הישיר עם תופעות 
מצויינת  הזדמנות  הוא  המוכר  לעולמנו  שמעבר 
לכך: אדם מורגל לראות בתבנית עולמו את הטוב 
חיים אחר, המבטא  דפוס  הוא מגלה  ופתע  והיפה, 

שונים. האם החשיפה  או  זהים  ערכים  בדרכו שלו 
לעדכן  עלי  האם  הערכי?  עולמי  את  מערערת  הזו 

אותו בעקבותיה?
בסוגיית העושר  לעיון  כלליים  קווים  אנסה להציע 

והעוני.

1. עניות ועשירות, חיי פאר וחיי דוחק, אלו שתיים 
מתוך שלל תופעות שונות ומגוונות בחיי אנוש, אשר 
קטגורית לא ניתן לתאר אותן כחיוביות או שליליות. 
נייטרליות  ריאליות  כעובדות  קיימות,  פשוט  אלו 

מבחינה ערכית.
לעולם  מעל  הנבנית  קומה  הוא  הערכי  עולמנו 
הריאלי, כמות שהוא, ואיננו כולל התערבות ובחירה 
כפי  הקיימים.  החיים  מדפוסי  אחד  של  סלקטיבית 
במשלח  מגוריהם,  באיזורי  משתנים  אדם  שבני 
אמת- ובכל  עניינם  בתחומי  בתכונותיהם,  ידיהם, 
ברמת  משתנים  אדם  בני  כך  אחרת,  או  כזו  מידה 
לאחד  אין  לרשותם.  העומד  ובמידת השפע  חייהם 
מכל אלו יחס ערכי נעלה יותר, כי כולם אינם אלא 

עובדות פשוטות וטבעיות מן העולם המצוי.
במילים פשוטות, העוני איננו ערך לכשעצמו, כפי 
שהעושר אינו מטרה או אידאל באשר הוא. זה כמו 
זה הם תופעות טבעיות נייטרליות - ישנם בעולמנו 
אנשים עשירים ואנשים עניים, כפי שחלקם גבוהים 

וחלקם נמוכים.
אתגרים  אמנם  חיים  דפוס  לכל  זאת,  עם  יחד   .2
ערכיים, מוסריים ודתיים משלו. אינו דומה האתגר 
העני.  של  לאתגריו  העשיר  בפני  העומד  המוסרי 
לרגליו של הראשון, למשל, פעורה תהום הנהנתנות 
מחוללך',  א-ל  'ותשכח  בחינת  האנושית,  והגאווה 
ליפול  שלא  הזהירות  הוא  לפניו  העומד  והאתגר 
הנטייה  עם  מתמודד  העני,  השני,  בעוד  אליה, 
בגזל  לשליחת-יד  לקטנות-הדעת,  לצרות-עין, 

ולשלל מכשולות שחיי עוני מציבים בפני בעליהם.
מחיי  שונים  אתגרים  מולידים  עירוניים  חיים  גם 
כפר, ומלאכתו של סוחר מעמידה אותו בפני נסיונות 
שונים מאלו שעומדים בפני המתפרנס מיגיע כפיו. 

ש

ת

ראיתי את העושר והסתנוורתי

לכל דפוס חיים אמנם אתגרים ערכיים, 
מוסריים ודתיים משלו.
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אחד  של  עקרונית  ערכית  העדפה  משום  בכך  אין 
את  מקרוב  להכיר  דרישה  אם  כי  החיים,  מדפוסי 
שאלו  אתה,  בפניך,  העומדים  והאתגרים  הנסיונות 

הם חייך.
בדרך כלל, האדם אינו בוחר להיות עני או להיות 
גורמים  מתוך  המתהווים  מצבים  אלו  עשיר. 
חיצוניים רבים, כסביבת מגורים, סביבה משפחתית, 
גם  מזאת,  יתירה  רבים.  ועוד  אקראיות  הזדמנויות 
האישיות,  בחירותיו  פרי  הוא  הכלכלי  מצבו  אם 
בדרך כלל אלו אינן בחירות ערכיות. כי כאמור, אין 

