
 אושר ביהדות:
 איזהו עשיר ומאושר

ו ק ל ח ח ב מ ש  ה
ר ג צ  ונה ח

 כל השקית. הוא עלול אף לזרוק בזעם את הסוכרייה

 האחת שקיבל, כל זאת מפני שהשאיפה שלו לקבל יותר

 מגמדת את ההישג משום שהשיג ״רק״ סוכרייה אחת!

 כך גם האדם המבוגר. הוא שואף להשיג הישגים ולצבור

 הון ונכסים. כתינוק הנולד כשידיו קפוצות ובמשך השנה

 הראשונה לתייו נבדק התינוק על ידי רופא המשפחה,

 האם מסוגל הוא לקפוץ את אצבעות ידיו ואת כפות

 רגליו בשעה שהרופא מכניס את אצבעו לתוכן.

 מדוע טבע ה׳ הרגל משונה שכזה, שהתינוק קופץ את

 ידו בכל עת שנכנט לתוכה איזה שהוא חפץ? כנראה

 בכך נרמז לנו כי זהו בעצם טבעו של אדם, כבר משחר

 ילדותו. תכונתו הטבעית היא לצבור ולאטוף עוד ועוד,

 כדי להתעשר.

 שאיפה זו, יש בה גם צד חיובי, כי היא דוחפת את

 האדם ליצור, לבנות, לפחח את העולם ואת כל הגלום

 בו, לתועלתו ולנוחיותו של האדם. אילולי הדחף האנושי

 להשיג עוד ועוד, לא היה האדם מגיע לעולמו המפוחח

 ועדיין היינו גרים במערוח ורוכבים על אתונות.

 אולם ככל שהאדם משיג יותר כך גובר בקרבו הצימאון

 לעוד ועוד הישגים, ובו בזמן מתהווה בקרבו תחושת

 |חוסר סיפוק ממה שיש לו כבר. הדחף להישגים נוטפים

 גורם לחחושת מחסור ומרחיק את האדם מן האושר.

 בחיפושו-אחו^ הצלחות והישגים גדולים יותר, האדם

 חז״ל הורונו בפרקי אבות (פרק ד משנה א) ״איזהו

 עשיר השמח בחלקו״. בכך לימדונו, כי העושר איננו

 ערובה לאושר שכן, מי שיש לו הרבה - רוצה הוא עוד

 ואיננו מרגיש עצמו כעשיר, תמיד מדמה הוא לעצמו

 שחטר לו. כפי שאמר שלמה המלך בקהלת(ה, ט) ״אוהב

 כטף לא ישבע כטף ומי שיש לו מנה (מאה) רוצה

 מאתיים״. העשיר האמיתי המוגדר גם המאושר האמיתי,

 הוא השמח במה שבוראו זימן לו, בין אם רב ובין אם

 מעט. ואינו רודף אתר העושר.

 לעתים, ניכרת בקרב הילדים שמחה אמיתית, האושר

 קורן מפניהם בעח חיוכם. אשרם הוא כה גדול עד שאין

 בו, אף לא קורטוב אחד של צער. מדוע, בעצם, איי

 ביטוי כזה של אושר גם בחיוכם של המבוגרים? מדוע

 אין האושר מצוי לא במחיצה העשירים, ואף לא אצל

 אנשי המעמד הבינוני. גם בקרב בעלי המשרוח הרמות,

 משרות שרבים נושאים עיניהם אליהן, נמצאים רבים

 שאינם מאושרים. האמנם, עולמנו לא מסוגל להעניק

 אושר לאדם? מדוע התפתחות המדע, הטכנולוגיה וההיי*

 טק, לא מצליחים להעניק לאדם את שאיפתו הפשוטר

 להיוח מאושר?

ח חוסר הסיפוק בקרבנו נובעת ש ו ח ח  כנראה, ש

 מהתייחסות לא נכונה להישגיו של האדם ולסובב אותו

 לעתים החייחטות מוטעית יוצרת בקרב האדם תחושה

 של מועקה.