ערך בעושר או בעוני.
או  כעני  לחיות  כיצד  בוחר  בהחלט  האדם  אך 

רדוף- הוא?  עשיר  איזה  כעשיר. 
איש  או  רהב,  לחיי  ומכור  תענוגות 
בשפע  תלוי  אינו  שאושרו  חופשי 
שמח  הוא?  עני  איזה  שברשותו? 
בחלקו ובעל עין טובה, או שמא איש 
סר וזעף הקובל על מר גורלו? זו היא 
הבחירה הערכית האמיתית: לא בין 
דפוס חיים כזה או אחר, כי אם בין 
הדרך הנכונה לחיות כל דפוס חיים 

שהוא, לבין הדרך השגויה.
את  בפנינו  מציבה  היהדות   .3
הדרישה להקדיש את חיינו למימוש 

היהודי  דעהו".  דרכיך  "בכל  שלנו:  הנעלה  הייעוד 
נענה לתביעה לחיות חיים המשקפים בכל עת את 
היותו עבד השם, ולהעניק משמעות ערכית נשגבת 

לכל פעולה ופעולה בחיינו.
מתוך  מדודה,  שהתנזרות  בהחלט  לומר  אפשר 
בחירה, מן השפע העצום של תענוגות העולם הזה, 
היא כלי יעיל למימוש המטרה הגדולה הזו. החיים 
מיקוד  על  מאוד  מקשים  טוב  כל  מלאה  בסביבה 
 - הכל  ככלות  כי  והנשגב,  הרוחני  עבר  אל  המבט 
בגוף  שוכנת  האלוקית  ונשמתנו  אנחנו,  אדם  בני 
והתפל.  הנפסד  אל  עת  בכל  אותנו  המושך  חומרי 
קל יותר לזכור את הבורא ומצוותיו במסגרת חיים 
שאינם משופעים בתענוגות ומשאבים חומריים. גם 
האלוקים מעיד זאת עלינו, בהתרותו פעם אחר פעם 
ינהו אחר השפע  לבל  להיכנס לארץ,  בעם העומד 

העתיד להם וישכחו את חובותיהם כלפיו.
העדפת  משום  בכך  אין  לזכור:  חשוב  זאת,  ועם 
העוני על פני העושר, כי אם הכרה בסכנה הגדולה 
הטמונה בעושר. יכול אדם להגיע מתוך כך למסקנה 
כי בעבורו עדיף העוני על העושר, ולדידו קל יותר 
מאלו  בפניו  העוני  שיציב  הנסיונות  עם  להתמודד 
אדם  עשוי  מידה  באותה  אך  יעשיר,  אם  שיגיעוהו 
לשמור על עושרו, אף להגדילו ולהעצימו, ועם זאת 
להישאר נאמן למטרת-העל, לעבוד את אלוקיו בכל 

דרכיו.
הרב  בעושרו  מפורסם  שהיה   - הנשיא  יהודה  רבי 
ועליו אמרו שמימות משה ועד רבי לא מצינו תורה 
כאשר   - אחד  במקום  וגדולה 
עשר  זקף  הזה  העולם  מן  נפטר 
ואמר:  מעלה  כלפי  אצבעותיו 
וידוע  גלוי  עולם,  של  "רבונו 
אצבעותי  בעשר  שיגעתי  לפניך 
בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע 
אין  ב(.  קג,  )כתובות  קטנה" 
יהודה  שרבי  הדברים  משמע 
שעמד  הרב  העושר  מן  התנזר 
לרשותו. אדרבה, חכמינו מעידים 
שולחנו  מעל  פסקו  ש"לא  עליו 
קישות,  ולא  צנון  ולא  חזרת  לא 
)עבודה  הגשמים"  בימות  ולא  החמה  בימות  לא 
זרה יא, א(. אלא שהעושר הרב שהיה מוקף בו, לא 
הניע אותו כמלא נימה ממעמדו הרוחני, ומדבקותו 

במטרת-העל - לעבוד את ה' בכל דרכיו.
אך הבה נאמר בכנות: אין זו דרך קלה. נראה כי רבים 
יותר אלו המסוגלים לשמור על דבקות בעבודת ה' 
והסתפקות  סגפנות  מתוך  לתורה  החיים  והקדשת 

מידה  באותה  זאת  לעשות  שבכוחם  מאלו  במועט, 
מתוך עושר וכל טוב.

אמרו  האדם,  בני  רוב  של  טבעם  בשל  כך,  משום 

האדם נדרש להשליט את תודעתו 
ועמדותיו הערכיות על מציאות החיים 

שהועידה לו ההשגחה
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חכמים )אבות, פרק ו(: "כך היא דרכה של תורה, פת 
במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן 
וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל - אם אתה עושה 
כן, אשריך וטוב לך". לא בשל "גנות" העושר באשר 
הוא, אשר כאמור אין בו גנאי או שבח כלל, כי אם 
בשל טבע האדם שהעושר מונע ממנו להקדיש את 

החיים לתורה.
אם  כן".  עושה  אתה  "אם  חכמים:  הדגישו  ואולם 
להימנע  שלך,  אישית  בחירה  מתוך  בא  הדבר 
מהרבות הון ולמעט בסחורה כדי לקנות קניינה של 
כפוי  הדבר  אילו  לך.  וטוב  אשריך  אז  כי   - תורה 
עליך בשל גורל חייך, ולּו אך יימצאו בפניך הדרכים 
להעשיר מיד תפנה אחריהן - אין אתה הוא שעושה 
כן, ואין בכך כל מעלה או ערך כי אם עובדת חיים 

חסרת משמעות )פירוש "מדרש שמואל", שם(.
את  להשליט  נדרש  האדם  הכל,  ככלות  אחרי   .4
החיים  מציאות  על  הערכיות  ועמדותיו  תודעתו 
שהועידה לו ההשגחה, ולא להניח למציאות לשלוט 
על התודעה. מי שזכה לעשירות, עליו להשליט את 

ה'  כעובד  תודעתו 
בכך  מציאותו,  על 
לעשירות  ייתן  שלא 
על  אותו  להעביר 
יהפכו  ולא  דעתו 
תלויים  ואושרו  חייו 
הכלכלית;  ברווחתו 
שגורל  מי  לעומתו, 
דלות,  לו  הועיד  חייו 
מחסור,  ואפילו 
הוא  שלפניו  האתגר 
שמחת- על  לשמור 
השמחה  ועל  חייו 
היכולת  ועל  בחלקו, 
ברוחניות  לעסוק 
בין  גם  ה'  ובדבר 
טירדות שונות וקשיי 

הישרדות.
לחיות  זכית  אם 

במשפחה שבה דלים האמצעים, ואין השפע הגשמי 
זאת  עם  ויחד  עת,  בכל  המצוי  מה-בכך  של  ענין 

ה', בלימוד  בני הבית הוא בדבר  ושיחם של  שיגם 
המידות  בתיקון  מצוותיה,  בקיום  הקדושה,  התורה 
ובעבודה נפשית מוסרית - כי אז אין מאושר ממך. 
יותר  זו בלבד, אין עשיר ממך. אין אדם עשיר  לא 
ממי שדלות החומר אינה מעיבה על עשירות רוחו. 
ייתכן אמנם שגם אחרים, עשירים לפי גורל חייהם, 
עמדו בנסיון הייחודי שלהם ואין רווחתם הכלכלית 
להזדקק  לנו  מה  אך  הרוחני,  מעושרם  גורעת 
לעמוד  אנו  זכינו  כאשר  אחרים,  של  לנסיונותיהם 

בנסיונותינו שלנו?!
דיון  ולהמשך  המחשבות  לסידור  שתרמתי  בתקוה 

פורה ומחכים.