 מאבד את הערכתו למה שכבר יש לו החת ידו. דברים

ד לפני זמן קצר, נראו לו באתגרים גדולים להשיגם, ע  ש

 נעשו לאחר זמן לפעוטי ערך, בגלל הרצון החדש להשיג

 לא פעם, נראה ילד קטן מקבל סוכרייה אחת מתוך

כן איננו מאושר ־ פי  שקית מלאה סוכריות, ואף על־

 ממתנתו. הוא רוקע ברגליו וזועק לקבל עוד, לקבל את

38 



 הכול מבינים, שהחכה הזאת לבסוף תיזרק מבלי

 שהעלתה דג אחד מן המים. אך יצר הקניות, והשיווק

 המקצועי המוצלח דג את אותו קונה ב׳׳פיתיון״ השיווקי

 וה״מבצע״, ומי שנתפס בחכה היה קונה החכה בעצמו

 זה של קניות והפיתוי למלא את ה״חוסר" והתשוקה

 להשיג את הטוב יותר, המתקדם יותר, המשוכלל יותר..

 גורמים לאדם מועקה פנימית, עד שישיגנו ועד אז נדחק

 אושרו לפינה.

 היהדות מתבוננת עק

 ההנאות בחיים במבט

נה. הקב׳׳ה דאג  שו

ו באיבריס דנ י  לצי

 העומדים לרשותנו בכל

 עת ובכל שעה. הוא יוצר

 בעבורנו גם הנאות מתוך

 רצונו להנעים לנו אח

 תקופת שהותנו בעולם

ק פ ת ס  הזה. ה׳ לא ה

 בבריאת סוג אהד של

 מזון לצורך קיומנו, אלא

 מאהבתו אותנו, הוא יצר

 למעננו מאות סוגים של

 פירות וירקות, כשלכל

 אחד יש טעם משלו וריח

 שונה, ומראה אחר. ועל

 כל ירק או פרי תיקנו

 חז״ל נוסח שונה שק

 ברכה. ברכה מיוחדה

 ללחם, וברכה שונה לעוגה, ברכה על הנאה מיין וברכה

 אחרח על הנאה מפרי העץ או האדמה.

 גישה נכונה להנאה מהמאכל היא גם לברך עליו. גישה

 זו מאפשרת לנו לחוש אח מרב ההנאה שה׳ רצה להעניק

 לנו מהמזון, להוסיף לצרכים החומריים גם ממד רוחני

 ערכי וחינוכי. לכן, בבואנו לאכול, עלינו להתבונן ביופיו

 של הפרי, בטעמו ובעסיסיותו. התבוננות זאת תגביר

 את ההנאה שלנו מן הפרי ותאפשר לנו לנצל את כל מה

 שרצה ה׳ שנפיק ממאכל זה, כדי שברכת ההנאה עע

ת ש  איור: יערה ע

 דבר נוסף, חדש יותר, משוכלל יותר. כיוון שאין סוף

 לאפשרויות שהעולם מעניק, לא יקנן האושר בלבו של

 השאפתן, שכן לעולם לא יוכל לספק את רצונו ההולך

 ותופח, ככל שהוא משיג יותר.

 למשל, האמריקאים המציאו את המושג "שופינג״-

 יציאה למסע קניות, המוגדר אצלם, כצורה מקובלת של

 בילוי. אין במושג הזה משמעות של קניות במובן הכלכלי

 גרדא. אלא, זהו מושג של בילוי ותרבות חיים, כמשהו

 שיש לשאוף אליו ומפצה על העבודה הקשה של

ת ו ע  האמריקאי ברוב ש

 היום.

ת ר ק  בעבר, כאשר ע

ת ל ו כ מ  הבית ניגשה ל

 וקנתה להם ומוצרי חלב,

 קופסת אבקת כביסה,

 וחבילת צמר פלדה, היא

 לא עשתה ״שופינג״.

 ה׳׳שופינג״ האמריקאי

 נמשך שעות והוא כולל

 ביקורים במרכזי קניות,

 התבוננות בחלונות ראווה,

 השוואת מתירים, בדיקה

 ומישוש של מיני מוצרים

ונים. כדי  חדשים ומגו

 לצאת ל״שופינג״, לא צריך

 שיחסר משהו בבית ויש

 להשלים את החסר - זהו

 חיזור אתרי מוצרים לשם

 החיזור בלבד.

 כן סוקרים עשרות חנויות, ומאות רבות של מטרים

 לאורך המדפים העמוסים במוצרי צריכה שונים, והידיים

 מלאות תבילות ושקיות, אריזות ועגלות עמוסות ולבסוף,

 לא יודעים היכן להנית אותן.

 פסיכולוג אתד, תקר את תופעת יצר הקנייה בארה״ב

 וניצב לו ביציאה מקניון גדול והחל לברר, מדוע אנשים

 קנו את מה שקנו. אחד היוצאים אחז בידו חכה משוכללת

 ומיוחדת כדי לדוג בה דגים. לאחר שתי שאלות, הודה

 הלה, כי מעולם בימי חייו לא עסק בדיג, לא כמקצוע המאכל תיאמר מתוך סיפוק רוחני ובכוונה מלאה ונכונה,

 מעומק הלב ובתחושת הודיה לבורא העולם על סיפוק

 צורכינו באהבה.

 ולא כתחביב, ״אם־כן, מדוע קנית אח החכה?״ נשאל

 האיש. "כי זה היה ׳מבצע׳ מיוחד, בסה׳׳כ 65% הנחה,

 חשבחי שזו הזדמנוח חד־פעמית וקניתי", השיב.



 בלבו. קרא לעני ושאל לשלומו ולשלום משפחתו,

 התעניין בעבודתו ובהכנסוחיו. כשאמר לו שפרנסתו

 בדוחק שאל עוד, ״אם־כן, מדוע אתה שר כל היום כאילו

 לא חסר לך מאומה?״ השיב הסנדלר, "אמנם אינני עשיר,

 אך בבית לא חסר לחם ויש לי, ברוך השם, אישה טובה

 ואני חי עמה באושר אם־כן, מדוע שלא אשמת בחלקי?"

- ״האם לא היית רוצה שיהיה לך כסף רב?״ - שאל

 העשיר.

- ״זאת לא אמרתי,״ אמר הטנדלר. "הפרוטה תועיל

 תמיד.״

- ״ובכן,״ אמר העשיר, "אני רוצה לזכותך במתנה. קח

 מאתי שק ובו דינרי זהב. שמור על השק הזה היטב, כדי

 שתוכל להשתמש בו לעת הצורך."

 חז״ל אמרו בתלמוד הירושלמי ־ (קידושין פרק ד)|

 ״עתיד אדם ליחן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו!

 ולא אכל (ממנו)״. וכל־כך למה?"שאינו נותן לבו לחזור

 אחריהן לברך ולהודות לה׳ שברא מינים אלו להחיות

 בהן בני־אדם."

 עולמנו הוא אוצר בלום של אפשרויות מגוונות מאוד

 להעניק אושר וסיפוק לאדם. מה שנדרש מהאדם הוא

 התייחסות נכונה, להשתתרר מכבלי ההרגל. לא להתפתות

 לפרסומת הקוראת לך לקנות עוד מותרות לביתך רק

 מכיוון שהם "NEW", ולאחר סיפוק הצורך הזה להמשיך

 ולדאוג כיצד משלימים את ה״חוסר״ בחשבון הבנק.

 I הסנדלר קיבל בשמחה את המתנה, הודה לשכנו, תזר

 לביתו וקבר אח כספו באחת מפינות חצרו ומיד חזר

 לעבודתו.