יצחק ברוך

לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:
www.Akshiva.co.il
ask@akshiva.com

צילום: ויקיפדיה
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מחשבה  מזמן  החינוך,  חג  הוא  החנוכה,  ג 
על קשיים חינוכיים שלנו מן ההווה, והדרך 
להתמודד  הדורות  ממרחק  לנו  המוצעת 
עימם. מה מתחרה, באופן עמוק, עם המאמץ שלנו 
שני  שמים?  ויראת  תורה  אהבת  של  לחיים  לחנך 
מכל  התחמקות  מציע  הלצון  וזדון.  לצון  דברים: 
ערכים  מערכת  מציע  זדון  בעוד  שהיא,  מחויבות 

אחרת, חלופית.
חלופית  בדרך  במודע  בוחר  בזדון,  עבירה  העובר 
''ובחרת  )ובמשתמע, עובר על הציווי  לדרך התורה 
תורה  מעול  עצמו  פוטר  המתלוצץ  בעוד  בחיים''(. 
בדורות  שאבותינו  נדמה  לפעמים  נימוק.  בלא 
האידאולוגיות  ועידן  ההשכלה  תקופת  הקודמים, 
אנו  בעוד  הזדון,  עם  בעיקר  התמודדו  הגדולות, 
בחוסר- המבוטא  הלצון  עם  בעיקר  מתמודדים 
מחוייבות, קלות דעת ותרבות של סיפוקים מיידיים.

אפשר להבין את דבריו של דוד המלך ע''ה )תהלים 
נ-נב( כשבח על התמודדתו עם שתי הסכנות  קיט, 
ֵזִדים  ִחָיְּתִני:  ִאְמָרְתָך  ִכּי  ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  "ֹזאת  הללו: 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך ֹלא ָנִטיִתי: ָזַכְרִתּי ִמְשָׁפֶּטיָך 
ָוֶאְתֶנָחם". מימין ומשמאל אורבים הלצון  ֵמעֹוָלם ה' 

והזדון, אך אני "זכרתי משפטיך".
900 שנה אחר כך עומדת מלכות יוון, ומבקשת לפגוע 
יוון  "כשעמדה מלכות  החוק:  בזכירת   - כאן  בדיוק 
הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם 
החוק  נטישת  זיכרון,  במקום  שכחה  רצונך".  מחוקי 

במקום החזקה בו.
האם היוונות הציעה לצון, או זדון? שאלה זו מטרידה 
במיוחד חרדים המשתלבים בעולמות חוץ חרדיים - 

בתעסוקה ובאקדמיה. לעתים מוטחת בהם ההאשמה 
הגדרות  פורצי  של  דרכם  ממשיכי  אלא  הם  שאין 

בכלל, והמתיוונים בפרט.
ההתייוונות  תהליך  כי  עולה  ההיסטורי  התיאור  מן 
התקדם בשני שלבים. תחילה, לא נדרשה האוכלוסיה 

במרחב ההלניסטי לזנוח את תרבותה; אדרבה, ריבוי 
אדם  היה  יכול  חיובית.  כתופעה  נתפס  תרבותי 
לעבוד את אלוקיו, בזמן שלצידו גם עובדי אלילים. 
רק בשלב שני, התפתחה התייוונות כהמרה מלאה. 
ומכאן הקושי להיאבק בהתייוונות: בשלב הראשון, 
שומר  הוא  עדיין   - ממנו  רוצים  מה  מבין  לא  הוא 
מצוות, אמנם מאמץ סממנים תרבותיים של העולם 
החדש, אך אלו אינם "אסורים". ואילו בשלב השני, 

מאוחר מדי...
איום שכזה, מה טיבו? לצון או זדון? הוא גם זה וגם 
זה! "זד יהיר, לץ שמו". הלצון מתבטא לא בנטישת 
הזדון  לצידו.  חדשים  חוקים  באימוץ  אלא  החוק 
הפועל לנטישת החוק, נעשה מתוחכם יותר כשהוא 
תחת  חותר  אבל  בחוק,  להחזיק  להמשיך  מאפשר 
הבלעדיות שלו כשהוא מצרף לו חוק נוסף. זהו הזדון 
המיוחד למאבק עם היוונות, שהוכרע במסירתם של 