 אך מאותו יום ואילך לא הוסיף עוד לשיר. דאגות

 נכנסו ללבו. כששמע חתול מהלך בחצר חשש שמא זה

 גנב. מפעם לפעם קפץ ממקומו לבדוק, האם הכסף עוד

 שמור במקומו. לילותיו הפכו לדאגה.

 אט, אט, הבין הסנדלר, שבקבלו את הכסף, הפסיד

 את שלום נפשו ואח שמחת תייו ואושרו.

 הוציא את השק ממקומו ומיהר לשכנו העשיר להחזיר

 לו את מתנתו ואמר, "קח בבקשה את הכסף, כי אין לי

 צורך בו. שוב לא אמכור את אושרי ושנתי ואת זמרתי

 ואפילו לא בסכום גדול כל־כך.״

 מאותו יום לא פסק הסנדלר לשיר בעת שעסק

 במלאכתו.

 את זאת לימדנו שלמה המלך באומרו: ״מתוקה שנת

 העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשובע לעשיר, איננו

 מנית לו לישון.״(קהלת ה, יא). שנתו של העובד תהיה

 מחוקה וערבה, חייו יהיו מאושרים, אם לא יהיו לו

 ׳עיניים גדולות׳ ויסתפק גם במעט שבביתו. אך אם יחפש

 רק שובע ועושר - לעולם לא ישבע, כי"אוהב כסף לא

 ישבע כסף"...

 ואיזהו עשיר ומאושר - השמח בחלקו.

 התורה של יוצר האדם לא רוצה למנוע מהאדם הנאה

 תלילה. היא מעודדת אותנו ליהנות מן העולם, אך באופן

 המותר והמדוד. היהודי, המברך על מזונו בכוונה, נהנה

 הנאה רותנית וגופניח כאחד מאכילתו.

 כשאם אומרת לבנה, "אח הפרי החדש והיפה הזה

 נשאיר לכבוד שבת", והילד מחכה, כי כך חינכוהו, לחכות

 עד בואה של השבת או החג, הוא גדל להיות ראוי לשם

 ״יהודי". הוא הוסיף ממד רוחני בצפייתו למאכל שנקנה

 לכבוד חג הפסח וכדי. כך גם לגבי בגד חדש.

 אל לנו לשקוע עמוק לשיטה המקובלת המנפנפת בדגלי

 ה״אושר״ ומובילה את האדם לתסכול בלתי פוסק במרדף

 אתר סיפוק שלא ניתן להשיגו. נוכל לחזור בנקל לחיים

פי התורה  שהם חיי אושר והנאה, חיים של יהודי על־

 חז״ל לימדונו כי"מרבה נכסים מרבה דאגה״. העשיר

 חושב, כי על־ידי עושרו ורוב נכסיו יבלה את ימיו בטוב

 ובנועם, אך לעתים קרובות מוצא עצמו אותו עשיר

 מודאג באשר לרכושו במשך כל השנה כולה.

 מסופר על עשיר אחד, שגר בארמון גדול וערך לידידיו

 מסיבות וסעודות בהן נשפך היין כמים. מרתפי ביתו היו

 מלאים זהב ויהלומים. בכל זאת, לא היה אושרו שלם,

 כי לא יכול היה להירדם בלילות. ובבוקר, כשהצליח סוף,

 סוף, להירדם, קפצה עליו צרה חדשה. שכנו, בצריף

 הסמוך לביתו, הוא סנדלר עני, שהיה משכים לעבוד

 מבוקר עד לילה והוא-לא פסק מלשיר;—

 העשיר לא ידע כיצד להשתיק את הסנדלר. להכריחו-

 אינו יכול, כי לפי התוק רשאי אדם לשיר כאוות נפשו.

 לבקש? בוודאי לא ישמע לו הסנדלר. לבסוף, עלה רעיון