הזדים בידי עוסקי התורה.
נדרשים  שאנו  בזמן  זה,  ממאבק  ללמוד  נוכל  מה 
בחוקים  עמוסה  בסביבה  לאבותינו,  בדומה  לפעול, 

רבים ותרבויות שונות, ולפעול בתוכה בהצלחה?
---

נחפש  אם  לעשות  ניטיב  נכון,  מנותחת  הבעיה  אם 
את הפתרון במצַות החג המרכזית, המבטאת בוודאי 
חז''ל.  אותנו  מכוונים  אליו  ההתמודדות  אופן  את 
האור  את  להפיץ  מבחוץ,  חנוכה  נר  להדליק  עלינו 
שלנו, את התורה שלנו, בעולם. להשפיע על אחרים 

לא פחות משנושפע מהם בהכרח.
וכמו שנקטו החסידים,  "איידי דטריד למפלט - לא 
גם מי שמקבל עליו עול  ובמובן עמוק שלו:  בלע", 
דרך-ארץ לא יוכל לשכוח את התורה או להתרופף 
באחיזתה אם ידאג להפיצה ולהנות אחרים לאורה. 
או, כפי שאנו מבקשים בברכת-המזון, לזכות ללמד 
אחרי שאנו לומדים, כדי לשמור ולעשות ולקיים את 
לחנוך משכן  להתחנך,  כדי  לחנך  התורה;  דברי  כל 

ולהתחנך בו.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

ח
הלצון והזדון - בימים ההם ובזמן הזה

האם היוונות הציעה לצון, או זדון? שאלה 
זו מטרידה במיוחד חרדים המשתלבים 

בעולמות חוץ חרדיים - בתעסוקה 
ובאקדמיה.
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מכון  בחסות  בכנס  השתתפו  קהילות  רבני   250 כ- 
מדת למדיניות תורנית שעסק בנושא צניעות והנהגה 
תפקידו  לפתחו,  הבאים  מול  אל  הרב  של  נכונה 

וגבולותיו. הרבנים הביעו רצון לבירור 
העשרה  וקבלת  ומקצועי,  יסודי  תורני 
לכתיבת  עד  אלו,  בנושאים  והדרכה 
במצבים  בהכרעה  שיסייע  אתי"  "קוד 
רב  של  המקיפה  בפעילותו  שונים 

הקהילה.

לצעירים  תורנית-חברתית  מסגרת 
לימודים  הלומדים  איכותיים  חרדים 
המטרה  בירושלים.  נפתחה  אקדמאיים 
שהחליט  החרדי  לצעיר  לתת  היא 
זהות  לאקדמיה  התורה  מעולם  לעבור 
להתמודדות  וכלים  תורנית,  ואווירה 
במסגרות  לו  הממתינים  האתגרים  עם 

מלא  אש"ל  תכלול  המסגרת  השונות,  האקדמיה 
לעומדים בתנאיה. 

arye1973@gmail.com :לפרטים

מה חדש?    

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

עמדות תשלומים 
אוטומטיות: 

תשלומי חשמל, טלפון, 
עיריה, כביש 6 ועוד.

אטרקציות לילדים: 
• מכוניות ממונעות

• ג'ימבורי
• משחקיית מראה בום

• ארועי ילדים בשני ורביעי  
בשעה 17.00

ללימודי מכינה לתואר יוקרתי 
בכלכלה, פסיכולוגיה 

ומסלולים נוספים 

לאור ההצלחה במחזור הראשון 
מתגבשת קבוצה נוספת

מימון עד 100% 

צבי: 052-7194193

תכנית ייחודית בה ניתן לשלב לימודים ועבודה.


